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ADENAUERIS PASILIKO KANCLERIU
Staigus Vakarų Vokietijos kanclerio Dr. 

Konrado Adenauerio apsisprendimas atsi
sakyti respublikos prezidento kandidatūros 
ir toliau pasilikti kancleriu sukėlė ne tik 
V. Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje di
delį nustebimą, kritiškus atsiliepimus ir 
net sąmyšį. Ypač keblioje padėtyje buvo 
pasijutusi Adenauerio vadovaujama krikš 
člonių demokratų (CDU-CSU) partija, nes 
Adenaueris šitą žingsnį padarė prieš parti
jos norą ir planus, sukeldamas savųjų tar 
pe daug kartėlio, šio įvykio priežastys yra 
nekasdieniškos, turinčios giliai paslėptas 
šaknis.

Per anksti džiūgauta
Nenoromis Adenaueris buvo sutikęs kan 

didatuoti į respublikos prezidentus; jis no
rėjo šią vietą įpiršti po Adenauerio popu
liariausiam Vokietijos vyrui — ūkio minis- 
teriui prof. Ludwig Erhardui, vadinamam 
„ifkinio stebuklo“ kūrėjui. Šis buvo sutikęs 
kandidatuoti, tačiau, pasipylus iš visos Vo 
kietijos tūkstančiams telegramų ir laiškų, 
prašančių prof. Erhardą pasilikti ūkio mi- 
nisteriu ir toliau, nuo kandidatūros vėl at
sisakė. Tik tuomet Adenaueris, prašomas 
savo partijos žymiųjų žmonių, sutiko pats 
kandidatuoti į prezidentus.

Visa vokiečių tauta Adenauerio apsi
sprendimą priėmė su džiaugsmu. Krikščio
nys demokratai ir pritariantieji jų politi
kai džiaugėsi tuo būdu galėsią geriausiai 
pagerbti tautai labiausiai nusipelniusį 
vyrą. Opozicionieriai džiaugėsi nusikraty
sią pasitraukiančiu iš aktyvios politikos pa 
čiu pajėgiausiu savo priešininku, tikėda
miesi po to turėsią geresnes sąlygas savo 
partijoms iškilti ir savajai politikai vesti. 
Adenaueris, atrodo, džiaugėsi .būdamas res 

-...publikos prezidentu, galėsiąs pasirinkti to
kį kanclerį, kurs pasiduos jo nors ir neofi
cialiai įtakai ir toliau vykdys ikišiolinę jo 
politiką. Visų džiūgauta per anksti.

Nesutarė dėl imnoiorto įpeaiuU*
Adenaueriui sutikus kandidatuoti resp. 

prezidento vieton, tuojau iškilo kanclerio 
įpėdinio klausimas. Pagal V. Vokietijos 
konstituciją naują kanclerį siūlo resp. pre
ridentas, o tvirtina (balsavimu) bundes- 
tagas (parlamentas). Bundestagas gali pre 
ridento pasiūlyto kandidato ir nepatvirtin
ti. Kad tai neatsitiktų, prezidentas iš anks
to susitaria su partijomis dėl tinkamo kan
didato. Kadangi bundestage daugumą turi 
CDU/CSU frakcija — paties Adenauerio 
partija, tai su ja Adenaueriui ir teko tar
tis, bet, deja, nesėkmingai. Adenaueris užsi 
spyręs norėjo pravesti savo įpėdiniu Franz 
Etzel, dabartinį finansų ministerį, buvusį 
Montano (Anglies ir Plieno) Sąjungos pir
mininką, kurs yra uolus Adenauerio politi
kos pasekėjas ir kuris ateityje tikriausiai 
būtų pasidavęs Adenauerio sugestijoms. Ta 
čiau Franz Etzel yra nepopuliarus krašte 
ir užsieny, mažai kam žinomas ir net savo 
partijoje (CDU) nedaug turi pasekėjų. Už 
tai CDU/CSU frakcijos didelė dauguma ir 
žymieji vadai pasisakė už populiarųjį prof. 
L. Erhardą, tuo būdu tikėdamiesi lengviau 
laimėti ir sekančius bundestago rinkimus. 
Bet Erhardas atrodė nepriimtinas Adenau
eriui. Erhardas yra genialus žinovas ūkio 
klausimuose, tačiau dar nėra žinoma, kiek 
jis yra pajėgus vesti užsienio politiką, kuri 
šiuo metu Vokietijai yra nepaprastos reikš 
mės. Be to, Erhardas yra palinkęs į libera
lizmą ir užsispyręs laikosi įsitikinimų; jau 
ne kartą Adenaueris yra turėjęs su Erhar
du stiprių nesutarimų. Nors Erhardas tvir 
tina, kad jis užsienio politikoj griežtai lai-

kas labai paprasta: nei jums krauti, nei 
jums vežti. Poryt gausi kvitą, o užporyt 
18.000 rublių bus kolūkio einamojoje są
skaitoje. Man daug nereikia — keturioli-

— Archeologai Romoje atkasė griuvė
sius pastato, kuris gali būtį 3 amžiaus are
na, savo didumu ir puikumu prilygstanti 

.Koliziejui.
• — Nusitęsus spaustuves aptarnaujančių 

darbininkų ginčui, daugelis britų laikraš
čių neišeina arba išeina nenormaliai.

— Hollywoode mirė aktorė Ethel Bary- 
more.

— Komunistų organizuotasis Ispanijoje 
visuotinis streikas nepasisekė.

— Pianistas Liberace laimėjo bylą prieš 
.Daily Mirror“, jam priteista 8.000 svarų 
už apšmeižimą.

— Entuziastai 3 naktis laukė eilėje, kad 
galėtų gauti bilietus į Covent Garden, kur 
buvo statoma „Medea“ opera su graike dai 
nininke Maria Callas (perpirkliai 10 šil. vie 
tas pardavinėjo po 2-3 svarus).

— Neumagen miesto taryba pasiūlė 4 že 
nevoje posėdžiaujantiems užsienių reikalų 
ministeriams 1000 litrų geriausio Mozelio 
vyno statinę ir dar buteliais, jei jie padary 
tų kokią pažangą pasitarimuose.

— Iki šiol Šveicarijoje kai vieni himnu 
laiko „Tu šauki, tėvyne mano“, kitiems jį 
atstoja „Šveicarijos psalmė“, ir dėl to da
bar susirūpinta prieiti sprendimo, kad him 
nas būtų tik vienas.

Mečys Musteikis (ELI)

kysis ikšiolinės Adenauerio linijos, tačiau 
ten, kur nuomonės išsiskirtų, Erhardas, bū 
damas kancleriu, vargiai bepaklustų prezi
dento Adenauerio sugestijų, nes pagal 
konstituciją kancleriui tai nėra privaloma; 
prezidento pareigos apima daugiau tautos 
reprezentacinę sritį. Be abejo, visa tai bau
gino Adenauerį, ir todėl jis griežtai spyrė
si prieš Erhardo kandidatūrą, aiškindamas, 
kad partija negalinti priversti jo pasirink
ti tokį kanclerį, kokio jis nenorėtų. Bet 
CDU/CSU frakcija nenusileido. Prasidėjo 
tąsymasis. Vyko pasitarimai po pasitarimų. 
Nesutarimai išėjo viešumon, sudarydami 
abiems kandidatams į kanclerius, Adenau
eriui ir visai partijai blogą opiniją. Gegu
žės pabaigoje atrodė, kad Adenaueris jau 
nusileis, bet nauji įvykiai nesutarimus pa
suko nauja linkme.

Pasunkėjusios tarptautinės padėties įtaka
Atrodo, Adenauerį atsisakyti kandidatū

ros į prezidentus ir pasilikti kancleriu galu 
tinai paveikė Dulleso mirtis ir keturių„di- 
džiųjų Ženevos konferencijos pasekmės. 
Dėl Dulleso mirties JAV neteko svarbiau- 
šio žinovo ir patarėjo tarptautinės politi
kos, o ypač Vokietijos reikalais. Ženevos 
konferencija Vokietijos susijungimo ir Ber 
lyno klausimo ne tik kad neišsprendė, bet 
iškėlė aikštėn dar sunkesnes problemas, pa 
aštrindama Rytų - Vakarų santykius. Jei 
šiuo momentu ir Adenaueris pasitrauktų 
iš vadovaujančios vietos, tai Vokietijos rei 
kalai galėtų patekti tiesiog į katastrofinę 
padėtį, o Vakarai, gal būt, pasimestų, nes 
Adenaueris šiuo metu yra beveik vieninte
lis ir visos Vakarų politikos „cementuoto- 
jas“, o tai jau ne kartą vakariečių nesuta 
rimo metu jis yra įrodęs.

Šiuo staigiu Adenauerio žygiu CDU/CSU 
pasijuto išprievartauta, nes, kaip jau minė 
ta, AdenpaUdic prieš savo žmo
nių norus ir planus. Labiausiai užgautas 
pasijuto prof. Erhardas. Įvyko aštrus susi
kirtimas su vadovaujančiais partijos žmo-

Ten, kur Nemunas banguoja
Taryblnės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

APIE TUOS, KURIE NEBUVO 
TEISIAMI

Draugai susitiko. Užėjo į. restoraną. Iš
gėrė puslitrį. Po to Vincas Petraitis — Kap 
suko linų fabriko sandėlininkas, — pa
šnibždom pasakė „Naujo gyvenimo“ kolū
kio buhalteriui Gediminui Miškevičiui:

— Kaip tu manai, ar nenorėtų „Naujo 
gyvenimo“ kolūkis parduoti linų fabrikui 
ketvertą tonų sėmenų?

Buhalteris ne iš karto suprito.
— O iš kur mes imsime sėmenis? Lyg ne 

žinai, kiek tų linų buvo — sėklai neturime.
— O man jūsų sėmenys nereikalingi. Aš 

tave klausiu —- parduoti sėmenų jūs norit, 
ar ne?

Ir jau pradedančiam’suprasti buhalteriui 
Petraitis paaiškino:

— Susibarstė pas mane mažytė ekonomi 
ja sandėlyje... Keturios tonos. Taigi... Vis- 

ka tūkstantukų, o likusieji — kolūkio. Dar 
grūdai, cukrus — pats žinai, kaip už vir- 
šumplaninę produkciją. Štai jums tūkstan
tėliai į kolūkio kasą, kaip už dyką...

Vyrai sukirto rankomis...
Ir štai jie abu sėdi kaltinamųjų suole.
Petraičio ir Miškevičiaus nusikaltimas 

įrodytas. Tačiau susipažinus su stora pen
kiasdešimties puslapių byla, liudininkų pa
rodymais, kyla daug abejonių.

Ar kalti tik jie?
...Tęskime pasakojimą. Grįžęs iš Kapsu

ko, buhalteris Miškevičius papasakojo apie 
kombinaciją kolūkio pirmininkui Mykolui 
Juknevičiui. Užuot griežtai sudraudęs bu
halterį, kolūkio vadovas pritarė šlykščiai 
kombinacijai. Buvo sudaryta komisija, ku 
ri surašė aktą, kad kolūkis „pirko“ Balta
rusijos TSR 4012 kg sėmenų. Aktą pasira
šė buhalteris, pirmininko pavaduotojas Gu 
tauskas, brigadininkas Bagdonas, sandėlio 
vedėjas Kaminskas. „Pirkimo“ aktą pa
tvirtino kolūkio valdyba, kuriai pirminin
kavo Juknevičius. Nesami sėmenys buvo 
„užpajamuoti“ sandėlyje, po to „išvežti“ į 
fabriką.

Visi šie žmonės ir visų pirma kolūkio pir 
mininkas Juknevičius žinojo apie šią va
gystę ir sudarė sąlygas Petraičiui pagrobti 

nėmis. Buvo balsų, siūlančių Adenaueriui 
išreikšti net savos partijos nepasitikėjimą 
(o tai šiuo metu būtų buvę lygu partijos 
savižudybei). Tačiau šiandien nuotaikos 
jau atslūgo. Ginčuose aštriai pasisakiusieji 
susitaikė. Adenaueris dalinai susitaikė ir 
su prof. Erhardu. Vėl visa CDU/CSU parti 
ja vieningai stovi už Adenauerio ir Erhar
do pečių, abiems politikams reikšdama vi
sišką pasitikėjimą. Efektingą partijos vie
nybę CDU/CSU pademonstravo birželio 11 
d. bundestago debatų metu, kai opozicijos 
partijos — soc. demokratai ir liberalai — 
aistringai puolė Adenauerį dėl jo minėtojo 
apsisprendimo, kaip „diktatūriško“. Visi 
CDU/SCU kalbėtojai, palydimi gausių sa
vos frakcijos plojimų, opozicijos puolimus 
atrėmė, apgindami Adenauerio sprendi
mus. Kalbėjo ir pats Adenaueris, palydė
tas milžiniškų savos frakcijos ovacijų. Čia 
jis pareiškė, kad minėtą sprendimą padarė 
neatsižvelgdamas nei į savo partijos, nei į 
savo asmeniškus reikalus; viską nusvėrę 
tik tautos interesai. Iš tikrųjų šiuo metu, 
kai sovietai Ženevos konferencijoje patei
kė naujus ultimatyvinius reikalavimus Va 
karams, Adenauerio žygis yra supranta
mas ir pateisinamas.

Krizė pasilieka ir toliau
Vis tiek Adenaueris vien dėl savo senat

vės jau negalės ilgai valdyti V. Vokietijos. 
Jam jau 83 metai. Kanclerio įpėdinio klau 
simas kol kas neišspręstas. CDU/CSU netu 
ri Adenaueriui lygaus asmens. Tai sudarė 
sunkią problemą Vokietijos ateičiai. Kas 
bus po to, kai Adenaueris pasitrauks? Kas 
užims jo vietą? Ar dabartinė Adenauerio 
pergalė prieš savo partijos ir tautos pagei 
davimus nebus išpirkti per didele kaina? 
Juk tokioms sąlygoms esant CDU/CSU ga 
Ii pralaimėti sekančius bundestago rinki
mus. Tuomet į valdžią ateitų socialdemo
kratai, kurių dabartinė užsienio politikos 
kryptis ir pasigirstą vis dažnesni kraštuti
niai dalies jų žymesnių žmonių balsai Va
karuose kelia pagrįstą nerimą. Bet tai jau 
kita tema.

valstybinį turtą. Byloje esantieji dokumen
tai ir paties Juknevičiaus parodymai pa
tvirtina tai, kad jis žinojo apie kombinaci
ją. Argi tai ųe nusikaltimas, kada vado
vas sudaro sąlygas grobstyti socialistinę 
nuosavybę? — nustebę klausiame teismo 
ir prokuratūros darbuotojus.

— Taip, nusikaltimas, — pripažįsta šie.
Tai kodėl teismo metu niekas Juknevi

čiui nė vieno blogo žodžio nepasakė?
Maža to, kad Juknevičius neužkirto ke

lio valstybiniam turtui grobstyti, jis dargi 
mėgino ginti ir teisinti kaltinamuosius, nu 
slėpti jų nusikaltimą. Parengtinio tardymo 
metu jis pareiškė prokuratūros darbuoto
jams:

— Savo žmonių aš neišduosiu...
Kas gi, Juknevičiaus nuomone, savi žmo 

nės: vagys, spekuliantai?
Todėl keista, kad kai kurie rajono vado

vaujantieji draugai, žinodami šią bylą, už
stoja Juknevičių ir dargi blogo žodžio jam 
nepasakė. Kodėl gi taip nuolaidžiaujama? 
Juk rajone žinomi ir kiti neleistini pirmi
ninko darbai. Žiemos metu kolūkio pirmi
ninkas spekuliavo javais, pirkdamas juos 
valstybine kaina ir parduodamas turguje. 
Pernai jis sudarė sąlygas grupei spekulian 
tų, prisidengus kolūkio vardu, išvežti ir
parduoti apie 8 tonas obuolių. Tam reika
lui Juknevičius paskyrė „ekspeditoriumi“ 
perėjūną Paškevičių, išdavė tam spekulian 
tui visus įgaliojimus, net tuščius blankus.
Daug piktnaudžiavimo faktų atskleidė mili 
cijos ir prokuratūros darbuotojai.

Trejus metus vadovauja Juknevičius ar 
telei, tačiau kolūkis tūpčioja vietoje, atsi
lieka. Tuo tarpu pirmininkas... įsigijo leng 
vą mašiną, statosi mieste namą. Ne kolū
kio reikalai, ne kolūkiečių gerovė rūpi Juk 
nevičiui.

Teko lankytis kolūkyje, kalbėtis su kolū 
kiečiais. Nesveikos nuotaikos artelėje. Žem 
dirbiai sako:

— Jei pats pirmininkas pataikauja suk
čiams, spekuliuoja — ko norėti iš kitų?

Karti pastaba!
Norisi pakalbėti ir apie kai kuriuos kitus 

darbuotojus. Tik kontrolės stoka leido Pet 
raičiui įvykdyti tokią stambią vagystę. Ir 
dar keisčiau, kad tokia sėmenų „ekonomi
ja“ susidarė nepraėjus vienam mėnesiui po 
inventorizavimo, kurio metu sėmenų per
tekliaus nebuvo rasta (1). Gi per tą mėnesį 
į fabriką buvo pristatyta labai maža...

Daugiau negu stebina linų fabriko direk 
toriaus drg. Didžioko pozicija teisme. Jis 
stojo ginti Petraitį, visaip liaupsino jį, pa
sakojo jo tariamus nuopelnus, rašė raštus.

Atsirado minkštaširdžių ir teismo dar
buotojų tarpe. Ne nubaustas, o tik švelniai 
paglostytas buvo Petraičio bendrininkas

Bonuos ir Maskvos
Praeitais metais V. Vokietijai su Sov. Są 

junga sudarius prekybos sutartį, Sovietai 
veržėsi tuč tuojau sudaryti ir kultūrinę tar 
pusavio sutartį, tačiau vokiečiai, nors paža 
dėjo, bet neskubėjo. Vokiečiai pirmiau no
rėjo užtikrinti, kad sovietai pildytų drauge 
su prekybos sutartimi atsiektą susitarimą 
dėl vokiečių tautybės žmonių grąžinimo 
iš Sov. S-gos į V. Vokietiją. Sovietams tuos 
įsipareigojimus ištesėjus, š.m. gegužės pa
baigoje abi*šalys pasirašė tarpusavio kultu 
ros sutartį, galiojančią dvejiems — 1959- 
60 metams.

Ši vokiečių - sovietų kultūros sutartis 
yra skirtinga nuo panašių V. Vokietijos su
tarčių su kitomis valstybėmis. Kai kitur 
kultūriniam bendradarbiavimui sudaromi 
beveik tik rėmai, tai šiuo atveju kultūri
nio bendravimo sritys yra griežtai aprėžtos 
Ir išryškintos. Štai jos:

1. Gastrolės. 1959 metais vokiečiai gas
trolėms į Sov. S-gą pasiųs: vieną teatro ,gru 
pę, vieną kamerinį orkestrą, vieną instru
mentalistų grupę (trio ar kvartetą), vieną 
gastroliuojantį" dirigentą, vieną instrumen
to ar dainos solistą ir vieną šokių ar estra
dinį orkestrą. Sov. S-ga per tą patį laiką 
į V. Vokietiją atsiųs: vieną liaudies ansam 
blį, vieną gastroliuojantį dirigentą, keturis 
ar penkis instrumentų ar vokalinius solis
tus ir vieną teatrą.

2. Parodos. Bonna 1960 metais į Sov. S- 
gą pasiųs parodą, pavadintą „Modernioji 
architektūra Federalinėje Vokietijos Res
publikoje“. Maskva tuo pačiu laiku į Vak. 
Vokietiją atsiųs „Sovietų Sąjungos tautų 
pritaikomojo meno“ parodą. Abi šalys taip 
pat pasikeis po vieną knygų parodą, tema 
„Technika ir tikslieji gamtos mokslai“.

3. Studijinės kelionės. Numatytos dviejų 
- trijų savaičių laikotarpiui abipusės studi
jinės kelionės šių sričių asmenybėms: vaiz

Sep/7/i/oS
ŽENEVOS KONFERENCIJA ATIDĖTA

Ženevoje vykusi keturių užsienių reika
lų ministerių konferencija pertraukta iki 
liepos 13 d.

Gromyko buvo pasiūlęs kai kuriuos pa
keitimus sovietų planui Berlyno klausimu, 
bet dėl to niekas nebenorėjo pasisakyti. Jis 
Vakarų pasiūlymo tuo klausimu nė neminė 
jo.

O Chruščiovas praeitą penktadienį pa
sakė kalbą, kurioje pagrasino sudaryti vie 
našališką taikos sutartį su R. Vokietija ir 
tada vakariečiams jau nebebūsią kelio į 
Berlyną.

RETAS ATVEJIS
Floridoje teismas nuteisė ilgametėmis 

kalėjimo bausmėmis 5 jaunus amerikie
čius, kurie, peiliais ir šautuvu grasindami, 
prievarta iš pravažiuojančio automobilio 
pasiėmė negrę studentę ir nusivežę į mišką 
išprievartavo net 7 kartus.

Dažnu atveju Amerikos teismai pabijo
davo šitaip pritaikyti įstatymą prieš bal
tuosius, kurie nusikalsdavo negrų atveju.

RIAUŠĖS DĖL ALAUS
Durbane, Afrikoje, buvo kilusios didžiu 

lės riaušės, kai policija išlaistė privačiai ga 
minamą alų ir naminę. Buvo padegta na
mų, aludžių, automobilių. 4 afrikiečiai žu
vo, 25 smarkiai sužeisti, taip pat sužeisti 
3 policininkai.

Riaušės pasibaigė, bet po riaušių vėl 
apie tūkstantis moterų buvo susirinkusios 
prie aludės neleisti į vidų gėrikų.

PIGI DARBO JĖGA
Britai reiškia susirūpinimo tuo, kad į P. 

Afriką patekę britų kolonijų gyventojai 
dažnai suimami ir prievarta nugabenami 
dirbti į farmas, kaip pigi darbo jėga.

Miškevičius. Jis, girdi, nuostolio kolūkiui 
nepadarė, iš šios kombinacijos kolūkis dar
gi pelno turėjo. O tai, kad socialistinio tur 
to grobstymas yra didžiausias nusikaltimas 
— apie tai šie draugai, matyt, pamiršo.

Teismas baigė darbą... Nuosprendis per
skaitytas. Prokuratūros darbuotojai atviri: 
jie nepatenkinti nuosprendžiu. Nepatenkin 
ti ne tik jie. Paprasti, eiliniai tarybiniai 
žmonės padėjo atskleisti nusikaltimą. Tai 
dar kartą ryškiai rodo, kad mūsų socialis
tinėje visuomenėje nėra sąlygų veistis para 
zitiniams elementams, kad tarybiniai žmo
nės smerkia ir neapkenčia sukčių, vagių 
ir spekuliantų ir kaip savo vertina «ocialis 
tinę nuosavybę. Ir todėl didžiausią tarybi
nių žmonių pasipiktinimą kelia tai, kad 
sukčius ima ginti atsakingi vadovai ir nie
kas iš jų už tai ’nepareikalauja atsakyti nei 
prieš įstatymą, nei prieš visuomenės organi 
zacijas. O tuo tarpu nusikaltimo bendrinin 
kai suvedinėja sąskaitas su žmonėmis, at
skleidusiais šiuos sukčiavimo faktus.

A. Marcinkevičius, („Tiesos“ k.).
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1959,V.8,

bendradarbiavimas
dinio meno, architektūros, literatūros, mu
zikos, teatro, mokyklų, muziejų ir bibliote 
kų, radijo, televizijos ir filmų.

4. Filmos. Abi pusės per abejus metus 
numato apsikeisti po vieną filmų premjerą 
arba reprezentatyvinį filmų perteikimą.

5. Radijas. Abiejų valstybių radijo sto
tys pateikia vieni kitiems įgrotas ar įkal
bėtas juostas muzikos veikalų bei referatų 
šiomis temomis: mokslas, technika, muzika, 
klasikinė vaidyba, sportas.

6. Pasikeitimas studentais. Numatytas 
abipusis apsikeitimas po 10 studentų vienų 
metų studijoms humanitarinių ir gamtos 
mokslų, taip pat ir technikos. Ši programa 
gali būti dar praplėsta. Tikslus asmenų 
skaičius yra nustatytas ilgalaikiam apsikei 
timui mokymo ir tyrimo tikslams moksli
ninkų, taipgi ir trumpalaikiam apsikeiti
mui studijinių ar paskaitų tikslams kelio
nių. Be to, yra numatytas abipusis apsikei
timas specialistų grupėmis iš pramonės sri
ties informacinėms kelionėms nuo vienos 
iki trijų savaičių laikotarpiui.

7. Iš mokyklų ir aukštųjų mokyklų sri
ties yra įsipareigota apsikeisti mokymo pla 
nais, vadovėliais ir tos rūšies filmomis ir 
moksline dokumentacine medžiaga. Sutarty 
je yra pramatyta ir abiejų valstybių tarpu 
savio sportinės rungtynės (lengv. atleti
kos ir bokso) 1959 metų laikotarpiui.

Vokiečiai kultūrinį bendradarbiavimą 
jau pradėjo. Birželio pradžioje Sov. S-goje 
gastroliavo vienas vokiečių orkestras, kon
certuose duodamas daugiausia amerikie
čių (Glen Miller ir kitų) džiazinę muziką. 
Sovietų publika, ypač jaunimas, koncertuo 
se šiai muzikai rodo tiesiog entuziazmą. 
Sovietų muzikai vokiečių orkestrantams at 
virai prisipažino, kad tokia muzika iki šiol 
jems yra draudžiama. (ELI)

DIENOS n
IŠGANINGAS IŠRADIMAS

Amerikietis Dr. Thal surado naują vais
tą; kuris tikrą revoliuciją sudarysiąs depre 
siškiems ligoniams gydyti. Iš 180 ligonių 
144 nuo to vaisto greit pagijo ir po 6 savai 
čių buvo paleisti namo. Likusieji taip pat 
žymiai pasitaisė.

Vaisto vardas: Beta Phenylethylhydra- 
zine.

ARMIJA PRIEŠ VALDŽIA
Argentinoje kariuomenės vadovybė ruo

šia suokalbį jorieš vyriausybę. Prezidentui 
Frondizi jau buvo nurodyta, kad turi būti 
keičiama politika arba kad jis turi atsista
tydinti.

KENGŪRŲ PAVOJUS
Australijos avių augintojai susirūpinę 

kreipiasi į vyriausybę, prašydami padėti 
apnaikinti kengūrų, ir galvojama jau apie 
naują ligą, kuri nusiaubtų jas, kaip triu
šius.

Kiek jų yra? Avių Australijoje yra apie 
150 mil., o kai kurių vietų avių augintojai 
tvirtina, kad ten kengūrų yra dešimt kartų 
daugiau negu avių ir kad kengūra suėda 
septynis kartus tiek žolės, kiek viena avis.

Su pasisakymais prieš kengūras kartu 
kyla balsas už jas, kaip gyvulį, kuris yra 
Australijos simbolis.

KARALIENĖ Į KANADĄ
D. Britanijos Karalienė su savo vyru iš

keliavo į Kanadą 15.000 mylių ilgio viziti
nei kelionei.

AIRIJOS PREZIDENTAS
Airijos prezidentu išrinktas de Valera, 

ilgai buvęs ministerių pirmininku, senas 
kovotojas už Airijos nepriklausomybę.

NAUJAS NEPASITENKINIMAS
„New York Times“ paskelbė pasikalbėji

mą su Dr. Adenaueriu, ir dėl to iškilo nau
jas nesusipratimas vokiečių krikščionių de 
mokratų partijoje. Pirmiausia Dr. Aden
auerio pareiškimas sujaudino- prof. Erhar
dą, nes buvo pasakyta, kad Dr. Adenaueris 
būsiąs kancleriu iki 1962 m., o prof. Er
hardas ir po to vargu užimsiąs šią vietą, 
nes neturįs partijoje reikiamos paramos. 
Prof. Erhard palaikė tai jo niekinimu.

— Amerikiečių lėktuvas Starfighter, mi 
nedarnas 50 m. sukaktį, kai Bleriot perskri 
do kanalą, iš Paryžiaus į Londoną ir atgal 
suskraidė per pusę valandos.

— Britų vyriausybė padidino vadinamą 
sias National Assistance normas.

— Opozicijai sujudus, Keralos valstybė
je Indijoje vyksta riaušės.

— Hongkonge per audras žuvo 45 žmo
nės,

a
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D A U S U
J. A. Valstybėse vyksta gyvas pasidali

jimas nuomonėmis dėl prof. K. Pakšto iš
keltosios minties kurti lietuvių koloniją bri 
tų Hondūre. Tokio kūrimosi mintys turi sa 
vo šalininkų, turi ir priešų. Tiek prof. K. 
Pakštas, tiek besisteigiantieji idėjai popu
liarinti būreliai galvoja, kad labai gera bū
tų suburti juo daugiau lietuvių į vieną vie 
tą, nes tai padėtų jiems išlaikyti lietuvybę. 
Būtina tokiai kolonijai kurti sąlyga: gauti 
autonomiją — teisę turėti lietuviškas mo
kyklas. Pradžiai reikėtų bent pusmilijonio 
dolerių kapitalo ir kad sutiktų važiuoti 
bent 5000 asmenų.

Tos idėjos kritikai reaguoja nevienodai. 
Vieni laiko tai tik svajone arba galvoja, 
kad lietuviai negaus jokios autonomijos, 
kad „lietuviai Britų Hondūre pusdykiai ga
lėtų autonomiškai miškus kirsti“.

Griežtesni kritikai sumanymą laiko ne
rimtu ir nereikalingu, net kenksmingu. 
Svarbiausia, lėšos esančios reikalingos Lie 
tuvos laisvinimui, o ne kolonijos steigimui 
( o susirūpinimas kolonija esąs pesimizmo 
skleidimas, kuris kiltų iš minties, kad jau 
niekada nebegrįšim, dėl to ieškom naujos 
tėvynės).

Nepaisydami tos kritikos, atsarginės tė
vynės organizatoriai savo, pirmiausia, pro 
pagandinj darbą varo toliau. Vašingtone su 
sikūręs būrelis pradėjo net rotatorinį biu
letenį „Dausuvą“ leisti, kuriame pateikia
mos tuo reikalu įvairios informacijos.

Susilaikydami nuo savo kokios nors nuo 
monės tuo klausimu, bet galvodami, kad 
mūsų skaitytojai taip pat domisi tais daly
kais, pateikiame čia iš to „Dausuvos“ biu
letenio būdingesnių ištraukų.

KLIMATINĖS SĄLYGOS
Kolonija su 200 mylių pajūrio ir turinti 

žymių aukštumų virš jūros lygio natūraliai 
pasižymi klimatinių sąlygų skirtingumu. 
Vidutinė temperatūra pajūry yra apie 80 
F ir svyruoja tarp 50F ir 95F. Temperatū
ra iki 100F pasitaiko krašto vidury sausa
me sezone, tačiau naktys paprastai būna 
vėsios. Apskritai klimatas, kaip tropikinio 
krašto, atrodo esąs sveikas ir jokiu būdu 
nėra nemalonus, išskyrus rugpiūčio ir rug 
sėjo mėrjesius^kada drėgnas oras yra kan
kinantis (Žiūr. Br. Hond., Fin. and Econ. 
Position, Report, 1934).

BRITŲ OFICIALI PAŽIŪRA Į 
ATSARGINĖS LIETUVOS AUTONOMIJĄ

1958 m. vasarą prof. K. Pakštas tris kar 
tus turėjo garbės kalbėtis su Jo Ekscelen
cija T.D. Vickers, einančiu gubernatoriaus 
pareigas Britų Hondūre. Antrojo pasimaty 
mo metu jam buvo įteikta raštu vienuoli
ka klausimų eventualaus lietuvių židinio 
klausimu jo valdomame krašte. Du klausi 
mai lietė lietuvių kultūrinę autonomiją ir 
evoliucinį išugdymą lietuvių autonominės 
valstybėlės. Į klausimus atsakymai gau
ti 1958 m. rugpiūčio 1 d. ,

Kultūrinė autonomija
„Jeigu Lietuvių Grupė galės patenkinti 

valdžią savo materialiniu įnašu Britų Hon
dūro žemės ūkiui išvystyti, tai valdžia sim 
patiškai atsižvelgs į bet kuriuos pageida
vimus, kurie liestų koncesinį traktavimą 
mokyklų, kalbos, etc. reikalu. 1957 m. val
džia pasirašė sutartį su dviem Mennonitų 
bendruomenėmis iš Chihuahuos, Meksikoj. 
Jos apsigyveno^Blue Creek ir Spanish Lo
okout apylinkėse, kur Mennonitams val
džia davė specialias koncesijas, kurių jie 
prašė, už jų pagalbą valdžiai išvystyti že
mės ūkį Britų Hondūre“.

, Suteikimas Lietuvių Bendruomenei pla 
tesnės autonomijos negu jos turi Belizės 
Miesto Taryba ir Apskričių Miestelių Tary 
bos nebūtų Britų Hondūro valdžios kompe
tencijoje. Bet kurie suverenumo klausimai 
arba galia išleisti savo pašto ženklus etc. 
priklausytų Jos Majestoto Vyriausybės 
sprendimui Jungtinėje Karalystėje“.
Keletas komentarų

Kalbant apie kultūrinę autonomiją, Gu
bernatorius primena jo valdžios sutartį su 
vokiečiais menonitais. Ta sutartis angliška 
me originale buvo jau atspausdinta „Drau 
ge“, 1958 m. rugp. 7 d. numeryje. Tai vie
nas pačių įdomiausių dokumentų moderniš 
koje kolonizacijoje. Remdamiesi jo prece
dentu, mes jau gan greit galėtume ten tu
rėti visiškai lietuviškas mokyklas, pana
šiai kaip jas turėjome Kaune ar Utenoje. 
Bet Gubernatorius pabrėžia, kad tokių kon 
cesijų gavėjai turi prisidėti žemės ūkio na
šumą keliant, panaudojant gausius žemės 
plotus, iki šiol dar neįdirbtus.

Lietuvių bendruomenės pavertimas į au 
tonominę, beveik suvereninę valstybę, pri
klausytų nuo lietuvių gausumo (jų ten 
reiktų mažiausia 5.000) ir nuo jų susitari
mo su Karališka Valdžia Londone. Šiais 
laikais britai suverenumo jau nepavydi, 
tad beveik kas antri ar treti metai bent vie 
na jų kolonija persiformuoja į beveik ne
priklausomą valstybę, kaip Kanada, Indi
ja, Pakistanas, Ghana, Nigerija, Sudanas, 
Burma, Australija ir dar eilė kitų.

Iš kelių pasikalbėjimų su Gubernato
rium ir iš vokiečių menonitų praktikos vi
sai išryškėjo, kad paprasta delegacija ar 
bet kokia nepiniginga grupė negautų gali
mybės pasirašyti sutartį su Britų Hondūro 
valdžia. Atrodo, kad reiktų pilnai suorga
nizuotos įsikūrdinimo bendrovės, kuri jau 
turėtų bent pusę milijono dolerių kapitalo 
ir kuri atstovautų bent 50 ten vykstančių 
šeimų. Mažesnė grupė vargiai begalėtų im
ponuoti ir pretenduoti į kultūrinę autono
miją. Su minėta suma jau galima būtų nu
pirkti valsčiaus didumo erdvę, su laiku jos 
gyventojų skaičius labai padidėtų ir iš že
mės ūkio prasiplėštų į įvairius kitus vers
lus.

Britų santvarkoje mažiausias miestelis 
turi gana plačią vietinę savivaldybę. Rink 
tas miestų tarybas su plačiomis teisėmis 
turi net maži provincijos miesteliai, kaip

V A
EI Cayo su 1.600 gyventojų, Punta Gorda 
su 1.400 gyv. ir Monkey River tik su 500 
gyv. Ir tokie miesteliai jau galima skaityti 
autonominiais vienetais, kurie patys tvar
ko savo vidaus reikalus.

GALIMYBĖS PIENO PRAMONEI
„Mes taip pat pareiškiame, kad Cayo dis 

triktas sudaro galimybių numatomoj pieno 
pramonėj įkurdinti išvietintų asmenų, 
ypač tuos iš jų, kurie turi patyrimo galvijų 
auginime savo pačių krašte“.

(Iš Report of the British Guiana and Bri 
tish Honduras Settlement Comission, 1948 
m.).

KELIAUJANTIEMS I BRITŲ HONDŪRĄ
JAV piliečiams, atvykstantiems kaip tu

ristams iki šešių mėnesių, užtenka JAV pa 
so, bet norintiems pabūti ilgesnį laiką, rei 
kia gauti vizą iš britų konsulato.

Asmuo, kuris ne kaip turistas nori apsi
gyventi Br. Hondūre, turi per britų konsu
latą gauti įvažiavimo leidimą iš imigraci
jos pareigūno prie Belizės policijos įgalio
tinio. Įvažiavimo leidimas duodamas atsi
žvelgiant į asmens užsiėmimą bei įneštą 
piniginę garantiją, kurios imigracijos pa
reigūnas gali pareikalauti iki 1200 BH dol. 
(BH dol. yra lygus 70 JAV centų). Ši ga
rantija deponuojama pas imigracijos pa
reigūną, kuris po trejų metų ją grąžina 
įmokėjusiam. Reikalui esant, garantijos pi 
nigai panaudojami imigranto deportacijos 
išlaidoms padengti. Laikiną darbo leidimą 
imigracijos pareigūnas išduoda atsižvelg
damas į imigranto kvalifikacijas ir Darbo 
įgaliotiniui patvirtinus, kad tokiam dhrbui 
nėra tinkamo vietinio gyventojo.

PROF. PAKŠTAS IR DR. K. GRINIUS 
DĖL ATSARGINĖS TĖVYNĖS

Prof. K. Pakštas „Dausuvos“ biuleteniui 
taip rašo: „Jeigu kas rašo, kad atsarginės 
tėvynės idėja gimė iš pesimizmo, tai vis 
dėlto pravartu žinoti, kad nuo 1924 m. ši 
idėja keliama vien optimistiniais sumeti
mais: išgelbėti išeivijos dalį iš nutautėjimo 
ir bent truputį padidinti lietuvių tautos 
etnišką erdvę. Prezidentas K. Grinius 1946 
m. rugpiūčio mėn. šiam autoriui rašė suras 
ti tokią žemę, kurioje tilptų 60.000 lietuvių 
vienoje kompaktinėje masėje be nutautini 
mo pagundų. Manau, kad jis tai rašė siek
damas optimistinių tikslų. 1949 m. gruo
džio 24 d. Čikagoje prezidentas K. Gri
nius vėl priminė žodžiu šiam autoriui kom
paktinės kolonizacijos svarbumą lietuvybės 
ateičiai; užsimezgė labai įdomus dviejų va
landų pašnekesys su žymiu politiku ir vie
nu žymiųjų lietuvybės pionierių. Tai dar 
labiau padrąsino mane kelti šio klausimo 
gvildenimą prie tinkamos progos, nors kai 
kuriems lietuviams išsigelbėjimo idėja ga
li būti ir svetima ir nesuprantama.

SĄJŪDŽIO BARUOSE
JAV-se iki šiol yra įsisteigę būreliai Va
šingtone, Čikagoje, Detroite, Niujorke ir 

Baltimorėje. Per praeitas Kalėdas prof. 
Pakštui dalyvaujant Vašingtono būrelio su 
sirinkime buvo pripažinta, kad sąjūdžiui 
reikia turėti centrinę valdybą, nelaukiant 
visuotinio būrelių suvažiavimo. Buvo nu
tarta Vašingtono būrelį laikinai laikyti cen 
triniu su tokia vadovybe: pirm. prof. K. 
Pakštas, vicepirm. J. Vitėnas ir sekt. Dr. 
A.P. Mažeika.

Centrinės vadovybės didžiausias rūpestis 
buvo, kaip padidinti būrelių skaičių ir su
organizuoti specialistų delegaciją į Britų 
Hondūrą.

Rūpintis būrelių steigimu, buvo bando
ma atskiruose miestuose surasti idėjai pri 
tariančių ir prašoma jų suorganizuoti bū
relius. Taip pat paruoštas draugijos įsta
tų projektas ir išsiuntinėtas būreliams pa
sisakyti. Taip pat ryšium su būrelių steigi 
mo akcija buvo paskelbtas ir prof. K. Pakš 
to atsišaukimas „Atsarginės tėvynės rei
kalu“ (jis išspausdintas ir „E. Lietuvyje“).

Tuo tarpu pats aktualiausias reikalas 
yra specialistų delegacijos Br. Honduran 
pasiuntimas. Svarstoma, kaip surasti jai 
tinkamus asmenis bei kaip sutelkti lėšas jų 
kelionei apmokėti.

Tuo tarpu paties sąjūdžio vardas dar nė 
ra nusistovėjęs. Kai prof. Pakštas praeitą 
vasarą „Drauge“ aprašė savo „Ekspediciją 
dausosna“, tai jis pasiūlė kurti Žaliosios 
Atžalos arba Žaliosios Diasporos klubus 
bei būrelius. Vėliau jis iškėlė „Dausuvos“ 
vardą. Taip pat savo pareiškimuose jis var 
toja „Atsarginės tėvynės“ ar „Atsarginės 
Lietuvos“ vardus.

Vašingtono būrelis, ruošdamas įstatus, 
pasisakė už Lietuvių Hondūro Draugijos 
vardą. Pastaruoju metu nutarta vadintis 
Lietuvių Įkurdinimui Br. Hondūre Remti 
Draugija.

Ypatingo susidomėjimo lietuvių židinio 
Br. Hondūre kūrimu rodo Brazilijos lietu
viai. Jų pagrindinių septynių organizacijų 
(įskaitant Brazilijos Liet. Bendruomenę) 
pirmininkai parengė tuo reikalu Br. Hondu 
ro gubernatoriui raštą, kurį nori jam per
duoti per prof. Pakštą.

Kaip J.K. iš Sao Paulo rašo, apie 50 as
menų yra pasirengę vykti į Br. Hondūrą 
bet kokiems darbams, imantis steigti ten 
lietuvių židinį, jei tik bus gautas užtikrini 
mas dėl lietuvių autonomijos. Iš viso Brazi 
lijos lietuviai nekantrauja, kad lietuvių kū 
rimosi Br. Hondūre reikalas taip lėtai eina.

LITERATŪRA APIE BR. HONDŪRĄ
Lietuviškai apie Br. Hondūrą dar nėra 

jokio leidinėlio, tačiau piaCl <xl apia Hon 
duro geografiją, istoriją, gyvenimo sąlygas 
ir k. rašė prof. K. Pakštas dvidešimt dvie
juose laiškuose „Ekspedicija dausosna“, ku 
rie išspausdinti „Drauge“ 1958 m. liepos, 
rugpiūčio ir rugsėjo mėn.

Prof. Pakštas taip pat išsamiai, nors 
trumpai, Br. Hondūrą aprašė str. „Ieškom 

(Nukelta į 3 p.)
Pamaldos
NOTTINGHAM — birželio 28 d., 12.15 v. 
BRADFORD — liepos 5 d., 12.30 v. Pamal

dų metu — vaikučių iškilminga Pirmoji 
Komunija.

Kiekvieno didžio darbo pradžią sudaro 
ne organizacija, o pagrindinė idėja, dėl to 
turime semti gyvybines jėgas iš dvasios, 
kuri pagimdo sąjūdžius. Ir ta dvasia yra 
ne kuri kita, o tik mūsų Viešpaties dvasia. 
Kai mes prie Jo jungiamės, mes jungiamės 
prie gaivinančios jėgos, kuri amžinai sru
vena ir viską nugali. Tuo būdu mes patys 
pasidarysime dalininkai tos jėgos, kuri, 
anot Dantės žodžių, „suka saulę ir visas ki 
tas žvaigždes“, nes juk ir apie Kristų Šv. 
Raštas sako, kad Jis stovi pirm visko ir vis 
kas jame randa buvimą. Šios jėgos mes se
miamės Eucharistijoje. Iš čia trykšta ki
birkštys. Ne iš susirinkimų vietų ir ne iš 
scenos. Prie Komunijos stalo mes randame 
stiprybės ir atsinaujiname, ir tai kaip tik 
ta jėga, kuri visada buvo' ir kuri visada 
bus. Siūbuojančiame pasaulyje ji mums '
teikia nenugalimos amžinybės galią. Pa
saulio atnaujinimo mes galime siekti savo 
pašaukimo darbe. Tiksliai suprastas pašau 
kimas sudaro idealią progą reikštis kasdie
ninės darbuotės vietoje, ten ugdyti tas do
rybes, kurių vardu privalome Kristaus liu- . 
dijimą reikšti. Suprantama, svarbu atlygi
nimas, pažanga profesijoje, tačiau daug 
svarbesnis dalykas yra vidinis tobulinima
sis ir krikščioniškas spinduliavimas; ir taip 
— savo pašaukimo darbas gali tapti tikru 
apaštalavimu.

Kas liečia Lietuvą, tai ji — man pasida
rė antra tėvyne ir mano gyvenimo turinys. 
Ten radau savo gyvenimo draugę, ten gi
mė mano vaikai, ten trejetą jų palaidojau. 
Ten išgyvenau savo kūrybingiausius me
tus, ten radau retų talentų prietelių ir as
menybių, kurių atmintis ir dabar apšviečia 
mano gyvenimo kelią. Man negaila nė vie
no prakaito lašo, kurį liejau dėl pavasari
ninkų ir ateitinirikų per nuolatines savo ke 
liones skersai ir išilgai kraštą. Mano širdis 
ir dabar plaka tam jaunimui, nes niekur^ 
kitur tokių idealistiškų jaunuolių neberrf 
dau. Netekimą Lietuvos skaudžiai atjau
čiu. Bet liūdesys negali virsti nuliūdimu. 
Kas išliko po baisios, audros, tas turi veik
ti — veikti už tuos, Kuriuos ---
mė; veikti ūž tuos, kurie okupuotoje Lietu
voje gyvi palaidoti, veikti už tuos, kurie 
kankinami Sibire, veikti ypač už tuos, ku
rie laisvame pasaulyje yra tapę vergais pi
nigo, smagumų geidulių ir iš kurių atmin
ties vis labiau išnyksta tas kraštas, kuris 
jiems davė gyvybę, veikti kiek gerasis Die
vas dar leidžia. Kas gyvena iš Viešpaties 
jėgos, tas amžinai gyvena ir jo negali iš
trenkti nei patys baisiausi įvykiai.

Prof. Juozas Eretas
„Mano Pasaulėžiūroje“.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Silva neatsitraukė nuo Irenos — žiūrėjo 

j ją velnio akimis, o smarkiau užgrojus — 
raitėsi kaip apsėstas.

Valentas užvirė: gaspadoriai ir čia rodo, 
kas jie per ponai. Palaukit!

. Nulėkė prie muzikanto. 1
— Nustok! Eikime į Garbšto kiemą. Jie 

mums kojas kaišioja.
Ignas suprato ir užrėžė maršą:
— Tegul jums žiogai čia gros!
Ir išdidžiai žengė žemyn nuo kalnelio. 

Paskui jį šūkaudami, dainuodami žengė ir 
kiti, — pasiliko tik gaspadoriai (į bobelio 
kiemą šokti jie neis!).

— Kodėl jie išeina... kodėl atsiskyrė?— 
sunerimusi Irena klausė Silvą.

— Todėl, panele, kad jų kelnės per že
mai, — paaiškino Silva. — Suprantate — 
kelnės per žemai!

Bet jo , paaiškinimo“ ji nesuprato.
*

Jaunimui linksminantis, armonikai gro
jant, nesiskubino gulti ir senieji. Išeis vie
nas į kiemą, išeis kitas, pastovės prie vieno 
trobos kampo, pastovės prie kito, pasiklau
sys: a-ha, gražus vakarėlis! Labai gražus! 
— švokščia jų bedantės burnos. Dar į sau 
lėlydžius pasižiūri, vakaro tamsumas. Jau, 
rodos, slinks į vidų, bet ir vėl sustoja: o 
kiek tokių vakarėlių jau prabėgo! Taip ir 
visas gyvenimas — kaip viena valandėlė! 
Ir tik, kai ima darytis vėsu, kaulus labiau 
ima mausti, seniai, nelinksmi ir tylūs, slen 
ka i vidų.

Ilgai pašalėje sėdėjo ir Bernotas su Ber 
notiene. Jis ant lenčiukės pagal sieną, ji 
ant slenksčio. Tyli, žiūri į tamsumas ir 
klausosi.

— Dainuoja, šoka, — patylėjusi švagžda 
ji. — Bet praeis metai, kiti — prispaus var 
gų našta ir nebedainuos, nebešoks, švento 
Jono naktys bus tokios pat gražios, o jie 
nebešoks...

Palingavo galvą. Gal būt, prisiminė, kaip 
ir ji kadaise dainuodavo, šokdavo, kokia 
linksma būdavo.

— Kas čia būtų tam Dievui dar nors pu

sę amželio žmogui pridėti. Tada gal nors 
tą pusę mokėtum geriau pagyventi.

Ir Bernotą gal tokios pat mintys slėgė, 
kad kiurksėjo susitraukęs. Bet jis nemoka 
dūsauti, nemoka jausmų reikšti.

Dvelktelėjo lyg drungnesnė vėsumėlė iš 
rytų, ir jaunimo daina tarsi nutilo, nusilei 
do kažkur slėniuose.

— Einam, tėvai, gi mums jau metas il
sėtis.

Ir atsikėlusi nuslinko pirma. Paskui ją 
nuslinko ir jis. Užkišd medinį skląstį, o jos 
garsas lyg koks gūdus atsisveikinimas nu
aidėjo per vakaro tylumas.

Į ATLAIDUS

Švento Jono rytą Pimpė išėjo į kiemą ir 
išsižiojo — ant kamino akėčios.

— Velniai prakeikti! — sudejavo. —Tai 
jų — benkartų darbas... galvas nusuki- 
nėti!..

Apsidairė, ar kas nemato, ir greitai nu
lingavo į daržinę kopėčių. Pamatys kas ir 
juoksis, dar pravardžiuoti ims, „gandru“ 
ar „gandralizdžiu“ pramins. O ką su to
kiais — liežuvio juk neprisegsi!

Grįžta su kopėčiomis — štai ties kiemu 
Uogintas jau stovi ir rodo dantis:

— Kam tą gandralizdį ant kamino? 
Gandras ant kamino neperės. O štai ir Pal 
čiūniukas praeidamas vebla:

— Per vėlai, dėde, per vėlai... gandrai 
jau išsiperėjo.

„Kas tik eis, tas ir šaipysis, taste!“ — 
širdo senis.

Pimpė skubina statyti kopėčias, keikias: 
perkūnas, velniai! — Jei įmanytų, viena 
akimirka užšoktų ant stogo ir numestų akė 
čias. Bet .jis bijo aukštai lipti — tuoj gal
va sukasi, taste! — todėl ilgai remia, taiso 
kopėčias, kad nepaslystų, kad... nelaimė 
neatsitiktų. Paskui nusiauna basas ir lipa. 
O palypėjęs vėl žiūri, judina kopėčias, ar 
jos tvirtai stovi, ar nepaslys...

Ties kiemu sustojo keletas moterų. Visos 
jos barėsi ant nutrūktagalvių, kad tokį 
šventą rytą turi žmogus lipti ant stogo ir

Bet dar ilgai mergaitės bakštėsi, kraipėsi 
prieš veidrodį, žiūrėjosi, kol įsitikino, kad 
jos „ne taip jau prastai atrodo — galima 
bus važiuoti“.

Šiandien ir Morkuvienė savo pasipuoši
mu rūpinosi daugiau negu bet kada. Užsise 
gė brangią, dar martavimo dienose pirktą 
spadnyčią, kaklą pakėlusi ilgai prieš veid
rodį čiupinėjosi — segėsi naujos palaidinės 
apikakle Segėsi, žiūrėjosi ir gėrėjosi savo 
pilnu, baltu gurkliu, kokius turi tik turtin
gos, ant valakų sėdinčios gaspadinės.

Kai buvo visos jau pasipuošusios — bri 
kas ir privažiavo prie pat gonkelio, — ark 
liams uodegos pamegztos, Valentas, prie
kyje sėdėdamas, laiko pintines vadeles iš
tempęs — lyg tai būtų staininiai. Morku
vienė įlipo, užėmė beveik visą briko galą, 
pasitaisė. Mergaitės stovėdamos laukė „ma 
mos“ sprendimo — kur joms bus paliepta 
sėstis, ir abi nežymiai — tik puse akies, 
žvilgčiojo. į Valentą, pas kurį buvo „labai 
daug vietos“. Bet „mamos“ seniai jau nu
spręsta: priekyje, šalia samdinio, pane
lėms nepritinka. Viena mokyta, jos brolio 
duktė, .kita — kad ir nemokyta, bet pagal 
turtingumą gali lygintis su mokytomis.

— Rože, sėsk čia! — parodė nykščiu ša
lia savęs.

— O aš atsisėsiu priešais, — skubiai pa 
sisiūlė Irena.

— Ne, ne... arkliai uodegomis taškosi — 
suknelę aptaškys.

— Tai gal aš? —nedrąsiai įterpė Rožytė.
— Tu klausyk, ką aš sakau! — subarė 

motina. — Atsisėsi šalia manęs, o Irutė 
lengvesnė, mudviem ant kelių.

Atsisėdusi ant tetos ir pusseserės kelių, 
Irena džiaugėsi, kad jai minkšta kaip ant 
pagalvių. Valentas taip pat džiaugėsi ty
liai: gerai, kad nė viena nesėda šalia jo! 
Dar Rožytė, bet Irutė... Jei arkliai, neduok 
Dieve, kelyje ko užsinorėtų, tada ir... kai
tink akis.

Morkuvienė persižegnojo.
— Dabar su padėjimu Dievo!
Valentas sutampė vadeles, ir juodas 

žvilgantis brikas išlėkė iš kiemo.
Įvažiavusi į vieškelį, kur slinko virtinės 

pėsčių ir važiuotų, ji labiau papūtė gurklį, 
pasidriekė visu platumu.

— Paragink, Valentai, paragink, — tarė.
— Arkliams uodegos juk nenutruks. Negi 
mes svetimas dulkes gersime^

Valentą? užpležijo botagu — ąrkliąį šūs

kėzotis su akėčiomis. O jei, neduok Dieve, 
susisuktų galva, nukristų — tikriausiai už
simuštų. Na, jei ir ne visai, tai bent koją 
ar ranką nusilaužtų...

Bet Pimpė neužsimušė. Tik, traukdamas 
akėčias, nuvertė viršutines kamino plytas, 
šelmenį išdraskė, koją į gniutelę persidūrė. 
O Jėzus Marija, benkartai, taste!

Tuo metu Morkaus namuose rengėsi į at
laidus. Valentas pas daržinę briko ratus te
pė, senis šorus apžiūrinėjo, o Morkuvienė 
seklyčioje mergaites kėlė:

— Pajudėkit, pajudėkit! Gal užmiršot, 
kad šiandien į atlaidus važiuojame.

Irena ir Rožytė pabudusios tampėsi lo
voje, mykė, dejavo: a-ai... ma-a-ma! tetu- 
-le!.. — tartum jos būtų vakar perdien mėš 
lą kračiusios ar rugius rišusios. Bet Mor
kuvienė nedavė ramybės — kur buvus, kur 
nebuvus, vis bėgo į seklyčią, ragino, čiauš
kėjo linksma. Šiandien ji nutarusi „pasiro
dyti“. Pasirodyti, kaip dar niekad nebuvo 
„pasirodžiusi“! Su gražiais arkliais, su nau 
jais pakinktais, nauju briku, su , savo mer 
gaitėmis“ pasirodyti. Juk šitiek svieto iš vi
sur priplaukia, privažiuoja! Tegul pamato, 
tegul!.. O kas bent kiek proto turės, tas ir 
pagalvos, kokios jos... kad tūkstančiai, tur 
tai joms padėti. —■  

Mergaitėms ėmus rengtis, Morkuvienė 
vėl ėjo, žiūrėjo.

— Pasipuoškit, pasipuoškit — žinokite, 
kad daug turtingų kavalierių šiandien jus 
matys.

Rožytė vilkosi pačią gražiąją suknelę, 
bet — Viešpatie — per siaura! Prieš tris 
mėnesius siuvo, ir per siaura. Aš jau ne
žinau!

— Ką jau siaura! Nei siaura, nei ką! — 
ginčijo Morkuvienė.

— Siaura, tetule — ar nematote? Šonai 
taip suveržti, kad, rodos, tuoj sprogs. Toks 
fasonas dabar ne madoj.

— Bernai pamatę ir rodys dantis, dar 
prunkšti pradės, — zirzė Rožytė.

Morkuvienė suprantančia akimi apžiūrė
jo iš visų pusių: teisybę Irutė sako — gali 
ir sprogti. Iš smalos jai ir lašinių tiek 
daug! Reik nebeduoti taip riebiai valgyti 
— gal bent kiek suplonės.

— Žinote, — šūktelėjo Irena, — klausi
mas jau išspręstas! Mano mėlynoji su gu
ma — gali vilktis nors jr storiausia. Rožy
tei kaip tik tiks.

Užsivilko mėlynąją — ir tiko.

telėjo ir pasileido smarkia risčia. Pralenkė 
vienus, kitus, trečius, net pačius prašmat
niuosius ėmė lenkti. Morkuvienė tik pučia 
gurklį, tik riečiasi, lošiasi ir, rodos, girdi 
pralenkiamųjų šnibždesį: „Morkuvienė va
žiuoja, Morkuvienė, bagotoji, iš Skausga- 
lių!.. Mat, kokie arkliai, koks brikas, pa
kinktai — ly^būtų iš^dvaro. Ir panelės, 
kaip išsipuošusios! Viena jos duktė, vien
turtė, kita brolio — Pasraujo notaro... tur
tuose skęsta“...

Išsitraukusi nosinę, skubiai apsišluostė 
veidą, smakrą, lyg jau būtų spėjusi apdul
kėti, ir paskui, arkliams lekiant, brikui dir 
dant, nežymiai, akis primerkusi, tėmijo, ką 
priveja, ką pralenkia, kas kaip pasipuo
šęs, — turtingiesiems, pažįstamiems, man
dagiai galvą linkčiojo, ne taip turtingiems 
— ne taip mandagiai, o neturtingiems ir vi 
sai nelenkė — apsimetė jų nepamačiusi. 
Taip važiavo gal pusę kelio. Tik staiga 
žalsvos Morkuvienės akys lyg padidėjo, 
skaidresnės pasidarė, ji pati susijudino sė-. 
dėdama, į dukterį pasižiūrėjo.

— Paragink, Valentai... Nenoriu, kad 
mes mišparams tenuvažiuotume. Rože, ko
dėl tu susiraukusi. Jauniems šypsotis rei
kia, o ne raukytis...

Ji, mat, dar iš tolo pamatė jojantį pa
siūdytą Pakalnių miestelio gaspadorių — 
kavalierių, apie kurį jau ne kartį buvo * 
galvojusi. Tokia puiki vieta! Dėdė, motinos 
brolis, pralotas, seserys taip gerai išpasogy 
tos... kad imtų Rožytę — nieko nepagailė
tų!.. Dabar jojo jis ant didžiulio, nupenėto 
eržilo, nedidžkis, trumpomis kojomis į bal
no kilpas įsispyręs, užpakalį truputį paki- 
lodamas. Morkuvienė mintyse net persi
žegnojo: duok. Dieve! — dar į Rožytę pasi
žiūrėjo, galvą aukščiau pakėlė. Pralenkda
ma, rodos, nė nepažvelgė į jį, bet matė, ir 
kad jo šviesūs bronziniai ūseliai smarkiai 
užriesti, ir kad marškinių krūtinė kaip 
sniegas balta, ir... kad jis žvilgterėjo į pa
neles ir kad jo ūseliai tarsi dar labiau užsi 
rietė. Bet vėl pasižiūri į dukterį: Dieve tu 
mano — dar labiau kaktą suraukusi negu 
pirma!..

— Ką tu čia išsimanei raukytis! —kumš 
telėjo piktai. — Nusisuk, jei saulė į akis 
šviečia.

— Ajau, mama... aš nežinau!.. — zirzte- ■. 
Įėjo Rožytė. Jai buvo nesmagu, kad motina ~ 
taip šneka prie Valento.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS BRADFORDAS

VYTAUTAS GYLYS
Londono Lietuvių Bažnyčios Choro 
chorvedį Vincą M a m a i t Į 
liūdesio valandą dėl jo mylimos 
motinos mirties nuoširdžiai užjaučia.
Londono Liet. Bažnyčios klebonas, 
Bažnytinis Komitetas ir parapijiečiai.

TARPTAUTINIS BAZARAS
Liepos 4 d, Londone, St. Martin -in- The 

Fields, Trafalgar Square, nuo 11 vai. ryto 
iki 8 vai. vak., šeštadienį, įvyks Tarptauti
nis Bazaras, kuriame dalyvaus 25 tautos. 
Lietuvių skyrių ruošia Londono Liet. Mote 
rų „Dainavos“ Sambūris.

Bazarą atidarys Lady D. Macmillan. Ti
kimasi, kad šis bazaras bus televizuoja- 
mas.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti. Mo
teris su tautiniais rūbais.

„Dainava“

DU DAKTARAI IŠ ŠVEICARIJOS
Nuolat Šveicarijoje gyvenantieji lietu

viai daktarai Steponavičius ir Dargužas D. 
Britanijoje praleidžia atostogas.

Ta proga jie aplankė Lietuvių Namus 
Londone ir Lietuvių Sodybą. Atsinaujinusi 
ir išsigražinusi Lietuvių Sodyba ypač suža
vėjo abu svečius.

„Blaškomos Liepsnos“ iškeliavo
Naujausiasis Nidos Knygų Klubo leidi

nys — Fabijono Neveravičiaus romano 
„Blaškomų Liepsnų“ I tomas — jau išsiųs
tas skaitytojams.-

Tai neįprastai stambi ir įdomi knyga — 
istorinis romanas.

Su šia knyga išsiuntinėtas kartu ir 
„Rinktinės“ Nr. 3 (šių metų Nr. 1).

Visiškai baigiamas spausdinti šio romaJ 
no IX tomas. Spausdinamas taip pat ir 
„Rinktinės“ sekantis numeris.

Spaustuvėje renkamas Pulgio Andriušio 
romanas „Rojaus vartai“. Netrukus eina 
rinkyklon prof. M. Biržiškos atsiminimų 
tomas .„Dėl mūsų sostinės“ ir J. Kralikaus- 
ko romanas „Šviesa lange“.

VIEŠA PADĖKA NIDAI UŽ 
LITUANISTINIUS DARBUS

Montreal in /kuKSlęsulųjų i_ai.ua
T nistikos Kursų išleistuvėms tų Kursų vado 

vybė buvo užsakiusi Nidos Knygų Klubo 
leidinį „Saują derliaus“. Po egzempliorių 
tos knygos buvo įteikta kiekvienam Kur
suose atestatą įsigijusiam jaunuoliui.

Red. J. Kardelis Nidos Knygų Klubui at
siuntė tokį laišką:

„Siunčiu banko čekį ir reiškiu nuošir
džią padėką Montrealio Lietuvių Aukštes
niųjų Lituanistikos Kursų ir savo vardu.

„Atestatų įteikimas įvyko 1959.V.30, ir 
akto metu Knygos Klubui buvo išreikšta 
vieša padėka už jo gražų gestą lituanistika, 
besidomintiems tautiečiams“.

AUGA PARAPIJA
Pereitą sekmadienį London Lietuvių baž 

nyčioje buvo pakrikštytas Linas - Pranas 
Mąįukas, Edvardo ir Živilės Matukų sū
nus. Krikšto tėvai buvo Jaroslavas ir Roma 
Alkiai.

Moterystės Sakramento ryšiu buvo su
jungti Pranas Zakarevičius su Irmgard 
Klenke.

(Atkelta iš 2 p.)
vietos Mažajai Lietuvai“,, kuris buvo „Lie
tuvių Dienose“, Nr.8, 1958 m. spalio mėn.

Apie įsikūrimo sąlygas Br. Hondūre ir 
apskritai apie lietuvių kolonizacinius ban
dymus galima rasti V. Jagmino str. „Nau
jos erdvės lietuvių tautai ieškant“, „Ai
dai“, Nr. 4, 1959 m.

Anglijos - Gvatemalos ginčas dėl Hondu 
ro platokai yra aprašytas V. Jagmino str. 
„Anglijos - Gvatemalos ginčas dėl Br. Hon 
duro“„ „Naujienos“, 1958 m. gruodžio 4, 5, 
6 ir 8 d.d. numeriai.

Anglų kalba literatūros apie Br. Hondū
rą yra pakankamai:

1. British Honduras. Report for the year 
1956. London. Her Majesty‘s Stationery Of
fice. 1958. Kaina šeši šilingai. (Tai oficia
lus metinis britų kolonijų ministerijos pra 
nešimas apie Br. Hondūro gyventojus, dar 
bo sąlygas, prekybą, švietimą ir t.t.).

2. Colonial Office. Report of the British 
Guiana and British Honduras Settlement 
Comission, Presented by the Secretary of 
State for the Colonies to Parliament by 
Command of His Majesty, Sept. 1948.

3. British Honduras, Financial and Econo 
mical Position, Report of the Commission 
Appointed by the the Secretary of State 
for the Colonies, March, 1934, Presented 
by the Secretary of State for the Colonies 
to Parliament by Command of His Majes
ty, May 1934.

(Pastarosios dvi knygos yra oficialių bri 
tų komisijų pranešimai apie klimatines ir 
ūkines sąlygas).

4. Economic Development Program of 
British Honduras. David L. Gordon, Inter
national Bank for Reconstruction and De
velopment, 1954. (Tai amerikiečio, tyrinė
jusio Br. Hondūro sąlygas, pranešimas).

5. Brief Sketch of British Honduras. Re 
vised by A.H. Anderson, 1958.

6. British Honduras. Portrait of a Colo
ny. (Pastarosios dvi knygos yra populiarūs 
leidiniai apie Br. Hondūrą).

Paskaita apie didžiąją politiką
Lietuvių Vyties Klubo patalpose Bradfor 

de, 5, Oak Villas, Mannigham Lane, birže
lio 27 d., 6 vai., Dr. S. Kuzminskas skaitys 
šiems laikams labai aktualią paskaitą: Di
džioji šių dienų pasaulio politika.

Paskaitą ruošia DBLS Bradfordo Sky
riaus Valdyba ir kviečia jos pasiklausyti 
visus vietos ir apylinkės lietuvius.
Išvežtųjų minėjimas

MANCHESTERIS
Santarvės Manchesterio Apygarda birže

lio 21 d. suruošė gražų liūdnųjų birželi
nių minėjimą. 5 vai. į Manchesterio Mos- 
ton kapines susirinko apie 200 lietuvių. Iš 
koplyčios organizuota eisena išvyko prie 
lietuvių kapinių paminklinio kryžiaus. Ei
senos pradžioje kryžius, religiniais rūbais 
kun. Kamaitis, kun. Kuzmickis, vainikai ir 
gėlės, nešamos tautiniais rūbais pasipuošu
sių moterų, tautinės ir organizacijų vėlia
vos, nešamos vyrų, pasipuošusių plačiais 
tautiniais kaspinais, moterų ir vyrų kolo
nos. Prie gėlėmis išpuošto paminklo sugie- 
dama Marija. Gilus kun. Kamaičio žodis: 
„...biržely jau žydi rožės, bet jos turi ašt
rius spyglius, kurie žiauriai įsmigo į Lietu
vos kūną“...

Mirusiems dėl Lietuvos sugiedama Amži 
ną atilsį, himnu baigiamas pagerbimas 
žmogžudiško komunizmo nukankintų Lietu 
vos sūnų ir dukrų.

Vakare Klubo patalpose gausiai susirin
kusiai tautiečių kolonijai svetys kun. Kuz
mickis skaitė paskaitą, kurioje paryškino 
tos dienos negirdėtą tragediją.

Jau įėjo į tradiciją, kad birželiniai mi
nėjimai rengiami santarviečių, o jie visuo
met surengia gerai.

Banaičiui, Lauruvėnui ir kitiems už 
ypatingą pasidarbavimą tenka viešas pa
dėkos žodis. D. Dainutis

Joninės Manchestery
LVS „Ramovės“ Manchesterio skyrius 

birželio 27 d., 5 vai. p.p., Manchesterio Lie 
tuvių Socialinio Klubo patalpose rengia

LINKSMĄ JONINIŲ VAKARĄ.
.. . gieiQHĮĮairtmU!i<»—........... ...........

1) Įvairių rūšių sportas;
2) Po sportininkų pasirodymo — šokiai, 
grojant mūsų lietuviškam orkestrui;

3) Kepuraičių šokis;
4) Loterija ir kitos pramogos.
Maloniai kviečiami visi Manchesterio ir 

apylinkės tautiečiai atsilankyti į šį linksmą 
lietuvišką parengimą.

Manchesterio Liet. Socialinio Klubo narių 
visuotinis pusmetinis susirinkimas

Manchesterio Lietuvių Soc. Klubo valdy 
ba birželio 28 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
šaukia Visuotinį pusmetinį narių susirin
kimą. x

Kvorumui nesusirinkus numatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai ir po to bus pravestas nežiūrint į 
susirinkusių narių skaičių (Klubo įst. 19 
par.).

Visi klubo nariai kviečiami gausiai susi 
rinkime dalyvauti.

N. ZELANDIJA

Birželinių minėjimas Aucklande
N. Zelandijos Baltų Klubas birželio 14 d. 

Aucklande, YWCA salėje, surengė susirin
kimą paminėti sovietų įvykdytiems masi
niams trėmimams.

Pagrindinę kalbą pasakė žinomas kriti
kas, Aucklando universiteto vyr. lektorius 
Dr. John C. Reid.

Meninę programą atliko estų choras ir 
latvė solistė.

Pabaltiečiams užuojautos žodį ir solida
rumą pareiškė lenkų, ukrainiečių ir vengrų 
atstovai. Minėjimas baigtas komunizmo pa 
vergtųjų tautų himnais.

Didžiausias Zelandijos dienraštis „The 
New Zealand Herald“ atspausdino minėji
mo aprašymą, o katalikų savaitraštis „Zea 
landia“ paminėjo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos užpuolimą 1940 metais ir vėliau so
vietų įvykdytus trėmimus ir žudynes.

Gruodžio 29-31 dienomis Aucklande 
įvyks lietuvių suvažiavimas paminėti de
šimtmečio sukakčiai nuo pirmojo didesnio 
lietuvių vieneto atvykimo į Zelandiją 
1949 metais.

Suvažiavimą rengia N.Z. Lietuvių Bend 
ruomenė ir Aucklando apylinkės Valdyba. 
Numatyta surengti lietuvių spaudos paro
dą, eilę paskaitų, susirinkimų ir pasi
linksminimų. G.P.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomas Fortūnatas KUPŠYS, sūnus 

Igno. Dėl smulkesnių informacijų ryšium 
su šiuo paieškojimu prašoma kreiptis į Lie 
tuvos Pasiuntinybę Londone — Lithuanian 
Legation, 17, Essex Villas, London, W.8.

SIMANAVIČIŪTĖ - ŽIRGULIENĖ Elvi
ra (vyro vardas Kazimieras), pati ar ži
nantieji apie ją, svarbiu reikalu prašom 
rašyti: Stefanija Žemaitienė, 2110 Wurtele 
Str., Montreal 24, Que., Canada.

MIRĖ
Š.m. birželio 14 d. mirė Vytautas Gylys, 

Lietuvos Generalinis Konsulas Toronto, 
Ont., Kanadoje, sulaukęs 73 metų amžiaus.

Vytautas Jonas Gylys, gimęs Griškabū
dyje, Suvalkijoj, 1886 m. sausio 26 d., bu
vo vienas seniausių narių Lietuvos užsie
nių tarnyboje; taip pat vienas daugiausia 
turėjusis įvairių postų ir įvairiose vietose, 
nors, apskritai paėmus, su keliais kitais 
(Jurgiu Savickiu, Jonu Aukštuoliu ir Ignu 
Šeinium) jis buvo laikomas specialistu mū 
sų diplomatinės tarnybos Skandinavijos ir 
Pabaltės kraštuose.

A.a. Vytautas Gylys baigė gimnaziją 
Kaune 1907 m., o universitetą — Petrapily 
je 1912 rp„ teisių fakultetą. Lietuva dar ne 
buvo nepriklausoma, ir jaunas juristas tu
rėjo pradėti savo karjerą dar caro Rusijos 
tarnyboje. Nuo 1912 ligi 1917 m. matome 
jį dirbant Petrapilyje vidaus reikalų minis 
terijos juriskonsultų skyriuje, o 1917-18 m. 
general-gubernatūroje Suomijoj.

Nusikračius rusiškojo jungo Suomijai ir 
Lietuvai, Vytautas Gylys tuojau pereina 
laisvos Lietuvos tarnybon, kurioje jis išti
kimai išbuvo ligi pat savo mirties. Pirma
sis jo diplomatinis postas Lietuvos tarnybo 
jc buvo Helsinkyje, Suomijoj, kur jis buvo 
paskirtas atstovu 1919 m. Sekančiais, 1920 
m., jis jau Lietuvos atstovas Talline, Estijo 
je, o dar sekančiais metais perkeliamas Lie 
tuvos konsulu Karaliaučiun. Čia jis išbuvo 
3 metus, ligi 1924 m. Po to jis buvo 3 me
tus (ligi 1927 m.) konsulu Kopenhagoje, 
Danijoj, ir tiek pat metų (ligi 1930) konsu
lu Rygoje, Latvijoj.

A.a. Vytautas Gylys yra gerai pažįsta-

ITALIJA
Naujas šv. Kazimiero Kolegijos prefektas

Vietoj išvažiavusio į JAV kun. Bitino, 
prefekto pareigoms į šv. Kazimiero Kole
giją pakviestas Join. S. Žilys. Naujasis pre
fektas, be kitų savo ypatingų gabumų, yra 
geras tapybos ir meno žinovas ir dailinin
kas. Bendruomenė .tikisi greitu laiku su
laukti jo kūrinių parodos.

Išvažiavo
Paskutiniu laiku išvyko pastoviam apašta 

lavimo darbui kun. Viktoras Poimanskis. 
Greitu laiku ruošiasi .. išemigruoti į JAV 
kun. Dr. Adomas Pupšys ir Stašinskaitė - 
Mazzesi. Laikinai išvyko į JAV prelatas Tu 
laba. Ruošiasi taip pat kuriam laikui iš; 
vykti į Ameriką aplankyti savo giminių 
kun. V. Mincevičius. Kun. prof. Zeliauskas 
SDB išvyko į JAV akių operacijai. Į Vo
kietiją išvyko prof. Z. Ivinskis su ponia ir 
Bonoje vadovauja Baltų Institutui. Profe
sorius sugrįš Romon vasaros gale. Lietuvos 
diplomatų šefas užsienyje J.E. Lozoraitis 
išvyko į Ženevą sekti keturių Užsn. Reika 
lų ministerių konferencijos.

Lietuvis šv. Juozapo bažnyčios Romoje 
rektorius

Kun. Dr. Jonas Bičiūnas yra paskirtas 
šv. Juozapo bažnyčios Romos centre rekto
riumi. Bažnyčia yra Via Zucchelli 12, Ro
ma. Rektorius pranešė PLB Italijos Krašto 
Valdybai, kad jis mielai leidžia pasinaudo 
ti lietuviams tiek bažnyčia, tiek esamomis 
patalpomis įvairiems pobūviams.

KRAŠTO TARYBOS IR KONTROLĖS 
KOMISIJOS RINKIMAI

Į naują Tarybą ir Kontrolės Komisiją pa 
gal balsų daugumą išrinkti: prof. Dr. Z. 
Ivinskis, kun, Dr. Vyt. Balčiūnas, kun. V. 
Mincevičius, kun. Dr. J. Zeliauskas, kun. 
Dr. Steponas Matulis, MIC, kun. Dr. P. Ja
tulis, kun. R. Krasauskas, kun. Dr. Vyt. 
Kazlauskas, kun. K. Dobrovolskis.

I Kontrolės Komisiją: kun. Dr. Paulius 
Rabikauskas, SJ, prel. Dr. Ladas Tulaba,. 
kun. Stasys Žilys.

VISIŠKAI PANAŠUS ATSITIKIMAS

„Free Rumanian Press Agency“ prane
ša, kad Sovietų gydytojų komisijb. pripaži
nusi sveikiausią akims rusiškąjį alfabetą, o 
lotyniškąjį sukeliantį galvos skausmus.

Tais sveikatos sumetimais remiantis, ru
muniškai kalbančioje Moldavijos respubli
koje įvestas rusiškasis alfabetas. Skaityto
jų gerui toje sovietų valdomoje teritorijoje 
tas alfabetas panaudotas jau perspausdi
nant rumunų rašytojų darbus.

PRALENKS AMERIKĄ BUTŲ MAŽUMU?

1957 metų sovietinių statybininkų eks
kursijos po Ameriką vaisiai netrukus bus 
patirti ir Lietuvoje. Ekskursija čia ypač 
domėjosi mažaisiais (ir žemais) butukais.

Vilniuje (Antakalnyje) jau pastatytas 
modernus 22 butų (4 aukštų) namas, kuria 
me butų aukštis pustrečio metro, o kam
bariai tokie maži kad jiems specialiai ga
minami maži baldai. Kambarių vienam bu
te — vienas arba du ir mažytė virtuvė'ė 
(pagal šia prasme „moderniausią“ ameri
kinį pavyzdį), šalia to — „sanitarinis maz
gas“... Keturi tokie butai jau įrengti ir Vii 
niaus gyventojams rodomi, kaip naujau
sias sovietinių statybininkų išradingumo 
laimėjimas, šįmet įvairiuose Lietuvos mies 
tuose žada pastatyti 100 tokių namų, o ki
tais metais — iki .6000 tokių kišeninių bu
tukų. (LNA)

mas ir senesnės kartos lietuviams Londo
ne, nes jis buvo paskirtas Lietuvos genera
liniu konsulu Londone 1930 m., o iš čia per 
keltas 1932 metais gubernatorium Klaipė
dos Kraštan.

Ligi šiol, išskyrus pradinius tarnybos me 
tus Suomijoj ir Estijoj, Vytauto Gylio tar
nyba buvo išimtinai konsuliarinėj srityje. 
Nuo to laiko jis pereina į grynai diplomat! 
nę tarnybą, nes ir pora metų jo gubernato- 
riavimo Klaipėdos krašte, kur sudėtingas 
autonominis gyvenimas tampriai pynėsi su 
vokiškomis įtakomis, be abejo, reikalavo 
nemažai ir diplomatinių gabumų.

Perėjęs iš konsuliarinės tarnybos į diplo 
matinę, jis paskiriamas 1934 m. Briuselin, 
Belgijoje, Lietuvos atstovu, Charge d‘Affaį 
res titulu, o 1937 m. pakeliamas į įgalioto 
ministerio rangą ir skiriamas Lietuvos ne
paprastu pasiuntiniu į Stockholmą, Švedi
joje, ir kiek vėliau toms pačioms parei
goms Danijoj ir Norvegijoj. Čia jis išbuvo 
ligi antrojo pasaulinio karo ir ligi bolševi

Po pagalbos šauksmo ■ perspėjimas
(E. KISJOKAI „THE WRITING ON THE WALL“ PERSKAIČIUS)

1------- Dar vienas paminėtinas veikėjas — jau-
Vengrijos kunigai, tvarką savo tautiečių na našlaitė Panni. Negavusi tinkamo iš- 

sielovados reikalus Manchesteryje, nese- auklėjimo, kovodama dėl kasdienės duo- 
niai išleido kukliai atrodančią Erzebet Kiš- nos, ji šliejasi prie imponuojančio Zoltan 

Berky, kaskart vis toliau į šešėlį nustum- 
dama jo nėščią žmoną Klari. Tačiau vyrui, 
kurs jautėsi ateistas, tiesiog atstumiantį 
jausmą sukelia tos jaunos mergaitės įžūlu
mas ir nukrikščionėjimas. Kai ji garsiai 
šaiposi iš religijos apeigų, Zoltan instink
tyviai nuo jos nusisuka. Jaunutę Panni ta
čiau supurto dvi mirtys: jos mažučio brolio 
žuvimas karo lauke ir kunigo, kurio ji vi
są laiką vengė, kalėjime iškankintas lavo
nas. „Tai jis! Mano Viešpatie, mano Tėve, 
tai jis!“ šaukia mergaitė, o vėliau, gydyto
jui ją piktai barant, priduria: „Tai yra 
mano nuodėmė. Ar suprantate? Mano! 
Taipgi ir jūsų ir kiekvieno... kiekvieno“.

atiduoti 
vadus;

jokai knygą „The Writing on the Wall“ 
(Rašymas ant sienos). Leidėjų tikslas dve
jopas: a) priminti Vakarams neseniai šiur
pu nuskambėjusį vengrų sukilimą ir to 
krašto kančias ir b) parūpinti kiek lėšų 
Manchesteryje įsteigtam vengrų katalikų 
klubui.

Tai nėra istorijos knyga, nors joje fak
tai autentiški ir tikri; tai veikiau istorinė 
apysaka, kurioje Vengrijos tautinio sukili
mo fone piešiamas vienos šeimos gyveni
mas.

Apysakos prologas sudarytas kiek dirbti 
nai: Amsterdamo miglose laukdami lėktu
vo, politinėmis temomis kalbasi būrelis 
žmonių ir staiga paliečia vengrų sukilimą. 
Vengrų reikalą karštai šoka ginti viena ke
leivei kuriai pasiūloma parašyti apie tai 
knygą. Čia pat atsiranda ir leidėjas.

Kaip šis prologas, taip apysakos epilogas 
taipgi kiek dirbtinis, kaip tai vėliau pama
tysime. Tos dvi knygos dalys daugiau di
daktinės, pamokomosios. Tai kenktų apysa 
kai,-tačiau, be abejo, pateisinama, turint 
galvoje autorės tikslą — iškelti pavergtos 
Vengrijos reikalą Vakaruose.

Nors apysakos veikėjais yra beveik visa 
vengrų tauta, tačiau jos centre — Zoltan 
Berky, studentų vadas, ir jo žmona Klari, 
Pesterzsebet aukšt. mokyklos mokytoja. 
Pradžioje juos sutinkame demonstruojan
čių. vengrų tarpe, kai Zoltano Berky kiše
nėje slypi šešiolika reikalavimų: atitraukti 
sovietų kariuomenę; grąžinti laisvus rinki
mus; perorganizuoti vyriausybę; 
teismui nusikaltusius komunistų 
perorganizuoti Vengrijos ekonominę siste
mą; sudaryti geresnes sąlygas darbinin
kams; grąžinti minties, kalbos ir spaudos 
laisvę; nugriauti politinės tiranijos simbo
lio Stalino paminklą; sugrąžinti Vengrijos 
tautinę vėliavą; išreikšti simpatiją kovo
jantiems lenkų studentams ir t.t.

Tačiau jau pačioje sukilimo pradžioje 
taip gražiai sugyvenę Zoltanas ir Klari 
Berky pradeda nesusikalbėti. Vyras priki
ša, kad žmona, ligšiol kitu rūpesčiu apsau
gota nuo įvairių vėjų, nesuprantanti išnau 
dojamų, vargšų žmonių. Ji sielojasi vaiko 
nuskintomis svetimomis gėlėmis, nes esą 
tai nemoralu, kai „žmonija nieko kito ne
veikia, kaip nuolat, per tą daugelį tūkstan
čių metų, laužo Įsakymus“.

— Nebūk kvaila! — jis tarė. — Kas šian 
dien laikosi Įsakymų? Ar nematai, kad vi
sur, kur bepažiūri, žmonės vagia, žudo ir 
s vetimoteriauj a ?

Be abejo, autorės teigimu, tai komunisti 
nio režimo antspaudas, kai, kovojant prieš 
religiją ir nesudarant-pakankamų ekonomi 
nių sąlygų, žmonės nepaiso jokių įstatymų 
ir kaip žvėrys kovoja už būvį.

Autorė nekaltina rusų, bet komunistinę 
sistemą ir komunizmo vadus: sukilimo me
tu pasitaikydavo, kad „rusų tankai susto
davo čia pat prieš minią, kariai iššokdavo 
iš jų ir mojuodavo: „Eikšekite, jie jūsų!“ 
Tokiais atsitikimais rusai ir vengrai apsika 
bindavo kaip broliai“.

Net tuo metu, kada Klari, Vyro palikta, 
bėga su kitais vengrais į' vakarus, pasieny
je juos sulaikiusį vengrą sargybinį nudeda 
rusas karininkas, tardamas šiuos įsidėmėti 
nūs žodžius: „Broliai, jūs. neturite bijoti. 
Tiktai tam tipeliui kažkas trenkė į galvą. 
Kiekvieną bang-bang? Ir vaikus? Blogas, 
blogas žmogus“. Jis ne tik leido jiems per
eiti sieną, bet atidavė nukauto sargybinio 
pistoletą, nes „kas žino, jūs galite susidur
ti su kitais blogais žmonėmis, kaip šis. Pa
sienis arti, bet jūs turite turėti ginklą“.

Apysakoje nėra masinių, taip dažnai 
stambiose istorinėse apysakose mėgiamų, 
scenų. Tiesa, skaitytojai dar kartą prisime
na beviltiškas vengrų kovas; stebi didvyriš 
kus vaikų žygius; piktinasi sovietinių ko
munistų klasta ir apgaule ir kelių parsida
vusių vengrų išdavikiškumu, tačiau neran
da ryškesnių kovos vaizdų, 

kų okupacijos Lietuvoje. Švedijoj jo padė
tis buvo ypač sunki, kai švedų vyriausybė 
pasiskubino oficialiai pripažinti Lietuvos 
okupaciją, uždarė Lietuvos Pasiuntinybę ir 
perdavė Lietuvos aukso fondą, buvusį Šve 
dijoj, Lietuvos okupantams rusams.

Kaip 1919 m. Suomijoj, taip ir dabar, 
pradedant 1940 m., V. Gyliui teko rūpintis 
(kiek tai leido sunkios politinės ir materia
linės aplinkybės) reikalais lietuvių, ištrū
kusių iš rusų okupantų. 1949 metais, mirus 
Lietuvos generaliniam Konsului a.a. Grant 
-Suttie, V. Gylys skiriamas Lietuvos Gene
raliniu Konsulu Kanadoje su rezidencija 
didžiausioj lietuvių kolonijoj Toronto. Čia 
jis ir mirė, nesulaukęs progos grįžti į lais
vąją Lietuvą, kurios interesams paskyrė 
visą savo gyvenimą. Su jo mirtimi dar la
biau praretėjo negausi ir be to jau sumažė 
jusi Lietuvos diplomatinių darbuotojų šei
ma. Tebūnie lengva jam svetima, bet sve
tinga Kanados žemė!

Bendradar  bil

2---------
E. Kisjokai savo knyga, platinama angliš 

kai kalbančiųjų tarpe, nori pažadinti vaka
riečių sąžinę, stengiasi supažindinti su ko
munistų idėjomis ir kėslais.

Mes, lietuviai, panašios knygos vis dar 
neturime, nors svetur gyvename kurkas il
giau.

Tačiau ar Kisjokai knyga savo misiją at
liks? Ar ji padės kenčiančiai Vengrijai? •

Atrodo, tuo netiki nė pati autorė.
Epiloge ji cituoja prasmingus Viešpaties 

žodžius:
„Taip pat anie aštuoniolika, ant kurną 

užgriuvo Siloės bokštas ir juos užmušė, ar, 
manote, buvo kaltesni už visus Jeruzalės 
gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neda
rysite atgailos, visi taip pat žūsite“ (Luko 
13, 4-5).

Tų žodžių dvasios fone pabėgėlė Klari 
Olandijoje gauna audienciją pas ilgametį 
prekybos ministerj, įtakingų straipsnių au
torių Karel'į. Nuėjusi ji dėsto Vengrijos 
tragediją ir grėsmingai priduria: „Taip, aš 
kažin ko bijau. Aš bijau ne tik dėl savęs ar 
savo tėvynės, bet ir dėl viso pasaulio, kaip 
ir olandų žmonių, kurie, man atrodo, vaikė 
čioja užmerktomis akimis ant bedugnės 
krašto, nežinodami, kokiame dideliame pa
vojuje jie gyvena“.

Keri tvirtina, kad Vengrijos, sukilimas 
nebuvo vidaus, bet viso pasaulio reikalas. 
Itin stipriai ji pabrėžia jaunuomenės auk
lėjimo reikalą: „Mano tėvynėje jie apleido 
jaunimo tikėjimą. Jie mokė juos, kaip dirb 
ti, kaip pasiekti medžiaginių vaisių, bet jie 
niekad niekad jiems nekalbėjo, kad žmogų 
je yra jėga, kuri turėtų sutramdyti blogio 
jausmą arba turėtų nugalėti jį, kad pinigai 
nėra aukščiausias gėris, kad jie turi padėti 
pagalbos laukiantiems, seniems žmonėms. 
Jie taipgi neminėjo, kad šiame pasaulyje 
galima aptikti tokių dalykų, kaip garbin
gumas ir rami sąžinė, kad žmogus yra kū
rinys, ir kad kaikur yra Kūrėjas“.

Keri įsikarščiavusi dėsto, kad valstybi
nis utilitaristinis auklėjimas yra savanau
dis, demoralizuojąs jaunimą. Vėliau ji poe
tiškais vaizdais piešia Vengrijos kraštą, jo 
žmones ir klausia, kodėl vengrai turi tiek 
kentėti. Jei vengrai už išmintį turį taip 
brangiai mokėti, vakarai privalo pasihau-- 
doti tą pamoka. Ji prašo, kad Karei rašytų 
apie tai straipsnius, kad kalbėtų per radi
ją.

Netrukus monologą pertraukia Karel'io 
sesuo Augusta, kuri autorės knygą baigia 
šiais žodžiais:

„O, mano dukrele, ar aš tau nesakiau, 
kodėl dėdė Karei yra užsidaręs savo kabi
nete? Jis tai daro dėl to, nes iš kitų lūpų 
tegali išskaityti vos kelis žodžius, jei juos 
atidžiai stebi, šiaip vargšas Karei yra kur
čias kaip akmuo!“ .

Kurčias kaip akmuo... Ar knygos auto
rės E. Kisjokai nuomone, Vakarai yra ap
kurtę? Ar jie nieko nepasimoko iš komuniz 
mo užimtų kraštų? Ar jie ir toliau pro pirš 
tus žiūri į jaunimo auklėjimą ir su baime 
svarsto vis augantį jaunimo nusikaltėlių 
skaičių? Ar jie ir toliau nesirūpina morali 
niu jaunimo apginklavimu, diegiant jiems

neužtinka tikėjimą, geresnių laikų viltį ir vargstan- 
planingos sukilėlių ambicijos, ir šiandien čių tautų ir žmonių meilę?
tikrai atrodo, kad tas sukilimas buvo spo- Tačiau autorė savo misiją atliko: ji Va- 
radiškas, staigus, kaip reikiant neplanuo- karams pasakė, ką norėjo ir buvo įpareigo
tas, ta pasakyti. J. Kuzmionis
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Lazzaretlo Spallanzani kalinys

kita 
savo

rau-

Marcelio Orano 1941 m. buvo vienas pla 
čiausiai žinomų Italijos herojų. Ne jis, ži
noma, kaltas, kad tada italų kariniams dali 
nlams teko bėgti iš Somali jos nuo britų ar
mijos, bet jis ir tuo metu norėjo pasirodyti 
plačių mostų žmogum: jis užsispyrė būtinai 
pristatyti maisto atokiai esančiai raupsuo
tųjų kolonijai. Ten jis ir nuplaukė su mais 
to kroviniu, bet pasiekusį vietą jį sužeidė 
oro puolimo metu netoliese sprogusi bom
ba. Bet Orano, pats sužeistas, nuskubėjo 
raišioti raupsuotųjų žaizdas. Tada jis per 
savo atviras žaizdas apsikrėtė: gavo Han
seno bacilą.

Orano buvo pasireiškęs Italijoje ne tik 
savo heroizmu. Jis rašė romanus (pagal 
tris tų romanų dar prieš karą buvo pasta
tytos filmos), tarnavo kolonijose. Be 
ko, Orano yra konvertitas: jis pakeitė 
tikybą į muzulmoniškąją.

Jo tikrosios nelaimės prasidėjo su
pais. Liga reiškėsi, bet tik 1949 m. oficia
liai buvo patvirtinta, kad Ojano serga rau 
pais. Senais jau atgyvenusiais įstatymais 
remdamasi, policija tada sugriebė jį į Ro
mos Lazzaretto Lazaro Spallanzani — už
krečiamųjų ligų ligoninę. Ten dar kartą pa 
tikrino jo sveikatą, pripažino, kad jis nepa
vojingas kitiems, bet reikėjo ilgo laiko, kol 
su žmonos pagalba jis išsiprašė į Prancūzi 
ją, tikėdamasis laisviau gyventi. Naudoda- 

' masis laisve, jis kur galėdamas kėlė balsą 
prieš nežmoniškus, pasenusius įstatymus, 
kurie nesirūpina gydyti raupsuotąjį, o tik 
išskiria jį iš bendruomenės.

Pagaliau ir prancūzai suėmė jį ir uždarė.
Tada Orano išsiprašė vėl atgal į Romą. 

Prancūzijoje suimtą jį buvo šiek tiek ap- 
gydę, bet vis tiek fiziškai jis ligos smar
kiai jau sunaikintas.

Grįžo jis Romon ne laisvas gyventi, bet 
vėl į tą pačią izoliaciją Spallanzani ligoni
nėje. Tiesa, grįžtąs jis buvo sutiktas lyg

koks herojus: gavo dovanų pinigais, knygo 
mis, net televizijos aparatą. Buvo jam pa
žadėta speciali priežiūra ligoninėje, bet vis 
kas praeina, dėl to ir tie pažadai buvo už
miršti. Tarp ligoninės pastatų davė jam tro 
belę, žmona įpareigota slaugyti jį, tai ir 
viskas. Tarptautinis raupsuotųjų klausi
mams svarstyti kongresas buvo pasisakęs, 
kad šios rūšies ligonys taip pat turi būti gy 
domi, kaip ir bet kurie kiti. Pagaliau pats 
Orano kartą išsivogė iš ligoninės ir protes
tuodamas atsistojo gatvėje su plakatu ran
koje, norėdamas atkreipti žmonių dėmesį. 
Jis buvo grąžintas vidun, ir jo net lankyti 
neleidžiama.

Orano žmona neseniai kreipėsi į Italijos 
spaudą pagalbos,-prašydama gelbėti jos vy 
rą iš baisios padėties. Spauda pagailėjo 
tam vietos (atsiliepė tik komunistiškoji „L* 
Unitą“, panaudodama Orano reikalą savo 
propagandai). Taigi buvęs herojus, dabar 
jau 56 m. žmogus, yra tik raupsuotasis.

Italijoje iš viso yra apie 300 raupsuotųjų 
uždarytų ir gydomų. Apie 2000 slapstosi 
laisvi. O Spallanzani ligoninėje telaikomas 
vienas tik Orano.

JAUNIMO RAŠINIŲ KONKURSAS

Metinis išpardavimas!
(Tik dvi savaitės) 

3 šilingai nuolaidos iš svaro
Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.

JOHN GAY, 
25, Manchester Road, Bradford.

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.

Ryšium su „Tėviškės Žiburių“ savaitraš
čio dešimtmečiu skelbiamas jaunimo raši
nių konkursas, kurio mecenatas yra kun. 
Dr. Juozas Prunskis, paskyręs 100 dol.
I— Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio 
lietuvių jaunimas iki 25 m. amžiaus.
II— Konkurse dalyvaujantieji pasirenka 
vieną šių temų:

1. Kokią reikšmę teikiu religijai savo ir 
tautos gyvenime?

2. Kokios mano pareigos Lietuvai ir gy
venamajam kraštui?

3. Ką man duoda lietuviška spauda?
4. Kaip vertinu gyvenamojo krašto jau

nimą?
5. Ką galvoju apie jaunosios ir vyresnio

sios lietuvių išeivijos kartų santykius?
III— Rašinio apimtis: apie 500-700 žodžių. 
Rašyti galima tik lietuviškai: mašinėle ar
ba ranka.
IV— Po rašiniu pasirašyti slapyvardę ir pa 
žymėti amžių ir išsilavinimą (gimnaziją, 
kolegiją, universitetą ar kitokią mokyklą). 
Tikrąją pavardę su adresu įdėti 
užlipintan vokan ir išsiųsti kartu 
niu.
V— Rašinį išsiųsti ne vėliau kaip
spalio 15 d. šiuo adresu: Konkurso Komisi 
jai, 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont., 
Canada.
VI— Už geriausius rašinius skiriamos pre
mijos: 1—50 dol., 11—30 dol., III—20 dol. 
Premijos gali būti išmokėtos gavėjų pasi
rinktomis knygomis arba pinigais.
VII— Premijuoti rašiniai bus išspausdinti 
„T. Žiburiuose". „T.Ž.“ taipgi pasilieka tei 
sę spausdinti ir nepremijuotus rašinius.
VIII— Premijos įteikiamos Toronte 1959 m. 
lapkričio 14 d. per „T.Ž.“ dešimtmečio mi
nėjimą.
IX— Vertintojų komisijos sudėtis bus pa
skelbta vėliau.

TEBESKELBIA TARDYMO 
PROTOKOLUS

Birželio 10, 11 ir 12 d.d. sovietinė „Tie
sa“ Vilniuje toliau skelbė kapitono Viliaus 
tardymo protokolą, kuriame kalbama apie 
pasirengimus tęsti ginkluotą pasipriešini
mą bolševikams jiems antrą kartą okupa
vus Lietuvą. Minima eilė to meto Lietuvos 
Laisvės Kovotojų vadų. Tendencija — įro
dyti, kad pasipriešinimas buvęs organizuo
jamas vokiečių šnipų - diversantų mokyk
lose, taigi kovotojai buvę paprasčiausi vo
kiečių agentai. Nors ir neįtikinamai, tardy
me siekta tą etiketę prikabinti ir eilei vi
suomenininkų, tiesiogiai kovose nedalyva
vusių, kaip kun. Baltutis, Ivinskis, Pajau
jis, Fledžinskas ir kt. Tačiau pabaigoje už
fiksuota, kad Valiukėnas (Antanas) jau 
1945 m. kovo mėnesį sutaręs su Vilium šif 
rą ir prašęs duoti žinių radijo siųstuvu iš 
Lietuvos tikslu painformuoti ne vokie
čius, o amerikiečius ir anglus.

Iš skelbiamojo teksto aiškėja, kad kapi
tonas Vilius su 13 kitų per frontą į Lietu
vą vykusių asmenų buvo suimtas 1945 m. 
gegužės 3 dieną, tai yra, 5 dienas prieš vo
kiečių kapituliaciją. Pas Valiukėną, kuris 
buvo suimtas vėliau, buvęs rastas Viliaus 
paruoštas šifras radijo ryšiui. Viliaus pa
rodymai duoti tik tų metų rudenį, po Valiu 
kėno suėmimo.

Tų tardymo užrašų skelbimo tikslą ro
do „Tiesos“ uždėta antraštė: „Su hitlerinin 
kais prieš liaudį. Taip buvo organizuoja
mos banditinės gaujos“. Iš teksto atidžiau 
skaitantiems ir Lietuvoje negalės būti ne
matoma, jog stengtasi kovoti prieš okupan
tus, o ne prieš liaudį, ir kad pagalbos ieš
kota ten, kur ji tuo metu galėjo būti pasie
kiama. (LNA)

(E) Oro taksi tarp Vilniaus ir Kauno. 
Vilniaus radijo pranešimu, gegužės 16 d. 
tarp Vilniaus ir Kauno pradėjo skraidyti 
„oro taksi“. Lėktuvai turį 20 vietų ir nu
skrenda tą kelią per 25 minutes. Paprasto
mis dienomis tie lėktuvai skraidys į kiek
vieną pusę po du kartus, šeštadieniais ir 
sekmadieniais po 4 kartus.

Neapolio bulvės

atskiran 
su raši-

1959 m.

MEDŽIAGOS SIUNTINIAMS
KRAUTUVIŲ KAINOMIS!

Rašykite, ir mes pasiųsime medžiagų! 
ir kitokių gėrybių kainoraščius ir; 
pageidaujamų spalvų ir kainų medžią-; 
gų pavyzdžius.
Pigus ir greitas patarnavimas taip pat, 
tiems, kurie siunčia savo supirktas! 
prekes (tik £1.).

GAUSĖJA AKCIJA PRIEŠ KUNIGUS
Šalia dažniau viešai keliamų diskredituo 

jančių kaltinimų prieš atskirus kunigus, 
dažnėja bolševikinėje Lietuvos spaudoje ir 
, atsivertimų“ propaganda. Gegužės 26 d. 
buvo paskelbtas Kauno Žaliakalnio bažny
čios vikarui kunigui Romui Macevičiui nuo 
jo brolio Vlado, kurį brolis kunigas, atsi
ėmęs iš prieglaudos, globojo pas save ir 
nuo kurio tas pabėgo, sakydamas, jog „'iš
trūkau iš religinio tvaiko, jėzuitizmo pink
lių* į laisvę „keliauti su tarybiniu jauni
mu“. Vienas iš didžiausių priekaištų kuni
gui yra jo „veidmainingumas“, nes savo 
bibliotekoj laikąs „šalia šventų knygų ir 
menkaverčių knygpalaikių ir netgi tarybi
nę santvarką šmeižiančių tomelių“...

.’ (LNA)

Keliautojai iš svetur stebisi Neapolio gra 
žumu. Dainoj jis apdainuojamas. O vieti
niams smulkiems žemelės savininkams jo 
pašlaitės yra maitintojos. • Ten žemė už- 
tręšta lavos ir gerai auga bulvės. Tos bul
vės tūlais atvejais yra ne kuo prastesnio 
garso, kaip ir kalnų grožis. Štai apie tas 
bulves yra net tarptautinė legenda. Sako, 
Austrijos imperatorius Pranciškus Juoza
pas pralaimėjęs I pasauliniame kare vien 
tik dėl to, kad jo kariuomenės viršinin
kams buvo atkirsti keliai nuo neapolietiš- 
kųjų bulvių.

Šįmet, kai neapoliečiai pradėjo kasti sa
vo bulves, tai paaiškėjo, kad jų derlius 
ypač gražus — užaugo tiesiog su kaupu. 
Bet dėl to ir kainos krito rinkoje tiesiog 
nežmoniškai: supirkėjai teduoda už svarą 
tiktai tiek, kiek vertas amerikoniškas cen
tas, nors krautuvėse mieste pardavinėja
ma 7 kartus brangiau.

Dėl to Neapolio bulvių augintojai ir pa
šėlo. Kas kauptuką, kas kirką, kas dar kito 
kį įrankį sugriebęs vyrai ir moterys aną 
pirmadienio rytą pasuko į Marigliano mies 
tą. Ten jie iš pradžių triukšmavo, o vėliau 
prasiveržė ir riaušėmis. Kažkas jiems pa
rūpino net ir plakatų, kuriuose šaukiama 
prieš vyriausybę ir Europos bendrąją rin
ką. I bulvių augintojų tarpą įsimaišė ir ko
munistų agitatoriai, kurie ėmė raginti 
šaukti prieš prezidentą Eisenhower}. Girdi, 
Amerika užvedė į Italiją pigių kviečių, dėl 
to ir krito bulvių kainos.

Už bulvių augintojų nepasisekimus iš tie 
sų kalta ne Amerika, o vietiniai perpirk- 
liai. Jie naudojasi ta padėtimi, kad per 
daug bulvių užaugo. Šiaip ar taip, turgun 
susirinkusių ir siautėti pradėjusių ūkinin
kų vaikyti Marigliane buvo atsiųsta 40 ka
rabinierių. Prieš ašarines dujas tada bul
vių augintojai pradėjo kovoti akmenimis, 
kopūstais, bulvėmis. Karabinieriai pabėgo 
ir užsibarikadavo rotušėje. Iš pradžių riau 
šininkai paliko ramybėje rotušę, bet nuėjo 
ir sudegino mokesčių inspekcijos dokumen 
tus. To pasisekimo paskatinti, grįžo atgal, 
pasiėmė karabinierių paliktą sunkvežimį, 
įvažiavo su juo vidun ir tada padegė.

Rotušėje be karabinierių, dar buvo prisi 
glaudę apie 100 moterų su vaikais. Bulvių 
augintojai leido jiems išbėgti, bet tuo metu
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iš Neapolio atskubėjo 500 karabinierių ir 
500 policininkų. Buvo areštuoti 107 maišti 
ninkai.

Maištas baigėsi pažadais. Italijos vyriau
sybė pažadėjo žmoniškomis kainomis nu
pirkti tam tikrą kiekį bulvių. Neapolio savi 
valdybė pažadėjo nemokamai leisti miesto 
gatvėse pardavinėti bulves.

(E) Komunistiniams internatams steig
ti gegužės 24 d. spaudoje ir per radiją pa
skelbtas visasąjunginis nutarimas. Nutari
mas įpareigoja per septynmetį internatų 
skaičių padidinti 14 kartų, palyginti su da
bartiniu moksleivių internatų skaičiumi. In 
tematai, kaip žinoma, turi tikslą atjungti 
vaikus nuo namų aplinkumos ir tėvų įta
kos, stengiantis jiems įdiegti komunistines 
pažiūras jau iš jaunų dienų.

(E) Moksleiviai „išdirbio normas“ įvyk- 
dą 150 proc., pranešė Švietimo ministerijos 
mokyklų skyriaus viršininkas per Vilniaus 
radiją gegužės 23 d. (pastatydamas pavyz
džiu Panevėžio linų kombinate dirbančius 
moksleivius). Jau ir iki šiol vasaros gamy
binėje praktikoje dalyvavę apie 40.000 
moksleivių. Ateityje bus žymiai daugiau, 
nes „gamybinė praktika“ dabar jau apims 
visus vyresnius mokinius. Gamybinė prak
tika dabar bus atliekama ne tik kolchozuo
se bei sovchozuose, bet ir fabrikuose, net 
prie statybų, miško darbų ir pan. Eilėje 
Lietuvos mokyklų jau šiemet šalia mokslo 
buvo vykdomas gamybinis apmokymas dar 
bovietėse, net nelaukiant galutinių įstaty
mų tuo klausimu.

(E) Tarėsi, kaip pagyvinti propagandą 
kaime. Vilniuje įvyko Politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugijos valdybos ple 
numo posėdis, kuriame tartasi, kaip pagy
vinti propagandą kaimiečių tarpe.

(E) Mieželaičio raportas Maskvoje. Vil
niaus radijo pranešimu, visasąjunginiame 
rašytojų suvažiavime Maskvoje kalbėjo ir 
Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos p-kas 
Mieželaitis. Jis raportavo, kad Lietuvoje 
„buržuazinės liekanos“ sėkminkai išgyven
dinamos, o jaunieji rašytojai ir poetai en
tuziastingai bėga į gamybą...

TAURAS
(Sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W.3 
Tel. ACO 9471

„Tėviškės žiburiai“
1959 m. gegužės mėn. 15 d.

(E) Atlanto silkių kainos Lietuvoje, kaip 
skelbia Lietuvos šaldytuvų kombinatas, da 
bar yra tokios: I rūšies Atlanto mažai sū
dytų silkių kilogramas 13 rublių, sūdytų 
silkių 7 rubliai. Palyginus su kainomis Va
karų Vokietijoje ir kituose Vakarų kraš
tuose, silkės Lietuvoje nepaprastai bran
gios, nors patys Lietuvos žvejai jas Atlan
te gaudo. Silkių brangumo priežastis ta, 
kad sovietinė valstybė iš silkių apyvartos 
sau ima lupikiškus pelnus.

MEDŽIOTOJUS TVARKO MILICIJA
Oficialiai medžioklę prižiūri Gamtos ap

saugos komitetas (Vilniuje). Jis išduoda 
ir leidimus medžioti. Medžiokliniai šautu
vai gaunami per medžiotojų draugiją.

Vienas pasvalietis, tapęs medžiotoju ga
na jaunas, turėjo pertraukti tą sportą ir 
atlikti karinės prievolės sovietinėj kariuo
menėj. Grįžęs užsimanė vėl pamedžioti. 
Reikėjo pratęsti leidimą. Bet Gamtos ap
saugos komitetas pareikalavo atsiųsti vieti 
nės milicijos sutikimą leidimui pratęsti. O 
milicija, pasitikėjusi jaunuoliu, nebepasiti- 
ki suaugusiu ir toliau negu Pasvaly pabu
vojusiu: sutikimo nebeduoda. Gamtos ap
saugos komitetas pranešė, kad taip daly
kams esant reiks ir šautuvą medžiotojų 
draugijai grąžinti. (LNA)

P A B SUPPLY CENTRE ETD
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti 

informacijų prieš sudarant savo siuntinius 
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra 
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia 
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai 
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

■ ■ ■ ■■ ■

TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras) 

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje. '

SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, Thamley Rd., Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mes neimame jokio papildomo mokesčio 
VAISTŲ siuntiniams.

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip 
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strep
tomycin©, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon, 

Įskaitant muitą ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

vis dar reikalingi Lietuvai ir kitiems Rytų 
Europos kraštams.
Mes esame tikri, kad jūs sutiksite su mumis, 
jog tikriausia vieta vaistams pardavinėti yra 

VAISTINĖ.
Taigi jei jums rūpi, kad jūsiškis vaistų siunti
nys būtų pasiųstas kvalifikuotų vaistininkų 
priežiūroje, tai mes patariame siųsti per:

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 
SIUNTINIUS.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

ACTON PHARMACY (export) LTD.
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.

Telefonas: ACOrn 0712
Telegramos: ACOFARM LONDON

Rašyti galite lietuviškai ir savo kalba gausite 
informacijų. Jei neturėsite receptų — mes pa
tarsime, kokių reikia vaistų, pasitarę su savo 
daktarais (patarimai nemokami). Visi vaistai 
siunčiami su lietuviškais užrašais (kaip ir kiek 
jų naudoti ir kt.).
Mes turime visas britų gamybos vaistų rūšis ir 
žemyno( prancūzų, vokiečių, šveicarų).
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