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Geresnio paminklo didvyriams nebus
BIRŽELIO MINĖJIMUS RUOŠIAME NE TIK DEPORTACIJOMS PRISIMINTI

VAŠINGTONE IR JOS NUTARIMUS REIKALINGAS ŽVILGSNIS Į DABARTĮ IR ATEITĮ
(E) Balandžio 29-30 dienomis Vašingto

ne D.C. buvo susirinkę pasitarti: a) Ameri 
kos Lietuvių Taryba — L. šimutis, Dr. P. 
Grigaitis, E. Bartkus, M. Vaidyla ir M. Ki- 
žytė; b) VLIKo Prezidiumas — Dr. A. Tri
makas, J. Stiklorius, H. Blazas ir Dr. D. 
Krivickas; c) Lietuvos Laisvės Komiteto 
atstovai — J. Audėnas ir P. Vainauskas; 
d) BALFo pirmininkes kan. Dr. J. Kon
čius. Konferecijon atsilankė Lietuvos atsto 
vas Vašingtone J. Kajeckas.

Konferencija, apsvarsčiusi visą eilę iškel 
tų klausimų, nutarė:

1. Lietuviškieji veiksniai, vieningai veik 
darni, siekia sustiprinti pastangas ir išp'ės 
ti bendradarbiavimą su kitomis Sovietų 
Sąjungos pavergtomis tautomis, ypač lat
viais ir estais, sustiprinti pastangoms ir 
veiklai Lietuvai ir kitoms pavergtoms tau
toms laisvės siekiant.

2. Lietuvos, Latvijos ir Estijos kolonia- 
Ūnis pavergimas turi būti keliamas Jungti, 
nėse Tautose, reikalaujant ištirti visus So-, 
vietų Sąjungos įvykdytus ir tebevykdomus 
nusikaltimus Pabaltijo valstybėse, pažei
džiant ten tarptautinę ir žmogaus teisę, 
vykdant genocidą, tautinę ir religinę prie
spaudą, po'itinį ir kultūrinį prievartavi
mą, ekonominį išnaudojimą ir visišką as
mens ir tautos pavergimą Sovietų Sąjun
gai, ir jos komunistinei partijai.

3. Konferencija primena didžiosioms pa
saulio valstybėms, kad jos turi tesėti paža 
dus, padarytus Atlanto Chartoje, įrašytus 
j Jungtinių Tautų Chartą ir į Žmogaus tei 
šių deklaraciją. Lietuva, Latvija ir'Estija, 
o taip pat kitos Sovietų Sąjungos paverg
tos tautos turi būti išla;svintos. Iš jų teri
torijų turi būti išvesta Sovietų Sąjungos 
kariuomenė, policija ir administracija. 
Ten turi būti pravesti laisvi rinkimai, kad 
tos tautos laisvai ga’ėtv pareikšti savo ne
suklastotą valią ir pasirinkti sau valdymo- 
si sistemą, kokios jos pačios nori. Laisvi 
rinkimai turi būti vykdomi Jungtinių Tau 
tų priežiūroje.

4. Kol tatai neįvykdyta, lietuviškųjų 
"veiksnių konferencija nutaria dėti visas 
pastangas, kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir toliau kas metai skelbtų Pavergtų 
jų Tautų Savaitę, kad" palankiai vertintų 
ir palaikytų pavergtų tautų laisvinimo 
veiklą.

5. Kad Radio Free Europe nedarytų dis
kriminacijos lietuviams, latviams ir es
tams turėti per tą radijo stotį jų gimtosio
mis kalbomis radijo valandėles jų paverg
tiems kraštams.

6. Kad Voice of Amerika, be bendrinių 
informacijų lietuvių kalba, skirtų daugiau

VOKIEČIŲ ŽURNALISTAS 
VILNIUJE

(E) Stuttgarter Zeitung gegužės 5 d. lai
doje davė savo bendradarbio reportažą 
apie vizitą Vilniuje. Korespondentas skri
do iš Maskvos į Berlyną ir Vilniuje buvo 
numatyta 2 vai. pertrauka. Bet kai paaiš
kėjo, kad Berlyno aerodromuose didelė 
migla, lėktuvas toliau neskrido ir kelei
viams teko Vilniuje pernakvoti. Tą progą 
žurnalistas panaudojo truputį mieste apsi
dairyti.

Vilniaus aero stotis esanti gerai įrengta, 
tačiau kiek senovišku stiliumi, su didin
gais stulpais. Tebekabąs aliejinis Stalino 
paveikslas... Vilniaus aerostoties restora
nas pirmu žvilgsniu primenąs prabangias 
Kremliaus sales. Ant visų stalų porceliani
niai indai ir stiklai su auksuotais kraštais.

Kai paaiškėjo, kad Vilniuje reiks nakvo
ti, kilo nakvynės klausimas. Aerostoties 
viešbutyje esą tik patalpos su 12 lovų. Bet 
vestibiulyje buvę daug minkštų sofų, ku
riose buvę galima .per naktį pasnausti, 
nors patalpos ir šaltos.

Aerostoties viršininkų leidimu buvę ga
lima (kad ir be pasų) vykti į Vilniaus 
miestą autobusu. Vilnius darąs švaraus
miesto įspūdį. Pačiame mieste namai esą 
išlaikę būdingą architektūrą. Autobusų 
susisiekimas labai gyvas, krautuvės pilnos 
pirkėjų. Užrašų rusiškomis raidėmis esą 
mažai tematyti.

Vyriausioje gatvėje (tur būt, buv. Jur
gio prospekte) užsukęs į seną viešbutį. Sa 
lės pilnos. Užsieniečiai tuoj patraukę pub
likos dėmesį. Daugelis kalbą vokiškai. Rū
bininkas dar parekomendavęs įdomią kavi 
nę priešais viešbutį. Lankytojams iš Vaka 
rų toji naujoviška gražiai įrengta kavinė 
buvusi tikra staigmena. Ir patarnavimas 
čia greitas. O muzikos kapela grojusi mo
derniškas europietiškas melodijas.

Gatvėse praeiviai dėvį skoningai pasiū
tus drabužius. Vilnius esąs labai senas 
miestas ir stengiasi tą savo pobūdį išlaiky
ti, bet kartu stengiasi siekti naujovišku
mo.

laiko lietuviškai tautinei, politinei ir kultu 
rinei informacijai.

7. Lietuviškieji veiksniai imsis priemo
nių supažindinti Afrikos, Azijos ir Pietų 
Amerikos tautoms su sovietinio kolonializ
mo apraiškomis ir konkrečiais pavyzdžiais 
Lietuvoje, kad padėtų sulaikyti komunisti
nės propagandos skverbimąsi tarp tautų, 
kurios komunizmo nepažįsta.

8. Lietuviškieji veiksniai sutaria, kad ke 
tindami kurią politinę akciją lietuviškoje 
visuomenėje, prieš pradėdami tą akciją 
vykdyti, jie iš anksto tarp savęs susižino ir 
susitaria, kaip savo pareiškimus ir veiki
mą suderinti ir vykdyti vieningai.

9. Kreipdami dėmesį į vis besiplėtojan
čius ryšius tarp tautos okupuotame krašte 
ir išeivijos laisvajame pasaulyje, veiksniai 
nusistato, kad ryšių palaikymas turi apsi
riboti asmeniškais ryšiais tarp giminių ir 
pažįstamų ir jokiu būdu neturi būti išplės
tas iki ryšių užmezgimo su krašto okupan
to patikėtiniais ar jo įstaigomis, tiesiogiai 
ar netiesiogiai teisinant ar švelninant kraš
to okupacijos faktą ar okupacijos padari
nius bet kuriuo požiūriu — politiniu, teisi
niu, kultūriniu ar kuriuo kitu.

10 Konferencija dėkoja visai lietuvių vi
suomenei laisvajame pasaulyje už nepails
tamas pastangas ir aukas talkinti Lietuvos 
laisvinimo kovą. Konferencija sveikina 
brolius ir seseris lietuvius okupuotame 
krašte ir pareiškia, kad kova už laisvę bus 
tęsiama iki lietuvių tauta bus laisva ir Lie 
tuvos valstybė nepriklausoma.

VAŠINGTONAS IŠDAVĖ NAUJUS 
PRIPAŽINIMO DOKUMENTUS 
LIETUVOS DIPLOMATINIAM
ATSTOVUI IR KONSULAMS

(E) žiniomis iš Vašingtono. JAV 
Valstybės Denartam°ntas išdavė 
Lietuvos Atstovui Vašinetonė. J. 
Rajeckui, naula dokumentą, ku
riuo Jungtinės Amerikos Valstybės 
nareiškia, kad jos nenripažista Lie 
tuvos Įjungimo i Sovietu Saiunva 
toliau prinažjsta Lietuvos akredi
tuotus pareigūnus JAV-se ir tęsia 
su jais santvkiavima. Kartu liudi
jime nažvmėta. kad J. Rajeckas 
laikomas šiuo metu Lietuvos Pa
siuntinybės Vašingtone galva. Pa
našūs nrinažinimo dokumentai iš
duoti ir Lietuvos konsulia.rtnia.ms 
atstovams Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse: Lietuvos generaliniam 
konsului New Yorke J. Budriui, Lie 
tuvos konsului Čikagoje Dr. P. 
Daudžvardžiui. Lietuvos garbės 
konsului Los Angeles Dr. J. Biels
kiui, Lietuvos garbės konsului Bos
tone A.O. šalnai.

Nauiuiu diplomatiniu ir konsu- 
liariniu dokumentu išdavimas turi 
ryši su tuo. kad no nrezidento Ren- 
nedy išrinkimo ir Valstybės Denar 
tamente (Užsienio reikalu ministe 
riiole) nradėio veikti nauja admi
nistracija. kuri atnaujina santy
kiu formalumus su akredituotais 
diplomatiniais ir konsuliariniais 
atstovais.

AUSTRIJOJE SUĖMĖ BUV. VILNIAUS

SRITIES KOMISARO PAREIGŪNĄ

(E) Austrų teisingumo organų įsakymu 
suimtas Franz Mūrer (pagal kitą šaltinį: 
Maurer), buv. Vilniaus srities komisaro 
žymus pareigūnas karo metu. Jis įtaria
mas talkininkavęs Eichmanui (dabar tei
siamam Jeruza'ėje) naikinant Vilniaus žyr

. dus.
Kai austrų policijos pareigūnai atvyko į 

jo butą ir ruošėsi jį suimti ir išgabenti, 
apie 100 kaimyninių gyventojų susirinko 
ir ruošėsi Murerį išlaisvinti, manydami, 
kad atvykusieji pareigūnai yra Izraelio 
agentai ir nori tą asmenį pagrobti (kaip sa 
vo laiku pagrobė Argentinoje Eichmaną). 
Tačiau .riaušininkų' apsirikimas greit pa
aiškėjo, ir jie išsiskirstė. Suimtasis nuga
bentas į Graco kalėjimą.

Ryšium su tuo pažymėtina, kad suimto
jo pavardė nekartą Jeruzalės teisme buvo 
minima liudininkų, kurie atvaizdavo masi
nius šaudymus Vilniuje. Murer turėjęs 
daug galios tvarkant Vi'niaus geto reika
lus. Jo sumanymu buvę žydams įvesti tam 
tikri liudijimai; kas jų neturėjęs, buvęs 
gaudomas ir naikinamas. Bet vėliau buvę 
naikinami ir turintieji tokius ženklus.

(E) Įprasta Birželio įvykių sukaktį suta 
patinti pirmoje eilėje su 1941 m. birželio 
mėn. deportacijomis ir su 1940 metų sovie 
tinės okupacijos pradžia. Tie du įvykiai lie 
tuvių tautai buvo labai skaudūs; deporta
cijų sukaktis susilaukė šiemet apvalaus 
20 metų skaičiaus. Yra ką prisiminti, nors 
tai ir labai skausmingi prisiminimai.

Bet jei tik atgaivinamos senos, skau
džios žaizdos, kas tuo lietuvių tautai pade
dama? Ar nors vienas Sibiro tundrose žu
vęs lietuvis tremtinys dėl to prisikels iš 
šaltos žemės? Ar mūsų tautos gyvybingu
mas stiprinamas?

_Žydų~taUta tarp 1933 ir 1945 metų iš
kentėjo tokius skaudžius smūgius, kaip nė 
viena kita šiame šimtmetyje. Bet ką pra
neša žmonės, apsilankę pastarais keleriais 
metais Izraelyje? Žydai stengiasi patirtus 
anais metais baisumus ne prisiminti (jei 
neminėti Eichmano bylos), bet —užmiršti. 
Ir kokiu būdu? Ne tokiu, kad būtų iš at
minties išdilintas faktas, jog žydų tauta ne 
teko 5-6 milijonų savo tautiečių. Ne, jie

EICHMANO BYLA
ĮVYKIAI LIETUVOJE EICH MANO BYLOJE JERUZALĖJE

Byloje prieš Adolfą Eichmaną 'Jeruzalė
je prokuroras pateikė teismui dokumen
tus, iš kurių paaiškėjo, kad Berlynas Lietu 
vos, Latvijos ir Estijos vietiniais gyvento
jais žydų atžvilgiu buvęs apsivylęs. Tuo 
klausimu teismui pateiktas buv. SS egze
kucijos komandos A šefo A. Stahlecker ra 
Portas, kuriame reiškiamas apgailestavi
mas, kad nepavykę žydų klausimo Pabalti
jo kraštuose išspręsti vietinių gyventojų 
suruoštų pogromų ar panašių žygių būdu.

Ne visi Lietuvos žydei leidosi be jokio 
pasipriešinimo vedami į mirties Vietą. Vil
niaus žydu pogrindžio organizacija, kaip 
dabar paaiškėjo Jeruzalės teisme, buvo iš
leidusi slaptą atsišaukimą, kuriame žydus 
rag’no: ’* r ***-*•' f

Neikite kaip banda į skerdyklą, netikė
kite tiems melagiams! Visi gestapo keliai 
veda į Panerį. Panerys nėra dartio stovyk
la, Panervs reiškia mirtį. Apsivylusieji. iš
meskite iš savo gaivu bet kokias iliuzija'’, 
priešinkitės! Geriau žūti kaip laisviems ka 
riautoiams. negu gyventi iš masinių žudi
ku malonės!'

Bet ne visi Vilniaus žydai buvę vienos 
nuomonės, kaip prieš gestapin'nkus laiky
tis. Vieno liudininko parodymu, žydų po

PASITARIMAI SU CHRUŠČIOVU
Vienoje vykę pasitarimai tarp prez. Ken 

nedy ir Chruščiovo baigti.
Skelbiama, kad'jie buvę naudingi.

LENKŲ SAUGUMO PAREIGŪNAS
VAKARUOSE

Lenkų emigrantų sluoksniuose skelbia
mos žinios, kad į Vakarus perbėgo Lenki
jos vidaus reikalų viceministeris pik. Als
ter, kurio žinioje buvo visi saugumo rei
kalai.

Britai, apklausinėję jį ir perdavę ameri
kiečiams.

TRAKTORIAI PAŽADĖTI
Castro buvo išleidęs 10 belaisvių į Ame

riką, kad jie išsiaiškintų, ar Kuba galės 
gauti 500 traktorių už 1.200 belaisvių.

Amerikos piliečių komitetas traktorius 
pažadėjo, ir tie 10 belaisvių nunešė atsaky 
mą Castro.

NUŽUDYTAS DIKTATORIUS TRUJILLO
Išvažiavęs iš sostinės Ciudad Trujillo, 

kelyje buvo užpultas ir nužudytas Domini 
kos respublikos diktatorius Trujillo, val
dęs kraštą jau 30 metų. Kraštą jis įveikė 
tvarkyti gana gerai, kol nebuvo pradėjęs 
stiprinti ginklavimosi. Kraštas turi 2.700. 
000 gyventojų.

Dominika buvo nutraukusi santykius su 
Kuba ir su Amerika. Amerika būkštauja. 
kad ten neįsigalėtų panašus režimas, kaip 
Kuboje.

Patys pajėgiausi jo šalininkai yra jo sū
nus. tvarkąs aviaciją, ir šio jaunesnis dar 
brolis.

MIRĖ TRUJILLO. TEGYVUOJA 
TRUJILLO!

Nužudytojo Dominikos respublikos dik
tatoriaus vietą užėmė jo sūnus. 

stengiasi tas baisias,sukaktis švęsti naujo
jo kūrybinio gyvenimo laimėjimais, tautos 
stiprinimo, valstybės atstatymo pasieki
mais. Kiekvienas izraelitas naujagimys, 
kiekvienas naujai pasod'ntas apelsinų me
delis padeda izraelitams užmiršti, kas bu
vo tarp 1933-1945 metų.

Mes neturime laisvos žemės, kur galėtu
me savo medelius sodinti.

Kokią mes, lietuviai, sau išvadą iš to tu
rėtume padaryti? Kad Birželio minėjimų 
proga nepaliktume suklupę baisių įvykių 
prisiminimų skausmuose, bet kad pasiryž- 
tume žvelgti daugiau į dabartį ir ateitį, ne 
gu į praeitį. Tikriau išsireiškus, kad tokia 
proga pasiryžtume naujiems teigiamiems 
žygiams; ne tik pasiryžtume, bet juos ir 
pradėtume įgyvendinti, ar tai asmeniška 
veikla, ar tai aukomis laisvinimo reika
lams, ar tai užsienio lietuvių švietimo įstai 
gų stiprinimo užsimojimais, ar tai lietuvių 
pozicijų stiprinimu ekonominėje, sportinė
je ar kitokioje srityje. Tegu už kiekvieną 
tremtinį lietuvį, žuvusį Sibire, pasireiškia 

grindžio organizacija, bendruomenės spau
džiama, pati išdavusi savo vadą Vitenber- 
gą (pagal kitą liudijimą, jis laisva valia 
pasidavęs) gestapui, norėdama nuo žydų 
bendruomenės nukreipti sunaikinimo pavo 
jų. Bet tragedija buvusi ta, kad žydai vis 
tiek buvę netrukus naikinami. Liudininkas 
buv. Vilniaus gydytojas Dr. Meier Dvoržec 
kis (ar Dvorskis) parodė, kad ir tie, kurie 
tada gyvi liko, kritę nuo bado ir ligų.

Dr. Aron Perez paliudijo apie masinius 
šaudymus Kaune (dabar jis yra gydytojas 
Izraelyje). Žydai buvę suvaryti į duobes ir 
sušaudomi. Žydų ligoninė buvusi sudegin
ta kartu su visais ligoniais. Gydytojus jau 
prieš tai nužudę. Vienu atveju moteris pra 
šė grąžinti jai tris atimtus vaikus. SS pa
reigūnas jai pasiūlė pasirinkti tik viena iš 
jų. Bet visi trys vaikai pakėlę savo ranku
tes. Tuomet motina, nega’ėdama apsispręs 
ti, kurį vaiką pasiimti, nusigręžė ir nuėjo 
savo keliais.

Dar būdinga smulkmena. Bylos eigoje 
Jeruzalėje paaiškėjo, kad sovietinės įstai
gos atsisakė teismui pateikti turimus Vil
niaus muziejuje dokumentus apie masi
nius šaudymus Vilniuje.

NEPASISEKĖ SUKILTI
Susektas suokalbis nuversti Venezuelos 

vyriausybę. Sukilimas nepasisekė, nes ka
riuomenė neprisidėjo prie sukilėlių. Dalis 
suokalbininkų areštuota.
RUSAI NENORI SUSTABDYTI MŪŠIŲ

Ženevoje 14 tautų atstovai svarsto Laoso 
klausimą, bet pačiame Laose tebevyksta 
kovos: bolševikai puola vyriausybininkus.

Vakarų kraštų atstovai pareikalavo, kad 
kovos būtų sustabdytos. Rusai tą reikala
vimą atmetė.

SAHARA — PIRMOJI KLIŪTIS
Pasitarimai Eviane tarp Prancūzijos vy

riausybės atstovų ir Alžyro egzilinės vy
riausybės vyko pakenčiamai, kol iškilo 
skystojo kuro šaltiniais ir kitokiais turtais 
gausios Saharos dykumos klausimas.

Tada abi delegacijos susikirto.
Prancūzija nenori palikti Saharos Alžy

ru!.

INDIJOS PENKMETIS 
šiais metais Indija pradeda vykdyti tre

čiąjį savo penkmečių planą. Per penkerius 
metus bus išleista 118.000 milijonų rupijų 
(8.850 mil. svarų). Dalis kapitalo bus gau
ta iš užsienių. Per tą penkmetį maisto ga
myba turi pakilti ketvirtadaliu. Pagal pla
ną darbu bus aprūpinta dar apie 17 mil. as 
menų, bet 9 mil. dar negalės gauti darbo.

VIVE JACQUELINE! VIVE KENNEDY!
Amerikos prezidentas Kennedy su žmo

na lankė Prancūzijos prez. de Gaulle.
Prezidentas visur buvo sutiktas labai 

entuziastiškai o jo žmona, Prancūzijoje 
augusi ir studijavusi, įsigijo didžiulio popu 
liarumo.

Abu prezidentai aptarė Prancūzijos — 
Amerikos santykius. Oficialiai skelbiama, 
kad visur prieita vieningos nuomonės.

vienas geras darbas — tai bus lyg medelis, 
pasodintas tėvynės žemėje. Tai būtų pats 
geriausias lietuvių tautos kančių įprasmi
nimas tokių sukakčių proga.

Dar norėtume pabrėžti, kad Birželio įvy 
kių minėjimams reikia ruoštis jau visu uo
lumu, neš nedaug laiko beliko. Kur vienį 
lietuviai neišgali, tegu ruošia kartu su lat
viais ir estais. Juk mūsų visų yra bendras 
likimas.

(E) Lietuvos Pasiuntinybė Brazilijoje 
faktinai dar nėra uždaryta, nors diploma
tinis statusas ir atšauktas. Pasiuntinybė 
tebeatlieka eilinius darbus.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ 
SEIMAS APELIUOJA Į PREZIDENTĄ 

KENNEDY
JAV Prezidento John F. Kennedy išvy

kimo į Europą pasitarti su Prancūzijos 
Prezidentu DeGaulle ir po to pasimatyti 
Vienoje su Chruščiovu išvakarėse PET
Seimas pasiuntė jam raštą, kuriame jis 
prašo Prez'dentą .aiškiai pareikšti Chruš
čiovui, kad karo metu ir pokarinių teisi
nių įsipareigojimų ir pažadų, liečiančių 
mūsų devynias Centro ir Rytų Europos 
valstybes, įvykdymas yra sąlyga betko- 
kiam JAV santykių su Sovietų Sąjunga 
normalizavimui ir kad jokiomis aplinky
bėmis Tamsta nesutiksi su Sovietų koloni- 
niu mūsų kraštų valdymu'. Tą raštą pasi
rašė PET pirmininkas V. S’dz.ikauskas ir 
kitų aštuonių PET atstovaujamų Centro ir 
Rytų Europos valstybių bei Tarptautinių 
Sambūrių atstovai. Kr.

Vyt. Alseika vyks į Vokietiją
(E) Laikraštininkas Vytautas Alseika 

susitarė su VLIKo prezidiumu ir netrukus 
išvyks į Vokietiją dirbti VLIKo Informa
cijos Tarnyboje.

PO 15 METŲ
Buvę prancūzų generolai Alžyre Challe 

ir Zeller už sukilimo organizavimą ir va
dovavimą jam karinio teismo nuteisti po 
15 metų kalėjimo.
PERSIJOJ ŽEMĖS REFORMA

Naujoji Persijos vyriausybė (senoji bu
vo paša’inta dėl to, kad vertusis papirkinė 
jimais) skelbia, kad tuojau pat būsianti 
pradėta dalyti žemė. Pirmiausiai bus dalo
ma valdiška žemė, o vėliau ir didžiųjų že
mės savininkų.
ALBANIJOJE 4 NUTEISTI MIRTI

4 albanai (tarp jų vienas viceadmirolas) 
nuteisti sušaudyti už ruošimąsi ginkluotu 
sukilimu nuversti valdžią.

Kiti 5 nuteisti kalėjimu po 15-25 metus.
Visi buvo kaltinti dar šnipinėj’mu ir 

priešiškos propagandos skleidimu.'

PASAULYJ
— Pietinėje Paryžiaus dalyje įvyko spro 

girnas, dėl kurio sugriauta keletas namų 
ir žuvo 15 žmonių.

— Prancūzų teroristai nužudė naujai pa 
skirtąjį Alžyro policijos vadą.

— Amerika sudarė cpzc'alų 490 milijo
nų dolerių karinį fondą, iš kurio bus tei
kiama parama, kam vyriausybė numatys.

— Indonezijoje per kelias dienas viena
me kaime nuo neišaiškintos ligos mirė 75 
asmenys.

— Amerikos prezidento brolis Robertas 
pareiškė: .Dabar Jungtinių Valstybių pre
zidentas yra airis katalikas. Nėra jokios 
kalbos, kad po 30-40 metų prezidentu galės 
būti ir negras'.

— Amerikiečių lėktuvas B58 iš New 
Yorko į Paryžių atskrido per 3 vai. 19 min. 
ir 41.5 sekundes.

— Belgijoje gyvenąs italas Alfandari
kuria naują kalbą, pagal kurią, pvz., Šeks
pyro posakis To be or not to be: that is the 
question (būti ar nebūti: štai klausimas) 
išeis: Si o no si, em ik i asko.

— Prez. Kennedy Paryžiuje saugojo ir 
tvarką palaikė apie 10.000 policininkų.

— Miško gaisras šiaurės Japonijoje su
naikino 600 namų, ir dėl to 2000 žmonių 
neteko pastogės.

— Sevillės provincijoje, Ispanijoje, 32 
asmenys, daugiausia kaimiečiai, buvo nu
bausti įvairiomis, 15 metų kalėjimo sie
kiančiomis bausmėmis už organizavimą 
komunistų kuopelių.

— Plunksną, kuria buvo pasirašytas Lo
tynų Amerikai paramos įstatymas, prez. 
Kennedy padovanojo buvusiam preziden
tui Trumanui.

— Londone, nužudęs du policininkus, o 
trečią sužeidęs, persišovė tūlas Hali.
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NIDOS K. K. NAUJIENOS
Nidos Knygų Klubas jau išspausdino 

Alės Rūtos romaną BROLIAI. Romanas 
jau įrištas ir dabar išsiuntinėjamas skaity
tojams.

Jau surinkta ir baigiama spausdinti 
prof. Ig. Končiaus knygos ŽEMAIČIO šNE 
KOS I dalis.

Ši knyga su džiaugsmu bus priimta visų 
skaitytojų, kurie laukia kuo daugiau leidi
nių apie Lietuvą. Prof. Ig. Končius, iš pro
fesijos fizikas, daug laiko yra paskyręs sa
vo kraštui tirti. Šioje knygoje jis aprašo, 
kaip žemaitis gyvena, jo gyvenamąją aplin 
ką ir jį patį, žemaičių santykius.

Knyga parašyta lengvai, paprastai, vi
siems prieinamai, o pats tokios knygos pa
rašymas yra tiesiog neįkainojamas turtas 
mūsų kultūrai.

Knygoje tasai žemaičio gyvenimas ap
žvelgiamas ypač plačiai. Dabar išeina jos 
I dalis, o po to tuoj bus išleista II 'dalis 
(abi dalys sudarys apie 600 puslapių).

Kadangi prof. Ig. Končiui sueina liepos 
mėn. pabaigoje 75 metai, tai iki to laiko no 
rimą atspausdinti abi šios knygos dalis.

Netrukus taip pat išeina Danutės Paške
vičiūtės eilėraščių rinkinys.

Jį gaus tik tie Nidos Knygų Klubo skai
tytojai, kurie paprašys.

Po to Nidos spaustuvė kurį laiką bus už
imta kitu dideliu darbu: rinks ir spausdins 
kun. P. Dauknio išverstąjį KRISTAUS GY 
VENIMĄ. Dėl to Nidos Knygų Klubo skai
tytojai turės šiokią tokią pertrauką iki ru
denėlio, kad nesakytų, jog perdaug knygų 
gauna. Baigus spausdinti .Kristaus gyve
nimą1, vėl reikia laukti kelių Nidos Knygų 
Klubo leidinių. Tarp jų štai laukia išvysti 
pasaulį Irenos Joerg nove’ių rinkinys iš pa 
bėgėlių gyvenimo svetimuose kraštuose, 
Pulgio Andriušio fe’jetonų rinkinys. Petro 
nelės Orintaitės romanas, Jurgio Gliaudos 
romanas apie d’dijį mūsų daFininką ir mu 
ziką M.K. Čiurlionį, prof. M. Biržiškos Vil
niaus atsiminimų antroji dalis, kuri jau 
baigta rašyti, ir dar kiti įvairių autorių 
darbai, kurių vieni jau yra numatyti išleis 
ti, o dėl kitų dar tariamasi su autoriais.

Be to. šįmet ta;p pat numatyta išleisti 
sieninį kasdien nuplėšiamą kalendorių su 
pasiskaitymais 1962 metams. Turėtų išeiti 
ir RINKTINĖ.

Kadangi dalis Nidos Knygų Klubo skal- 
tytojų-narių, deja, pra’dėda .pavargti' (vie
niems gaila kelių šilingų už knygą, kiti sa
kosi nebeturį laiko skaityti ,ar net atsily
ginti už knygas, treti vėl suranda kitokių 
priežasčių išsijungti iš knygos ėmėjų šei
mos). butų nepaprastai skaudu, jei tam 
Klubui ilgainiui tektų mirti. Kad šitaip 
neatsitiktu, gyvoji lietuviška visuomenė 
galėtu gražiai ateiti jam į talką. Būdų pa
talkininkauti ir paremti yra visokiausių. 
Pats paprasčiausias būtu — pakalbinti pra 
'dėti imti Klubo išleidžiamąsias knygas 

tuos šviesius lietuvius, kurie jau turi savo 
namus, šaldytuvus, televizijas, o gal ir au
tomobilius, bet knygą buvo ligi šiol pamir
šę. Tokių knygos bičiulių esama (vieni jų 
suranda naujų narių nubyrėjusių eilėms 
papildyti, kiti sumoka už gaunamuosius 
leidinius daugiau, negu jų nustatytoji kai
na), bet jų vis dar maža.

Nidos Knygų Klubo leidiniai yra nepa
prastai pigūs, dėl to bet kuris mažas už- 
kliuvimas reiškia tuojau nuostolį ir kartu 
galvosūkį, kaip čia rytoj teks išsiversti. 
Kad mažiau tebūtų tų nuostolių, Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovė — Nidos Knygų Klu 
bo ir Europos Lietuvio savininkas ėmėsi 
priemonių taip pasukti Nidos spaustuvės 
reikalus, kad ten galėtų būti atliekama 
daugiau pašalinių, šiek tiek geriau apmo
kamų darbų, kurie atsvertų savų leidinių 
duodamuosius nuostolius. Vienas tokių dar 
bų yra .Kristaus gyvenimo' spausdinimas. 
Tariamasi dar dėl kai kurių Amerikoje iš
einančių leidinių rinkimo Nidos spaustu
vėje. Tokie pašaliniai darbai, be abejo, 
prailgina Nidos Knygų Klubo leidinių ir 
Europos Lietuvio gyvenimą,

JAUNIMO DRAMOS KONKURSAS
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ S V-BA SKELBIA JAUNIMO DRAMOS 

KONKURSĄ
(Dvi premijos: tūkstančio ir

1. PLB Valdybos skelbiamame Jaunimo 
Dramos Konkurse gali dalyvauti viso pa
saulio lietuviai kūrėjai.

2. Dramos taikomos pradžios arba aukš
tesniųjų mokyklų amžiaus jaunimui. Žan
rą ir temą pasirenka patys dramų auto
riai. Dramos sceninis laikas 1J - 2 vai. Pa
statymo išlaidos derintlnos su išeivijos 
teatrų materialiniu pajėgumu. Premijos ne 
skiriamos, jei nebus pakankamai vertingų 
ir šias sąlygas atitinkančių dramos kūri
nių.

3. Dramų rankraščiai parašomi mašinėle 
ir pasirašomi slapyvardžiu. Atskirame už
darame voke duodama autoriaus pavardė 
ir adresas su slapyvardžiu ir dramos pava 
dinimu. Vokai, ant kurių autoriai užrašys 
.nelaimėjus neatplėšti', nebus atidaromi ir 
kartu su rankraščiu grąžinami autoriaus 
nurodytu adresu.

4. Už dvi geriausias dramas skiriamos 
premijos. Pirmoji premija — 1000 dolerių 
(Mecenatas JAV Lietuvių Bendruomenė). 
Antroji premija — 500 'dolerių (Mecenatas 
Kanados Lietuvių Bendruomenė).

5. Tas pats autorius gali gauti 
mijas.

abi pre-

A. LANDSBERGIO DRAMA

NEW YORKE PASTATYTA 16 KARTŲ

(E) Lietuvio rašytojo A. Landsbergio 
drama anglų kalba Five Posts in the Mar
ket Place New Yorke pastatyta 16 kartų. 
Tai yra daug, jei skaityti, kad tai iki šiol 
amerikiečių visuomenei nežinomas auto 
Tius ir nežinomas veikalas. Rimti amerikie 
čių laikraščiai pastebi, kad įautorius dar 
galįs susilaukti didelės teatralinės"karje- 
ros.

Kas yra išgarsėjęs dirigentas A. Žiūraitis?
(E) Maskvos Didžiojo teatro baleto diri

gentas Algis Žiūraitis, kaip jau buvo pra
nešta, kartu su tuo baletu apvažinėjo eilę 
užsienio kraštų. Žiūraitis yra vienas jau
niausių lietuvių dirigentų, taip pat jau
niausias Didžiojo teatro baleto dirigentas. 
Balete, kaip žinoma, dalyvauja ir garsioji 
šokėja Ulanova. Dvejus metus — nuo 1958 
metų — A. Žiūraitis dirigavo visasąjungi
niam radijo ir televizijos simfoniniam or
kestrui, o nuo praėjusių metų rudens dir
ba Didžiajame teatre. Jau dirigavęs eilei 
klasiškų operų ir baletų.

penkių šimtų dolerių)
6. Premijas laimėjusių dramų pastaty

mo teisę trejus metus nuo premijos įteiki
mo dienos turi Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Valdyba.

7. Konkurso Jury Komisijos sudėtis: Al. 
Baronas, Al. Dikinis, č. Grincevičius, Alg. 
Mackus ir Ant. Rūkas.

8. Paskutinė data konkursiniams rank
raščiams įteikti (pašto išsiuntimo data) — 
1961 metų spalio mėn. 1 d.

9. Rankraščius siųsti šiuo adresu: PLB 
Valdybos Sekretorius p. Dr. J. Sungai’a. 
109 Riverwood Pkw., Toronto, Ont., Cana
da.

Pasaulio Liet. Bendruomenės Valdyba

KRĖVĖS VARDO LITERATŪROS

PREMIJA LAIMĖJO V. RAMONAS

(E) Vinco Krėvės vardo literatūros pre
mija (Montrealio Akademinio Sambūrio) 
teko rašytojui Vincui Ramonui už apysa
kų rinkinį MIGLOTAS RYTAS. Iki šiol to
ji premija teko J. Aisčiui, J. Mekui ir M. 
Katiliškiui.

UŽ SANTARYBĄ

Pereitą kartą buvo paminėtos Šv. Tėvo 
Jono XXIII mintys Bažnyčios visuotinio 
susirinkimo klausimu. Dabar mus pasiekė 
vysk. V. Brizgio žodis tuo pačiu reikalu. 
Mūsų Ganytojas pabrėžia įvykio svarbą ir 
pageidauja, kad ir lietuviai už santarybos 
pasisekimą bei krikščionišką vienybę kal
bėtų popiežiaus parašytą maldą. Ją jau 
kalba katalikai visame pasaulyje. Yra ją 
kalbančių ir nekatalikų. Šiuo atkreipiame 
dėmesį į keletą vyskupo minčių: .Dievo ga 
lia yra didesnė už žmonių galią. Jeigu visi 
ugdysime savyje gerą valią, vieni kitiems 
deramą krikščionišką meilę ir pagarbą, ko 
dėl nedrįsti tikėtis mūsų laikais krikščio
nių vienybės, kodėl nemanyti, kad Dievo 
gailestingumas pasirinko šį kelią išvesti 
žmoniją iš tamsybės, suirutės ir vergijos, 
kuri mūsų dienomis taip plačiai siaučia? 
— Jeigu galėtų šiandien į savo žmones pra 
bilti Lietuvos vyskupai dabar bolšėvikų 
nelaisvėje, ar laisvame pasaulyje nebū
čiau aš vienas, nėra abejonės, kad jie visi 
bendru laišku paragintų viso pasaulio lie
tuvius maldai už visuotinio susirinkimo pa 
sisekimą. Dabar nors aš vienas kviečiu vi
so pasaulio lietuvius nuoširdžiai jungtis į 
viso krikščioniško pasaulio dvasią, pavie
niai, šeimose, bažnyčiose ir sueigose mels
tis už visuotinio susirinkimo sėkmingumą 
ir krikščionišką vienybę'.

Žemiau duodame popiežiaus maldą. Pri
jungiame maldavimą už vienybę. Atskirą 
maldų lapelį galima gauti lietuvių bažny
čios antrašu: 21. The Oval, Hackney Rd., 
London, E.2, arba: Draugas. 4545 W. 63rd 
St.. Chicago 29, Illinois, USA.

Kituose numeriuose apie Santa rybą ra
sime daugiau.

S. M.

JONAS XXTII UŽ SANTARYBĄ
Dieviškoji Dvasia. kuri. Tėvo siustą Jė

zaus vardu, neklaidingai padedi ir vado
vauji Bažnyčiai, išliek į Visuotinį Susirin
kimą savo dovanų pilnybę.

Meilingoji Mokytoja ir Rammtoja, ap
švieski protus mūsų Vyskupu, kurie išgir
dę Aukščiausiojo Romos Ganytojo -kvieti- 
ma. susirinks i šia iškilminga Sueiga.

Padaryk, kad šis Susirinkimas subran
dintu gausius vaisius: tenasklinda vis ma
čiau žmonių bendruomenėle Evaneeliios 
šv’esa ir iėga: teigvia naum gvvasfmgumo 
kataliku tikėjimas ir jo užsimofimai misi 
joms: tenagFėia Bažnvčios mokslo pažini
mas ir teoakvla išganingas krikščioniškos 
dorovės praktikavimas.

Malonioji sielos Viešnia, sutvirtink mū
sų protus tiesoje ir nuteik klusnumui mū
sų širdis, kad Susirinkimo nutarimai susi
lauktų didžiadvasiško mūsų pritarimo ir 
uolaus vykdymo. — Meldžiame Tave taip 
pat ir už tas avis, kurios jau nebėrą vieno 
je Kristaus avidėje, kad ir jos, kurios taip 
pat nešioja garbingą krikščionių vardą, 
pagaliau vėl surastų vienybę vieno Gany
tojo vadovybėje. — Pakartok mūsų gady
nėje naujų Sekminių stebuklą ir suteik, 
kad karštesnėje vienaširdėje maldoje susi
telkusi apie Mariją, Jėzaus Motiną, Petro 
vadovaujama, Šventoji Bažnyčia sėkmin
gai platintų Dieviškojo Išganytojo karalys 
tę, kuri yra tiesos, teisingumo, meilės ir 
taikos karalystė. Amen, (ltf metų atlaidų 
kiekvieną kartą, o kalbant kasdien, kartą 
mėnesyje visuotini įprastinėmis sąlygo
mis).

UŽ VIENYBĘ
,Kad visi būtų viena, kaip Tu, Tėve, esi 

manyje ir aš Tavyje, kad ir jie būtų many
je viena, kad pasaulis pažintų, jog Tu esi 
mane siuntęs. — Tau sakau: tu esi uola, ir 
ant tos uo’.os aš pastatysiu savo Bažnyčią'. 
— Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, ku 
ris tarei savo apaštalam: ,Aš palieku jums 
savo ramybę, savo ramybę jums duodu', 
nežiūrėk mūsų nuodėmių, bet savo Bažny
čios tikėjimo, ir jai pagal savo valią tei
kis duoti ramybės bei ją suvienyti. Kuris 
gyveni ir viešpatauji Dievas per amžių am 
žius. Amen. — Tėve mūsų, Sveika Marija, 
Garbė Tėvui.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRY — birželio 11 d. 11 vai. koply

čioje prie šv. Elzbietos bažnyčios, St. 
Elizabeth s Road.

DERBY — birželio 18 d. 11 vai. Seserų 
koplyčioje, Bridge Gate.

NOTTINGHAM — birželio 11 d., 12.15 vai. 
BRADFORD —- birželio 18 d., 12.30 vai'

sukaktuvinės Šv. Mišios. Pamokslą sako 
Rev. A. Hinninghan; solo giesmės.

ROCHDALE — birželio 25 d., 11.30 vai.

ŽALGIRIO MŪŠIS KITATAUČIAMS
Lietuvių Veteranų Sąjunga RAMOVĖ 

(jos adresas: 6643 So. Maplewood Ave., 
Chicago 29, Ill., USA) išleido K.R. Jurgė- 
los Tannenberg (Eglija — Grunwald).

Knyga turi per 100 puslapių ir nemaža 
iliustracijų.

Knyga, be abejo, yra skirta kitatau
čiams susipažinti su plačiau aptarta Lietu 
vos istorijos nuotrupa, šįkart karo istori
jos.

Aklas buv. latvių užs. reikalų ministeris 
F. Cielinš rašo memuarus

(E) Pirmasis tomas išeis rudenį, kiti trys 
tomai sekančiais metais. Cielinš, žymus 
latvių socialdemokratų veikėjas, prieš 7 
metus apako, bet likimui nepasiduoda ir 
yra užsimojęs atskleisti savo tautiečiams 
latvių tautos kovas už . nepriklausomybę. 
Chronologiniu atžvilgiu memuarai sieksią 
antrąjį Did. karą.

X. SAVANORIS KŪRĖJAS A. ŠUKYS
L/ 2 Vyties Kryžių Kavalierius

|Komunistų sukilimas
i Kaune 1920 m.

4)

Kareiviai — savanoriai, kurie buvo visą 
laiką fronte ir dalyvavo kautynėse, paste
bėjo, kad sukilėlių ugnis yra ląbai netaikli 
ir nepavojinga. Ėmė prašyti, kad leistų per 
Nemuną pulti sukilėlius ir užimti Aukštą
ją Panemunę. Nepuolėme, nes neturėjome 
reikiamo įsakymo.

— Nejaugi mes čia turėsime sušalti? — 
nerimavo kareiviai.

— Jei karas, tai kariaujam kaip reikia. 
Einam ir sutvarkysim tuos neklaužadas. 

Tariausi su 7 kuopos vadu karininku 
Tumu.

— Ką daryti? Kareiviai nerimauja, šal
ta... — teiravausi.

— Eik į 8—to pulko štabą pas pulko va
dą majorą Čapliką ir prašyk, kad duotų 
įsakymą pulti Aukštąją Panemunę. Pasa
kyk jam, kad kareiviai labai sušalo ir ne
nori ilgiau ant sniego gulėti, — patarė 
man karininkas Tumas.

Nuėjau. Didžiuliam kambaryje pilna 
karininkų Visi sužiuro į mane. Aš jiems 
keistai atrodžiau ginkluotas, už diržo dvi 
šautuvinės granatos. Dairausi, ar nepama
tysiu kur nors batalijono vado. Tačiau jis 
pirma mane pastebėjo ir tuojau atėjo. O 
paskui ji atėjo ir majoras Čaplikas, 8—to 
pėst. pulko vadas.

— Kas yra, viršila? — batalijono vadas 
paklausė.

— Blogai, — sakau, — kareiviai visai 
sušalo, nenori ilgiau ant vėjo pagaires gu
lėti, nori eiti į Aukštąją Panemunę pada
ryti tvarkos.

— Matai, — sako batalijono vadas ma
jorui Čaplikui, — ar aš tau nesakiau, kad 
jie nori eiti į Aukštąją Panemunę neklau
žadų sutvarkyti..

— Nėra įsakymo iš Vyriausiojo štabo, — 

aiškina majoras Čaplikas, — aš negaliu 
įsakyti.

— Ką daryti? — vėl klausiu.
— Ramink juos, kaip nors, viršila, ra

mink juos, — graižydamas rankas išsisu
kinėjo majoras Čaplikas.

Išėjau be įsakymo pulti sukilėlius ir gal
vojau, ką aš savo vynams grįžęs pasakysiu. 
Nedrįsau eiti vėl pas savo kareivius, nes 
puikiai žinojau, kad kai aš pasakysiu 
jiems, jog negavau įsakymo pulti sukilė
lius, jie bus labai nepatenkinti. Atėjau ir 
sustojau už ūkininko sodo. Žiūriu, ar ne
pamatysiu, kur nors 1 kuopos vado. Nėra. 
Jis kur nors toliau nuėjęs. Man beluku- 
riuojant iš kitos pusės pamačiau ateinan
ti kpt. Kauną.

— Ką tu čia veiki? — pasisveikinęs pa
klausė.

— Štai čia nuo ūkininko iki kalno su sa
vo vyrais turiu užėmęs pozicijas, — rodau 
kapitonui Kaunui. — Mano vyrams jau 
nusibodo ant sniego gulėti. Jie nori eiti į 
antrąją Nemuno pusę. Tuo reikalu buvau 
nuėjęs į 8—to pulko štabą, kad duotų įsa
kymą pulti per Nemuną ir užimti Aukštą
ją Panemunę. Įsakymo negavau.

— Ar kuopa vykdys įsakymą ir eis į 
puolimą? — paklausė kapitonas.

— Su šitais vyrais galiu išmušti ir patį 
liuciferių iš pragaro, jei tik būtų įsaky
mas, — atsakiau, nes žinojau, kad mano 
vyrai tikrai taip ir padarytų.

— Tai ir nelauk, įsakymo negausi, — 
kapitonas pasakė. — Jei gali, tai ir drožk 
į Aukštąją Paemunę.

Išsitempiau.
— Gerai, pone kapitone, — pasakiau. — 

Pažiūrėk! Už dešimt minučių būsime 
Aukštojoje Panemunėje.

Nubėgau ties kuopos viduriu ir pasa
kiau savo vyrams, kad pulsime per Nemu

ną. Jie apsidžiaugė, jų veidai nušvito,, visi 
pralinksmėjo. Įsakiau kulkosvaidininkams 
pasilikti savo vietose ir paaiškinau jiems, 
kad kai mes nušoksime ant ledo, tai jie tu
ri atidengti ugnį. O kuopai įsakiau užimti 
pozicijas Nemuno krante. Į priekį pasiun
čiau savanorį dviejų Vyties Kryžių kava
lierių eilinį Antaną šidiškį, o pagal jį tu
rėjo lygiuotis vilnyje ir visa kuopa. Šidiš
kis nebėgo, bet pakilęs drąsiai žingsniu 
nuėjo į nurodytąją vietą, nors kulkos ir cy 
pė pro jo ausis. Nuėjęs atsigulė ir pamo
javo kepure. Sukilėliai nustojo šaudę. Jie, 
gal būt, pagalvojo, kad ir mes jau prisidė
sime prie jų. Į eilinio šidiškio liniją būriai 
perbėgo grandimis į dešinę ir kaire nuo jo. 
Seni kareiviai, kurie ilgesnį laiką buvo 
fronte, norėdami naujokams parodyti, kad 
nėra jokio pavojaus, ėjo žingsniu. Jaunieji 
kareiviai vis tiek bėgo pasilenkę ir pasku
bomis. Sukilėliai pastebėjo mūsų judėjimą 
ir telkimąsi ir pradėjo šaudyti. Paskutinį 
perbėgimą jau reikėjo vykdyti pagal visas 
taisykles. Perbėgau ir aš, kai paskutinė 
grandis buvo vietoje.

Atbėgęs prie savo kareivių, daviau nau
ją nurodymą:

— Bėgsim iki Nemuno vidurio. Ten aš 
iššausiu šautuvinę granatą, o kuopa po 5 
šovinius, kulkosvaidininkai nutraukia ug
nį ir eina paskui mus iki kairiojo Nemuno 
kranto.

— Pirmyn! — padaviau komanda.
Nušokome nuo stataus kranto iki pažas

tų i sniegą. Virš mūsų galvų sutratėjo sun
kieji kulkosvaidžiai. Greitai išsikapstėm 
iš sniego ir pasileidome pirmyn. Bėgome 
smarkiai. Negirdėjome jokio šaudymo ir 
kulku cypimo. Pasiekęs Nemuno vidun', iš
šoviau šautuvinę granatą, o kuopa no 5 šo
vinius. Vėl pasileidome pirmyn. Pasiekė 
kairįjį Nemuno krantą, atidengėme ugnį. 
Atsisukau pasižiūrėti, kas darosi užpakaly. 
Mūsų kulkosvaidininkai leidosi nuo kran
to ant ledo, į dešinę nuo mūs per Nemuną 
bėgo 7 ir 2 kuonos. o kairiau bėgo 4 kuopa. 
Sustabdžiau ugnį, ir vėl puolėme pirmyn.

Kiek toliau radome sužeista artileristą. 
Pasiekėme arklides ir nesutikome lokio 
pasinriešinimo. Sukilėliai kažkur dingo. 
Arklidėse radome keliolika išsigandusiu 
kareivių. Jie aiškinosi, kad orie sukilimo 
nebuvo prisidėję, jie visa laiką buvę arkli
dėse Ir tik arklius prižiūrėję.

— Kur dingo sukilėliai? — paklausiau.

— Išlakstė, — aiškino ten esą kareiviai.
— Kai tik pamatė, kad kariuomenė puola 
per Nemuną, jie išbėgiojo ir pasislėpė ka
reivinėse.

Nuo arklidžių į kareivines artėjome vil
nyje su užmautais ant šautuvų durtuvais. 
Iš kitos pusės prie kareivinių artėjo 2 ir 
7 kuopos. Atvažiavo ir šarvuotis.

Atėję į kareivines, pirmiausia is dabok
lės paleidome Kariuomenės vadą ir kari
ninkus. Pagal Kariuomenės vado įsakymą 
visi sukilėliai buvo išrikiuoti pulko aikštė
je, o karin nkai, kurie anksčiau buvo areš
tuoti, pasiėmė savo kuopas bei komandas 
ir nusivedė atgal į kareivines.

Kaltininkai jautė ir gerai žinojo, kad jų. 
nusikaltimas nebus užmirštas, kad už reng 
tąjį sąmišį ir sukilimą reiks sunkiai atsa
kyti. Mačiau, kaip vienas puskarininkis iš
ėjo iš rikiuotės, atėjo pas savo dalinio va
dą. atsiklaupė ir iškėlęs rankas prašė pasi
gailėti. Vadas iškeltąsias rankas pasuko į 
šalį ir įsakė grįžti į rikiuotę.

Mūsų pulkas išėjo namo, nes sukilimas 
buvo baigtas, .sukilėliai išvedžioti į savo 
kareivines, ir mes neturėjome ilgiau ką, 
veikti ten. Tačiau viena kuopa paliko 
Aukštojoje Panemunėje budėti, nes dalis 
sukilėlių spėjo pabėgti ir pasislėpti. Suki
lėliai galėjo netikėtai užpulti. Dar 3 die
nas mūsų pulko viena kuopa budėjo ir pat 
ruliavo Aukštojoje Panemunėje. Patrulia
vo tol, kol Aukštosios Panemunės dali
niuose buvo atstatyta tvarka ir drausmė.

Gal būtų pavykęs šis perversmas Kaune, 
jei 6—tojo pėstininku Pilėnu Kunigaikščio 
Margio pulko pirmasis bataliionas nebūtų 
sukilėliams pastojęs kelio į Kauną.

Kai tik buvo numalšintas sukilimas, ka
riuomenės inspektorius generolas Rama
nauskas inspektavo 6 pėst. pulko 1-ji ba- 
taliiona. Jis atidžiai patikrino - apžmrėlo 
kiekviena kuopa. Mūsų kuopoje ta d'ena 
rado 146 kareivius. Kareiviai nesiskundė 
nei apranga, nei avalyne, nei maistu, nei 
vadovybe. Kareiviai rugsėjo mėn. gavo 
nauja uniforma, o gruodžio mėn. gavo ba
tus. Tačiau kuopos kareiviai neturėjo čiu
žiniu. paklodžių, pagalviu ir antklodžių. 
Panaši padėtis buvo ir kitose kuopose.

Jau buvo vėlus ruduo kai mūsų batali- 
jona atkė’ė i Kauna - Šančius. Intendantū
ros sandėliai buvo tušti. Mes patys pasida
rėme šiokius tokius čiužinius ir ant ju gu
lėjome. Užsiklojome milinėmis, o po galva
— kuprinė. Neturėjome patogumų, bet ka

reiviai kantriai laukė, nes žinojo, kad šiuo 
tarpu nėra.

Generolas pažadėjo daryti visa, kad pir
masis batalijonas būtų tinkamai viskuo 
aprūpintas. Duotąjį žodį ištesėjo, ir dar 
prieš Velykas 6—to pėst. pulko 1—sis ba- 
talijonas gavo visus reikmenis kareiviui 
gerai aprūpinti. Kareiviai džiaugėsi ir bu
vo labai patenkinti.

Kažkieno teisingai pasakyta, kad kas 
visko turi, tas nepatenkintas. Kai nuėjome 
į sukilėlių kareivines, matėme, kad karei
viai gražiai, sveikai atrodo, lovos paklotos. 
Lovose čiužiniai, paklodės, antklodės, pa
galvės. Viską radome ir matėme taip, 
kaip kareivis turi būti tinkamai aprūpin
tas.

Mūsų batalijonas po šio žygio pasidarė 
labai populiarus Kauno įguloje. Daug ka
reivių ir karininkų apdovanoti Vyties 
Kryžiais. Batalijoną pagerbė ir atlankė. 
Krašto Apsaugos ministeris p. Merkis, pa
sakė kalbą, išgyrė batalijoną. Pasakė, kad 
batalijonas savo žygiu nepaprastai pasi
tarnavo tėvynei ir jaunai Nepriklausomos 
Lietuvos valstybei. Paleidęs batalijoną į 
kareivines, aplankė kiekvieną kuopą at
skirai, kalbėjosi su kareiviais, dalijosi įs
pūdžiais.

Batalijoną aplankė ir laikinai einąs Ka-, 
riuomenės vado pareigas gen. Įeit. Galvy
dis - Bikauskas. Jis užsiėmimų aikštėje, iš
statė batalijoną aplink save ir, trikampiu 
va’kštinėdamas rate, pasakė gražią kalbą. 
Jis pasidžiaugė, kad batalijono kareiviai 
myli tėvynę, kad jie pareigingi kariai. 
Tiems, kurie eina prieš savo krašto intere
sus, eina prieš savo tautą ir jos Nepriklau
somybę, visiems turėtų būti suskaldytos 
galvos.

Ir vėliau, kai generolas Galvydis - Bi
kauskas sutikdavo kareivių būrį, einantį 
Kauno gatve į sargybą ar grįžtantį namo, 
visada, kaip taisyklė, paklausdavo:

— Iš kurio, vyrai, dalinio?
Kai vyresnysis pasakydavo, kad iš 6 

pėstininkų pulko, tik tada generolas pasi
sveikindavo. žinoma, kai kareivių vyres
nysis sukomanduodavo:

— Ramiai!
Toks generolo pasisveikinimas karei

viams labai patikdavo, ir jie tuo labai 
didžiuodavosi. Grįžę iš įgulos sargybų tar
nybos girdavosi, kad jiems teko garbė pa
sisveikinti su generolu.

(Bus daugiau)
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KAI AGITPROPAS TYLI... BIČIULIAI
Artėja liepos mėnuo, liepų žydėjimo nie

Visai normalus dalykas, kad okupacinė 
propaganda kiek įmanydama giria tikruo
sius ir tariamuosius tarybinės valdžios lai
mėjimus. Juk už tą darbą agitatoriams 
mokama. Todėl visad reikia sekti tuos at
vejus, kai agitpropas ima ir .pamiršta' pa
sigirti. Vardan teisybės ir kad susidarytų 
pilnas vaizdas ir patiems agitatoriams, be
veik būtina, jog tokius .užsimiršimo“ atve
jus panagrinėtų mūsų tremties spauda.

Taip jau kartą, pasirodžius pirmosioms 
statistikos knygoms, tremties spauda ėmė 
ir suskaičiavo, kiek plačiosios apyvartos 
prekių nuo gyventojo galvos ir per metus 
pagamina Lietuvos pramonė. Paaiškėjo, 
kad tų prekių nuo dūšios Lietuvoje gami
nama keleriopai daugiau, negu kitose res
publikose, net prašokant sąjunginį ir RS-. 
FSR vidurkį. Tremties spauda visai pa
grįstai iškėlė klausimą: kodėl, esant tokiai 
didelei gamybai, krautuvėse tiek nedaug 
prekių, kodėl tokios brangios.

Agitpropas iki šios dienos skolingas atsa 
kymą. o nekuriu komunistinio ūkio vado
vų išsisukinėjimai nepatenkino nei trem
ties lietuvių, nei pačių darbo žmonių Lie
tuvoje.

Norėtųsi šį karta ir vėl iškelti panašų 
dalyką, kuris liečia sunkiąją pramonę. 
1960 m. jos gamyba išaugo net 50 kartų, 
palyginus su 1940 m. lygiu. Iš to seka, kad 
į tą sritį (pirmoje eilėje mašinų statybą) 
investuota dide’ės sumos. Antra, — ir čia 
mūsų priekaištas — nė vienoje kitoje so
vietinėje respublikoje taip sparčiai neišvys 
tyta sunkioji pramonė. Stačiai nesupranta 
ma, kaip galima užmiršti tokią be galo 
svarbia aplinkybe! Argi ji neparodo, kaip 
.tėviškai“ močiutė Maskva rūpinasi lietu- 
viška’s našlaitėliais?!

Taip, tikras faktas, kad reta sunkiosios ■ 
pramonės įmonė Lietuvoje įstengia išpildy 
ti metinį gamybos planą, bet beveik nie
kas to ir nežino. Juk todėl drg. Kairys ’dar 
neperseniausiai ragino Lietuvoie statyti 
.kokiu 100.000 t Marteno krosnį“ plieno ga 
mybai iš metalo laužo. Atsieis tas plienas 
brangiai, bet vis jau geriau brangus plie
nas. negu neįvykdytas planas! Juk kasmet 
ivairios metalo andirbimo įmonės negali 
taip reikiant dirbti, nes broliškos respubli 
kos nepristato metalo daliu. Na. bet laik
raštyje tikrai puikiai atrodo: Lietuva pra
deda gaminti n’iena! Dar neteko krašto 
snavdoie užtikti džiugios, statistikos leidi
ny neskelbtos žinios, kad Lietuvoie 1950 
m. inu naeammta 1.200 t plieno! Ka’p gali
ma šifu’n apsileisti, draugai?!

Keistais propagandinės normos neivvk- 
dvmnis nasireiškia net paskiri partijos dar 
buotoiai. Šta;. pats LKP ck sekretorius J. 
Man'ušis strainsnvie .Plačiu žingsniu per 
laisva žeme“ (TIESA. 1960.1 tik tiek pasa
ko apie sunkiosios pramonės didžiulius lai 
mėiimus Lietuvoje:

.Dabar Tarybų Lietuvoje gaminama 
1.000 gyventoju daugiau metalo apdirbimo 
staklių. negu JAV Anglijoje ar bet kurio
je kitoje kapitalistinėje valstybėje“.

Iš kur toks kuklumas, drg. Maniuši? Ne 
mažinkit tarybų valdžios nuope’nu! Mes at 
sivertėme naujausia statistikos le’dinį iš 
1959 m., kur 212 psl. paduoti skaitmenys 
metalo apdirbimo staklių. 1959 m. paga
mintu atskiromis respublikomis. Kagi ma
tome? Mažytė Lietuva net visišku paga
mintu staklių skaičiumi stovi net ketv'rto- 
je vietoie — po RSFSR, UkrainosTr Balta
rusijos. Patikrinę septynmečio kontroli-

nius skaitmenis, radome, kad iki 1965 m. 
mašinų gamyba Lietuvoje bus padidinta 
net 2.6 karto, t.y. išaugs dvigubai sparčiau 
už visas kitas pramonės šakas. Maža ir to: 
tuo skaičiumi Lietuva absoliučiai pirmau
ja visoje Sovietų Sąjungoje!

Bet mes tikrinome ir dar toliau-ir sten
gėmės išskaičiuoti, kiek santykyje su Lie
tuvos gyventojų skaičiumi 1959 m. paga
minta metalo apdirbimo staklių vienetais. 
(Rinkomės 10.000 gyventojų grupės matą, 
kad išvengtume per smulkių trupmenų). 
Štai ką gavome:

Nuo 10.000 gyv. Metalo ap. staklių v.
Sov. Sąjunga 6.8
Lietuva 31.4
Baltarusija 20.4
Turkmėnija 16.7
Kirgizija 12.0
Rusijos Federacija 7.6
Ukraina 5.2
Moldavija 3.8
(Visos kitos respublikos mažiau 1.0).

Galima suprasti, kodėl nesigiriamą Lie
tuvos statistiniu .pirmavimu“ iš galo. Su
prantama, kad nesigiriamą mėsos ir pieno 
nuo 100 ha naudmenų produkcija: juk ki
tur nepalyginamos gamtos sąlygos. Bet 
kaip.galima nesigirti aiškiu faktu, kad me 
talo 'apdirbimo staklių gamybos nuo 1000 
gyv. srityje Lietuva pirmauja visoje So
vietų Sąjungoje! Juk toji gamybos sritis 
įkurta šlovingosios tarybų valdžios. Lietu
va pralenkia bendrasąjunginę normą be
veik penkis kartus; 4.5 karto pralenkia 
RSFSR ir 6 kartus Ukrainos lygį!

Drg. Maniušis kukliai sako, kad šioje sri 
tyje Lietuva pralenkia bet kurią kapita
listinę šalį. O 'kaip su .socializmo stovyk
la“? Daugiausia metalo apdirbimo staklių 
gamina Čekoslovakija ir Rytų Vokietiia. 
1959 m. Čekoslovakijoje pagaminta 22.125 
vienetų, t.y. 16.3 nuo 10.000 (prie 13.5 mil. 
bendro gyv. skaičiaus); Rytų Vokietija 
1959 m. pagamino 21.031~ vienetų (įskai
tant sukamąsias, stumiamąsias, gręžimo, 
šlifavimo ir kitas metalo stakles); prie 
17.3 mil. gyventojų, tai yra vos 12 2 viene
tų nuo 107000 gvv. Kaimvninė Lenkija dau 
giau kaip 20.000. apie 6.7 vieneto.

Jei drąsos turėtu drg. Maniušis. tai aiš
kiai pasakytų: metalo apdirbimo staklių 
gamyboje nuo 1.000 gyventoju Lietuva 
1959 m. pirmauja visame pasaulyje; jai te
lieka pralenkti nač’ai save.

Na, ir pralenks. Tik kažin, ar dėl to bus 
pasigirta: šitos rūšies sunkiųjų, keliolikos 
tonų svorio staklių gamyba kraštui ir taip 
jau duoda didelius nuostolius. Jų bus dau
giau.

tas, pirmojo metuose bičių kopinėjimo ir 
pirmo iš avilių medaus rinkimo laikotar
pis. Su bitutėmis ir su saldžiuoju jų paga
minto medučio skoniu labai artimai sieja
si žodžiai: bičiulis, bičiuliai ir bičiulystė. 
Ta proga norėtųsi kai ką lengvų istorijė- 
lių mėgėjams papasakoti apie asmeniškus 
savo patyrimus šioje .skanioje“ srityje.

Neretai tenka pastebėti, kad pastaruoju 
metu tiek šnekamojoj, tiek ir rašomojoj 
mūsų kalboj vartojamas bičiulių pavadi
nimas. Juo dažnai mėgstama patituluoti 
ne tik vienmintį tautietį, artimą draugą, 
kaimyną ar kitokį geradėją, bet neretai ir 
padoresnį svetimtautį. Tai, žinoma, neblo
gas žodis, bet jis dažniausiais atvejais ne 
visuomet atitinka savąją kilmę ir reikšmę. 
Jis paeina tiesiog iš bičių pavadinimo ir 
beveik joms tarpininkaujant.

Maždaug pačiame geografiniame Lietu
vos centre, Kėdainių apskrity, tam tikru 
laikotarpiu tarnybiškai maišiausi tarp 
ūkininkų, kurių vienas kitas laikė bičių ir 
turėjo bičiulių. Susidomėjęs šiuo gana 
draugišku žodžiu, pasistengiau patyrinėti 
jo kilmę, reikšmę, bičiulių papročius ir jų 
tarpusavio santykius. Paaiškėjo, kad bi
čiuliais vadintis turi būti tam tikra sąly
ga: vienas turi turėti bičių, o kitas turi bū
ti bičių savininko į bičiulius pakviestas. 
Ten, toje vietovėje, prie kitokių tarpusa
vio santykių bičiuliais nesivadinama. Ir 
jei kuris tik iš artimumo ar draugiškumo 
kitą bičiuliu pavadintų, tai tikriausiai iš
girstų pašaipią atsakymo pastabėlę: .Kokie 
mudu esava bičiuliai, jei nė katras bičių 
neturiva“.

Pagrinde — gryni prietarai
Savo prigimtimi žmogus materialiniu 

atžvilgiu per visutėlį, nors ir neperilgą 
gyvenimą, vargu ar kada esti pilnai paten
kintas. Jei jis ko gero ir turi, tai nori turė
ti dar daugiau; beveik lig paskutinės savo 
gyvenimo minutės dažnas vis rūpinasi ir 
stengiasi įsigyti kuo daugiau žemiškų gė
rybių, jei jau ne sau, tai gyventi pasilie
kantiems savo artimiesiems.

Bičių laikytojų prietaringu įsitikinimu 
viename avilyje esantis bičių spiečius pri- 
nešąs daugiau medaus, jei jis priklauso 
ne vienam, o mažiausiai bent dviems savi
ninkams. Dėl to bitininkai, galima sakyti, 
jau iš gobšumo ir stengiasi kiekvienam 
bičių spiečiui turėti ir kitą .savininką“, at- 
sie't, bičiulį.

Teisingai galvojant, išeina. — ir bičiu
liai tatai numano, — kad ir iš avilio išim
tasis medus turėtų prik’ausyti abiems bi
čiuliams pusiau, arba visiems po lygią da
lį, jeigu jų yra daugiau prikviesta. Bet šis 
.nuostatas' taikomas tik pačioms bitėms,

kad jos, .žinodamos* ne vieną jų savininką
esant, stengiasi tik daugiau medaus jiems 
prinešti. Praktiškai gi bičiuliai medaus 
niekad nesidalija. Tikrasis bičių savinin
kas, rudeniop antrą kartą medų iš avilio 
išėmęs ir aprūpinęs pačiu medum ar kito
kiu maistu bites žiemai, sau patogiu laiku 
visus pageidaujamus bičiulius tik svečiais 
pasikviečia ir juos neva medum pavaišina. 
Bet ir tas vaišinimas esti ne pačiu medum, 
o tik juo pasaldinta degtine, dažnai dar su 
namie gamintu alum. Tada apie bet kokias 
medaus dalybas paprastai .pamirštama“ ir 
pakalbėti. Vaišintojui tai būtų nemaloni 
tema, o apie tai užsiminusio bičiulio ne
mandagumas. O kuris gi svečias išdrįs šei
mininką keblion padėtin įvesti, ypač bū
damas jo namuose.

Saldžiais ir karčiais svaigiaisiais gėra
lais pavaišinti bičiuliai, dar sočiai prišerti 
rudenį padaugėjusia avienos mėsa ir nere-

ninkas moka ir gali prie jų laiku atitinka-

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

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

N. Vienažindys

šeimininkės vargų kampelis

KUR LIETUS — RETENYBĖ

Pasirodo, vra nas’ulvie miestas beveik 
n«mat.antic lietaus, “’’ai Peru sostinė Lima. 
Kanalizacijos vamzdžiai. įvairūs vandeniui 
nutekėti grioviai ir Grioveliai čia visiškai 
nežinomi. P»m sostinėm Gyventojo orleš- 
kambarvie niekad nekabėio neperšlampa- 
mas lietnnlt’s.

PEŠTA — NENUPEŠTA

Baldų parduotuvėje paprašiau papras
čiausios pagalvės. Pardavėja padavė .stan
dartinę“ pagalvę (60 cm X 60 cm, nes kito
kių nebūna). Sumokėjau nei pigiai, nei 
brangiai, puspenkto rublio. Parsinešiau 
namo. Atsiguliau. Ryte atsikėliau ir išsi
gandau — iš mano pagalvės kaip dygliai 
kyšojo įvairiaspalvės plunksnos. Žvilgtelė

ną dieną atsinešiau, bet kvapas nepraėjo. 
Neiškenčiau, išardžiau. Nuo dulkių ilgai 
čiaudėjau. Pamačiau, kad prie kiekvienos 
plunksnos prilipę gabalėliai paukštienos 
ir kad j pagalvę sukimšti net neišskirstyti 
vištų ir žąsų sparnai. O plunksnos nešva
rios!"

Nuo tos dienos aš, parėjusi iš darbo, tu
rėdavau užsiėmimą: rūšiuodavau plunks
nas, pešiodavau, ilgai džiovindavau prie 
krosnies ir jau būčiau turėjusi pagalvę, 
bet... tas nelemtas impilas!

Ilgai laksčiau iš vienos parduotuvės į ki
tą, ieškodama impilinės medžiagos. Vis nė
ra ir nėra... Kol aš laksčiau, mano naujo
sios pagalvės plunksnos skrajojo po visus 
kambarius. Bet n’ekuomet nepamiršiu tos 
laimingos dienos, kai parsinešiau j namus 
ta ne’emta medžiaga imoilu’. Tvarkingai 
supylusi i naujutėlaiti impilą plunksneles.

Rašo K. Jonelynas.

tai svečius mylinčios šeimininkės pyragais, 
tuo ir lieka patenkinti iki kitų metų. O ki
tais metais — kiti ir lapai.

Ką kviečiama bičiuliais?

Teisė bičiulius kviesti, aišku, priklauso 
pačiam bičių savininkui, kuris jas užveisė. 
Jis atitinkamomis progomis, — jeigu suge
ba, net iškilmingai, — sau į bičiulius 
kviečiasi geresnius kaimynus, artimesnius 
gimines, kūmus, gražesnes laisvas >»r tik 
apylaisves moteris, draugus, arti gyvenan
čius vietos valdin'nkus ir kitus jtakinges- 
nius asmenis, kuriems jis nori prisigerinti 
ir iš jų atitinkamai susilaukti ir sau tam 
tikros naudos. Vietos gyventojai, ypač tur
tingesnio ūkin!nko ar žymesnio bit’ninko i 
bič'ulius pakviesti, tuo dažnai didžiuojasi 
ir laiko sau nemaža garbe. Taip, bent bi
tininku nuomone, privalo jaustis ir visi ki
ti, kad ir iš svetur atvykę, naujai pakvies
ti bičiuliai.

Bitės yra labai gerbiamos

Bičių laikymo naudos daug netenka afS 
kinti. Ji lengvai suprantama. Jas laikyti 
pigiai atsieina, o pelnas nemažas. Davei 
tinkamą “pastoge, ir jos daugiau beveik 
nieko nereikalauja. Jų nereikia per vasarą 
ganyti, nei joms piemens samdyti. Nerei
kia ryte laukan išginti, vakare namo par
ginti ir nakčiai tvartan uždarinėti. Jos pa
čios. neraginamos, anksti atsikelia, anksti 
darban išskrenda, vėlai namo parskrenda. 
žino savo kelia, niekad nepaklysta, kelių ir 
taku nereikalauta, pakeliui niekam nuo
stolių nepridaro, tavų ir pievų neišbraido. 
Jos gano=i. kur tik nori, net gi pikto kai
myno sode ar dobiluose, ir tas negali ju. 
nei išvaryti, nei šunimis užpiudyti. nei su
gaudyti ir savan tvartan uždaryti, nei iš 
ju savininko numos už ganiavos plotus pa
reikalauti. nei nagaliau jam civilinį ieški
nį teisme iškelti.

Bičių dienos darbo ilgumas nuo neatme
namu laiku tradiciškai užsi’ikes dar bau- 
džiav!škas: nuo saulės užtekėjimo iki nu
sileidimo- tos dirbdamos nestoviniuota. ne
rūko >r nežvilGčioia nuolat i la'krodi. be
laukdamos. kad tik darbo diena Greičiau 
pasibaigtu; ins veltui dirba; ir niekad ne- 
streikuoia. Jos gana linksmos ir neblocos 
dainininkės: dainuoja išskrisdamos, dai
nuota parskrisdamos.

Ju ap:p'ėšimo metu tos tik tuo tarnu 
trunuti papvksta. kai kada neatsargiam 
n’ėšikui ieelia. bet niekad no apiplėšimo 
kriminalinei noliciiai nesiskundžia ir teis
me už ta’ iok’u bvlu nekelia. Paliovus tas 
plėšti, tos greitai vėl aprimsta, pasidaro 
tsikinGos ir darbščios, vėl neb’ogos kaimy
nės ir koegzistentės... Joms laikyti neži

niai padirbėti. Jei ne, jos ir be to dažnai 
apsieina.

Be minėtojo naudingumo, žmonės bites 
gerbia ir iš savo prietaringumo. Jos laiko
mos beveik šventais vabzdžiais. Be jų vel
tui teikiamojo skanėsto, kurį bitininkas 
prievarta iš jų atima, jos ir patį Dievą 
garbina, žmonėms maldose talkina, viso
kių malonių jiems iš gausių šventųjų pra
šo. Juk tik iš bičių sulipdytų korių gami
namas vaškas, iš kurio liejamos žvakės jų 
garbei padidinti ir jų atidai į žmonių mal
das bei prašymus atkreipti, jų tarpininka
vimo tarp Dievo ir žmonių maldauti.

Pagaliau tik bičių darbo produktu, — 
žvakė, — artimas žmogus ar šiaip katali
kas palydimas į ,aną“ nežinomą .pasaulį“; 
jo siela, besiskirdama su kūnu, — jeigu 
tik suspėjama, — šventa uždegtos žvakės 
liepsnos šviesa ir smilkstančio vaško kva
pu kuo sėkmingiausiai; apginama nuo jos 
betykančių piktųjų dvasių užpuolimo pa
vojaus.

Bitės net nestimpa, kaip kiti vabzdžiai 
ar gyviai, bet miršta, kaip žmonės. Didelė 
nuodėmė yra sakyti, kad bitės išstipo! Rei
kia sakyti išmirė, iššalo, išnyko ar kaip 
nors panašiai, bet visuomet švelniai ir 
pagarbiai.

(Bus daugiau)

„BURŽUAZINĖ PSICHOLOGIJA“

(E) Alf. Bieliauskas rašytoju žurnale 
Pergalėje (4 nr.) recenzavo R. Lankausko 
novelių rinkini .Klajojantis smėlis“, išėju
si Valst. grožinės literatūros leidykloje 
Vilniuje.“ Recenzija prikirpta visiškai pa
gal partini kurpalių. Antardamas novelių 
atskirus tipus, kuriu tarpe yra daug .nei
giamų“ (partiniu atžvilgiu) tipų. Bieliaus
kas nusiminęs nrioažįsta: „..nors gyveni
mo sąlygos pasikeitė greitai ir iš esmės, 
buržuazinė psichologija giliai įleidus šak
nis“. Recenzentas gėrėdamasis pritaria au
toriaus dėstomai minčiai, kad tokie .ne
reikalingi individai (senų tradicijų pasekė 
jai) turi mirti ne tik dvasiškai, bet net fi
ziškai“. Tr šiaip novelėse yra daug apie 
.nereikalingus žmones“.

Dar įdomu, kad titulinė to rinkinio no
velė. Klajojantis smėlis“, duoda istoriją 
Neringos kopų dukros, kuri savo motinos 
(.religinio auklėjimo moters“) Pušaitlenės 
davėsi prikalbama .repatrijuoti“ į Vakaru 
Vokietiją. Bet kai ji jau esanti tarybiškai 
išauklėta, tai ji netrukus jau dariusi žygių 
grįžti Lietuvon, kur buvo palikusi savo 
drauga dailininką Evalda. Daroma prielai
da. kad ji ir grįšianti. Novelėn ibruktos 
net tokios .aktualijos“, kaip Vokietijos iap- 
ginklavimas. imperialistu ruošiamasis ka
ras ir pan. Būdinga, ka. anot autoriaus, tos 
mergaitės motina nasakė Klaipėdoie. ruo
šiantis į Vakarus išvažiuoti: — Geriau pa
skandinsiu siuvama mašiną uoste, negu 
parduosiu ją už pigią kainą. Ji man bran
giai kainavo, ir aš neatiduosiu jos pusvel
čiui, kad paskiau ja naudotųsi kokio nors 
ateivio boba.

Neskani duona
(E) Vilniaus .Tiesoie“ skundžiasi pilietis, 

kad Kaune pardavinėjama duona esanti la 
bai prasta, be jokio skonio. Tarytum ir iš 
miltu, bet rugiais nekvepia. Pernai buvę 
geriau, bet šiemet duonos sortimentas su
mažėjęs, o jos kokybė pablogėjusi. Anks
čiau buvo galima gauti ir skaniu bulkučių, 
užbertu cukrum. Dabar irgi kažkas užber
ta. bet visai nesaldu. Net ir garsioje Tulpės 
kavinėje Kaune gaminiai šiemet žymiai pa 
blogėję.

Tiesa, iš statistiniu duomenų galima su
žinoti kad Limoje per metus vidutiniškai 
iškrenta 37 mm kritulių. Bet tai būna ne 
lietus, o mikroskopinės vandens dulkės. 
Jos šiek tiek sudrėkina drabužius, prilim
pa prie veido, bet nuo ių niekad nepamaty
si nė mažiausios balytės.

Tikras lietus užklumpa Limą tik kartą 
per kelerius metus. Jis čia turi stichinės ne 
laimės charakterį. Pavyzdžiui, toks lietus 
1 vai. lijo Peru sostinėje 1949 m. balandžio 
mėnesi. Gyventojai su panika pergyveno 
šia .katastrofą“. Ir nestebėtina — juk na
mų stovai, saugantieji patalpas nuo saulės 
spinduliu, griuvo, nuo namų s’enų luitais 
byrėjo tinkas, rūsiai virto vandens basei
nais, o namukai, pastatyti iš nedegtų ply
tų, — purvo krūvomis.

jau į veidrodį ir vos nesurikau —• mano 
plaukai buvo prilindę plunksnų, o veidas 
subraižytas. I darbą tą diena nebenuėiau: 
gėda, manys, kad mušiausi. Ir dar paaiškė 
jo, kad iš mano naujosios pagalvės sklinda 
nemalonus kvapas. Išmečiau ją j balkoną. 
Kabojo ji ten keletą savaičių, o aš miego
jau be pagalvės, bet galvojau apie ją. Viė-

Karves milžusio briedžiuko l'kimas
(E) Lietuvos ir užsienio lietuvių spau

doje savo laiku buvo žinia apie iauną brie 
džiuką. netekusi mot’nos. Briedžiukas, vos 
poros dienu amžiaus, bado verčiamas, pri
siplakė prie Kėdainių rajono .Miegėnų“ kol 
chozo karvių ir jas žindo. Karvių p’emuo 
briedžiuką parsivedė namo auginti. Vė- 
l’au ji nerėmė g’oboti šlan^beržės girinin
kijos eigulys. Dabar briedžiukas jau pa
augės, bet prie savo globėjo yra taip pri
pratęs. kad dažnai iš miško atvyksta pas 
eigulį svečiuotis.

Biogi keliai
(E) Iš centru dabar vyksta i provinciją 

masės .stebėtoju“, kurie turi žiūrėti, kaip 
vykdomi pavasario darbai ir sėja. Siunti
nėta tokias stebėtojų brigadas ir Vilniaus 
radijas. Kai brigada Alytaus rajone norė
jo aplankyti Švyturio kolchozą, jo negalė
jo pasiekti, nes keliai — neišvažiuojami. 
Reporteris, lyg (nejučiomis) pajuokdamas 
visą sovietine tvarką, pastebi, kad šitą ke
lia nebent tik .kosmonautas galėtų įveik
ti“.

Verčia dirbti naktį
(E) Vilniaus radijas Valandėlėie žemės 

ūkio darbuotojams balandžio 14 d. tarp 
kitko pranešė, kad kai kuriuose kolchozuo 
se yra dirbama dabar dviem pamainom. 
Vnač i pak’rtotinec pamainas vra įkinko
mi traktorininkai. Nors jiems tas darbas ir 
papildomai apmokamas, vis dėlto tai nema 
lonus darbas. Pvz., Petras Kauštedas iš
dirbęs .visą naktį*.

užsiuvau ir ramiai atsiguliau. Dabar aš ge
rai miegu. Sapnuoju baltas žąsis ir įvairia 
spalves vištas, iš kurių plunksnų tokias pa 
galves gamina Kauno mėsos kombinatas.

O vis dėlto pagalvė — tai ne dešra, mė
sos neprikimši!

Teta Agnieška
(Iš ŠLUOTOS. 1961 m. Nr.4).

Darbininkai bijosi skųstis
(E) Daugeliu statybinių medžiagų kom

binato vadovvbė su darbininkais elgiasi la 
bai diktatoriškai, kaip aprašo net Vilniaus 
.Tiesa*. Jei kas drista pasiskųsti, tam suma 
žiną at’vginimo kategorija, arba priedus. 
Karta sugedo naujai remontuota maš’na— 
visa brigada buvo nubausta uždarbio pro
cento sumažinimu. Vienas iš tu vadovu, 
vvr. mechanikas Bielskis, privertė trigubai 
senesni už ii darbininką nuvalyti iam ba
tą kai pastarasis netyčia ji aptaškė alvva. 
.Tikrai amerikoniško boso gestas“, pastebi 
.Tiesa“.

Nenntieji prof, sąjungose gauna tik pusę 
pašalpos

tF.l Lietuv’ai darbininkai ir tarnautojai, 
neteke darbingumo, arba šiaip dėl ligos 
gaudami socialinio draudimo pašalpą, gau
na tik nusę nustatytos pašalpos, jei nėra 
profesinės sąjungos nariais.

kia nei dirvos arti nei akėti, nereikia sėti 
ar plauti, iavu džiovinti ir namo vežti, kul
ti ar malti, virti ar kepti, ar kuro ži°mai 
parūpint'. Maistu ir sau reikalinga šilima 
jos pačios apsirūpina. Gerai, jei ju savi-
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ATOSTOGŲ VAŽIUOJANT LIETUVIŠKA
KNYGA — GERIAUSIA BIČIULĖ

NAUJAI GAUTA:
J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis ka 

ras — iliustruota — 1.16.8.
R. Snalis — Alma Mater — 1.16.8.
Masilionis — Lietuvių literatūra — 3 ir

4 Imvgos no — 1.16.8.
Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
J. Gliaudą — šikšnosparnių sostas — 

0.18.6.
A. Radžius — Paukščių takas — eilės — 

0.11.0.
St. Yla — Ateitininkų vadovas — 1.9.4.
ŽURNALAI: Muzikos žinios. Sėja Nr. 1.
St. Zobarskas (vertė Mrs. Sealey) — 

In auest nf nine brothers — 0.5.0.
K. Senkus — Garbė Dievui — senos ir 

naujos giesmės su gaidomis — 1.2.0.
V. Tamulaitis — Svirplio muzikanto ke

lionė — 1 ir 2 knygos — abi už — 2.0.6.
B. Brazdžionis — Vidud’enio sodai (ei- 

lėrašč’ai: knvea premijuota) — 1.9.4.
PERIODIKA.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave. 

London, W.4.

KRISTAUS GYVENIMAS
(Su kritiniu įvadu)

Parašė Romos universiteto prof. Dr. G. 
Ricciotti.

Iš ita’ų kalbos XIV laidos išvertė kun. 
P. Dauknys.

Šis kapitalinis veikalas, kurio lietuviš
kojo vertimo susidaro apie 1000 p., be 
abejones, bus pirmas toks platus veikalas 
apie Kristų mūsų kalba. Jei ši knyga jau 
išversta i daugiau kaip 20 kalbų, tai rodo, 
kad autorius pataikė gerai parašyti, susi
laukdamas pasaulinio pripažinimo ir įver
tinimo.

Nidos spaustuvė šį veikalą jau pradėjo 
rinkti, o birželio pabaigoje pradės spaus
dinti, tačiau š’uo metu yra būtinai reika
lingi ■užsakymai, kad knygą būtų galima 
spausdinti be jokių sutrukdymų. Knygos 
prenumerata 2 svarai (6 doleriai). Dau
giau prisiuntė ir tuo prisidėję prie knygos 
išleidimo, bus Garbės Leidėjais; visų pa
vardės bus išspausdintos knygoje. Užsaky
mus siųsti: K”n. P. Dauknys. Lithuanian 
Church, 21, The Oval, Hackney Road, 
London. E.2.

Knyga bus gražiai įrišta, kietais virše
liais.

Laukiame Jūsų užsakymo!
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Europos Lietuviu Kronika Tautodailės paroda Mancnestery
PRISIMINKIME VEIKSMINGAI

Šių metų birželio mėnesį sukanka lygiai 
dvidešimt metų nuo dviejų įvykių tuo lai
ku sovietų okupuotoje Lietuvoje: masinio 
mūsų tautiečių trėmimo į Sibiru, kuris su
krėtė visą tautą ir sukėlė dar didesnę ne
apykantą okupantui, ir tos neapykantos 
viešą pasireiškimą, po savaitės visai tautai 
spontaniškai sukilus prieš pavergėją.

Savo solidarumą su nukentėjusiais ir 
žuvusiais dėl laisvės galime pareikšti 
veiksmingai, pasiryždami tęsti jų pradėtą 
kovą ligi laimėjimo. Vienas iš prieina
miausių būdų visiems prisidėti prie tos ko
vos — nusiųsti nors ir kukliausią piniginę 
auką Tautos Fondui.

Tautos Fondo Atstovybės D. Britanijoje 
adresas: 1, Ladbroke Gardens. London. 
W. 11.

MŪSŲ RĖMĖJAI
P. Gugas už kalendorių atsiuntė 20 šil.
Nuolatinis rėmėjas, iki šiol jau aukomis 

Nidai ir laikraščiui sudėjęs net 5 svarus 
priedo, P. Ivanauskas už kalendorių atsiun 
tė 20 šil., o už knygą 10 šil. (vietoj 7 šil.).

KRISTAUS GYVENIMAS
Šio mėnesio gale Nidos spaustuvė jau 

pradės spausdinti šią didžiąja knygą apie 
Kristų. Štai naujieji Garbės Leidėjai, ku
rie remia knygos išleidimą. Domas Jelins- 
kas 10 sv.; R.L Kvedaravičiūtė 7 sv.: Jonas 
Klimas 15 dolerių. Po 5 svarus: Pranas 
Vilutis (II Įtartą), Pranas Ivanauskas, 
Justinas Snabaitis, Jonas ir Mikalina Pa- 
ruliai. Juozas Stundžia. Vincas Kamaitis 
10 doleriu. Po 3 svarus: kun. Dr. K.A. Ma
tulaitis MIC. Izidorius Gestartas. Ona 
Zakarevičienė. Po 2’sv. 10 šil.: Jonas ir Ju
lė Bliznikai, Kazys Mažylis. Garbės prenu
meratoriai, prisiuntę po 2 svarus: kun. Jo
nas Petrošius, M. Vitalius. Kazimieras 
Vikšrvs. Liudas Adamkavičius. Kazys Vit
kus. Pranas ir Kunigunda Urbonai. Jonas 
Dimša, K. Sruoga, F.S. Janušas. E. Bliū- 
džiūtė Ignas Gylvs. Juozas Varnaitis. Po
vilas Karpavičius. Jonas Vaitkus.

Šiai pagrindinei knygai atspausdinti dar 
vis trūksta nauju užsakvmu. o juos siusti: 
Lithuanian Church, 2'1, The Oval, Hackney 
Road. London, E.2.

Kun. P. Dauknys

Londonas
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Baltų Taryba Londone ruošia bendrą es
tų, latvių ir lietuvių birželio įvykių minėji
mą šeštadienį, birželio 17 diena. 7 vai. vak., 
Estų Namuose, 18 Chepstow Villas, Lon
don, W. 11 (netoli Lietuvių Namų).

Programos menine dalį atliks Londono 
Lietuvių choras, vadovaujamas V. Mamai- 
čio. Lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

ŽYMAUS VEIKĖJO IŠLEISTUVĖS

Praeitą šeštadienio vakarą Bažnytinis 
choras parapijos salele suruošė išleistuves 
išvažiuojančiam į Ameriką ilgamečiam 
choristui Antanui Ragauskui. Prie valgiais 
kupinų stalų, papuoštų trispalvėmis juos
tomis, susirinko iš tikro gražus būrys, net 
iki 70 tautiečių. Išleistuvių vaišes pradėjo 
choro vadovas muzikas Vincas Mamait’s 
ir pakvietė kapeliona palaiminti "stala. Vė
liau atsisveikinimo žodį tarė kun. Dauk
nys, perduodamas parapijos klebono padė
ka Antanui Ragauskui už jo parodytą 
idealizma. pasišventimą ir įdėtą savano
rišką darbą visame parapijos gyvenime. 
Choro vardu atsisveikinimo žodi tarė vy
riausias choristas Petras Bulaitis; parapi
jos ir DBLS vardu — pirmininkas Stasys 
Kasparas, pabrėždamas, kad Antanas Ra
gauskas ne tik yra DBLS narys nuo pat 
jos įsisteigimo, bet buvo ir Bedlbrdo sk. 
pirmininku, o persikėlęs i Londoną padė
davo spausd’nti .Britanijos Lietuvį* foto
statiniu būdu. Meno ansamblio .Vaidilos* 
vardu ypač gražu atsisveikinimo žodį tarė 
Viktoras Zdanavičius, primindamas, kad 
Antanas Ragauskas yra dalyvavęs 8 veika
lų pastatyme, ne tik vaidindamas, bet kar
tais ir nėr naktis statydamas dekoracijas, 
naruošdamas sceną. Ginklo draugu vardu 
žodį tarė Viktoras Šalčiūnas. Vaišėms va
dovavo Skautų Rajono Vadas ir choristas 
Jaras Alkis, šokiams akordeonu grojo Jo
nas Parulis.

Londono lietuviai netenka iš tikro gero 
vyro, patrioto, savanoriškai visur pa
dedančio kur tik reikia. Už tai jis toks ar
timas ir visi jį myli. Ir ne vien tik savo 
darbu, bet ir savo uždirbtuoju centu jis 
yra dosnus, susimokėdamas visur nario 
mokesčius, užsisakydamas spaudą, paau
kodamas. o taip pat yra ir Kristaus Gyve
nimo* Garbės Leidėjas. Antanas Ragaus
kas j Ameriką išplaukia birželio 15 d.

PARAMINĖ RINKLIAVA
Nuo birželio 6 d. pradėta vasarinė rink

liava Lietuvių bažnyčiai palaikyti. Kas tik 
gali, prašoma patiems įteikti klebonijos 
adresu: 21, The Oval, Hackney Rd.. Lon
don, E.2.

ADOMO MICKEVIČIAUS MINĖJIMAS
Adomo Mickevičiaus Draugija birželio 

16 d., penktadienį, 8 vai. vak., Londone, 
18-20 Queens Gate Terrace, S.W.7. ruošia 
savo patrono Adomo Mickevičiaus minėji
mą. Paskaita apie jį bus skaitoma anglų 
kalba. Jo kūriniai bus 'skaitomi lietuvių 
ir lenkų kalbomis.

Prijaučiantieji prašomi ^atsilankyti.

DBLS CENTRO ŽINIOS
■ ągaąKĮV *
L. Namų B-vės Valdyba buvo išsiuntusi 
pasiteiravimus visiems, suteikusiems pa
skolas bendrovei, norėdama sužinoti, kada 
šie Bendrovės rėmėjai norėtų atsiimti pa
skolintuosius pinigus. Didelė dalis skolin
tojų jau prisiuntė atsakymus, kurie Bend
rovei yra gan palankūs. Apie pusė skolin
tojų dar nenumato, kada jie pageidautų 
skolą atsiimti. Tokiu būdu Bendrovei susi
daro galimybės paskolas atmokėti pa
lengva.

Pirmadienį atlikti baigiamieji pasitari
mai su Bendrovės revizoriais dėl pusmeti
nės L.N.B-vės apyskaitos. Tikimasi~rietru- 
kus šią apyskaitą paskelbti ,EL*.

Birželio 2 d. DBLS Valdybos Pirminin
kas ir Sekretorius dalyvavo Baltų Tarybos 
posėdy, kuriame aptarta birželio įvykių 
minėjimo programa ir kiti reikalai. Minė
jimas rengiamas šeštadienį, birželio 17 d.. 
7 vai. vak., Estų Namuose, 18, Chepstow 
Villas, Londone, W.11. Programos meninę 
dalį atliks Londono Lietuvių choras, vado
vaujamas V. Mamaičio, ir lietuvis filmų 
aktorius Jurgis Mikėlaitis (George Mi
kei!).

DBLS Pirmin’nkas J. Vilčinskas birželio 
3 d. lankėsi Birminghame ir skaitė paskai
tą .Tarptautinė padėtis ir Lietuva* įvairių 
sukakčių minėjimo proga.

Birželio 10 d., 5 vai. p.p., L’etuvių 
Namuose įvyks jungtinis DBLS Tarybos, 
DBLS ir L.N B-vės valdybų jungtinis posė
dis. Tikimasi, kad visi Tarybos nariai, 
kurių dauguma gyvena provincijoje, šia
me posėdyje dalyvaus.

MANCHESTERIS
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
visų Manchesteryje ir apylinkėje veikian
čių organizacijų talkininkaujamas birželio 
17 d. rengia

Išvežtųjų minėjimą.
Minėjimo programa:
4.30 vai. — pamaldos Moston R. katali

kų kapinėse prie lietuvių paminklinio kry
žiaus, kurių metu bus padėti vainikai iš
vežtiesiems ir už laisvę žuvusiems pagerb
ti. Eisena prie paminklinio kryžiaus prasi
dės nuo kapiniu koplyčios, dalyvaujant vi 
soms organizacijoms su tautinėmis ir orga
nizacijų vėliavomis.

5.30 vai. — Manchesterio Lietuvių Socia
liniame Klube — paskaita ir meninė dalis.

Visi Manchesterio ir apylinkės tautie
čiai, kurie brangina mūsų nepriklausomos 
tėvynės prisiminimą, kviečiami gausiai da 
lyvauti š’ame išvežtųjų ir už laisvę žuvu
siųjų pagerbimo minėjime.

HALTFAXAS
ATSISVEIKINIMAS SU BALSIAIS

Išrauti iš tėvynės, braidydami po sveti
mus miestus, dairomės ilgesingai j šalis ir, 
nebenurimdami vietoje, dažnai keliame 
sparnus, ieškodami pažadėtosios žemės.

Labai skaudu liekantiems, kai palydi
mas veikėjas, nes atsiradus’a snraga vis 
sunkiau užionvti mažėjančioje kolonijoje. 
Ypač tos mintys kvla atsisveikinant su 
garbinga Ba’s’ų šeima, kuri suka į Ame
rika.

Retas kuris žmoeus Anglijos šiaurėje 
išvarė tokia gilią darbo vagą, kaip A. Bal- 
svs. Jis ir dažnas Halifaxo skyriaus pir
mininkas. visa’s būdais pądedas tautie
čiams. kai kuriais atvejais ištraukiąs iš 
keblios padėties, jis ir Bradfordo sekma
dieninės mokvk’os vadovas ir mokytojas, 
nenuilstamai at’duodas visus savo šešta- 
d’en’us. niekad nesuabejoias dėl blogo oro. 
jis ir Bradfordo Soc. Liet, k’ubo valdvbos 
narvs. Įdomus gilus paskaitininkas, žino
mas ne tik Bradforde bet Manchestervje 
ir kitur, visur pr’sidedas. kur reikalauja
ma sumanumo, energijos, kur dirbama 
lietu vvbei.

Pažymėtinas ir Baisiu atžalynas. Algis 
(grammar school auk’ėtinisl. Jūratė, abu 
gražiai lietuviškai kalba, savo deklamaci
ja. muzika ir šokiais dažnai paįvairiną 
lietuviška susibūrimą.

Tarp Balsių vežamų į Ameriką .lobiu* 
didelę ir sunkią dalį sudaro ir lietuviškos 
knvgos...

Praeita šeštadienį, birželio 3 d.. Liet. 
Soc. Klube Bradforde išvažiuojantiems 
buvo suruoštos gražios išleistuvės. įteiktos 
dovanos, pasakyta ‘eilė kalbu ir linkėta 
sėkmės, linkėta ir toliau taip pavyzdingai, 
atkakliai versti lietuviško baro vagą. Kol 
jis buvo, sukosi ir dirbo, mažai kas svėrė 
jo jėgas, dabar, kai tenka nustot’. tartum 
nukrito uždanga ir pamatyta, kokio nuos
tabiai pajėgaus būta Balsio.

R. Giedraitis.

Europos Lietuvio 21 nr. korespodencijo- 
je .Marijos šventė Manchestery* buvo užsi
minta ir apie tautodailės parodą, apie ku
rią kalbėti pakartotinai gal būtų ir nepras
minga. Bet kai jau angliškas laikraštis ra
do reikalo apie parodą prasitarti ir paro
dos nuotraukomis pailiustruoti, tada tie 
kuklučiai žodelyčiai Europos Lietuvio 
skaitytojų nepatenkina.

Juk paroda tęsės ištisas tris savaites, ir 
per tą laiką šeštadienių ir sekmadienių 
popiečiais ji buvo gausiai lankoma. Lan
kėsi ne vien tik vietiniai lietuvai su sve
čiais anglais, bet ekskursijomis atvykdavo 
ir iš tolimesnių kolonijų, nes buvo ko vyk
ti ir kuo pasigėrėti. Galima buvo spręsti 
iš lankytojų veidų, kad palikdami parodą 
išsineša širdžiai kažką artima ir miela. To
dėl kaip tik čia ir noriu kiek ilgiau sustoti.

Ši pastaroji paroda išsiskyrė iš anksty
vesnių parodų tuo, kad joje didžiuma eks
ponatų buvo visai nauji ir niekur parodoje 
dar nerodyti. Ypač gausiai pasirodė nauja 
ir lengvai valdanti teptuką ranka, tai P. 
Bugailiškis, kuris savo skoningai pasirink
tais ir meniškai išbaigtais gamtovaizdžiais 
pelnijo iš lankytojų nemažai komplimentų.

Kaip kitados, taip ir šioje parodoje pir
mavo su savo medžio drožiniais K. Stepo
navičius ir F. Ramonis. Jie, lyg ir susita
rę, pasirinko temą iš praėjusių istorijos 
laiku. F. Ramonio drožiniuose daugiau iš
ryškėjo kovų tematika, kurią jis pradeda 
legendarinio šv. Jurgio. DLK Kęstučio, V. 
Kudirkos, J. Basanavičiaus, mirštančio už 
Lietuvos laisvę kario, Vilniaus pilies bokš
to su saugojančio lietuvio kario galva, her
bų ir kitais bareljefais. Paminėtus ir nepa
minėtus F. Ramonio eksponatus vainikuo
ja nežinomojo kareivio kapo modelis, ku
ris žiūrovą ir nuveda mintyse Nepriklau
somos Lietuvos šventovėn, prie nežinomo
jo laisvės kovotojo ilsinčių palaikų.

K. Steponavičiaus medžio dirbiniai nu
kelia žiūrovą į Lietuvos kaimą. Jis įžangai

CORBY
KANKINIŲ IR DIDVYRIŲ 

MINĖJIMAS
Birželio 4 d. lietuviškose pamaldose pa

minėti Sibiro tremtiniai ir laisvės kovoto
jai partizanai. Po pietų minėjimas buvo 
perkeltas j šv. Jono salę. Jį surengė vietos 
DBLS skyrius V. Daukinčio ir V. Pet
rausko vadovybėje. Minėjimą pravedė 
pirmin. V. Daukintis. Kalbėjo kapelionas 
ir Stasys Kasparas iš Londono. Ryškiai 
pabrėžta 20 metų sukaktis nuo Lietuvos 
sukilimo prieš pavergėjus bolševikus. 
Sveikintina mintis jungti trėmimų ir lais
vės kovotojų minėjimą į vieną.

STIPRIŲ PAJĖGU IŠLEISTUVĖS
Tragiškų ir heroiškų birželio įvykių 

minėjimas buvo sujungtas su Pumpučiu ir 
Kasparu šeimų išleistuvėmis į Š. Amerika. 
Jie į laiva sės birž. 15 d. B. Kasparas buvo 
vietos DBLS skyriaus ste’gėjas ir ilgame
tis valdybos narvs. o F. Pumputis skyriui 
vadovavo 3 metus. Pasiliekantieji ir iš
vykstantieji pasikeitė gausiais ir nuoš’r- 
džia’s žodžiais, prisim’nta. jog mus visi 
keliai galutinai veda i Lietuvą, nes tik ten 
lietuvio širdis laisvėje nurims.

Minėi’me ir išleistuvėse atsilankė apie 
80 vietos ir apylinkių tautiečiu bei jų 
draugu svetimtaučiu. Išradingosios corb’e- 
tės svetelius pavaišino.

LINAS JUOZAS GERVELTS
Birželio 3 d. pakrikštytas Jono ir Nata

lijos Gervelių sūnelis Linas Juozas. Dar 
auga io trys jauni broliukai: Alvvdas Jo
nas. Raimundas Aloyzas ir Vytautas Ka- 
zim’eras. Krikšto sakramentą suteikė kun. 
S. Matulis. MIC, kūmai buvo inž. Steponas 
ir mokyt. Petronėlė Nenortai, visi iš Lon
dono. kuriuose mielai ir greitai į lietuviš
kas krikštynas nuvežė K. Makūnas. Krikš
tynų metu kapelionas pabrėžė iwkio 
reikšme ir išreiškė pavyzdingai lietuviškai 
ir katalikiškai šeimai geriausius linkėji
mus.

pi?

TRĖMIMU MINĖJIMAS
Birželio 10 d. (ne birže’io 3 d., kaip buvo 

paskelbta). 6 vai.. Bradforde. Vyt’es Klubo 
patalpose, rengiamas birželio trėmimu mi
nėjimas.

Paskaita skaitvs A. Balsys. Reikia pažy
mėti. kad tai paskutinė jo naska’ta Brad
fordo ir aov’inkės lietuviams, nes birželio 
21 d. A. Balsys su šeima išplaukia į užjū
rius.

Kviečiame vietos ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti minėjime.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

ARBATĖLĖ
Bradfordo ir apylinkės lietuviai evange

likai ryšium su Teol. Kand. A. Putcės 
įšventinimu į Ev. Bažnyčios kunigus ren
gia arbatėlę.

Norintieji dalyvauti prašomi apie savo 
dalyvavimą pranešti iki birželio 15 d. po
niai Benet’enei, 19, Grantham Road, Brad
ford. nes vietų skaičius ribotas.

Arbatėlė įvvks Vokiečiu bažnyčios para
pijos salėje (29, Great Horton Road Brad
ford) sekmadienį, birželio 25 d.. 6 vai. p.p.

Rengėjai 

patiekė lėkštėje graviūrą .vargo mokykla*, 
tuo primindamas buvusią ir esamą rusiš
kąją vergiją. Tolimesnis gausus ekspona
tų lobynas, kaip antai: inkrustuotos dėžu
tės, lėkštės, miniatiūrinės vytukės ir kita, 
buvo anksčiau parodose jau matytos. Bet 
vieną ir netikėtą staigmeną jis iškrėtė žiū
rovams, tai ilgų ir kruopščių darbo valan
dų vaisius — Nepriklausomos Lietuvos 
ūkininko sodybos modelį. Prie šio' ekspo
nato ištisai pasikeisdami stoviniavo keli 
buvę lietuviai ūkininkai ir tarpusavy dis
kutavo. Girdi, kodėl daržinės abejos durys 
vienoje pusėje, kodėl nėra šuniui būdos, 
kodėl pastatai stovi ne ant pamatų, bet 
ant žemės, kodėl kaminai be skylių ir kibi
ras neišskaptuotas ir t.t. ir t.t. Prie sody
bos neatsitraukdami sukinėjosi ir čia gimę 
pipiriukai, kuriems taip pat įdomu išgirsti 
iš savo tėvelių apie jų gražų gyvenimą 
laisvoj Lietuvoj.

Prie to, kas čia buvo pasakyta, dar ten
ka. paminėti medžio koplytėlę su Marijos 
miniatiūrine skulptūrėle, kuri savo origi
nalia kompozicija traukė žiūrovo akį. Tik 
gaila, kad nepavyko sužinoti autoriaus.

Pagaliau visa Anglijos lietuvių tauto
dailės aruodą užantspaudavo A. Gerdžiūno 
atsivežta dar iš Nepriklausomos Lietuvos 
pinigu kolekcija, tarnybiniai ženklai ir 
tautiniai moteriški rūbai.

Dauguma vertingų eksponatu liko dar 
nepaminėta, bet kai jie savo, užduotį yra 
atlikę ankstyvesnėse parodose, netenka 
apie juos daugiau ir kalbėti. Vienas gal 
netikslumas, pro kuri negalima praeiti už
simerkus, tai kad tuščios vietos buvo kai
šomos importuotais dirbiniais ir net vieti
niais fabrikiniais siuviniais.

Pr’eš baigiant norišT priminti parodos 
rengėjams, kad ateityje reiktų griežtai 
vengti sovietinių pronagand:nių vadina
moj" l’etuvišku albumų. Nesvarbu, kad 
ant viršeliu ir viduj spausdinta lietuviš
kai. Bet pažvelgus į nuotraukas, aiškia’

WOLVERHAMPTONAS
MOTINOS DIENA

Užpraeitą šeštadienį Wolverhamptono Lie 
tuvių Vaikų Mokykla vadovaujama savo 
mokytojos Genovaitės Kaminskienės, su
ruošė puikiai pavykusį Motinos Dienos 
minėjimą. Minėjimas vyko miesto centre 
Molineux viešbučio salėje. DBLS sk. pir
mininkas Danielius Narbutas savo įžangi
niame žodyje Lietuvę Motiną iškėlė į dė
mesio centra, jai pareikšdamas pagarbą, 
meile ir parteką. Žodį tarti buvo pakvies
tas V. Kelmistraitis, kuris prieš keletą me
tų įsteigė šią lietuviškąją mokyklą. Pa
skaita Liet. Motinos garbei tarė svečias 
kun. Dauknys, o po jo pasirodė lietuviškoji 
mokykla. Buvo suvaidinta 3 veiksmu sce
nos pasaka Žirgonė ir Ga’lė. Čia pasirodė 
visi jaunieji artistai- ž’rgonė — Graz’na 
Narbutaitė ir Irena Budnikaitė. Gailė — 
Sigita Šakalytė ir Danutė Ivanauskaitė. 
Pamo4ė — Kunigunda Kaminskaitė. Tėvas
— Edmundas Karnelavičius. Meška — Al
gis Bundonis, Voverė —- Vida Karnelavi- 
čiūtė. Dagilis — Vytukas Bundonis Bitė
— Dalė Šakalytė ir Vilkas — Jonas Petke
vičius. Tai buvo ilgas, gražus vaidinimas, 
artistai ilgas ei’es mintinai puikiai išmokė, 
o visus artistams reikalingus rūbus pritai
kė ir padarė pati mokyklos mokytoja. Se
kė šokiai ir loterija.

Se’m’dieni Seselių koolvčioje vvko lie
tuviškos pamaldos, ir jos buvo sk’rtos už 
gyvąsias ir mirusiąsias motinas. Šv. Mi
šios buvo lydimos ypač gražaus giedojimo, 
o svečių tarpe buvo matyti ir DBLS sk. 
pirmininkas Vincas Tamašauskas Pamal
dos baigtos Lietuvos Himnu.

Mokyklos vedėja ir mokytoja Genovaitė 
Kaminskienė nusipelnė iš tikro dide’ės pa
garbos, taip puikiai paruošdama savo mo
kinius.

Jei nasiusti ką nors reik, 
tuč tuojau pas Taurą eik. 

nes čia gausi gerą preke, visada 
vertą Jūsų mokamo pinigo, tain 
nat greitą ir sąžininga patarnavi
mą. 4-5 savaičių garantuotą siun
tinio pristatymą.
18 jardų vilnonės ir pusvilnonės kostiu
mams ir suknelėms medžiagų siuntinys už 

£13.10.0
su visais mokesčiais.

Norintieji gali nusipirkti savo reikalams 
geros kokybės žemomis kainomis vilnonės 
medžiagos. Tik parašykite:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE., 

LONDON. W.3.

Tel. ACO 9471
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Afrikai skirtoji Darbo Birža Europoje 
ieško baigusių aukštuosius mokslus specia 
listų ir patyrusių darbininkų, kurie norėtų 
pasinaudoti galimybėmis dirbti Afrikoje, 
įstaiga sprerdž’a O’ganizacinius reikalus. 
Prašymus siųsti prašėm ang’ų, prancūzų 
ar vokiečių kalba šiuo adresu: The Euro
pean Office for Emp’oyment in Africa, Ge
neva 2 (Switzer1 a nd), P.O.B. 339.
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Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių nirmi- 
ninkai.

matyti Ivano veidas, po kuriuo ir užrašas 
,avtozavod‘. Arba kad paimsime ir tokį 
tautiniuose rūbuose chorą, kuriam virš 
galvų skraido /Taikos 'balandis*, tik, žino
ma, ne su alyvos šakute, bet su komunisti
niu kūju ir piautuvu. Ir dar gražiau, kai 
pavergtasis lietuviškas jaunimas privalo 
liaupsinti pavergėjus, iš kerčių stebi bude
lių — Lenino ir Stalino galvos. Taigi tokie 
neapgalvoti reiškiniai labai kompromituo
ja ir net diskredituoja lietuvius politinius 
pabėgėlius vietinių akyse.

Šiomis nuoširdžiomis savo pastabomis 
neturiu mažiausio noro rengėjus užgauti, 
bet, atvirkščiai, kaip žiūrovas, pastebėtus 
netikslumus tik priminti. Iš šalies žiūrint, 
visuomet greičiau pastebima.

Nežiūrint į čią paminėtąsias smulkme
nas, neperdėsiu pasakęs, kad už tokią įdo
mią ir gausiais vertingais eksponatais su
ruoštą parodą tenka didelė garbe ir lanky
tojų padėka Manchesterio Lietuvių Kultū
ros Koordinaciniam Komitetui, į kurį, ro
dos, įeina ir pats parodos vadovas K. Ste
ponavičius.

J. Grūžiclis

ITALIJĄ
ROMOS LIETUVIŲ SOLIDARUMAS

Negausios Romos lietuvių kolonijos pa
sauliečiai D. Savaitės metu atliko vely
kinės Komunijos pasiruošimą — rekolek
cijas, kurias TT. Marijonų koplyčioj pra
vedė kun. Pr. Gavėnas. Susikaupimo gale 
rekolekcijų dalyviai, prisiminę šviesias 
vaikystės dienas Tėvynei ir pažvelgę) 
šiandien tremty atsidūrusio jaunimo pavo
jų prarasti ne tik lietuvybę, bet ir tiię 
brangius religinius papročius, jei jų nepa
laikys lietuviška mokykla, nutarė išreikšti 
savo solidarumą su TT. Saleziečiais, Kas- 
telnuove išlaikančiais liet, jaunimo židinį 
Italijoj. Šiam tikslui surinko ir per Dr. J. 
Gailių pasiuntė Saleziečių Įstaigos vadovy
bei kuklią .simbolinio pobūdžio* velykinę 
auką, kurią palydėjo šiltais įvertinimo bei 
pritarimo jausmais. N.P.

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Evangelikų pamalclas laikysiu birželio 
11 d., 15 vai. Derbyje, St. Mary’s Chapel 
(Sowter Rd. ir St. Mary‘s sankryžoje).

Teol. Kand. A. Putcė

NOTTINGHAM AS
JONINIŲ PASILINKSMINIMAS

Birželio 24 d., šeštadienį. 7 vai. vakaro, 
Meadows Community Centre salėje, netoli 
Midland gelež. stoties, Nottinghamo Mote
rų Draugija rengia visiems vietiniams ir 
apylinkių Jonams pasilinksminimo vaka
rą. Taip pat kviečiame svečiais visus tau
tiečius Jonų draugus ir pažįstamus. Vietoj 
veiks lietuviškas baras, o šokiams gros p. 
Venckaus vadovaujama kapela. Žinoma, 
nebus apsieita ir be loterijos. Laukiam vi
sų apsilankant. Valdyba

ROCHDALE
LINKĖJIMAS IŠVYKSTANTIEMS

DBLS Rochdalės Skyriaus narys Vytau
tas Navickas su savo šeima — žmona ir 
dukrele —greitu laiku išvyksta Amerikon.

Mes linkime jiems laimingos kelionės ir 
geriausio pasisekimo naujoje šalyje.

Skyriaus Valdyba

REIKALINGA PADAVĖJA-AS

Vasarcs sezonui Sodyboje tuojau reika
linga padavėja-s. Amžius ir šeimos padėtis 
nesvarbu. Gera proga praleisti vasarą kai
me.

Kreiptis į Sodybos Administraciją.
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