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Du bažnytinio gyvenimo klausimai su
kelia šiuo metu didelį susidomėjimą ir 
tam tikras viltis įvairių tikybų žmonių 
tarpe. Būtent, Maskvos patriarcho prašy
mas priimti jį į Ekumeninę Bažnyčių Tary 
bą Ženevoje (sudarytą iš kai kurių krikš
čioniškų bažnyčių, išskyrus katalikų, atsto 
vų) ir rusų stačiatikių Bažnyčios susivie
nijimo su Romos Bažnyčia problema, kuri 
yra nagrinėjama ryšium su Popiežiaus Jo
no XXIII šaukiamuoju Ekumenmiu Susi
rinkimu.

Šiems klausimams skiriamas dėmesys 
yra suprantamas, bet su jais siejamosios 
viltys nėra pagrįstos. Maskvos patriarcha
tas yra klusnus Sovietų vyriausybės įran
kis, ne tik kiek tai susiję su dvasiniu rusų 
stačiatikių Bažnyčios pas davimu Sovie
tams, bet taip pat kiekvienu politiniu ar so 
daliniu klausimu tiek krašto viduje, tiek 
tarptautinėje plotmėje.

Pirmaisiais savo egzistencijos laikais So 
vietų vyriausybė siekė išrauti tikėjimą — 
„liaudies opiumą“, sulikviduoti bažnyčias 
ir sunaikinti fiziškai dvasiškius. Vėliau, 
įsitikinusi, kad negalima užgesinti tikėji
mo kibirkšties, Sovietų vyriausybė ėmėsi 
kito, dar baisesnio negu fizinis žudymas, 
metodo: ji pradėjo daryti įtakos į atskirų 
bažnyčių vadovus, siekdama panaudoti 
juos bedieviškos Sovietų valstybės ir ko
munistų partijos tikslams. Deja, stačiati
kių Bažnyčios atžvilgiu Sovietai savo tiks 
lo pasiekė. Ši demoralizacijos politika yra 
pagrįsta Lenino mintimi, apie kurią jisai 
jau 1913 metais rašė Gorkiui, būtent, kad 
„milijonai fizinių nusidėjimų bei niekšiš
kumų yra plačiųjų masių greitai demas
kuojami ir todėl nepalyginamai mažiau pa 
vojingi. negu puikiais ideologiniais rūbais 
aprengta Dievo idėja“;

Visa Maskvos patriarchato veikla bei or- 
gpn’zaciia pr’klauso nuo ,Rusų Stačiati
kių Bažnyčios Reikalų Tarybos. Ši sovietų 
valdžios ištaiga faktiškai valdo visą tos 
Bažnyčios gyvenimą. Jokios bažnytinės pa
reigos negali būti pavestos be Tarybos su
tikimo. Net į dvasines sem’narijas tegali 
būti pri'mami Tarybos aprobuoti žmonės.

Esant stačiatikiu Bažnyč'ai šitok'u būdu 
subordinuotai sovietų valdžiai, nenuosta
bu. kad Maskvos pat-iarchatas nusižemino 
liei sovietu vyriausybės ir komunistų par
tijos gars'akalbio. Pavaizduoti .dvasiai1, 
kurios vra vedamas patriarchatas, štai keli 
pavyzdžiai, paimti iš jo oficialaus organo 
.Žurnal Moskovskoj Patriarchii1.

Minėdamas Sta’ino 70 metų amžiaus su
kaktį patriarchas Aleksiejus, kuris ir da
bar eina t? s pareigas, pareiškė iški'm'n- 
goje kalboje: , Staliną pripažįsta vadu vi
sos tautos, ne tfk sovietinės, bet taip pat 
viso žemės rutulio tautos. Jis yra pirmasis 
tų žmonių, kurie siekia visuotinės taikos 
ir ją gina, taikos—visam pasaul’ui. Tesu
teik’? jam Viešpats laimę, sveikatą ir il
giausius metus būti prie mūsų krašto vai
ro1. šitaip kalbėjo anno Domini 1949 rusų 
stačiatikiu galva apie žmogų, kuris buvo 
mirtinas rusu Bažnyčios priešas, siekė pa
versti ją užmirštom kapinėm ir per 25 me
tus padarė jai nepalyginamai daugiau ža
los, negu totorių jungas Rusijoje per 250 
metų.

Tame pat patriarchato organe buvo pa
skelbtas toks išsišokimas prieš katalikų 
Bažnyčią ir Vatikaną: .Sukėlęs du pasau
liniu karu. Vatikanas dabar gina darbinin
kijos išnaudojimą ir atksk’iai kovoja prieš 
kolonialinių tautų išlaisvinimo sąjūdžius. 
Vien tik antrajame pasauliniame kare, 
kurį sukė’ė, Vatikano padedami, vokiečių

KOMUNISTAI
/ELTA) Chruščiovas savo metu pareiš

kė, kad Egiptas turįs pasekti Maskvos ke
liu, nes, esą, Nassero praktikuojamasis so
cializmas einąs klaidingu keliu. Girdi. So
vietuos gyventojai geriau gyveną, nei Egip 
to liaudis. Egipto spauda šiomis dienomis 
pareiškė, kad nesą reikalo Egiptui sekti 
Maskvos pavyzdžiu. Esą, Jungtinėje Ara
bų Respublikoje įvestojo socializmo dėka 
pašalintas feodalizmas, tačiau palikta lais
vė ir rel’gijai ir privačiai nuosavybei. Arą 
bų spauda pabrėžia: ne Chruščiovas, bet is 
torija nulems, kuriai tautai tinka kokia 
valdymo sistema.

Pastaruoju laiku vis dažnėją arabų spau 
dos balsai prieš Maskvos kėslus jau įgali
na teigti ap:e vis didėjančią įtampą tarp 
Maskvos ir Kairo. Sovietai svajoja apie ko 
munistų viešpatavimą pasauly — štai pa
grindinė arabų spaudos mintis. Niekuomet 
negalės būti pakenčiama — ji pabrėžia — 
arabų komunistų veikla, jei jie kovos ne 
už savo tėviškių nepriklausomybę, bet no
rės būti tik Maskvos vasalais. Kremliaus 
kišimasis į arabų kraštų vidaus reikalus 
galįs būti laikomas agresijos žygiu.

Kairo spaudos balsams prieš Maskvą 

fašistai, žuvo daugiau kaip 100 milionų 
žmonių1. Šitokius ir panašius šmeižtus 
skelbia savo oficialiame leidiny Maskvos 
patriarchatas, bet dar niekas nėra girdėjęs 
jo balso smerkiant nesuskaičiuojamus tei
sybės, teisės, moralės pažeidimus ar žiau
rius Bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimus 
iš sovietų pusės. Kaip dar vieną patriar
chato pasidavimo sovietams pavyzdį gali
ma pacituoti patriarcho Aleksiejaus pa
siųstąjį Stalinui laišką, kuriame jis rašė: 
.Veikdami visiškoje vienybėje su Rusų 
Stačiatikių Bažnyčios Reikalų Taryba, aš 
ir Šventasis Sinodas būsime apsaugoti nuo 
k aidų ir neteisingų žingsnių1.

Šitokiomis aplinkybėmis tenka iškelti 
k’ausimą: kuris bus patriarchato vaidmuo 
Ženevos Ekumeninėje Bažnyčių Taryboje, 
jei j:s bus i ją priimtas, ir kuris bus jo 
įnašas į tų prob’emų sprendimą, kurios 
šiuo metu rūpi visų tikybų bažnyčioms, 
k.a.: bažnyčių susivienijimas ir atskirų 
žmonių bei tautų tikėj:mo laisvės atstaty
mas? Atsakymas tegali būti vienas. Mas
kvos patriarchato atstovas Ekumeninėje 
Taryboje turės Chruščiovo pakaliko vaid
menį. O jo jnsšas bus toks pat, kokį pada
rė ir tebedaro sovietai tikėjimo laisvės nai- 
k'nmui Sovietų Sąjungoje ar sovietų oku
puotoje Lietuvoje, Vengrijoje ar Lenkijo
je. šiaurės Korėjoje ar Kuboje.

Jeigu patriarchatas būtų priimtas į Eku
meninę Tarybą, tai atstovas, kaip sovietų 
įrankis ir .Trojos arklys1, turėtų tą patį 
vaidmenį, kurį sovietų atstovai va’dina 
Jungtinėse Tautose ir visose kitose tarp- 
ta"t'nėse organizacijose, atkakliai steng
damiesi jas paraližuoti, diskredituoti ir su- 
naik'nti. Nežiūrint visų k’aidų, kurių Va
karai yra padarę savo santykiuose su so- 
vieta's, v’s dėlto dar niekam nebuvo atėju
si mintis pakviesti Sov. Sąjungą į NATO 
ir svarstyti su ja p’ąnus ginti Vakarams 
nuo tos pačios Sov. Sąjungos agresijų. Tad 
reik a tikėtis, kad Ekumeninė Bažnyčių 
Taryba Ženevoje supranta patriarchato 
įsileidimo pavojų ir jo prašymo nepaten
kins.

Ryšium su Popiežiaus Jono XXIII šau
kiamąja Ekumenine Taryba tam tikruose 
katalikų sluogsniuose reiškiama vilčių dėl 
rusu stačiatikių Bažnyčios susivienijimo 
su katalikų Bažnyčia, šiuo klausimu rei
kia visų pirma konstatuoti, jog, kiek tai 
liečia vadovybę, šiandieną .rusų Bažnyčia1 
—tikraia to pavad:nimo prasme— neegzis
tuoja. Maskvos patriarchato vadovaujamo
ji stačiatik’ų Bažnyčia Sov. Sąjungoje tik
rumoje nėra rusų, bet sovietų bažnyčia. 
Rusų Bažnyčia teegzistuoja tų rusų širdy
se, kurie, nežiūrint visų persekiojimų, iš
laikė savo tikėjimą. Tačiau tie rusai neturi 
galimumo pasisakyti katalikų ir stačiati
kių Bažnyčių suvienijimo klausimu. Jeigu 
šis klaus mas iš viso kada nors galėtų būti 
konkrečiai svarstomas, tai galėtų įvykti 
tik tada, kada rusų tauta išsivaduos iš so
vietų priespaudos.

Bet prileisk me, kad įvyksta .stebuklas1 
ir Maskvos patriarchas pareiškia sutinkąs 
sugrįžti į katalikų Bažnyčią. Ar gali kas 
nors jsiva’zduoti kad Kardinolų Kolegijo
je, Romos Kurijoje ar greta Popiežiaus 
ir kardinolų ats’sėstų asmuo, kuris spręs
tų tikėjimo dalykus ir katalikų Bažnyčios 
apsaugojimą nuo sovietų vyriausybės pa
stangų ją sunaikinti, remdamasis tos vy
riausybės instrukc'jomis, ir .visiškoje vie- 
nvbėje su Rusų Stačiatikių Bažnyčios Rei
kalų Taryba1? Tokios fantastiškos padėties 
negalima nė įsivaizduoti, ir ji niekada ne
taps realybe.

IR ARABAI
progą sudarė jau ilgesnis metas Sovietų 
praktikuojama kampanija prieš tariamąjį 
nežmonišką arabų komunistų traktavimą. 
Spėjama, kad neseniai Kaire viešėjęs mar
šalas Tito įtikinęs Nasserą, jog Sovietų 
strategija ir takt'ka mažai išvystytuose 
kraštuose galinčios visai palaidoti arabų 
respublikos padėtį neutralių kraštų tarpe.

Tarp kitko „Pravda“ jau užsiminė apie 
galimybę paskelbti ūkines sankcijas.

Dar vienas sovietinis kapitonas pasirinko 
laisvę

(E) Gibraltare neseniai prie kranto bu
vo priartėję keletas sovietinių žvejų ir ki
tokių laivų. Nuo vieno sovietinio laivo pa
sišalino jo kapitonas Viktoras Staška ir pa 
prašė britų apsigyvenimo teisės Anglijoje. 
Atlikę pirmuosius apklausinėjimus, bri
tai nulydėjo jį į Angliją. Kad nebūtų klai
dingų spėliojimų, kapitonas Staška savo 
laive paliko raštelį, kad jis nesąs joks šni
pas ir paprašęs anglų apsigyvenimo teisės 
grynai iš politinių įsitikinimų, nenorėda
mas toliau gyventi komunistiniame reži
me.

Staška esąs kilęs iš Karaliaučiaus.

Mes negalime užbaigti šių samprotavi
mų, nepadarė vieno kartaus samprotavimo. 
Būtent, kad sovietų dalyvavimas Vakarų 
koalicijoje antrojo pasaulinio karo metu 
didžiausią demokratijų karinį laimėjimą 
pavertė negirdėtu civilizuotojo pasaulio 
politiniu bei mora'iniu pralaimėjimu. Te
būnie tikėjimas apsaugotas nuo tokios 
katastrofos.

LIETUVOJE SKELBIAMAS
NAUJAS DARBININKŲ 

TELKIMAS SIBIRUI
(E) „Vyriausioji perkėlimo ir organizuo

to darbininkų telkimo valdyba prie Lietu
vos TSR Ministerių tarybos“ Vilniaus „Tie 
soje“ paskelbė atsišaukimą, kuriuo telkia
mi darbininkai į Kustanajaus ir Karagan
dos sričių įmones. Dėl „dokumentų apifor
minimo“ patariama kreiptis šiais adresais: 
Vilnius, Sodų gatvė 15; Kaunas, Stalino 
prospektas 24 ir 116; Klaipėda, Cvirkos 
gatvė 25; Šiauliai, Vilniaus gatvė 143; Pa
nevėžys, miesto vykd. komitete.

Verbavimo tinklas labai platus, nes skel
biama, kad registruotis galima ir kiekvie
no rajono vykdomajame komitete.

VLIKo PIRMININKAS BUVO

PRIIMTAS VAŠINGTONE

Gegužės mėnes o pabaigoje VLIKo pir
mininkas Dr. A. Trimakas buvo nuvykęs į 
Vaš ngtoną, ten buvo priimtas žymių JAV 
valdžios atstovų ir tarėsi su jais rūpimais 
politiniais klaus mais. Ta pačia proga VLI
Ko pirmininkas tu-ėjo pasitarimų ir su Va 
šingtone gyvenančiais VLIKo Patariamo
sios komisijos nariais.

PASITARIMAI SU DARBIECIAIS
Britų Parlamento rūmuose birželio 20 d. 

įvyko Laisvųjų Profesinių Sąjungų atsto
vų egziėje susitikimas su Britų Darbo 
partijos parlamentarais, kuriame buvo ap
tarti abiems pusėms svarbūs klausimai. Iš 
egz'lų pusės da’yvavo 60 profsąjungininkų 
ir socialdemokratų, jų tarpe 6 lietuviai, o 
iš britų — 5 parlamentarai su Darbo Par
tijos lyderio pavaduotoju George Brown 
priešakyje.

SUKILIMO MINĖJIMAS
V. Berlyne buvo iškilmingai paminėta 

1953 metų sukilimas prieš bolševikų reži
mą.

Tą sukaktį plačiai paminėjo ir V. Vokie
tija.

AMERIKOS DUONA RUSIJAI
Amerika atšaukė suvaržymus parduoti 

savo žemės ūkio gaminių perteklių Sov. Są 
jungai ir kitiems Sovietų valdomiesiems 
Rytų Europos kraštams.

Bus leidžiama parduoti pašarinius grū
dus, kviečius, kvietinius miltus, medvilnę 
ir medvilnės audinius, ryžius ir džiovintą 
pieną.

LAOSO PRINCAI SUSITARĖ
Visi trys Laoso princai, valdžiusieji kraš 

tą ar kariavusieji tarp savęs, sutarė, kad 
reikia sudaryti vieną bendrą vyriausybę.

Vienas tų princų (Phouma) yra neutra- 
listas, kitas (Souphanouvong) prokomunis 
tas ir trečias (Boun Oum) provakarietis.

Jie vis dėlto nesutarė dėl laiko, 
kia vyriausybė turėtų būti sudaryta, ir dėl 
to, kas tai vyriausybei vadovaus.

LIEPĖ PASIIMTI ČEKĄ
Amerika pareikalavo, kad tuojau būtų 

išgabentas J. Tautose dirbąs čekas valdi 
ninkas Nacva'.ac, kuris grasinimais ir pa
pirkinėjimais norėjo per amerikietį išgau
ti valstybinių paslapčių.

DVYLIKA NUTEISTŲJŲ
Budapešte nuteista nuo 2 su puse iki 12 

metų kalėjimo dvylika žymių Vengrijos ka 
talikų — kunigų, vienuolių ir civilių.

Jie visi buvo kaltinami priešvalstybine 
veikla.

80. 000 PABĖGĖLIŲ
Iš portugalų kolonijos Angolos i Kongą 

perbėgo jau daugiau kaip 80.000 angolie- 
čių.

Kadangi portugalų valdžios įsakymu de
ginami ištisi kaimai, tai nemaža pabėgėlių 
yra apdegusių ir reikalingų medicininės pa 
ga'.bos. Kai pabėgėlių tiek daug, tai nespė
jama aprūpinti visų maistu, antklodėmis.

(E) JAV aukšč. teismo Vašingtone bir
želio mėn. nutarimai, kuriais numatoma 
komunistų partijos organizacijų ir narių 
registracija, sukėlė audrą Kremliaus 
sluoksniuose. Juos jaudina mažiau nuosta
tai dėl vėl viešumoje iškelto priešvalstybi
nio partijos veiklos pobūdžio, kiek ypač 
reikalas registruotis, patiekti narių sąra
šus, parodyti, iš Itur partija gauna pinigų 
ir kaip juos sunaudoja. Ypač skaudus 
smūgis — tai atsisakius registruotis numa
tytoji 10.000 dolerių pabauda už kiekvieną 
nesi registravimo dieną. JAV teisingumo 
ministeriui birželio 10 d. paskelbus, kad 
10.000 dol. bauda bus be atodairos vykdo
ma, sukėlė paniką JAV komunistų sluoks
niuose. Jie atsiduria kryžkelėje: arba re
gistruotis, arba kasdien mokėti po 10.000 
dol., arba... eiti 5 metams kalėjiman. JAV 
komunistų partijos gen. sekretorius Gus 
Hullis pareiškė, kad partija nesiregistruos.

Birželio 7 d. Vilniaus „Tiesa“ paskelbė 
apie nutarimus Vašingtone ir plačiai cita
vo Kuilio pareiškimą spaudai. Pats laikraš 
tis pasiskubino įdėti rėkiančius pavadini
mus: „JAV Aukšč. teismas parėmė gėdin
gus įstatymus“, „Nutarimai, kuriuos mie
lai pasirašytų Makartis". Tam triukšmui 
toną, aišku, duoda Maskvos spauda su 
„Pravda“ ir „Izvestijomis“ priešaky.

Ta proga sovietinė spauda nenurimsta ir 
dėl to, kad, girdi, JAV-se kitos organizaci-

SUIMTAS

LATVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ

PIRMININKAS

„The Times“ birželio 16 d. praneša, jog 
Londoną pasiekė žinios iš Rygos, kad ten 
areštuotas Dr. Erie’s Menders, Latvijos ne 
priklausomos respublikos kūrėjas ir ilga
metis Socialdemokratų Darbo Partijos pir
mininkas. 1948 m. jis buvo komunistinės 
va džios nuteistas 10 metų kalėjimo, bet 
1955 meta!s, po Socialistų Internacionalo 
intervencijos, buvo paleistas iš kalėjimo.

Praeitais metais F. Mendersui sukako 
75 metai amžiaus. Ta proga Soc alistų In
ternacionalas jam buvo pasiuntęs sveikini
mo telegramą. Dabar KGB pareigūnai pa 
darė jo bute kratą ir rado jo rašytų atsi 
minimų rankraštį. Kaltinimas remiasi tuo 
rankraščiu.

DIENOS ~į
BULVIŲ TRIUKŠMAS NESIBAIGIA

Prancūzijoje prasėdėjęs ūkininkų protes 
tas dėl bulvių kainų apima vis platesnes 
krašto vietas. Susibūrę ūkininkai užtveria 
traktoriais kelius, tiltus.

Kadangi yra suimtų, tai reikalaujama 
paleisti juos.

PALEISTAS TSHOMBE
Katangos provincijos Konge prezidentas 

Tshombe centrinės vyriausybės paleistas iš 
kalėjimo su sąlyga, kad dirbs kartu su ki
tais vadais.

Jis buvo suimtas ir apkaltintas valsty
bės išdavimu. Jo valdomoji Katangos pro
vincija (pati turtingiausia krašte) nepripa 
žino centrinės vyriausybės.

TEISĖJAI PRIVALO ATSISTATYDINTI
V. Vokietijos parlamentas priėmė įstaty

mą. kuris reikalauja, kad atsistatydintų 
teisėjai, kurie karo metu yra skelbę mir
ties sprendimus.

Jei jie neatsistatydintų, bus keičiama
kada to-'konstitucija ir tada tokie teisėjai bus šali

nami.

ATSISAKĖ PASIŪLYMO
Amerikoje buvo susidaręs komitetas su

rinkti pinigams, iš kurių būtų nupirkta 
500 traktorių ir atiduota Kubos Castro už 
belaisvius.

Dabar derybos nutrūko, nes Castro esąs 
nebepatenkintas lengvaisiais traktoriais ir 
reikalaująs tokių, kurie būtų verti 28 mil. 
dolerių.

NUVERS IKI 1963 METŲ
Pabėgęs Pan-African judėjimo vienas va 

dų, Kgosana, pareiškė, kad jo judėjimas 
turi planą, kaip iki 1963 metų nuversti P. 
Afrikos baltųjų valdžią, kuri naudojasi na 
cių metodais spręsdama tautybių proble
mą.

ANGLIKONŲ BAŽNYČIOS GALVA
Buvęs Yorko arkivyskupas Dr. Ramsey 

patvirtintas Canterburio arkivyskupu — 
anglikonų bažnyčios galva — į pasitrauku
sio Dr. Fisher vietą. Jis yra šimtasis Can
terburio arkivyskupas. 

jos „atvirai mindžioja visas teises“, kaip ta 
riamai „fašistinė“ John Birch (Džono Ber- 
čo) draugija, įvairūs antisemitai ar rasis
tai.

Pastaruoju metu JAV kiek triukšmo su
kėlusi Birch draugija (siekianti turėti apie 
2 milijonus narių). Ji veikia legaliai, ir 
jos tikslas yra pirmoje eilėje kovoti prieš 
komunizmą, jo kėslus Amerikoje, prieš gy 
ventojų ligšiol per menką komunistinio pa 
vojaus supratimą bei įvertinimą. Toji d-ja 
jau turinti skyrius daugiau kaip 20-tyje 
JAV valstijų. Komunistai slaptais ir atvi
rais keliais siekią ją paniekinti ir kelti jos 
tariamąjį „fašistinį“ pobūdį.

Gyvenimas prispyrė Chruščiovą keisti visą 
ūkinę politiką, gaminant gyventojams 
daugiau prekių

(E) žiniomis iš Maskvos, Kremlius ryž
tasi keisti savo ekonominius planus. Dar 
pereitais metais visas gamybos svoris bu
vo metamas į sunkiąją pramonę. Dabar, 
anot Chruščiovo, Sovietų Sąjunga esanti 
pakankamai apsirūpinusi sunkiosios pra
monės gaminiais ir galima gaminti dau-. 
giau buitinių prekių. Arčiau tikrovės bus 
toks aiškinimas: Sovietų Sąjungos gyven
tojų masės nenori amžinai tik naujų penk
mečių ir septynmečių viltimis gyventi ir 
nori daugiau prekių ir geresnio gyvenimo.

PASAULY
— JAV gegužės 1 d. buvo 182.481.000 gy 

ventojų (3.157.000 daugiau negu 1960 m. 
balandžio mėn.).

— Varžytynėse D. Britanijoje už Gojos 
paveikslą sumokėta 140.000 svarų.

— Švedijos min. pirmininko Erlander 
žmona pasiskundė savivaldybei, kad nie
kas neremontuoja jos buto priemiestyje, 
kuriame jau nebeįmanoma gyventi.

— Amerikiečiai areštavo savo užsienių 
reikalų ministerijos valdininką Scarbeck, 
kuris kaltinamas šnipinėjęs Lenkijai.

— Žemės drebėjimo metu Persijoj (dvie 
juose kaimuose) žuvo 51.

— Pagal NATO apsiginklavimo progra
mą Vakarų Europos kraštuose bus gamina 
ma 1000 kovos lėktuvų - bombonešių.

— Romos teismas subankrutavusį pra
monininką ir jo pasamdytąjį žmonai už
mušti asmenį nubaudė abu kalėti iki gy
vos galvos (norėjo gauti draudimą, ir pra
monininko žmona buvo pasmaugta).

— Paryžiuje pasiprašė prieglobsčio So
vietų ansamblio šokėjas.

— Nuo rugpjūčio 12 d. D. Britanijoje 
Littlewood Pools (Liverpoolyje) perima 
Shermans Pools (Cardiff).

— Britų iždo kancleris Lloyd pareiškė, 
kad svaras nebus nuvertintas.

— Iš Vakarų Berlyno buvo pagrobtas ir 
nugabentas į Rytus profesinių sąjungų 
laikraščio „Metai“ redakcijos narys Heinz 
Brandt.

— Chruščiovas atsiuntė prez. Kennedy 
šeimai Pušinką, į erdvę buvusios paleistos 
kalės Strelkos dukterį.

— Kanada ruošiasi nuvertinti savo dole 
rį.

— V. Vokietija parduoda Kinijai 180.000 
tcnų kviečių.

— Čekų kilmės Amerikos pilietė, nuva
žiavusi į Čekoslovakiją biznio reikalais, bu 
vo suimta ir nuteista 10 metų kalėjimo 
kaip šn:pė.

— Chruščiovas buvo apdovanotas trečiu 
Lenino ordinu.

— Simone M. Christmann, buvusi lėktu
vo patarnautoja, nuteista 10 metų kalėji
mo už įgabenimą heroino į Ameriką (250. 
000 dolerių vertės).

— Umtata, Pietų Afrikoje, susimušė vie 
nos giminės dvi dalys kirviais, peiliais; 21 
žuvo, o kol vyrai mušėsi, moterys visiškai 
iškraustė savo priešų lūšnas net su visais 
langais, buvo paskersta apie 1.000 avių ir 
vietoje suvalgyta.

— Iš Wandsworth kalėjimo Londone pa 
bėgo 10 nusikaltėlių.

ŽYDAI Į MADAGASKARĄ
Adolfas Eichmanas, dabar teisiamas Iz

raelyje, kaip pakaltintas milijonų žydų iš
žudymu, pareiškė, kad jis kaip tik buvęs 
tasai asmuo, kuris rūpinęsis žydų gerove. 
Jis buvęs paruošęs planą iš Vokietijos ir 
jos užimtųjų kraštų visus žydus išgabenti 
į Madagaskarą, kad jie ten turėtų sau „že 
mę po kojomis“.

Žydų žudynes vykdę kiti.
TEISĖ I BERLYNĄ

Buvęs Sovietų karinis komendantas Vo
kietijoje marš, čuikov pareiškė, kad vaka
riečiai neturi Berlyne jokių ypatingų tei
sių, nes ne jie ir užėmė miestą.

Amerikiečiai atsakė, kad vakariečiai bū 
na Berlyne pagal susitarimą, o, be to, jie 
užleido nemažus plotus savo užimtų žemių 
prijungti prie dabartinės R. Vokietijos.
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Lietuvos
Partizaninis lietuvių judėjimas 

prieš bolševikus turi karžygišką is-
toriją. Su ja apsipažinti verta kiek 
vienam. Dėl to persispausdiname 
čia tą reikalą aptariantį

JUOZO BRAZAIČIO
straipsnį 

iš Lietuvių Enciklopedijos.

(1)

PARTIZANAI ANTROSIOS SOVIETŲ 
OKUPACIJOS METU

Šis partizaninis laikotarpis išsiskiria iš 
kitų savo platumu, apėmusiu visą tautą, 
ištvermingumu, trukusiu daugiau kaip de
šimtmetį, žūtbūtinės kovos žiaurumu ir žu
vusiųjų gausumu — iki 50.000. Jo raidoje 
pažymėtini trys laiko tarpai: masinis sąjū 
dis iki 1947 m., centralizuota organizacija 
iki 1952 m., individualus partizaninis vei
kimas po to laiko.

PARTIZANŲ ATSIRADIMO VEIKSNIAI
Buvo keli veiksniai, lėmę kitokį Sovietų 

okupacijos sutikimą 1944 m., nei 1940 m.
Pirmiausia — tai pirmosios okupacijos 

patirtis, kad su sovietiniu okupantu neįma 
nomas joks sugyvenimas tiems, kurie sie
kia savo tautai nepriklausomybės ir savos 
kultūros, o asmenims bent reliatyvios sąži
nės laisvės.

Antra — vokiečių okupacijos metu įsiū
buotas visame krašte pasipriešinimas ir 
sukurtosios pasipriešinimo organizacijos.

Trečia — pogrindinės spaudos dar vokie 
čių okupacijos metu sukeltasis optimiz
mas, kad bolševikų galimoji okupacija 
truksianti neilgai ir kad reikią tik išlauk
ti, iki bus įvykdyti Atlanto Chartos paža
dai atstatyti nepriklausomybę tiems kraš
tams, kurie ją turėjo prieš karą, bet ku
rios jie buvo dėl karo netekę.

Ketvirta — reikalas gintis ir gyventojus

Nidos Knygų Klubas išleidžia du tomus prof. Igno 
Končiaus knygos „Žemaičio šnekos“.* Tai bus ypač retos 
knygos, nes jas perskaičius matyti gyvas žemaitis iš visų 
pusių. Tur būt, žemaityje nebeliks kampelio, kurio nebū
tumėm. pažinę.

Čia spausdinamės porą ištraukų apsipažinti.

MARINIMAS

Taip bekalbant karšinčius tikrai pradeda 
merdėti.

Eik, mušk į lentą, lai subėga kaimynai, 
kad paskui nesakytų, jog, pagalvę uždėję, už- 
spaudėme. Lai pamato patys.

Reti pavieniai dužiai į pakabintą tarp me
džių lentą — pavojaus ženklas. Gaisras, miri
mas ar koks kitas staigus įvykis.

Nugirdę kaimynai ima skubiai rinktis, ži
nodami iš anksto, jog namuose yra sunkus li
gonis. Net tie, su kuriais karšinčius nesugyve
no, ateina, tarsi atsiprašydami, užmiršdami 
barnes - nesutikimus.

Moterų daugiau prisirenka. Kuri apsuk
resnė - senėlesnė ima vadovauti. Arba giedo- 
rius kryžaunų dienų sodos kapinėse veda ma
rinimą.

Skaito mirštančio maldas iš Didžiojo šal
tinio arba iš Didžiojo Aukso Altoriaus.

Sustodami garsiai melstis, kolei vieni už
duotuosius poterius šnibždomis kalba, kiti pa
taiso mirštančiam pagalves, „nušnypščia“ 
žvake, pakilnoja kryžių, oaieško, ar nėra kame 
mirštančiojo vardo šventojo paveikslo.

Prie mirštančiojo galvos pastato vaikus, ir 
juo mažesnius, juo arčiau. Vis primena mirš
tančiajam:

Antanai, miršti, kelk širdi į dangų, atleisk 
visiems, ant kurių buvai užsirūstinęs. Antanai, 
miršti, šaukis prie švento Antano, kad užtartų 
tave prie dangaus vartų, kad atitolintų praga
ro kančias. Antanai, miršti...

Visa laiką tirštais dūmais smilko. Men
kesnių plaučių jau nebeišlaiko tų smilkalų, ei
na oro duris atsigauti. Slopina tie dūmai ir 
mirštantį.

Antanai, miršti, šaukis Jėzaus penkių ro- 
nu. Antanai, miršti, šaukis utie Sonulingosios 
Dievo Motinos septvnių kardų jos širdvie. An
tanai. miršti, neužmerk a.kiu. neatleidęs vi
siems savo kaltininkams. Antanai, miršti, štai 
anerelai laukia (rodo paveiksią) tavo nusižemi
nimo. Antanai, miršti, neealvok anie žemiškas 
marnastis, valyk savo dūšią, ką tik prisimin
damas.

Patyręs marintojas lengvina marinan
tiems sunku neoTeit einanti laika, visa, laiką 
mirštanti versdamas bendrauti su naslUekan- 
čials. su šventaisiais. Visa laika kiša mirštan
čiam t akis kryžių, kilnoja, žvake (erabninči- 
nę), šlaksto šventintu vandeniu, moja ranka,

PARTIZANAI
ginti nuo Sovietų karių prievartavimo ir 
plėšikavimo.

Penkta — noras išvengti suėmimo ar mo 
bilizacijos į sovietinę armiją.

Vienos tų priežasčių buvo svarbios vie
niems, kitos kitiems, tačiau visos jos skati 
no trauktis į miškus ir virsti partizanais.

Anksčiausiai partizanai pasirodė ir 
ir ėmė organizuotis Žemaičiuose, kurie il
giausiai buvo išlikę bolševikų neužimti ir 
kur dėl to buvo susitelkę daugiausia buvu
sių karių. Jau 1945 m. pradžioje partizani
nis judėjimas buvo apėmęs visas Lietuvos 
vietas, išskyrus rajonus, kur buvo dideli 
Sovietų kariuomenės daliniai —Paprūsėje, 
šiaurės vakarų Lietuvoje. Miškingosios vie 
tos, kaip Rūdninkai, Prienšilis, Labanoro, 
Tauragės girios glaudė didesnius partiza
nų junginius nuo keliasdešimt iki kelių 
šimtų vyrų (1945 m. kovo mėn. prie Naro
čiaus ežero partizanų grupėj buvo 800 vy
rų). 1945 m. balandžio mėn. buvo skaičiuo 
jama, kad visoje Lietuvoje partizanų ture 
jo būti 30.000. Skaičius ir asmeninė sudėtis 
turėjo nuolat keistis: buvo skaičiuojamas 
partizano amžiaus vidurkis — dveji metai.

PARTIZANŲ SOCIALINIS IR 
MORALINIS CHARAKTERIS

Socialinės padėties atžvilgiu partizanai 
buvo daugiausia kilę iš darbininkų ir 
smulkiųjų ūkininkų. Jie buvo įvairios pro
fesijos ir amžiaus. Tai buvo karininkai, 
tarnautojai, studentai, vyresniųjų klasių 
mokiniai, ūkininkaičiai, darbininkai. Ne
svetimi jų eilėse buvo nei kunigai, nei ne
priklausomybės kovų kariai. Paslankiau
sias buvo jaunimas —kai kur ištisos vyrės 
niųjų mokinių klasės prisistatė ir nesida
vė perkalbamos grįžti į legalų gyvenimą. 
Moterys partizaninėje veikloje buvo ne tik 
ryšininkės, slaugės, bet ir aktyvios kovoto
jos, rodžiusios heroizmo lygiom su vyrais.

1945 m. sausio - vasario mėnesiais į įvai
rias Lietuvos vietas vokiečiai buvo nuleidę 
savo agentų, radistų, sabotažo vykdytojų

norėdamas smilkalų dūmus išblaškyti — leisti 
mirštančiam laisviau kvėpuoti.

Antanai, miršti, jau tavo akys stulpe, tegu 
jos mato angelus, laukiančius tavo dūšios; te
gu jos mato Viešpatį, sėdintį dešinėje Tėvo 
savo.

Mirus, marintojai pasišnekučiuoja dėl to, 
kad tai buvęs geras žmogus, taikus su kaimy
nais, teisingas net su žydais, net mažo vaiko 
nesugebėjęs nuskriausti. Kirk jis kaimynams 
padėjo! Ką jau besakysi, kai buvo keliais atve
jais viršaičiu. Pas jį ir piniaą gausi prireikus, ir 
taboko duos pypkelei prisikimšti iš tos avipo 
tuzės. Gerai mokėjo dalgį įtverti, visuomet iš
taisydavo iškraipytus ašmenis. Pas jį visuomet 
eidavai, kaip pas tėvą, ar tai rodos pasiklausti, 
ar šiaip kokiais ūkio reikalais. Jei sėklos pri
trukai, eik pas Antaną, ar su pašaru neapsiro- 
kavai, eik pas Antaną, pašaro gausi. Jau nie
kuomet neleis šiaudu nuo stogo plėšti ir šerti 
gyvuliu. Darbštus —išmintingas buvo žmogus. 
Ką padarysi, ne jis pirmas, ne jis paskutinis. 
Visiems reiks mirti.

Taip paminėję mirusį, būreliais pamažu 
savo namu link eina kiekvienas, sakydamas, 
kad. metes darbą — išbėgęs iš namų, kai tik iš
girdės tarškinimą.

Pasilieka, namiškiu įprašyti, vienas ar du 
trobelninku, nori palaikų gauti. Jie nuplausią, 
nuskusta numirėli, ant lentos padėsią. Gauna 
už tai mirusiojo skustuvą, drabužių eilę, kepu
rę, marškinius.

Tuotik mirus, tuoj neša pazvanus į pa
rapiją. „Zvanininkas nazvanija po dūšės“. Ir 
su klebonu susitaria dėl laidotuvių laiko, žino, 
jog varpininką reik pamylėti, jis gražiai ir 
smarkiai tuomet skambina. Ir „pazvanams“ 
skambina ir atlydint numirėli, nešant į bažny
čia. iš bažnyčios į kanus. Iš pazvanų skambini
mo nusoėia. ar turtingas miręs — turtingam 
ilgai skambins, tankiais dūžiais, stipriais dū
žiais. Pavargėliui mirus, tik šiek tiek paskam
bina. tik dėl to. kad reik skambinti; tingiai, 
vos-vos girdimai — gaila jiems parakvijos 
varpu.

Kai pasitaiko trečia diena sekmadienis 
arba šventė kokia, tomis dienomis nelaidoja
ma. tuomet atvežta numirėlį palaiko „kauliny- 
činie“: ant šventoriaus būna pastatas, kitur 
tai atstola varpinė, kuriame laikomos morynos 
numirėliams nešti, žibintai anie bažnyčia pro
cesijoms vykstant (eisenoms), senos vėliavos, 
vainiku — šėtrų Įrengimu atskiros dalvs, iš
mesti iš savo vietų šventieji. Laidoja tuomet 
ant ryto no švenčiu. Paprastai pasituri taip ne
daro — laiko namie. Biednuomenė. arba ma
žus vaikus laidojant, tuo papročiu pasinau
doja.

Juo ilgiau numirėlį laiko namie, juo, vadi
nas, labiau jį mylėjo — nenori skirtis, nenori

vežti jo iš jo mylimos sodybos. Tačiau vasarą 
ne visuomet tėra patogu. Bet jau dvi naktis 
būtinai reik išlaikyti.

Kartais antrąją naktį atsikelia numirėlis. 
Plungės parapijoje Vilkas, rodos, iš Pakerių 
sodos, išgąsdino varpininką. Numirėlis buvo 
atvežtas laidoti, bet kažkodėl buvo per naktį 
paliktas varpinėje (mūrinė, statyta 1852 m.). 
Numirėlis naktį atsibudo, nuvertė karsto vir
šų, bet negalėjo iš varpinės išeiti, durys buvo 
iš lauko užklembariuotos. Varpininkui atėjus 
poteriams skambinti ir atidarius duris, prie 
duru bestovįs numirėlis Vilkas, atsikėlęs iš 
karsto. Varpininkas išvirto iš kolų, ir numirė
lis ėmė iį gaivinti. Dar ar ne dešimtį metų Vil
kas paskui išgyveno. Tai atsitiko pereitojo 
šimtmečio antrosios pusės pradžioje.

BUDYNĖ

Tuo1 ieško meisterio grabui dirbti, jei kas 
apymeistris nepasitaikė mirštant. Lentų pa 
prastai iš anksto numato. Berelk tik susegti, 
nuabliuoti. Lentos pušinės, eglė kažkodėl ne- 
garbinga'- medis. Geriausia būtu ąžuolas, bet 
kame tu ii gausi. Ąžuoliniu lentų kaime tiesiog 
nėra. Ąžuolus iškirto ”onas, n’-ieš atidundamas 
žeme žmonėms ”’>nai>inus baudžiavą. Pasitai 
ko jaunu, arba kokiu šakarnių - keverzų dau 
bose, sunkiai prieinamose, neįvažiuojamose 
vietose.

Pastaruoju metu Plungėje buvo ne vienas 
grabdirbys. Ir padirbti karstai iš visokio me
džio ir nudažyti, arba pagal užsakančio norą 
nudažo. Papuošia.

Labai dažnai karšinčiai dar prie gyvos gal
vos pasidirbindavo sau karstus ir laikydavo 
ant klėties. Kiti karsto apačia laikvdavo net 
kambaryje, ant dviejų kaladžių padėję, ir gu
lėdavo jame, kaip lovoje.

Kolei kala karstą, nuplautą - aprėdytą nu 
mirėlį padeda ant lentos. Paaukština stalą, ap
kloja „skoterte“ ir paguldo lavoną. Tik į antrą 
dieną tededa į karstą, jei ir padirbtą turi. Iš 
karto į karstą nededa. Sako, reik judinti, gal 
atsigaus. Lavoną namie išlaiko ne mažiau dvie
jų naktų.

" Turi budėti prie lavono — budynė. Susi
renka kaimynai ir iš toliau, ir tokie, kurie nau
dojasi proga gerai - sočiai pavalgyti. Į budynę 
susirinkusius gerai šeria. Dažnai paplauna žie- 
mitį ar dveigį jautuką, ar dvejetą avių. Valgio 
neturi trūkti. Prikepa pyragų. Juk dvi tris die
nas ir naktis maitinti kelias dešimtis žmonių 
nėra juokai. Dirba alų (turi atsargoje anks
čiau pasidarę). Verda kopūstus, košes, žolynės 
visą laiką, atvirinto - verdančio vandens ne
trūksta.

Susirinkę budėtojai nenustodami gieda. 
Pagrindinė giesmė — kalnai; kalnus meldžia 
naktimis. Išgieda visokias litanijas, išmeldžia 
visokias maldas. Pusę Kantičkų giesmių išgie
da. Giedoriams duoda ir išgerti, žiemą kamba
riai plyšta nuo giedojimų. Vasara sudeda sta
lus kieme, ir, apsėdę prieš koplytėle ar kryžių, 
gieda — kažkame girdėti. Vieni gieda, kiti val
go. Kiti kitus paskui pakeičia.

Tik į trečią dieną veža laidoti. Be trijų die
nų išvežus iš namų laidoti — didelė negarbė 
namiškiams, net visai giminei.

EUROPOS LIETUVIS

lietuvių. Kartu buvo numesta ir nemaža 
gnklų, šaudmenų bei sprogmenų. Daugu
mas desantininkų buvo grynai lietuviškos 
orientacijos. Vokiečių pagalba pasiekę Lie
tuvą, jie tuojau prisijungė prie vietos par
tizanų ir pasidavė jų drausmei ir direkty
voms. Prie partizanų paskiau prisijungė ir 
negausūs nuo bolševikų pabėgę atskiri vo
kiečiai, išmokę lietuviškai ir vėliau pasie
kę savo tėvynę repatriacijos keliu. Bet jie 
tebuvo išimtys. Kai partizanai ėmė glau
džiau organizuotis, buvo bendra taisyklė: 
partizanais tegalėjo būti tik lietuviai. Tai 
įsakmiai pažymėjo Tauro apygardos statu
tas 1945 m.

Statutas paryškino ir moralines kvalifi
kacijas kandidatams į partizanus: „Lais
vės kovotojais gali būti lietuviai vyrai ir 
moterys be amžiaus skirtumo, aukštos mo 
rolės, ryžtingi, niekuomet nesusiteršę pra
eityje prieš lietuvių tautą ir visiškai atsida 
vę už Lietuvos išlaisvinimą“. Stojantieji į 
partizanų organizaciją turėjo duoti prie
saiką: „Aš... prisiekiu Visagalinčio Dievo 
akivaizdoje vardan kritusių brolių už Lie
tuvos laisvę ir Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo darbą, nesigailėdamas nei jėgų, 
nei gyvybės, griežtai vykdyti vadovybės 
įsakymus, didžiausioje paslaptyje laikyti 
veikimą, nesidėti su priešu ir viską prane
šinėti savo viršininkams. Man yra žinoma, 
kad už šios priesaikos sulaužymą būsiu 
baustas mirties bausme. — Tai, ką pasiža
du, tegul Dievas išlaikyti man padeda“.

Partizanai negalėjo iš organizacijos iš
stoti, iki bus iškovota Lietuvai nepriklau
somybė. Išstoti negali net ir atgavus nepri
klausomybę, iki bus vadovybės leista. Iš 
margos masės, atsidūrusios miškuose ar 
dar gyvenančių legaliame gyvenime parti
zanų vadovybė siekė sudaryti aukštų mo
ralinių kvalifikacijų bendruomenę, pasiry
žusią kovoti netik su priešo okupacija dėl 
krašto laisvės, bet ir su savim dėl savo as
menybės aukštesnio moralinio lygio. To
kių žmonių organizuota bendruomenė yra 
išskirtinė visos tautos kovojanti dalis, kaip 

viduriniais amžiais riterių luomas.
Partizanai Įvairiai vadinosi žemaičiuo

se buvo pradžioje populiarūs „vanagai“, 
Suvalkų krašte „miško broliai“. Paskiau 
buvo priimtas bendras pavadinimas „lais
vės kovotojai“, nors šis terminas buvo su
prastas plačiau ir reiškė apskritai rezisten 
cijos narį. Pačiai organizacijai, kada ji pra 
dėjo centralizuotis, buvo vartojamas Par
tizanų Sąjūdžio vardas, nuo 1948 m. Lietu
vos Laisvės Kovų Sąjūdis.

(Bus daugiau)

MIRĖ DR. BALYS MARCILIONIS
Vienoje New Yorko ligoninėje mirė Dr. 

Balys Marčilionis, 60 m. amžiaus. Savo lai
ku yra buvęs Klaipėdos ir Šiaulių Preky
bos Institutų docentu. Prieš ketverius me
tus atvykęs į Ameriką dėstė vienoje kole
gijoje.

PR. NAUJOKAIČIO NAUJAS
ROMANAS

VAGOS leidykla Amerikoje išleido Pra
no Naujokaičio romaną „Ilūžę tiltai“.

Anksčiau to paties autoriaus buvo išleis
tas romanas „Upeliai negrįžta į kalnus“.

LIETUVOS TOPOGRAFINIS
ŽEMĖLAPIS

(E) „Tėviškėlės“ leidyklos savininko VI. 
Vijeikio rūpesčiu išleistas Lietuvos topo
grafinis žemėlapis. (Leidyklos adresas: 
4346 So Western Ave., Chicago 9, Ill.). Lei 
dinį redagavo ir jam reikalingus žemėla
pius surankiojo Br. Kviklys. Knyga didelio 
formato: 44.5X31.5 cm. Pažymėtina, kad 
čia atvaizduojamos ir Lietuvos „pakraš
čių“ žemės. Tai visais atžvilgiais vertin
gas leidinys.

Vėl kartojami gandai apie rusiško 
raidyno įvedimą

(E) „Information“, Tarptautinio komite
to krikščioniškai kultūrai ginti organas, š. 
m. 6-me numeryje vėl kartoja gandus apie 
Maskvoje svarstomus planus Pabaltijo 
kraštuose lotynų raidyną pakeisti rusišku 
(kyrilišku) raidynu.
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1900
Paulius Saulius Tarsietis buvo vienas 

pikčiausiųjų pirmuosius žingsnius žengiąs 
čios krikščionybės persekiotojų. Tačiau 
persekiojamasis Kristus jį nuostabiai per
keitė į didįjį tautų apaštalą. Tada Paulius 
sunkumų, pavojų kupinose apaštališkose 
kelionėse išraižė Mažąją Aziją, Graikiją, 
Siriją, Šventąją Žemę. Pats antrame laiš
ke korintiečiams prisipažino: „Nuo žydų 
gavau penkis kartus po keturias dešimtis 
kirčių be vieno. Tris kartus buvau rykštė
mis plaktas, kartą akmenimis muštas, tris 
kartus nukentėjau laivo sudužimą, naktį 
ir dieną buvau jūros gilumoje, dažnai ke
lionėse, pavojuose upių, galvažudžių, pavo
juose nuo vientaučių, nuo pagonių, pavo
juose miestuose, tyruose, jūroje, pavojuo
se tarp netikrų brolių; varge ir skurde, 
daugelyje budėjimų, alkyje ir troškime, 
daugelyje pasninkų, šaltyje ir nuogume. 
Be to, kasdieninis veržimasis prie manęs, 
rūpestis visomis bažnyčiomis“ (11, 24-28).

Patirti sopuliai ir sielvartai nuo naujų 
žygių apaštalo neatbaidė. Pažintojo Kris
taus meilė buvo jo veiklos didysis aksti
nas. „Kas gi atskirs mus nuo Kristaus mel 
lės? Ar vargas? ar suspaudimas? ar ba
das, ar plikumas? ar pavojus? ar persekio
jimai? ar kalavijas?.. Visa tai mes nugali
me dėl To, kurs mus mylėjo“ (Rom. 8, 
35-37).

Ta pati didžioji meilė jo mintį stipri*' 
kreipė į Imperijos sostinę Romą, kad Ii 
ten evangelijos daigus sustiprintų, pra
plėstų. 58 metų pavasarį romėnams rašė 
„...Nuolat atsimenu jus. Visados savo mal
dose ma'dauju, kad kaip nors galų gale lai 
m’ngai man pasisektų Dievo valia ateiti 
pas jus. Nes aš trokštu matyti jus, kad su
teikčiau tiek dvasinės malonės jums su
tvirtinti, tai yra, kad drauge su jumis pasi 
gėrėtumėm tuo tikėjimu, kurs yra bend
ras, jūsų ir mano. Nenoriu, broliai, kad jūs 
nežinotumėte, jog dažnai sumanydavau ei
ti pas jus (ir dar iki šiol esu sutrukdytas), 
kad ir jumyse turėčiau šiek tiek nuopelno, 
kaip ir kitose tautose. Graikams ir barba
rams, išmintingiems ir neišmintingiems 
esu skolininkas. Taip, kiek nuo manęs par
eina, esu pasiryžęs ir jums, Romoje esan
tiems, skelbti Evangeliją“ (Rom. 1, 9-15).

Prieš 1900 metų, tai yra 61 m. pavasarį, 
Pauliaus viltys išsipildė. Jis įžengė į Ro
mą. Įžengė, bet kaip areštuotasis, atsiųstas 
iš Palestinos į imperatoriaus teismą. Ne
paisant namų arešto, Paulius sėkmingai 
apaštalavo. Juo labiau, kai išsilaisvino. 
Manoma, kad 63 m. aplankė svajotąją Is
paniją. Siautėjant Neronui, Paulius iš Ro
mos grįžo į Rytus, bet čia vėl buvo suim
tas, grąžintas i Romą, įkalintas ir 67 m. nu 
kirsdintas. Jį ir apaštalų kunigaikštį kan
kinį šv. Petrą Bažnyčia drauge mini birže
lio 29 d., o sekančią dieną šv. Paulių atski 
rai. Jų krauju paženklinta Roma tautų 
apaštalo Pauliaus 1900 metų atvykimo su
kaktį šiemet atžymi didžia iškilme. Sukai 
tis stipriu atgarsiu ataidi ir visame kat& 
kiškajame pasaulyje.

S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAM — liepos 2d. 11 vai., šv.

Jono vienuolyne, 21 Park Rd., Moseley.

VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA -
GERIAUSIAS DRAUGAS!

Naujai gauta'.
R. Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą 

statant — 1.16.8.
J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis 

karas — 1.16.8.
B. Brazdžionis — Vidudienio sodai — 

prem. poezijos rinkinys — 1.9.4.
A. Baronas — Vieniši medžiai — roma

nas — 0.11.0.
A. Radžius — Paukščių takas — poezi

ja — 0.11.0.
Dr. S. Alūnas — Trejos Devynerios — sa 

tyra — 0.7.4.
Z. Raulynaitis — Durbės mūšis 1260 m. 

liepos 13 d. — 0.9.0.
P. Pleškevičius — Mes nešėme laisvę — 

sav. kūrėjo atsimin. — 0.7.4.
Pik. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
Gliaudą — šikšnosparnių sostas—0.18.6.
Ilgo grojimo plokštelė — Rožės ir tylūs 

vakarai.
Periodika .maldaknygės. Rašyti:

DAINORA
49, Thornton Ave, London, W.4.

Radiją išrado... Popovas...
(E) Gegužės 7 d. Lietuvoje ir kitur So

vietų Sąjungoje buvo minima Radijo die
na. Ji buvo pradėta seno melo pakartoji
mu, būtent, kad radiją išradę ne vakarie
čiai, bet rusai. Aleksandras Popovas. Žino
ma, tai yra nesąmonė, bet rusai tai nuolat 
kartoja.
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SENOJI KUBA
KĄ PIRMIEJI EUROPIEČIAI PAMATĖ KUBOJE

Patiko apjuodinta praeitis
L'Ecole et la Nation Genest recenzuoja 

Baltušio knygą, kurios prancūziškas verti
mas spausdinamas Maskvoje žurnale Oeuv 
res et Opinions. Genest sako, kad tas vei
kalas yra vertas Šolochovo. Tai esąs atvaiz 
davimas išnykusios epochos, ir jį imąs šiur 
pas, kai pagalvojąs, kad tai yra dabartinės 
Sovietų jaunuomenės tėvų gyvenimo apra
šymas. Knygoje aprašomas skurdus kai
miečių gyvenimas.

Fotografo išdaiga
La Nouvelle Republique. Tours, le 7 

Mars 1961. Naujai pasirodęs lietuviškas 
laikraštis sukėlė sensaciją, išsispausdinda
mas rusų žvaigždės Lidijos Arepinos foto
grafiją. Skaitytojai buvo nepaprastai nu
stebinti aki rėžiančia pirmam puslapy va
karų dekadentiškos estetikos išraiška. Ko
ja ant kojos, provokuojančia krūtine, port
retas užtemdė visas žvilgančias URSS ar
tistes, kurių fotografijos yra legendariškai 
paprastos. Atrodė, kad ši nuotrauka atžy
mės lemiamą posūkį Sovietų kino mene. 
Pasirodė, kad nieko panašaus. Tai buvo 
tik fotografo „persistengimas“, jis norėjo 
kažko nauja: nieko nenorėdamas įžeisti, 
jis prie Gina Lolobrigidos kūno pridėjo Li 
dijos Arepinos galvą.

Ta tema rašė L'Esprit. Vienas lietuviš
kas laikraštis pastatė Sovietų vyriausybę 
j keblią padėtį. Nemanykite, kad apsukęs 
cenzūros budrumą paprašė apsisprendimo 
teisės. Tuo atveju reikalas būtų buvęs grei 
tai likviduotas. Tai, kas nustebina rusus ir 
pervėlai patraukė cenzorių dėmesį buvo 
nuotrauka. Tai buvo jaunos žvaigždės Lidi 
jos Arepinos fotografija tokioje pozoje, ku 
ri nepriprasta Sovietų artistėms. Svaigu
lingai dekoltuota ir rodanti kojas, kaip va
karų dekadentiško pasaulio žvaigždės. 
Skandalinga klišė tapo ištirta, ir buvo pa
stebėta, kad tai gerai atliktas fotomonta
žas: galva tikrai buvo Lidijos Arepinos, ir, 
kad sudomintų Lietuvos skaitytojus, foto
grafas prie jos galvos prik ijavo labiau ža
vintį Gina Lolobrigidos kūną. Apkaltintas 
fotografas išaiškino, kad jam atrodė, jog 
Ginos grožis prijungtas prie Lidijos turė
jo pakelti rusiškų masių išdidumą. Atra
portavus aukštosioms sferoms, klausimas 
tapo likviduotas. Būtų įdomu sužinoti, ar 
tas reikalas nebebus tęsiamas. Ar Mask
vos spauda, kad neatsiliktų nuo patriotiz
mo ir didesnei tautos garbei neims tęsti to 
nekalto žaidimo su režimo vadais. Aišku, 
kad nelabai fotogeniškas Chruščiovas ge
riau atrodytų su Rudolfo Valentino siluetu, 
o Brigitte Bardot gracija pritiktų Ninai.

Lietuvių atstovavimas ir viltys
Le Monde et la Vie rašo:
Kas tikėtų, kad Paryžiuje dar egzistuoja 

Baltų respublikų ambasados? Estija. Latvi 
ja ir Lietuva, buvo mokiniams nuolatinių 
klaidų šaltinis: Ryga, Vilnius, Talinas bu
vo tų kraštu sostinės, bet suprask, kurį ku 
rlo krašto. Nuo f94'0 m., o ypač 1944, nebe
liko galimybės suklysti. Vokietija, paskui 
Sovietų Rusija išbraukė iš Europos žemėla 
pio tris mažas ir jaunas valstybes, kurias 
buvo pagimdžiusi Versalio sutartis. Išsky
rus Lietuvą, seną tautą su garbinga praei
timi, baltų kraštai buvo diplomatų kūri
nys, į kurį buvo sudėję visas savo viltis. 
Per dvidešimt metų buvo manoma, kad 
mažumų problema tapo išspręsta ir kad 
gauti rezultatai rodo, jog tą sistemą gali

MOKSLO NAUJIENOS
ULTRAGARSAS — VALYTOJAS

Kiekvieną kartą didmiesčiuose sužiba 
šimtai tūkstančių gatvės žibintų. Jie turi 
apsauginius gaubtus, kuriuos laikas nuo 
laiko reikia valyti, plauti. Tai ilgas, vargi
nantis darbas. Juk reikia privažiuoti prie 
kiekvieno žibinto, atsukti varžtelius, prilai 
kančius gaubtą, jį nuimti ir įdėti į specia
lias dėžes, kad nesudužtų. Surinkti gaubtai 
vežami į plovyklą. Ten jie išplaunami, iš
džiovinami ir vėl grąžinami į senąją vietą.

Darbui pagreitinti buvo pasiūlyta panau 
doti ultragarsinį plovimo aparatą. Dabar 
trijų žmonių grupė labai lengvai susidoro
ja su šiuo, uždaviniu: vienas jų vairuoja 
automobilį, kitas keičia gaubtus, trečias 
darbininkas, priėmęs nešvarų gaubtą, de
da jį ne į tarą, o į ultragarsinę plovyklą. 
Kol mašina suspėja nuvažiuoti iki sekan
čios lempos, kurios gaubtas turi būti pa
keistas, nešvarusis gaubtas jau būna ne 
tik išplautas, bet ir išdžiovintas.

DIRBTINIS CUKRUS IR DUONA
Jau daugelį dešimtmečių viso pasaulio 

biologus jaudina chlorofilo mįslė. Chloro
filas. suteikiantis augalams žalią spalvą, 
padeda jiems įsisavinti Saulės šviesos ener 
giją. Štai dėl ko augalo lapas yra ta gamti
nė laboratorija, kurioje iš oro, vandens, 
saulės šviesos ir mineralinių junginių su
kuriamos visos organinės medžiagos.

JAV ir Vakarų Vokietijos biochemikai 
beveik tuo pačiu metu pirmą kartą pasau
lyje dirbtiniu būdu gavo chlorofilą. Chemi
ja žengė didelį žingsnį į atkakliai siekiamą 
tikslą: dirbtinių maisto produktų — cuk
raus, duonos — sukūrimą. Negalėdami sin
tetinti chlorofilo, o tuo pačiu ir detaliai iš

ma pritaikyti ir kitur. Rusų aneksavimas 
L’etuvos, Latvijos ir Estijos ir jų paverti
mas sovietinėmis respublikomis nepadarė 
galo tų valstybių egzistencijai. Iš vienos 
pusės tautinis jausmas tebėra gyvas, iš ki
tos — daugelis kraštų, tarp kurių ir Pran
cūzija, nepripažino Baltų respublikų išny
kimo. Prie Vatikano, Vašingtone, Madride, 
Rio de Janeiro Baltų pasiuntinybės tebe
egzistuoja kaip ir praeity. Paryžiuje, kur 
priskaičiuojama apie 1.200 lietuvių, 800 lat 
vių ir 50 estų, buvę įgalioti ministerial te
kėlą laikomi diplomatais, bet turinčiais 
spec'alų statusą. Kad ir nepripažindama 
Baltų kraštų aneksijos, Prancūzija turėjo 
patenkinti Sovietų vyriausybės prašymą 
užimti Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplo- 
mat’nes būstines. Tačiau diplomatiniai at
stovai tebeatlieka einamuosius reikalus 
Baltų kolonijų Prancūzijoje, tarpininkau- 
jant L'Office francais de protection des 
refugies. Latvių ir lietuvių tautybė tebėra 
pripažįstama. Netgi Kasacijos Teismas sa
vo nutarime yra paskelbęs, kad Prancūzi
jos - Latvijos 1937 m. prekybos sutartis ga 
lioja latviams, gyvenantiems Prancūzijoje. 
„Joks tarptautinis aktas nėra panaikinęs 
Latvijos valstybės pripažinimo, sudaryto 
po 1914-18 karo sutarties, todėl latvių tau
tybė turi būti pripažinta, kol naujos dis
pozicijos bus priimtos šiuo atveju... Kol 
sutartimis nebus nustatytas Latvijos liki
mas, negalima sakyti ir nutarti, kad lat
viai dabar yra be tautybės“. Ir Tarp. Tei
sės Instituto pirmininkas prof, de la Prade 
He 1953 m. pasirodžiusioje savo studijoje 
sutinka sū Aukščiausiojo Prancūzijos Teis 
mo pož’ūriu. Vadinas, trys Baltų valstybės 
tebėra. Kaip ir kitos pavergtosios tautos, 
baltai tikisi vėl būti laisvi.

Continent rašė: Taline Sovietai nuteisė 
sušaudyti du karo nusikaltėlius. Trečias, 
Erwin Meere, liks gyvas, nes Londonas ne
pripažįsta Sovietų įstatymdavystės Estijo
je. Bet. kad procesas būtų pilnas, Krem
liaus vadovai taipgi turėtų sėdėti kaltina
mųjų suole, nes Baltų respublikose Sovie
tų teroras pakeitė nacių terorą. Vien tik 
per 1941 m. birželio 13-14 d.d. naktį buvo 
deportuota 40.000 baltų, būtent, įvairių pa 
kraipų inteligentai. Karo pabaigoje vien 
tik Estijoje buvo likviduota eilė ministe- 
rių pirmininkų, gen. Laidoneris, 32 buvę 
nvnisteriai, 119 parlamento narių. Nuo 
1940 m. rugpiūčio mėn. karas išbraukė iš 
Europos žemėlapio tris jaunas valstybes, 
kurias buvo pagimdžiusi Versalio sutartis. 
Bet jų aneksavimas nenutraukė šių valsty 
bių legal ūs egzistencijos. Daugelis valsty
bių. kurių tarpe Prancūzija, nepripažino 
Baltijos kraštų užgrobimo. Vašingtone, Va 
t’kane, Madride ir Rio de Janeiro jų pa- 
siunt’nybės tebeveikia. Buvę įgaliotiniai 
ministerial tebelaikomi diplomata’s, bet tu 
ri specialų statusą. Prancūzija tačiau tu
rėjo atiduoti Sov etams 3 Baltų kraštų būs 
tines. Buv. Latv’jos P-bėje įsitaisė Tašo 
agentūra. Bet diplomatiniai atstovai tebe
atlieka Baltų kolonijų einamuosius reika
lus (Paryžiuje 1250 lietuvių, 800 latvių, 60 
estu) ir tautybės įsakmiai pripažintos Pran 
cūzijos Aukščiausio teismo. Toms trims 
valstybėms Sovietų okupacija tesudaro tik 
vieną jų istorijos epizodą, po lenkų, švedų, 
rusų, prūsų ir nacių invazijos.

Klausimas koion’zatoriams
Tant qu‘il fait jour, rašo:
Mus įtikinėja, kad mes turime turėti ne

gryną sąžinę dėl kolonijų... žinoma, mes 

tirti jo savybių, mokslininkai iki šiol nega 
Įėjo institutuose atkurti augalų gyvybinių 
produktų kūrimo gamtinių procesų.

PRIPUČIAMAS LĖKTUVAS

Vokietijos Fed. respublikos konstrukto
riai sukūrė vadinamą „kišeninį lėktuvą“. 
Jis pagamintas iš kaučiuko bei nailono. 
Lėktuvą, įpakuotą į dviejų metrų ilgio tū
tą, parašiutu galima nuleisti į žemę. Du 
žmonės turi nuimti parašiutą, išpakuoti tū 
tą, specialiu nedideliu prietaisu pripūsti 
lėktuvą, o po to įstatyti variklį. Praėjus 6 
minutėms nuo parašiuto nusileidimo, lėk
tuvas su dviem keleiviais jau gali pakilti 
nuo žemės.

Kišeninis lėktuvas su varikliu sveria tik 
apie 140 kg. Jis yra 6 m ilgio, sparnų plo
tis 9 m, o variklio galingumas 60 AJ. Šis 
lėktuvas, skirtas žemiems skridimams, iš
vysto 85 km į vai. greitį.

ALKOHOLIS PLIENO GAMYBOJE

Plieno grūdinimo procesas paprastai at
liekamas paneriant įkaitusį plieno gabalą 
į šaltą vonią, kur jis staigiai ataušinamas. 
Vandens vonios veikia labai staigiai. Dėl 
to pliene kartais atsiranda įtrūkimų. Kai 
kurioms plieno rūšims grūdinti vartojamos 
alyvos vonios. Jose šis procesas vyksta žy
miai lėčiau. Tačiau čia plienas mažiau už
sigrūdina. Viena Anglijos plieno gamykla 
surado tarpinį skystį tarp vandens ir aly
vos. Pasirodo, kad į vandenį įpylus mažą 
kiekį alkoholio bei kitų organinių jungi
nių, plienas užgrūdinamas per tą patį lai
ką, kaip ir vandenyje, o jo kokybė būna 
žymiai geresnė. 

būtumėm nepaprastai nediskretiški, jei pa 
klaustumėm brolių nusikaltėlių, ar jie turi 
negryną sąžinę, galvodami apie Baltų 
valstybes ar Vengriją.

Meteoras išgąsdino okupantų atstovą
L‘Humanite rašo:
A. Zolotov Klaipėdos gyventojas (Lietu

voje) šiltai įsitaisęs fotely klausėsi radijo 
koncerto, kai staiga išbyrėjo langai ir prie 
kojų nukrito plyta. Zolotovas tuoj išbėgo į 
gatvę suieškoti to blogojo išdaigininko, bet 
gatvė buvo tuščia. Grįžęs jis pastebėjo, 
kad plyta buvo keistos formos. Tai buvo 
akmuo kokių 10 cm ilgumo ir 8 platumo. 
Dar keistesnis faktas —ji buvo karšta. Vie 
tinė mokslų akademija nustatė, kad tai bu 
vo 276 gramų meteoritas, tolimojo dan
gaus kūno dalis.

Po septynerių metų
Pabėgusios iš Sibiro lietuvaitės mokyto

jos pasakojimą, kaip Sibire lietuvis kuni
gas, paleistas iš nelaisvės, apsirengęs dar
bininko rūbais, laikė mišias jų sovchoze. I 
mišias buvo sukviesti visi apylinkės kata
likai, be tautybių skirtumo. Jie 7 metus ne 
buvo matę kunigo.

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

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

A. Vienažindys

APETITAS ATSIRANDA BEVALGANT

Netenka įrod’nėti, ksd XX amžius — au 
tematikos amžiui. Šis dalykas naujas, o 
naujoves reikia tik sveikinti. Ir mes pasi
rengę giedoti ditirambus protingoms maši 
noms. Net telefonams - automatams. Ir dar 
labisu šlovinti jų sumanius kūrėjus. O štai 
tiems, kurie juos aptarnauja, norėtųsi tar
ti keletą kitokių žodžių.

Visa bėda ta, kad mūsų telefonai - auto
matai pasižymi neregėtu apetitu. Mes su
prantame, ked kitą kartą sunku prisotinti 
viena porcija. Tačiau net blogoje valgyklo 
je dvi porcijos pripildo skilvį ligi soties, 
Jeigu, aišku, jis ne guminis. O telefonų 
skilvis — tai nustatyta tiksliai — meta
linis, nesitampąs. Ir vis dėlto jo talpumui 
galėtų pavydėti legendarinis rajūnas milži 
nas Gargantiua drauge su savo ne mažiau 
gersiu sūnumi Pantagriueliu.

Kartą man prireikė skubiai paskambinti 
iš 14-ojo pašto skyriaus. Neaprašinėsiu sa
vo ne'emtųjų nuotykių, galiu tik paliudyti: 
automatas mielai surijo viską, ką aš jam 
galėjau skirti. Manau, jis būtų sugebėjęs 
ir dar ryti, bet paklausa aiškiai pranoko 
gsTmybes. Tiek to, nusprendžiau aš, šis 
reiškinys unikalus, kitoje vietoje man ge
riau pasiseks. Tačiau centriniame pašte 
esantieji automatai pasirodė esą nė kiek 
ne mažesni besočiai. Jie visai tiko patar
lei: apetitas ateina bevalgant.

Ir rezultatai visais atvejais buvo vieno
di — susisiekti su abonentu man taip ir ne 
pavyko. Guodžia vienas dalykas: telefonai- 
rajūnai — ne tik Kauno privilegija. Ši au 
tomatų atmaina gerai žinoma ir vilnie
čiams, iš dalies tiems, kurie mėgina naudo
tis technikos paslaugomis Centriniame te
legrafe, Ryšių ministerijos pašonėje. Tiki
mės, kad kuris nors sostinės gyventojų, ku 
r'.am nusibos stuksenti kumščiu į nepriso
tinamą geležinę dėžutę, užsuks pas minis
terijos darbuotojus ir stuktels ten j atitin
kamą stalą.

O gal to neverta laukti, draugai ryšinin
kai?

B. Juršė

SOVIETINIŲ KARIŪNŲ MOKYKLOSE — 

PAŠLIJUSI DRAUSMĖ

(E) „WI“ informacijomis, Suvorovo var
do kariūnų mokykloje Sverdlovske gero
kai pašlijusi drausmė. Pik. Drušininas, ma 
tyt, vienas mokyklos inspektorių, griežtai 
kritikuoja ir kariūnus ir vadovybę. Duoda 
ir pavyzdžių. Kariūnai rūko, geria, kortom 
lošia ir kitais neleistinais veiksmais užsi
ima. Be to, keikiasi kaip seniai. Kai kurie 
kariūnai pajuokę ir jaunimo organizacijos 
rinkimus. Viršininkai ir mokytojai nesido
mi perdaug kariūnų disciplina. Kai vienas 
staršina pranešęs vyresnybei apie kariūnų 
kolektyvo girtuokliavimus, pranešimui ne
buvusi duota eiga. Pažiūrėjus į tai, ką ka
riūnai laisvu laiku skaito, taip pat reikią 
daryti didelių priekaištų. Suvorovo mokyk 
los mokiniai, pasirodo, mieliausiai skaito 
kriminalinius romanus, kurie, girdi, kažin 
kokiu nesuprantamu būdu patenką į mo
kyklą ir einą per rankų rankas. Taip pat 
kažin kokiu būdu į mokyklą patenką bur
žuazinių autorių veikalai. Visa tai kadetus 
palenktą į romantiką ir kitas negeistinas 
kryptis. Per rankų rankas einą „smulkia
buržuaziniai“ eilėraščiai, dainos ir apsaky
mai. Nusiminęs pik. Drušininas baigia, 
kad niekas nedaroma jaunuoliuose įdiegti 
herojizmui, laimėjimų ilgesiui.

Petras Martyras 1533 m. išspausdintuo
se savo laiškuose „Apie tai, kas dedas van
denyne“, aprašo, ką pirmieji europiečiai 
patyrė Kuboje. Apie šios salos gyvento
jus ten sakoma:

„Jie gyvena aukso amžių: jų sodybų ne
juosia nei grioviai, nei sienos, nei tvoros 
(palyginta su Europos viduramžiais). So
dai atv ri. Be įstatymų, be knygų, be tei
sėjų, jie iš prigimties yra teisingi. Blogu 
bei prasikaltėliu laiko tą, kuris mėgsta ką 
nors nuskriausti“.

.Pakrantėse matyti žiedais ir vaisiais 
apkibę medžiai, jų kvapas sklinda Jura iki 
laivų“.

Plaukdami aplink salą, europiečiai pa
siekė didelę gėlo vandens įlanką su daugy
be žuvų. Juos nustebino žvejojimo būdas: 
„žuvis gaudė su kita žuvim, taip kaip mū
sų žmonės kiškius gaudo su šunim“.

Irdamiesi iš milžiniško medžio kamieno 
išskaptuotoje valtyje, vietiniai žvejai už 
virvės tempia pririštą plėšrią žuvį gvaika- 
ną. Jis kiek panašus į gyvatę, ant nugaros 
turi palaidą odą lyg maišelį. Pasirodžius 
žuviai ar vėžliui, žvejys virvę atleidžia. 
Pasijutęs laisvas, gvaikanas lyg strė’ė 
puola grobį. Apsivertęs— dėl to jį ir „ver

RIZIKINGAS ŽINGSNIS
Mūsų kooperatoriai labai pamėgo avaly

nę, kurią gamina „Raudonojo Spalio“ fab
rikas. Jų nuomone, visa Seda turi vaikščio 
ti su šio fabriko batukais. Todėl mūsų par 
duotuvėje ir nenup:rksi kitokios avalynės 
už prieinamą kainą. Tačiau prieš perkant 
„Raudonojo Spalio“ gaminius reikia gero
kai pagalvoti.

Sutinkame, mikroporinius puspadžius la 
bal sėkmingai galima naudoti musėms muš 
ti. Tuo labiau, kad lie labai lengvai atsiski 
ria nuo viršaus. Bet kiek reikalinga vienai 
šeimai įrankių musėms mušti? O pas ma
ne jų susikaupė jau maždaug dešimčiai 
metų (kukliai skaičiuojant — vienas prie
taisas vieneriems metams). Batų viršų ga
lima atiduoti antrinių žaliavų supirkimo 
kontorai, gaunant iš to šiokias tokias paja 
mas. Tik „dratvą“, teisingiau, plonus siū
lus. kuriais susiuvami batai, nėra kur dėti. 
Supuvę siūlai sutrūkinėja geriausiu atve
ju trečią savaitę, blogiausiu — žengus pir
mą neatsargų žingsnį.

Mums suprantama, kodėl kooperatoriai 
pamėgo „Raudonojo Spalio“ fabriko pro
dukciją: juo blogesnė avalynė, tuo dažniau 
Ją tenka keisti. Žiūrėk, ir prekių apyvar
tos planas lengviau viršijamas, ir premija 
gaunama. O norėtųsi, kad būtų premijuo
jami ne tik jie. Tegu premijuoja ir mus. 
Už grynus. Pora pigios, bet tvirtos avaly
nės.

A. Račkauskas
(Iš „Komjaunimo tiesos“, 1961.VI.7).

Juliaus Vismanto istorija
AKCIJA PRIEŠ J. VISMANTĄ, 1959 METAIS GRĮŽUSĮ, ATKALĖJUS SIBIRE

(E) Vilniaus „Tiesos“ 135 numeryje at
spausdinta įdomi istorija su Julium Vis
mantu, po karo nuteistu ilgai bausmei ir 
1959 me*ais grįžusiu į Žem. Naumiestį. Pik 
tinamasi, kad jam „atbuvus kažkodėl su
trumpintą bausmės laiką“, Šilutės rajono 
vadovams pritariant buvęs išduotas skly
pas ir priskirta vertinga statybinė medžia
ga. Vismantas greitu laiku pasistatęs Da
riaus ir Girėno gatvėje dviejų aukštų mūri 
nį namą. „Tas namas yra pastatytas iš 
žmonių kraujo ir kelia visų pasipiktini
mą“, rašoma „Tiesoje“. Vokiečių okupaci
jos metais Vismantas buvęs slaptosios po
licijos agentas. Antrą kartą įžygiavus rau
donajai armijai, Vismantas suorganizavęs 
pogrindinę „banditų gaują“, kuri siautusi 

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421. HACKNEY RD.. LONDON. E2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Nuo 1£61 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius j Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir 

visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčlame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

tikliu“ vadina — su ta palaida oda taip 
sma.kiai suveržia žuvį ar iš po skydo ky
šančią vėžlio kūno dalį, kad kol gyvas ne 
bepaleidžia. Bet vos tik pakeltas virš van
dens, tuojau grobį išmeta. Čia pat sušokę 
žmonės pagautą žuvį ar vėžlį pagriebia ir 
paduoda valtyje sėdintiems. Gabalą grobio 
gvaikanui numeta.

„Mūsų akyse, rašo Martyras, tokiu būdu 
pagavo keturis vėžlius ir mums padova
nojo“. Tie vėžliai buvę tokie dideli, kad jų 
buvo beveik pilna valtis.

Senieji žmonės pasakojo, kad dar seniau 
Kuboje buvę grįsti keliai, akmeninės šven
tovės.

Sosto įpėdiniu buvo laikomas ne kara
liaus, o jo sesers sūnus. Mat, karaliaus 
žmona jau iš kitos šeimos, tai ir jos vaikas 
svetimesnis karaliaus šeimai. Gal būt, tai 
buvo matriarchato liekana.

Artimos salelės Gvanakos karaliaus se
suo Anakaona „buvo laikoma žyne, nes 
mokėjo ritmus kurti“, ir, matyti, turėjo di
delę galią karaliaus rūmuose, nes jai pa
liepus kartu su mirusiu karalium buvo su
deginta gražiausioji jo žmona su dviem pa
lydovėmis.

50 proc. gyventojų išliksiu gyvi
(E) Lenkijos priešlėktuvinės apsaugos 

įstaiga išleido atsišaukimą į gyventojus, ra 
gindama susirūpinti apsauga ypač prieš 
atominius puolimus. Tinkamai pasiruošus, 
gyventojų nuostoliai atominių puolimų at
veju galėtų sumažėti iki 50 proc. Lenkijos 
įmonėse ir įstaigose esą apie 400.000 asme
nų, kurie yra apmokyti priešlėktuvinės ap 
saugos srityje.

10 BŪDŲ SUARDYTI 
VISUOMENINEI VEIKLAI

1. N ~ik į susirinkimus.
2. Jei ateini — pavėluok.
3. Je’gu oras teu nelabai patinka, nė ne

galvok apie susirinkimų lankymą.
4 Jei nebuvai susirinkime, būtinai atrask 

dirbančiųjų klaidas.
5. Niekad nesiduok renkamas. Daug leng

viau kitus kritikuoti, negu pačiam 
dirbti.

6. Užpyk. jeigu tavęs nerinko į komitetą; 
jeigu išrinko — nesilankyk į posėdžius.

7 Jeigu valdyba paklaus tavo nuomonės, 
atsakyk, kad nieko neturi pasakyti, bet 
po susirinkimo pasakok kiekvienam, 
ka’p viskas turėtų būti daroma.

8. Nedaryk nieko daugiau, negu absoliu
tiškai reikalinga. Kai visi rankoves pasi 
r.aitę dirba pagal savo išgales ir sugebė
jimus. sakyk, kad visuomeninis darbas 
vra tvarkomas tam tikros klikos.

9. Nutęsk nario įnašo mokėjimą kaip ga
lima ilgiau, bet, geriausia, visai nemo
kėk.

10. Niekad nesirūpink įtraukti kitus J ak
tyvų darbą, bet jeigu ką įtrauksi, žiū
rėk, kad būtų tokios pat kategorijos, 
kaip ir tu. (A. Dūda.)

Žem. Naum'esčio apylinkėje. 1946 m. jo 
grupė įsiveržusi į Juodžių apylinkės p-ko 
Kundroto sodybą, jį ir jo šeimą kanki
nę. Ta pati Vismanto grupė, rašoma „Tie
soje“, nužudžiusi dar eilę kitų sovietinių 
pa:e;gūnų, išsprogdino valsčiaus vykdomo
jo komiteto namą, kuriame gyveno visa ei
lė „aktyvistų“. Vismantas su savo „gauja“ 
ap'plėšę gyvulių paruošų punktą, išsineš
dami 3.000 rublių, ir Šilutėje sovehozą, kur 
jiems teko 6.000 rublių. Pastaruoju metu 
Vismantas ėjęs siuvyklos vedėjo pareigas. 
I priekaištą, kam jis tokiam žmogui leidęs 
namus pasistatyti, Šilutės rajono vykd. ko
miteto pirmininkas atsakęs, girdi, bausmę 
atlikusiam piliečiui reikia padėti.

3
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KRISTAUS GYVENIMAS

Gera knyga yra lyg taupomoji kasa: ją 
įsigijęs ir perskaitęs, per trumpą laiką su
žinosi tai, ko kartais nsužinotum per visą 
savo gyvenimą! Štai vėl nauji Kristaus 
Gyvenimo Garbės Leidėjai. Juozas Pakal
nis per du kartus iš viso 5 sv.; Jonas Urba 
5 sv.; Kęstas Ežerinskas per du kartus iš 
viso 4 sv. 10 šil.: po 4 svarus: Klemensas 
Jankauskas, Pranas Putinas, Pranas ir 
Brigita Batakiai, Silvestras Krasauskas; 
po 3 svarus: Bronius Kliorys, Raulas Biek
ša, Stasys Strolia; po 2 sv. 10 šil.: Viktoras 
Bumbliauskas, Kazimieras Kairys. Garbės 
Prenumeratoriai, po 2 svarus: Napoleonas 
ir Povilas Žvirbliai, Katerina Kališienė, 
Jonas Januševičius, R. Karalius, Alfonsas 
Čižeika, Anatolijus Kateiva, F. Grinevi
čius, Vincas Kasputis, Albinas Rimkus, Če- 
čys, Sakalas, J.Liutikas.

Pilnam knygos išleidimui dar vis reika
linga naujų užsakymų, ypač šiuo metu, kai 
Nidos spaustuvė jau pradeda knygos 
spausdinimo darbus. Visų vardai ir pavar
dės bus atspausdinta šioje didžiojoje kny
goje, o taip pat ir atsiųstoji suma knygos 
išleidimui. Užsakymus siųsti: Lithuanian 
Church, 21, The Oval, Hackney Road, 
London, E. 2.

Kun. P. Dauknys

LONDONAS
SUGRĮŽIMAS

Atlikęs pareigas Romoje, Joninių dieną 
į Londoną sugrįžo kun. A. Kazlauskas, 
MIC.

VYTENIEČIAI!

Kaip k’ekvienam žmogui yra brangi jo 
gimimo diena, taip brangi ir kariuomenės 
pulkui jo įsikūrimo diena. Tai yra pulko 
džiaugsmo šventė prisiminti laimėjimams 
kautynių laukuose Ir įvairiose karinėse 
st ityse. Dėl to nė viena šventė nėra tokia 
reikšminga pulko kariams, kaip savoji.

Tėvynės sargyboje budinčiųjų eilėse bu
vo ir 9. pėstininkų Lietuvos Kunigaikščio 
Vytenio pulkas, kuris, pasibaigus Lietu
vos nepriklausomybės kovoms, visą laiką 
gyveno Marijampolėje. Šitas pulkas buvo 
suarganizuotas 1919 m. Lietuvos vasaros 
rytuose, kurio sudėtin buvo paskirti ten 
veikusieji partizanų būriai. Nuo pulko įsi
kūrimo šiemet sukanka jau 42 metai. Ta 
proga kilo mintis suruošti Londone šeimy
ninį Vyteniečių subuvimą. Londone gy
venantieji Vyteniečiai tam sumanymui 
pritaria, tai tik belieka apie tai painfor
muoti apylinkėse gyvenančius Vytenio 
pulko karius. Kam leidžia sąlygos ir kas 
sutinka šiame subuvime dalyvauti, prašau 
atsiliepti. Mielai laukiami ir svečiai. Su
buvimas ruošiamas rugpjūčio 26 d., prisi
menant, kad ši diena yra tradicinė pulko 
šventės diena. Kaip pulko šventė suartina 
ir suriša pulko karius, taip ir ruošiamojo 
subuvimo tikslas visiems bendrai susirin
kus pasidžiaugti savo pulko nuveiktaisiais 
garb’ngais žygiais ir pasidalyti karinio 
gyvenimo įspūdžiais.

Rašyti: V. Zdanavičius. 35, Fashion St., 
London, E. 1.

TOLIMA VIEŠNAGĖ
Daugelis londoniškių jau kelia sparnus 

atostogoms į įvairius kraštus. Birželio 20 
d. i Kanada išplaukė Teresė Zakaravičienė 
aplankyti dviejų dukterų. Drauge išplaukė 
ir Teresė Zakaravičiūtė lankyti savo sese
rų. Į Londoną žada grįžti rugsėjo mėnesį.

SIUVYKLŲ PLĖTRA
Praūžusio karo metu žinomoji Petro 

Bulaičio siuvykla buvo sunaikinta. Ener
gingų pastagų dėka jau ane 20 metų turi 
siuvykla—krautuvę 80. Highbury Park, 
N. 5. Šiais metais įmonė atidarė 225, Seven 
Sisters Rd. antrą šaka, kurią tvarko sūnūs 
Ronaldas ir Vincas Bulaičiai.

TAUPOMOJI KASA

Prie Lietuvių bažnyčios jau nuo seno 
graž’ai veikia lietuviška taupomoji kasa. 
Jai šiuo metu vadovauja sekr. Ant. Kusta, 
ižd. Petras Bulaitis ir revizorius Ant. Ba- 
rulis. Antrasis rev. Jonas Kasikauskas 
mirė gegužės 2 d. Liepos 5 d. už jį kasos 
vedėjai užprašė giedotas šv. Mišias su 
egzekvijomis.

Taupomoji kasa arba kalėdinis taupymo 
klubas gausiems lietuviams klijentams pa
tarnauja kiekvieną sekmadienį po Sumos.

BRADFORDAS
SVARBŪS PRANEŠIMAS

Liepos 1 d., 6 vai., Bradforde, Lietuvių 
VYTIES Klube, renkasi ne tik Antanai, 
Petrai, Povilai ir Jonai, bet ir Lietuvių Na 
mų B-vės akcininkai, o kartu ir visi kiti 
vietos ir apylinkės lietuviai. Sveikinsime 
tuos, kurie dar nelabai seniai atšventė sa
vo vardines, o DBLS Tarybos narys V. 
Ignaitis padarys pranešimą apie įvykusį 
DBLS Tarybos, Centro Valdybos ir Lietu
vių Namų B-vės direktorių susirinkimą, 
kurs tik prieš porą savaičių įvyko Londo
ne.

Tad kviečiame visus dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

SODYBA LAUKIA LIETUVIŲ

Vasarojimo sezonas Lietuvių Sodyboj 
jau yra pilnai prasidėjęs. Oras iki šiol bu
vo puikus. Tačiau dauguma vasarotojų yra 
lenkai. Iš lietuvių praeitą savaitę atostoga
vo L.N. Valdybos pirm. S. Nenortas su 
žmona, Valdybos narys V. Strimas ir lon- 
doniškiai šluderiai. Šią savaitę iš 52 vasa
rotojų yra tiktai vienas lietuvis—V. Stri
mas.

Jau buvo skelbta, kad liepos mėnesį no
rima Sodybą .atlietuvinti“. Gera pradžia 
jau yra padaryta. Bet dar yra keletas lais
vų kambarių, kurie laukia lietuvių vasaro
tojų. Tad kas dar neapsisprendę, nedels
dami užsisakykite,

WOLVERHAMPTONAS
ATSISVEIKINIMAS SU RUGINIAIS

šią koloniją palieka šeima, kurios nete
kimą labai pajusime.

Išvažiuoja jie su trimis sūnumis, kaip 
ąžuolais.

Ruginis buvo DBLS Skyriaus ir Valdy
bos narys, bažnytinio Komiteto ir Vilties 
Sporto Klubo narys. Ruginienė buvo mo
kytoja. Apskritai jie buvo dideli mūsų ko
lonijos šulai. Dėl to į išleistuves susirinko 
gausus lietuvių ir anglų būrelis. Atsisvei
kinimo žodžius tarė Skyriaus pirm. D.Nar- 
butas ir Soorto Klubo vicepirmininkas V. 
Kelmistraitis.

Kadangi buvo ne tik geras lietuvis, bet 
ir darbštus žmogus, tai jis buvo gerbiamas 
angl’ų kasyklose, kuriose išdirbo ilgą lai
ką. ir paskutiniame darbe gumos fabrike. 
Užtat atsisveikinti atėjo ir jo anglai darbo 
draugai, kurie nupirko puikias dovanas. 
Dovanu davė ir lietuviai.

Už visą jo įdėtąjį darbą reprezentuojant 
lietuvius žodžiu ir darbais sunku jam atsi
lyginti dovanomis. Tai pasiliksime mes 
jam genais draugais ir palinkėsime neuž
miršti W—tono lietuvių, o svarbiausia 
—Lietuvos ir vėl aktyviai įsijungti įdarbą.

V. Kelmistraitis

ITALIJĄ
LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS ROMOJE

Birželio 18 d., sekmadieni. Romos lietu
vių bendruomenė surengė 20 metų sukak
ties minėj’mn nuo liūdnųjų birželio įvykių, 
kurius jvykdė bolševikai, užėmę Lietuvą
1940 metais. Ta proga 10 vai. lietuvių Tė
vu Marijonu bažnyčioje ivyko pama’dos ir 
minėiimas. šventąsias Mišias už kenčian
čia Lietuvą laikė didelis Lietuvos draugas 
Jo Eminencija Kardinolas Pizzardo, pasa
kydamas progai pritaikytą gražų pamokslą 
italų kalba.

Po pamaldų įvykusiame minėjime išsa
mią paskaitą skaitė istorijos profesorius 
Dr. Zenonas Ivinskis, kalbėdamas tema 
.Lietuvių Tautos rezistencijos reikšmin
giausi momentai“. Paskaitoje iškėlė ypač
1941 metu birželio 23 dienos re’kšmę, kada 
lietuvių tauta spontaniškai pradėjo gink
luota pasipriešinimą prieš okupantus ir 
sudarė savo laikinąją vyriausybę, kuri, de- 
ia. tik trumpą laika tegalėjo vadovauti 
Lietuvos išlaisvinimui.

Pamaldose ir minėjime dalyvavo visa 
Romos lietuvių bendruomenė, ministerial 
Lozoraičiai ir svečiai lietuviai iš Anglijos 
ir Amerikos, besilanką tuo metu Romoje. 
Italiios lietuvių bendruomenės pirminin
kas kun. V. Mincevičius padėkojo visiems 
da’yviams ir baigė susirinkimą Lietuvos 
himnu, pakviesdamas visus jaukioms vai
šėms Tėvų Marijonų sodelyje.

Klemensas

PADĖKA SVEIKINUSIEMS

Nuoširdžiai dėkoju visiems mane prisi- 
m’nusiems ir sveikinusiems ar tai maldo
mis, ar asmeniškai, ar raštu, ar dovanomis 
ryšium su mano įšventinimu į Ev. Bažny
čios kunigus.

Visagalis Dievas tepadeda man savo gy
venimu ir darbu nors dalį mano patirto 
džiaugsmo suteikti vargstančiai žmonijai.

Kun. Aldonis Putcė

REIKALINGA PADAVĖJA-AS

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

Kreiptis į Sodybos Administraciją.

Afrikai skirtoji Darbo Birža Europoje 
ieško baigusių aukštuosius mokslus specia 
listų ir patyrusių darbininkų, kurie norėtų 
pasinaudoti galimybėmis dirbti Afrikoje. 
Įstaiga sprendžia organizacinius reikalus. 
Prašymus siųsti prašom ang'ų, prancūzų 
ar vokiečių kalba šiuo adresu: The Euro
pean Office for Employment in Africa, Ge
neva 2 (Switzerland), P.O.B. 339.

Eilė tautiečių, kai tik siunčia mokestį už 
knygas ar „Rinktines“, mėgsta vis pridėti, 
kad tie leidiniai sistemingiau lankytų jų 
namus. Štai P. Kybartas ligi šiol yra pats 
vienas sudėjęs 30 šil. fondelį ir už paskuti
nę knygą mokėdamas vėl atsiuntė ne 7 šil., 
kaip būtų reikėję, bet 12 šil. Taip pat P. 
Čeponis, jau atsiuntęs daugiau negu reikia 
17.6 šil., už knygą vietoj 5 šil. atsiuntė 10 
šil. Kmieliauskas ir vėl už naują knygą 
vietoj 7 šil. sumokėjo 20 šil., šituo būdu 
jau iki šiol sudėdamas 148 šilingų dovanų 
fondelį. P. Miklovas, visada mokėdamas 
daugiau negu reikia, vien už paskutinią
sias 3 knygas sumokėjo po 5 šil. už kiekvie 
ną daugiau negu reikia. V. Songaila jau už 
kelintą knygą vis moka po 11 šil. daugiau 
negu reikia. P. Vitkus už paskutines dvi 
knygas mokėjo ne po 5, bet po 10 šil. K. 
Kamarauskas už dvi paskutiniąsias kny
gas vietoj 10 šil. sumokėjo 20 šil. J. Mas- 
lauskas už knygą vietoj 7 šil. sumokėjo 10 
šil., V. Jurevičius vietoj 5 šil. — 7 šil. M. 
Ramonas atsiuntė 4 šil. auką, o F. Pumpu
tis už kalendorių sumokėjo 10 šil.

J. Banys, negalėdamas ką nors pridėti, 
bent parašė apie Alės Rūtos romaną „Bro
lius“: „Ši knyga tai yra puiki knyga, ir ji 
vertesnė negu 5 šil.“.

VOKIETIJA

DĖL PABALTIEČIŲ VOKIETIJOJ 
PILIETYBĖS

Patikinimai Bonnoje Baltų T-bos 
delegacijai

(E) Eltos Informacijų 19 nr. buvo pra
nešta apie Žem. Saksonijos įstaigų nusista 
tymą vieno lietuvio santuokos byloje. To
je byloje buvo paliestas pilietybės klausi
mas ir sudarytas įspūdis, lyg visi pabaltie- 
čiai Vokietijoje laikomi žmonėmis be pilie 
tybės.

Ryšium su tuo Baltų Taryba jau savo 
posėdyje gegužės 4 d. nutarė daryti reikia
mus žygius Federalinės Vokietijos vidaus 
reikalų ministerijoje padėčiai išaiškinti.

Atsilankius Pabaltijo valstybių delega
tams, buvo gautas oficialus patikinimas, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliety
bės ir toliau pripažįstamos Fed. Vokietijos 
respublikoje. Lietuviai, latviai ir estai, tu
rį savo valstybių pasus, nėra be pilietybės, 
o ir toliau laikomi savo krašto piliečiais. 
Savo metu Pabaltijo valstybių pilietybės 
reikalais Fed. Vokietijos vyriausybės yra 
išleistas patvarkymas, kuris veikia ir to
liau.

Susipažinus su Žem. Saksonijos ministe
rijos organu, aiškėja, kad Vyr. Fed. admi
nistracinio teismo sprendimas, paskelbtas 
jau 1959 m. liepos 7 d., lietė tik siauros ap
imties klausimą, būtent, ar vokiečiu pilie
tybės moteris, ištekėjusi po karo už lietu
vio. pasilaikė santuokos metais vokiečių pi 
lietybe. .ar ne. Be to, savaime aišku, kad 
pabalVečiams Fed. Vokietijos vidaus rei
kalų ministerijos patikinimai jų pilietybės 
klausimu turi didesnį svorį, negu kurio 
nors ftskiro krašto žemesnių įstaigų aiški
nimai.

Susipratęs lietuvis, kur jis bebūtų, reika 
lui esant visad pasisakys, kad yra Lietu
vos pil’etis. Kitas reikalas, žinoma, su tais, 
kurie iau yra priėmę pilietybę (V. Vokie
tijoje tokių labai maža). Bet ir jie prirei
kus pasisakys, kad jie yra lietuvių tautos 
ir L’etuvos kilmės. Tokią lietuvybės linija 
jau daug dešimtmečių išlaiko senoji lietu
vių išeivija JAV ir tais keliais eina nau
joji antrojo pasaulinio karo emigracija 
Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, Angli
joje ir kitur.

TREMTINIŲ RANKŲ DARBŲ 
PARODA MIUNCHENE

Kaip tenka patirti, rugsėjo mėnesį 
Muenchene įvyks tremtinių rankų darbų 
paroda, kurioje bus galimybė ir savo dar
bus parduoti. Šiai parodai eksponatai pri
valo būti pristatyti šiuo adresu iki rugsėjo 
15 dienos: Committee for Exhibition Sale 
of Refugee Arts and Crafts bei ACADP, 
Muenchen 27, Possartstr. 9. III. Ten gali
ma gauti ir smulkesnių žinių. Parodos 
tikslas yra priminti pasauliui, kad pabėgė
lių problema dar neišpręsta, padėti meni
ninkams parduoti jų rankdarbius ir užsi
dirbti pinigo, visuomenei parodyti įvairių 
tautų meną ir paskatinti didesnius pirk
lius užsakyti ateičiai.

Kad galima būtų parduoti, dirbinių kai
nos turi būti žemos.

Paroda bus suskirstyta sekančiom gru
pėm ir iš kiekvienos grupės gražiausiems 
dirbiniams bus skiriamos premijos: siuvi
niams ir audiniams ir tautiniams rūbams, 
odos dirbiniams, medžio, keramikos ir mo
zaikos, dailei - piešiniams, raižiniams 
ir 1.1. Suinteresuotieji prašomi nedelsti.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už EUROPOS LIETUVĮ ir NIDOS KNY 
GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln- 
Kalk, Dieselstr. 40.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per 
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln, 
Konto Nr. 186994,

Sjkattytaju laurfbcd
KULTŪRINIAI VOKIETIJOS LIETUVIŲ

REIKALAI

„Europos Lietuvio“ Nr. 24 rašoma, kad 
Vokietijos Krašto Valdyba kreipėsi į Pabė
gėlių Ministeriją Bonnoje, kad paskirtų lė
šų kultūriniams lietuvių reikalams ir kad 
tokių lėšų gauna.

Reikalas labai malonus. Deja, iš tos ži
nios atrodytų, kad labai ginčytinas daly
kas, ar Vokietijos Krašto Valdyba taip ryž 
tąsi tas gaunamąsias lėšas sunaudoti, 
kaip gal reikėtų. Krašto Valdyba žadanti 
už tuos pinigus kai kuriose kolonijose su
ruošti koncertėlius. Iš pranešimo atrodytų, 
kad tikrai bus ruošiami koncertėliai, bet 
ne koncertai. Koncertai ir net koncertėliai 
yra didžiai geras dalykas, bet jie toli gra
žu negali pasiekti daugelio lietuvių. Tiesa, 
jie gali kelti ir kelia lietuvių dvasią, ir tik
rai būtų malonu, kad jų daugiau būtų ga
lima suruošti, nors jie visų lietuvių ir ne
pajėgtų pasiekti.

Deja, daugelis Vokietijoje skurstančių 
lietuvių vargu galėtų sutikti su Krašto 
Valdybos pasiryžimu šitaip, o ne kitaip su
naudoti gaunamąsias lėšas. Daug čia yra 
lietuvių, kurie nepajėgia užsisakyti lietu
viško laikraščio. Dalis tokių iki šiol gauda 
vo „Europos Lietuvį“ kaip tik Krašto Val
dybos tarpininkavimu. Kaip jau ir viešai 
buvo paskelbta, neseniai jiems laikraščio 
siuntinėjimas buvo nutrauktas. Jie dabar 
liko be nieko. Dėl to kiltų klausimas, kas 
gi būtų geriau: ar kai kuriose kolonijose 
ruošiamieji koncertėliai, kurie galės įvyk
ti, tur būt, tik karta per metus, ar bent 50 
kartų per metus ateinąs laikraštis? Atro
dytų, kad geresnis yra antrasis atvejis, net

VASARIO 16 GIMNAZIJA

SKAUTŲ VEIKLA

Vasario 16 Gimnazijos 5 moksleivės - 
skautės buvo pakviestos į amerikiečių 
skaučių suvažiavimą, įvykusį Bacharache 
miestelyje prie Rheino. Užsimezgė draugiš
ki ryšiai, nes lietuvaitės skautės galėjo ge 
rai susikalbėti angliškai. Mūsų moksleivės 
aktyviai dalyvavo pirmosios pagalbos pra
timuose ir įvairiuose žaidimuose, panaudo- 
damos savo skautiškas žinias. Vakarais 
prie laužo joms tekdavo pasirodyti su sa
vo da'nomis ir vaidinimais. Ypač visoms 
amerikietėms patiko lietuviška dainelė 
„Lauželis“. Ją pasistengė išmokti visos 
amerikietės, ir netrukus ši dainelė skam
bėjo visoje stovykloje. (Inf.).

HAMBURGO KNYGYNĖLIS

Hamburgo knygynėlį vėl parėmė Ant. 
Puida. A. Diržys. Sesuo Bonita, Sesuo Pet
rė, Sesuo Himiliata, p.p. Štrausų šeima, 
kun. K. Patalavičius, Kpl. Tholen.

JAUNIMO STOVYKLA

Vasaros jaunimo stovykla numatoma šie 
met Vokietijoje ir Italijoje. Vokietijoje ber 
niukams ir mergaitėms nuo 10 iki 20 m. 
Huettenielde, Italijoje tik berniukams nuo 
10 iki 18 metų amžiaus Italijos Alpėse 
Antey.

VECHTA

PROGA SENATVEI

Vechtos St. Hedwig prieglaudoje yra 
apie 30 lietuvių senelių, kurie apgyvendin
ti naujai pastatytame ir gražiai įrengtame 
name. Į šią prieglaudą gali būti priimami 
lietuviai iš įvairių Vokietijos vietų. Todėl 
senatvės sulaukusiems, kurie norėtų gy
venti savųjų tarpe, lietuviškoje aplinku
moje, dėl įvairių pragyvenimo sąlygų pa
tartina kreiptis šiuo adresu: Ehrw. Schw. 
Oberin Elekta St. Hedwig - Stift, 23)Vech
ta i. Old.
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Jei pasiųsti ką nors reik,

tuč tuojau pas Taurą eik, 
nes čia paūši perą prekę, visada 
vertą Jūsų mokamo pinigo, taip 
pat greitą ir sąžiningą 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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žymiai geresnis už koncertėlius, kurie ir 
tą vieną kartą ne visus pasieks.

Dėl to, Vokietijos lietuvių pageidavimas 
būtų, kad Krašto Valdyba persvarstytų sa 
vo pasiryžimą gautąsias lėšas išleisti kon
certėliams. Mes labai džiaugtumės, jei ji 
užsakytų už tuos pinigus laikraštį nepajė
giantiems jo įsigyti lietuviams, ir mano
me, kad tai būtų daug prasmingiau.

K. PI.

(E) 3000 Lietuvos kilmės vokiečių sąskry
dis įvyko gegužės 1 d. išvakarėse Bochu- 
me. Lietuvos vokiečių pirmininkas prof. J. 
Strauch savo kalboje pasisakė už tautų ap
sisprendimo teisę visoms tautoms. Tasai 
dėsnis esąs užfiksuotas ir landsmanšaftų 
susitarime su egziliniais pabaltiečiais.

Kolchozininkų neapdraudžia, pataria 
steigti savišalpos kasas ir patiems 
susišelpti

(E) Vilniaus radijas .Kaimo buities va
landėlės“ metu patarė kolchozininkams 
steigti savišalpos kasas, kad patekę į var
gą ar pasenę kolchozininkai galėtų būt! 
sušelpti. Davė ir keletą pavyzdžiu, kad vie 
nam kolchozininkui, kuris buvo koją nusi 
laužęs, buvę iš savišalpos kasos suteikta 
pusantro centnerio rugių... Kaip iš prane
šimo aiškėja, savišalpos kasos yra įsistei
gusios jau eilėje kolchozu. Kai valdiškas 
socialinis draudimas kolchozininkų ne
draudžia, belieka gelbėtis tik kaimiškomis 
savišalpos kasomis.

Karininkai ir laikrodėliai
(E) Raudonosios armijos organe „Kras 

na j a Zviezda“ kritikuojamas įprotys kari
ninkams ir kariams kiekviena proga dova
noti laikrodėlius. Kai kurie karininkai tų 
laikrodėlių turį jau po keletą ir vis dar 
nauju gauną. Kita vertus, vienas karinin
kas tame pačiame laikraštyje nusiskundė, 
kad oro pajėgų vyriausias vadas jam jau 
seniai — prieš metus — pažadėjęs dovaną 
už ilgą tarnybą. Bet metai praėję, ir dar 
šiandien jis negavęs to laikrodėlio, todėl 
jo draugai dabar jį nuolat pajuokią.

Vieni sodina medelius, kiti juos išrauna
(E) Lietuvoje vietomis plinta sveikinti

nas paprotys kelius ir plentus apsodinti 
vaismedžiais. Tokiu būdu ir kelyje iš Vil
niaus į Minską buvo pasodinta 1.500 obe
laičių. Bet beveik trečdalis minėto obelai
čių skaičiaus dingo, tiksliau pasakius, bu
vo pavogta. Tik vieną Marinovkos ka'mo 
gyventoja sučiupo, kuris buvo iškasęs 21 
obelaite ir laikinai paslėpęs po šiaudais 
tvarte. Žinoma, jis buvo nubaustas.

Senieji komunistai moko jaunuosius
(E) Vilniuje susikūrė senųjų partiečių 

grunė. kuri sistemingai pa'aikys santykius 
su komjaunuoliais ir šiaip jaunimu, tiks’u 
įdiegti jiems komunistinę dvasią.

JAUNASIS DAILININKAS

Teisėjo vaidmenį, kai reikia ką nors if 
pagrindų .. pasmerkti, paprastai pasiima 
.Tiesa“. O apie jaunuosius dailininkus, ma 
tote, vedamąjį parašė .Komjaunimo tiesa“ 
Kaip gi čia atsitiko, kad ji iš .Tiesos“ ban
do paveržti teisėjo vaidmenį?

Greičiausia, taip atsitiko dėl to, ksd 
tuos jaunuosius dar ne galutinai reikėjo 
pasmerkti. Jie tik minimi dar pavardėmis 
ir iškeliamos jų klaidos, bet manoma, kad 
tos pamokos jiems ir užteks. Teisybė, kai 
kurie minimi jau nebe pirmą kartą, saky
sim, dailininkė Demkutė.

Jie barami, kad kartoja tai, kas komu
nistų partijos seniai pasmerkta. Girdi, j’e 
privalo vadovautis tradicijomis kurios yra 
sveikos.

Pamokslai yra įsakmūs, grėsmingi. Va
dinas, būrelis jaunų dailininkų jau atkrei
pė prižiūrėtojų dėmesį tuo, kad jie savo pa 
veiksluose užmiršo nupaišyti komunizmą. 
Vieni to būrelio atstovai ka’tinami forma
lizmu, kiti bakūžių paišymu. Nematyti nie 
kur vadinamųjų darbo didvyrių, didžiulių, 
gerai nupenėtų socialistinių kolchozo kiau 
lių, traktorių, agitatorių, elektros stočių. 0 
tai reiškia, kad jaunimui šitokie dalykai 
neįdomūs ir nepatrauklūs, netinkami jų 
menui. Tai taip pat reiškia, kad menas 
stengiasi ištrūkti iš partijos globos.
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