
KOMUNISTINIS JAUNIMO FESTIVALIS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

TIKIMASI
(Elta) Jau žinoma, kad 8-sis komunis

tinis jaunimo festivalis (kartais jis klai
dingai vadinamas ..pasauliniu jaunimo 
festivaliu“) įvyks nuo liepos 27 d. iki rug
pjūčio 5 d. Suomijos sostinėje Helsinkyje. 
Nieko nuostabaus, kad komunistai šiam 
festivaliui dar nuo praėjusių metų vasa
ros aktyviai rengiasi. Jie ypatingą dėmesį 
skiria pasirengimams tuose kraštuose, ku
rių gyventojai suomiams reiškia didesnių 
simpatijų, būtent, Estijoje ir Vengrijoje.

Eltai iš Skandinavijos kraštų praneša
ma, kad šiuo metu Suomijoje politinę pa
dėtį tenka laikyti nusistovėjusia. Pernai 
metų pabaigoje sovietams prieš Suomiją 
panaudojus spaudimo priemones, ligšioli
nis prezidentas Urho Kekkonen buvo per 
rinktas dar šešeriems metams, ir iš 300 
balsuotojų 199 pasisakė už Kekkoneną. 
Komunistinis kandidatas ■ buvo surinkęs 
vos 62 balsus. Tai liudija, kad Suomijoje 
apie 80 proc. visų gyventojų reiškia akty
vų pasipriešinimą komunizmui. Maždaug 
toks pats gyventojų nuošimtis yra nusista 
tęs prieš vasarą rengiamąjį festivalį, o jei 
pažvelgti į jaunimo organizacijas, pasiro
dys, kad jų tarpe tas nuošimtis dar di
desnis.

Praėjusią žiemą ir šį pavasarį suomių 
vyriausybė ir viešosios įstaigos kiekviena 
proga pabrėždavo, kad komunistinį festi
valį rengia privataus pobūdžio organiza
cijos ir kad suomių įstaigos į rengimo dar
bus nesikiša. Panašios nuotaikos Suomi
joje vyrauja ir šiuo metu. Jau tai verčia 
spėti, kad, festivaliui vykstant suomių 
sostinėje, galima tikėtis prieš komunistus 
nukreiptų manifestacijų ar kitokių pasi
reiškimų.

Meskime žvilgsnį į suomių jaunimo or
ganizacijas. Iš viso jose esama 1,5 mil. na 
rių. Klystų, kas manytų, kad šių narių 
bent didžioji pusė numato dalyvauti festi 
valy. Iš tikro tikimasi, kad festivalio iškil
mėse ir darbuose dalyvaus vos 1-2- proc. 
tų organizacijų narių, irtai tik komunisti
nis jaunimas. Suomių Jaunimo Organiza- 

cija <"SNE) pareiškė, kad. tiek ji, tiek jai 
. gimingos organizacijos neigiamai nusista- 
I čiusios dėl festivalio. Dalyvauti sutinka 

tik dvi jaunimo organizacijos: Suomių De 
mokr.atinio Jaunimo S-ga ir Suomių De
mokratinių Pionierių S-ga. Būdinga, kad 
festivalyje nedalyvauja net 46 suomių jau 
nimo organizacijos.

Pasišalinkite iš miestų ir gatvių festiva
lio metu — štai tokį šūkį skelbia festiva
lio priešai Suomijoje. Visi gyventojai ir 
ypač jaunimas kviečiamas festivalio die
nomis, kiek tik galima, nebūti miestuose 

i ir ten, kur vyks festivalio programos, ar 
i net išvykti į užsienio kraštus, juo labiau, 
' kad tada jau bus prasidėjęs ir vasaros tu

rizmo sezonas. O visiems tiems, kurie bus 
pasilikę miestuose, metamas šūkis: neiš
eikite į gatves, venkite dalyvauti ar pasi
rodyti festivalio programose. Iš kitos pu
sės, komunistiniai organizatoriai deda 
visas pastangas į Suomijos sostinę su
traukti kuo daugiau savo šalininkų ar sim 
patikų.-Spėjama, kad iš viso krašto festi
valio dienomis į sostinę bus atgabenta 
bent 50.000-60.000 jaunų suomių komu
nistų.

Šia proga pastebėtina, kad Fed. Vokieti
joje, pagal paskutines spaudos informaci
jas, griežtai draudžiama varyti propagan
dą už festivali ar verbuoti jaunimą, kvies
ti dalyvauti. UPI agentūros pranešimais, 
gegužės 17d. Hamburgo teismas įsakė kon 
fiskuoti visus festivalio prospektus, leidi
nius „Pasaulinis jaunimo festivalis Hel
sinkyje, 1962 m.“. Pasiremta Vokietijos 
aukščiausiojo teismo sprendimu, kuriuo 
tas festivalis sudarąs Vokietijoje uždraus
tos jaunimo organizacijos FDJ (Freie 
teutsche Jugend) veiklos sritį. Taigi vo
kiečių teismas nusprendė: jei kas agituoja 
už festivalį, tai toks veiksmas yra lygus 
valstybės saugumą pažeidžiančiam veiks
mui.

Koks numatomas festivalio dalyvių 
skaičius? Pradžioje iš užsienio kraštų da
lyvių skaičius buvo numatytas 18.000, vė
liau dėl sunkumų visus dalyvius apgyven
dinti tas skaičius buvo sumažintas ligi 
12.000. Dalyviai numatomi iš 100 kraštų, 
ir bent 4.000-5.000 atvyks ne iš Europos. 
Pvz., iš Afrikos kraštų numatoma daly
vių: iš Sudano — 90, Maroko ir Tuniso — 
80 ir kt., iš P. Amerikos po 240 delegatų 
kviečiama iš Kubos, Brazilijos, Venezue- 
los ir Argentinos. Austrijoje numatoma 
prisimedžioti 600 dalyvių, tuo tarpu Len
kija planuoja pasiųsti 450 jaunuolių. Ži
noma, į festivalį vyks ir JAV jaunimo 
atstovai, kaip paprastai, arba suklaidinti 
komunistinės propagandos meškerės, ar
ba kaip nesąmoningi komunizmo ar jo 
Idėjų simpatikai.

Melas — viena festivalio propagavimo 
I Priemonių. Tai paaiškėjo prieš keletą mė-

ANTIKOMUNISTINIŲ PASIREIŠKIMŲ HELSINKYJE
nėšių, kai festivalio leidinys „Festivaali“, 
kurio Suomijoje išplatinama 1 mil. eg
zempliorių, buvo paskelbęs, kad JAV pre
zidento Kennedy specialus atstovas A. 
Harrimanas tariamai buvęs pareiškęs, jog 
festivalis esąs vertas paramos ir jį verta 
aplankyti... Kas gi pasirodė? Harrimanas 
niekuomet nebuvo panašiai ka.bėjęs ir 
net nežinojęs, kad toks festivalis iš viso 
rengiamas Suomijos sastinėje. Šį festiva
lio rengėjų melą viešumon iškėlė liberalų 
leidžiamas dienraštis „Helsinkin Sa- 
nomat“.

Nekomunistinė suomių spauda boiko
tuoja festivalį, kaip nusiskundė suomių 
komunistų organas „Kansan Uutiset“, nu
rodęs, kad du suomių laikraščiai — „Ha- 
meen Kansa“ (socialdemokratų) ir „Ha- 
meen Sanomiat“ (konservatorių) — atsi
sakė ‘ spausdinti apmokėtus skelbimus 
apie vietinio rengimo komiteto susirinki
mą. Čia reikia paminėti ir įvykį su suo
mių gynybos ministeriu Lars Bjorkenhei- 
mu jo viešnagės Maskvoje metu. Tass 
agentūra, laikraščiai „Komsomolskaja 
Pravda“ ir „Krasnaja Zvezda“ tuo metu 
paskelbė tariamąjį ministerio sėkmės lin
kėjimą festivaliui... Ministeris per tą pa
tį Tassą turėjo paskelbti, kad jo žodžiai 
buvę iškraipyti, o suomių vyriausybė vėl 
turėjo pranešti nieko bendra neturinti su 
festivalio rengimu.

T SeplųnioS
KITO ATSTOVO NENORI

V. Vokietijos ambasadorius Sov. Sąjun 
gai Dr. Kroli rudenį numatomas atšaukti 
iš Maskvos, nes jis jau porą kartų be Bo- 
nnos žinios siūlė sovietams planus iš
spręsti Berlyno klausimui, visiškai neišsi 
aiškinęs su savo vyriausybe.

Į jo vietą pasiūlyti 6 kandidatai, bet nė 
vieno jų nenori prisiimti Chruščiovas.

STREIKAI BAIGTI
šešias savaites užtrukę streikai Ispani

joje baigti.
Apie 40 procentų anglies kasyklų dar 

bininkų bus padidinti atlyginimai 5-10 
procentų. Pakeliami atlyginimai ir gelž- 
keliečiams.

ČEKOSLOVAKIJOS KLAUSIMAS
Skelbiama, kad padidėjęs įtempimas 

tarp Chruščiovo ir Čekoslovakijos komu
nistų vado prezidento Novotnio, kuris yra 
stalinistas. Dėl to buvo atidėtas čekoslo- 
vakų komunistų partijos suvažiavimas.

Sovietai yra nusiuntę į Čekoslovakiją 
Iljičevą, kuris susitikinėja su buvusio mi 
nisterio pirm, pavaduotojo ir vidaus rei
kalų min. Barako draugais ir rėmėjais 
(Barakas slaptai buvo nuteistas 15 m.).

GINKLAI AR SVIESTAS?
Maisto gaminių kainas sovietai pakėlė, 

nes pasiryžę daugiau mokėti kolcho
zams, kad daugiau būtų auginama. Ta
čiau jie, žinoma, tam reikalui galėjo pa
imti pinigų iš kitur.

Chruščiovas pareiškė, kad „socializmo 
priešai“ norėtų, jog žemės ūkiui primokė 
jimai būtų vykdomi iš ginklavimuisi skir 
tų lėšų. Tačiau pagal jį Rusijoje niekas 
nenorėtų, kad dabar nukentėtų apsiginkla 
vimas.

EICHMANAS PAKARTAS
Eichmanas, kuris nacių valdymo lai

kais Vokietijoje padėjo išnaikinti milijo 
nūs žydų, Izraelyje jau pakartas. Kūnas 
sudegintas, ir pelenai išbarstyti jūroje už 
Izraelio sienų.

Izraelio prezidentas atmetė jo prašymą 
pasigailėti. Prašymus dar buvo padavę 
jo žmona ir brolis.

PABRANGINA MAISTĄ
Sov. Sąjungoje apie 30 proc. pabrangs

ta maistas — mėsa, sviestas, pienas.
Jaučiamas maisto trūkumas. Mėsos jau 

keleri metai nepakanka.

BADAS IR POLITIKA
Tarptautinis Raudonasis Kryžius, pasi

naudodamas Amerikos ištekliais, buvo pa 
siryžęs padėti badaujančiai Kinijai. Ta
čiau Kinija nenori įsileisti jokios organi
zacijos atstovų, o Amerika nesutinka siųs 
ti ką nors, jei Kinijos komunistai neleis 
tarptautinei organizacijai dalyti, nes ant
raip Amerikos kviečiai gali būti perpilti 
į kitokius maišus.

Raudonasis Kryžius dabar per Hong 
Kongą remia kiniečius šiek tiek siunti
niais.

Kinai ir vėl tyli... Jie ligšiol nėra atsa
kę į festivalio kvietimus ir nėra paskelbę 
savo ketinimų. Tačiau manoma, kad raud. 
Kinijos atstovai vis dėlto į Helsinkį būsią 
pasiųsti.

O kaip sovietai reaguoja į Vakarų kraš 
tų reakciją ir kai kuriuos pasirengimus 
boikotuot festivalį, surengti komunistams 
priešiškas manifestacijas? Daugiausia 
tais klausimais rūpinasi Maskvos „Kom
somolskaja Pravda“. Štai keletas ištrau
kų iš laikraščio pasisakymų: „Socialdemo 
kratinio jaunimo vadovai vengia diskusi
jų su pasaulio jaunimu... jie ypač vengia 
pasikalbėjimų su jaunais komunistais... 
Pačioje Suomijoje dešinieji socialdemo
kratai atvirai pasisako prieš festivalį... 
Jie panaudoja senus „šaltojo karo“ argu
mentus... Reakcionieriai deda daug pas
tangų, išleidžia pinigo, kad tik sutrukdy
tų festivalius, ir tai pasireiškę dar 1959 
m. Vienos festivaly... Keista, kad net suo
mių jaunimo organizacijos virsta Vakarų 
propagandos aukomis.

Tas pats laikraštis savo metu buvo pra
nešęs, kad sovietų delegaciją sudarysią 
apie 700 jaunimo. Tačiau jau Vienos pa
vyzdys parodė, kad tuos jaunuolius paly
dės ir „turistų“ ir kitokių svečių šimtai. 
Suomijai esant sovietų artimiausia kaimy 
ne, lauktina, kad tokių „svečių“ skaičius 
šiais metais dar galės pakilti.

DIENOS -|
KINIJA EKSPORTUOJA HEROINĄ

Amerikos įgaliotinis narkotikų reika
lams Ženevoje pakaltino komunistinę Ki
niją, kad ji gabena į užsienius didelius 
kiekius heroino, norėdama tuo būdu ap
sirūpinti auksu ir tvirta valiuta.

Heroinas laivais gabenamas iš Junano 
provincijos, arkliais į Burmą, iš jos pro 
Siamą į Hong Kongą ir paskui į Ameriką 
ir kitus kraštus.

Kinija opiumo žaliavos pagamina zpie 
3000-4000 tonų kasmet.

CHRUŠČIOVAS PRIEŠ BENDR. RINKĄ
Chruščiovas pasiūlė, kad Sov. Sąjunga 

vadovautų kovai prieš Bendrąją rinką, 
kuri esanti kolonialistų kolektyvas ir tu
rinti agresyvinę politiką.

Pagal jį, reikia apjungti visų žemynų 
tautas, kad ir silpnosios galėtų pasinau
doti prekybos lengvatomis.

AMERIKA NEPULS
Nusiginklavimo konferencijoje ameri

kiečių atstovas Arthuras Deanas pareiš
kė, krd Amerika, turint galvoje jos tradi
cijas. dorovinius principus ir konstituci
nę santvarką, nebus tasai kraštas, kuris 
pirmas pultų.

Tačiau Rusijos atominis pajėgumas, 
dar nėra toks, kad ji pajėgtų sunaikinti 
Ameriką, nors sunkių nuostolių galėtų pa 
daryti.

OAS SIŪLO
OAS teroristinė organizacija pasiūlė li

gi šiol prieš Prancūziją kovojusiai Alžyro 
muzulmonų organizacijai pradėti tartis.

Jei nebūsią tariamasi, tai OAS sunai
kinsianti viską, kas prancūzų Alžyre bu
vo per 130 metų sukurta, ir visi europie
čiai tada pasitrauksią.

NAUJAS UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MINISTERIS

Italijos užsienių reikalų ministeriu bu
vo Segnis. Bet jis buvo išrinktas prezi
dentu.

Nauju užs. reik, ministeriu paskirtas 
senatorius Attilio Piccionis.

BIČIULYSTĖ ATGAIVINAMA
Sovietų vyriausybė pakvietė Jugoslavi

jos prezidentą Titą praleisti Sov. Sąjun
goje atostogas.

Titas kurį laiką buvo sovietų nemalo
nėje. Paskui Gromykas buvo nusiųstas 
pradėti ruošti dirvos naujai draugystei. 
Būdamas Bulgarijoje, Chruščiovas pakal
bėjo apie santykių gerinimą su Jugosla
vija. Atostogos turėtų baigti nesantaiką.

200 lietuvių pensininkų Berisso mieste
(E) „Argentinos Lietuvių Balsas“ pra

nešė, kad Argentinos lietuvių sostinėje — 
Berisso mieste esą pora šimtų lietuvių, ku 
rie po 30 ir daugiau metų darbo virto pen
sininkais. Jų dauguma dirbo fizinį darbą 
gyvulių skerdyklose, tačiau jų vaikai jau 
pasiekė laisvų profesijų, tai gydytojai, 
technikai, mokytojos ir aukštąjį mokslą 
einantis jaunimas.

PPPhPBA m POLITIKA
Šveicarų „National-Zeitung“ rašo dėl 

Rytų Vokietijos, kuri Vakarų Vokietiją 
prašo paskolų:

„Tasai dalykas, kad komunistinis reži
mas kreipiasi paramos į kasdien bjauriau 
šiai šmeižtąją Vakarų Vokietiją, parodo 
tiktai, kokio didumo ūkinės katastrofos 
prisigyveno Vokiečių Demokratinė Res
publika. Tik tenykštis skurdas ir padėtis 
be išeities galėjo priversti Ulbrichtą ši
taip pasielgti. Nei Sov. Sąjunga, nei Čeko
slovakija pakankamai neduoda. Lenkija 
už bulves reikalauja sudėtingų mašinų ir 
lengvųjų automobilių. Vakarų Berlyne 
laikomasi tokio požiūro, kad Vakarų Vo
kietija turėtų suteikti pagalbą, tačiau kar 
tu pareikalaudama garantijų netrukdo
mai susisiekti su Berlynu“.

Už paskolą, bet kartu ir dėl to, kiek 
prasmės gali turėti tos Rytų Vokietijos 
garantijos, šitaip rašo V.- Vokietijos 
„Sueddeutsche Zeitung“:

„Ar mes čia, Vakarų Vokietijoje, netu
rime moralinės pareigos pirmiau negu 
kas nors kitas padėti tam atsilikusiam 
kraštui, kuriame gyvena 17 mil. vokiečių 
ir su kuriuo mes norime susijungti? Ta
čiau tuojau iškyla ir politiškas atpildo 
klausimas, kuris vienintelis galėtų sudo
minti tokiu prekių kreditavimo reikalu. 
Tai rodytų, kad Ulbrichto režimas svars
to galimybes sudaryti esminių lengvatų 
dėl tarpzoninio susisiekimo ir Berlyno vi
duje. Žinoma, visai kitoks vaizdas būtų, 
jei atsilygindamas Rytų Berlynas patik
rintų ateity vokiečiams susisiekimą tarp 
Federalinės Respublikos ir Vakarų Ber
lyno. Tada prekėms pirkti kreditai būtų 
lyg kokia duoklė Vokiečių Demokratinei 
Respublikai už tą priėjimą prie Berlyno, 
tačiau iš tikro nepašalintų pavojų. Ke
liaudamas zona. Federalinės Respublikos 
pilietis ir Vakarų Berlyno gyventojas bus 
pavojuje, kad jis gali būti sauvališkai 
areštuotas. Norint šitaip išsipirkti, tai nė
ra tikras būdas".

SOVIETINĖS IMPERIJOS ŠEŠĖLIAI

Vertindamas Chruščiovo kelionę į Bul
gariją ir kvietimą marš. Titui atvykti į 
Sov. Sąjungą, vokiečių „Salzburger Nach 
richten“ rašo:

„Kaip anais 1956 metais, taip dabar ir 
vėl grėsmingi šešėliai supa sovietinę ko

Jaunimo
Matydami šiuo metu kylantį DBLS ir 

kitų organizacijų didelį susidomėjimą jau 
nimu, kreipėmės į DBLS Valdybą su kele 
tu klausimų.

1. Šį rudenį kviečiamas Europos lietu
vių jaunimo suvažiavimas Lietuvių Sody
boje. Ar rengėjai tikisi, kad tasai suvažia 
vimas duos tam tikrą lūžį, vadinas, kad 
po to jau didžioji kliūtis jaunimui susior
ganizuoti bus nugalėta?

— Tikimės, kad pradžia bus padaryta. 
Jaunimo suvažiavimai turėtų būti orga
nizuojami kasmet.

2. Suvažiavimą, kaip atrodo, kviečia 
DBLS. Po D. Britanijos Lietuvių Bend
ruomenės suvažiavimo „Europos Lietuvy
je“ buvo paskelbta,, kad jaunimo klausi
mas buvo apleistas ir kad Bendruomenės 
Valdyba laikys tai pačiu didžiausiu savo 
rūpesčiu. Ar neišeis taip, kad jaunimas 
turės dvi aukles?

— Bendruomenės Valdyba pagal savo 
konstituciją yra koordinacinis organas, 
derinąs kitų lietuviškų organizacijų Angli 
joje veiklą. Todėl jaunimo organizavimas, 
kaip ir ligšiol, priklausys kitoms organiza 
cijoms. DBLS pirmoji pradėjo tuo klausi
mu rūpintis. Jai teks tą darbą dirbti ir 
toliau.

3. Kas apmokės su jaunimo suvažiavi
mu susijusias išlaidas, turint galvoje, kad 
DBLS nėra turtinga?

— Didžiąją išlaidų dalį — suvažiavimo 
dalyvių išlaikymą — pasiėmė Lietuvių

Maskva siekia gąsdinti neutraliuosius
(E) Iš geg. 13 d. „Pravdoje“ paskelbto 

straipsnio matyti, kad Maskva pasiryžusi 
neutraliuose kraštuose sustiprinti opozi
ciją prieš įstojimą į bendrąja europinę 
rinką. įrodinėjama, kad Vak. Europos 
kraštų ūkinis apjungimas turįs ne tik 
ūkinius, bet ir politinius tikslus, o tai nesą 
suderinama su kai kurių kraštų neutralu
mo sąvoka. Pagal „Pravdą“ bendroji rin
ka labiau pagilina priešingumus, ir tik... 
socializmas įgalinąs pasiekti tos rinkos 
siekiamųjų tikslų. „Pravda“ surado eilę 
argumentų ir visomis priemonėmis gąsdi
no neutraliuosius. 

munistinę imperiją. Dėl revizionisto mar
šalo lankymosi Maskvoje turės paaštrėti 
sovietų-kiniečių kivirčas, o taip pat kivir 
čas su Tirana. Ir Pekinas ir Tirana Chruš 
čiovo kalboje įžiūri kaltinimą sau. Kokias 
pasėkas turės Chruščiovo-Tito pasikalbė
jimai satelitiniams sluoksniams ir sovie- 
tų-albanų santykiams, šiandien dar nega-' 
Urna pramatyti. Tačiau aišku, kad tie san 
tykiai tik paaštrės, jog Titas į Maskvą ke 
liauja, o ne į dovanomis linkusį jį apkrau 
ti Vašingtoną*“.

ANIE LAIKAI UŽMIRŠTAMI

Olandų laikraštis „Volkskrant“ šitaip 
aptaria nuotaikas, kaip šiandien sutinka
mi vokiečių kariai:

„Pokarinė karta džiūgavo sutikdama 
vokiečių karius, o tuo tarpu vyresnieji, 
prisimindami vokiečių invaziją, laikės dar 
truputį santūriau. Vokiečiai pasirodė vi
siškai drausmingi, draugiškai mojavo ir 
olandų civilinėms susisiekimo priemo
nėms noriai teikė pirmenybę. Jokių 
trenksmingų įsakymų, jokių susidūrimų, 
vien tik draugiški kareiviai ir mandagūs 
karininkai, šie 'patyrę vyrai turi teisę 
leistis į pokalbį, nes jų uniformas puošia 
aukšti pasižymėjimo ženklai, įsigytieji 
tarp Rotterdamo ir Stalingrado. Tarp 
Rotterdamo ir šios dienos jau prabėgo il
gas laikas. Dėl to vokiečių kareivių pasi
žymėjimai šiuose manevruose įgalina 
mus žiūrėti į tai kaip į bendras pastan
gas užkirsti kelią trečiajam pasauliniam 
karui“.

REIKALINGOS TIK BENDROS 
PASTANGOS

Prieš susitinkant Prancūzijos prez. de 
Gaulle'iui ir Britanijos min. pirmininkui 
Macmillanui. britų „The Observer“ šitaip 
rašo dėl prezidento pastangų apsirūpinti 
savais atominiais ginklais:

„Europa maža ką tepadarys laisvajam 
pasauliui ginti, jei ji savo naujai sukaup
tuosius išteklius panaudos dideliu mastu 
kartodama tai, ką Amerika jau yra pada
riusi, Tikslas turėtų būti įsijungti į bend
rąsias pastangas“.

„The Guardian“ rašo:
„Prancūzija viena negali pasigaminti 

atominių ginklų, kad pajėgtų varžytis su 
Rusija ar sutramdyti ją“.

reikalai
Namų Bendrovė. Prie kitų išlaidų priside 
da DBLS ir kvies prisidėti Bendruomenės 
Valdybą.

4. Kur dingo ta Lietuvių Jaunimo Są
junga, kuri Londone prieš keletą metų bu
vo iškilmingai įsteigta? Tada buvo išrink
ta ir valdyba. Ar visi jau išvažinėjo?

— Dabar daromos pastangos jaunimo 
veiklai atgaivinti.

5. Kokią jaunimo organizaciją čia sve
tur įsivaizduoja vyresnieji visuomeninin
kai? Ar tai būtų tik lietuviškos kilmės 
jaunimo susibūrimas, ar turėtų jis ir ko
kių nors lietuviškų užsimojimų?

— Norima jaunimą įtraukti į saVo gre
tas, kad tuo būdu būtų užtikrintas mūsų 
organizacijos siekiamųjų tikslų vykdymo 
tęstinumas.

PASAULY
— Armandas Belvisis, kuris organiza

vo pasikėsinimą prieš prez. de Gaulle, pa
sidavė policijai Paryžiuje, pirma pagrasi
nęs išsprogdinti butą, kuriame jis buvo 
apsuptas, ir metęs dar granatą ir ašarinę 
bombą į policiją.

— Trys ukrainiečiai Dniepropetrovske 
nubausti mirties bausme, kad menkus 
obuolius įkainuodavo ir atiduodavo par
duoti, kaip geriausią rūšį.

— Tvirtinama, kad Salano byla nebus 
iš naujo svarstoma.

— Komunistinė Kinija 204-ąjį kartą 
įspėjo Ameriką dėl to. kad šios lėktuvai 
pažeidinėją jos teritoriją.

— Amerika paskolino Marokui 30 mil. 
dolerių.

Londono Vaidilos Pirmininkui
V. ŠALČIONUI, '

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame giliausią 

užuojautą
Londono Vaidilos Valdvha ir nariai
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PIRMOJI POEZIJOS KNYGA
PAŠKEVIČIŪTĖS „AŠ NEGALIU VERKTI“D.

Likimas taip jau lėmė, kad mums yra 
didelio pagrindo susirūpinti savo literatū
ros ateitim. Tie rašytojai, kurie liko Lie
tuvoje ar kurie dabar ateina ten j litera
tūrą, yra priversti rašyti, kas jiems sako
ma, tai dėl to nėra ko dėti vilčių, kad bus 
sukurta kas nors nuoširdų ir nemeluota. 
Kita vertus, svetur gyvenantieji bus pri
versti padėti plunksną su iš Lietuvos išva 
žiavusios kartos parašytąja čia paskutine 
eilute. Kas gimė ir auga jau čia, iš tų sun
ku ko nors besitikėti dėl daugelio priežas
čių. Pirmiausia, reikia gerai įvaldyti lietu 
vių kalbą, visą kultūrinį prjikimą, ir tai 
retam tegalės būti įmanoma. Antra, vyrės 
nieji išsivežė viską, net ir tą žmogų, kurį 
jie vaizduoja. Jaunimas nuo mokyklos 
suolo patenka jau svetimos kultūros jū
ron, ir jeigu jis ką nors duos, jei jame iš
kils talentai, tai savo kūrybinius vaisius 
jis atiduos jau kitiems. Be abejo, tai bus 
skaudus nuostolis mums, kaip tautai, ku
rios vertė tarp kitų tautų visada bus 
matuojama kultūros aukštumu (jokiu 
būdu ne tuo, jei jie bus prisidėję savo kū 
rybinėmis pastangomis, kad kuri nors ki
ta tauta turėtų didesnę kultūrą).

Todėl nesulaikome savo džiaugsmo, jei 
mūsų kultūros čia padangėse pasirodo sa 
vo darbais koks naujas talentas. Tokį 
susidomėjimą dabar sukelia ir Danutės 
Paškevičiūtės eilėraščių rinkinys Aš ne
galiu verkti, išėjęs su Nidos ženklu. Lite
ratūros pasaulyje ji naujas žmogus — tai 
pirmasis jos rinkinys. Jos eilėraščių bu
vo jau išspausdintų ir periodikoje, bet 
taip išblaškyti, žinoma, jie negali sudaryti 
tokio įspūdžio, kaip visuma.

D. Paškevičiūtė yra dar viena tokių lie
tuvių, kurie kai ką išsivežė. Pirmiausia— 
kalbą. Antra — atsiminimų, kurie ją sie
ja su gimtąja žeme ir su lietuviu. Bet poe 
tas, be abejo, eina gyvenimu, o jei ta jo 
kelionė vyksta jau svetimam krašte, tai 
ir naujosios aplinkos ženklai visada bus 
matyti.

Ne vienas Maironio ir Brazdžionio tra
dicijose augęs skaitytojas gal ir neskaitęs 
padės šią knygą į šalį, nes jis neras čia to 
mums įprasto skambumo, sandariai pos-

LIETUVOJE MIRĖ A. GALAUNIENĖ
(E) „Literatūra ir Menas“ 18 nr. (geg. 

5 d.) paskelbė mažutę, vos pastebimą Dai 
lininkų S-gos užuojautą meno istorikui P. 
Galaunei jo žmonai mirus (be mirties da
tos).

Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė bu
vo gimusi 1897 m. Pradėjo dainuoti dar 
11 m. amž. būdama, 1914 m. buvo įstojusi 
į Maskvos filharmonijos konservatoriją, 
studijų metu dalyvavo lietuvių koncertuo 
se, dalyvavo operose ir Filharmonijos pa
statymuose Maskvoje. 1918-20 m. rengė 
koncertus Žemaitijoje, Kaune ir Vi'niuje. 
Kaune su kitais muzike is ėmėsi operos 
organizavimo darbo. 1920 m. gruodžio 31 
d. pasirodė Kaune pastatytoje „Travia
tos“ operoje (Violetos vaidmeny). -Dau
giau kaip 20 operų A. Galaunienė dainavo 
pirmąsias roles. Iš operos su pensija pasi
traukė 1930 m. Vėliau dar da’yvavo įvair. 
koncertuose, buvo aktyvi Lietuvių-Pran
cūzų D-jos narė. 

mals suskirstytų eilėraščių, kurių eilučių 
galai vienaip ar kitaip suderinami. Reikia 
pripažinti, kad toksai rimavimas ne atima 
ką nors iš eilėraščio, bet nemaža prideda 
jam. Kartais šiaip jau tuštokas eilėraštis, 
jeigu jis gražiai skamba, įveikia sudaryti 
įspūdį vien tuo skambumu. Bet šiandien 
jau stipriai yra įsitvirtinęs laisvasis eilia
vimas ir lietuvių poezijoje, ir prie jo bai
giame priprasti. Net- sakome, kad pats 
svarbiausias dalykas — tai eilėraščio poe
zija. Juk net ir tokie mūsų poezijos meist
rai, kaip Mykolaitis-Putinas, vienu kitu 
atveju yra atsisakę to klasinio eiliavimo, 
bet tokiais poetiškai pavyzdingais atve
jais, kad skaitytojas nelabai net ir dėmesį 
atkreipia, kad kažkas ne visiškai taip, 
kaip Maironio — nėra rimų.

D. Paškevičiūtė yra atsisakiusi klasinio 
eiliavimo.

Tačiau manome, kad tai maža ką iš jos 
teatima. Kartais juk būna, kad ir romano 
puslapiuose netrūksta gražios poezijos. 
Visa, tur būt, bėda su D. Paškevičiūtės poe 
zija, kad ji yra panašesnė į prozą. Prozi
ninkui, kaip žinia, daugiau reikia mokė
ti pasakoti, poezijos — drąsių ar jautrių 
vaizdų ar palyginimų iš jo niekas nereika 
lauja, jam tai ne pirmaeilis dalykas. Jo 
savitas balsas reiškiasi kuo kitu negu 
poeto.

O į žmones išeinąs poetas privalo tu
rėti aiškiai savitą, drąsų, originalų balsą. 
Tos ypatybės čia būtinai reikalingos, nes 
eilėraštis būna trumpas, ir jeigu jo posme 
nėra perlų, tai jau nieko nėra.

D. Paškevičiūtei po pirmosios knygos 
dar reikėtų gerai pasvarstyti poezijos rei 
kalavimus. Jeigu ji norėtų ir toliau rašyti 
šitai šitaip:

Vešlioje vejoje prieš mano langą
Pražydo svyruonė vyšnia,
Pražydo ružavais, švelniais žiedais...
Pavasarinis vėjas įsisukęs
Nešiojo jos vainiklapius po orą, — 

tai mūsų viltys ir džiaugsmas sutinkant 
pirmąsias poezijos knygas nepasiteisintų.

Danutė Paškevičiūtė

SUSITIKIMAI

Kažkas man pasakojo matęs
Laivus, prasilenkusius ūkuotą naktį 

Indijos vandenyne, 
žėrinčiais langais viens kitą sveiki

nusius
Nutilusių bangų akiratyje.

Aš niekad neplaukiau Indijos vande
nynu

Ir nemačiau laivų ūkuose ar po aukš
tu žvaigždynu.

Aš tik žinau, kad žmonės kartais 
kaip laivai

Prasilenkia ir diaugiau nesusitinka 
niekados.

(Iš rinkinio „Aš negaliu verkti“)

Turėdami tai galvoje, ieškome ir šia
me D. Paškveičiūtės rinkinyje vilties už
sikabinti.

Pavakarys pasimirė klajoklio sniego 
pūgoje...

Atsiminimų akmenėliais išgrįstu ta
ku...

Ir laikas skaitė ten senus, sukrypu
sius kryžius...

Taip, jau čia geriau, tačiau dar tik at
skiri vaizdai. O kiekvienas eilėraštis rei
kalingas daugiau negu vieno vaizdo.

P. Anučionis

LIETUVOS PARTIZANAI SULAUKĖ 
DAUG DĖMESIO

Neseniai Voyages Press išleista „Gueri
lla Warfare on the Amber Coast“ knyga 
apie Lietuvos partizanus amerikiečiuose 
yra radusi plataus atgarsio. Jau lietuvių 
spaudoje cituotas E.A. Mowrer atsiliepi
mas ryšium su „Guerilla Warfare...“ pa
sirodymu buvo paskelbtas 45 laikraščių 
vedamuoju. Knyga buvo paminėta ne tik 
„New York Times“ naujų knygų praneši
me, bet ir „Publishers Weekly“ ir „The 
Library Journal“. Labai gausūs atsiliepi
mai iš senatorių, kongresmanų, guberna
torių. Illinois gubernatorius O. Kerner, 
dėkodamas už knygą, rašo, kad knyga 
„yra įdomi ir duodanti daug žinių“. Texas 
gubernatorius P. Baniel pagiria, kad kny
gos „faktai yra pateikti patraukliu bū
du“. Senatorius P.A. Hart priduria, kad 
jis neabejojąs, jog heroiška lietuvių kova 
dėl laisvės yra įsidėmėtina pamoka lais
vajam pasauliui“. Senatorius B. Koating 
leidinio įvadą ir savo gražų įvertinimą įra 
šė į „Congressional Record“. Kai kurie ra
dio komentatoriai leidinio ištraukas yra 
panaudoję savo pranešimams. Būdinga, 
kad leidinys atkreipė ir Amerikos komu
nistų dėmesį, ir New World Review pasi
rūpino jį įsigyti.

Naujas „Jaunimo bibliotekos“ leidinys
Balės Vaivorytės apysaka iš Lietuvos 

kaimo mokyklinio gyvenimo NARDŽIO 
PULKAS jau spausdinama saleziečių 
spaustuvėj, Castenuovo Don Bosco, Itali
joj. Knyga turi 160 psl., išpuošta V. Alek
sandravičiaus SDB dviejų spalvų iliustra 
cijom. Veikalas įeina į JAUNIMO BIB
LIOTEKOS rinkinio skyrių „Ir eisim 
Lietuvos keliu“, kur spausdinami lietuvių 
klasikai ir dabartiniai mūsų rašytojai 
jaunimui.

Mirė Pov. Rotomskis
(E) Gegužės 17 d. Vilniuje mirė Lietu

vos draugystės ir kultūrinių ryšių su už
sienių šalimis draugijos pirmininkas Po
vilas Rotomskis. Komunistų partijos na
riu jis buvo nuo 1923 m., be to, partija jį 
laiko aktyviu revoliucinio judėjimo Lie
tuvoje dalyviu. Šis pagal spaudą ir Vil
niaus radiją „ištikimas liaudies sūnus“ 
palaidotas Vilniaus Antakalnio karių ka
puose, kur palaidoti ir kiti stambūs Lie
tuvos komunistų veikėjai ir pareigūnai.

beldžiasi į žmonių širdis ir siūlosi juos 
vesti į tiesą. Kas tą beldimąsi išgirsta ir 
pasiūlymą priima, tam suteikiama galia 
būti Dievo vaiku (plg. Jono 1,12), tas yra 
pašaukiamas matyti garbę „vienatinio iš 
Tėvo gimusio Sūnaus, pilno malonės ir 
tiesos“ (Jonol.14). Priimtasis Dievas Dva 
šia suteikia laisvę, gyvenimą ir ramybę, 
nes „kur yra Viešpaties Dvasia, ten yra 
laisvė“ (2 Kor. 3,17) ir „Dvasios pastanga 
— gyvenimas ir ramybė“ (Rom. 8,6).

Kun. Bronius Liubinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — per Sekmines, birželio 10 

d., 12.30 vai.
Birželio 17 d., 12.30 vai., St. Ann‘s baž
nyčioje iškilmingos pamaldos trėmi
mų sukakčiai pažymėti. Pamaldose 
Kviečiami dalyvauti plačių apylinkių 
lietuviai, ypač jaunimas. Per pamaldas 
solo giedos Vanda Galbuogytė. įeinant 
į bažnyčią visiems bus segami gedulo 
ženklai.

ECCLES — birželio 10 d., 12.15 vai.

SEKMINĖS
Pažadas ir išpildymas

Trečiasis švč. Trejybės asmuo, šventoji 
Dvasia, dalyvaujantis Tėvo kuriamajame 
darbe ir Sūnaus atperkamajame, turėjo 
pasireikšti žmonijai, kaip pašventintojas. 
Tas apsireiškimas jau žadamas S. Testa
mente. Pranašas Joelis jį taip skelbia: 
„Po to štai kas atsitiks: Aš išliesiu savo 
dvasią ant kiekvieno kūno; jūsų sūnūs ir 
jūsų dukterys pranašaus; jūsų seniai tu
rės sapnų, ir jūsų jaunikaičiai matys re
gėjimų. Bet ir ant savo tarnų ir tarnaičių 
aš išliesiu anose dienose savo dvasią“
(Joel 2,28-29). Kristus, prieš žengdamas į 
paskutinį savo žemiškojo gyvenimo tarps 
nį, prieš pradėdamas Golgotos kelionę, 
priminė apaštalams jų ir visų Dievą my
linčiųjų laukiančią laimę: „Aš melsiu Tė
vą, ir jis duos jums kitą Ramintoją, kad 
pasiliktų su jumis per amžius, tiesos dva
sią, kurios pasaulis negali priimti, nes jos 
nemato ir jos nepažįsta. Jūs gi pažinsite 
ją, nes ji pasiliks pas jus ir bus jumyse“ 
(Jono 14,16-17). Vienas pagrindinių die
viškojo Ramintojo uždavinių bus įgalinti 
žmones pažinti tiesą: „Kai gi ateis ta tie
sos Dvasia, ji jus ves į visokią tiesą“ (Jo
no 16,13).

Sekminės yra šio pažado išpildymo die
na. „Sekminių dienai atėjus, visi buvo 
drauge toje pačioje vietoje (Paskutinės 
Vakarienės bute). Štai ūmai pasigirdo iš 
dangaus ūžimas, lyg kad kilsiančio smar
kaus vėjo, ir pripildė visus namus, kuriuo 
se jie sėdėjo. Jiems pasirodė pasidalinę 
tarsi ugnies liežuviai, ir ant kiekvieno iš 
jųjų nusileido po vieną. Visi jie pasidarė 
pilni šventosios Dvasios ir ėmė kalbėti vi
sokiomis kalbomis, taip kaip šventoji Dva 
šia jiems davė prabilti“ (Apd 2,1-4). Tri- 
asmenis Dievas savo trečiuoju asmeniu 
nužengė ant žmonių ir juos galutinai grą
žino į Dievo vaikų būseną. Dievas pasida
rė savo buveinę jį mylinčiuose žmonėse 
(plg. Jono 14,23) ir pasilieka su jais visas 
dienas iki pasaulio pabaigai (plg. Mato 
28,20).

Sekminių diena yra Bažnyčios išsisklei
dimo šventė. Toji dieviškoji institucija, 
kuri buvo pramatyta tęsti išganymo dar
bą, Sekminių dieną susilaukė pirmojo ma
sinio narių antplūdžio. Po šv. Petro kal
bos minios klausė: „Ką mes turime dary
ti, vyrai, broliai?“ (Apd. 2,37). Davus at
sakymą, „priėmusieji jo žodžius buvo pa
krikštyti. Taip tą dieną' prisidėjo apie 
tris tūkstančius sielų“ (Apd. 2,41). Apaš
talai Sekminių dieną visu platumu pradė
jo vykdyti jiems pavestąjį uždavinį: „Ei- 
kite tat ir mokinkite visas tautas, krikš
tydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir 
šventosios Dvasios ir mokydami juos lai
kyti visa, ką tik esu jums įsakęs“ (Mato 
28,19-20). Pirmųjų Sekminių įvykio pasė
koje šiandien sunku rasti žemės kampelį, 
kuriame amžių bėgyje nebūtų buvusi skel 
biama Linksmoji Naujiena.

Pažadėtoji tiesos Dvasia nenuilstamai

Lietuvaitė — lektorė Sydnėjaus 
universitete

(E) „Mūsų Pastogės“ pranešimu, Daiva 
Labutytė pakviesta lektoriauti Sydney 
universitete Australijoje,

L. Zarembaitė Australijos sveikatos 
tarnyboje

(E) Pernai baigusi Sydney universitete 
odontologiją Laima Zarembaitė pasirašė 
sutartį su australų sveikatos departamen
tu, sutikdama tarnauti kaip keliaujanti 
mokyklų dantų gydytoja Australijos N. S. 
W. krašto gilumoje. Šioje tarnyboje Za
rembaitė dirba nuo šių metų pradžios. Ji 
yra veikli lietuvių visuomenininke.

Lietuviai pasižymi madose
(E) Buenos Aires mieste madų saloną 

turį Ben. Survila su žmona VI. Malelaite- 
Surviliene tris mėnesius keliavę po Ame
rikos ir Europos lęraštus, grįžę, sukūrė ir 
rodė naujus modelius televizijos programo 
se ir madų parodose.

„Tiesa“ apie buv. Studijų biurą
(E) Tęsdama savo „demaskavimų“ se

riją, Vilniaus „Tiesa“ gegužės 19 d. n-ry 
(119) paskelbė Ant. Bružo, buv. „Mūsų 
Rytojaus“ ■ redaktoriaus, ilgą straipsnį 
apie vokiečių okupacijos metu Kaune vei
kusį Studijų biurą. Plačiau paliečiama 
Vakaruose gyvenančio J. Senkaus veikla, 
„Tiesos“ redakcija savo įžangoje pastebi, 
kad tas Studijų biuras nebuvęs, kaip tei
gia Bružas, asmeniškas stambus biznis. 
Laikraščio nuomone, tai buvęs „melo sklei 
dimo, antitarybinės propagandos cent
ras“. Pasak laikraščio, A. Bružas siekęs 
sumenkinti to biuro vaidmenį.

Jeigu nacionalizmo dvasia įsiveržia į 
literatūrą, tai ji nustoja būti literatūra

William Falulkneris
(amerikiečių vienas iš pačių
amerikietiškiausių rašytojų)
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Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

&EEXSEI (VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

J
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(13)
Laukta, matyt, buvo pasiuntinių, nes 

Gediminas, vyriausiųjų kunigų apsuptas, 
dešinėj turėdamas žilą senelį Tubingą, o 
kairėj sūnų Liubartą, Volynijos kunigaikš 
tį, sėdėjo soste. Ant galvos sabalių odos 
kepurė, ant pečių užmesta puiki meškos 
oda, kojas pasidėjęs ant kamuoliu susirie 
tusios gyvos meškos: visa tai liudijo, kad 
kunigaikštis šiandien kažko laukia. Neto
li jo ant grindų gulėjo dar pora gyvų meš 
kų. Jokio ginklo neturėjo Gediminas, bet 
už jo nugaros stovėjo du ginkluoti vyrai. 
Šalia Kronivo stovėjo Siaurutis ir Jonas.
Čia pat, tuoj už kunigaikščio, stovėjo ir 
aklasai Bernardas su savo kanklėmis. 
Pastarasai turėjo būti vertėju pasiunti
niams ir Gediminui, kuris, bijodamas iš
davimo, norėjo be kryžiuočių atsivežtojo 
vertėjo, turėti dar savąjį.

Nuo tos, mat, valandos, kai Gediminas 
sužinojo apie tokiu stebuklingu būdu su
grąžintuosius Lietuvai Vilkų Lizdo auklė
tinius, pareikalavo, kad jie priklausytų 
jo rūmams. Ypač gi jo malonę turėjo Ber
nardas; nerodė jis aiškiai, kokį tikėjimą 
išpažįsta, tačiau visiems turėjo didelės 
įtakos. Net patsai Gediminas noriai klau
sė jo balso. Vilkų Lizdo auklėtiniai tyčia 
stovėjo prie Gedimino, kad pasijuoktų 
tuo iš kryžiuočių, ir neapsiriko čia Gedi
minas, nes vos tik įėjo pilies kambarin pa
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siuntiniai, Hochswaldas net paraudonavo 
ir sugriežė dantimis, pamatęs stovinčius 
Vilkų Lizdo auklėtinius.

— Sveikinu jus, mieli svečiai, menkoje 
savo pilyje, didelė tai garbė menkam ku
nigaikščiui matyti pas save galingosios 
Brolijos pasiuntinius. — Kalbėjo apsimes 
damas nuolankiu Gediminas, liepdamas 
Bernardui pakartoti tuos žodžius pasiun
tiniams.

— Gerai supratome jūsų kalbą, didis 
ir galingas Vilniaus ir visos Lietuvos ku
nigaikšti. Mums tai garbė, kad teiksies iš
klausyti mūsų, — atsiliepė Hochswaldas, 
gražiai lietuviškai kalbantis ir atvykęs čia 
kaip vertėjas.

— Nežinojau, kad taip mokate mūsų 
kalbą! todėl, tur būt, ir mūsų vertėjas, ku 
ris neteko akių kare, ir štai šitie jauni vy
rukai. Siaurutis ir Jonas, neužmiršo savo 
kalbos tarp jūsų. Tačiau, nors jūs gerai 
kalbate lietuviškai, jūsų draugai, o mano 
mieli svečiai, nesupranta, tur būt, mūsų 
kalbos, todėl anas aklasai tegu atkartoja 
mūsų žodžius. Bet jei atvykstate taikūs, 
mieli man esate svečiai, tad prašau sėstis 
su mumis prie stalo ir teiktis valgyti Su 
mumis juodą duonelę, kurios mūsų žemė 
duoda, ir mūsų miškų žvėrių mėsos, ir 
mūsų bičių medaus.

Tai sakydamas, Didysai kunigaikštis 
suplojo delnais, o vaikinai tuoj pastatė 

prieš jį didelį stalą, kurio viena pusė bu
vo tokia aukšta, jog aukštai sėdėdamas 
Gediminas ir aplink jį stovintieji galėjo 
valgyti, o kita stalo pusė buvo daug že
mesnė, kur ir nurodė sėstis svečiams. Ge
diminas liepė taip pastatyti stalą todėl, 
kad iš aukšto galėtų žiūrėti į pasiun
tinius.

Pasiuntiniai pažiūrėjo vienas į kitą. Su
prato jie visą Gedimino gudrumą ir nu
jautė, kad jų pasiuntinybė nieku užsi
baigs, bet vienas kitam nieko nesakė. Nė 
nesisėdo prie stalo, bet pasitraukė šalin ir 
kažką susišnibždėjo tarp savęs vokiškai, 
bet taip tyliai, kad Gediminas nei Bernar 
das negalėjo išgirsti, ką jie šnibždėjosi, 
Zigfridui liepus, priėjo atvykę su pasiun
tiniais tarnai, dovanomis nešini, ir visi 
nužingsniavo prie Gedimino, apsupdami 
stalą, bet meškos neprileido visai prieiti 
prie Gedimino.

— Mūsų tikėjimo knygose, — tarė 
Hochswaldas, — parašyta, kad geras ir iš 
tikimas tarnas neprivalo liesti nei valgio 
nei gėrimo, neprivalo nė dulkių nuo savo 
rūbų nukratyti, kol neišpildys savo pono 
įsakymų. Mes taip pat norime būti ištiki
mi tam, kas parašyta knygose, ir Didžia
jam Mistrui Zigfridui von Feuchtvangen. 
Didžiojo Mistro todėl vardu, o taip pat ir 
visos Brolijos vardu, atnešame dovanas 
Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Gedi
minui, galingam rusų žemių valdovui, 
prašydami priimti jas, kaip santaikos 
su Brolija ženklą.

— Dovanas priimame, — atsiliepė Ge
dimine s, ironiškai šypsodamasis pasiunti
niams nematant, — nes kaip gi galėtu
mėm nepriimti dovanų iš tokios turtingos 
ir galingos Brolijos.

Pasiuntinius tai padrąsino.
— Ir mes norime taikoje gyventi su ju

mis, — tarė po valandėlės Gediminas — 
bet jūs, kaip ir mes, turite nutarimus, kad 

tik broliai vienu privalo eiti keliu, o Bro
lijos kelias visiškai kitoks negu Letuvos 
kunigaikščio.

— Lengvai galėsime sugyventi taikiai, 
jei tik jūs norėsite ir priimsite dovanas,
— atsakė Hochswaldas. Pasakęs tai, davė 
ženklą prieiti tarnams su dovanomis. Tar
nai norėjo prieiti, bet meškos sulaikė 
juos. Gediminui davus ženklą, prie jo pri
ėjo Siaurutis ir Jonas, laukdami įsakymų.

— Turiu aš čia, — tarė kunigaikštis,
— savo jaunikaičius, kurių jėgos gal žino
mos Brolijai, jie paduos man dovanas ir 
tuo išgelbės jūsų tarnus nuo mano tarnų 
baimės, — pridūrė, rodydamas į gulinčias 
meškas.

Siaurutis paėmė iš tarnų rankų divoną 
arkliui apdengti ir šarvus, o Jonas šalmą 
ir didelį kardą, kurį ištraukęs iš makšties 
nuogą padavė Gediminui.

— Geras tai ženklas, — tarė linksmai 
Gediminas: — lenkų jaunikaitis paduoda 
nuogą kardą, ir tai kryžiuočių kardą, o 
lietuvis šarvus iš Brolijos atneša.

Sakydamas tai, nesikeldamas nuo sosto, 
šmėsterėjo kelis sykius kardu ir atidavė 
jį vėl Jonui, kuris, įdėjęs kardą makštin, 
parėmė jį prie kunigaikščio šono. Tuo tar
pu Siaurutis padavė Gediminui kitas do
vanas: šarvus ir divoną arkliui apdengti.

Gediminas šitų dovanų neėmė nė į 
rankas.

— Na, šitų nė neišbandysiu, — tarė Ge
diminas, — nes didžiojo Kunigo ir kuni
gaikščio kepurė ir šitos štai meškų odos 
lygiai apgina mane nuo priešų, kaip ir 
storiausi šarvai. Bet Didžiojo Mistro do
vana labai man brangi ir bus padėta pily
je kaip jo draugiškumo ženklas.

— Kaip Didžiojo Mistro, taip ir visos 
Brolijos draugiškumas atviras ir labai pa
geidaujamas ateityje, — atsiliepė Zigfri
das von Papenhiem.

— Tas draugiškumas dar būtų tikres-

nis, jei jūs paklausytumėt gerų Brolijos 
patarimų... — pridūrė Hochswaldas, artė
damas prie Gedimino.

— Dar yra laiko, — atrėmė nekantriai 
Gediminas. Senas gi Tubingas įsmeigė sa
vo nereges akis į kalbantįjį, tarsi jomis 
kiaurai permatytų kalbanti kryžiuotį. 
Kaip kunigaikštis, taip ir Tubingas ne 
vienaip suprato patarimą. Taigi Gedimi
nas susiraukė tik ir nutilo, o Tubingas 
sugniaužė kumštį ir jau norėjo pulti kry
žiuočius, bet atsiminęs kur esąs, nuleido 
rankas ir atsisėdo.

— Geriausias patarimas — tai pasistip
rinti po tolimos kelionės, — pertraukė pa 
galiau tylą Gediminas ir suplojo delnais.

Davus šį ženklą, tarnai tuoj įnešė dide
lius dubenis, pilnus garuojančios mėsos. 
Viename buvo sudėtas į keturias dalis su 
kapotas žvėris, o kitame ištisi kepti žvė
rys. Prieš kunigaikštį pastatytas visas žvė 
ris, kurį jis imdamas už kojų plėšė į ga
balus, duodamas vieną jų aklajam Tubin- 
gui, kitą pasiimdamas sau, o kas liko — 
atiduota visiems puotoje dalyvaujan
tiems svečiams; kitas visas žvėris padėtas 
tiktai priešais Liubartą, kaip kunigaikš
čio sūnų, ir prieš kryžiuočių pasiuntinius.

Tuoj prie kiekvieno puotos dalyvio at
sistojo po jaunikaitį, kurie pilstė sve
čiams iš auksinių ąsočių midų, tokį mė
giamą kryžiuočių gėrimą; nors kryžiuo
čiai ir buvo pripratę prie vyno, kurį na
mie visuomet gerdavo, tačiau Lietuvos 
midus geriau už vyną jiems tiko.

Vien tik Tubingas nepalietė gėrimo, iš- 
pylė jį už savęs dievų garbei ir liepė pri
pilti sau taurę vandens.

Kai jau visi gerokai išgėrė, pradėjo dau 
giau kalbėtis. Bernardas, Gediminui lie
pus, pradėjo skambinti kanklėmis ir niū
niuoti dainelę. Ir taip bešnekučiuojant ir 
ūžiant tęsėsi puota.
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Vokietijos Lietuviai
(2)

PRAGYVENIMO ŠALTINIAI — 
PAJAMOS

Darbo pasiūlymų dabar Vokietijoje ne
trūksta. Sveikieji vyrai ir moterys darbo 
gali nesunkiai gauti. Tačiau mūsų žmonės 
dirba tik paprastais darbininkais (Hilfs- 
arbeiter) ir gauna žemiausias normas. 
Lietuvoje specialistai nebuvo paruošiami 
tokiu būdu, kuris yra įprastas ir reikalau 
jamas Vokietijoje. Čia, baigę pradžios 8 
metų mokyklą, berniukai ir mergaitės pa
sirenka specialybę, eina pas atitinkamos 
srities meisterį dirbti trejus metus moki
niais ir tuo pačiu laiku privalo lankyti 
amatų mokyklą. Po tų 3 metų turi 5 me
tus dirbti savo pasirinktoj specialybėj gi
zeliu ir tik po to yra prileidžiamas ir gali 
laikyti meisterio kvotimus. Kvotimus iš
laikęs, yra pripažįstamas specialistu, jei 
turi lėšų, gali steigti savo įmonę arba eiti 
kitur dirbti už aukštesnį atlyginimą, ši 
tvarka yra visose srityse, ir net restoranų 
ar valgyklų padavėjoms nėra išimčių. Da
bar jauni žmonės, norėdami tuojau dau
giau uždirbti, eina į fabrikus ir čia išmoks 
ta specialybių. Bet fabrikai sutinka moky 
ti tik jaunus žmones. Vyresnio amžiaus 
lietuviai, suprantama, negali pradėti mo
kytis, nes niekas jų mokiniais nepriimtų, 
o, antra, norint mokytis, reikia turėti pa
jamų, iš ko gyventi. Tad jie gali dirbti tik 
paprastais darbininkais ir turi tenkintis 
mažais uždarbiais. Kaip matoma, čia ne
užtenka savo sugebėjimus praktiškai įro
dyti, bet reikalaujama dokumentais — 
diplomais paremti. Diplomai reikalingi ne 
tik geriau apmokamam darbui gauti, bet 
be jų neatsidarysi nė menkiausios krautu
vėlės ar dirbtuvėlės.

Sveikieji, inteligentiškešnieji ir apsuk
resnieji iš Vokietijos išvažiavo, čia palik
ti tik visais atžvilgiais silpnieji. Daugelis 
neįstengė geriau vokiečių kalbos išmokti, 
o tai irgi nemenkas trūkumas geresniam 
darbui gauti.

Sunkiausia būklė yra nepajėgiančiųjų 
dirbti. Nors lietuviai, turėdami svetimša
lių be tėvynės statusą, daugelyje gyveni
mo sričių yra prilyginti vokiečiams, bet 
dažnai jų būklė yra sunkesnė, negu vokie 
čių. Rentų praktiškai jie negali gauti, nes 
Lietuvoje neveikė, o jei veikė, tai kitokie 
socialinio draudimo įstatymai ir Nepri
klausomoje Lietuvoje išdirbtasis laikas 
neįskaitomas rentai išsitarnauti. Jei kam 
ir pasiseka rentą išsirūpinti, tai jos dydis 
yra lygus socialinei pašalpai, o kartais net 
ir mažesnis už ją. Apie socialines pašal
pas, kurias moka miestai, miesteliai ar 
kaimai, jau daug kartų buvo rašyta. Jos 
šiek tiek įvairuoja, atsižvelgiant į brangu
mo zonas. Didmiesčiuos jos kiek dides
nės, o kaimuose mažiausios, ir jų vidurkis 
visoj Vokietijoj yra nuo 70 iki 90 DM vien 
gungiui ar šeimos galvai per mėnesį, šei
mų narių socialinės pašalpos jau mažes
nės. Pavyzdžiui, 3 asmenų šeima, gyve
nanti Muenchene, mėnesiui gauna sociali
nės pašalpos 240 DM, o Osnabruecke 4 
asmenų šeima gauna DM 185, — . Jei bu
to nuoma yra neaukšta, vadinamojo socia
linio buto, tai ji pilnai apmokama, bet, jei 
kas turi brangesnį butą, tai skirtumą pri
valo pats mokėti.

Maisto, drabužių, susisiekimo priemo-

AR ŽINAI, KĄ DARAI?

-W-

Daugumas tų, kurie remia savuosius dovanų 
siuntiniais, dažnai siunčia tokius daiktus, kurie 
Lietuvoje nėra reikalingi. Tuo be reikalo tik sunaudoja 
savo sutaupąs, taip pat dar priedo sumokėdami muitą, 
ir persiuntimo išlaidas.

Mes turime smulkių informacijų, kas Lietuvoje 
labiausiai reikalinga, ir mielai patariame kiekvienam 
siuntėjui, kas verta siųsti ir kaip tai reikia atlikti.

Tiems, kurie nori siųsti savo supirktąsias prekes, 
siūlome prieš perkant palyginti mūstj kainas su 
krautuvių kainomis.

. štai keletas pavyzdžių.
Nailoninės suknelėms medžiagos jardas mūsų parduodamas po 
6/11, krautuvėse po 9/-. Impilams vokiška medžiaga — 12/-, 
krautuvėse — 15/-. Geriausios rūšies medvilninė medžiaga —4/11, 

■ krautuvėse — 6/9. Vilnonės kostiumams ar paltams medžiagos 
jardas tikrai parduodamas ne mažiau kaip po 10/- pigiau negu 
krautuvėse. Batai, kurie krautuvėse kainuoja po 3 svarus, pas 
mus — 2 svarai 10 šilingų.

Anglijoje gyvenantieji tautiečiai, kurie nori 
nusipirkti ką nors sau vartoti, per mus gali gauti Urmo 
kainomis, taigi daug pigiau negu krautuvėse ir visokhi 
prekių, kaip, pvz., radijo aparatų, televizijos aparatų, 
įvairių baldų, kilimų, laikrodžių, elektrinių pečių, 
siuvamųjų mašinų, gatavų rūbų, kaldrų ir 1.1.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2 
Tel.: SHOreditch 8734

nių kainos aukštos ir nuolat kyla, tai so
cialinių pašalpų gavėjų pragyvenimas tik 
rai nepavydėtinas. Ir dar vienas apsunki
nimas jų gavėjams yra tai, jog socialinės 
pašalpos reikia, pradėjus dirbti ar šiaip 
kokių pajamų ar turto įgijus, grąžinti, ir 
ta pareiga uždedama net įpėdiniams. Pra
dėję dirbti vaikai turi grąžinti tėvų imtą
ją socialinę pašalpą. Ta socialinė pagalba 
iš tiesų įsteigta tik pereinamajam laiko
tarpiui, kad žmogus ar šeima, ištikti ko
kios nelaimės, turėtų trumpą laiką iš ko 
gyventi, kol bus sutvarkyti kiti pajamų 
šaltiniai, išsirūpinta renta, pensija ar vėl 
pradėta dirbti. Deja, daugeliui lietuvių ir 
kitų tautų pabėgėlių ji tapo nuolatiniu 
pragyvenimo šaltiniu, nes jie, nepajėgda
mi dirbti, negauna rentų, o turtai liko tė
vynėje. Tos socialinės pašalpos tikrai, 
kaip nudėvėtas posakis taikliai nusako, 
yra perdaug, kad mirtum, o per maža 
gyventi.

BUTŲ REIKALAI
Pabėgėliams, gyvenusiems oficialiose 

stovyklose (yra ir kitos rūšies gyvenvie
čių, panašių į stovyklas), butų reikalai iš 
spręsti gana palankia prasme. Vieni jų, 
ypač tie gyvenę kareivinėse, kaip, pvz., 
Muenchene, Memmingene, Rosenheime, 
Amberge, Stuttgarte ir kitur, jau seniai 
(prieš 10 metų) yra apgyvendinti naujai 
pastatytuose namuose. Kiti, kaip Wehnen, 
perkelti į naujus butus prieš porą metų, 
dar kiti iš stovyklų iškelti šiais metais, 
pvz., iš Rendsburg, o maža dalis lietuvių, 
apie 150 asmenų, — Luebecke, Hambur
ge, Hannoveryje, Muenstery, Ulme-Oberer 
Eselsberg, laukia eilės išsikelti. Naudoda
masi Jungtinių Tautų Aukštojo Komisa
ro Pabėgėlių Reikalams finansine para
ma, Vokietijos valdžia, pridėdama didžią 
ją statybos išlaidų dalį, stato namus ir 
šiais ir statys ateinančiais metais, ir šie 
paskutinieji oficialiųjų stovyklų gyvento

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

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

A. Vienažindys

MĮSLĖ
Knygą parašė mokslininkas X.
Mokslininkzi Y ir Z recenzavo rankraš

tį, nurodė visus trūkumus, klaidas, su kuo 
autorius sutiko ir tuoj pat viską ištaisė.

Rankraštį redagavo specredaktorius 
mokslininkas T. Jis patikrino visus auto
riaus teiginius, išvadas, faktus, esančius 
rankraštyje, ištaisė recenzentų nepastebė
tas klaidas. Specredaktorius taip pat iš
spaudė gan daug vandens ir įrašė naujos 
medžiagos.

Leidyklos redaktorius V dar kartą vis
ką patikrino, pataisė kalbą ir stilių, dar 
išspaudė vandens, perrašė kai kuriuos 
skyrelius ir galutinai paruošė rankraštį 
spaudai. Autorius beveik su viskuo su
tiko. 

jai gaus pigia nuoma butelius. Buteliai ne 
dideli, ir dažnai juose nėra būtiniausių 
patogumų, pvz., vonios kambario, bet 
kiekviena šeima gauna atskirą butelį ir 
įsikuria tik jai vienai priklausančioje pa 
talpoje. Tad pagaliau po 17-18 metų sto
vyklinio bendro gyvenimo pradedamas 
normalesnis, mažiau nuo kaimynų pri
klausomas gyvenimas.

Butais apsirūpinti yra labai sunku 
tiems, kurie turėjo apsigyventi privačiai, 
t.y., tiems, kurie anuo skryningų metu iš 
stovyklų buvo pašalinti. Dabar tokie, 
anuo metu privačiai susiradę pastogę, 
nors ir gyvena barakuose ar kokiose nors 
lūšnose priemiesčiuose, nelaikomi stovyk
lų gyventojais ir nepatenka į Jungtinių 
Tautų Aukštojo Komisaro butų aprūpini
mo programą, nes pirmoje eilėje stengia
masi stovyklas likviduoti.

Taip pat labai blogose patalpose lietu
viai vargsta ten, kur stovyklos buvo lik
viduojamos, pervedant jos gyventojus į 
vokiečių ūkį. Tokiais atvejais, kaip, pvz., 
Hanau, stovykla, buvusi kareivinėse, lik
viduota, o jos gyventojai iškelti į lenti
nius barakus.

Butų kainos kyla, nes statyba nuolat 
brangsta. Privačiai butą nuomojant rei
kia ne tik aukštą nuomą mokėti, bet buto 
negalima gauti, neįmokėjus iš anksto na
mo savininkui jo reikalaujamosios kelių 
tūkstančių markių sumos. Maža uždirbda 
mi, susitaupyti nepajėgia, ir todėl dar dau 
gelis lietuvių šeimų vargsta nepakenčia
muose butuose. Balfe turima žinių apie 
40 lietuvių šeimų, kurioms būtinai reikia 
butų. Bet joms pagelbėti reiktų labai daug 
lėšų ir įvairiausių žygių, o, Balfo perso
nalą Muenchene dėl lėšų trūkumo suma
žinus (palikti 2 žmonės), negalima pajėg
ti šioj srity ko daugiau atsiekti.

(Bus daugiau)

(PASTABA. Po visų taisymų ir redaga
vimų: 1) pasikeitė knygos pavadinimas;
2) iš 470 rankraščio puslapių liko 215;
3) iškrito 12 skyrių ir atsirado 5 nauji 
skyriai)

KLAUSIMAS. Kas yra knygos auto
rius? Ar X, ar X, Y, Z ir T? Ar gali būti 
dar koks nors kitas variantas?

„Šluota“, 1962 m. Nr. 8

KALBOS DARKYTOJŲ PAŠIŪRĖ
„Pagal racionalizacijos pasiūlymo įdie

gimo Nr. 84 iš 1961 m. spalio mėn. 13 d. 
priimtas ir išbandytas išbandymo akto 
1961 m. spalio 17 d. įgyvendintas, dažant 
autokompresoriaus detalė 200-3509030 
(blokas) su specialiom replėm pagamin
tom pagal racionalizacijos pasiūlymą pa
lengvėjo plovimas po mechaninio apdirbi
mo ir sutaupo 10 gr. Dažų-grunto mar
kės 138.“

Tikime, kad plovimas palengvėjo, bet 
skaityti tokius Panevėžio Autokompreso- 
rių gamyklos inžinieriaus-ekonomisto V. 
Paulausko sukurtus ir pasirašytus aktus 
tikrai nelengva. Verkiant reikia racionali
zuoti raštingumą!

„Šluota“, 1962 m. Nr. 8

Kauniečiai nuomoja skalbimo mašinas, 
radijo aparatus

(E) Pagal Vilniaus radiją, per šių metų 
4 mėnesius 2.00(1 kauniečių prekių nuo
mavimo atelje dėka galėjo išsinuomoti 
skalbimo mašinas, radijo aparatus, dvi
račius, netrukus tikimasi gyventojams 
leisti išsinuomoti ir šaldytuvus, siuvimo 
mašinas, magnetofonus, televizijos apara 
tuš. Vėliau tikimasi gauti išsinuomoti ir 
kino kameras...

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be oamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros ..Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Holmer akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS .

II t
Mielas Redaktoriau,

Pulgis Andriušis „Rojaus vartuose“, be 
kita ko, man rodos, labai puikiai yra pa
vaizdavęs senojo kaimo nykumą. Tas ny
kumas prasiveržia iš dažnos scenos, bet, 
rodos, gražiausiai jis matyti, kai vyrai 
griebiasi basini ir ima vaikyti gatve ir 
kluonais šunį. Taip jau nieko nebėra, kad 
tasai šuns gaudymas, nors ir nesėkmin
gas, jiems yra baisiai didelis įvykis. Jis 
leidžia nors trumpam prasiveržti iš to ny
kumo.

Esu įsitikinęs, kad tas nykumas yra ap
sėdęs ir mus. Jei to nykumo nebūtų, tai 
argi būtų kilęs tas ermyderis, kas iš tiesų 
turėjo eiti pas prez. Kennedį, kas turėjo 
tą ėjimą organizuoti? Nėra kitokio rimto 
darbo, štai dėl ko tas prakeiktas nykumas 
prasiveržia visomis perkūnijomis. Žmo
nėms, kurie tokiais ėjimais nesuintere
suoti, kažkur gomurio gale neskanu, kai 
jie su tais triukšmais smulkiai supažin
dinami laikraščiuose.

—0—
Mane visada baisiai jaudina, kai skai

tau lietuviškus laikraščius ir užtinku 
juose straipsnių, kur žmogus išrengęs 
viešai mėsinėja žmogų, kur naudojamasi 
argumentais ad h o m i n e m. Kar
tais dėl to graudu, o kartais šlykštu. Dar, 
žinoma, gerai, jei graudu. Praeis tas grau 
durnas, ir vėl būsi žmogus kaip žmogus. O 
kai apima šlykštumas, tai tada ryžtingai 
pakeli galvą ir sakai sau: lauk visus tuos 
laikraščius ir tą bendriją, kurioje net pats 
prisilaikai!

Argi mes, rašto žmonės, galime būti ne
kultūringi ir nežinoti, nejausti, kad 
straipsniuose tegali būti kalbama tik dėl 
reikalo, naudojamasi argumentais a d 
r e m net ir tada, kai įsikarščiuojame?

Su tokiu pasibiaurėjimo, pasišlykštėji
mo ir graudumo jausmu seku Amerikos 
lietuvių spaudoje dabar verdantį ginčą 
dėl Salomėjos Narkeliūnaitės kelionės į 
tarybinę Lietuvą ir neseniai paskelbtųjų 
iš tos kelionės įspūdžių. Susidarė du fron 
tai, ir abu apsišaudo dažnai nešvariais 
ginklais.

Iš tiesų ar nebuvo laimingesni tie Rui
gio Andriušio „Rojaus vartų“ kaimiečiai, 
kurie basliais ginkluoti gaudė pasiutusį 
šunį? Anie sujudo sukruto, šuo ajajai, 
viskas dingo, visas įniršis žaibo greitumu 
praėjo, ir vėl ramu kluonienoje.

—0—
Na, pakalbėkime gi apie tą karčią duo

ną, kuri valgoma iš lietuviškų pinigų.
Girdėjau ir aš tą Manchesterio istoriją, 

kai susirinkime kažkuris pavarde dar 
man nežinomas tautietis pasišoko tvirtin
ti, kad Tu ir iš Lietuvių Namų Akc. Bend 
rovės mintantieji Tavo kolegos yra apsi
rūpinę didžiuliais atlyginimais. Aš su
prantu Tavo ir Tavo kolegų ironišką šyp 
seną. Jei tai būtų bent šiek tiek panašu į 
tikrą teisybę, ko gi čia tada, žinoma, būtų 
šypsotis? Tegu sau mala liežuviu, jei kam 
patinka! Juk ir mala ne kokie atsakingi 
asmenys, o patys neatsakingiausiejl, o to
kių visur ir visada būna tam tikras pro
centas. Tokių, be abejo, yra ir Mancheste 
rio kolonijoje. Jei jų ten nebūtų. lietuviš
kas gyvenimas, žinoma, šviesesnis atrody
tų. Bet jeigu nebūtų mikrobų, kurie sarg
dina, tai mums nereikėtų sirgti, lakstyti 
pas gydytojus, kovoti su ligomis ir kar
tais dėl jų net mirti. O jeigu mums kiek
vienam reikia gintis nuo tų mikrobų, tai 
negali būti, kad jie neapsėstų ir visuome
nės. žinoma, aspirinu ar jodu nuo jų ne
apsiginsi.

Logiška išvada, aišku, būtų atiduoti sa
vo pareigas tiems, kurie basliais ginkluoti 
laksto kaimo gatvėmis, ieškodami pasiu
tusio šuns, nes jie nieko kita neturi, nes 
jų gyvenimas yra vien tuštybių tuštybė ir 
viskas tuštybė. Tegu jie - pasiima jūsų

ti

kainoraščiai, 
lietuviškai. 

gaunamuosius milijoninius ar bent tūks
tantinius atlyginimus ir atlieka jūsų da
bar atliekamąjį darbą.

Tačiau čia pat kyla klausimas: ar jie 
sugebės? O jeigu nesugebės, tai apie ką 
dar čia kalbėti? Nusiųskite fada buteliuką 
aspirino ir buteliuką jodo, kaip simbolį, 
o patys pareikalaukite, kad jūsų mizeriš- 
ki atlyginimai būtų pakelti bent iki ma
žiausios normos, kokią gauna britų atitin 
karną administracinį, redakcinį ar spaus
tuvės darbą dirbantieji asmenys. Tada 
bent smagiau bus klausytis, kai ta vadina 
moji visuomenė niekus kalba.

O apskritai ir aš žinay ir Tu žinai, kad 
lietuviškos visuomenės pinigais perkamo
ji duona būna karti. Jei Tu ir Tavo to pa
ties likimo kolegos dirbtumėte kur nors 
šio krašto įmonėse ar įstaigose, tai ramiai 
miegotumėte. Kaip aš amžiais sakau, iš
ėjai pro fabriko vartus, išspjovei iš burnos 
dulkes ir užmiršai viską, kas tądien buvo, 
ir visi šitaip užmiršta iki rytdienos, kurie 
su tavim dirba. Rytoj bus kita diena, ir 
rytoj vakare vėl taip pat išspjausi dulkes 
ir ramiai miegosi.

Iš lietuviško darbo grįžęs ne kartą gal 
ir visai nemiegosi ne vien dėl to, kad tau 
nėra švilpuko, kaip fabrike, kuris skelbia, 
kada reikia paleisti mašinas, o kada su
stabdyti. Tu gali dar išgirsti, kad tave 
kas nors šmeižia, įtarinėja, puola už nepa 
darytus nusikaltimus.

Tokia yra šiandien iš lietuviškų pinigų 
valgomoji duona, ir kitokia ji nežada 
būti.

Antra vertus, jeigu demokratija, tai de 
mokratija. Skaitydami angliškus laikraš
čius, jūs galite susigaudyti, kiek atlygini
mo gauna ministeris pirmininkas ir kiek 
kurjeris. Tai kodėl gi jūsų darbdaviai ne
galėtų „Europos Lietuvyje“ paskelbti, 
kiek kas gauna? Tiesa, kad lietuviški laik 
raščiai niekur nepraktikuoja tokių daly
kų. Toks skelbimas atrodytų smulkmenlš 
kas, gal jis pažeistų žmonių orumą, tačiau 
demokratija taip pat turi savo teisių. Nu
žemindama orumą, ji gali kartais pra
skleisti ir mizerijos skvernus.

Tavo Jonas

Vėl „savanoriai“ statys tiltą per Uralą
(E) Gegužės 16 d. iš Vilniaus vėl išvyko 

statyti tilto per Uralo upę nauja komjau-
nuolių „savanorių“ grupė. Dabar komp
lektuojama ir kita stambi jaunimo gru
pė, ir jos laukia darbai, sparčios statybos 
tolimose Sovletijos srityse.

Aptarė pavasario sėjos darbus
(E) Gegužės 11 d. Vilniuje, A. Sniečkui 

pirmininkaujant, įvyko Lietuvos Žemės 
ūkio komiteto posėdis. Komitetas, pasak 
„Tiesą“ (110 nr.), išklausė V. Vazalinsko 
pranešimo apie pavasario sėjos darbus. 
Paaiškėjo, kad iki gegužės 10 d. vasarinių 
kultūrų sėjos planas įvykdytas 21%. Grū- 
dinių-ankštinių kultūrų sėjos planas įvyk 
dytas 36%, kukurūzų pasėta 4,7 tūkst. 
hektarų. Nusiskųsta įvairiais trūkumais: 
pvz., atskiri ūkiai neišnaudoja visų gali
mybių lauko darbams paspartinti. Kai ku
riuose kolchozuose buvo sugedę septyni 
traktoriai, ir jie prastovėjo po kelias die
nas. Agronomas - inspektorius I. Merzli
kinas papasakojo, kad Trakų teritorinėje 
valdyboje iš 45 kolchozų tik penki turi 
kukurūzų sėjamąsias, panaši padėtis ir 
Varėnos valdybos ūkiuose. Siekiama, kad 
kolchozininkai pavasario sėjos darbus už
baigtų trumpiausiu laiku. Posėdyje buvo 
aptarti ir gyvulininkystės kėlimo reikalai. 
Esą, jos kilimas lemiamu mastu priklau
so nuo to, kiek ir kokių bus šiemet pa
ruošta pašarų.

GGGGGGGGGGGGGGG
TAUTIEČIAI,

Akį veriančios dovanos, žinomos ir 
vertinamos visame pasaulyje. Gražiausių 
spalvų derinio itališkos pliušinės, viengu
bos ar dvigubos, lovatiesės, gėlėmis ar 
figūromis, su muitu 7 sv. 1 šil. 6 p.
, Tokios pat, bet aplinkui su kuteliais, 
tinkančios viengubai lovai ar dideliam 
seklyčios stalui, su muitu 5 sv. 7 šil. 6 p.

Pritaikyti kilimėliai ant sienos — 
„briedžiai“ — 4 sv. 1 šil. 6 p.

Visų trijų svoris 16 svarų.

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE 
88. GOLDSMITH AVE., 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471

GGGGGGGGGGGGGGG
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Europos lietuvių kronika
APGAILĖTINAS REIŠKINYS
„Europos Lietuvio“ leidėjai — 

Lietuvių Namų Akc. Bendrovė — 
yra ir bus dėkingi visiems tiems, 
kurie jį nuoširdžiai remia. Kai 
kas nepagaili ir priedo atsiųsti 
tam tikrą sumą, kad laikraštis 
dažniau galėtų išeiti ne 4, o 6 pus
lapių, o daugumas nors tvarkin
gai apsimoka prenumeratos mo
kesti.

Tačiau yra nedidelė dalis ir to
kių prenumeratorių, kurie jau net 
trejus metus garbingai ėmė laik
rašti, bet neapsimokėjo už j j, ne
paisant raginimų.

Jiems dar bus siunčiamas šis ir 
kitas numeris. Jei per tą dviejų 
savaičių laikotarpi jie nesiteiks 
atsilyginti, laikraščio siuntinėji
mas bus nutrauktas.

Gaila, kad tarp tvarkingų pre
numeratorių yra ir šitokių.
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė,
EUROPOS LIETUVIO Leidėjas

DBLS NARYS IKI 1973 METŲ
Kažkur Ramiajame Vandenyne šiuo 

metu plaukiąs į Australiją kun. P. Dauk
nys bus DBLS nariu dar msžiausiai 10 
metų. Išvykdamas iš Londono, jis įmokė
jo Centrinio Skyriaus iždininkui nario 
mokestį dešimčiai metų į priekį.
Būdamas Londone nuo 1954 m- vasaros, 

kun. Dauknys pasižymėjo veiklumu dau
gelyje visuomeninio gyvenimo sričių: jis 
buvo aktyvus skautas, Tautos Fondo At
stovybės narys ir aukų rinkėjas, kurį lai
ką DBLS Centro Valdybos narys ir nuo
latinis Europos Lietuvio bendradarbis. 
Šalia tos veiklos ir tiesioginių savo parei
gų, jis sugebėjo išversti iš italų kalbos 
bemaž tūkstančio puslapių veikalą „Kris 
taus Gyvenimą“, prižiūrėti jo spausdini
mą ir platinimą.

SKAUTŲ STOVYKLA
Kaip jau buvo minėta Europos Lietuvy 

je, šių metų Vasaros Stovykla bus ruo
šiama Lietuvių Sodyboje, Headley Park.

Stovyklos data nuo liepos 28 d. iki rug- 
piūčio 6 d. Stovyklautojų amžius — ne 
mažiau kaip 10 m. Visi registruojasi pas 
stovyklos viršininką s. J. Alkį, 32 Davis 
Ave., Hunton St., London E.l ne vėliau 
kaip iki liepos 1 d.

Atsižvelgiant į tai, kad daugumai sto
vyklautojų susidaro didelės kelionės iš
laidos, Rajono vadovybė nutarė mokestį 
sumažinti iki 2 sv. 10 šil. asmeniui.

Kreipiamės vėl į lietuviškąją visuome
nę, prašydami paremti stovyklą aukom, 
nes tik šių aukų dėka iki šiol Rajonas ga 
Įėjo ruošti platesnio masto Vasaros Sto
vyklas.

DBLS Valdyba maloniai sutiko praves 
ti rinkliavą visose kolonijose, o, be to, ne 
seniai paskyrė 20 sv. paramą Rajono va
dovų kursams, kuriuos praves ps. B. Zin-
kus Sekminių atostogų metu.

DBLS Valdybai reiškiame širdingą pa 
dėką už šią paramą, o taip pat už praeity
je Rajonui teiktąją visokeriopą pagalbą.

Džiaugiamės jausdami visuomenės pri
tarimą savo veiklai ir kviečiame visus 
mūsų rėmėjus atsilankyti į Stovyklos už
baigimo laužą, kuris įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 5 d., 3 vai. p.p.

s. J. Alkis, Raj. Vadas

MIRĖ STEFANIJA DARŽINSKIENĖ
Gautomis iš Lietuvos žiniomis, Plungė

je neperseniai mirė a.a. Stefanija Daržins 
kienė, kuri ilgesnį laiką sunkiai sirgo vė
žio liga. Velionė Lietuvoje paliko ištekė
jusią dukterį Ireną ir du sūnus, kurie gy 
vena Sov. Rusijoje. Palaidota iškilmingai, 
su bažnytinėmis apeigomis, dalyvaujant 
kunigui ir gausiam skaičiui artimųjų.

A.a. Stefanijos Daržinskienės vyras 
Alfonsas buvo iš Lietuvos pasitraukęs į 
vakarus ir spėjama, kad galėjo atvykti j 
Didž. Britaniją. Jo duktė Irena atsiuntė 
mirusios motinos nuotraukas, trokšdama, 
kad jos patektų į tėvo rankas. Smulkes
nių žinių apie a.a. Daržinskienę galima 
gauti pas jos gimines Bradforde.

J. Ks.

MANSFIELDAS
JONINIŲ PASILINKSMINIMAS

Mansfieldo Skyriaus Valdyba ruošia 
lietuvišką Joninių pasilinksminimą.

Pasilinksminimas bus birželio 23 d., 
7 vai. vakare, kuris įvyks Eight Bells Ho
tel, Mansfield, Notts.

Visus lietuvius maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

FILATELISTAMS
Petkus Šarūnas, Perkūno g-vė 5. but. 5, 

Klaipėda, nori gauti Anglijos ir jos kolo
nijų pašto ženklų ir susirašinėti su jau
nais filatelistais.

DBLS CENTRO ŽINIOS
Visi keliai Sodybon. Pereitame „Euro

pos Lietuvio“ numeryje buvo išspausdin
tas kelių planas į Sodybą. Atkreipiame 
skaitytojų dėmesį, kad kelių plane pažy
mėtoji vieta CRUSADERS turėtų būti 
Headley Park — Liet. Sodyba.

Dar kartą trumpai pakartojame Sekmi 
nių Sąskrydžio programą: pamaldos 11.30 
vai., tuoj po pamaldų Londono lietuvių 
choro koncertas. Po koncerto pietūs. Dar 
vėliau šokiai grojant Nottinghamo lietu
vių kapelai, kuriai vadovauja Venskus. 
4 vai. p.p. garsioji Sekminių Sąskrydžio 
loterija.

SEKMINIŲ AVINAS
Grupė lietuvių iš Nottinghamo, vykda

ma Sodybon, atsiveža aviną, kuris bus vi
sas iškeptas ir suvalgytas. Kepimo cere
monijos (barbecue), vadovaujamos paty
rusio specialisto, įvyks Sekminių išvaka
rėse — šeštadienį. Kas nori šią įdomią 
pramogą pamatyti, vyksta Sodybon iš va
karo.

DAR YRA KAMBARIŲ
L. Sodyboj dar yra keletas neužsakytų 

kambarių pirmosioms liepos mėnesio sa
vaitėms. Kas norėtų tuo laiku atostogau
ti. rašyti Headley Park. Bordon, Hants.

v
LONDONAS

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 
LONDONE

Bi.-želio įvykių minėjimą Londone ruo
šia Baltų Taryba. Minėjimas įvyks birže
lio 16 d., šeštadienį. 7 vai. vakare Estų sa
lėje (18. Chepstow Villas, W. 11 — netoli 
nuo Lietuvių Namų).

Progai pritaikytą kalbą pasakyti pa
kviestas lordas Bosom. Taip pat trumpai 
kalbės ir visų trijų Pabaltijo tautų atsto
vai.

Šį kartą meninę dalį atliks latvių miš
rus choras ir solistė. Bus deklamuojama 
visų trijų tautų poezija anglų kalba.

Birželio įvykių minėjimai yra vieninte
lė proga visiems pabaltiečiams susiburti 
ir drauge atžymėti jų tautas ištikusią ne
laimę.

Baltų Taryba kviečia visus pabaltiečius 
ir Pabaltijo tautų bičiulius įsidėmėti mi
nėjimo datą ir atvykti į šį Pabaltijo tautų 
ruošiamą parengimą.

ŠIMTMETINĖ
Šiemet, kaip žinome, sueina šimtmetinė 

sukaktis nuo didžiojo Lietuvos atgimimo 
dainiaus MAIRONIO gimimo. Ją Londo
nas minės birželio 23 d., 7.30 vai. Sporto 
ir Socialiniame (Parapijos) klube, 345A, 
Victoria Park Rd.

Paskaitą skaitys rašytojas kun. Jonas 
Kuzinickis-Gailius, Maironio mokinys. 
Bus meninė dalis. Rengėjai ateitininkai 
ir Londono Lietuvių Choras visus tautie
čius kviečia atsilankyti.

NEDELSTI KELIONĖN
Visi užsirašiusieji į „šaltinio“ ekskursi

ją Romon kuo greičiau tvarko pasus, 
Travel Document, vizas. Jų paruošimas 
užtrunka iki dviejų mėnesių. Visus reikia 
mus blankus, dokumentus ir kita siųsti 
vadovui: Rev. S. Matulis, 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2, arba patiems 
susitvarkyti. Nedelsti, nepavėluoti.

SODYBOS DVASINIS VEIDAS lietuviškos dainos!
Lietuvių Sodyboje pamaldos Sekminė

se bus 11.30 vai. Kviečiama pasinaudoti 
lietuviška proga prieiti sakramentų.

60-50 METŲ SUKAKTUVĖS LONDONO 
PARAPIJAI IR BAŽNYČIAI

Gegužės 27 d. Komitetas pakeitė minė
jimo datą. Buvo numatyta šią sukaktį pa 
minėti kartu su Tautos Švente rugsėjo 8 
d. Dabar minėjimas nukeliamas į gruo
džio 9 d.

KUN. A. KAZLAUSKO FONDAS
Parapijos komitetas iš savo pusės pa

kvietė jame dalyvauti S. Kasparą.
Šis fondas yra labdarybės fondas, ku

ris bus naudojamas šelpti seneliams ir li
goniams. Be to. jis yra įsteigtas kaip savo 
tiškas paminklas prisiminti buvusiam 
mūsų klebonui kun. A. Kazlauskui.

Visi, kurie norėtų pagerbti buvusį mū
sų kleboną, prašomi šiam fondui sudaryti 
gražią pradžią ir atsiųsti savo aukas: 
Kun. A. Kazlausko Fondas, 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2.

IŠKYLA SODYBON
Visi užsirašiusieji su Šv. Onos Moterų 

Draugijos rengiamąja iškyla Sodybon per 
Sekmines prašomi nesivėlinti. Išvažiuoja 
ma nuo Liet, bažnyčios — 21. The Ovai. 
Hackney Road, E. 2 — 8.30 vai. ryto punk 
tualiai,

EUROPOS LIETUVIS

MOŠŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ir „Europos Lietuvį“, pridėjo au
kų šie tautiečiai: po 5 šil. V. Kavaliauskas 
ir J. Strumskis, 4.6 šil. J. Zaleckas, po 4 
šil. K. Šimoliūnas ir A. Barauskas, po 2.6 
šil. J. Kriščiūnas, B. Masėnas, N. Žvirblis, 
A. Gaidelis ir J. Stundžia.

MOKESTIS KAT. MOKYKLOMS 
REMTI IR IŠLAIKYTI

Westminsterio vyskupijos kiekviena 
parapija privalo prisidėti išlaikyti šios 
vyskupijos ribose visas katalikiškas mo
kyklas. Tuo būdu kiekvienai parapijai 
pagal jos dydį yra numatytos aukos (mo
kesčiai), kurias parapijos privalo atiduo
ti vyskupijos švietimo komitetui. Mūsų 
lietuviškai parapijai reikia suaukoti 100 
svarų metams.

Komitetas numatė, kad kiekvieną pas
kutinį mėnesio sekmadienį bus renka
mos tam reikalui aukos išeinant iš bažny
čios.

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI 
Jos bus renkamos parapijos komiteto

narių pagal atitinkamus aukų lapus. Visi 
parapijiečiai prašomi šią stovyklą parem
ti.

ARKLIŲ LENKTYNIŲ LOTERIJA
Šiais metais lenktynėse, kaip numato

ma, dalyvaus 32 arkliai, bet šioje loteri
joje laimės premijas tik 4 arkliai, kurie 
bus pirmieji.
Arklių Lenktynių Derby loterijos 
rezultatai:

Pindaric (3094), Escort (1059) — Mrs. 
Budrys, Rochdale, Principal (0560) — I. 
Grundulas, Sheffield 7, Silver Cloud 
(1140), Arcor (0314) — D. Flower, Nort
hampton, Romulus (2926)) — K. Kubi
lius, Derby, Changing Times (1309) — 
J. Oželis, Nottingham, By Jupiter (0180) 
— S. Birbilas, Birmingham, Larkspur 
(0387) -- Mrs. S. Pučinskas, Leicester, 
Hethersett (0920) — L. Jeffries, Titch- 
march, Tannhills (0311) —B. Clark, Nort 
hampton, Tribourough (1210) — A. Plow 
man, Kettering, Romancero (2919), Per
sian Fantasy (2692) — MPC, Coventry, 
Valentine (3829) — Br. Benevičius, Lon
don, Sebring (3244) — P. Jonaitis, Lon
don, Pavot (0945) — C. Inckes, Corby, 
Ribobo (3015), Miralgo (1015) C. Na
vickas, Rochdale, Crossen (1663), Spar
tan General (3295) — Woodruff, London, 
Troppical Sky (0607) — I. Grundulas, 
Sheffield,' Song of Pan (3123), Propriano 
(0992) — J. Barlow, 49, The Headlands, 
Young Lochinvar (2321) — Adamkevi- 
čius L., Wolverhampton i, River Chanter 
(0331) — Longford, Northampton, Hilla
ry (3727) — L. Kellis, London, King Ca
nute II (1493) — A. Bluožis, Mansfield, 
Notts., Le Cantilien (3715) — J. Jurkonis, 
London, Prince D'Amour (1878), High 
Noon (3273) — J. Parulis, Ilford, Peter 
Jones (3945) — H. Petrauskas, London.

BRADFORDAS
ŠOKIŲ VAKARAS

Sekminių išvakarėse (šeštadienį) ir 
antrąją Sekminių dieną (pirmadienį), t.y. 
birželio 9 ir 11 d.d.. Vyties Klubo namuo
se rengiami ŠOKIAI.

Berželiai prie durų bus ar ne, bet jau
ku ir linksma tikrai bus!

Gros gera muzika šokių salėje, o baro 
patalpose iš naujos radiogramos skambės

Baras atidarytas:
šeštadienį, pirmadienį ir antradienį — 

11.30-2.0; 4.0-10.30;
sekmadienį — 1.0-3.0; 6.30-10.0.
Klubo narius ir svečius, iš arti ir toliau, 

visus kviečia atsilankyti.
Vyties Klubo Valdyba

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Sekminių pamaldas lietuviams evange
likams su šv. Komunija laikysiu birželio 
10 d., 3 vai. po pietų, Derby, St. Mary's 
Chapel (Sowter Rd. ir St. Mary's san
kryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

NEVAŽIUOKITE SODYBON
šalia visų malonumų, kuriuos patirsite 

visuotiniame Sekminių sąskrydyje Sody
boje, atvykusius gali ištikti vienas nema
lonumas: galite užtikti kur nors pakrū
mėje įsikūrusį lietuviškų knygų kioską 
su naujais ir senais leidiniais. Todėl iš 
anksto įspėjame, kad tie, kurie turi silp
nesnius nervus, pasiliktų namuose; ko 
gera, imsite ir susigundysite išleisti kelis
šilingus lietuviškai knygai, maldaknygei, 
vėliavėlei, paveiksliukui ar lietuviškai 
plokštelei. Drąsesniuosius prašome mūsų 
paieškoti Sodybos žemėje.

Lietuviškos spaudos platintoja 
DAINORA

VOKIETIJA
DVIGUBA SUKAKTIS

Gegužės mėn. Memmingeno lietuvių 
kapelionas ir tenykštės PLB apylinkės pir 
mininkas kun. Dr. Jonas Petraitis šventė 
savo 50 metų amžiaus ir 25 metų kunigys 
tės (sidabrinę) sukaktis. Sukaktuvinin
kas yra gimęs 1912 m. gegužės 1 d. Pami- 
tuvio kaime, Eržvilko valsčiuje, ūkininko 
šeimoje. Jurbarke baigęs gimnaziją, stojo 
Kauno kunigų seminarijon ir 1937 m. ge
gužės 22 d. Kauno bazilikoje buvo įšven
tintas kunigu. Iki 1944 m. vikaravo Bab
tuose, dviem atvejais Viduklėje, Kauno 
bazilikoje ir Šiauliuose.

Kartu su tūkstančiais lietuvių 1944 m. 
pasitraukęs Vokietijon, pasibaigus karui 
buvo lietuvių krpelionu Miunchene iki 
1949 metų. Tada nuvyko Romon gilinti 
teologijos studijų Angelikumo universite
te. 1954 m. apgynė disertaciją iš moralin- 
nės teologijos srities ir gavo daktaro 
laipsnį. 1955 m. pradžioje grįžo Vokieti
jon ir tuoj buvo paskirtas Vasario 16 
Gimnazijos kapelionu. Šalia tikybos, čia 
dėstė lotynų kalbą, filosofijos pradmenis 
ir visuomenės mokslus. Po trejų metų 
įtempto darbo pajuto sveikatos nusilpimą 

- ir prašėsi atleidžiamas iš kapeliono parei 
gų. Sielovados direktorius tą prašymą
labai nenoriai patenkino, nes puikiai ži
nojo, kokią pozityvią ir raminančią įtaką 
kun. Dr. Jonas Petraitis turėjo gimnazijo
je. Tačiau sveikatos padėtis nulėmė ir 
1958 m. sukaktuvininkas persikėlė į Me- 
mmingeną tenykštės lietuvių kolonijos 
kapelionu. Čia tuoj pat buvo išrinktas 
PLB vietinės apylinkės pirmininku ir 
ėmėsi mokytojauti dviejose lietuvių mo
kyklose. Reikia pažymėti, kad Memmin
geno kapeliono aptarnaujamai sričiai pri
klauso ne tik pačiame Memmingene gyve
nantieji lietuviai, bet visoj plačioj apylin
kėj, siekiant net tolimąjį Stuttgartą. Nuo 
šių metų kun. Dr. Jonas Petraitis yra 
taip pat Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vi
cepirmininkas.

Sukaktuvininko asmenybę ypač atžymi 
kuklumas, romumas ir paprastumas. Nors 
gyvendamas vaidais ir nesantaikomis pa
sireiškiančio lietuviškojo visuomeninio 
gyvenimo srityje ir aktyviai reikšdamasis 
veikloje, jis neįsimaišė į tų vaidų sūkurį, 
bet pajėgė visuomet išsilaikyti virš jų. 
Tai vienas tų giliųjų veikėjų, kuriam ne
rūpi savęs reklamavimas. Reikia linkėti, 
kad kun. Dr. Jonas Petraitis dar ilgus me
tus kupinas sveikatos, energijos ir Dievo 
palaimos darbuotųsi nelaimingųjų bena
mių lietuvių gerovei sielovadinėje ir vi
suomeninėje srityse. ELI

OSNABRUECKAS
Motinos Diena

Gegužės 20 d., sekmadienį, įvyko Moti
nos Dienos minėjimas Osnabruecke. Tą 
dieną pamaldas atlaikė ir pamokslą pa
sakė kun. P. Girčius, primindamas dangiš 
kosios motinos Marijos ir žemiškosios mo 
tinos reikšmę žmogaus gyvenime. Po pa
maldų įvyko minėjimas, kurį atidarė apy
linkės pirminink. K. Vaitiekūnas. Tai die 
nai skirtą jautrų žodį tarė V. Kurgonas, 
Muensterio apylinkės pirmininkas. Turi
ningą referatą „Motinos Dienai“ skaitė 
B. Jasaitytė. „Laiškas Motinai“ su įsijau-
timu ir išgyvenimu paskaitė O. NavikaUs- 
kaitė. Mokyklos mokiniai, vadovaujami 
V. Martinaičio, psdeklamavo keletą eilė
raščių. Ypač drąsiai pasirodė R. Žaliukas, 
padeklamuodamas „Pas motinėlę“, ir M. 
Vegnerytė, padeklamuodama „Vainikas 
Mamytei“. Po to V. Rudžiui užgrojus 
akordeonu, lietuvių mokyklos mokiniai

WOLVERHAMPTONAS
VILTIES SPORTO KLUBAS

Jau pradeda treniruotes, kurios vyksta 
kas šeštadienį, 3 vai. p.p., Springfield 
Rd. mokyklos lauko aikštėje (lyjant — 
salėje).

Kviečiami visi sporto mėgėjai.
Vilties žaidėjas J. Burdenas, kurį V. 

Kelmistraitis jau ketvertas metų kaip tre 
niruoja, pakviestas į visos Anglijos jau
nių (iki 20 m.) rinktinės bandymo rungty 
nes. Gerai pasirodęs, išrinktas į Anglijos 
jaunių rinktinę.

P. Jasionis, išemigravęs j Ameriką, ten 
žaidžia krepšinį už fabriką. Kelmistraičio 
treniruojama C and B Smith fabriko ko
manda, kurioje žaidžia beveik visi viltie- 
čiai, užėmė II vietą W-tono ir apylinkės 
lygoje.

Br. Viliūnas su anglu partneriu laimėjo 
stalo teniso pirmenybėse dvejetą. Pagal 
vietinės spaudos pranešimą, jis pelnė tris 
lemiamus taškus. Taigi Viliūnas Wolver- 
hamptone yra jau laimėjęs beveik visus 
galimus titulus keturiolikos metų bėgyje.

Už tokį gražų lietuvių reprezentavimą 
Klubo ir visų lietuvių vardu dėkojame ir 
linkime sėkmės ateityje.

Po ilgo laiko į lietuvių susibūrimą atsi
lankė seniai matytas Greveno futbolo ko
mandos buvęs žaidėjas Petraitis. Tikimės,
kad jis prisidės prie Vilties krepšininkų, 
nes ir šiame sporte yra ne naujokas.

Po Sekminių pradės darbą mokykla. 
Tada bus bandoma sudaryti jaunių krep 
šinio komanda.

V. Kelmistraitis
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skambiai padainavo „Pražydo Jazminai“ 
ir pašoko keletą tautinių šokių. Šis minė
jimas praėjo gražioje ir jaukioje nuotai
koje, visiems palikdamas gerą įspūdį.

HAMBURGAS
Atšvęsta kun. V. šarkos sukaktis

Gegužės 2 d. Hamburge 40 metų sukak
tį atšventė kun. V. Šarka. Jo visokeriopa 
veikla apima visą šiaurinę Vokietiją, bet 
ypač Hamburgo ir Schleswigo-Holsteino 
kraštus. Ta veikla reiškiasi religinėje, kul 
tūrinėje, karitatyvinėje ir organizacinėje 
srityje. Jis dažnai laiko lietuviškas pamal 
das Hamburge, Luebecke, Neustadte, 
Rendsburge, Geestachte, Pinneberge, 
Hannoveryje, Salzgitteryje ir kitur. Tai 
reikalauja daug laiko ir energijos, nes 
nuotoliai nuo vieno miesto iki kito yra la
bai dideli. Taip pat įvairūs minėjimai ir 
parengimai daromi ir ruošiami jo iniciaty 
va. Hamburge šiuo metu yra pasižymėję 
lietuviai sportininkai, kurie yra jo organi
zuoti ir globojami. Dažnai ir jis pats spor
te aktyviai dalyvauja. Ypač pažymėtini 
„Aušros Vartai“, kuriuos kun. V. Šarka 
pats leidžia, redaguoja ir išsiuntinėja. 
Kiek čia reikia išlaidų ir darbo! šis Ham
burgo lietuvių informacinis lapelis yra 
mielai visų tautiečių laukiamas ir skaito
mas, nes jame yra naudingų ir praktiškų 
žinių iš visų gyvenimo sričių. Dabartinis 
gerbiamo sukaktuvininko adresas yra se
kantis: kun. V. Šarka, 2 Hamburg-Altona, 
Kaltenkirchenerstr. 4.

DIEPHOLZAS
Įsigijo atestatą

Šiais metais Marina Auderytė vokiečių 
aukštesnėje mokykloje įsigijo brandos 
atestatą ir numato studijuoti architektū
rą. Jos sesutė Renata ir broliukas Romas 
taip pat mokosi aukštesnėje mokykloje, 
šeimos galva St. Auderis dirba apskrities 
valdyboje. Pažymėtina, kad ši šeima akty
viai reiškiasi lietuviškoje kultūrinėje 
veikloj. Marina yra veikli skautė, suorga
nizavusi būrelį mergaičių, kurios su pro
grama yra aplankiusios Osnabruecko ir 
Vechtos lietuvius.
MEMMINGENAS

Motinos dieną pasimelsta bažnyčioje už 
mirusias ir gyvąsias motinas. Šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. J Pet
raitis.

Kultūros namų didžiojoje salėje I. Ru
gienius (iš Muencheno) skaitė paskaitą 
tema „Lietuvė motina“, apžvelgdamas lie
tuvės motinos kelią ir vaidmenį nuo seno
vės iki šių dienų tremties. Kad senais lai
kais Lietuvoje motina buvo gerbiama ir 
ypač globojama, rodo ir „Lietuvos Statu
tas“, pagal kurį už motinos nužudymą 
baudžiama dvigubai sunkesne bausme, ne 
gu už kitokią žmogžudystę. Spaudos drau
dimo ir rusinimo laikais lietuvė motina 
ėjo šeimos mokytojos pareigas, kaip tai 
pavaizdavo skulptorius Rimša savo kūri
niu „Lietuvos mokykla“. Iš seno ji yra lie
tuvybės palaikytoja, ir šis garbingas uždą 
vinys jai tenka taip pat tremties gy
venime.

Po paskaitos deklamavo vargo mokyk
los mokinės, o naujai suorganizuoto jau
nimo šokėjų grupė pašoko porą tautinių 
šokių. B.R. (ELI)

VAŽIUOJANT ATOSTOGŲ, 
LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

Tautvaišienė — Tautų kapinynas Sibi
ro tundroje — 0.9.6.

Pleškevičius—Mes nešėme laisvę—0.7.4 
Enskaitis — Audra eina — 0.7.4.
Baronas — Lieptai ir bedugnės — 1.2.0.
Dr. Balys — Lietuvių dainos Ameriko

je su gaidomis, apie 475 dainos —1.16.8.
Dr. Prunskis — Vyrai klystkeliuose — 

1.2.0.
Grigaitytė — Veidu prie žemės, nove

lės — 0.14.8.
Santvaras — Atidari langai eilės — 

1.2.0.
Nagys—Mėlynas sniegas, eilės —0.14.8.
Gricius — Pažadinti sfinksai, eilės — 

0.11.0. ..*
V. Krėvės Raštai, 4 tomai, atskiro tomo 

kaina — 1.19.6.
Elementorius, žemėlapiai, maldakny

gės. plokštelės.
Neatsiskaitę už paskutinius tomus Liet. 

Encikl. ir neatsaką į laiškus bus paieško
mi per laikraštį. Prašau atsiskaityti.

Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave., 
London, W. 4.
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