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TAUTOS NAIKINIMAS TEBEVYKDOMAS E"^°slfAmCTIk°ss
(Elta) Birželio 15 d. sukako 22 metai, 

kai įsiveržusi sovietų kariuomenė Lietu
vą okupavo, o birželio 13—14 d.d. 21 me
tai. kai Maskvos agentai ėmė grobti Lie
tuvos gyventojus ir juos tūkstančiais ga
benti prekiniais traukiniais j Sibirą ir ki
tas tolimas Sovietijos vietas, Į kalėjimus 
ir priverčiamojo darbo stovyklas.

Tomis lemtingomis 1941 m. birželio die
nomis okupantas buvo pradėjęs iš anksto 
paruoštą planingą lietuvių tautos naikini
mą. Tomis dienomis tūkstančiai Lietuvos 
gyventojų nakties metu, buvo pavergėjo 
suimti, išvežti iš gimtosios žemės, vyrai 
buvo atskirti nuo žmonų, vaikai nuo tėvų. 
Sunkiai įsivaizduojamomis kankinimo bei 
teroro priemonėmis tos nelaimingos au
kos buvo nugabentos į koncentracijos Sto 
vykias Sibire, prie Ledynuotojo Vandeny
no, į Vorkutą ir kitur gyventi ir dirbti ne
pakenčiamose sąlygose. Mažas tų kanki
nių nuošimtis teišliko gyvas.

Neseniai JAV išleistoje H. Tautvaišie
nės sukrečiančioje knygoje „Tautų kapi
nynas Sibiro tundroje“ autorė, 15 metų 
išbuvusi Sovietų Sąjungos tremtyje, štai 
tokiais žodžiais aprašo mirusiųjų Sibire 
vaizdus: „...lavonai be karstų buvo iš- 
sk’aidyti po visą gyvenvietės teritoriją. 
Jei ligoninėje mirusiam niekas neatnešda 
vo apvalkalo, tokius lavonus kapų vietoje 
palikdavo ant sniego visai nuogus. Lavo
nus, paliktus be karstų, čia apgrauždavo 
baltosios lapės. Žiemą lietuvės tremtinės 
buvo verčiamos leisti tink’us po ledu, ga
benti druską pašlapusiuose maišuose... 
Per pirmą žiemą Trofimovkos vergų sto
vykloje mirė apie 600 žmonių...“

Antrosios okupacijos metu, karui pasi
baigus, dar didesnis skaičius lietuvių iš
gabentas mirčiai. Per 20.000 jaunimo, pa

r Sejjhįiiios DIENOS -|
ISPANŲ TREMTINIAI IR PABĖGĖLIAI

Ispanų monarchistų vadas Satrustegnis 
išgabentas į Kanarų salas. Taip pat išvež
tas tremtin viens s iš vadovaujančių falan 
gistų Miralles ir prof. Miranda.

Kiti du opozicijos vadai — Robles ir 
Arrartė — pabėgo į Prancūziją, bijodami, 
kad nebūtų išgabenti į tolimas salas.

NEPASISEKĘS BANDYMAS
3 sovietų jaunuoliai susidraugavę su 

lakūnu ir pramokę skraidyti, pakilę Ar
mėnijoje, subadė lakūną ir norėjo pabėgti 
į Vakarus.

Lėktuvas sudužo, vienas jaunuolis žu
vo, kiti du išsilaužė kojas ir rankas. Abu 
buvo sušaudyti.

SUIMTI SUOKALBININKAI
OAS teroristinė organizacija buvo at

siuntusi į Prancūziją gaują žudikų, kad 
ji nužudytų prez. de Gaulle‘j, kuris lankė 
rytines Prancūzijos sritis.

Žudikai suimti, o prezidentas nebe vi
sur sustojo, ir padidinta jo apsauga.

AMERIKA SMERKIA „SAVŲ BOMBŲ“ 
PRAKTIKĄ

Amerikos gynybos sekretorius McNa
mara viešoje kalboje pasmerkė kai kurių 
kraštų pastangas įsitaisyti nuosavus ato
minius ginklus. Nors tie kraštai nebuvo 
išvardyti, bet galvoje turėta D. Britanija 
ir Prancūzija.

Tokie dalykai daug išlaidų pareikalau
ja ir yra pavojingi (jeigu karo metu ke
lias tokias smulkias „tautines“ bombas 
numestų ant priešo miestų, tai kraštas 
paskui būtų sunaikintas). Kvietė visas 
jėgas apjungti NATO.

OAS GRASINIMAS
Alžyro provizorinės vyriausybės galva 

Ben Kheda pareiškė, kad europiečiams 
Alžyre nebus duota kokių garantijų, o tik 
tos. kurios buvo sutartos su Prancūzijos 
vyriausybe Eviane.

OAS vadovybė pareiškė, kad Alžyre 
bus išdeginti visi skystojo kuro šaltiniai. 
Europiečiams bus įsakyta išvažiuoti, o jų 
namus OAS sudegins.

■ įsakymas europiečiams jau skelbiamas.

FLN PASIŪLYSIANTI AMNESTIJĄ
Nors OAS Alžyre tebevykdo teroro 

veiksmus (buvo net padegta puiki ligoni
nė) ir tebegąsdina europiečius išsinešdin
ti, ir jų maždaug po 10.000 kasdien bėga, 
bet prancūzai tiki, kad muzulmonų FLN 

paskelbs europiečiams•usitars su OAS ir 
stijų.

čių bolševikų prisipažinimu, žuvo tėvynės 
miškuose, gindami savo krašto laisvę. Ne
dideles skaičius išlikusiųjų pasiekė laisvą
jį Vakarų pasaulį ir gyvu žodžiu papasa
kojo .apie patirtus baisumus ir okupanto 
žiaurumą. Tačiau ir šiandien, kai Chruš
čiovas kalba apie Stalino nusikaltimus, 
smerkia jo politiką, tai vistiek, jugoslavų 
politiko ir rašytojo Milovan Djilas žo
džiais kalbant, toji Stalino dvasia tebe
viešpatauja Sovietijoje. Nors nebėra masl 
nių gyventojų išvežimų, tačiau lietuviška
sis jaunimas, po tariamojo savanorišku
mo skraiste^ nuolat paskiromis grupėmis 
gabenamas įvairiems darbams į tolimą
sias Sovietų S-gos sritis. Taigi lietuvių 
tautos naikinimas tebevykdomas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas birželio įvykių dienomis nurodo: 
kai sovietinė propaganda stengiasi užliū
liuoti laisvojo pasaulio visuomenę, kai 
spaudoje nuolat skaitome apie nacinės 
Vokietijos žiaurumus (nacių nusikaltėlių 
teismus, jiems skiriamąsias bausmes), re
tai užtinkame žinių, vaizduojančių šian
dieninį terorą, turime daryti visa, kas 
nuo mūsų pareina, kad laisvojo pasaulio 
spauda, radijas, televizija nuolat primin
tų, jog yra nemaža dalis pasaulio, kur ne
galioja jokia teisė, kur vyrauja melas ir 
apgaulė, smurtas ir teroras, kur siautėja 
aukščiausio laipsnio kolonializmas ir ne
palyginamai aštresne forma, kaip jis yra 
kada nors buvęs Afrikoje ar Azijoje.

Kai vėl minime birželio sukaktis, ryški 
mės kelti to teroro apraiškas ir veikti lais 
vojo pasaulio opiniją.

Lietuvos laisvinimo veiksniai ragina tų 
baisių įvykių minėjimus rengti, kur gali
ma, drauge su latviais ir estais. Minėjimų 
programa turėtų būti skiriama ne vien

KLAUSIMAS NEIŠSPRĘSTAS
Sovietų komunistų partija ir vyriausy

bė įspėjo kolchozninkus, kad jie nedėtų 
vilčių į tai, jog valstybė dabar 35% pake
lia kainas superkamiesiems žemės ūkio 
gaminiams.

Gamybos išlaidos esančios kai kur to
kios didelės, kad norint ką nors uždirbti, 
tenka daugiau gaminti, pigesnius pašarus 
naudoti ir mechanizuoti darbą.

OAS IR FLN SUTARĖ
Per Alžyro radiją buvo paskelbta, kad 

OAS (europiečių teroristinė organizaci
ja) ir FLN (Alžyro muzulmonų išlaisvini
mo armija — teroristinė organizacija) su
tarė dėl krašto ateities. OAS išsilygo euro 
piečiams teisę dalyvauti krašto saugumo 
organuose, o FLN užmiršta ligi šiol OAS 
vykdytuosius veiksmus.

BRITANIJA IKI RUDENS BUS EEB
Prancūzų užsienių reikalų ministeris 

Couve de Murvillė pareiškė parlamentui, 
kad Britanijos įstojimas į Europos Ekono
minę Bendruomenę įvyks gal dar vasarą, 
o gal iki rudens.

Tačiau kokių nors privilegijų Britanija 
negausianti. O Britanija norėtų tam tikrų 
nuolaidų Europoje Britų Bendruomenės 
kraštų gaminiams ir apdrausti savo že
mės ūkio reikalus.

MIG —. 19 SUJAUDINO' VAKARUS
Nehru pareiškė, kad Indijos vyriausybė 

priėjo nuomonės, jog jos gynybos reika
lams geriausi būsią rusiški Mig-19 kovos 
lėktuvai.

Vakarų sostinėse tai sukėlė tam tikro 
susijaudinimo.

MAROKO KARIUOMENĖ ALŽYRE
Prancūzų kariniai sluoksniai skelbia, 

kad Maroko kariniai daliniai yra įžygiavę 
apie 15 mylių į Alžyro teritoriją, Saharos 
kryptimi.

Tunisas ir Marokas buvo pažadėję ne
kelti savo reikalavimų dėl Saharos, kol 
Alžyras negaus nepriklausomybės. Padė
tis būtų nepavydėtina dabar, kai alžyrie
čių išlaisvinimo armija, kraštui gavus ne
priklausomybę, bus užimta tvarkytis su 
europiečiais, o svetimi daliniai žygiuos, 
kur norės.

KOALICINĖ LAOSO VYRIAUSYBĖ
Laose visų trijų srovių vadai sutarė 

dėl koalicinės vyriausybės. Ministeris pir
mininkas bus neutralistas Phouma. Į vy
riausybę įeina ir komunistai.

I vyriausybę neįeina provakarietiškas 
dešiniųjų vadas Oumas. 

sau, o pirmoje eilėje to krašto visuome
nei, kur gyvename. Kalbėtojais kviestini 
ne tik mūsiškiai, bet ir žymūs tų kraštų 
žmonės.

Kur įmanoma, vykdytinos viešos eise- 
nos-demonstracijos miestų gatvėmis su 
atitinkamais plakatais. Rūpinkimės, kad 
tokios demonstracijos būtų gausios ir tvar 
kingos.

Minėjimuose ir demonstracijose priim
kime atitinkamas rezoliucijas, reikalau
jančias Lietuvai laisvės, ir jas siųskime 
savo gyvenamųjų kraštų valdžios žmo
nėms.

Tautiečiai plačiame pasaulyje kviečia
mi kuo plačiausiai kelti per gyvenamųjų 
kraštų radiją, spaudą, televiziją ir kitas 
informacijos priemones mums rūpimus 
faktus, negailint, jei reikia, sudėti ir lėšų, 
pabrėžiant sovietinio kolonializmo ir so
vietinio teroro apraiškas ir jas pasmer
kiant. Kolonializmas ir teroras tiesiogiai 
sietini, nes pati sovietinė propaganda ke
lia sau palankia prasme kolonializmo 
klausimą, ir mūsų pareiga jį išaiškinti, 
nurodyti, koks jis iš tikrųjų yra, ir at- 
sk’eisti visą Maskvos klastą ir apgaulę.

DUOBKASIAI
RAŠO I. GUTAUSKAS

Ko tik nesirengė laidoti Chruščiovas! 
Jis laidojo kapitalizmą, laidojo vakarų 
pasaulį, laidojo religiją, laidojo „praeities 
liekanas“. Laidojo ir laidoja. Komunisti
nė etika praėjo Sovietų Sąjungoje ilgą ke 
lią. Nuo lenininio „gerai viskas, kas tar
nauja komunizmo reikalui“, iki mėginimo 
patvirtinti universalinę moralę sovietine 
forma.

Gangsterinė gauja priversta persidažy
ti į teigiamas spalvas. Dėl ko; priversta? 
Į Vakarų laisvojo pasaulio nuomonę ko
munistams, žinoma, ypač mūsų laikais — 
nusispjauti. Ir jeigu jie suka į vidinę, dva 
sinę kapituliaciją, tai to reiškinio šaknų 
reikia ieškoti sovietiniam gyvenime. Ne 
„vidaus politikoje“, kaip dabar yra priim 
ta išsireikšti, bet gyvenime, jo vystymesi, 
tame naujume, ką šis gyvenimas atneša.

Taip, tiesa gerai,
O laimė geriau,
Bet vistik be tiesos
Laimės nėra.

Taip rašė Jevtušenko prieš keletą me
tų. Jevtušenko — labai populiarus naujo
sios kartos poetas Sovietų Sąjungoje, 
šiais metais lankęsis Londone. Populia
rus todėl, kad jo kūryba, jo motyvai vi
siškai sutinka su tuo, ką sovietinė jaunuo 
menė nori matyti įvykdyta. Jevtušenko 
sugebėjo nuteikti save, kaip radijo priim 
tuvas, liaudies širdžių virpėjimo stygo
mis, ypač „naujojo sovietinio žmogaus“ 
jaunųjų širdžių. O tie po vadinamojo „at-

TIK PRITARTI GALIMA
(E) Jei partija ir vyriausybė skelbia 

nutarimą, tai pagal įprotį Sovietijoje jam 
negalima nepritarti. Tad ir Lietuvos kol- 
chozininkai savo laiškuose „Tiesai“ ar pa 
sikalbėjimuose su Vilniaus radijo atsto
vais tekalbėjo: mes pritariame, mes svei
kiname pakėlus kainas mėsai ir sviestui 
ar dėl valstybinių mėsos supirkimo kainų 
padidinimo. Vienas pavyzdys: Klaipėdos 
rajone „Švyturio“ kolchozo pirmininkas 
A. Vilimavičius ta proga pareiškė: „mūsų 
žemdirbiai šį nutarimą sutiko su neišpasa 
kytai dideliu pasitenkinimu...“ Anot Vili- 
mavičiaus, kainų pakėlimas leis pakelti 
kolchozininkų suinteresuotumą, didinti 
gyvulininkystės produktų ir mėsos gamy
bą. Tačiau Vilimavičius čia pat pridūrė, 
kad, esą, tas kainų pakėlimas esąs laiki
nas dalykas, ir ateityje, kaip pasakyta 
Maskvos kreipimesi, pakilsiąs mechaniza- 
vimo lygis, padidėsiąs darbo našumas, su 
mažėsianti gaminamos produkcijos savi
kaina, bus mažinamos ir žemės ūkio pro
duktų kainos.

Klaipėdos žvejų ir darbininkų vardu 
kalbėdamas Kiporovas tegalėjo džiaugs
mingai pareikšti: „Vsie rabočije Klaipedy 
ponimajut objavlenije centralnavo komi
tetą...“ O Klaipėdos m. vaikų ligoninės 
vyr. seselė Kirvydienė Vilniaus radijui 
pasiguodė, kad „sunkumai žemės ūkyje 
laikini. Mūsų šalis sėkmingai nugalės 
trūkumus...“ Kad kainų pakėlimas tai 
„didžiai reikalinga priemonė“, šitaip pa
reiškė Maskvos „Pravda“ savo vedamaja
me, o birželio 3 d. jį persispausdino vilnis 
kė „Tiesa“. Visi Lietuvoje, girdi, dalijosi 
mintimis apie Maskvos nutarimą, ir, su
prantama, nei spauda, nei radijas nega
lės visų tų minčių paskelbti,

ATSAKINGI
Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ vi

są kaltę už susišaudymus Berlyne priski
ria komunistams. Jis rašo:

„Atrodo, kad sovietai ar Rytų Vokieti
jos komunistai šaudydami sąmoningai ri
zikuoja, norėdami parodyti, kokią grėsmę 
taikai sudaro padalytasis Berlynas. Ta
čiau moralinis šitokių pakartotinių komu 
nistinės sistemos tironijos sąmoningų de
monstracijų įspūdis visam pasauliui daro
si sunkiai suprantamas. Jie, komunistai, 
turi būti laikomi iš esmės atsakingais už 
pasienio susidūrimus“.

Britų „The Guardian“ pateisina Vaka
rų Berlyno policijos atsišaudymus. Laik
raštis nurodo:

„Kai Rytų policija apšaudo bėgančius 
savo piliečius, Vakarų Berlyno policija ir 
kariniai daliniai kartais ima atsišaudyti. 
Tokie pasikeitimai šūviais yra susiję su 
aiškia rizika; tačiau tie atsišaudymai kar
tais gali būti reikalingi. Bjauru sėdėti ir 
žiūrėti, kai policija šaudo į žmones, kurių 
vienintelis nusižengimas yra jų noras pa
likti Rytų Vokietiją; o tiesiog nepakenčia- 

lydžio“ prabėgę metai leido tam jaunimui 
daug ką nauja pamatyti.

Ką rengiasi palaidoti Chruščiovas? 
Chruščiovas rengiasi palaidoti savo kraš
to jaunystę, tą, kurios nepastebėjo parti
ja, kurios nesugebėjo laiku užregistruoti 
K.G.B. Bet jaunystė — tai pasaulio ateitis 
tiek totalitarinėj visuomenėj, totalitarinėj 
valstybėj, tiek ir demokratinėj visuome
nėj ir valstybėj. Palaidoti jaunystę Chruš 
čiovui nesiseka, greičiau jaunystė palai
dos jį kartu su partija, kartu su visais jo 
planais ir pažadais.

Komunistinė visuomenė Sovietų Sąjun 
goję kenčia nuo arteriosklerozės. Tas iš
skiria ją iš kitų komunistinių valstybių 
visuomenių, kuriose visa plėtotė dar ne
suspėjo nueiti jai skirtojo kelio. Viršuje 
— suvargusi aristokratija, apačioje — 
liaudies masė. Vidury — ateities šeimi
ninkai, jauni sovietinės šios dienos idea
listai.

Partijai tenka kovoti prieš stichiją. Ne 
prieš žinomus partinius susigrupavimus, 
ne prieš griežtai apibrėžtas programas. 
Partijai tenka kovoti prieš organiškai ky- 
kylantį, organiškai augantį rytojų. Partija 
vykdo šią kovą, tačiau tuo pačiu ji apkal
tina save.

Iš vienos pusės — „naujas sovietinis 
žmogus“, šio „naujo sovietinio žmogaus“ 
moralė.

Iš kitos pusės — toks žmogus, kuris ne- 
linkčioja prieš partiją, matė jos primity
vumą, neleido sau apsvaiginti smegenų, 
laikėsi nepriklausomai, tikėjo, kad žmo
gus tai skamba išdidžiai. Bet —

Die Partei, die Partei, 
Die hat immer Recht!

Partija, partija — ji visuomet teisi! — 
dainuoja pagal įsakymą iš viršaus vadi
namosios Vokiečių Demokratinės Respub
likos moksleiviai. Ir Sovietų Sąjungoje 
taip pat, žinoma, nekitaip. Turi būti „ne- 
kitaip“. Partija buvo teisi, kai paskelbė 
Staliną „mūsų saule“, „mūsų viskuo“. 
Ji buvo taip pat teisi, kai pavadino Stali
ną banditu ir nusikaltėliu ir pastatė pa
minklą stalinizmo aukoms.

Partija — veidmainiškumo simbolis, 
melo simbolis, reakcijos simbolis. Partija 
su jos girtuokliaujančiais mokytojais, me
lagiais žurnalistais ir rašytojais, su va
dais banditais tampa blogio įsikūnijumu. 
Stalininiais laikais nelaisvę partija galėjo 
dar pateisinti technikinės pažangos sieki
mu. Šių dienų nelaisvė tik sulaiko tą pa
žangą. Šių dienų nelaisvė negali būti pa
teisinta. Chruščioviniam režimui nelemta 
gyventi. Ir visos pastangos „susimoder- 
ninti“ baigsis tiktai tuo, kad visiškai pa
žadins iki šiol dar snūduruojančias liau
dies jėgas.

Kaunui žadamos dujos

(E) Nors Vilniaus miesto dalis jau turi 
iš Ukrainos atvestas dujas, bet Kaunas jų 
tesulauks rudenį. Prieš tai numatoma tas 
gamtines dujas nuvesti į Rygą. Vilniaus 
radijas praneša, kad kauniečiai jau susi
rūpinę priimti dujas, ir ligšiol dujotiekio 
tinklo nutiesta apie 15 km. Pirmiausia 
priimti dujas paruoštas naujasis gyvena
masis rajonas Kauno Tunelio gatvėje. 
Panašiai kaip ir Vilniuje, ir Kaune dujo
mis pirmoje eilėje žadama aprūpinti pra 
monės įmones,

TIK RYTAI
ma būtų leisti šaudyti juos dar ir tada, 
kai jie būna jau vakarinėje pusėje tos sie
nos, kurią su tokiu nuožmumu yra nužy
mėjusi Rytų Vokietija“.

Šveicarų „La Suisse“ neteikia vilties, 
kad ateityje būtų čia pasiekta kas nors 
gera. Jis rašo:

„Kad vyksta ten viduje pasipriešini
mas, tai rodo kiekvieną savaitę vis tam 
tikras skaičius žmonių, kurie bando pra
siveržti per tą „betoninę uždangą“. Jie ži
no, kad tuo ant kortos stato savo gyvybę, 
ir Vakarų Berlyno radijas aiškiai juos 
dėl to įspėja, bet niekas nepajėgia jų su
laikyti. O kai vyksta tokie viduramžiškai 
atrodantieji dalykai ir režimas ten darosi 
vis labiau autoritatinis, tai Rytų Vokieti
jos ta proletariato diktatūrą leidžia spręs
ti, kad normalūs santykiai bus neįmano
mi ir vakariečių kariniai daliniai negalės 
būti atitraukti nuo Spree upės pakrančių. 
Rytų Vokietijos vadų nepajėgumas res
publikos gyvenimą pagrįsti žmogaus teise 
visada sudarys pagrindo pasienio nesusi
pratimams. Vien tik Pankowas gali imtis 
priemonių pakeisti tai nepakenčiamai pa
dėčiai: atstatyti susisiekimo laisvei ir 
leisti pasitraukti tiems žmonėms, kurie 
ten nenori būti“.

KAI PENKTĄ KARTĄ SUTARIAMA

Dėl Laoso princų sutarimo sudaryti 
koalicinę vyriausybę ir pasiekti krašte 
taikos britų „The Guardian“ rašo: 
„Ketvirtas ar penktas jau kartas, kai pa
saulis vienerių metų bėgyje su palengvė
jimu vis sutinka žinią, kad Laoso princai 
sutarė sudaryti koalicinę vyriausybę? 
Tad nėra ko džiūgauti ir dėl vakarykš
tės žinios, pasiekusios mus iš Plains of 
Jars, atsimenant nusivylimą, kuris ištiko 
po susitarimų Ciuriche praeitų meti; lie
pos mėn.. Hin Heupe spalio mėn. ir Žene
voje sausio mėn.“

Abejingas dėl to ir amerikiečių „The 
New York Times". Tą abejingumą jis reiš 
kia šiais žbdžiais:

„Pirmoje eilėje turi būti pasiekta susi
tarimo dėl karinių pajėgų. Dalis jų turi 
būti demobilizuota, o kita dalis paskirsty
ta tose abiejose armijose, kurios iki šiol 
kovojo tarp savęs. Tačiau čia esama pavo
jaus, kad į krašto vidaus reikalus nuolat 
skverbsis komunistinis kaimynas“.

Britų „The Times“ rašo:
„Nors jau seniai buvo laukta naujos vy 

riausybės. tačiau jos sudarymas tereiškia 
tik pirmąjį žingsnį išspręsti Laoso klausi
mui. Tos trys partijos dar gali pasireikšti 
viena prieš kitą nedraugingais veiksmais. 
Geriausia garantija galėtų būti tvirta va
kariečių ir komunistų laikysena, kurie 
dabar tą reikalą tvarko Ženevoje“.

ARBA PATRANKOS, ARBA SVIESTAS

Šveicarų „Journal de Geneve“ vertina 
maisto pabrangimą sovietuose. Laikraštis 
rašo:

„Chruščiovas ir vėl yra priverstas rei
kalauti iš žmonių aukos. Nepaisant įvai
riausių paskolų, Sov. Sąjungoje, tame ta
riamajame visų žmonių rojuje, gyvento
jams vėl suvaržoma maisto dalykų perka
moji galia. Tie suvaržymai vyksta 17 me
tų po karo, tuo metu, kai visuose kapita
listiniuose kraštuose reiškiasi perteklius 
ir amerikiečiai net nežino, ką su savo že
mės ūkio gaminių perteklium daryti. Ne
varžydami savo karinės srities užsimoji
mų, sovietai neištenka pinigų, kurie rei
kalingi žemės ūkiui gerinti. Kaip Goerin- 
gas trečiajame reiche, jie patrankoms tei 
kia pirmenybę prieš sviestą“.-

PASAULY
— Australija pageidauja, kad įvažiuo

tų daugiau britų.
— Viename Turkijos kaime vilkai 14 

asmenų sunkiai sužeidė ir 14 metų ber
niuką sudraskė.

— Amerikiečių žurnalistas Walteris 
Lippmanas gavo Pulitzerio premiją už 
straipsnius tarptautinėmis temomis.

— Laukiniai šunes ir katės pietiniame 
Pfalze. Vokietijoje, papiovė 14 stirnų.

— V. Vokietijoje yra užregistruota 6. 
493.000 televizijos aparatų (per balandžio 
mėn. įregistruota 101.458).

— įpuolę į kaimą, Pakistane 2 dramb
liai nužudė 12 žmonių.

— Per 3 metus Rytų Indijoje leopardai 
išpiovė apie 350 žmonių, ir kovai su jais 
medžiotojams buvo išduota ašarinių bom
bų ir -dinamito.

— Apie 700.000 kiniečių pasiryžę pa
bėgti iš savo krašto pro Hong Kongą.

1
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Ryšium su „The Green Oak“ antologijos 
pasirodymu „Margučio" žurnalas balan
džio mėn. numeryje paskelbė pasikalbėji
mą su vienu tos knygos redaktorių — ra
šytoju A girdu Landsbergiu.

Manydami, kad ir mūsų skaitytojams 
verta susipažinti su pastangomis, pasieki
mais šiame fronte ir užsimojimais ateičiai, 
spausdinamės čia kiek aptrumpintą tą pa
sikalbėjimą.

— Lietuvių poezijos antologija anglų 
kalba (The Green Oak, New York, Voya
ges Press. 35 W. 75th St. $5.00) jau išleis
ta. Redaguodami ją kartu su amerikiečių 
rašytoju Clark Mills. Jūs atlikote didžiulį 
ir sunkų darbą. Kokiais principais šioji 
antologija buvo redaguojama?. Kiek įtakos 
tu.ėjo j autorių atranka jų kūrinių leng
vesnis davimasis versti į anglų kalbą?

— Redaguodami antologiją, stengėmės 
sudaryti lietuvių poezijos visumos vaizdą.
aprėpti jos pagrindines temas bei stilius ir 
įtraukti svarbiuosius autorius. Pagrindi
nis veiksnys tačiau buvo išversto eilėraš
čio poetinis svoris. Juo poetas kalbiškai 
subtilesnis ((pvz., Aistis), juo sunkesnis 
buvo vertimo darbas. (Keleto neblogų po
etų taip ir nepavyko išversti, nors kiekvie
ną jų bandė net po kelis vertėjus). Poetai, 
rašę baltosiomis eilėmis, bendresnėmis te
momis ir plakatiškesne kalba, buvo Vertė
jams daugiau prieinami, ir jų kelias rink- 
tinėn tuo pačiu lengvesnis.

— Antologijoj daug vietos skirta liau
dies dainoms. Ar buvo įmanoma anglų 
kalba perduoti šių dainų liaudiškumą, idio 
matines formas, gausų mažybinių bei ma- 
lonybinių žodžių vartojimą ir įprastinius,
specifiškai mūsiškus simbolius?

— Liaudies dainų, aišku, neįmanoma 
išversti pilnumoje. Bet pastanga išgauti jų 
dvasią ir muziką kita kalba (kad ir imsn- 
tis laisvesnių priemonių, bet išlaikant at
mosferinę teisybę) dažnai duoda gražių 
pasekmių. Anglų poetikos žinovas estų 
profesorius Ants Oras laiške apie anto
logiją rašo: „The snthology... especially in 
the „Dainos“ section, reads like fascina
ting original poetry.“

— Antologiją išleido viena iš mažųjų 
amerikiečių leidyklų, kurių leidiniai daž
niausiai nebūna platinami didžiosiose kny
gų parduotuvėse. Kokiu būdu ji pasieks 
amerikietį skaitytoją? Kokiu būdu ji gali 
susilaukti dėmesio amerikiečių literatūri
nėje spaudoje, jeigu toji spauda, kaip ir 
knygų parduotuvės, domisi tik didžiųjų lei 
dyklų produktais?

— Amerikietis poezijos mėgėjas papras 
tai lanko ne didžiuosius, bet intymiuosius 
knygynus. O tokie knygynai, įskaitant ir 
universitetinius, jau p? rodė nemažo susi
domėjimo antologija. Mažesnių leidyklų 
knygoms sunkiau gauti recenzijų tokiuose 
žurnaluose, kaip N.Y. Times Book Review 
ar Saturday Review, bet grynai literatū
rinių žurnalų skiltys atviros visoms kny
goms.

— Ar nebūtų daugiau naudos lietuvių 
literatūros popu'arizacijai anglų kalba, jei 
šios rūšies pastangos būtų kreipiamos 
kiek kitokia kryptimi. Pavyzdžiui, ieškoti 
kelių atspausti vieną ar kitą lietuvį auto

rių literatūriniuose, kad ir mažesniuose, 
žurnaluose? šiaip ar taip, antologija yra 
labai specifinis dalykas, tam tikrais atve
jais galįs reikšti ir stiprios individualios 
kūrybos stoką. Gal kokio vieno autoriaus 
knyga galėtų susilaukti platesnio dėmesio, 
o jeigu tas dėmesys būtų palankus, tuo pa 
čiu — praverti duris ir kitiem stipresniem 
mūsų literatūros žmonėms? Kelių atskirų 
lietuvių rašytojų išėjimas individualiomis 
knygomis ar jų kūrybos patekimas į lite
ratūros žurnalus savaime būtų natūrali
kokybinė selekcija, tvirčiau reprezentuo
janti mūsų kūrybinį žodį.

— Visos pastangos leisti lietuviškus kū
rinius kitomis kalbomis yra naudingos. Ir 
kiekviena pastanga daro sekančią lengves 
nę. Pavyzdžiui, prieš Zobarsko redaguotą 
lietuviškųjų novelių antologiją lietuvių li
teratūra amerikiečių rašto žmonėse buvo 
visai abstrakti sąvoka. Po novelių ir po 
šios poezijos antologijos lietuvių literatū
ra jau yra konkretybė. Dar svarbiau anto-

SAVAITQALIS
SU KNYQA

RAŠO JURGIS GLIAUDĄ

Kai 1957 metais pasirodė pirmoji Irenos 
Joerg knyga, Trika ateina į slėnį romanas, 
man teko skirti j am recenziją. Tada aš pa
rašiau: tai yra romanas, kuriame nėra nė 
vieno lietuviško personažo, ir veikale dės
tomasis veiksmas tarpsta mažame Tyrolio 
bažnytkaimyje... tačiau mes mielai pasi
tinkame tą kūrinį, nes jis yra šviežias sa
vo siužetu, gausus įdomiais personažais, 
scenarišku priėjimu prie veikalo intrigos 
ir šuoliuojančiais vaizdais, primenančiais 
besikeičiantį vaizdais filmą ekrane.

Tada aš rašiau ir tai, kas ypač reikšmin 
ga sutinkant Irenos Joerg naują (Nidos 
laidos) novelių rinkinį LAIMĖS IEŠKO
TOJAI: mus tenkina pajėgumas rasti siu
žetą už lietuviškos visuomenės ribų ir ap
valdyti jį 138 puslapiuose.

Taip tad tas autorės sugebėjimas pasako 
ti noveliškai romane jau tada man atrodė 
suvilios ją novelių pasauliui, privers ją 
lankytis novelių labirintuose, kuris visad 
viliojo rašytoją, gebantį nešti į mus gyve
nimo margumyną novelės rieškučiomis. 
Irena Joerg ir prieš savo romaną sukūrė 
įdomių situacijų trumpų kūrinių, o šiais 
metais Nida 36-ju savo leidiniu davė 
mums LAIMĖS IEŠKOTOJUS. Tai sep
tynios nevienodo dydžio nove'ės.

Pats pirmasis dalykas. Auksinės sagos, 
labai paperka mus autorės naudai. Ji pa
sireiškė čia ne tik humoru, po kurib šydu 
parodė tą amžiną dievaičio Kupidono in
tervenciją ir į rimčiausių asmenų psichi
ką. Staigi atomazga įdomi, natūrali tai ap

logijų dėka ji jau turi visą būrį entuzias
tiškų draugų: Charles Angoff, Clark Mills, 
Robert Payne ir kt., kurie dabar skelbia 
lietuviškojo rašto evangeliją. Prieš keletą 
metų tie rašytojai apie lietuvių literatūrą 
nieko nežinojo. Antologijų buvimas suke
lia ir žurnalų dėmesį — taip Prairie 
Schooner savo sekančiam numeriui išsi
rinko pora lietuviškų kūrinių. Po antologi
jų pavieniems autoriams bus žymiai leng
viau sudominti amerikiečių leidėjus ar kri 
tikus. O kad tą individualių autorių pri-
statymo linkme jau einama, rodo greitai 
pasirodysianti prozos rinktinė Lithuanian 
Quartet.

— Gal turite ir tolimesnių planų lietu
vių literatūrai anglų kalba popularizuoti?

— Su Clark Mills'u ruošiame plačią lie
tuvių liaudies dainų rinktinę angliškai ir 
trumpą Pabaltijo literatūrų antologiją. 
Pastaroji pirmiau pasirodys specialiu žur
nalo Literary Review numeriu, o po to 
atskira knyga.

linkai, kurioje vyksta novelė. Tas pikantiš 
kūmas, plius humoras ir dar plius logiška 
atomazga Auksines sagas padarė esminiu 
šio rinkinio kūriniu.

Kituose savo kūriniuose autorė buvo pa
gauta noro pasakoti, ir tai gerokai paken
kė kūrinių struktūrai. Novelėje reikia 
švaistytis vaizdais, skubėti, vengti senti
mentalumo ir smulkmenų. Iš esmės pui
kiai sukomponuotą Kelionę į Ameriką sal 
dina tas nejučiomis pakliuvęs į ją senti
mentalumas. Ilgiausiame rinkinio kūriny
je LAIMĖS IEŠKOTOJUOSE sukaupta 
puiki tema, bet autorė mėgino ją pavaiz
duoti skubomis, noveliškai. Tokia tema, 
sudėjus jon įdomių personažų problemas, 
labai gera romanui. Kovodama su temos 
platumu, įrėmindama ją į novelę, autorė 
neteko progos išvystyti jos į romaną, kuris 
džiugintų mus, kaip Taika ateina į slėnį. 
Ir to kūrinio atomazgai autorė, man atro
do, be reikalo panaudojo melodraminį 
vaizdą.

Visuose Joerg kūriniuose žėri sumaišyti 
vienon karuselėn svetimųjų ir lietuvių 
vardai. Ir tai iš tikrųjų yra didžiulė jos 
privilegija rasti tą sąmyšį, pastebėti jį ir 
perteikti mums taip natūraliai, taip rea
liai. O iš tikrųjų čia glūdi didžiulė namus 
praradusiųjų tragedija. Todėl visi tie lie
tuviai Joerg kūriniuose niekad nebuvo sa
vo namuose. Ar mažiau, ar labiau pritapę 
svetimybėje, jie visad paženklinti didžiu
lės Amžinojo Žydo vagabundinės tragedi
jos — visad eiti, niekad nerasti tikrųjų

DIEVO KŪNO ŠVENTĖ
i

„Visų akys turi vilties tavyje, Viešpatie, 
ir tu duodi jiems maisto savo metu. Tu 
atveri savo ranką ir pripildai visa, kas gy
va, palaima“ (Ps. 144,15-18). Taip reiškė 
S. Testamente psalmistas savo ir apskritai 
žmogaus pasitikėjimą Dievo gerumu, ta
čiau vargu ar jis tada jau suvokė Dievo ge 
rūmo viršūnę, kuri turėjo apsireikšti N. 
Testamente. Žodis tapęs kūnu, gyvenęs 
žmonių tarpe kaip žmogus, mokęs žmones 
Dievo kelio ir skelbęs Dievo karalystės 
atėjimą, „žinodamas, kad buvo atėjusi jo 
valanda eiti iš šio pasaulio pas Tėvą, my
lėjęs savuosius, kurie buvo pasaulyje, pa
rodė jiems savo meilę iki galui“ (Jono 13, 
1). Pažinęs palikto sau pačiam žmogaus 
silpnumą, Dievas nutarė pasilikti su žmo
nėmis iki laikų pabaigos, ne tik kaip Ap
vaizda prižiūrintis kiekvieną žmogaus 
mintį ir žingsnį, bet ir kaip maistas, tei
kiąs stiprybę ir palaikąs dieviškąjį malo
nės gyvenimą žmoguje. „Aš gyvenimo duo 
na; kas ateina pas mane, tas nealks, ir 
kas tiki į mane, niekados netrokš“ (Jono 
6,35). Dar daugiau, „Aš esu gyvoji duona, 
kurs iš dangaus nužengiau. Kas valgys tos 
duonos, bus gyvas per amžius; o duona, 
kurios aš duosiu, yra mano kūnas dėl pa
saulio gyvybės“ (Jono 6.51-52). Ir paga
liau pažado viršūnė: „Kas valgo mano kū
ną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį 
gyvenimą, ir aš prikelsiu jį paskutinę die
ną. Nes mano kūnas tikrai yra valgis ir 
mano kraujas tikrai yra gėrimės. Kas val
go mano kūną ir geria mano kraują, tas 
pasilieka manyje ir aš jame“ (Jono 6,55- 

namų. Tad tą reiškinį užtikti autorės kūri
niuose yra ypač svarbu. Tuo radiniu, gal 
visai intuityviu, autorė gali didžiuotis. 
Žmones be savo namų ji visad atiduoda 
svetimųjų malonei, o kur gi galima rasti 
dar didesnę tragediją? Todėl ir tas rinki
nio vardas, prisimenant autorės talentą 
humorui (Auksinės sagos), skamba rinki
nio titule graudžiu sarkazmu.

LAIMĖS IEŠKOTOJAI daugiau yra ne 
novelių, bet labai gerų temų romanų emb
rionų rinkinys. Laimės ieškotojai, Vengriš 
koji madona tai romanai, bet pateikti skai 
tytojui ta _forma, kuria naudodamiesi 
mėgsta amerikiečiai vienoje knygoje su
talpinti keletą romanų, negailestingai juos 
trumpindami, kad neturįs laiko skaityto
jas galėtų vienu prisėdimu perskaityti 
Anna Kareniną. Prisikėlimą ir Karą ir tai
ką. Tai „visas Tolstojus“, o lektūros tik 
vienam vakarui. Būtų gera, jeigu autorė 
sustotų ties savo puikiais siužetais ir duo
tų juos mums romanais. Jos situacijų iš
radingumas. personažų spalvingumas ir 
konfliktai džiugino mus ir jos pirmajame 
romane.

Irena Joerg yra rašytoja, kuri, pasmer
kusi įsivagiantį sentimentalumą ir pripuo
lamą melodraminį patosą, turi duoti pui
kių veikalų.

57). Tai prašoko Kristaus klausytojų sup
ratimo galią. „Nuo to meto daug jo mokyti 
nių pasitraukė šalin ir jau nebevaikščiojo 
su juo“ (Jono 6,67). Jiems buvo „šitie žo
džiai per kieti" (Jono 6,61), jie nepajėgė 
palenkti savo proto Dievo malonės veiks- 
mui. Tačiau kiti tie, kuriems buvo Tėvo 
duota (plg. Jono 6.66), dar daugiau prisi
rišo prie savo dieviškojo mokytojo ir ga
lutinai įtikėjo, kad jis „turi amžinojo gy. 
venimo žodžius" (Jono 6,69). Šitie sušilau 
kė Paskutinės Vakarienės ir pirmieji pri
ėmė amžinojo gyvenimo duoną į savo šir
dis: „Imkite ir valgykite, tai yra mano kū
nas... Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano 
kraujas naujosios sandoros, kurs bus iš
lietas už daugelį nuodėmėms atleisti“ (Ma 
to 26,26-28).

Dievo Kūno šventė, populiariai lietu
vių vadinama Devintinėmis, kaip tik ir 
mini šį didįjį Dievo gerumo parodymą 
žmonėms. Ostijoje gyvenantis visatos kūrė 
jas išeina tą dieną iš tabernakulio slapty
bės į viešojo gyvenimo gatves ir aikštes ir, 
tartum anais laikais Palestinos žemėje, iš 
naujo prabyla žmonėms kviečiamai: „Atei 
kite pas mane visi, kurie vargstate ir esa
te apsunkinti, ir aš jus atgaivinsiu“ (Mato 
11,28). Devintinių procesija yra viena iš 
išoriškiausių Kat. Bažnyčios pamaldumo 
apraiškų. Ja norima pareikšti viešą dėkin
gumą už nuolatinį gyvybinį stebuklą. Sau 
Įėję spindinti auksinė monstrancija ir bal
tai pasipuošusios mergytės, beriančios gy
vas gėles po monstranciją nešančio dvasiš
kio kojomis, susilieja į vientisą meilės, pa 
garbos ir dėkingumo giesmę: „Viešpatie 
Jėzau, mūsų valdove, teikis priimti garbę 
ir šlovę. Gavę iš tavęs meilės gėrybių, gie
dam tau giesmę, Dieve galybių. Dovanas 
tavo dažnai atminę, tau ačiū sakom susi
graudinę“ (Devintinių procesijos giesmė). 
Nuo 4 iški’mingai papuoštų altorių skelbia 
ma 4 evangelijos į 4 pasaulio šalis. Visi 
žmonės tegul išgirsta, koks Dievas geras, 
didis ir galingas! Visų akys tegul nukryps 
ta į Viešpatį su tikra viltimi, kad jis teikia 
maisto kiekvienu metu!

Kun. Bronius Lhibinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERIS—birželio 24 d., 10.30 v.

DU NAUJI PRELATAI

„šaltinis“ rašo, kad buvo pakelti į prela
tus šv. Kazimiero kolegijos Romoje rekto
rius Dr. L. Tulaba ir Škotijos lietuvių kle
bonas J. Gutauskas.

Abu veiklūs ir didžiai pasireiškę a«wae- — 
nys.

NAUJAS „ŠALTINIS“

Naujasis „Šaltinio“ Nr. 3(4) išėjo jau 
įsigijęs visiškai kitą pavidalą. Dabar jis 
jau spaustuvės spausdintas, ir ne tik teks
tas. bet ir iliustracijos pristatoma pras
mingai. Sveikiname „Šaltinį“, kad jis ryž
tasi pereiti į spaustuvę.

Šįkart rašo J. Vidzgiris, L. švalkus, pat
sai redaktorius kun. Dr. S. Matulis. D. Sa- 
dūnaitė-Sealey, M. Aukštaitė, kun, J. Sake 
vičius, prel. J. Gutauskas, J. Jurkonienė, 
R. Sealey (vertimas), R. Kinka (vertimas), 
P. Bulaitis, J. Kuzmickis, J, Janonis.

Žurnalas, palyginti, talpus.
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Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(15)

Gediminas pakilo iš vietos ir suriko 
meškai:

— Šalin, gyvuly!
Meška tuoj pasišalino nuo Gedimino ir 

nuėjo kampan.
— A! — tarė Tubingas, — pripratai ši

taip elgtis su meškomis, tai nori ir iš žmo
nių padaryti tokius paklusnius gyvulius!

— Padariau šituos sutvėrimus paklus
nius, bet’išmokiau juos to. ko gyvendami 
miške nemokėjo! išmokiau juos gyventi su 
žmonėmis! — atsakė kunigaikštis. — Ir 
mokysiu taip ir savo žmones.

— Tad žūk! susidėk su priešais ir žūk! 
Teteisie tavo darbus dievai! Aš aklas, ne
moku aiškiai žiūrėti į šio pasaulio reika
lus, bet kol būsiu gyvas, ginsiu šventąją 
ugnį ir ąžuolą. O kai ateis kirsti jo, įsika
binsiu į jį nagais, kaip meška, į to krūtinę, 
kurs pakels kirvį, ir draskysiu jį, o išplėš
tąsias kūno dalis mesiu ugnin dievų gar
bei. Kai jau neteksiu jėgų kovoti, apkabin 
siu senąjį mūsų ąžuolą ir drauge su juo 
numirsiu.

Ir iškėlęs vieną ranką aukštyn, o kitą 
priešais savęs atkišęs, leidosi eiti. Tuomet 
tik atsipeikėjo Siaurutis ir priėjo vesti se
nelio, bet tas atstūmė jo ranką ir skubiai 
išėjo iš kunigaikščio kambario.

ZUZANA MORAVSKA I
H

s
Atstumtasis Siaurutis nedrįso nė iš vie

tos judintis.
Staiga Gediminas atsigręžė į jį.
— Ar ilgai tu gyvenai pas kryžiuočius?

— paklausė jį.
— Kaip ilgai, negaliu pasakyti, Jūsų 

Didybe, mažcs vaikas patekau į jų rankas, 
bet paūgėjęs pabėgau iš jų Vilkų Lizdo, 
kaip jie vadina savo mokyklą.

— O toje mokykloje ko jus mokė?
— Užmiršti tėvų kalbą ir tikėjimą.
— Ar užmiršai?
— Matote, gailestingasis kunigaikšti, 

nors paėmė mane tuomet, kai dar nemokė
jau nė tėvų vardo ištarti, toji kalba buvo 
mano kraujuj ir krūtinėje, skambėjo ma
no ausyse kaip miško ūžimas, o kai tik už
uodžiau gimtinės gryčios dūmus, greit ir 
kalba atsirado.

— Ar, be šito, kuris su tavim atvyko, 
yra ten ir daugiau lenkų belaisvių?

— Oi. buvo jų, buvo, ir vadino juos, 
kaip ir mus, vilkais ir visaip biaurojo jų 
tautą, kaip ir mūsiškę, ir jie ilgėjosi sa
vųjų, ir nesykį sakėme sau. kad jei išvien 
imtumėm ir padegtumėm, tai ir Vilkų Liz
das ir visa Brolija nueitų dūmais. Bet bu
vo tai tik vaikų minties žaidimas, nes jų 
pilis stipri, visa akmeninė! — pridūrė atsi
dusęs jaunikaitis.

— Bet Gedimino ir Lenkų karaliaus 
rankos tai ne vaikų žaidimas, — tarė kuni

gaikštis. — Taip, taip, — kalbėjo toliau 
Gediminas, žiūrėdsmas į jaunikaičio vei
dą, — dažnai dievai atsiunčia mums pata
rimų neišmanėlių vaikų lūpomis!

Tuo metu iš gretimojo kambario pasiro
dė jauna mergaitė su rūtų vainikėliu ant 
galvos ir maloniu balsu tarė:

— Tėve!
Gediminas nusišypsojo išgirdęs tą balsą 

ir atsigrįžo į mergaitę. Mergaitė buvo ap
sirėdžiusi baltais lininiais rūbais, raudonu 
diržu apsijuosusi. Paskui ją ėjo kita mer
gaitė, be rūtų vainiko ant galvos, kuri įne
šė rankose didelį ąsotį ir taurę. Toliau pas 
kui jas įėjo dar kelios mergaitės, kurios 
nešė karštus valgius.

— Tėve! — tarė pirmoji, — jau taip se
niai užtekėjo saulė, laikas pasistiprinti.

Gediminas uždėjo ranką ant dukters gal 
vos ir meiliai žiūrėjo į skaistų jos veidą.

— Gerai, Aldona, mano dukrele, duok 
valgį ir gėrimą, nes reikia mums pasistip
rinti... ir pyktį užlieti.

— Pykčiui užlieti turiu čia gero gėri
mo, kurį gaminti išmokė mane Bogna. Tai 
gėrimas, kurį geria jų krašte; mielas jis, 
matyt, yra ir mūsų dievams, nes kai užpy
liau truputi ant ugnies, sužibėjo mėlyna 
ugne’ė, o paskui it auksu apėmė visą 
pagalį.

Sakydama tai. paėmė iš Bognos rankų 
taurę ir ąsotį ir pripilė taurę to skystimo. 
Gediminas paėmė iš jos rankų taurę, išpy
lė gėrimo dalį ant ugnies, o likusį aki
mirksniu išgėrė.

— Geras gėrimas, — tarė jis išgėręs, — 
tikrai geras. Duokite šito gėrimo ir jam.

Sakydamas tai, parodė į Siaurutį, kuris 
visą laiką žiūrėjo į kunigaikštytę ir jos 
tarnaites.

Prie Siauručio priėjo Bogna ir padavė 
jam pripiltą taurę. Jaunikaitis paėmė tau
rę, bet, negerdamas dar, pradėjo žiūrėti 

į padavusios jam taurę mergaitės veidą. 
Bogna, kuri ligšiol stovėjo nuleidusi galvą, 
tarė jam tyliai:

— Gerkite, tai mūsų, lenkų, gėrimas, 
kunigaikštis liepė duoti.

Siaurutis pats nepasijuto, kaip pridėjo 
prie lūpų taurę ir išgėrė.

— O ką, geras lenkų gėrimas? — pa
klausė Gediminas, žiūrėdamas į jauni
kaitį.

— Dar niekuomet negėriau tokio! — at
sakė jaunikaitis.

— Patiko lietuviui jaunikaičiui lenkų 
gėrimas! — susijuokė kunigaikštis ir atsi
sėdo pusryčių valgyti. Siaurutis gi tuo tar
pu išėjo. Išeidamas vis galvojo, kur jis se
niau būtų matęs Bogną: taip jam atrodė 
pažįstamas jos veidas.

XII.

Kai vidurdienį kryžiuočių pasiuntiniai 
atėjo Gedimino pilies kambarin, kuni
gaikštis buvo susimastęs, naršė savo barz
dą ir neramiai dairėsi aplinkui. Prie jo ne 
buvo Tubingo, o visi kiti, kurie ir vakar 
buvo prie jo, ir šiandien jau buvo susirin
kę. Bet jei Gediminas neramiai dairėsi, tai 
Kronivo veide buvo matyti nuliūdimas ir 
kažkokia paslaptinga kova: stovėjo jis toj 
pačioj vietoj, kur ir vakar, o šalia jo buvo 
tuščia vieta — tai senelio Tubingo vieta.

Trumpai atsakė Gediminas kryžiuočių 
pasiuntiniams, kad labai gerbiąs Didžiojo 
Mistro draugiškumą, laikąs garbe susidė
ti su galingąja Brolija, tik negalįs tačiau 
duoti galutinio atsakymo, ar eis kariauti 
išvien su jais prieš lenkus.

— Neturtinga ir mažutė mano kuni
gaikštija, negali ji užpuldinėti kitų, ypač 
kad reikia rūpintis tik kitų puolamam ap
siginti ir susitvarkyti namie.

Pasiuntiniai, matydami nesulauksią ki
tokio atsakymo, paliko kunigaikščio kam

barį ir po valandos jau keliavo iš pilies 
namo, nė pilnos paros čia neišbuvę.

Gediminas, pamatęs iškeliaujančius per 
tiltą iš pilies kryžiuočių pasiuntinius, nu- 
sispiovė tris sykius, atsiduso kaip žmogus, 
kuriam nuimtas nuo krūtinės sunkumas, 
ir leidosi eiti moterų kambarių link.

Pamatęs sėdinčią prie kambario Aldoną 
ir stovinčią prie jos Bogną, priėjo prie jų, 
norėdamas po tokių sunkių valandų pasil
sėti prie dukters.

Bet kunigaikštytė taip buvo užsiklau
siusi Bognos apsakinėjimų, o Bogna taip 
karštai kažką pasakojo, kad nė neišgirdo 
jos kunigaikščio žingsnių.

Gediminas, girdėdamas tokį karštą Bog
nos pasakojimą, sustojo, norėdamas užgirs 
ti, ką ta lenkė-belaisvė pasakoja jo duk
teriai.

— Tai pasakyk man, kaip pas jus at
eina pas mergaitę piršliai? — klausė 
Aldona

Nespėjo Bogna atsakyti, nes, nustojęs 
kantrybės, Gediminas sušuko:

— Eikš čia, mano dukrele, matau, tu 
taip susidraugavai su Bogna, kad net jos 
kalba kalbi?

Aldona, bijodama tėvo rūstybės, parau
do persigandusi, nuleido galvą, bet kai pa
matė, kad tėvas nepiktas, pradėjo čiulbėti, 
pasakoti, ką tik girdėjo iš Bognos apie len
kų kraštą ir apie piršlius, kaip ten jų ei
nama.

Gediminas pradėjo šypsotis ir tarė:
— O gal ir pas tave ateis kokie nors 

piršliai, tai geriausiai sužinosi, koks yra 
kitur paprotys! Bet kol ateis piršliai ir 
paslėpsi savo kasą po „čepčiku“, paruošk 
mums valgyti, nes rytoj anksti rytą kėliau 
jame medžioti.

Aldona ir Bogna nubėgo pilies gilumon 
kunigaikščio įsakymų pildyti.

(Bus daugiau)
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SVEČIUOSE
| Vienas maloniausių mano kelionės pri
siminimų, aišku, yra Roma. Ne tiek Roma, 
kiek Romos lietuviai. Ir ne tiek džiaugiau 
si Kolegijos Rektoriaus ir personalo man 
asmeniškai parodytuoju šiltumu, kiek aps
kritai lietuvių laimėjimais.

Kiekvienas kraštas gali parodyti lietu
vių įsitvirtinimą: Kanada — 5 išimtinai 
lietuvių bažnyčios, keletas kapelionijų. 
Lietuvių namai Toronte, lietuviškos salės; 
Vokietija — Vasario 16-sios gimnazija; 
Australija — lietuvių namai, Lietuvių Ka
talikų Namai Adelaidėje (nežinau apie 
Sidnėjų); Argentina — lietuvių, rodos, dvi 
parapijos su savomis bažnyčiomis; Brazi
lija — viena lietuvių parapija; Jungtinės 
Valstybės — apie 50 dar gerai gyvuojan
čių lietuviškų parapijų iš seniau, daugybė 
lietuviškų salių, klubų. Tiesa, tai senųjų 
lietuvių kruopštus darbelis, bet ir naujieji 
ateiviai šį tą parodė: Chicagoje daugiau 
ne milijono vertės Jaunimo Centras ir Jė
zuitų vienuolynas, Pranciškonų vienuoly
nas, Saleziečių vienuolynas, Vargdienių 
Seserų vienuolynas. Na, pagaliau Anglija 
SU Lietuvių Namais ir Sodyba, rodos, šį tą 
turi ir Škotijoje — tai vis lietuvių įsitvirti 
nimai toje svetimoje žemėje. Jei dar atsi
minsime lietuvių laikraščius, mokyklas, 
biznius, tai pamatysime, kad lietuviai ne
kabo ore.

Bet grįžkime prie Italijos. Žinoma, šalia 
Saleziečių Gimnazijos, kuri jau buvo prel. 
Kl. Razmino aprašyta šio laikraščio pusla
piuose, paminėtina: Lietuvių Kolegija, 
Lietuvių Svečių Namas, man dar esant pa 
krikštytas Villa Lituania, lietuvių Sodyba, 
arba Kolegijos Ūkis, už Romos, be to, Ma
rijonų Vienuolynas Romoje, nors ir nevi
sai lietuviams priklausantis, vis dėlto be
veik lietuviška įstaiga.

Lietuvių Kolegija ir Villa Lituania tu
rėjo du stambius fundatorius: a.a. arkl- 
vysk. J. Skvirecką ir prel. Brišką. Tikrasis 
to projekto stūmėjas buvo prel. Tulaba 
ankštam ryšy su Lietuvos Episkopatu 
Tremtyje. Bet ta istorija, tur būt, visiems 
žinoma. Pati kolegija yra netoli nuo Late- 
rano Bazilikos (gal 10 min. pėsčiam) Via 
Casalmonferrato 20. Tai įspūdingi namai 
— atrodo kaip pilaitė. Viduje švaru, pato
gu, bet toli gražu ne prabangu.

Kiekvienu atveju daug mandriau, negu 
mano Kolegijoj Oksforde, pas kapucinus, 
nors jų namas kiek didesnis ir neseniai 
statytas. Ten gyvena dabar nedaug studen 
tų, tik T. šalia jų dar gyvena Kolegijos Vy

riausybė. kun. Mincevičius — Lietuvių 
Bendr. Pirmininkas ir ..Eltos“ (itališkai) 
Redaktorius, seserys kotrynietės (vokit- 
kos, tik viena lietuvaitė), kurios verda ir 
.prižiūri Villa Lituania. Daug gėrėjausi mil 
žinišku ir originaliai išpuoštu Lietuvos že
mėlapiu, kurs puošia visą sieną einant į 
Kolegijos valgomąjį. Stebėjau klierikų 
nuotaiką, net jų maldas ir grožėjausi tik
rai lietuviška dvasia ir auklėtinių patrio
tizmu. Kalbant apie auklėtinių dvasią, tai 
ji formuojama, šių dienų kalba šnekant, 
puikaus „politruko“ — kun. Dr. Vytauto 
Balčiūno (jis dovanos už biaurų pravar
džiavimą, nes tikrasis jo titulas — Kolegi
jos Dvasios Tėvas). Visa Balčiūnų didelė 
šeima yra „nepataisomi“ patriotai, ir į ge-

JUOKTIS SVEIKA
VEDA Pr. Alšėnas

Turguje
Pirkėja klausia:
— Kiek tie kiaušiniai kainuoja?
Pardavėjas:
— Po penkis centus sveiki, po keturis 

susikūlę.
Pirkėja:
— Tai prašau man tuziną sukulti.

Duktė ir motina.
Duktė išsirinko jai patinkamą rūbą: 

naujausios mados, su gilia iškirpte. Švytė 
> dama ji klausia:

— Mama, kaip tau patinka tas rūbas?
— Tu laiminga, vaikeli. Jeigu aš jauna 

būčiau tokiu rūbu vilkėjusi, tai tu būtu
mei dešimčia metų senesnė...

Tėvas ir dukrelė
Dukrelė prašo tėvą ledų, bet tėvas atsi

kalbinėja:
— Negalima, taip karšta, tu susirgsi.
Duktė spiriasi, trepsi ir šaukia:

' ■— Bet aš noriu!
— Žiūrėk, Mildute, jei tu būsi tokia už

sispyrusi rėksnė, tai, kai užaugsi, tau bus 
bloga gyventi.

— Bet mūsų mamai nebloga.

Patogi aplinkybė
Bell, telefono išradėjas, ir Morse, tele

grafo išradėjas, esą, turėję žmonas, kurios 
buvusios nebylės. Patyręs apie tai vienas 
vyriškis pastebėjęs štai ką:

— Tik žmonės, kurių namuose viešpa
tauja pilniausia ramybė, gali atlikti to
kius didelius darbus.

PAS ROMOS LIETUVIUS
resnes rankas lietuviai kandidatai į kuni
gus nebegalėjo būti atiduoti. Visa vadovy
bė, ar imsime dzūką prel. Tulabą, ar žemai 
tį kan. Ignatavičių, ar vėl žemaitį kun. Žl-

RAŠO K. F. Gureckas

lių (tas Įsitaisė dirbti Rytų Kongregacijo
je) — visi geri patriotai. Bet vėl — ta pati 
istorija, kaip su londoniške Sodyba: yra di 
deli patogumai, nėra lietuvių, kurie jais 
naudotųsi. Paprastai kalbant, trūksta klie

Tiek Romos Liet. Kolegija, tiek Villa 
Lituania turi tą pačią pilaitės išvaizdą

rikų. Jų galėtų būti 4 kartus daugiau, ne
gu yra. Kodėl taip? Kandidatų į kunigus 
pasitaiko, bet jie glaudžiasi prie gyvena
mojo krašto seminarijų. Daro didelę klai
dą: niekur jie neturės tokios geros progos 
pasiruošti, pasiekti aukštą mokslo laipsnį 
geriausiuose Katalikų Universitetuose, 
kaip lankydami lietuvių Kolegiją. Juk, sa
kysim, Amerikos vyskupai siunčia į Romą 
tik 1-2 iš visos vyskupijos, tik pačius iš
rinktuosius — jokios vilties nėra per jų 
malonę patekti į teologines aukštybes. Ko
dėl niekas tiems paaugliams neišaiškina 
tos paprasčiausios gyvenimo realybės — 
aš nežinau. Gal amerikonus „beisbolo“ ne
buvimas sulaiko. Bet su visu savo beisbolu 
Amerikos didelis klierikų nuošimtis gauna 
nervų suirimą. Lietuvių Kolegijoj dar nė 
vienas laukais nelaksto. Susidariau įspū
dį, kad mūsų kunigų paruošimas Lietuvių 
Kolegijoje ir popiežiaus universitetuose 
yra daug sveikesnis ir pažangesnis, negu 
Amerikos seminarijose. Dėl to, žinoma, 
galima ginčytis.

Kalbant apie Villa Lituania, tai, brolyti, 
ja galima didžiuotis prieš daugelį tautų. Ji 
nelabai didelė, stovi skersai kelio nuo ko
legijos, adresas irgi panašus: Via Casal
monferrato 33. Pastatyta irgi tuo pačiu pi
laitės stiliumi, kaip ir kolegija, vila žiūri 
į gražią Asti aikštę (Piazza Asti). Talpina 
ji gal kokį 40 svečių, turi gražią salę — 
valgyklą, prieškambarį (lobby) ir koply
tėlę. Toji vila buvo iš pagrindų atremon
tuota, ir daug lietuviško pinigo ten įdėta, 
bet rezultatas — akį veriantis. Viskas bliz 
ga — ir marmuro sienos ir grindys; viskas 
taip nauja (liftai, kambarių įrengimai ir 
panašiai). Nenuostabu, kad Viešbučių Ko
misija pripažino šią vilą Romos pirmos 
klasės viešbučiu. O tokių Romoje neper-

NEKVAILAS PERSAS
Naujasis Persijos ambasados sekreto

rius Paryžiuje išėjo miesto apžiūrėti ir, 
pamatęs pinigų keitimo kontoros lange iš 
statytus įvairių šalių banknotus, negalė
damas suprasti, ką tai reiškia, užėjo vi
dun paklausti.

— Ką jūs čia parduodate? — paklausė 
persas.

Paryžietis, manydamas, kad iš jo juo
kai krečiami, atsakė:

— Asilų galvas, tamsta!
— Matyt, geras biznis, nes aš visoje 

krautuvėje matau vienui vieną 
asilo galvą, — atsakė persas.

HĮHIlHHHIIIHiiiHIHIiHIIiHIIIIIIIIIiliniIIHIHIIIIi
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.
a::::::::::::::::::::::::::?!!:::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::

daug. Taip pat nenuostabu, kad rudeninės 
visuot. Vyskupų Santarybos Butų komisi
ja ten paprašė vietų 25 įvairių kraštų vys
kupams. Kas gera vyskupui, turėtų būti 
gera ir lietuviui tremtiniui. Bet tie dar ne- 
susiuosto. Vieni mano, kad tai tik kuni
gams, kiti (kunigai) mano, kad tai tik pa
sauliečiams. Iš tikrųjų tai yra viešbutis, 
savas ir lietuviškas ir visiems. Galima ten 
susikalbėti visaip: lietuviškai, vokiškai, 
na, ir angliškai nenusigąstų. Svarbiausia, 
kad tai nėra jau brangu: su maistu (pus
ryčiai, pietūs ir vakarienė) tik 5 dol. die
nai. Pamėgink Romoje tris kartus valgyti 
restoranuose ir pastebėsi, kad išeis 5 dol. 
(apie 36 šilingus), kaip niekas, jeigu tik 
norėsi užvalgyti, kaip žmogus. Be to, dėl 
kainos visuomet galima tartis, šeimos gali 
susitalpinti vienam kambary su pristato
momis lovomis ir kitaip kombinuoti, kad 
išeitų pigiau. Reik tik atvirai savo proble
mas pasakyti kan. Ignatavičiui, jis viską 
sutvarkys.

Dar vienas patogumas sustoti pas lietu
vius, kad ten visuomet yra žmonių, kas 
Romą aprodo ir pavėdžioj a. Tuo pasinau
dojau ir aš. Mat, nemokant itališkai nei 
„mikt“, lietuvių klierikų ar vadovybės 
paslauga ypač reikšminga.

Lietuviai čia priimami kaip svečiai 
(nors ir susimoka), bet ne kaip klientai.

Kolegijos ūkis — tikras ūkis, ne paro
dai, bet maisto produktams skirtas. Todėl 
čia yra karvučių, kiaulių, vištų. Ūkyje do
minuoja didžiulis jautis, kuris, jei kris ka-

Kamputis valgomojo viloje Lituania

da, kolegijai suteiks kalorijų ištisiems 
metams.

Velykų pirmąją dieną susirinko lietuviš 
ka Romos bendruomenė į Pasiuntinybę 
pasveikinti ministerių: S. Girdvainio ir 
S. Lozoraičio. Pirmą kartą teko juos pa
žinti. Turėjau garbės perduoti jiems Lon-

likusią pasakoti ir pletkauti

Karvutės, sakytum, Lietuvoj...
Tikrumoje Lietuvių ūkyje prie Romos

dono Lietuvių Pasiuntinybės sveikinimus. 
Prie velykų papuošto stalo užkandžiavom 
ir girkšnojom, pagal lietuvišką paprotį ne 
atsisėdę prie stalo, bet stati. V. Lozorai
tienė buvo vaišinga šeimininkė, ir todėl 
nenuostabu, kad viskas taip jaukiai pra
ėjo. Pasiuntinybė — tai vėl lietuviška sa
la, kuri taip ryškiai primena mūsų tikslus 
— atgauti, iškovoti Nepriklausomybę.

Labai daug laiko teko praleisti pas prof. 
Z. Ivinskį, kurs gyvena čia pat, prie kole
gijos, jo žmona Paulina yra iš Londono ir 
londoniškiams labai sava. Turėjau daug 

apie Londoną, nors 
ir nebūdamas visai tikras londoniškis. Jų 
sūnus Kęstutis rodo diplomato talentų: kai 
nori motinai patikti — sakosi esąs aukš
taitis, kai tėvui — žemaitis.

Baigiant reiktų neužmiršti kun. V. Bi
čiūno. kurs valdo vieną itališką parapiją. 
Klebonija; sena, gal nuo Romulo ir Rėmo 
laikų, bažnytėlė tačiau gana jauki ir šva
ri. Ten jau galima ir melstis, nes tas mand 
rąsias Romos katedras žmonės lanko kaip 
muziejus ir besimeldžiančių beveik nema
tyti, nelabai ateina ir J galvą ten melstis. 
Po kun. Bičiūno klebonijos kiemelį laksto 
laukinės katės, mat, Roma — kačių mies
tas. Čia jos neliečiamos, lyg Indijoje kar
vės. Kai pasensta —nuveža už Romos į 
specialią Kačių koloniją, kur geraširdžiai 
kačių prieteliai joms nuveža maisto. Jei 
ką neteisinga apie jas parašiau, visas Ro
mos kates atsiprašau! Bet kažkas taip ma
ne apie jas informavo.

Judėjimas Romoje didelis, bet Romos 
vržiuotojąi — baisūs. Atrodo, kad jie tie
siai ant tavęs važiuoja. Klier. Staškevičius 
man patarė einant skersai gatvę užsimerk
ti. Sako, pamatysi, kai sustos... Kun. Bal
čiūnas, kurs mane savo „kalamaška“ ve
žiojo, išaiškino man. kas Romoje turi kelio 
pirmumą: „kas turi stipresnius nervus“, 
buvo jo paaiškinimas. Tačiau Romoje nei 
stiprių nervų, nei itališkos kalbos, nei dide 
lio pinigo nereikia Romos lietuvių dėka.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

1 ' v
Mielas Redaktoriau,

Tu taip pat žinai, kaip su savo tauti
niais reikalais sunku pralįsti į britų spau
dą. Jeigu kas nors pasikars arba bent gir
tas triukšmo pridarys per akis, tai tada tik 
tokias žinias su pasigardžiavimu, iki kok
čių smulkmenų panaudos pigioji spauda, 
kuri nuodija dar vis nepajėgiantį aukš
čiau šoktelėti britų eilinį žmogų.

Tačiau pabandyk jai pasiūlyti žinių 
apie tautines ir valstybines savo skriau-

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS 

5% KRIKŠČIONYS

Jau seniai man nepatinka švaistymasis 
(dažniausiai su pasididžiavimu!) posa
kiais, kaip „krikščioniškoji kultūra“, 
„krikščioniškoji moralė“, „krikščioniška
sis pasaulis“ ir pan. Ne tik gaila, bet ir 
liūdna, kad retas kas tepagalvoja, ką tie 
žodžiai reiškia. Daugumai tokie pasaky
mai yra bereikšmiai, beprasmiai, kartoja
mi papūgiškai, iš įpratimo!

Keista, kad paprasti žmonės dažnai ge
riau suvokia krikščioniškumo prasmę ne
gu išmokslintieji. Tuo turėjau progos įsi
tikinti daugelį kartų. Taip pat ne paslap
tis, kad tie, kurie daugiausia kalba apie 
krikščionybę, mažiausiai ją supranta, tiks 
liau sakant, mažiausiai ją praktikuoja...

Mano atmintin įstrigo netolimos praei
ties įvykis Londone. Teko svečiuotis pas 
vieną žymų tautietį. Vienu metu kalba nu 
krypo į tikėjimą, krikščionybę ir kitokius 
aukštus dalykus. Aš pareiškiau abejonių, 
ar vadinamieji krikščionys turi teisę va
dintis krikščionimis. Vienas svečių ėmė 
griežtai protestuoti ir taip filosofuoti: 
„Aišku, mes nesam tobuli. Jei mes esam 
kad irl0% ar net 5% krikščionys, tai vis- 
tiek esam krikščionys!“ Tokia filosofija 
taip mane pritrenkė, kad neatsigavau ke
letą mėnesių! Atrodo, kad tokių penkia- 
procentinių krikščionių yra labai daug. 
Bet kodėl taip yra? Nežinau, bet spėju, 
kad daug neigiamos įtakos turi klaidin
gas religinis auklėjimas: iš mažens vis 
skiepijamas žmogaus nepajėgumas, men
kybė, silpnybė. Sąmoningai ar nesąmonių 
gai norima įtikinti, kad Dievui „slabiz- 
nos“ patinka. Manęs tokie samprotavimai 
kol kas neįtikino. Nesuprantu, kaip Die
vui gali patikti silpnuoliai. Bet nesunku 
būtų suprasti, kad Dievui gali patikti stip 
rūs kūnu ir y p a č dvasia, pažangūs, ryž 
tingi žmonės; žmonės, kurie judina ne tik 
žemę, bet ir universą! Dievui turi patikti 
tik tokie, kurie be atodairos žengia teisin 
gu pasiskirtu keliu, kovoja su prietarais 
ir neigiamybėmis ir jas nugali ar žūsta ir 
savo mirtimi neša pergalę. Tam geriausiu 
pavyzdžiu buvo Kristus. Na, o dabarti
niai krikščionys? Dabartiniai krikščionys 
yra patenkinti atlikdami for
malumus bažnyčioj, šeimoj, visuo
menėj, valstybėj; patenkinti būdami pen- 
kiaprocentiniais krikščionimis!..

O aš sutikau daug ne tik ne krikščio
nių, bet ir „netikinčių“ (aišku, mes ži
nom, kad tokių nėra!), kurie sieloj ir 
veiksmuose buvo ne penkiaprocentiniai ir 
ne penkiasdešimtprocentiniai, bet beveik 
100% krikščionys.

Ar ne laikas apmąstyti šį reikalą? Juk 
formalumai, ceremonijos, taisyklės, titu
lai, klouniški drabužiai, rūpesčiai ekono
miniais reikalais — taip užtemdė krikš
čionybės idealą, kad iš jo lieka tik... var
das (daugeliui net pajuokos vardas...) ir 
pasitenkinimas penkiaprocentinio krikš
čionies padėtim... 

TAZAD & CO. LTD iii
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LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekiii, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 

paltai ir žaketai. Moteriškioamušalu, tikros odos
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis 
medžiagų vyriškiems

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas

das. kurias daro sovietai, tai pamatai, 
kad tau durys uždarytos, kad čia tarp ta
vęs ir tos spaudos esama gana storos gele
žinės uždangos. Kaip pro ją pralįsti?

Rumunai surado būdą, nors jis ir nėra 
tobulas ar patrauklus. Birželio 3 d. sek
madieniniame „The Observer“ jie nusi
samdę visą antrojo puslapio kampą, su
mokėjo pinigus ir išspausdino ten du 
straipsnius (vieną su lon Ratiu parašu) 
apie Besarabiją ir apskritai apie Rumuni
ją. dar pridėdami ir karikatūrą.

Brangus šitoks kelias tiesai, bet ką gi 
darysi, jei kitokio nėra. Viename Šlaito ei
lėraštyje arkliai balkius graužia, nors 
arklys rpskritai mėgsta tik avižėles, dobi
lus, šieną, retai kada išdrįsdamas para
gauti avižinių šiaudų. Balkius graužti jį 
gali priversti tik didelė bėda.

—0—

Anądien paskaičiau laikraštyje britų 
reiškiamąjį pasitenkinimą, kad stipriai ke 
liamas klausimas, kaip padoriau sutvarky 
ti šiukšlių išvežimą.

Tada ir pradėjau galvoti: tiesa, kad ne
kaip atrodo miesto gatvės, kai šiukšlių ve 
žimo dieną surikiuojami šaligatvyje prie 
durų skardiniai kubilai ir apšepusios, su- 
siklaipiojusios dėžės. Tikrai nekaip. Vasa 
rą. kai karšta, dar ir muselės apipuola 
burbti. Tada dar labiau būna nekaip. O 
jei šiukšlininkai tą dieną neatvažiuoja, tai 
pasigėrėti galima dar ir rytojaus dieną.

Bet tasai straipsnis nukėlė mane į Lie
tuvą. Kaip gi mes tvarkėmės su savais 
šiukšlynais? Naktimis nutrinksėdavo per 
miestą auksavežiai, kurių adresu netrūk
davo anekdotų. Rytą kuria nors gatve nu- 
niuksėdavo einąs savo pareigas šungaudis, 
virkdydamas Margelius, Plundukus, šapša 
kus ir visokius Picakus. šitaip tai būdavo. 
O kas veždavo šiukšles, visokias atliekas, 
net ir miestuose, kur nekriuksėdavo kiau
lės ir nesumaumodavo valgio liekanų? Ži
noma, maisto dėžutėmis Lietuva nesimai- 
tindavo. ir dėl to dalis problemos atkusda
vo. Tačiau musių juk būdavo milijonai. 
Pasigardžiavusios už sandėliuko supilto
mis pūvančiomis maisto liekanomis, jos 
pajėgdavo atskristi ir ant tas atliekas iš- 
metusiojo savininko stalo paragauti švie
žios duonos ar sūrio. Ji gi, taip sakant, 
lyg ir namų padaras, lyg ir koks petas le
pūnėlis, kuris irgi nori pasidžiaugti gyve
nimu ir pasiskanauti...

Grįždamas per Sekmines iš Sodybos, su 
žalojau savo kuiną. Taip jau sužalojau, 
kad nežinau, ar bebus galima pagydyti. 
Dabar papūsk, kad nori, jam į uodegą. Ir 
sau nosį nusibalnojau.

Gražu, tai jau gražu buvo. Jeigu ne tas 
nelaimingas kuinas, tai kai kurie gražūs 
įspūdžiai ištisus metus išsilaikytų, iki kitų 
Sekminių. Būriai pažįstamų, kurie jau se
niai bebuvo matyti. Tai, stikliukėlis po 
stikliukėlio, taip įsilinksminau, kad net ne 
beatmenu, kada išvažiavau. Tik dabar 
aišku, kad vis dėlto išvažiavau. Daugiau 
negu aišku šiandien, net perdaug įrodymų.

Kas dabar kaltas? Gaila kuino, gaila no 
sies, gaila, kad ir dar kitaip reikia atken
tėti. Kas gi dabar kaltas?

Dabar, žinoma, galiu kaltinti tik save. 
Nebūčiau pasidavęs tai visuotinei išgėri
mo panikai, būčiau sausas išsilaikęs, tai 
būčiau atsiminęs, kaip ir kada išvažiavau, 
ir kuinas šiandien sveikas laikytųsi, ir 
mano nosis neatrodytų, kaip bitelės įgelta.

Bet kai apie praeitį kalbame, tai tas žo
dis būčiau nėra jokia paguoda. Tik sa
vęs graudinimas.

Visiškai nusiminęs
Tavo Jonas

|H
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pasirinkimas grynos vilnos 
ir moteriškiems kostiumams,
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LAIKRAŠTIS SUMAŽĖJO
Jau kelinta savaitė iš eilės „Europos Lie 

tuvis“ eina ir dar kelias iš eilės eis 4 pus
lapių. Kad taip vyksta, esama bent dviejų 
priežasčių.

Pirmoji yra ta. kad Nidos spaustuvėje 
šiuo metu sumažėjo darbo rankų. Be to, 
kiek tų rankų liko, tai ir jų šiuo metu ne
galima visų panaudoti ištisai dėl prasidė
jusių vasaros atostogų.

Antra — prie papildomų laikraščio pus
lapių buvome kalbinę prisidėti savo skai
tytojus. O skaitytojai didesnio entuziazmo 
neparodė, ir sumestų tam reikalui pinigų 
yra likusios jau tik žymės. Vadinas, jau ne 
labai kiek tų 6 puslapių laikraščio nume
rių ir turėsime, nebent skaitytojai dar su- 
justų ir pzrodytų, ką jie gali.

LONDONAS
BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS LONDONE

Estų salė buvo pilna pabaltiečių. Sce
noje už stalo — lordas Bossom ir visų tri
jų tautybių atstovai. Lietuviams atstova
vo DBLS Valdybos vicepirmininkas Pet
ras Mašalaitis.

Lordas Bossom, pasirodo, dar Lloydo 
George laikais apsipažinęs su Pabaltijo 
kraštų reikalais, kai kilo nepriklausomy
bės klausimas. Savo kalboje jis apžvelgė 
mūsų tautų tragediją ir pareiškė užuo
jautą Ir viltį.

Tautybių atstovai kalbėjo savo tautinė
mis kalbomis. P, Mašalaičio kalbą at
spausdinsime kitame laikraščio numeryje.

Estaitė padeklamavo angliškai po kiek
vienos trijų tautų eilėrašti. Lietuviai bu
vo pasirinkę Maironį, šių metų sukaktu
vininką,

Latvių solistė ir Londono latvių choras 
padainavo.

PRABILS TAUTOS DAINIUS

Stiprinančiu žodžiu, daina ir giesme 
birželio 23 d. i Londono ir apylinkės lietu, 
vlus prašneks, kaip gyvas, didis Lietuvos 
žadintojas Maironis. Svečias rašytojas ir 
žurnalistas kun. Jonas Kuzmickis-Gailius, 
Maironj iš arti pažinojęs, pristatys jį, 
kaip lietuvių tautos poetą. Deklamatoriai 
perteiks jo rinktinių eilėraščių. Vietos 
Lietuvių Choras ir solistas išpildys mairo
ninių giesmių bei dainų. Bus ir instru- 
mentalinės muzikos. Programos pradžia 
7.30 vai. Liet. Sporto ir Soc. klube, 345A, 
Victoria Park Rd., E. 9.

Rengėjai ateitininkai ir Lietuvių Cho
ras tautiečius kviečia retos progos ne
praleisti.

JONINĖSE

Birželio 24 d. Lietuvių bažnyčioje 11 
vai. Sumą atlaikys ir pamokslą sakys sve 
čias kun. Jonas Kuzmickis

MADRIDO RADIJAS PRAILGINO 
LAIKĄ

Tautinio Ispanijos Radijo vadovybė nuo 
birželio 11 d. lietuviškas transliacijas pa 
ilgino iki 20 minučių. Iki šiol buvo 15 mi
nučių.

Dabar Madrido Radijo lietuviškos pro-
gramos bus kasdien 21 vai. 35 min. — 21 
vai. 55 min. 50-ties metrų banga Lietuvos 
laiku.

Kiekviena programa kartojama kitą die 
ną 8 vai. 25 min. 42 metrų banga ir 17 vai. 
40 min. Lietuvos laiku taip pat 42 metrų 
banga.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Sesės ir broliai, šių metų vasaros sto

vykla bus ypatinga tuo, kad joje bus 
atstovaujamos visos lietuvių kolonijos 
Anglijoje.

Ypač gražią staigmeną suteikė mums 
nauji Manchesterio vadovai s.v. si. A. Ja
kimavičius ir si. E. Venckutė, įkurdami 
„Maironio“ ir „Živilės“ skautų-čių drau
goves ir visa sudėtim pažadėdami daly
vauti stovykloje.

Sveikinu naujus vadovus ir linkiu gra
žaus pasisekimo.

šia proga Rajono Vadija reiškia nuo
širdžią padėką Manchesterio Liet. Vetera
nų Sąjungai „Ramovė“ už suteiktą para
mą naujam vienetui, leidžiant pravesti lo 
teriją „Ramovės* rengtųjų šokių metu, 
kur buvo surinkta 5 sv. suma.

Birželio 23 d., 6 vai. p.p., Manchesterio 
Liet. Klube abu vienetai ruošia savo įsi
kūrimo šventę. Kviečiu, kas gali, šioje 
sueigoje dalyvauti. Budėkime!

s. J. Alkis

PAIEŠKOJIMAI
RADUSIS Antanas, gyvenęs ar gyvenąs 

Wolverhamptone, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti: V. Krivickienė, Carduba 
1111 P., Rep. Argentina.

VAIČIULYTĖ Agota, Miko duktė, 1936 
m. gyvenusi Bellshille, Lanarkshire, Skoti 
joje, pati ar žinantieji apie ją prašom pa
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai,

MANCHESTERIS
SKAUTŲ ĮSIKŪRIMO ŠVENTĖ

Neseniai Manchesteryje įsikūrusios 
„Maironio“ ir „Živilės“ vardo lietuvių 
skautų-čių draugovės birželio 23 d., šešta 
dienį, 6 vai. vakare. Lietuvių Klube (121, 
Middleton Road, Crumpsail, Manchester 
8) rengia savo įsikūrimo Šventę. Progra
moje iškilminga sueiga ir laužas. Po pro
gramos. kuri, jei gražus oras, vyks Klubo 
aikštėje, bus šokiai salėje.

Manchesterio ir plačių apylinkių skau- 
tai-tės ir visa lietuviškoji visuomenė ma
loniai kviečiami gausiai atsilankyti.

Rengėjai

KLUBO NARIŲ PUSMETINIS 
SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas liepos 1 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., sa
vo patalpose šaukia savo narių visuotinį 
pusmetinį

SUSIRINKIMĄ
Kvorumui nesusirinkus numatytą va

landą. susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai ir po to bus pravestas nežiūrint 
į susirinkusių narių skaičių.

Visi klubo nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Klubo Valdyba

BRADFORDAS
SUKILIMO MINĖJIMAS

Birželio 30 d. (šeštadieni) Vyties Klubo 
namuose rengiamas 1941 m. birželio mėn. 

Sukilimo minėjimas.
T. Burokas skaitys paskaitą: „Visuoti

nis Tautos Sukilimas“.
Per klubo „radio“ bus perduota eilėraš

čių, dainų ir muzikos pynė. Pradžia: 6 v.v.
Kviečia visus gausiai atsilankyti ir kar 

tu paminėti mūsų tautos spontanišką re
akciją prieš žiauriuosius okupantus.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas su šv. komunija lietuviams 

evangelikams laikysiu birželio 24 d., sek
madienį, 14 vai., Bradforde, Vokiečių 
Bažnyčioje (29 Grt. Horton Rd.).

Kun. Aldonis Putcė

MANSFIELDAS
JONINIŲ IŠVAKARĖS

DBLS Mansfieldo sk. valdyba ruošia 
linksmas Joninių išvakares, kurios įvyks 
birželio 23 d. Eight Bell hotel patalpose, 
Mansfielde. Gros plačiai žinomas Notting- 
hamo džiazas „Daina“, vadovaujama J. 
Venskaus. Be to, bus loterija, šalti užkan 
džiai prie alučio. Baras veiks iki 10.30 
vai., šokiai iki 11.30 vai.

Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli, 
o ypač nottinghamiškius gausiai atsilan
kyti. Gailėtis neteks.

M. sk. Valdyba

JAUNIMO VASAROS STOVYKLOS nu
matomos šiemet surengti Vokietijoje, Ita
lijoje ir Šveicarijoje. Registruotis dabar 
pas kun. V. šarką.

NORTHAMPTONAS
JONINIŲ IŠKYLA

DBLS Northamptono Skyriaus Valdy
ba maloniai kviečia birželio 24 d., tuoj po 
pietų, visus Antanus. Jonus, Petrus ir Po
vilus. kolonijos gyventojus, su pažįstamais 
ir kaimynais ir iš toliau atvykti į Abing
ton Park, atsivesti jaunąjį atžalyną ir 
pasiimti žaisti lengviausius sviedinius ir 
kitus žaislus.

Taip pat nepamirškite foto aparatų.
Padarysime suėję vaikučiams džiaugs

mo, taip pat ir mums, suaugusiems, bus 
malonu pasidalyti mintimis.

Birželio įvykiai šaukia mus visokiomis 
progomis rinktis į vieną šeimą!

Skyriaus Valdyba

FORT WILLIAM

BUVO ATVYKĘS PREL. GUTAUSKAS

Prie garsaus Škotijos kalno Benevis, jo 
papėdėje, gyvena dar keletas lietuvių.

Birželio 10 d., per Sekmines, į mūsų ne
gausia koloniją atsilankė iš Glasgovo pre
latas J. Gutauskas ir mums atlaikė pamal 
das. Mišioms prelatui patarnavo lietuviu
kai Vladas ir Algis Kazkonai.

Prelatas pamoksle mus tėviškai pamo
kė. kad mažiau vartotumėm alkoholio, 
dažniau lankytumėm bažnyčią, kad būtu
mėm geri lietuviai ir kad vietos Skotuose 
turėtumėm gerą vardą.

Esam dėkingi prelatui Gutauskui, kad 
jis mūsų neapleidžia ir rūpinasi religiškai 
aptarnauti nuo 1947 metų.

Mąršalgą

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės vyk 
domiesiems rinkimams Į Krašto Tarybą 
išstatyti šie kandidatai: Apyrubis Ignas 
(63 m. ats. karininkas), Dr. Aviža Jonas 
(48 m. kat. kunigas), Balsys Bronius (49 
m. tarnautojas), Bernatonis Alfonsas (48 
m. kat. kunigas), Boehm-Krutulytė Ona 
(40 m. mokytoja), čekauskienė-Grinkevi- 
čiūtė V. (52 m. žurnalistė), Dr. Grinius 
Jonas (60 m. meno 1st. docent.), Keleris 
Adolfas (55 m. ev. kunigas), Kriščiūnas 
Juozas (62 m. banko valdininkas), Kri
vickas Alfonsas (42 m. mokytojas), Lau
kaitis Juozas (58 m. mokytojas), Lenar
tas Vilius (25 m. dipl. chemikas), Liubi- 
nas Bronius (38 m. kat. kunigas), Mariū- 
nas Aleksandras (58 m. ats. karininkas), 
Martinaitis Vincas (55 m. buv. valdinin
kas). Masiliūnas Kazys (56 m. buv. valdi
ninkas), Midveris Adomas (37 m. tarnau 
tojas), Musteikis Mečys (46 m. žurnalis
tas), Natkus Vincas (43 m. žurnalistas), 
Dr. Norkaitis Jonas (33 m. dipl. ekono
mistas), Petraitis Jonas (37 m. darbinin
kas), Povilavičius-Vykintas Stepas (56 
m. žurnalistas), Prosinskis Liubomiras 
(72 m. dipl. inžinierius), Dr. Raišys Vla
das (50 m. med. daktaras), Dr. Rėklaitis 
Povilas (40 m. mokslininkas), Rugienius 
Izidorius (57 m. dipl. teisininkas), Simo
naitis Erdmonas (73 m. tarnautojas), 
Skėrys Fricas-Jonas (42 m. mokytojas), 
Sprainaitis Juozas (54 m. tarnautojas), 
Stankaitis Jonas (38 m. mokytojas). Šar
ka Vaclovas (40 m. kat. kunigas), šmi- 
gelskis Ignas (39 m. žurnalistas), Šukys 
Aleksandras (62 m. mokytojas), Valiūnas 
Jonas (45 m. inžinierius), Venckus Juo
zas (52 m. tarnautojas) ir Žiemelis Juo
zas (39 m. darbininkas).

Rinkimai įvyks liepos 8 d.

VALDŽIA REMIA NORINČIUS ĮSIGYTI 
NUOSAVUS NAMUS

Kiekvienas užsiepietis pabėgėlis nuo 
šios dienos gali gauti be procentų pasko
los forma butui ar namui įsigyti valdžios 
paramą:

Eigenheime mit 1 Wohnung bis zu 4.000 
Dm. — vieno buto nuosavybei. Eigenhei
me mit 2 Wohnungen bis zu 6.000 Dm, — 
dviejų butų nuosavybei ir Mietwohnun- 
gen bis zu 2.500 Dm. — išsinuomoti butui 
ar kambariui.

Norintieji paduoti prašymą paskolai, 
turi įrodyti specialiu raštu, kad turi fir
mą ar privatų asmenį, statantį namus ir 
sutinkanti priimti į savo statybos planus, 
o kai dėl išnuomojimo, tai kad buto savi
ninkas sutinka už 2.500 Dm. išnuomoti bu 
tą ar kambarį. Prašymus su šios rūšies 
įrodymais - pažymėjimais reikia siųsti 
šiuo adresu: An Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg, Praeses der Baube- 
hoerde, Hamburg 36, Stadthausbruecke 8 
Tos pačios taisyklės galioja ir kitiems pa
bėgėliams, gyvenantiems kituose kraštuo
se, kaip, pvz., Schleswig-Holstein, Nieder- 
sachsen, Nord-Rhein-Westfalen ir t.t.

EMIGRACIJA Į AMERIKĄ jau yra gali
ma. Lietuvių kvota jau atvira! Kas turės 
padavęs pareiškimą ir turės atitinkamas 
garantijas iš savo giminių ar pažįstamų, 
gyvenančių Amerikoje, galės dar šiemet 
pasiekti Amerikos krantus.

Norintieji emigruoti tesikreipia į savo 
apygardos amerikiečių konsulatus. Ham
burge: Amerikanisches Generalkonsulat, 
Hamburg 36, an der Alster Ufer 27.

Emigracijos reikalais labai puikiai pa
deda BALF'as 8 Muenchen 2, Augusten- 
str. 46 per savo įgaliotinį Izidorių Rugie
nių.

KELIONĖ Į ROMĄ. į pabėgėlių kongresą, 
numatoma rugpiūčio 2 d„ o grįžtama rug
pjūčio 7 d. Kelionė, pilnas išlaikymas su 
puikia nakvyne ir visais parengimais 
atseina vienam asmeniui tik 250,oo Dm. 
Registruojamas! pas savo kapelioną.

JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMISARAS PA
BĖGĖLIŲ REIKALAMS registruoja visus 
užsieniečius, norinčius gauti butą. Sku
biai registruotis šiuo adresu: United Na
tions High Commissioner for Refugees, 
Hannover Sub Branch Office, 3 Hanno
ver, Warmbuechen Strasse 24, Telefonas: 
2 58 38. Ir visais kitais reikalais galima 
ten kreiptis.

DAUGELIS VOKIEČIŲ IR MŪSŲ TAU- 
tiečių, ilgesnį laiką gyvenančių užjūriuo
se, nori grįžti j Vokietiją, kad vėl čia ga
lėtų pasidžiaugti Vokietijos gerove. Visi, 
kurį laiką gražiai pagyvenę savo atsivež
tomis santaupomis, grįžta j savo senąsias 
vietas, viešai pareikšdami žurnalistams, 
kad jie užsienyje geresnius darbus turi 
ir daugiau uždirba: pragyvenimas yra pi
gesnis jiems ir šeimoms, laisvė didesnė, o 
tuo pačiu ir galimybės.

MOTINOS DIENA HAMBURGE praėjo 
netikėtai dideliu pasisekimu. Kažkaip šie
met mūsų jaunimui trūko energijos tai 
dienai tinkamai pasiruošti. Nežiūrint im
provizacijos, programa gana sklandžiai 
praėjo. Buvo atlaikytos pamaldos už mū
sų motinas, ir parapijos salėje surengta 
mūsų motinoms ir visiems minėjimo daly
viams arbatėlė. Kalbėjo Ričardas Bačkis 
iš Paryžiaus ir Eleonora Liškūnaitė iš Chi 
cagos. Sveikino motinas L. Narkevičius. 
Eilėraščių šiais metais nebuvo, bet už tai 
dainų netrūko. Šokiams vadovavo Padago 
muzikos kapela. Salės papuošimu labai 
rimtai buvo susirūpinę J. Valaitis, M. Lip 
šys, J. Lingė ir kiti. Mūsų jaunosios mo
terys ir panelės labai gražiai vaišino vi
sus susirinkusius arbata ir vienuolių sese 
lių iškeptais pyragaičiais.

NEUSTADTO LIETUVIAI SAVO MOTI
NOS DIENOS minėjimu pralenkė visus, 
mūsų žiniomis, šiemet surengtus Motinos 
dienos minėjimus. Tai nuopelnas M. Pet
kevičienės, M. Simanavičienės, O. Ničie- 
nės; Ruterbergienės ir kitų nenuilstančių 
lietuvių motinų. Bažnyčioje buvo pamal
dos, o Haus der Begegnung patalpose prie 
gausiai apkrautų stalų lietuviška Moti
nos garbei akademija, kurios metu žodį ta 
rė k. V. šarka, Luebecko lietuvių atstovas 
Pr. Liegus, gražiai eiles deklamavo Gro- 
vaitė, Ničiūtė, Grunovienė, Vaškienė ir J. 
Grunovas. Buvo gražiai padainuota ir 
smagiai iki vėlyvo vakaro pasišokta.

AR ŽINAI, KĄ DARAI?

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 muitų 
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 mūsų 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 visokių 
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
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TINKLINIO RINKTINĖ „BALTIKA" 
Hamburgo miesto turnyre laimėjo pirmą- 
ją vietą. Žaidė A. Lingė, H. Kikulis, R. Ba 
ziliauskas, J. Lauer, L. Narkevičius, M. 
Lauer, K.H. Ott, A. Kerpa ir K. šarka. 
1962.V.23 dieną buvo draugiškos rungty, 
nės su Universiteto rinktine, kurias mūsų 
komanda, susirgus dviems geriausioms 
mūsų vyrams, nežymiai pralaimėjo.
LEBENSTEDT LIETUVIŲ MOTINOS die 
nos minėjimą atidarė ir pravedė Ant. Kai 
rys. Jam talkininkavo Masiliūnas, Čer
niauskas, Kairienė, Šiugžda! ir kiti uolūs 
vietos lietuviai. Pamaldas atlaikė ir atitin 
karną žodį pasakė k. V. šarka, sveikinimo 
žodį tarė kpt. Apyrubis, eilėraščius labai 
gražiai deklamavo Olšauskaitė, Šiugžda!- 
tė. Motinas gėlėmis apdovanojo visų susi
rinkusiųjų vardu Lebenstedto lietuvių 
„atžalynas“'. Tuo tarpu visi susirinkusieji 
dainavo dainas apie motiną. Ypač gražiai 
skambėjo „Pas močiutę augau“, „Tu ma
no motinėle“, „Siuntė mane motinėlė“, 
„Močiutė mane barė“ ir kitos. Po to sekė 
linksmavakaris su lietuviškais šokiais ir 
žaidimais. Viskas praėjo labai gražiai.

Numatoma surengti Lietuvių Liaudies 
Meno Parodą Hamburge

Tam reikalui Hamburgo lietuviai prašo 
pagalbos iš kitų Vokietijoje gyvenančių 
lietuvių.

Paskolinkite mums keletai savaičių sa
vo turimus tautinius drabužius, juostas, 
kaklaraiščius, juostas-juosteles, rank
šluosčius, užtiesalus, takelius ir kitus mez 
gintus ir audinius.

Eksponatus galite siųsti šiuo adresu: 
Kun. V. Šarka, Kpl. 2000 Hamburg — 
Altona, Kaltenkirchenerstr. 4 IV.

ITALIJA
KELIŲ TAUTYBIŲ SVEČIAI PAS 

LIETUVIUS
Tarptautinio jaunimo pe'.egrinažo gar- 

bingiausieji vadovai, atvykę į Castelnuo- 
vą, panoro apsistoti kaip tik lietuvių na
muose. Taigi tą dieną lietuviai savo sve
čiais turėjo patį šampanės vyskupą (kur 
garsusis šampanas, „le vin dės rois et le 
roi dės vins“, kaip kad didžiuojasi pran
cūzai), pietų ir šiaurės Prancūzijos ir 
Belgijos- saleziečių inspektorius (provin- 
ciolus), vyriausiąjį frankų-britų mokyk
lų Paryžiuj kapelioną ir „Prancūzijos mi- 
nistrantų“ sąjūdžio vadovą, „Mažųjų se
minarijų vienybės“ pirmininką, Italijos 
„Saleziečių jaunimo“ sąjūdžio vedėją bei 
„Compangie in azione" redaktorių ir Don 
Bosco gimtinės įstaigos direktorių.

Po pietų Ekscelencija pats pasisiūlė 
aplankyti mokinius, jau susfrlfikuslus į 
studijų salę. „Iš šio jaunimo pelegrinažo 
turėsiu daug gražių prisiminimų“, kalbė
jo Ekscelencija berniukams: „vienas ma
loniausių bus šis mano susitikimas su lie
tuviais, šios garbingos kankinės — Lietu
vos — vaikais. Aš jus priminsiu savo se
minaristams ir šampanės tikintiesiems“,

Jaunimas atsidėkojo už apsilankymą 
linkėjimais „Ilgiausių metų“, o įstaigos 
vedėjas kilniajam Svečiui įteikė šventojo 
Berniuko biografiją lietuviškai — „Jau
nojo Galiūno keliu“.

Po dviejų dienų į Castelnuovo užsuko 
Londono saleziečių mokyklos aukštesnių
jų klasių mokinių būrelis; jie irgi maldi
ninkai, keliaują į Romą pro Don Bosco 
gimtinę. Gegužės 3 d. atvyko visi Buxhei- 
mo (prie Memmingeno, Vokietijoj) VII 
klasės gimnazistai, kandidatai į salezie
čių noviciatą. Taigi vien tik pusantros sa
vaitės bėgy Castelnuovo lietuvių įstaigą 
aplankė svečių būreliai iš šešių skirtingų 
kraštų. Turint daugiau tinkamos literatū
ros įvairiom kalbom apie Lietuvą, būtų 
galima pravesti ir daugiau lietuviškos 
propagandos, ypač jaunimo tarpe. Bet lig 
šiol, deja, panašios medžiagos trūksta.

T.P.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
NEREIKALINGI SKYRIAI

Norėčiau pasisakyti dėl dviejų man vi
sai nevertingų rašinėlių: „Ten, kur Ne
munas banguoja“ ir „Kasdieniškos smulk 
menos“. Nieko daugiau juose nėra, kaip 
tik „daina be galo“. Nei pradžios, nei pa
baigos, na, ir nežinia, ką ir apie ką juose 
norima pasakyti. O tik užima laikrašty 
vietą, lyg ir nebūtų ką jame užpildyti. Ją 
nesant, gal ir būtų pasitenkinta 4 pusi, ir 
nereikėtų maldauti dėl 6 puslapių?

J. Liobė
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