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DBLS Valdybos vicepirmininko Petro
Jūsų Ekscelencijos Ponai Ministerial, 

gerbiamieji svečiai ir anomis birželio die
nomis baisaus bolševikinio teroro palies
tieji bei liudininkai latvių, estų ir lie
tuvių tautų atstovai.

Tebūna man leista savo kalboje prisi
minti, kai prieš 22 m. mūsų ramios tau
tos, dar nepasiekusios ketvirčio šimtme
čio laimingo ir našaus nepriklausomo gy
venimo vėi pradėjo ilgus golgotos kelius 
1 šaltas Sibiro tundras, kurios dar ir šian
dien baugina ne vieną pasilikusį savo tė
vynėse.

Per tą laiką šimtai tūkstančių nekaltų 
vaikų, moterų ir senelių, nakties glūdumo 
]e pažadintų, pradėjo baisią kelionę be 
maisto, vandens ir oro nešvariuose gyvuli 
niuose vagonuose, enkavedistų durtuvų ir 
naganų saugomi, į nežinomybę, į mirtį. 
Daugelis jų, nepasiekę kelionės galo, bai
siose kančiose užbaigė savo vargus ir liko 
pakelėse, iš kur daugiau nė jų kaulai ne
besugrįš į savo numylėtas tėvynes...

Kelias į Sibirą mums gerai yra žino
mas. Juo jau Rusijos carų laikais ėjo mū
sų tėvai ir seneliai. Bet mes, lietuviai, jau 
esame primiršę 113 m. Rusijos žiaurios 
vergijos, nuožmiai numalšintus 1831 ir 
1863 m. sukilimus, 40 m. spaudos draudi
mą Ir koriko Muravjovo laikus, nes prieš 
bolševikinius rafinuotus ir sadistiškus 
kankinimus gali nublukti ir hunų Attila.

Karo metu Vokietijoje senos pilies 
bibliotekoje teko matyti žemėlapį, kuria
me Europos valstybės ir jų charakteristi
ka vaizduojama figūromis. Per Rusiją, 
užgulusią didžiausią Europos plotą, nuo 
Pabaltijo iki Sibiro, tęsiasi platus kelias, 
kuriuo varomi žmonės, o pakelės nusodin
tos ne medžiais, o kartuvėmis.

Taigi ir anais laikais pasaulis žinojo

f SeįtįnioS DIENOS ~|
SOVIETINIAI TANKAI IR ALKANŲ 
DEMONSTRACIJOS

Cardena mieste Kuboje žmonės buvo 
suruošę demonstracijas, protestuodami 
dėl maisto trūkumų (Kuboje maistas nor 
muojamas).

Po to karinis provincijos valdytojas 
suruošė karines demonstracijas, paleisda
mas gatvėmis žygiuoti kareivius, dėvin
čius sovietinius šalmus, praterškindamas 
su sovietiniais tankais, trims rusiškiems 
Mig skraidant.

SVIESTO IR MĖSOS KAINOS
Lyginant pagal pinigų kursą, sviesto 

svaras Sov. Sąjungoje dabar kaštuoja 
13.9 šil. (buvo 11 šil.), mėsos — 15.6 šil. 
(buvo 9.6 šil.).

Kadangi žinia apie kainų pakėlimą pa
teko į juodąją rinką prieš paskelbiant, 
ypač daug uždirbo spekuliantai.

Po to sienose buvo prirašytų šūkių 
„Sumažinkite sviesto ir mėsos kainas“. 
Pasirodė ir slaptų atsišaukimų.

NAUJAS SPANDAU VAIDMUO
Spandau kalėjimas Berlyne buvo skir

tas didiesiems vokiečių karo nusikal
tėliams.

Dabar ten vyksta amerikiečių, britų ir 
sovietų atstovų pasitarimai: ruošiamas 
planas viršūnių konferencijai Berlyno 
klausimui svarstyti.

OAS NEBESUTARIA
OAS sutarė su FLN, ir teroras Alžyre 

turėjo būti baigtas. Kai kur teroras iš 
tikro aprimo.

Tačiau ne visi OAS vadai sutinka su 
tokia politika, Orane ir kai kuriuose ki
tuose miestuose tebedeginama ir šaudo
ma. Kai kurie vadai iš Alžyro atsidūrė 
Europoje, atvykę tartis ir nepripažindami 
kitų ten likusių vadų politikos.

TIES QUEMOY IR MATSU
Amerikai rūpesčių kelia žinios, kad ko

munistinė Kinija sutraukė daug kariuo
menės ties Quernoy ir Matsu salomis.

Tos salos yra tarp Kinijos žemyno ir 
Farmozos salos, kurioje laikosi ameri
kiečių remiamas čiangkaišekas.

KĄ BRITAMS REIKŠ BENDROJI 
RINKA

Įstojusioje į Europos Bendrąją Rinką 
Britanijoje palaipsniui turės pabrangti 
maistas.

Britanijos politinė reikšmė padidės.
Muitų sumažinimas vers britus pasi

spausti, kr d galėtų varžytis su savo gami
niais tiek namie, tiek Europoje.

ATSIKOVOSIME
Mašalaičio kalba, pasakyta išvežtųjų minėjime Londone 1962 m. birželio 16 d.
apie nekaltų žmonių žudymus. Juo labiau 
žino dabar apie Pabaltijo tautų gausias 
aukas. Bet laisvasis pasaulis nebylio, kur
čio ir aklo rolę vaidina ir savo dosnia 
ranka vis dar daugiau ir daugiau tautų 
atiduoda nepasotinamam monsteriui...

Pasaulis eina į siaubią nežinomybę. 
Tautų laisvė vis daugiau ir daugiau reika 
lauja šviežio kraujo ir žmonių ašarų. Bet 
gi mes, pabaltiečiai, estai, lietuviai ir lat
viai, jau pakankamai esame sudėję aukų, 
kad turėtume pilną teisę reikalauti lais
vės ir ją išreikalausime.

Tai kas, kad laisvasis pasaulis tuo tar
pu įspūdingai neužstoja. Jis dar nežino pil 
nos laisvės kainos ir gėdingai ja naudoja
si. Kiekvienas lengvai įgytas turtas leng
vai ir iššvaistomas. Taip ir pasaulio lais
vė žengia pavojingu keliu. Net narsūs 
vengrai, beginkles savo krūtines statyda-

Kur logika ?
RAŠO I. GUTAUSKAS

Jeigu sovietinė ekonominė ir politinė 
sistemos tikrai yra socialistinės ir mark
sistinės sistemos, tuomet... Bet išsiaiškin
kime detalėmis, štai pakyla Chruščiovas 
ir grasina nušluoti nuo žemės paviršiaus 
čia vieną, čia kitą Europos arba Azijos 
valstybę. Ką gi iš tiesų ketina komunistų 
partijos generalinis sekretorius nušluoti 
nuo žemės kamuolio veido? Jo išvardytų
jų kraštų — Britanijos, Vak. Vokietijos, 
Prancūzijos, Turkijos ir t.t. — ar ne dar
bo žmones? Arba tik tų kraštų kapitalis
tus? Atominių ir vandenilio bombų mėty

mo BRITANIJOS
“-•ii Europos Bendrąją Rinką sudaran

tieji kraštai pasiryžę sudaryti prekybos 
sutartis su Indija, Pakistanu ir Ceilonu, 
jei Britanija dabar įstos į EBR.

Ruošiamasi net jau dabar pradėti su 
tais trim kraštais tartis. Bet sutartys įsi
galiotų tik 1966 metais.

RYTŲ VOKIETIJAI TRŪKSTA MAISTO
R. Vokietijos „Neueš Deutschland“ pri

pažįsta, kad jau keli mėnesiai, kai trūksta 
kiaušinių, pieno, sviesto, sūrio ir mėsos. 
Tačiau padėtis vis labiau aštrėjanti.

Režimas kaltina blogą orą ir ilgą žiemą.
Kai kuriose krašto vietose leidžiama 

pirkti tik 125 gramus (4 uncijas) sviesto.

JUGOSLAVIJOS DELEGACIJA
KREMLIUJE

Kaip žingsnis suartėjimo tarp Sov. 
Sąjungos ir Jugoslavijos yra pastarosios 
parlamentarų delegacijos kelionė į Krem
lių.

Delegaciją rerodrome pasitiko ,ukš- 
čiausiųjų tarybų pirmininkai.

KADA MOTORISTUI DRAUDĖ kS 
NEGALIOJA?

V. Vokietijos aukščiausiasis teismas iš
aiškino, kad draudimo bendrovėms nėra 
reikalo mokėti draudimo, jei nelaimingas 
atsitikimas įvyksta su motoristu, kuris 
yra perėmęs nustatytąją alkoholio normą.

Daugiau kaip 1.3 tūkstantųjų alkoholio 
kraujuje jau yra neleistina vairuoti. Teis
mas pareiškė nuomonę, kad 0.5 dalys jau 
perdaug. O ..Die Welt“ nurodė, kad išgė
rus 8 viskes bus daugiau jau kaip 0.8.

DAR 152
Ganos prez. Nkruma įsakė paleisti dar 

152 imtinius, kurie buvo laikomi kalėji
muose kaip opozicijos veikėjai.

Tarp paleidžiamųjų yra ir 1960 m. kan
didatavęs į prezidentus Dangua.

LĖKTUVO NELAIMĖ
Skrisdamas iš Prancūzijos į Čilę, Vaka

rų Indijoje, Gvadalupės salos kalnuose, 
sudužo prancūzų keleivinis lėktuvas su 
111 žmonių.

PARAMA AFRIKAI
Europos Bendrosios Rinkos taryba nu

tarė pasiūlyti 16 sąjunginių Afrikos kraš
tų 780 mil. dolerių paramos.

Tie sąjunginiai kraštai — 14 buvusių 
Prancūzijos kolonijų, buvęs Belgijos Kon
gas ir Italijai kadrise priklausiusi So- 
malija. 

mi prieš bolševikų tankus, neparodė pa
sauliui, kuriuo būdu savo laisvę apsau
goti.

Dar vis neaišku laisvajam pasauliui, ko 
bolševikinė Rusija siekia, nors jau yra 
pagrobusi 48 svetimus kraštus su 40 mili
jonų kv. kl. plotu ir daugiau kaip 300 mi
lijonų gyventojų, o pati komunizmo idėja 
išplitusi kur kas plačiau ir vis plečiama. 
Tik tuomet laisvasis pasaulis atsibus, kai 
bolševikinis mongolas pakils savo aštriai 
pakaustytais batais sutrypti likusios žmo
nijos laisvės.

Tačiau mes, pabaltiečiai, niekuomet ne- 
nuleisime rankų kovai už laisvę. Kiekvie 
nas mūsų tautų kraujo lašas težadina mu 
myse kovingumą iki galutinės pergalės, 
apvainikuotos mūsų tautų — Lietuvos. 
Estijos ir Latvijos — nepriklausomy
bėmis.

ti tik į imperalistus negalima. Taigi čia ir 
reiktų įrodyti savo marksizmą. Tenka 
kreiptis į Leniną:

„Socialdemokratai reikalauja, kad nuo 
latinė kariuomenė būtų panaikinta, o vie
toje jos įvesta nereguliari kariuomenė, 
kad visi žmonės būtų apginkluoti. Nuola
tinė krriuomenė — tai nuo žmonių atskir 
ta kariuomenė ir paruošiama šaudyti į 
žmones. Jeigu kareivio neuždarytų kele
tui metų į kariuomenę ir nemuštruotų 
nežmoniškai jo ten, argi galėtų kareivis 
šaudyti į savo brolius, darbininkus ir vals 
tlečius? Argi galėtų kareivis eiti prieš al
kanus mužikus? Valstybės apsaugai nuo 
priešo visai nereikalinga nuolatinė ka
riuomenė, tam užtekti! nereguliarios ka
riuomenės... Kariaunai išleidžiama šim
tai milijonų rublių į metus, šie visi pini
gai surenkami iš žmonių, todėl ir mokes
čiai tokie aukšti ir gyventi vis sunkiau 
darosi. Karinė klika dar daugiau sustipri
na valdininkų valdžią ir policiją prieš 
žmones. Karinė klika reikalinga dar ir 
tam, kad grobtų kitas tautas“.

Sovietų Sąjungoje akivaizdūs yra visi 
tie militarizmo pažymiai, ir tai ne mūsų 
akimis, bet lenininės teorijos. Milžiniška 
nuolatinė armija, grasinimai „nušluoti 
nuo žemės paviršiaus“, aneksijų ir kontri
bucijų reikalavimas, milžiniški mokesčiai 
(tai, kad mokesčiai yra netiesioginiai, 
reikalo esmės nekeičia) — visa tai yra ir 
liudija militarizmo buvimą, kaip jį nusa
kė Leninas. Chruščiovo, kaip komunisto, 
uždavinys turėtų būti „kapitalistinių“ 
kraštų darbo žmones „išlaisvinti“, o ne 
šluoti juos nuo žemės paviršiaus. Tačiau 
reikalas yra tas, kad komunistinė visuo
menė, tikriau monopolistinė — kapitalis
tinė visuomenė ir valstybė, vadinamoji 
Sovietų Sąjunga, pasiekė tokią savo vys
tymosi stadiją, kada slėpti tikrojo veido 
ir tikrųjų tikslų pasidarė negalima.

Sovietų Sąjungoje monopolinis kapita
lizmas akivaizdžiai perėjo į imperializmo 
ir militarizmo stadiją. Tai reiktų kartoti 
be galo, kad ant visados pasidarytų aiški 
pasaka „apie socialistinę visuomenę“, ku
ri tariamai esanti Sovietų Sąjungo
je. Svarbiausia — tai turi būti aišku, 
kad kova pasaulyje dabar vyksta ne tarp 
komunizmo ir kapitalizmo, o tarp monopo 
listinio kapitalizmo ir „gerovinės valsty
bės“, arba, jeigu norite, „liaudies kapita
lizmo“. „Liaudies“ kapitalizmas skiriasi 
tiek nuo ankstyvojo kapitalizmo, tiek ir 
nuo ankstyvojo kapitalizmo pagal komu
nistų pavyzdį. Tas „liaudies“ kapitaliz
mas neleidžia pasireikšti monopolijoms 
ir tuo daryti įtakos į krašto politinį gyve
nimą.

PASAULY
— 6 V. Berlyno jaunuoliai per 2 dienas 

ir 2 naktis iškasė po pastatu 60 pėdų tu
nelį, kad iš R. Berlyno galėtų pabėgti 17 
jų giminių.

— Britanija ir Lenkija pasirašė preky
binę sutartį metams 66.650.000 svarų 
sumai.

— Kanadoje. Toronte, pašto ženklų 
automatas gatvėje sugriebė merginos pirš 
tą. policija 2J vai. vargo, stengdamasi iš
vaduoti. bet teko pagaliau merginą su 
visu automatu vežti į ligoninę.

— 42 vaikei buvo užmušti ir 70 sužeis
ta (tarp jų 23 smarkiai), kai traukinys 
rūke susidūrė pervažoje su autobusu 
Buenos Aires, Argentinoje.

— 14 Egipto graikų apkaltinti šnipinė
jimu Izraeliui.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

MIRTIES SPRENDIMAS BUDELIUI
Minint 1953 metų Berlyno sukilimą 

prieš bolševikų režimą, amerikiečių „The 
New York Times" rašo:

„Visus neramumus numalšino sovietų 
tankai ir kariniai daliniai, Vakarams lai
kantis įsitikinimo, kad išsilaisvinimas 
yra beviltiškas. Bet žėruojanti ugnis, kuri 
pakurstė sukilimą, vis dar teberusena“.

Pačių vokiečių „Die Presse“ rašo:
„Kas žvilgteri į Berlyną, net ir nesigi

lindamas į sudėtingas šių dienų pasauli
nės politikos problemas, tam tuoj aiškėja, 
kad Sov. Sąjunga ten pati apsimūrijo, 
jog Ulbrichtui laimėtų laiko, tačiau tuo 
pati suvaržydama savo laisvę reikštis... 
Berlyno siena 1953 m. birželio 17 dieną 
pavertė gyva tikrove, kurios laikas nenu- 
dildys nei pro kurią praeis pro šalį. Bet 
kuri siena, prie kurios buvo šaudyta mo
terys ir vaikai, pati įvykdys mirties spren 
dimą korikul-budeliui“.

PRANCŪZIJOS VEIDAS
Europiečių OAS ir muzulmonų FLN 

Alžyre sutarus dėl ateities, britų „The 
Times“ rašo:

„Laisvės viltis pabrėžtinai parodo, 
koks beprasmiškas tasai ligi šiol vykdyta
sis smurtas. OAS nepasiekė tikslo, dėl ku 
rio užsispyrus buvo kovota. O Eviano su
sitarimas, kuris jų buvo laikomas „išda
vikišku aktu“ ir kuris davė pagrindo su
kilimui pradėti, dar vis tebegalioja'“.

„Prancūzų „Le Figaro“ nurodo:
„Rocher Noire už taiką pasisakiusieji 

vyrai kraštui suteikė garbę... Apie laimė
jimus mes nekalbėsime. Mes sveikiname 
tą išmintį, kuri padėjo prieiti susiprati
mo. pasiekto tokiu sunkiu keliu. Mes gal
vojame apie tai. kad ši birželio 17-oji yra 
istorinė data, būtent, tas visuotinis Evia
no susitarimų pripažinimas, diena, kai 
naujoji Prancūzija susigrąžino sau 
veidą“.

„Prancūzų „Le Nation“ šitaip apgaili 
tai, kad ne visi dar remia susitarimą:

„Nuomonių skirtumai pogrindžio orga
nizacijos viduje leidžia spręsti, kad ne vi
si aktyvistai priims susitarimą... Prancū
zijoje jau matyti, kad kitokios taktikos 
prisilaikantieji OAS vadai rinksis tartis,

Nepabaigtos statybos
CK sekr. Maniušis aliarmuoja; 88 mil. vertės neužbaigtų statybų

(Elta) Kaip „Tiesoje“ (120 nr.) paste
bėjo Lietuvos KP ck sekretorius J. Maniu 
šis, kapitalistinės statybos užmojai Lietu
voje esą dideli, tačiau... ne viskas vyksta 
taip, kaip tektų laukti. Anot Maniušio, 
statybinių medžiagų pramonės gamyba, 
palyginti su 1955 metais, padidėjusi 3,2 
karto. Tačiau čia pat Maniušis pripažįsta, 
kad statyba Lietuvoje žymiai šlubuoja, ir 
čia esančios kaltos įvairios įstaigos, pra
dedant Valstybine plano komisija, Liau
dies ūkio taryba, statybos ministerija ir 
kitomis žinybomis baigiant.
~Trūkumai, pastebėti pirmaisiais sep
tynmečio metais, reiškiasi ir visoje Sovie
tų Sąjungoje, ir jie būdingi panaudojant 
kapitalinius įdėjimus. Pasirodo, teigia 
Maniušis, didžiausias trūkumas, Lietuvo
je pasireiškiąs, tai — kapitalinių įdėjimų 
ir materialinių išteklių išsklaidymas dau 
gelyje statybų ir objektų. Neretas atsitiki
mas, kai statybos pradedamos be reikia
mo inžinierinio paruošimo, statybininkai 
darbų įkarštyje negauna tokių medžiagų, 
kaip metalas, cementas. Kokios šitokios 
netvarkos pasekmės? Užtęsiami terminai, 
didėja nužbaigtų statybų skaičiai, įšaldo
mos valstybės lėšos.
• Tad ar reikia stebėtis, kad komunistų 
partija ir vyriausybė Lietuvoje griebėsi 
priemonių tiems trūkumams šalinti! Su
mažintas 1962 m. statomųjų objektų skai
čius, patvirtintas baigtinų objektų sąra
šas. O jei Lietuvoje vyksta sąjunginės 
reikšmės (taigi, kai suintesuota pati 
Maskva. kai pirmoje eilėje nauda tenka 
visai Sovietijai — E.) statybos, tai tokiu 
atveju partija su vyriausybe priima spe
cialius nutarimus, patvirtina specialias 
priemones statyboms vykdyti (tuo pačiu 
ardomi planai — E.).

Lietuvoje, kaip aiškėja iš Maniušio tei
gimų. dabar atsisakoma seniau buvusios 
sistemos, kai planų įvykdymas buvo ver
tinamas pinigine išraiška. Dabar darbo 
rodikliu būsianti ne lėšų įsavinimo suma, 
bet pastatytoji įmonė ar kuris kitas objek 
tas. Kitais žodžiais, jeigu statybinė orga
nizacija neatidavė naudotis užplanuoto 
objekto — ji neįvykdė kapitalinių darbų 
plano.

Neįvykdytos statybos — štai reikalas. 

kaip toliau vesti kovą už jų pasirinktąjį 
prancūzišką Alžyrą — kovą prieš režimą, 
o ypač prieš generolą de Gaulle'į".

EKONOMINĖS FARAMOS 
SUTARPTAUTINIMAS

Britų „The Guardian“ rašo:
„Didėja ženklai, kad Europos parama 

netvirtos ekonomijos kraštams bus teikia 
ma pagal tarptautinius prekybinius susi
tarimus, kainų supastovinimo fondus ir 
didesnę finansinę apyvartą. Su šitais da
lykais reikia psichologiškai susigyventi ir 
Europoje ir užjūriuose. Bruselio pasitari
muose dalyvaujantieji Britanijos atstovai 
privalo rūpintis, kad būtų suorganizuota 
tarptautinė konferencija ir surasta kito
kių priemonių pasaulinei prekybai suor
ganizuoti teisingais pagrindais“.

DARBO RANKOS IR ATLYGINIMAI
Kaip darbininkų pajėgumo įrodymą 

štai kaip britų „The Daily Telegraph“ ap
taria vokiečių kasyklų darbininkų reika
lavimą pakelti atlyginimus:

„Ar padarys galą vokiečių ūkio stebuk
lui Ruhro kasyklų darbininkų streikas, 
išreikalaudamas dešimt procentų pakelti 
atlyginimus? Vokiečių darbo rankų rin
koje nebeveikia jau tasai atsarginis vė- 
dintuvas — pabėgėlių iš Rytų srovės. 
Nors darbininkų buvo priverbuota Itali
joje, Ispanijoje ir Turkijoje, bet tai joks 
pakaitalas vietoj pabėgėlių iš Rytų. Dėl 
to atlyginimų rodyklė dar daugiau kils“.

Reikalauja 1937 m. sienų
(E) Birželio 2-3 d.d. Koelne m., Fed. Vo- 

kietijoje suvažiaviman buvo susirinkę 
apie 100.000 bu v. Pomeranijos gyventojų. 
Savo raštu sveikinime susirinkusiems 
tremtiniams kancleris Adenauerls nuro
dė į tautų laisvo apsisprendimo teisę, ku
rios siekianti ir Bonnos vyriausybė. Toji 
teisė įgalinanti tikėtis, kad Pomeranijos 
gyventojai galės grįžti į savo žemes. Rezo
liucijoje suvažiavę vokiečių tremtiniai rel 
kalavo pašalinti pavergimą Rytų Vokieti
joje ir kituose okupuotuose kraštuose ir 
siekti Vokietijos apjungimo 1937 m. sie
nose.

keliąs daug rūpesčio Lietuvos komunisti
niams pareigūnams. Statybos banko duo
menimis. tokių neužbaigtų statybų iki ba
landžio 1 d. Lietuvoje buvo už daugiau 
kaip 88 milijonus rublių. Liaudies ūkio ta 
rybos įmonių sandėliuose dabar esą už 
5.8 mil. rbl. nepastatytų įrengimų. Staty
bos ministerijos pareigūnai gavo barti, 
nes, pvz., 1961 m. nesugebėjo paleisti j 
darbą svarbių objektų, kaip Vilkaviškio 
konservų gamyklos, Šiaulių dviračių ga
myklos inžinierinio korpuso ir kt. O pas
taruoju metu labai lėtai, nusiskundžiama, 
statomi tokie objektai, kaip Ukmergės 
„Vienybės“ šaldymo įrengimų gamykla, 
Panevėžio elektroninių vamzdelių gamyk
la, Petrašiūnų dolomitų karjeras ir kt.

Daugelis statybos trestų Lietuvoje ne
įvykdė statybos-montavimo darbų, be to, 
neretai statybininkai, montuotojai ir san
technikai darbus atlieka blogai, kokybė 
esanti menka.

Planai seka planus... šiemet statybos 
ministerija numatė Lietuvoje paleisti į 
drrbą 21 pramonės objektą, be to, dar 
apsiėmė pastatyti 21 mokyklą, 22 vaikų 
lopšelius ir darželius, ligonines 820 lovų, 
10 kino teatrų ir kultūros namų. Ar pla
nus pavyks įvykdyti? Jei spręsti iš ligšio
linių negalavimų, trūkumų, menkos koky
bės. atrodo, kad ir vėl, kuriam laikui pra
slinkus. teks partijos pareigūnams — va
rovams eiti viešumon su naujais dejavi
mais. barimais, raginimais.

Statybos turėtų būti baigiamos — toks 
patvarkymas. O jei statyba svarbi, tai ją 
reikia ne tik baigti, bet ir kelti statybos 
techniką. Be to. teigia sekr. Maniušis, bū
tina organizuoti dvi darbo pamainas. Gal 
tik tokiu būdu pavyks statybas kaip nors 
baigti, jau nekalbant apie svajones jas 
„pirma laiko atiduoti naudotis“.

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdybos 
Kasininkui

J. KIKŠINUI, 
jo Motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Skyr. Valdyba ir nariai
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PRELATAS J GUTAUSKAS

Maždaug prieš šešiasdešimt metų pir
mieji lietuviai pasiekė kalnuotąją ir mig
lotąją Škotiją. Tais laikais atvykusieji lie 
tuviai daugiausia visi buvo bemoksliai ir 
beraščiai, ir sunkiausia jiems buvo, kad 
nė vienas nemokėjo anglų kalbos.

Pradžioje daugiausia jiems gelbėjo vie
tiniai žydeliai. Žinoma, gelbėjo, bet ir iš
naudojo, tačiau žmonėms reikėjo susida
ryti pragyvenimo sąlygas, o svarbiausia 
— susirasti butą ir darbą.

Vėliau pradėjo daugiau atvažiuoti iš 
Lietuvos emigrantų | Škotiją, vieni ieš
kodami geresnio pragyvenimo, o daugiau 
šia tai jauni vyrai, bėgę nuo caro kariuo
menės.

Nemaža lietuvių, Škotijoje kiek užsidir 
bę, išvyko į krašto pietus, bet didžioji da
lis liko Škotijoj ir pradėjo kurtis. Iš dau
gumos vienas kitas atsirado ir daugiau 
veiklesnis ir sumanesnis visuomeniniam 
ir kultūriniam gyvenimui judinti ir kurti.

Škotijos lietuviai daug kunigų pralei- Kai birželio 3 d. Glasgovo ir apylinkės 
do. Nė vienas jų ilgesniam1 laikui neapsi- lietuviai susirinko į bažnyčią pamaldų, 
stojo. Tačiau 1934 m. atvyko kun. J. Gu- kun. J. Gutauskas pamokslo metu pranešė 
tauskas. Tais laikais gal buvo ir sunki 
pradžia jam nesavame krašte, bet pasiry
žimas ir energija nugalėjo visus nesklan
dumus ir sunkumus. Kun. J. Gutauskas 
perima redaguoti leidžiamąjį laikraštį 
„IŠEIVIŲ DRAUGĄ“, pradeda vadovauti 
įvairioms draugijoms ir t.t.

Lietuviai išsimėtę po visą Škotiją, rei
kia visus aptarnauti, kiekvieną sekmadie
nį vykti vis į kitą vietą pamaldų, o susi
siekimo priemonės irgi nebuvo tokios pa
togios, kaip šiandien. Pabuvęs ilgesnį lai
ką Škotijoj, kun. J. Gutauskas sukūrė 
daugiau draugijų ir organizacijų: šv. Juo
zapo Blaivybės draugiją ir Blaivybės 
draugijos chorą, kuriam čia gimusi lie
tuvaitė J. Serafinaitė vadovauja jau dau
giau kaip dvidešimt penkeri metai. Vėliau 
dar susikūrė šv. Cecilijos choras su vado
ve Varnaityte-Mullen.

Visų šių draugijų kun. J. Gutauskas 
yra gerbiamas ir mylimas, kaip ir apskri
tai visų Škotijos lietuvių, mielai sutinka
mas ir laukiamas. Be kun. J. Gutausko 
Škotijos lietuvių draugijų tarpe nebūtų 
tos karštos šilumos. Kiekviena draugija 
ruošdama minėjimus, pobūvius ar pasi
linksminimus, visuomet kviečiasi savo 
dvasios vadą, nes jis yra mielas ir artimas 
kiekvienam lietuviui. O jis visuomet links 
mai pasveikina ir pradžiugina savo para
pijiečius, labiausiai tai nepamiršta prade 
ti dainuoti savo mėgstamosios dainos „Sė 
jau rūtą“, kuri Šiandieną Škotijos lietu
viams yra lyg jų himnas. Be to, kun. J. 
Gutauskas neapsiriboja tik Škotijos lie
tuviais: D.B.L. Bendruomenės pirminin
kas. o čia gimusi lietuvaitė J. Serafianitė 
sekretorė.

linksmą žinią, kad yra gavęs iš Romos 
pranešimą ir kartu šventimus — jis pake
liamas į prelatus.

Visiems susirinkusiems lietuviams ma
lonu buvo išgirsti tokią jaudinančią nau
jieną.

Po pamaldų vietinėje lietuvių salėje, 
susirinkus bendrai arbatėlei, draugijos ir 
atskiri asmenys prelatui J. Gutauskui per 
davė karščiausius sveikinimus. Visi daly
viai sugiedojo Ilgiausių metų.

Šiandieną džiaugiasi ne tik Škotijos 
lietuviai, sulaukę savo tarpe prelato, bet 
kartu ir viso pasaulio lietuviai. Džiaugia
si ir kitataučiai, sužinoję tai. Ypač Škoti
jos katalikai, nes prelatas turi tarp jų ge
rų draugų ir pažįstamų. J. B.

RAŠO JURGIS GLIAUDĄ
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VAŽIUOJANT
LIETUVIŠKA
GERIAUSIAS

ATOSTOGŲ, 
KNYGA — 
DRAUGAS

Tautvaišienė — Tautų kapinynas Sibi-

U/_ 
t B

ŠV. PETRAS APAŠTALAS

„Tu Petras (uola), ir ant tos uolos aš 
pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro var
tai jos nenugalės. Tau aš duosiu dangaus 
karalystės raktus; ką tu suriši žemėj, bus 
surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, 
bus atrišta ir danguje“ (Mato 16,18-19). 
Tas vyras, į kurį buvo nukreipti šie Kris
taus žodžiai ir kuriam vėliau pakartotinai 
buvo Kristaus pavesta: „Ganyk mano avi 
nėlius... Ganyk mano avinėlius... Ganyk 
mano avis“ (Jono 21,15.16.17), tikruoju

SAVAITQALIS
SU KNYQA

Tada buvo kreiptasi į Bažnyčios vyres
nybę ir prašyta, kad būtų sudarytos sąly
gos atsikviesti lietuviui kunigui. Po tam 
tikro laiko atvyko lietuvis kunigas, kuris 
pradėjo pastoracinį darbą. Buvo įkurta 
šv. Kazimiero parapija, kuri ir šiandieną 
plačiai veikia Škotijos lietuvių tarpe.

Kiaune spausdinami leidiniai Afrikai

(E) Birželio 5 d. į tarptautinę mugę 
Poznanėje, Lenkijoje, išsiųstas Kauno K. 
Požėlos (buv. Spindulio) spaustuvėje at
spausdintas lenkų kalba leidinys „Moks
las TS-je“. Už poros dienų į mugę Damas
ke pasiųsta tas pats leidinys ir brošiūra 
„Švietimas TS-je“, atspausdinti anglų kai 
ba. Šio pastarojo leidinio 30.000 egz. iš
siųsta į Ganos respubliką. Afrikiečiams 
toje pačioje spaustuvėje rengiama ir kita 
knyga, iliustruota spalvotais paveikslais, 
„TS-ga — Azijos ir Afrikos, tautų drau
gas“.

ro tundroje — 0.9.6.
Pieškevičius—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.

Poeto piligrimo knyga visad žavės mus 
savo pločiu erdvėj ir įspūdžių subtilumu.

1950 metais poetas Alfonsas Tyruolis 
atlankė Romą, ir tik dabar mus pasiekė 
kuklios išvaizdos jo Romos sonetų rinki
nys „Sacra Via“. Tai 32 sonetų vainikas, 
skirtas Romos išgyvenimams. Gana ne
įprastos formos sonetai, ne tradicinio pen 
kiapėdžio, tarytum skirti išreikšti tuos 
minutinius, staigius įspūdžius, Romos pi
ligrimui susitinkant su Amžinojo Miesto 
vaizdais. Tačiau poetas tuoj sugeria įspū-

Ir kai dievai — persvetimi, 
(Mirštantis galas) 

Baigiamasis soneto akordas, lyg prare- 
gintis žvilgsnis, nesustoja ties vaizdo for
momis, bet įsismelkia giliau, pro regimo 
vaizdo rūbą į vidų. Tada atsiskleidžia re
ginio esmė, dvelkianti drama —

Ir gal jo kraujas graudžiai šaukia 
Namus, palikusius toli, 
Jo mylimoj, šventoj palaukėj.

(Mirštantis galas)
dį savin ir praturtina jį savo išgyvenimo 
sutapatinimu su matomuoju vaizdu.

Taip sonete „Kaliksto katakombose“ 
rinktinių vaizdų nuobiromis ir jungda
mas su jomis savo įspūdžius, poetas bai
gia išsisakymo akordu. Tas Tyruolio so
neto baigiamasis akordas dažnai dvelkia 
orišku subtilumu.

Kartu čia miega Rafaelis
Greta dažų skaudžių šypsniu.
Ir liūdi, jam pagerbti gėlės.

(Panteonas)
Arba:

Praėjo amžiai. Koplytėlėj 
Uoloj tik Viešpaties pėda 
žole ir amžiais neapžėlė.

(Quo vadis)
Jeigu įžanga j sonetą dažnai atsisklei

džia bendru vaizdu, kaip pirmas žvilgsnis 
į platų reginį, kada akis nesustoja ties 
detale:

Taip gladiatoriai numiršta
Arenoj kraują liedami,
Kai žvėrys siautulyj įniršta,

Ta nuostabi piligrimo kelionė per anti
kinę Romą atskleidžia mums paveikslus, 
kurie nesiriboja paviršiumi. Už paveikslo 
mes regime jo foną, jo tikrąją esmę. Ir ta 
intuicija praregėti freskose, skulptūroje, 
forumo griuvėsiuose, ar renesanso fonta
nų čiurkšlėse tikrąją jų dvasią, esmę ir 
vidinį, suslėptą paviršutiniškam žvilgs
niui grožį, sudaro didelę šio sonetų rinki
nio vertę.

Tenka galvoti, kad dažnas lietuvis, Ro
mos lankytojas, norėdamas pajusti Romą, 
jos amžinos mistikos plazdėjimą turės per 
eiti tas vietas, kurias lankė mūsų poetas 
su „Sacra Via“ rinkiniu rankose.

Tada keleivis išgyvens ir tą pietizmą, 
kuris juk negali apleisti piligrimo visoje 
kelionėje po tą miestą, tarp Capella Sisti- 
na, Vatikano Pinacoteca ir Foro Romano.

Kaip pagal tradiciją gurkšnis vandens 
iš Romos fontano di Trevi užtikrinąs grį
žimą į Romą dar kartą, taip kelionė su 
Tyruoliu per Sacra Via puslapius užtikri
na nuolatinį ir džiugesingą grįžimą prie 
to sonetų rinkinio.

vardu vadinosi Simonas, buvo sūnus Jo- 
nos iš Betsaidos. Su Kristumi Simoną su
pažindino jo brolis apaštalas Andriejus. 
Pirmojo susipažinimo proga Kristus jam 
davė naują vardą: Uola-Petras. Galutinai 
priėmė apaštalo pašaukimą po gausiosios 
žvejonės: „Nuo šio laiko tu jau žmones 
žvejosi“! Anot tolimesniųjų evangelisto 
žodžių, Petras „visa paliko ir sekė jį“ 
(Luko 5.10-11). Nuo tada šv. Petras, mi
nint apaštalus, visuomet minimas pirmo
joj vietoj, palydi Kristų visose jo kelionė
se. visų apaštalų vardu išpažįsta tikėjimą 
į Jėzaus dieviškumą, tampa liudininku 
Kristaus garbingojo persikeitimo Taboro 
kalne ir jo kruviną prakaitą iššaukusios 
baimės Alyvų kalne. Petras uolus, Petras 
bailus, Petras išpažįstantis ir skelbiantis, 
Petras pasitikintis! Petras kupinas vidi
nių prieštaravimų, bet visa savo būtybe 
prisirišęs prie Kristaus, jį be galo mylin
tis. Petras pilnutinis žmogus, toks žmo
gus, kuriuo galima pasitikėti, kuriam ga
lima pavesti net tokį darbą, kurį pradėti 
reikėjo Dievui tapti žmogumi. Petras bai
giantis, savo žemiškąjį gyvenimą ant kry
žiaus, kaip ir jo mylimasis mokytojas, tik 
iš kuklumo pasiprašęs būti nukryžiuoja
mas žemyn galva. Petras apaštalų kolegi
jos pirmininkas, Petras Kristaus vietinin
kas žemėje, Petras Romos Bažnyčios pir
masis popiežius.

Antrasis tūkstantis metų baigiasi, kai 
ant Uolos pastatytoji Bažnyčia, nepaisant 
laiko verpetų, nepajudinamai stovi ir vyk 
do jai pavestąją misiją vesti žmones į 
Dievo vaikų laimę. Petrą pakeitė Linas, 
Liną Anakletas, Ane kietą Klemensas ir 
t.t. Šimtmetis vijo šimtmetį. Keitėsi var
dai, papročiai. Kilo ir žlugo karalystės, 
sušvitėdavo, it meteorai, galingi karo va
dai ir vėl išnykdavo, palikę tik trumpalai 
kį atminimą. O ant Uolos pastatytoji Baž
nyčia tebestovi, neprarasdama nė kiek sa
vo tvirtumo ir patvarumo. Pijus XI. Pijus 
XII, Jonas XXIII. Tai mūsų dienų šv. 
Petro įpėdiniai. Šv. Petro bazilikoje Ro
moje, dešiniame vidurinės navos šone, 
yra varinė šv. Petro statula. Kiekvienas 
maldininkas besilankantis Romoje skaito 
savo šventa pareiga ir privilegija pabu
čiuoti tos statulos kojos pirštus. Per šimt
mečius praėjo pro ją milijonai žmonių, ir 
nuo lūpų prisilietimo varis pusėtinai ap
dilo. Dar praeis tūkstančiai metų, dar mi
lijonai maldininkų praslinks pro šventojo 
Petro statulą, dar daugiau nudils jos va
ris, tačiau tai, ką ji vaizduoja, paliks tvir
tai ir nepajudinamai stovėti iki amžių 
pabaigos, šv. Petras, gyvas savo įpėdiny
je Romos popiežiuje, vykdys jam paves
tąjį uždavinį -.„Ganyk mano aVttS&lvLs'.“ 
Galimas daiktas, kad kada nors sugrius 
šv. Petro bazilika ir neliks nė ženklo tos 
varinės statulos. Galimas daiktas, kad ka
da nors ateis silpnumo valanda, kaip aną 
kart vyriausiojo kunigo kieme. Tačiau 
dvasinė Uola liks stovėti nepajudinamai. 
Tačiau Viešpaties žvilgsnis ir gailesčio 
ašaros kiekvienu atveju vėl grąžins ne
pajudinamąjį Uolos tvirtumą. Kristaus 
pažadas ir jo malda garantuoja tai: „Si
monai, Simonai! Štai, šėtonas reikalavo 
jūsų, kad persijotų jus, kaip kviečius; bet 
aš prašiau už tave, kad tu nenustotume! 
tikėjimo; todėl tu, kada nors apsigrįžęs, 
stiprink savo brolius“ (Luko 22,31-32).

Kun. Bronius Liubinas

J M
ZUZANA MORAVSKA

Vilku lizdas
assaa

APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)
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(16)

Kai rytojaus dieną išėjo kunigaikštis 
medžioti, trobose aplinkui pilį buvo itin 
linksma. Žmonės, sužinoję apie kryžiuo
čių pasiuntinių atsilankymą, pasipylė da
bar iš savo gryčių, nes matė, kad joks pa
vojus negresia, jei jau pats kunigaikštis 
ramiai išėjo medžioti. Susirinko žmonių 
daugiausia apie Perkūno šventyklą, kur 
pro atdaras duris matyti amžinai deganti 
ugnis, o pro aukštinį kamuoliais brukėsi 
oran tiršti dūmai, apsupdami geležinį vil
ką, stovintį ant pat šventyklos viršaus, 
per kurio nasrus dažnai bliksėjo ugnelės 
liepsna.

— Nedovanai dievai atsiuntė Gedimi
nui per sapną savo valią, — kalbėjo žmo
nės — Atrėmė jis kryžiuočius, atrems jis 
visus kitus mūsų priešus.

— Garbė Perkūnui!
— Teneužgęsta niekuomet šventykloje 

ugnis! — šaukė susirinkę žmonės.
Ir kiekvienas, eidamas pro šalį, metė 

šventyklos vidun gėles ar žvėrį, ką tik 
stovintieji už durų aukotojai atidavinėjo 
Perkūnui.

— Perkūne! Perkūne! — girdėjosi 
šauksmas aplinkui.

O buvo tai ramumą reiškiantieji balsai. 
Žmonės, atidavę auką, skubėjo prie darbo 
apie savo gryčias, arba ėjo pilti pylimų, 
daromųjų aplinkui Gedimino statomąjį 

M
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Vilniaus miestą, kuris iš vienos pusės kai 
nų, iš antros pusės upės apsuptas ir taip 
jau sunkiai buvo prieinamas priešams.

Tačiau prie Perkūno šventyklos buvo 
vienas medžiais apsodintas ir aukšta tvo
ra aptvertas kamputis. Šiton tai vieton ne 
tik kad svetimiesiems, bet ir saviesiems 
buvo uždrausta įeiti, nes ši vieta buvo 
mergaičių, kurios savo gyvastį paskyrė 
dievų garbei tarnauti. Kuri sykį jau per
žengė šito kampelio slenkstį, niekuomet 
nebegrįžo iš ten.

Kiekvieno dievoto žmogaus pareiga bu
vo dėti prie vartų dovanas, taigi kiekvie
nas, ypač moterys, gausiai dėjo ten dova
nas. Ir šiandien, vos tik prašvito rytas, 
Aldona su Bogna jau stovėjo prie vartų. 
Atnešė jos daug valgymų, gėrimų ir gra
žių gėlių: buvo tai auka už pasisekimą ku 
nigaikščio medžioklę. Mergaitės turėjo 
apsistoti, nes ties pat vartais stovėjo Tu- 
bingas, kuris atvedė šitan kampelin jau
ną, gražią mergaitę.

Artyn greitai bėgo Siaurutis su Jonu, 
kurių veiduose buvo matyti išgąstis ir 
ste'-ėjlmas.

— Gražute! — suriko Jonas ir bėgo 
prie stovinčios prie vartų mergaitės.

— Gražute! — liūdnai kartojo Siauru
tis, bet sulaikė draugą, tardamas:

— Neapgjnsi jos, Tubingas atiduoda ją 
Perkūnui.

— Gražutę Perkūnui! — kartojo Jonas 

ir norėjo atstumti nuo savęs Siaurutį.
— Aš neduosiu jos sudeginti! — sušu

ko, verždamasis iš Siauručio.
— Nesudegins jos! Tubingas atiduoda 

ją Perkūnui tarnauti! Turi išsipildyti jo 
valia!

— Neduosiu jos, neduosiu! Savo gyvy
be išgelbėsiu ją! —rėkė Jonas, besitąsyda 
mas su Siauručiu.

— Veltui, ji jau paaukota tarnauti die
vams, — tarė Siaurutis, sulaikydamas 
draugą.

Tuo tarpu Tubingas įstūmė mergaitę 
pro vartus vidun.

— Niekas jau jos neišgelbės! — sušuko 
Siaurutis.

— Gražute, Gražute! — šaukė kiek ga
lėdamas Jonas, o jo balsą išgirdo, matyt, 
Gražutė, nes taip stipriai atsigręžė pasi
žiūrėti atgal, kad dvi vedančios ją vaide- 
lutės turėjo valandėlei sustoti. Paskui be
veik nešte jau nusinešė ją buveinės gilu
mom

Tubingas, atlikęs savo darbą, ėjo sau 
ranką priešais save atkišęs; ir jis išgirdo 
Jono riksmą, nes valandėlę klausėsi su
stojęs, paskiau nuėjo Panerių pusėn ir iš
nyko girioje.

Aldona ir Bogna persigandusios žiūrėjo 
į visą tą sceną, o išgirdusios Jono riksmą 
žiūrėjo į jį. Bogna, pamačiusi tą patį jau
nikaitį, kuriam davė gerti lenkų gėrimo, 
net paraudonavo.

Siaurutis pažiūrėjo į ją, paskui perlei
do akimis Joną ir tarė:

— Tai burtai, Jonai, ir šita mergaitė 
tai vienas veidas, tik ji gražesnė. O, ir 
kaip dar gražesnė!

— Ar ta. kurią atidavė Perkūnui, yra 
jūsiškė? — paklausė Aldona artėdama 
prie Siauručio.

— Tai mano sesuo! — tarė Siaurutis.
— Ir jo? — parodė į šalia stovintį Joną.
— Ne, jis tik mylėjo ją, — tarė Siau-. 

rutis.

— Mylėjo ir atidavė ją Perkūnui! — 
pakartojo liūdnai Aldona.

— Ar ir pas jus atiduoda mergaites die 
vams tarnauti? — paklausė, kreipdamasi 
į Bogną.

— Pas mus vienas tiktai yra Dievas, 
kuriam vienam ir tarnaujama, — atsakė 
Bogna.

— Kuriam vienam tetarnaujama?.. — 
pakartojo Aldona.

Ir nunešė savo dovanas, o padėjusi jas 
prie pat vartų, susimąsčiusi nuėjo drauge 
su Bogna.

Ilgai stovėjo vietoj susimąstę Jonas ir 
Siaurutis, kiekvienas kažką galvodami, 
Jonas pagaliau lyg atbudo, sugniaužė 
kumštį, pagrasė ir sukeikė.

— Nekeik svetimų dievų, nes tuo įžeisi 
Aukščiausiąjį! — atsiliepė šalia jo malo
niu balsu Bernardas.

Ir, padėjęs ant jo peties ranką, nusivedė 
jį tolyn, tyliai su juo kalbėdamasis.

XIII.

Nepaprastai tuo laiku atrodė Gedimino 
sostinė. Be graikų, italų, vokiečių, ku
riuos parsikvietė Gediminas iš tolimųjų 
kraštų naujajai piliai, na, ir miestui sta
tyti, neskaitant padedančių jiems darbi
ninkų, daug ten visokių žmonių trankėsi. 
Juk Vilnius buvo pakeliui į turtingą Nau- 
japilę; traukė todėl pro Vilnių pirkliai iš 
Vakarų Europos, kiekvienas pasilsėti ap
sistodamas, matydamas kaskart augantį 
miestą, noriai pasilikdavo keletui dienų, 
norėdamas bent dalį vežamųjų prekių vie 
tiniams gyventojams išparduoti.

Kreivai žiūrėjo į tai kunigai, taip pat 
ir seniai nepatenkinti buvo tuo: Gedimi
nas tačiau laisvai leido tam vykti, nes 
troško, kad jo valdiniai bent kiek „apsi
trintų“; tiko jam dar ir tai, kad visuose 
pasaulio kraštuose bus kalbama apie jo 
sostinę. Bet, šalia pirklių, nuolat vis dau

giau ir daugiau pradėjo lankytis Vilniuje 
lenkai. Jau nuo seniai nuolat jie lankėsi 
kunigaikščio rūmuose, dažnai Gediminas 
kažką kalbėdavosi su jais, o iškeliauda
mas medžioti liepdavo Kronivui pranešti 
gausiems ateiviams, kad nuvyktų pas jį 
girion ties Šventąja upe.

Taigi ir dabar, kunigaikščiui medžioti 
iškeliavus, atvyko pilin pasiuntiniai pra
nešti, kad Lenkijos karalius Vladislovas 
III siunčia, pas Gediminą pasiuntinybę, 
sudarytą iš vyriausiųjų dvasiškių ir pa
sauliečių, kuri tuojau atvyks čia.

Atvykusieji su šita žinia buvo ko pui
kiausiai priimti. Po poros dienų vėl atvy- 
k j kiti pasiuntiniai, kurie pranešė, kad 
laukiamieji svečiai jau nebetoli, už poros 
dienų jau būsią čia. Kronivas tuoj prane
šė apie tai Gediminui, kuris grįžo iš me
džioklės.

Sugrįžęs pilin Gediminas tuoj liepė 
rengti visa, kas reikalinga pasiunti
niams priimti. Į busimąją puotą užprašė 
tik Kronivą ir keletą vyresniųjų kunigų.

Grįžęs Gediminas norėjo pirmiausiai 
pasimatyti su Tubingu, todėl pasiuntė sa
vo pasiuntinį ieškoti jo, bet niekur jo ne
galėjo rasti: jo troboje buvo vienos mote
rys, verkiančios Gražutės; Tubingas, ati
davęs mergaitę Perkūnui, ligšiol negrįžo 
namo.

Sužinojęs apie tai Gediminas, labai už
sirūstino ir tarė pats sau:

— Mano tai reikalai ir mano mergai
tės! Nereikalauju patarimo kunigų, kurie 
nori užmesti man savo valią... Taip, ap
sieisiu ir be to aklojo senelio! Jam tik jau 
šventoji ugnis saugoti, o ne kištis į mano 
reikalus!

Ir nutilo, puolęs ant meškos oda apdeng 
tos lovos.

Po valandėlės, truputį susiraminęs, vėl 
kalbėjo:

(Bus daugiau)
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VOKIETIJOS LIETUVIU
Jei Vakarų Vokietijoje gyvenantieji lie- Lengvai rentas gauna tie, kurie, prade-

tuviai būtų nuolatos turėję savo teisini 
patarėją, kurs gerai pažįsta vietos sociali
nius nuostatus ir kt„ tai daugelio jų sočia 
line būklė būtų buvusi žymiai geresnė, 
kaip kad dabar yra.

Klaidinantis pranešimas
Prieš keletą metų mūsų spaudoje buvo 

paskelbtas vieno lietuvio teisininko 
straipsnis socialinio draudimo klausi
mais. Jo autorius, perskaitęs anuomet 
Vak. Vokietijoje išleistąjį užsieniečių ren 
toms nustatyti įstatymą, priėjo išvados, 
kad tas įstatymas yra nepalankus lietu
viams. Pagal tą įstatymą invalidams, ne
tekusiems sveikatos ir t.t., renta pripažįs
tama, jei jie yra išdirbę bent 60 mėn. ir 
per tą laiką mokėję soc. draudimo mokes
čius. Kadangi Lietuvoje privalomą soc. 
draudimą įvedė, tik vokiečiai 1943 m. lie
pos 1 d., tai lietuviams, norintiems gauti 
rentą, ankstyvesnis (prieš 1943.VII.1) dar 
bo laikas neįskaitomas. Vadinas, neįskai
tomas ir nepriklausomos Lietuvos metu 
išdirbtasis darbo laikas. Dėl to atrodė, 
kad rentą gali gauti tik tie, kurie yra iš
dirbę 60 mėn., pradedant 1943.VII.1.

Nėra abejonės, kad minėtojo straipsnio 
autorius mūsų tautiečiams norėjo tik ge
ra. Tačiau jo straipsnis sudarė įspūdį, kad 
lietuviams, kurių išdirbtasis laikas neati
tinka minėtiems nuostatams, nėra jokios 
vilties gauti rentą ir net nėra prasmės jos 
ieškoti, šitoks įspūdis buvo netikslus, 
klaidinantis ir nevieną mūsų tautietį, ką 
vėliau iš asmeniškų pasikalbėjimų paty
rėme, iš tikrųjų suklaidino. Tuo straips
niu pasiremdami, daugelis iš viso nedavė 
prašymo rentai gauti, ir tokių tautiečių 
yra. tur būt, dar ir šiandien.

Šiuos klausimus šių eilučių autorius 
bandė aiškinti savo iniciatyva per įvai
rius asmenis ir sužinojo daug ką įdo
maus. Prie to daug prisidėjo asmeniška 
patirtis, besirūpinant savo renta.

Vokiečiai pripažįsta ir nepr. Lietuvoje 
dirbtą darbo laiką!

Besiteiraudamas pas įvairius rentą gau 
nančius užsieniečius bei mūsų tautiečius, 
patiriau, kad yra ir lietuvių, kuriems ir 
nepriklausomoje Lietuvoje išdirbtas lai
kas įskaitytas rentai gauti. Tuo remda
masis, paskatinau keletą pažįstamų lietu
vių, netekusių sveikatos, kad neužvilkin- 
dami paduotų atitinkamoms įstaigoms 

prašymus rentai gauti. Ir ne vienam mū
sų tautiečiui, kurs tokiu patarimu pasi
naudojo, renta yra jau pripažinta!

Pats įstatymas, kaip jau buvo minėta, 
skamba iš tikrųjų nevisai mums palan
kiai. Bet praktikoje jis pritaikomas pa
kenčiamai. Nuo 1960 m. pradžios užsienie
čių rentoms pripažinti įstatymas pakeis
tas mums dar palankesne prasme. Tačiau 
ir pagal ankstesnį rentų įstatymą neprikl. 
Lietuvoj išdirbtasis darbo laikas buvo 
priskaitomas gauti rentai ir jos dydžiui 
nustatyti; užskaitomas visas darbo laikas, 
kurio metu buvo mokami draudimo mo
kesčiai ligonių kasai ir pensijų fondui. 
Yra atvejų, kai renta mokama vien tik už 
darbo laiką Lietuvoje, vadinas, Vokietijo
je iš viso nedirbusiems, jeigu bendras 
darbo laikas sudaro 60 mėn. Yra atvejų, 
kai net ir trumpesnį laiką dirbusiems ren 
ta pripažįstama, atsižvelgiant į tam tikras 
sąlygas. Be to, rentą lengviau gauna dir
busieji Klaipėdos krašte.

Kokioms grupėms rentas pripažįsta
Gal mažiausiai nesusipratimų yra paty

rę karo invalidai, t.y. tie, kurie kokia nors 
forma buvo priskirti tarnauti prie vokie
čių karinių dalinių ir ten bebūdami tapo 
invalidais arba prarado sveikatą, jei tai 
kokiu nors būdu gali įrodyti ar pagrįsti. 
Šiai grupei priklausantiems rentos pripa
žįstamos jau labai seniai, ir, tur būt, jau 
nėra nė vieno, kurs iš jų to nežinotų.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■b

JUOKTIS SVEIKA
VEDA Pr. Alšėnas

»■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Neįtikėtinas dalykas
— Kodėl, Maryt, tu atrodai tokia susi

jaudinusi?
— Kaip aš galiu būti rami? Onutė pa

sakė man vieną paslaptį ir prašė niekam 
jos neatskleisti. Tuo tarpu, kam aš tik ją 
pasakau, visi jau, pasirodo, žino...

Laivui sudužus
Viena aukštesniojo luomo dama, nese

niai pergyvenusi laivo sudužimą Atlante, 
pasakoja savo draugėms ir pažįstamiems 
apie įvykusią katastrofą:

— Tai buvo baisu, — sako ji. — Tamsi 
naktis, audra, stiprus vėjas, riksmai, pa
nika ir sirenų kaukimas...

— Įsivaizduoju, kaip tai buvo baisu,— 
atsiliepė viena klausytojų.

— Ne tik baisu, bet tiesiog siaubinga, 
— sušuko dama. — Įsivaizduokite sau: 
gelbėjimo laiveliuose visų klasių keleiviai 
buvo sumaišyti!.. 

dant 1943 m. VILI, Lietuvoje ir Vokietijo 
je išdirbo bent 60 mėn. Tokiomis sąlygo
mis rentą gauna visi: darbininkai, tamau 
tojai ir kiti.

Prieš 1943 m. dirbusiems, priskaitant ir 
nepr. Lietuvos laikus, renta pripažįstama 
banko tarnautojams, mokytojams, savi
valdybių ir kooperatyvų tarnautojams.

RAŠO MEČYS MUSTEIKIS

šių eilučių autoriui dar nėra aišku, ar ski 
riama renta kalėjimų bei policijos tarnau 
tojams. Neturime jokių žinių, kaip prak
tikoje sprendžiamas šis klausimas ir visų 
kitų sričių tarnautojams. Neteko patirti, 
kad rentą gautų paprasti darbininkai, dir
bę prieš 1943 m., jei vėlesnis darbo laikas 
yra trumpesnis kaip 60 mėnesių. Jiems 
rentą gauti sunkiau, nes anuomet, išsky
rus pirmąją sovietų okupaciją, jie nemo
kėjo soc. draudimo mokesčių.
Koks rentų dydis

Aplamai, didžiausias rentas gauna karo 
invalidai ar netekę sveikatos, kurių ne
darbingumo nuošimtis yra aukštas; šie 
gauna iki DM 420. — Turintieji vaikų, 
gauna dar daugiau. Mažiausias rentas 
gauna paprasti darbininkai; jiems iš ren
tų pragyventi beveik neįmanoma.

Nedideles rentas skiria ir tarnauto
jams: dažnai jos neprašoka valstybės ski
riamosios šalpos nedarbingiesiems.

Tačiau verta yra rūpintis rentą gauti 
kiekvienam, kas tik gali. Gaunantieji ren
tą jau nėra laikomi našta valstybei, nes 
gauna tai, kas jiems pagal draudimą pri
klauso, ką išmoka specialios draudimo 
įstaigos, o ne valstybė tiesiogiai. Be to, 
renta nėra ir kokia nors paskola; jos ne
reikės grąžinti net tuo atveju, jei renti
ninkas kokiu nors būdu pralobtų ar gau
tų gerai apmokamą darbą — šitoks pavo
jus tėra tik valstybės pašalpą gaunan
tiems. Atkreiptinas dėmesys, kad renta 
išmokama ir būnant ligoninėje ar sanato
rijoje, vadinas, gaunant visą išlaikymą.

Reikia paminėti, kad gaunantieji ren
tas gali išvykti gyventi ir į užsienį, pvz., 
į Ispaniją, kur už tą patį pinigą gali leng 
viau pragyventi.
Dideli nuostoliai, kurių galima buvo 
išvengti

Įvairius atvejus besiaiškindamas, šių 
eilučių autorius patyrė, kad daugelis mū
sų tautiečių rentą galėjo gauti žymiai 
anksčiau, kai kas net prieš ištisą dešimt
metį. Kadangi renta pradedama mokėti 
tik maždaug nuo prašymo padavimo die
nos, tai galima suprasti, kokių didelių 
nuostolių turi nevienas mūsų tautietis, 
kurs nežinojo ir gal dar nežino, kad tokią 
rentą gali gauti. Nevienam tautiečiui tie 
nuostoliai siekia daug tūkstančių vok. 
markių.
Būtinai reikalingas savas teisinis 
patarėjas

Ir kokios tokių nuostolių pagrindinės 
priežastys? Jau seniai Vak. Vokietijoje tu 
rime susiorganizavusią Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę ir BALFo įstaigą. Bent vie 
na šių organizacijų jau prieš kokį 15 me
tų būtinai turėjo turėti ir kvalifikuotą tei
sinį patarėją aiškinti minėtiems klausi
mams. Deja, to iki šiol nebuvo ir nėra. 
Tiesa, BALFas turėjo teisinį patarėją, bet 
tik emigracijos klausimams, šalpai ar 
šiaip kasdieniškiems reikalėliams patarti, 
bet tik ne soc. draudimo sričiai aiškinti. 
PLB Vokietijos Kr. Valdyba kartais pa
skelbdavo trumpų paaiškinimų soc. drau
dimo klausimais, bet jie nieko tikslaus ne
pasakydavo ir todėl kartais gal net pa
kenkdavo (netiesiogiai).

Mes neieškome kaltininkų dėl trūkumų 
praeityje, nes juk niekas nesugrąžins mū
sų tautiečiams susidariusių nuostolių. Ta
čiau reikia ieškoti būdų, kaip bent dabar 
ir ateityje išvengti tokių nuostolių. O to 
išvengti bus galima tik tuomet, kai turėsi
me savą teisinį patarėją. Svetimieji teisi
niai patarėjai nerodo per didelių pastan
gų išspręsti rentų klausimus lietuviams 
palankiausia prasme. Yra atvejų, kur jie 
net pakenkė. Kartais svetimųjų netiksli 
pagalba tik galutinai užkerta galimybes 
rentai gauti. Kodėl taip atsitinka — ne
įmanoma išaiškinti.

Savasis teisinis patarėjas ypačiai reika
lingas nustatyti, kuriuo rentų įstatymo 
paragrafu tiksliausia remtis prašymą 
duodant. Be to, reikia teisininko, kurs ge
rai žino pats, ar gali kokiu nors būdu bū
du tiksliai nustatyti, kurių sričių tarnau
tojai mokėjo reikalingus draudimo mokes 
čius neprikl. Lietuvoje. Daugelis mūsų

PAPARČIŲ KILIMAS
Pietų Rodezijoje esantis Karibos ežeras 

apsidengęs tokiu storu paparčių sluoks
niu, kad jj galima pereiti beveik nesušla
pus kojų. Šis paparčių kilimas pastoviai 
auga ir yra vietomis iki 15 cm storio. Ža
liasis kilimas labai greitai plečiasi. Jo įsi
veržimo priežastys neišaiškintos. Deda
mos pastangos šio gyvo kilimo augimą 
sustabdyti.

RŪPESČIAI
tautiečių patys jau neprisimena, kokius 
mokesčius yra mokėję, ir dėl to patenka 
į keblią padėtį: jei prašyme pažymės, kad 
nežino, ar atitinkamus mokesčius mokė
jo, tai rentos, greičiausia, negaus; jei pa
meluos — tai vėl negerai... Čia būtinai 
reikalinga savo teisininko pagalba.

Reikėtų išsiaiškinti, ar yra galimybė 
ieškoti ir gauti rentas tiems, kurie iš Vo
kietijos jau yra išvykę. Yra daug ir kitų 
reikšmingų specifinių klausimų, kurių vi
sų čia viename straipsny išvardinti ne
įmanoma.
Ir sunkiausias klausimas išsprendžiamas

Tokį teisinį patarėją privalėtų turėti 
Vokietijos lietuvių bendruomenė. Greitai 
įvyks PLB Vokietijos Krašto Tarybos rin
kimai; reikia tikėti, naujoji taryba į šį 
klausimą atkreips tinkamą dėmesį, nors 
iki šiol į tarybą kandidatuojančios gru
pės, deja, dar nė viena to nepažadėjo. Be 
abejo, sunkiausias klausimas išspręsti 
yra. kas mokės teisiniam patarėjui atlygi
nimą? Bet didesnių pastangų ėmusis ir 
šis reikalas galėtų būti išspręstas palan
kiai. Pirmoj eilėj reikėtų ieškoti pas vokie 
čius paramos, nes tai dalinai liečia ir jų 
reikalus. Tur būt, galėtų kiek paremti ir 
BALFo centras. Blogiausiu atveju, juk ir 
patys rentomis suinteresuotieji sutiktų 
mokėti honorarą. (ELI)

ANGLIJOS
DRAUGOVĖS SUSIRINKIMAS

Anglijos Ateitininkų Draugovę sudaro 
plačiai po visą Angliją išsisklaidžiusieji 
ateitininkai, kai kurie pasiekiantieji net 
Škotiją.

Draugovės vadovybė, pasinaudodama 
Anglijos lietuvių sąskrydžiu Lietuvių So
dyboje, sukvietė savo draugovės susirin
kimą, nes dauguma ateitininkų atvyksta 
Sodybon.

Susirinkimas buvo pravestas sklan
džiai, kad nebūtų sutrukdyta daugiau 
laiko, kurio, ypač jaunimas, norėjo turėti 
savo reikalams.

Susirinkimui pirmininkavo S. Kaspa
ras, sekretoriavo D. Lūžaitė.

Dvasios Vadas Kun. Dr. S. Matulis, 
MIC, pasveikino jau antrą kartą Lietuvių 
Sodyboje susirenkančius ateitininkus, pa
linkėdamas Dievo palaimos ir sėkmės 
Draugovės darbuose, be to, perdavė Č. 
Obcarsko, J. ir D. Narbutų sveikinimus, 
kurie negalėjo dalyvauti.

Draugovės p-kas S. Kasparas padarė 
draugovės vietinės veiklos pranešimą. 5 
draugovės nariai dalyvavo praeitais me
tais Studijų savaitėje Vokietijoj. Rugsėjo 
17 d. buvo susirinkimas su paskaita ir 
menine dalimi. Rugsėjo mėn. surengta pi
ligriminė ekskursija į Marijos šventovę 
Aylesforde, Kente, kurioje dalyvavo apie 
70 žmonių. Tenai buvo akademija Šiluvos 
šv. Marijos garbei, kurios klausėsi ir 
anglai. Spalio 29 d. surengta Kristaus Ka
raliaus Šventė, talkininkaujant Londono 
Lietuvių Chorui. Gruodžio 3 d. buvo su
kviestas susirinkimas atsisveikinti ir pa
linkėti geros kelionės išvykusiems į J.A. 
V. pro f. R. Sealey ir D. Sadūnaitė-Sealey 
(prof. R. Sealey yra draugovės sekreto
rius ir „Šaltinio“ redakcijos narys). Be to, 
susirinkimo metu buvo atlikta meninė 
programa — skaityta eilėraščiai, išklau
syta iš juostelės prof. K. Pakšto ir prof. S. 
Sužiedėlio kalbos, kurios buvo pasakytos
minint prof. St. Šalkauskio 20 metų mir
ties sukaktį.

Draugovės vadovybės rūpesčiu paskleis 
ta anglų tarpe Sibiro lietuvaičių malda
knygė Marija, Gelbėk Mus. Buvo kreipta
si į kardinolą J. Em. V. Godfrey, kad bū
tų paskelbta Maldos Diena už pavergtą
sias Rytų Europos tautas. Kardinolo, pa
skelbtame laiške advento pradžioje buvo 
raginama melstis už pavergtąsias tautas.

Kun. Dr. F. Gureckas, svečias iš Chica- 
gos, dabar gilinąs studijas Oksfordo uni-

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 pamušalo. 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. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Gera kartais turėti ir priešų — tada ne 

toks nuobodus gyvenimas, Tačiau ypač 
malonu, kai žinai, kad turi draugų.

Būsi, tur būt, pastebėjęs, kad Nida su 
visu savo spaudos koncernu įsigijo nuošir 
dų, kupiną retos šilumos draugą Ed. Šu- 
laičio asmenyje. Jau kelintą kartą „Tėviš
kės Žiburiuose“ jis savo skiltyje užsime
na čia laikraštį, čia Nidos Knygų Klubo 
paspartėjusį darbą, čia net tą sieninį 
kasdien nuplėšiamą jūsiškį kalendorių. 
Suprantu, kad rūsčioje kasdienybėje to
kie, kaip Ed. šulaičio, žodžiai jums turi 
būti kaip medus. Ne tik jums, bet ir vi
sam reikalui.

Šitokių draugų reikia Nidai, ir ji tikrai 
džiaugsis jų turėdama. Tik būtų labai ge
ra, kad tų Nidos draugų reikštųsi dau
giau. Jų y?a puikių. O Nidos Knygų Klu
bo reikalas gi remtinas visais frontais.

—0—
Štai ir Dr. Juozas Girnius „Tautoje ir 

tautinėje ištikimybėje“ rašo, kad jeigu 
kas nors pradeda nebeateiti ten, kur lietu

viai buriasi, tai neabejotinas ženklas, Jog 
toks jau suka nelietuvėjimo keliu.

Aš nežinau, ar man dar pasisektų nu- 
lietuvėti. Manau, kad niekas jau nebeišei
tų, jeigu ir kažin kaip stengčiausi. Tačiau 
aš' ir nesistengiu ir, svarbiausia, nenoriu. 
Lietuvis esu, lietuvis ir mirsiu ir žinau, 
kad kiekviena mano dalelytė yra ir bus 
lietuviška, nors gyvenu svetimam krašte, 
valgau svetur augintą duoną ir mėsą ir 
išgeriu svetur raugto alaus. Norėdamas 
nulietuvėti, aš turėčiu išmesti viską, ką 
išsinešiau. Kadangi, galima sakyti, ant pe 
čių nieko neišsinešiau, vien tik galvą, tai 
reikėtų išmesti atsiminimus, kurie mane 
sieja su gimtuoju kraštu, atsižadėti savų
jų. Bet ir tiek dar būtų maža išmesti. Rei
kėtų dar išmesti ir Vytautą Didįjį ir Mai
ronį pačia plačiausia prasme.,

Tačiau, vyrai ir moterys, geri ir blogi 
lietuviai, į minėjimus, viešai prisipažįstu, 
dažnai einu atžagarias. Jeigu į juos einu, 
tai noriu ką nors iš jų išsinešti. O jeigu 
neišsinešu, tai ko man ten eiti, sakau sau, 
jeigu ir pats dar nieko nenunešu? Nuneš
ti negaliu, nes nesu iš tų pašauktųjų ir

ATEITININKAI
LIETUVIŲ SODYBOJE

versitete, padarė pranešimą apie Ameri
kos jaunimą, o ypač kiek ateitininkiška- 
sis jaunimas atlieka daug darbo lietuvy
bės išlaikymo bare. Amerikos ateitininkai 
turi įsigiję panašią vietovę, kaip Lietuvių 
Sodyba, kurioje stovyklaujama po kelias 
savaites. Stovyklos ir bendri pobūviai 
jaunimą suriša bendram našam darbui 
organizacijoje, o tai labai atsispindi ir lie
tuvių bendruomenės gyvenime.

R. Urmonas, svečias iš Adelaidės Pietų 
Australijoje, papasakojo apie Australijos 
jaunimo gyvenimą, šiais metais ten skau
tų stovykla turės 300 stovyklautojų, bus 
stovyklaujama dvi savaitės. Australijos 
jaunimas, vis tiek, kokiai organizacijai 
priklauso, dirba vieni kitiems padėdami. 
Būva Jaunimo šventė su atitinkama pro
grama, paskaitos, sporto pasirodymai, bai 
giant pasišokimu vakare. Studentų suva
žiavimai, diskusijos, iškylos kartais bai
giama studentišku balium. Kalėdų metu 
būna lietuvių suvažiavimai, kuriuose da
lyvauja 3000-4000 lietuvių, veikia 4 dideli 
chorai, tautinių šokių grupės, 2 savaitga
lio mokyklos.

V. Anelauskas padarė pranešimą apie 
Anglijos katalikų mokslus einančio jauni
mo veiklą, kurioje jis pats dalyvauja, 
atstovaudamas Anglijos lietuviškam jau
nimui.

Kun. S. Matulis, paskaitė Liverpoolyje 
gyvenančio „Aidų“ bendradarbio poeto 
Obcarsko „Vandenyne“ eilėraštį.

Po pasikalbėjimų įvairiais organizaci
niais reikalais susirinkimas baigtas 
malda. Sodybos Apuokas

išrinktųjų, kurie yra įsipareigoję duoti.
Ką gi aš (o, tur būt, ir nemaža kitų lie

tuvių) norėčiau išsinešti iš minėjimų? 
Kai minime Vasario 16-ją ar Rugsėjo 
8-ją ar išvežimus, sakykite, kas gi dar čia 
sugebėtų paskaitomis patraukti, duoti 
ką nors nauja? Mūsų protų čia tiesiog ne
beįmanoma kuo nors pamaitinti. Metai iš 
metų vis klausomės tų pačių dalykų, ku
riuos jau gerai žinome. O išsinešti ką nors 
vis tiek norime, kad galėtumėm ne tik sa
lėje, bet ir namie pagyventi. Vadinas, jei
gu jau kas, tai mums galima būtų bandy
ti taikyti daugiau į jausmus. Mūsų protai 
prakalbomis yra persisotinę iki kaklo. 
Na, ar, pavyzdžiui, nebūtų gera birželines 
minint paskaityti keletą puslapių H. Taut 
vaišienės knygos? Net ir tas, kuris jau 
bus skaitęs knygą, paklausys, jei kas ge
rai paskaitys, ir pagyvens ten vaizduoja
momis baisybėmis. Juk ir reikia, kad mes 
tuo pagyventumėm.

Tokie minėjimai, kaip Maironio, žino
ma, mus gali dar gerai pamaitinti. Čia dar 
mes labai daug ko nežinome, dar daug 
kas naujiena.

Saulė kai tik šyptelėjo kiek smarkiau 
kelias dienas, žiūrėkite, ir sužydo visos 
rožės. Ne po vieną ar du žiedelius, bet 
maždaug iš karto visi, kas tik gali. O tai 
reiškia, kad žydės ir peržydės ir paskui 
užeis ilgesnė pertrauka, kol nauji žiedai 
bus sukrauti.

Tai ar geriau rašyti ir tuo ką nors dar, 
ko gera, papiktinti, ar sėdėti daržely ir 
žiūrėti laisvalaikiu, kaip rožės žydį, kaip 
dar naujas atžalas leidžia ir vėl kraus 
žiedus,

Tegyvuoja rožės, raudonos, rožinės, gel
tonos, baltos! Tegyvuoja vasara!

Tavo Jonas

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

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

A. Vienažindys
SKYLĖS KAINA

Turime galvoj ne plačiai žinomą ries
tainio skylę, o tą, kurią dėl tų ar kitų 
priežasčių tenka išgręžti medinėje sieno
je. Atrodo, kas gali būti paprasčiau: pasi- 
špiaudei delnus, pačiupai grąžtą, apsukai

keletą kartų ir — prašau! O štai ryšinin
kų kainininkuose skylės išgręžimas, ma
tyt, skaitomas labai sunkiu darbu.

Sąmatoj, pagal kurią Kretingos Linijų 
apylinkės darbuotojai turėjo įvesti tele
foną Darbėnų kolūkio II brigadai, juodu 
ant balto parašyta: „Perėjimas į kambarį 
viena skyle — 6,40 Rb“. Yra ten ir dar vi
sa eilė nemažiau brangių patarnavimų: 
„Plieninių laidų pakabinimas ant skersi
nių — 63 Rb.“ ir toliau — „Laidų perkė
limas nuo kablių ant skersinių — 55,38 
Rb“. Tur būt. pakabins laidus ant skersi
nių, paskui nukabins, pakabins ant kab
lių, nukabins ir Vėl pakabins ant skersi
nių — taip jau išrodo pagal sąmatą. Užra
šyta, kad reikalingi 55 skersiniai, o kitoj 
vietoj, — kad bus sumontuota tik 50. Pen
ki, tikriausiai, atsargai. Užmins kas nors 
koja, sulaužys. Arba — žada pastatyti Iš 
viso vieną stulpą, o įžeminti du stulpus. 
Antrąjį, reikia manyti, įžemins pas kai
mynus.

Iš viso dvylikos punktų finansinis kūri
nys su keturiais punktais papildomų iš
laidų ir dviem punktais antišlaidų, virši
ninko Veik’šros sustatytas ir pasirašytas, 
numato, kad ši technikos pažanga II bri
gadoje kainuos nei daug, nei maža — 
355 rublius 56 kapeikas.

Į sąmatą dar neįtrauktas rūko pradūri
mas (juk gali prireikti!), debesų parėmi
mas (kad neužgriūtų), kiškių ganymas 
(kad stulpo negraužtų). Už šiuos ir dar 
daug panašių darbų taip pat galima iš kol 
ūkio labai apskritą sumą nulupti.

Garbė ryšių kainininkams ir tiems, ku
rie moka apsukriai jais naudotis!

J. Brazdeikis
„Darbėnų“ kolūkis

„šluota“, 196 m. Nr. 8
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Europos lietuviu kronikų
DU PRELATAI, BET TIK VIENAS 

NAUJAS
Praeitame numeryje buvom išsispausdi 

nę žinią apie du lietuvius prelatus Euro
poje.

Ji klaidinanti ta prasme, kad naujas 
prelatas yra tik Škotijos-lietuvių klebo
nas J. Gutauskas.

Šv, Kazimiero Kolegijos Romoje rekto
rius Dr. L, Tulaba seniai jau yra prelatas. 
Jis dabar atšventė 50 m. amžiaus.
PAMALDOS
BRADFORD — liepos 1 d., 12,30 v. Pamal 
dų metu vaikučiai priims P. Komuniją. 
NOTTINGHAM — liepos 8 d., 12,15 v.

LONDONAS
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA
Šiais metais premijos atiteko: Larkspur 

0387 Mrs S. Pučinskas Leicester, Arcor 
0314 Mr D. Flower Northampton, Le Cau- 
tilleu 3715 J. Jurkonis London, Escort 
1059 Mr Budrys Rochdale.

’Kai šiais metais buvo premijos padidin
tos ir padaryta ketvirta premija, nebuvo 
numatyta arklio bėgiko premija 5 šil. ver- 
,tės, kaip kad būdavo ankstyvesniais me
tais, todėl prašome nesiųsti bilietų, nes 
šioje loterijoje yra panaikinta arklio bė
giko premija.

Visiems, parėmusiems šią loteriją, ir 
platintojams nuoširdžiai dėkoju. Vėliau 
bus pateikta pilna šios loterijos apys
kaita. S. Kasparas

Farmacijos daktarė Londone
Neseniai daktarės laipsniu baigusi 

Amerikoje farmacijos mokslus, Rozalija 
Šomkaltė atvyko pakeliauti po Europą.

Keletą dienų ji išbuvo ir Londone.

SU MAIRONIU LONDONE
Britanijos ateitininkų ir Londono Lie

tuvių Choro birželio 23 d. ruoštasis Mai
ronio minėjimas praėjo puikiai. Karališ
kas paskaitininkas, įvairi programa, iš- 
pildytojų gausumas ir pastangos — štai 
kas viską padarė.

Gyvų gėlių bent penkiomis vazomis pa
puoštas prlescenis tautinių vėliavų fone, 
V. Jokūbaičio pieštas Maironio paveikslas 
besirenkantiems lietuviams tarytum turė
jo sudaryti įspūdį: štai, kai jau visi pir
mutiniai ir pusvalandį vėluojantieji pas
kutiniai susės ir aprims, tai tada išeis iš 
scenos užkulisių ir patsai poetas...

Paties poeto, žinoma, nebuvo. St. Kas
paras pradėjo vakarą, pasiūlydamas su
giedoti Maironio Marija, Marija ir atsi
stojimu pagerbti birželio sukilimo aukas.

Klebonas kun. Dr. S. Matulis pristato 
paskaitininką kun. Joną Kuzmickį-Gai- 
lių, kilusį iš Svėdasų — garsių lietuvių 
krašto, rašytoją ir laikraštininką, gerą 
kalbėtoją, kuris Maironį pavaizduoja su
sirinkusiems remdamasis savo ir kai ku
rių kitų įspūdžiais ir atsiminimais. Pir
miausia. štai, tasai įspūdis, kurį daro jau
nam J. Kuzmickiui balta sutona apsiren
gęs poetas Palangoje (kan. M. Vaitkaus 
liudijimu, veždamasis su savim ir „Pava
sario“ balsus“). Paskui kunigų seminari
joje rūstus rektorius, nes jau nusivylęs, 
jaučiąsis nemėgiamas, nesuprantamas, 
kritikuojamas, gyvenimo patyrimo jau 
turįs daug, klierikus įspėjęs nepolitikuoti, 
tik gyventi idealais.

Paskaitininko žodžiais, kai mirė Jakš
tas, tai atrodė, kad pasitraukė iš gyvųjų 
mokslo žmogus, atlikęs savo pareigą. Su 
Vaižgantu, atrodo, mirė ne tik visas Kau
nas, bet ir visa Lietuva. O su Maironiu — 
kun. J. Kuzmickio idealas. Jei ne idealu
sis Maironis, prelegentas prisipažįsta, gal 
jo nebūtų patraukusi ir seminarija.

šiandien, pagal paskaitininką, Maironis

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 947

GGGGGGGGGGGGGGG

IŠIMTINA GARBĖ LIETUVIAMS
Škotijos ir Didžiosios Britanijos lietu

viai pilnai įvertina didžiulę garbę, kuri 
Šv. Tėvo buvo suteikta paaukštinant Pre-

MANCHESTERIS
GENOCIDINIO TRĖMIMO MINĖJIMAS

Birželio 16 d. Manchesterio ir apylin
kės lietuviai minėjo tautos naikinimo bir
želines. I kapines išvyko organizuotai. 
Eisenos prieky organizacijų vėliavos, ge
dulo ženklais perrištos, rodė liūdesį Ir 
rimtį, o gražaus vainiko raudonos rožės 
simbolizavo gilią meilę žuvusiems ir ken
čiantiems. Prie lietuvių paminklo kun. 
V. Kamaitis pasakė nuoširdų tai dienai 
priteikytą pamokslą. Susirinkusieji su
giedojo ..Marija...“, „Angelas Dievo“ ir 
„Amžiną atilsį“.

Klubo patalpose minėjimas tęsėsi to
liau. Klubo pirm. A. Kuzmickas atidarė 
minėjimą ir pakvietė paskaitai A. Pilkaus 
ką. Šis savo žodyje ypač operavo faktais, 
skaičiais ir dokumentų ištraukomis. Žiau
ri dalelė mūsų tautos, kai sunaikinta per 
pusę milijono brolių sesių. A. Pilkauskas 
— stipri vietinė pajėga, ir lauktina pasi
rodant ateity. Meninėj daly I. Jokubaity- 
tė artistiškai padeklamavo eilėraštį, o D. 
Dainauskas skaitė ilgesnį iš mūsų poezi
jos sudarytą montažą. Minėjimas baigtas 
himnu.

D. Dainutis

KLUBO NARIŲ PUSMETINIS 
SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas liepos 1 d„ sekmadieni, 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

latu kun. J. Gutauską.
Jau pradėtas organizuoti ateičiai tam 

tikras pagarbos pareiškimo minėjimas.
Komitetas kreipiasi į tautiečius, skatin

damas paremti šį darbą aukomis, kurios 
bus priimtos su dėkingumu.

Kasininkas: J. Kašponis, 36, Sunnyside 
Cres., Holytown, Lanarkshire. Sekr: — J. 
Sarafinaitė, 42, Newlands Road, Glasgow 
S. 3.

minimas ne kaip prelatas už bažnytinę 
veiklą, bet kaip poetas. Maironis buvo 
nusivylęs. Jautrus žmogus, nešęs kitiems 
ramybę, o pats jos nepažinęs, jautėsi vie
nišas ir paskutiniais metais buvo užsida
ręs. Jis ir buvo užsitarnavęs (kaip semi
narijos rektorius, jis turėjo būti paskui 
vyskupu, bet nebuvo). Lietuvių tautai jis 
buvo pranašas, kuris kalbėjo jos vardu, 
šaukė į kovą dėl fizinės tautos gyvybės ir 
dėl dvasinės, dėl bendruomeniškumo, tau
tos moralės, įžvalgumo. Tas jo pranašiš
kumas ir kovingumas šiandien vėl ypač 
gyvi, kai tauta žiauriai kenčia.

Meninė programa iš pradžių atrodė ilga 
ir per ilga. Tačiau St. Kasparas, vadovau
damas jei, atrodo, neleidžia niekam atsi
kvėpti. Tai jau matyti iš pat pradžių, nes 
pirmuosius deklamuotojus — Reginą Že
maitytę su „Sesutės mūsų“ ir Kęstutį 
Zdanavičių su „Išvažiuojant“ — jis išlei
džia į sceną abu iš karto. Muziko Vinco 
Mamaičio akomponuojamas Justinas Čer- 
nis padainuoja „Kad širdį tau skausmas“. 
Elena Arminaitė-Pranskūnienė deklamuo 
ja „Neapleiski mūsų“ ir „Dainų šventei“. 
Atrodo ,kad didžiąją tos meninės progra
mos naštą buvo pasiėmę du asmenys: Vin 
cas Mamaitis ir Elena Arminaitė-Prans
kūnienė. Pirmasis akomponavo Černiui, 
paskui Jonui Paruliui, kuris smuiku iš
pildė „Sunku gyventi“ ir ,; Lietuvos gro
žybė“, paskui dirigavo savo paruoštajam 
Londono Lietuvių Chorui, kuris sudaina
vo „Kur giria žaliuoja“, „Valiok, dalgeli“, 
„Vakarinę dainą“, „Jaunimo giesmę“ ir 
„Kur bėga Šešupė“. Dar viena daina ne
buvo įrašyta programoje — tai paties V. 
Mamaičio komponuotoji „Ramunėlė“. 
Prieš pat ją sudainuojant St. Kasparas 
išdavė paslaptį, ir patenkinti susirinkusie 
ji lietuviai nepagailėjo autoriui plojimų. 
Tai naujausias V. Mamaičio darbas, gy
vas, lengvas, patrauklus.

E. Arminaitė-Praskūnienė dar bent 
dviem atvejais deklamavo. Iš jos išgirdo
me dar „Vakarą ant Keturių Kantonų eže 
ro“, „Vasaros naktis“, „Jei po amžių ka
da“ ir net „Čičinską“.

Dar kiti deklamuotojai: Romas Kinka 
, Nedaugei mūsų“ ir „Užmigo žemė“. Vik
toras šalčiūnas „Skausmo balsas“. Vikto
ras Zdanavičius „Nepriklausomybę atga
vus“. Petras Mašalaitis „Geresnių laikų 
viltis“.

Kylantį talentą parodė ir jaunasis Pet
ras Parulis, pianinu išpildydamas „Ange
lų harmoniją“.

Be kita ko, reikia pasakyti, kad progra
mą labai paįvairino Jonas Parulis savo 
smuikavimu. Žavi mus dainos, deklamaci
jos. bet smuikavimas pridėjo gražaus 
įvairumo.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
DBLS Valdyba pasirūpino, 'kad visa ta 

graži ir turininga beveik ištisai maironiš- 
ka programa būtų „įamžinta“. Ji ištisai ir 
įrašyta- 7 colių skersmens magnetofono 
juostoje, ir jos laiko ilgis yra 2 valandos. 
Jei kas DBLS skyrių panorėtų, galės pasi
skolinti (jei turės tinkamą tam reikalui 
aparatą, kuris gali pasinaudoti 7 colių 
juosta).

BRADFORDAS
TRĖMIMŲ PAMINĖJIMAS

Bradfordo skautai, iš anksto susitarę 
su kun. kapelionu, birželio 17 d. bažnyčio
je įspūdingai ir gražiai paminėjo trėmimų 
sukaktį.

Gausiai besirenkant žmonėms, prie baž 
nyčios durų skautai visiems prie krūtinės 
prisegė mažas tautines vėliavėles su juo
du gedulo ženklu. Kai visi susėdo suolo- 
se, tautiniais ir skautų rūbais apsirengę 
skautai nešė iš zokristijos prie altoriaus 
savo vėliavą ir gražų vainiką, nupintą iš 
raudonų, žalių ir geltonų gėlių. Vainikas, 
prie kurio buvo įrašas prievartą ištrem
tiems atsiminti, buvo padėtas prie alto
riaus paaukštintoje vietoje.

Šv. Mišių metu jauna mūsų solistė Van
da Galbuogytė, vargonais pritariant T. 
Burokui, įsijautusi ir pergyvendama su
giedojo dvi giesmes — Avė Maria ir Nu
liūdo kapais apsiklojus Tėvynė. Abi gies
mės visiems padarė gilaus įspūdžio. Jau
noji giesmininkė, kuri, nūlikusi nuo gau
saus darbo gimnazijoje, specialiai lavina 
balsą pas dainavimo mokytoją, yra pada
riusi gražią pažangą. Duok, Dieve, jai iš
tvermės ir to paties entuziazmo ir toliau.

Kun. kapelionas savo pamoksle palietė 
lietuvišką dvasią, kuri pasireiškia sava 
kalba, skaityba, ir ragino jaunuosius ir 
toliau gražiai darbuotis. Sibiran ištremti 
lietuviai lieka ištikimi savo gimtam kraš
tui, kalba savo gimtąja kalba, dainuoja 
lietuviškas dainas ar giesmes; gal dides
nis pavojus nutausti gresia jaunimui, ku-
ris auga ir bręsta vakaruose, kur daugiau 
laisvės, tik ta laisve nemokama ar nenori 
ma kaip reikiant pasinaudoti.

Pasimeldus už visus tremtinius, visi 
kartu sugiedojo Marijos giesmę, o pačioje 
pabaigoje — Tautos himną. J.Ks

SUKILIMO MINĖJIMAS
Birželio 30 d. (šeštadienį) 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.

BELGIJA
MAIRONIO MINĖJIMAS LIEGE

Sekminių šventadienis subūrė gausų 
Belgijos ir Olandijos lietuvių būrelį i 
Liege ą.

Belgijos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkės St. Baltus pastangomis buvo su
ruoštas Maironio minėjimas.

Po pamaldų ir kapeliono Danausko gi
laus pamokslo lietuviai, daugiausia ang
liakasiai, susirinko tautinėm spalvom ir 
gėlėm išpuoštoje salėje.

Baltus savo kalboje palietė aktuales
nius Belgijos lietuvių gyvenimo klausi
mus. Sveikino ir džiaugėsi, kad nepaiso
ma kelionės nuovargio ir susirenkama 
net iš prancūzų pasienio ir net iš Olan
dijos.

Pakviestas Maironio gyvenimo ir kūry
bos paskaitai kun. Danauskas išsamiai 
peržvelgė brangaus atminimo dainiaus 
įnašą lietuvių tautinei kultūrai. Pasak 
prelegentą, Maironis buvo laisvės šauklys 
caristinės priespaudos naktį. Žymi dalis 
jo kūrybos įsigijo lietuvių tautoje mielų 
ir niekada nesenstančių dainų pobūdį. Pa
baigoje papasakojo keletą asmeniškų pri
siminimų apie Maironį iš anų laikų, kada 
poetas buvo dvasinės seminarijos rekto
rium, o jis, kapelionas, klieriku.

Paskui scenoje pasirodė miela viešnia 
iš Vokietijos, Vasario 16 gimnazijos, Eliza 
Tamošaitienė-Gedikaitė. Belgijos lietu
viai buvo daug girdėję apie jos dėklama- 
vimo meną, bet išgirstasis Maironio kūry
bos rečitalis prašoko vaizduotę. Belgijos 
lietuviai reiškia giliausią padėką E. Ta
mošaitienei su viltim, kad ir ateityje ji 
nepamirš jų.

Po meninės dalies sekė jaukus pobūvis.
E. C.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomi šie asmenys:
SABALIAUSKAS Vladas, 
ŠIDLAUSKAS Vladas.
Jie patys, ar kas žino jų adresą, malo

nėkite painformuoti Lietuvos Pasiuntiny
bę: 17 Essex Villas, London, W. 8.

Venckūnas Juozas, gyvenęs Londone, 
pats ar žinantieji apie jį prašom parašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

VOKIETIJA
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAI

Uh’erborn. Birželio 15 d. 4204 LS kuopo 
je kukliai, bet įspūdingai prisiminta tra
giškieji birželio įvykiai. Gausiai dalyvau
jant kuopos nariams, kapelionas kun. Bro 
nius Liubings atlaikė dienos mintimi šv. 
Mišias ir ilgesniu žodžiu apeliavo į susirin 
kusiuosius išlikti vertais savo didvyriš
kos tautos vaikais. Lietuvių tautos kančią 
ir didvyriškumą pailiustravo pavyzdžiais 
iš Lietuvos istorijos: knygnešių gadynė, 
Kražių skerdynės, 1941 metų sukilimas, 
partizanų kovos po 1944 metų. Surišda- 
mas su šių laikų gyvenimu, ypač ragino 
pasimokyti iš knygnešių spausdinto žo
džio meilės, t.y. prenumeruoti lietuvišką 
periodiką, pirkti knygas, apskritai sekti 
lietuviškąją spaudą ir ją remti. Iš Kra
žiuose apsireiškusio lietuviškojo didvyriš
kumo, ginant savo bažnyčią, ragino pasi
mokyti uoliau atlikinėti savo religines pa
reigas. Minėjimas baigtas Lietuvos 
Himnu.

Schwetzingen. 8591 LS kuopoje birželio 
15 d. tragiškųjų ir didvyriškųjų lietuvių 
tautos įvykių minėjimą atidarė tos kuo
pos vadas inž. Jonas Valiūnas, pasveikin
damas svečius, namiškius ir trumpai nu
šviesdamas susirinkimo prasmę. Pirmuo
ju kalbėtoju pakvietė kuopų kapelioną ir 
PLB Vokietijos Kr. Valdybos pirmininką 
kun. Br. Liubiną. Šis trumpu žodžiu ape
liavo į susirinkusiuosius kuopos narius 
(apie 100 vyrų) vertinti tai, už ką padėjo 
galvas tūkstančiai lietuvių. Pagrindinę 
paskaitą Igikė Vincas Natkus iš Hechin- 
geno. Kalbėtojas labai taikliai apibūdino 
lietuvių tautos gerąsias dvasines savybes 
ir padarė vykusias išvadas lietuvių prak
tinėm gyvenimui svetimuose kraštuose. 
Tarpe kitų dalykų, palietė laisvojo pasau
lio lietuvių šeimos lietuviškumo klausi
mą. Lietuvių tautos idealizmą pailiustra
vo didvyriškais partizanų pavyzdžiais.

Paskaitai pssibaigus, kpt. Jonas Valiū
nas dalyviams pristatė aktorę Elizą Gedi- 
kaitę-Tamošaitienę, Vasario 16 Gimnazi
jos mokytoją, tiesa, visiems jau pažįsta
mą iš ankstesnio jos pcsirodymo toje pa
čioje kuopoje. Aktorė su dideliu meistriš
kumu padeklamavo Salomėjos Neries 
„Eglę žalčių Karalienę“. Daugiau kaip 
pusvalandį užtrukusi deklamacija žadino 
klausytojo - žiūrovo ne tik pasigrožėjimą 
puikia vaidyba, pasireiškiančia tiek balso 
moduliacija, kiek ir judesiais bei gestais, 
bet ir nuostabą jos didele atminties galia. 
Aktorė buvo apdovanota gėlėmis ir ka
tutėmis.

Minėjimas baigtas Lietuvos Himnu.

HAMBURGO LIETUVIAI
Išvyko į Ameriką gegužės 16 d.: Albi

nas šiugžda su žmona Albina, sūnumi 
Romu ir dukra Irena, taip pat Valdema
ras Getlingas.

Amerikos Konsulatas praneša, kad lie
tuvių emigracijos kvota į Ameriką jau at

S&aitytejii latifad
NEREIKALINGI SKYRIAI

P.J. Liobė rašo, kad, jo nuomone, Euro
pos Lietuvyje yra nereikalingų skyrių. 
Tai „Kasdieniškos smulkmenos“ ir „Ten, 
kur Nemunas banguoja“. Jam užtektų ir 
4 puslapių laikraščio. Kažin?

Aišku, Europos Lietuvis, kaip ir visi ki
ti laikraščiai, visų patenkinti negali ir vi
siems negali būti įdomus.

Visas mūsų gyvenimas yra kasdieninės 
smulkmenos, kaip ir tos rūpestingos šei
mininkės darbas. Ji visą dieną sušilusi ir 
suprakaitavusi dirba, skuba, o jos darbo 
bemaž nematyti. Tačiau niekas nesako, 
kad jos darbas nereikalingas. Ar ne daina 
be galo? Taip ir su laikraščio kasdieninė
mis smulkmenomis. Gal jos ne visai pa
kankamai aktualios, gal kai kam neįdo
mios, gal jas reikėtų reformuoti, gal reikė 
tų daugiau paliesti mūsų pačių vidaus gy
venimą, gal net sutrumpinti ar suretinti. 
Bet jos reikalingos.

Mūsų gyvenime yra daug tokių dalykų, 
kurie keltini aikštėn, yra negerovių, ku
rios neturėtų būti pamirštos. Jokia pa
slaptis, kad mūsų tarpe yra intrigų, yra 
kažin kokio pavydo, gal būt, net ir piktos 
valios. Visas šias negeroves reikia kelti 
aikštėn ir aiškintis. Reikia viską daryti, 
kad jos daugiau nesikartotų. Tai jau 
„Kasdieniškų smulkmenų“ reikalas.

Skyriuje „Ten, kur Nemunas banguo
ja“, man rodos, redaktorius parenka pa
čius būdingiausius Lietuvos raudonųjų 
gauleiterių spaudos pasisakymus, kurie 
parodo, kokį chaosą ir netvarką raudona
sis okupantas įvedė pavergtoje Lietuvoje. 
Ar tai ponui Liobei neįdomu?

Vik. Ignaitis

DĖL NEATSILYGINANČIŲ
Gerbiamieji, nemalonu žinot, kad tarp 

Nidos knygų ėmėjų yra tokių miegalių, 
užvelkančiu skolą net -metus, ir tai — pi
giausių knygų, kokias kada lietuviai 
leido, 

vira. Kiekvienas gimęs Lietuvoje asmuo 
(nesvarbu pilietybė) gali dabar registruo
tis Amerikos Konsulate: Amerikanisches 
Generalkonsulat, Hamburg 36, an der 
Alster Ufer, ir, jei tik turės reikalingus 
dokumentus, galės dar šiais metais išvyk 
ti į JAV.

Kas neturi giminių Amerikoje, o nori 
išvykti Amerikon, tam pagelbsti visus do 
kumentus sudaryti ULRA-BALFas per Iz. 
Rugienių, 8 Muenchen 2, Augustenstr. 
46-IH. Norintieji gauti informacijų, gali 
kreiptis į Iz. Rugienių.

DARBO KUOPOS

Lietuviai ir kitataučiai į darbo ir 
sargybų kuopas, į kurias priimami vyrai 
nuo 18 iki 58 metų amžiaus. Darbas kuo
pose yra civilinė tarnyba, kurią galima 
kiekvienu metu nutraukti ir eiti ten, kur 
geresnės pragyvenimo sąlygos. Priimami 
vyrai vedę ir nevedę. Vedusieji gauna di
desnį atlyginimą ir daugiau turi privilegi- 
jų.

Kiekvienas vyras gauna pilną labai ge
rą išlaikymą, kelias eiles darbo ir išeigi
nių drabužių, apavą ir mažiausiai grynais 
pinigais 290 DM. Tokių sąlygų mūsų žmo
nės niekur negali čia Vokietijoje rasti. Be 
to, jaunimui ir suaugusiems yra galimy
bių išmokti šoferio mechaniko amato ir 
nemokamai įsigyti visų klasių šoferio kny 
gėlę.

Visi suinteresuotieji gali raštu kreiptis:
1. Kpt. Marius Petkūnas, 675 Kaisers

lautern 5, Postfaeh 760.
2. Kpt. Jonas Valiūnas, 683 Schwet

zingen, Postfaeh 191.
3. Kpt. Juozas Matulaitis, 6501 Heides- 

heim ueber Mainz, Uhlerborn, 4204 LSCo.
4. Kpt. Dauknys, 6115 Muenster, Kreis 

Dieburg, Postfaeh 48.
5. Kpt. Juozas Venckus, 675 Kaisers

lautern, Postfaeh 848.
Stojant reikia turėti asmens dokumen

tą, policijos pažymėjimą, nepilnamečiui 
tėvų sutikimą, darbo ir ligonių kasos kny 
gutes.

Norintieji stoti į kuopas, turi būti išgy
venę Vakarų Vokietijoje ine mažiau kaip 
vienerius metus.

Sesuo vienuolė Elžbietietė M. — Micha- 
e!ė Tumosaitė mini savo vienuoliško gyve
nimo 25 metų — sidabrinį — jubiliejų.

Naujas VLIK'o ir ELTOS adresas JAV-se
(E) Naujas Vyriausiojo Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto ir ELTOS adresas JAV- 
se yra toks:

33 West 42 Street, Room 1830
New York 36. N.Y. USA - —
(Tel. LA — 4 — 6484).

Kainos pakeltos ne tik mėsai, sviestui
(E) Palyginus su praėjusiais metais, 

Sovietų S-je kainos yra padidėjusios ir ki 
tiems maisto produktams, pvz., bulvėms, 
vaisiams ir daržovėms. Nors buvo tikėta
si, tačiau kiaušinių kainos šiais metais 
nebuvo sumažėjusios.

Man rodos, kiekvienas sveikas, darbin
gas lietuvis gali tesėt Nidos laidos knygas 
pirkti. Seniesiem, menkaraščiam atleisti
na, nes jie buvo auklėjami dvasioj, kad 
prastiem knygos nedera skaityt. Bet tas 
pat saikas laisvos Lietuvos auklėtiniam 
netinka, jie visi lankė mokyklas, ir tai lie 
tuvių kalba.

Jei bent pusė svetur gyvenančių imtų, 
laiku užsimokėtų už jūsų išleistas — gau
tas knygas, tikiu, galėtumėt, dažniau iš
leist knygų. Man tiktų knygos apie Lietu
vą, iš Lietuvos, ypač žilosios Lietuvos se
novės. Deja, numanau, kad tokių mažai 
bėr, ir, visų norus negalima patenkinti. Bu 
tovinio tūrio knygos būtų brangesnės, nes 
didesnės ir, žinoma, su luobe’iąis, įrištos. 
Tokių, kokios itin svarbios išeiviam, lie
tuvių kalba knygų neturime, ir niekas 
jomis nesisieloja.

Parašiau į du laikraščius graudenimą 
tiem, kurie skaito knygas, o nesistengia 
atsilygint. Ar tas kiek kurį paveiks, neži
nau. Ką daugiau tuo klausimu galima da- 
-ryti, neišmanau.

Anis Rūkas
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