
Europos ir Amerikos spaudos nuotruposKreiva tvarka
Vilniaus valgyklose trūksta daržovių

(E) Apie vadinamąjį visuomenini mai
tinimą arba viešo pobūdžio valgyklas ir 
panašias vietas gegužės 19 d. plačiau pa
pasakota per Vilniaus radiją. Pasirodo, 
Vilniaus nusiskundžiama. Visa eilė val
gyklų numatoma likviduoti ir, svarbiau
sia, dėl to, kad joms „negalima sudaryti 
geresnių'sąlygų“. Per radiją aiškinta: no
rint, draugai, pagaminti skanius patieka
lus, reikia turėti gerų maisto produktų... 
0 tuo tarpu... girdi, tose visuomeninio 
maitinimo įmonėse jaučiamas trūkumas 
svogūnų, morkų, bulvių, burokėlių ir kitų 
daržovių. Tai atsiliepia patiekalų koky
bei, ir todėl, esą, vartotojai dažnai reiškia 
pretenzijų, kad nėra cepelinų, vėdarų, 
bulvinių blynų, virtų bulvių ir kitų patie
kalų, turinčių didelę paklausą. Nusiskun
džiama, kad vis dar esanti bloga aptarna
vimo kultūra, trūksta jaukumo, esą daug 
sukčiavimo, o virtuvėse dirbančiųjų dar
bas galįs būti pavadintas broku... Girdi, 
reikia siekti, kad kiekvienas žmogus ga
lėtų pasakyti — gerai, skaniai paval
giau... Ta proga nurodyta, kad Vilniaus 
valgyklos ir panašios įmonės stengiasi per 
Imti Kauno, Rygos, Talino darbuotojų 
patyrimą. Vilniuje gyventojų tarpe gerą 
pasisekimą turinčios kavinės: Literatų 
svetainė, Tauras, Neringa.

Skatina paukštininkystę
(E) Kalbėdamas per Vilniaus radiją, 

žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų 
ministerijos skyriaus viršininko pavad. 
Br. Noreika nurodė, kad šiais metais Lie
tuvos ūkių inkubatoriuose būsią išperinta 
daugiau kaip 5 mil. paukščių prieauglio, 
arba 1 mil. daugiau, negu praeitais me
tais. Inkubatorinės stotys dirbsiančios ir 
toliau be sustojimo, kol jos išpildys numa 
tytus gamybos planus. Kolchozai ir sov- 
chozai paraginti apsirūpinti geru prieaug 
liu, praplėsti paukščių ūkį. Teikiama svar 
bi reikšmė paukščių auginime tarpkolcho- 
zinėms paukščių fermoms, kurios savo ap 
imtirni yra žymiai didesnės už kolchozų 
paukščių fermas, Pvz., Trakų rajono tarp 
kolchozinė paukščių ferma numatanti iš
auginti 70.000 viščiukų. Per radiją aiškin
ta, kaip paukščiai turi būti auginami ir 
lesinami. Ta pačia proga Noreika nusi
skundė, kad per maža dėmesio kreipiama 
J fermų patalpų sutvarkymą, atremontavi 
mą, apšildymą, aprūpinimą inventorium, 
kraiku ir geros kokybės pašarais. Kai ne
sudaromos reikiamos sąlygos paukščių 
auginimui, tai, pripažįstama, pasitaiko ir 
jų didelis kritimas, net ir ligi 50%.

PROPAGANDINIS
„KARO NUSIKALTĖLIS“

Sovietų Sąjunga pareikalavo Ameriką, 
kad būtų išduotas Antanas Liudvikas Im- 
pulevičius. Reikalavime jis kaltinamas 
antrojo pasaulinio karo metu masiniu žu
dymu sovietų piliečių ir karių.

Impulevičius yra buvęs Lietuvos ka
riuomenės majoras. Amerikiečių laikraš
tininkams jis griežtai paneigė tokį kalti
nimą. Į Ameriką iš Vokietijos jis yra atsi
kėlęs 1949 m. ir gyvena dabar Filadelfi
joje.

Sovietų notoje jis kaltinamas vadova
vęs baudžiamajam batalijonui, kuris vei
kęs pagal vokiečių nurodymus ir masiš
kai šaudęs 1941-43 m. sovietų piliečius. 
Kaltė metama už 1941 m. liepos mėn. Kau 
ne sušaudytuosius kelis tūkstančius žydų. 
Tais pat metais spalio ir lapkričio mėn. 
keletas tūkstančių sovietų karių ir pilie
čių buvę išžudyta Baltgudijoje, ir tai bu
vę atlikta Impulevičiui vadovaujant.

Neigdamas kaltinimus, Impulevičius 
pareiškė, kad 1952 m. komunistų agentai 
V. Berlyne pavogė buvusių lietuvių karii; 
kartotekas ir iki šiol siuntinėja savo pro
pagandinius spaudinius. Jis Lietuvos ar
mijoje buvęs nuo 1923 m. Užėjus sovie
tams, buvęs suimtas, išsėdėjęs 9į mėn. 
kalėjime, laukdamas ištrėmimo, ir išsi
laisvinęs vokiečiams užėjus. Kartu su ki
tais karininkais tada stojęs į partizanus 
padėti išvyti bolševikų. Paskui vokiečiai 
surinko visus į sargybų batalijonus, ir 
jam teko vadovauti daliniui, kuris buvo 
Minske. Ten buvo saugomi karo be
laisviai.

Šitokias žinias pateikia 1962 m. birželio 
19 d. .Philadelphia Inquirer“. Kitas laik
raštis, „Philadelphia Daily News“, birže
lio 20 d. išsispausdino straipsnį, pavadin
tą „Kodėl neišduoti Chruščiovo, pakalti
nus masinėmis žudynėmis?“

Straipsnyje rašoma, kad Rusija nieko

Naujos supirkimo kainos Lietuvai
(E) Sovietų Sąjungos Min. Taryba bir

želio 1 d. paskelbė naujas supirkimo kai
nas gyvuliams ir paukščiams. Tai padary
ta, „siekiant pakelti kolūkių ir tarybinių 
ūkių materialinį suinteresuotumą smar
kiai didinti gyvulių ir paukščių gamybą 
bei pristatymą valstybei“. Supirkimo kai
nos gyvuliams ir paukščiams, kuriuos kol 
chozai parduoda valstybei, vidutiniškai 
pakeltos 35 procentais. Lietuvos respubli
koje patvirtintos tokios supirkimo kainos 
(rubliais už svorio centnerį): už vidutinis 
kai įmitusius galvijus — 97 rbl., už beko
nus ir riebias kiaules — 135 rbl., už mėsi
nes kiaules — 115 rbl. Vištoms ir viščiu
kams — 1 rublis 40 kapeikų, žąsims — 1 
rublis, antims — 1 rublis 10 kap. ir kala
kutams — 1 rublis 60 kap. už gyvo svorio 
kilogramą. Savo nutarime Min. Taryba 
pastebėjo, kad už nestandartinius galvi
jus (sulysusius) mokama 20% mažesnė 
kaina. Nuo birželio 1 d. taip pat padidin
tos galiojančios kolchozų parduodamo 
valstybei sviesto supirkimo.kainos viduti 
niškal 10% ir grietinėlės — 5%.

Elektra — trims ketvirtadaliams
kolchozų

(E) Per Vilniaus radiją nuskambėjo pa
sigyrimas—elektrifikuojamas žemės ūkis. 
Kolchozuose dar šiais metais numatoma 
nutiesti 7.600 km aukštos ir žemos įtam
pos elektros linijų, ir srovę gaus 350 kol
chozų ir 70 sovchozų. Nurodyta, kad tada 
srove naudosis trys ketvirtadaliai Lietu
vos kolchozų ir beveik visi sovchozai. 
Džiaugirmasi, kad elektra žymiai paleng
vins melžėjų, kiaulių šėrėjų, paukštinin- 
kų darbą. Kai žemės ūkio gamyba elektri 
ūkuojama, tai ir čia nurodoma Į broliškų
jų respublikų pagalbą. Lietuvos žemės 
ūkio elektrifikavimą tikimasi užbaigti 
1964 metais.

Kiaulės paukštidėse
(E) Per Vilniaus rrdiją Telšių teritori- 

nės-gamybinės valdybos pareigūnai nusi
skundė. kad vienoje iš kolchozų paukšti- 
dėje šeimininkauja kiaulės, ir visai nesi
rengiama paruošti patalpas paukštinin
kystės reikalams. Iš viso paukštininkystei 
nekreipiama daug dėmesio, o rezultatai 
tokie, kad per praėjusius metus iš kiekvie 
nos vištos tegauta po 70 kiaušinių. Šiemet 
kiekviena višta tesudėjo po 4 kiaušinius. 
Vištos blogai lesinamos, gauna tik avižų 
atliekas.

nepasieks stengdamasi išgauti mjr. Impu- 
levičių. Impulevičius esąs teisingas, tvir
tindamas, kad čia yra tik raudonųjų pro
paganda. Tačiau kodėl gi Jungtinės Vals
tybės ir J. Tautos negalėtų pareikalauti 
išduoti Chruščiovą, kaip masinių žudynių 
kaltininką? Jo aukos yra skaičiuotinos 
milijonais, o tarp jų yra ir amerikiečių. 
Chruščiovas buvo Stalino „skerdikas Uk
rainoje“ ir Pabaltijo valstybėse, rašo 
laikraštis. Jis buvo komunistų partijos 
sekretoriate, kai raudonieji pradėjo pulti 
Korėjoje 1950 m. Ten žuvo 64.000 ameri
kiečių, o iš viso buvo 157.530 aukų. Dabar 
Chruščiovas vadovauja tarptautiniam ko
munistiniam suokalbiui. Šiuo metu ame
rikiečių kariai žūsta Pietį; Vietname ir 
kitose Pietryčių Azijos vietose, atmušda
mi Chruščiovo diriguojamuosius raudo
nuosius užpuolikus.

Straipsnyje taip pat primenami bėgan
čių žmonių šaudymai Berlyne ir kartu 
keliamas klausimas, kad visam tam va
dovaująs Chruščiovas būtų išreikalautas 
ir teisiamas, kaip Eichmannas Izraelyje 
ar jo padėjėjai V. Vokietijoje. Reikalauti 
reikia ne propagandos sumetimais, bet 
tikrai.

Kauniečiai „entuziastai“ išvyko į statybos 
darbus

(E) Gegužės 24 d. iš Kauno į Saratovą, 
į statybos darbus, išvyko su komjaunimo 
kelialapiais trečioji jaunuolių grupė. Visi, 
sakoma, išvyko entuziastiškai nusiteikę. 
Tų „jaunųjų patriotų" tik iš Kauno tiltų 
per Volgą statybos darbams į Saratovą, be 
to. į Almą Atą ir kitas vietoves iš viso jau 
išvyko 50. Netrukus laukiama, kad „sava
noriškai" pasisiūlys ir vėl kitos lietuviško 
jaunimo grupės.

MIRĖ MIN. DR. K. GRAUŽINIS 
URAGVAJUJE

(E) Birželio 5 d. Montevideo mieste, 
Urugvajuje, mirė Lietuvos Nepaprastas 
Pasiuntinys ir Įgaliotas Ministeris Dr. 
Kazys Graužinis. Jis buvo gimęs Marci- 
niškiuose, Ukmergės apskr., mokėsi Vil
niuje ir Voroneže. Savanoriu kūrėju įsto
jęs į Lietuvos kariuomenę, tarnavo Gen. 
Štabe. Aukštąjį mokslą baigė Paryžiaus 
universiteto teisių fak., kur 1927 m. apgy
nė disertaciją „Vilniaus klausimas“ ir įgi
jo teisių daktaro laipsnį. Paryžiuje baigė 
ir Politinių mokslų mokyklos diplomatinę 
sekciją. Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos tarnyboj buvo nuo 1922 m., dirbo 
Pasiuntinybių sekretorium Kopenhagoje, 
Berlyne, Paryžiuje ir Rygoje, 1932-39 m. 
ėjo Lietuvos charge d'affaires pareigas 
prie Šv. Sosto, 1939 m. buvo paskirtas ne
paprastu pasiuntiniu ir Jg. ministeriu Pie
tų Amerikai, su rezidencija Buenos Aires, 
1947 m. pasiuntinybę perkėlus į Montevi
deo, Urugvajų, Dr. K, Graužinis ten dir
bo ligšiol.

Birže’io 5 d. mirusiam Lietuvos Nepa
prastam Pasiuntiniui ir Įg. Ministeriui 
Dr. Kaziui Graužiniu! Urugvajuje šios ša
lies vyriausybė nutarė pareikšti pagal jo 
rangą atitinkamą pagarbą.

Urugvajaus Užs. Reik. Ministerija ir 
Prezidentūra atsiuntė gyvų gėlių vaini
kus ir įdėjo užuojautą Montevideo .dien
raščiuose. Protokolo direktorius ir kiti 
aukšti Užs. Reik. Min-jos pareigūnai as
meniškai atsilankė į šermenis, o karstą 
nešė pats Užs. Reik, ministras Martinez 
Montero, prezidentūros sekretorius ir kai 
kurie ambasadoriai. Mišias už velionies 
vėlę pačioje Lietuvos Pasiuntinybėje at
laikė šv. Sosto Nuncijatūros sekretorius 
Mons. Dr. Carlos Curis. Dalyvaujant di
delei lietuvių ir Lietuvos draugų miniai, 
jaunimo garbės sargybai asistuojant tau- 
tiniuos rūbuos, a.a. Dr. K. Graužinis bir
že’io 6 d. iškilmingai buvo palaidotas Bu- 
ceo kapinėse.

Mirusiojo našlė ir dukterys gavo daug 
užuojautos telegramų ir laiškų.

Lietuvos Pasiuntinybės darbas vykdo
mas normaliai. Atstovo pareigas eina 
Anatolijus Grišonas, Charge d'Affaires 
a.i. titulu, daugelį metų ministrą įvairiais 
atvejais pavadavęs. Su juo lieka Spaudos 
Attachė Kazys Čibiras. Mūsų Pasiuntiny
bė Urugvajuje turi pilnas teises ir laisvas 
veikimo sąlygas. Vyriausybės laikysenos 
pakeitimas tuo tarpu nenumatomas.

BIRŽELIO TRĖMIMAI — SOVIETŲ

RUSUOS BLOGYBĖS SIMBOLIS

Aucklande, Naujoje Zelandijoje, pabal- 
tiečiai birželio trėmimų minėjimus yra 
padarę Sovietų Rusijos blogybės simbolio 
diena, kurią prisimenama komunizmo 
diktatūros aukos ir žmogaus teisių išnie
kinimas.

Šių metų minėjimas įvyko sekmadienį, 
birželio 17 d. Y.W.C.A. salė buvo pilna 
žmonių. Didelė dalis dalyvių buvo zelan- 
diečiai, nes šiais metais, be asmeniškų 
kvietimų, N.Z. Baltų Klubas išspausdino 
minėjimo skelbimus abiejuose Aucklando 
dienraščiuose, kviesdamas miesto gyven
tojus atsilankyti.

N.Z. Antikomunistinės Lygos jaunas 
pirmininkas M.L. Peers pasakė jautrią ir 
ugningą kalbą. „Visas pasaulis turėtų 
verkti šią dieną, bet jūsų didvyriai yra 
mažai žinomi... mes jus išdavėme Jaltoje 
ir kitose konferencijose, bet vietoj neapy
kantos jūs mums tariate tik perspėjimo 
žodžius. Mūsų pareiga yra parodyti pa
sauliui jūsų kraštų kančias komunizmo 
junge. Mūsų pareiga yra išlaisvinti žmo
nes iš raudonosios priespaudos.,. Toliau 
kalbėtojas kaltino vietinius gyventojus, o 
ypač vietinę spaudą dėl jų pasyvumo ko
voje prieš komunizmą. Baigdamas jis lie
pė įsidėmėti Varšuvos sukilimo šūkį: 
Laisvei jokia kaina nėra per didelė!

Meninėje dalyje buvo dainuojamos es
tiškos ir latviškos dainos, taipgi rodyta 
kelios apžvalginės filmos iš Vengrijos su
kilimo.

Naujosios Zelandijos Ministeris Pirmi
ninkas Keith Holyoake savo užuojautą 
pabsltiečiams atsiuntė per vyriausybės 
parlamentarą R. Muldoon, kuris užtikri
no, kad šio krašto vyriausybė aiškiai sup
ranta komunizmo pavojų, todėl vos prieš 
porą savaičių Zelandija pasiuntė nors ir 
mažą karinį vienetą Pietryčių Azijai ginti.

Asmenišksi dalyvavęs Kinijos respubli
kos Ministeris Zelandijai Dr. Yu-Tang 
Lew, pareiškęs užuojautą, nurodė savo 
krašto problemas. Užuojauta dar buvo iš
reikšta Miesto Valdybos nario Savory ir 
ukrainiečių atstovo Krekovieč. Minėji
mas baigtas Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnais. G.P.

Didysis
Prancūzų laikraštis „L'Aurore“ įžiūri 

vieninteli kliuvinį Berlyno klausimui 
spręsti — tai Chruščiovą.

„Kad būti; užkirstas kelias padėčiai ašt 
rėti prie Berlyno sienos'*, rašo laikraštis, 
„yra pagrindo manyti, jog vakariečiai sa
vo notoje bus pasiūlę, kad už tvarką Ber
lyne atsakingi keturi okupacinių pajėgų 
komendantai sueitų ir sutartų priemones 
baigti nesusipratimams. Tačiau kaip į to
kį išmintingą pasiūlymą pažiūrės Chruš
čiovas? Kai skaitai paskutinę jo Bukares 
te pasakytąją kalbą, tai siūlosi įspėjimas, 
nes jis pakartotinai pabrėžė, kad vieninte 
lis tėra Berlyno klausimui sprendimas — 
paversti jį laisvu ir demilitarizuotu mies
tu, ir iš naujo nurodė, kad rudenį bus pa
sirašyta taikos sutartis su Pankowo reži
mu, jei vakariečiai vengia spręsti visą Vo 
kietijos klausimą“,

TARTIS, TARTIS, TARTIS
Amerikiečių „The New York Times“, at 

mesdamas karą, kaip priemonę Berlyno 
klausimui išspręsti, samprotauja šitaip:

„...todėl reikia taikiuose pasitarimuose 
ieškoti būdo, kad būtų nugriauta mūro 
siena. Todėl J. Valstybės, nepaisydamos 
sovietų pastangų išstumti vakariečius iš 
Berlyno, privalo stengtis ir toliau vesti su 
Maskva aiškinamojo pobūdžio pasitari
mus. Kaip nors kitaip elgiantis būtų tikrai 
nusižengta prieš Amerikos gyventojus, 
prieš Vakarų berlyniečius ir prieš taikos 
reikalą“.

SANTVARKA KELIA ĮTARIMUS
Šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ su 

nepasitikėjimu žiūri į Berlyno ateitį, kol 
Rytuose yra sovietinė santvarka. Laikraš 
tis rašo:

„Tam tikras įtarimas rusena atitinka
muose Bonnos vyriausybės ir parlamento 
sluoksniuose dėl amerikiečių politikos 
Berlyno klausimu. Kalba eina ne dėl tos 
bendros įstaigos susisiekimui tvarkyti, ku 
rią sovietai jau belaukdami numarino, bet 
apskritai dėl tinkamo sugyventi būdo, ku 
ris turėtų būti perkamas vienos Berlyno 
dalies nuolaidomis ir kuriuo daugelis 
žmonių nepasitiki. Visas klausimo kartu 
mas čia kyla ne dėl to, ar bus sustabdyti 
žmonių medžiotojo Ulbrichto vykdomieji

r Sęjįtįnios DIENOS -Į
STREIKO IŠVENGTA

V. Vokietijos anglies kasyklų darbinin
kai grasino streiku, jei nebūtų pakelti at
lyginimai 10 procentų.

Atlyginimai buvo pakelti 8 proc., ir 
streiko išvengta. Darbdaviams vyriausy
bė numuša tam tikrus mokesčius, kad jie 
būtų pajėgūs mokėti darbininkams dides
nius atlyginimus.

KINIJA IR FORMOZA
Kadangi Čiangkaišekas tvirtina, kad iš 

Formozos jis kelsis į Kinijos žemyną, tai 
Kinijos komunistinė vyriausybė sutraukė 
kariuomenę į pakrantę.

.Tačiau Amerika įspėjo komunistinę Ki
niją, kad Amerika įsikiš, jei būtų puola
ma Formoza, o Čiangkaišekui buvo pasa
kyta, kad jis negaus Amerikos pagalbos, 
jei pultų Kiniją.

SOBLEN IZRAELYJE
Robertas Soblenas, iš Lietuvos kilęs šni 

pas, kuris Amerikoje buvo nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos, buvo areštuotas Iz
raelyje, kaip įvažiavęs svetima pavarde.

Amerikoje jis turi dabar pradėti kalėti 
(jis buvo paleistas už 100.000 dolerių, kol 
ateis laikas kalėti). Izraelis išsiuntė jį. Pa 
keliui Soblenas bandė nusižudyti (persi
pjovė rankos riešus).

IŠ ALŽYRO TEBEBĖGA
Nors pagal OAS ir FLN susitarimą kai 

kuriose Alžyro vietose aprimo teroras, ta
čiau europiečiai vis dar tebebėga maž
daug po 10.000-11.000 kasdien.

Kai kurie žada grįžti (o pabėgę yra 
apie 200.000).

KANADOS DOLERIUI PADĖTI
Kanada imasi didelio masto priemonių 

savo dolerio pastovumui palaikyti.
Šalia įvairių biudžetinių ir importo su

varžymų, Kanada gaus paskolų 1.050 mili 
jonų dolerių sumai per Tarptautinį Pinigi 
nį Fondą — 300 mil. dolerių tiesiog iš jo, 
trečdalį svarais sterlingais, o likusią su
mą vokiečių markėmis, prancūzų ir belgų 
frankais ir olandų guldenais.

kliuvinys
šaudymai į negalinčius gintis ir iš dalies 
vis mažamečius pabėgėlius, bet dėl to, 
kad ir iš vardo ir iš esmės būtų pašalinta 
ta rytuose esanti santvarka, kuri ir Berly 
ne yra susilaukusi savo išraiškos“.

JEI NEBŪTŲ SIENOS
Britų „The Guardian“ rašo:
„Kaip vakariečiai tvirtina, nebūtų buvę 

apsišaudymų zonų pasienyje, jei nebūtų 
buvę ten sienos. Tasai Rytų Vokietijos kap 
ralas, kuris buvo nušautas gegužės 23 d., 
tuo metu pats šaudė pabėgėlį, kuris, per
plaukęs Humboldto upę, buvo jau pasie
kęs Vakarų Berlyną. Kaltę už jo mirtį ga
lima padėti prie pono Ulbrichto durų“.

MASKVA NENORI SPROGIMO
Vokiečių „Die Welt“ spėja, kad sovietai 

irgi bijo didesnio sprogimo. Dėl Berlyno 
laikraštis rašo:

„šaudymasis zonų pasienyje, kurį, kaip 
vakariečių notoje nurodoma, visada yra 
pradėję sovietiniai liaudies policininkai, 
ima gąsdinti ir Sov. Sąjungą. Neramumai 
prie sienos yra lyg dagtis parako statinė
je. O sprogimo nenori ir Maskva. Tie 
bendrieji visų keturių pajėgų interesai lei 
džia tikėtis, kad gal iš tikro bus galima 
pradėti Rytų-Vakarų pasitarimus keturių 
zonų mieste".

SOVIETAI NEPADĖS KINIEČIAMS
šveicarų „Natlonal-Zeitung“ nenumato, 

kad į ginčą dėl Quamoy ir Matsu salų įsi
kištų sovietai.

„Kiniečių veiksmai gali atrodyti bepro 
tiški ir dogmatiški“, rašo laikraštis, „ta
čiau jie kartu yra ir realistai ir tai dažnai 
yra Įrodę. Tikrai jie yra pakankamai rea
listiški suprasti, kad ta smarkiai saugomo 
ji salą nuo 1958 metų pasidarė vien jų pa 
čių reikalas, nes tų metų rugpiūčio mėn. 
pono Chruščiovo skubi kelionė į Pekiną 
turėjo parodyti, kokios prarajos esama 
tarp abiejų šių sąjungininkų. Juo labiau 
šiandien kiniečiai negali tikėtis, kad sovie 
tai politiškai ir kariškai paremtų juos, 
bent formaliai parodydami jiems savo 
simpatijas. Taigi pakrančių salos pasida
rė vien kiniečių ir amerikiečių dvikovos 
reikalas“.

MALDA MOKYKLOSE
Amerikos aukščiausiasis teismas išaiš

kino, kad viešosiose mokyklose dabar 
esanti tvarka kalbėti maldą yra nesuderi
nama su konstitucija.

Dėl to kilo sujudimas.

CHRUŠČIOVAS RUMUNIJOJ
Chruščiovas lanko Rumuniją.
Daug kur apvažinėjęs ir net atsisakęs 

dalies programos, kad galėtų pailsėti, res 
publikos stadijone savo kalbos pradžią ir 
pabaigą jis pats paskaitė, o visą kalbą pa
skaitė rumunų vertėjas.

RUOŠIAMASI NAUJAM SKRIDIMUI
Vykdydami savo erdvės tyrimo progra

mą, amerikiečiai bandys 6 kartus apskrai- 
dinti apie žemę žmogų.

Skristi parinktas jūrų laivyno karinin
kas Walteris Schirra.

MIUNCHENO RŪPESČIAI
Miunchene per 5 dienas buvo areštuota 

370 žmonių už triukšmą gatvėse ir mušty
nes su policija.

Pastaruoju metu tokie reiškiniai yra 
dažni šiame mieste, ir juose vis reiškiasi 
jauni žmonės, daugiausia studentai.

ORANE LIKVIDUOJAMAS 
PASIPRIEŠINIMAS

Daugiau kaip 1000 karių apsupę laiko 
Qrane Gambettos rajoną, tikėdamiesi su- 
likviduoti ten susibūrusių apie 100 teroris 
tų, kurie grasina toliau masiškai žudyti 
žmones ir gąsdina, kad po sekmadienio 
referendumo europiečiai muzulmonų bus 
išpjauti.

Buvęs generolas Gardys, vienas OAS va 
dų, pabėgo iš Orano.

Vėl jaunimo grupė „savanoriškon“ 
kelionėn

(E) Birželio 2 d. iš Vilniaus į Sovietų 
Sąjungos tolimas sritis įvairiems darbams 
išvyko nauja lietuviško jaunimo — iš viso 
35 žmonių — grupė. Kaip ir paprastai, 
paskelbta, kad jaunimas kelionėn, dar
bams užsirašęs „savanoriškai“.
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‘l MOKYTOJAI - SUKAKTUVININKAI
Trys mokytojai Vasario 16 Gimnazijoje 

jau yra išdirbę šiame švietimo židinyje 
per 10 metų. Apie šiuos tris verta mūsų 
skaitančiąja! visuomenei patirti keletą jų 
gyvenimo, veiklos bruožų. Tie trys, tai 
mokytojai — Saliamonas Antanaitis ir 
Kazys ir Herta Motgabiai. Visi trys ir 
šiandien — pajėgūs mokytojai, visuome
nininkai ir gimnazijai nusipelnę ne tik ei
dami pedagogų pareigas. Tad keletas apie 
juos žodžių:

S. Antanaitis yra baigęs matematikos- 
fizikos fakultetą. Lietuvos Švietimo Minis 
terija dar 1928 m. jam buvo pripažinusi 
gimnazijos mokytojo cenzą. Jis turi vy
resniojo gimnazijos mokytojo laipsnį. Su
kaktuvininkas apie 18 metų yra dirbęs 
Lietuvos gimnazijose ir mokytojų semina
rijose, apie 12 metų pedagoginį darbą dir
bo Vak. Vokietijoje. Lietuvoje jis dirbo 
keliose mokytojų seminarijose bei gimna
zijose: 7 metus Šiaulių mok. seminarijoje, 
be to, Panevėžio ir Kauno Saulės mok. 
seminarijose. Kurį laiką buvo ir Jurbarko 
Saulės gimnazijos direktorium. Keletą 
metų dėstė matematiką Alytaus gimnazi
joje. Tremties metais Vokietijoje Antanai 
tis buvo direktoriumi Muencheno stovyk
los liet, gimnazijoje. Savo profesijos da
lykus (matematika, fizika) sukaktuvinin
kas dėstė visuomet aukštesnėse klasėse, 
visuomet turėdavo daug pamokų. Dar 
Antanaitis aktyviai dirbo BALFo ir PLB 
apylinkėse. Pažymėtina, kad sukaktuvi
ninkas Antanaitis Vasario 16 Gimnazijoje 
įrengė fizikos kabinetą ir jį nuolat plėtė. 
Gimnazijos moksleiviai jam itin dėkingi. 
Jų tarpe rasime ne vieną pasižymėjusį 
matematikos, fizikos srityse, padariusį ir 
išradimų.

Kazys Motgabis, kitas sukaktuvininkas, 
išdirbęs 10 metų Vasario 16 Gimnazijoje, 
joje atstovauja muzikai. Jis baigęs Klai
pėdos konservatoriją, smuiko specialybę. 
Dirbo Aukštadvario vid. mokykloje, nuo 
1931 m. 10 metų buvo mokytoju Skuodo 
gimnazijoje. Pasitraukęs į Vokietiją, 1943 
m. dėstė muzikos pamokas Stalupėnų 
bern. gimnazijoje, po to ketverius metus 
mokytojavo Amberge ir Rothenburge, 
lietuvių pabėgėlių gimnazijose. Kaip smui 
kininkas - specialistas, tuo pačiu metu 
Motgabis grojo ir miesto simfoniniame 
orkestre. Yra sukūręs dainų chorui. Va
sario 16 Gimnazijoje sukaktuvininkas 
pradėjo dirbti 1951 m. rugsėjo mėn. (dar 
Diepholze), tad gimnazijoje jau įpusėjo 
11 metus. Motgabis organizavo chorą gim 
nazijoje, ir be jo neapseidavo joks pami- 

KAIP BROLIS
(E) E. Mieželaičiui Vilniuje birželio 9

d. įteikant lenininę premiją, jo pagerbti 
atvyko Lenino literatūros ir meno premi
jų komiteto pirm. Ticlionovas, įvairūs pa
reigūnai, rašyt. Surkovas ir kt. Svečius 
Vilniaus stotyje pasitiko partijos pareigu 
nai su lietuviais rašytojais, o jaudinančio 
susitikimo, anot Vilniaus radijo, metu 
Mieželaitis buvęs Tichonovo apglėbtas 
kaip brolis... Birželio 8 d. sovietų svečiai 
buvo A- Venclovos svečiais, o kitą dieną 
dalyvavo įteikiant premiją.

RAŠO V. ALSEIKA

nėjimas ar šventė. Pastaruoju metu jis 
suorganizavo ir bažnytinį chorą — šis sek 
madieniais gieda kiekvienų pamaldų me
tu Huettenfelde. Šalia muzikos pamokų, 
K. Motgabis dar dėsto geografiją (I-V kla 
sese), talkininkauja lituanistikos pamo
kose, veda gimnazijos biblioteką.

H. Motgabienė, Lietuvoje baigusi audi
mo ir rankdarbių kursus, 1946 m. pradėjo 
mokytojauti lietuvių progimnazijoje 
Rothenburge. Mokė mergaites rankdar
bių, dėstė vokiečių kalbą trijose klasėse. 
Vasario 16 Gimnazijoje Motgabienė jau 
per 10 metų dėsto rankdarbių pamokas. 
Pusantrų metų ji ėjo mergaičių bendra
bučio vedėjos pareigas. Reikia pažymėti, 
kad Motgabienės dėka visa eilė mergai
čių gimnazijoje išmoko rankdarbių, audi

SAVAITQALIS
SU KNYQA

RAŠO JURGIS GLIAUDĄ

Žurnalisto plunksnos pėdsakai tarytum 
pėdos smėly. Ateinanti diena nugairina 
visa tai, kuo šiandieną domėtasi, kuo 
grožėtasi žurnalisto rašinyje, ar buvo lie
čiama siaura šiokiadieniška problema, ar 
liesta kita sfera, nesenstanti ir verta il
gesnio dėmesio. Užtat žurnalistai gerai da 
ro savo rašinių atrankas išleisdami atski
romis knygomis. Įdomūs yra Richard Gin 
der, James M. Minifie, Jim Bishop ir kt., 
sukoncentravę į savo atskiras knygas jų 
žurnalistinio talento perlus.

Stropusis mūsų periodikos purentojas 
Pranys Alšėnas išleido pernai savo 
straipsnių atrankos rinkinį „Maži žodžiai 
apie didelius dalykus“, (Rūtos leidinys), 
ir tikrai tiksliai nusakė rinkinio prigimtį. 
Tai 68 straipsniai, buvę išspausdinti pe
riodinėje spaudoje. Kaip ir visas žurnalis
to darbas, tie straipsniai būtų dingę, pa
lengva apnešami laiko dulkių. Dabar, to
kios patrauklios savo išvaizda knygos 
pavidalu, autoriaus mintys, išgyvenimai, 
išvados, paliečiamosios problemos, spren- 
dimai, įtaigos ir sentimentai tampa savo
tišku vade tnecum kiekvienam amerikoniš 
kojo ar bet kurio kito svetimai dundan
čio gyvenimo dardesyje, staiga norėtų su
stoti savo lietuviškoje vienumoje ar ap
mesti didelius dalykus, didžias problemas 
kuklaus žmogaus mintimi. Knygos turi
nys skirtas kukliam, pakiliam, doram lie
tuviui, be filosofinių subtilumų, kuriuos 
čia gausiai atsveria nuoširdumas ir viltis.

„Tiek asmeniui, tiek tautai nieko nėra

mo, ir dabar jos tuo didžiuojasi. (Sako: 
„Anksčiau visai apie tai neturėjau supra
timo,o dabar, Motgabienės dėka, tai man 
mielas dalykas...“). Dar kitas Motgabie
nės nuopelnas, tai tautinių drabužių pa
siuvimas Gimnazijos tautinių šokių gru
pės dalyviams. Tos šokėjos, šokėjai lietu
vius ir šimtus kitataučių Vokietijoje (vo
kiečius, amerikiečius) per pastaruosius 
metus žavėjo ne tik šokiais, bet ir spalvin 
gaiš, puikiai pasiūtais tautiniais rūbais. 
Sukaktuvininkė dar vadovauja ir Gimna
zijos skautėms, palaiko ryšius su kitų tau
tybių skautų vadais, sudaro sąlygas skau
tėms dalyvauti skautų stovyklose ne tik 
Vokietijoje, bet ir kituose kraštuose.

Vasario 16 Gimnazija tikrai gali di
džiuotis savo tarpe turėdama šiuos tris, 
daug veikusius, vis dar aktingus mokyto
jus — visuomenininkus. Jiems linkėtina 
dar ilgų veiklos metų ir gerbs sveikatos!

pavojingesnio“, rašo šios knygos pratar
mėje prof. A. Ramūnas, „kaip prikalti sa
vo sparnus prie žemės, prie medžiagos“. 
Tie įžvalūs žodžiai nusako „mažųjų žo
džių“ turinį. Tai pastanga sujudinti skai
tytoją ir bent valandėlei išplėšti jį iš že
mės glėbio kilnesniam susikaupimui. Au
torius turi neišsenkamą lobyną temų. 
Knygos skyrių vardai nusako: Godos apie 
tėvynės praeities ir dabarties vargus, 
Kilnieji idealai, Gimtojo kaimo idilija, 
Prie šeimos židinio ir kt. Galima drąsiai 
tarti, kad tai yra dorinanti teigiamybių 
atranka, labai verta ateiti talkon ir lietu
viui pedagogui ir paskaitininkui (juk čia 
ištisas lobynas aktualybių) ir bręstan
čiam jaunimui.

Kada įsiskaitai į knygą, kyla didelė 
pagunda rekomenduoti ją kiekvienam mū 
sų lietuviškųjų mokyklų knygynėliui, 
teikti dovanomis mokyklų iškilmėse ir 
savo vaikams.

Knygą puošia ta skaidri nuotaika, ku
rią sukurti autoriui labai pavyko. Ta nuo
taika, vilties, optimizmo, aukos gėriui, 
jungia paskiras temas į vieną visumą.

Kartu pabrėžtina ir autoriaus kalba. Ji 
santūri, neperkrauta puošmenomis, lie
čiant patetiškus dalykus. Tai daugiausia 
pašnekesio tonas, intymus kreipimusi ir 
paperkąs savo nuoširdumu, kuris priver
čia vienodai išgyventi dėstomąją temą. O 
tai jau didelis laimėjimas, nes nušalina 
didaktikos pavojų.

Štai kaip paprastai, tarsi „valančiškai“,

TAUTŲ APAŠTALAS ŠVENTASIS 
POVILAS

„Dievo malone aš esu tai, kas esu, ir jo 
malonė nebuvo manyje bergždžia: aš dir
bau daugiau už juos visus; tačiau ne aš, 
bet su manimi esanti Dievo malonė“ 
(iKor 15.10). Iš uolaus Įstatymo mylėto
jo Sauliaus, gimusio Kilikijos Taršė Ro
mos pilietybę turinčių žydų šeimoje, iš
auklėto visame tėvų įstatymo griežtume 
„prie Gamaliėlio kojų“ (Apd 22,3), alsuo
jančio „kerštu ir žudynėmis prieš Viešpa
ties mokytinius“ (Apd 9,1), vienu kartu 
pasidarė ištikimas Kristaus apaštalas, 
skelbdamas Kristaus mokslą apkeliavęs 
didelę dalį tada žinomo pasaulio, už nuo
pelnus dar žemėje gyvendamas „paimtas 
net į trečiąjį dangų..., buvo pagautas į 
rojų ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių 
nė vienam žmogui nevalia sakyti“ (2Kor 
12,3-4). Neimponuojąs savo išore („nes 
laiškai, sako jie, yra rimti ir smarkūs, 
pets gi atvykęs turi silpną kūną ir niekin- 
tiną kalbą — 2Kor 10.10), neinąs į žmo
nes su aukšta kalba ar su išmintimi, nesi- 
tariąs daug ką žinąs (plg IKor 2,1-5), šv. 
Povilas tapo didžiausiu visų laikų misijo- 
nieriumi. ’Visko atsižadėjęs, ką anksčiau 
buvo laikęs pelnu, dėl Kristaus tai palai
kęs nuostoliu (Pilyp 3,7), o tačiau be galo 
turtingas Dievuje. Kad galėtų tinkamai 
perduoti Kristų kitiems, pasistengęs pir
miausia pats savyje atbaigti jo paveikslą. 
Įsitikinęs savo apaštališkuoju pašaukimu 
ir jo didumu: „Man visų šventųjų mažiau 
šiam yra duota ta malonė skelbti pagony
se neištiriamus Kristaus turtus ir apšvies 
ti visus, koks yra nuo amžių Dievuje, vi
sų dalykų Sutvėrėjuje, paslėptosios pas
lapties tiekimas, kad per Bažnyčią pasida 
rytų žinoma kunigaikštystėms ir val
džioms danguje įvairiausia Dievo išmin
tis, einant nuo amžių padarytu nutarimu, 
kurį jis įvykdė mūsų Viešpatyje Kristuje 
Jėzuje, kuriame mes turime drąsos ir pri- 

autorius liečia vieną iš skaudžiausių mū
sų problemų:

„Nežiūrint kur lietuvius išeivius liki
mas būtų nubloškęs: Amerikon, Kanadon, 
Argentinon, Brazilijon, Australijon ar ki
tur. — neužtenka jiems tik patiems būti 
lietuviais. Tai dar nebūtų perdidelis nuo
pelnas, nes suaugusieji — jeigu ir norėtų 
kitoniškais pasidaryti — nebegalės. Juk 
varna — kažin kaip povo plunksnomis 
besikaįšytų — visvien varna pasiliks. Ta
čiau ypatingai svarbi jų pareiga — išau
ginti ir išauklėti savo vaikus lietuviškoj 
dvasioj.“

ši citata dalinai reprezentuoja autorių 
turint puikų sugbėjima ne tuščioms ape
liacijoms. bet valančišku humoru pabrėž
ti tai, kas smerktina ar taisytina.

Knyga sukrauta „Rūtoje“, 89 Napier 
St. Hamilton, Ont. Canada.

ėjimo su pasitikėjimu, tikėdami į jį“ 
(Efez. 3.8-12). Dar daugiau. Apaštališkąjį 
Evangelijos skelbimą laikąs tokia parei
ga. nuo kurios jokiu būdu negalįs atsisa
kyti: „Vargas man, jei aš neskelbčiau 
Evangelijos!“ (IKor 9,16). Ir čia jokios 
kliūtys, jokie sunkumai nebaisūs. Juoba 
besididžiuojąs iškentėta kančia: „Kuo kas 
nors drįsta girtis (puikybėje sakau), drįs 
tu ir aš; daugiau pakėliau darbų, daugiau 
kalėjimų, kirčių be galo, buvau dažnai 
mirties pavojuose. Nuo žydų gavau pen
kis kartus po keturiasdešimtis kirčių be 
vieno; tris kartus buvau rykštėmis plak
tas, kartą akmenimis muštas, tris kartus 
nukentėjau laivo sudužimą, naktį ir die
ną buvau jūros gilumoje, dažnai kelionė
se, pavojuose upių, pavojuose galvažu
džių. pavojuose nuo vientaučių, pavojuo
se nuo pagonių, pavojuose miestuose, pa
vojuose tyruose, .pavojuose jūroje, pavo
juose tarp netikrų brolių; varge ir skur
de, daugelyje budėjimų, alkyje ir troški
me, daugelyje pasninkų, šaltyje ir nuogu
me“ (2Kor. 11,21. 23-27). Be jokio susvy
ravimo einąs į pažintą tikslą, bėgąs ne 
kaip į nežinią, besikaunąs, nekaip orą 
plakdamas, o aiškiai ir sąmoningai sie
kiąs nepragaištančio vainiko (plg. IKor. 
9,24-26). Prisitaikąs prie visų, pasidarąs 
visų tarnu, žydams esąs kaip žydas, 
tiems, kurie po įstatymu, lyg ir pats būtų 
po įstatymu, tiems, kurie bė įstatymo, lyg 
ir pats būtų be jo, silpniesiems silpnas — 
kad tik visus laimėtų Kristui, kad tik kuo 
didesnis skaičius žmonių būtų išgelbėta 
(plg. IKor. 9.19-22). Tai tautų apaštalas 
šv. Povilas. Užtai pabaigoje, žvelgdamas 
į praeitą gyvenimo kelią, gali drąsiai tar
ti: „Aš kovojau gerą kovą, pabaigiau bėg
ti. išlaikiau tikėjimą. Gale man atidėtas 
teisybės vainikas, kurį man duos aną die
ną Viešpats, teisusis Teisėjas“ (2Timot. 
4.7-8). „■*;

Kun. Bronius Liubinas

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 langaŲ 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.

s

Vilka lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

SESSS (VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

H

H

(17)

— Taip, kai mano duktė atsisės lenkų 
soste, Liubartas bus Volyniaus kunigaikš 
tis, Algirdas perims po manęs Vilnių, Kęs 
tutis Trakus ir kaimynines rytų žemes, 
tuomet Gedimino giminė bus galingesnė 
už kitas. Taip, taip, tuomet pažins kryžiuo 
čiai lietuvių galybę! ’■

Ir vėl susimąstė, o atsisėdęs ant lovos, 
kaip ant arklio, supėsi iš vienos pusės ki
ton ir tyliai vienas sau kalbėjosi.

Toks jau buvo jo paprotys, kad, kai tu
rėdavo ką nors svarbaus apsvarstyti, sė
dėdavo pats vienas savo kambaryje, ku- 
rin niekas tuomt neturėjo teisės įeiti. 
Pats vienas apsvarstydavo reikalus ir pra 
nešdavo savo nutarimus kunigams, kurie 
paprastai nė nesipriešindavo jo nutari
mams, nes iš anksto žinojo, kad nieko ne
peš priešindamiesi jam, kad jis vis tiek 
nepak’ausys jų. Taigi ir dabar pats vienas 
svarstė jis, kaip matyt, svarbius reikalus.

Pakilo tačiau po valandėlės nuo lovos ir 
suplojo delnais. Tuoj atsidarė durys, ir 
įėjo tarnas, kuris įnešė puikią sabalo odos 
kepurę ir auksu išsiuvinėtą apsiaustą.

Tuoj apsirengė Gediminas ir ėjo didijin 
kambarin, kuriame turėjo būti Lenkijos 
karaliaus pasiuntinių priėmimas. -

XIV.
Dar prieš nusileisiant saulei tyla įsi

viešpatavo po svečių priėmimo ne tik pi

ZUZANA MORAVSKA

j 
»
H

lyje, bet ir visame Vilniuje. Tik Perkūno 
šventyklos viršuj iš geležinio vilko nasrų 
garavo dūmai ir pylėsi žiežirbos.

Pro paskirtųjų tarnauti Perkūnui mer
gaičių prieglobos tvorą ėjo nuolat apsisto
damas ir klausydamasis Jonas. Bet nieko 
aplinkui nebuvo girdėti, tik šlamėjimas 
pertraukė tą tylą. Tačiau staiga pasigirdo 
tylus, malonus dainavimas, tos dainelės, 
kurią ne sykį girdėjo Jonas dainuojant se 
nelio Tubingo namuose, o kurią taip pui
kiai dainuodavo jo mylimoji Gražutė... 
Nė nekvėpuodamas klausėsi Jonas, norė
damas įsiklausyti į dainą, kaip staiga 
bliksterėjo netoli jo degančios balanos 
šviesa.

Tai Tubingas eidamas nešėsi rankoje 
degančią balaną, tarsi šviesdamasis ja 
sau kelią, nors tai visai nereikalinga jam 
buvo.

Ėjo jis greitai, turėdamas rankoje de
gančių balanų pundelį, o ant pečių sausų 
gėlių ryšulėlį, ėjo, kaip ir paprastai, pasi- 
ramščiuodamas lazda, ėjo iš tos Perkūno 
šventyklos pusės, pro kur kiekvienas pa
keleivingas kunigas galėdavo įeiti šven- 
tyklon dievams aukų aukoti. Balanas, 
matyt, užsidegė prie šventosios ugnies ir 
skubėjo su degančiomis prie kalno, ant ku 
rio stovėjo Gedimino pilis.

Viena pilies dalis, kur buvo laikomi ku
nigaikščio turtai ir kur galima buvo pasi
slėpti žmonėms nuo užpuolikų, buvo mū

rinė; visa gi likusioji' pilies dalis buvo me 
dinė, tik ant akmeninių pamatų.

Kažkokios neapsakomos jėgos stumia
mas perėjo Tubingas laimingai perkasus, 
skiriančius pilį nuo miesto, priėjo prie 
medinės pilies dalies ir, keikdamas ir mi
nėdamas kažkokius vardus, tarp kurių bu 
vo girdėti ir šaukimasis į Perkūną, pade
gė pilį.

Jonas, pamatęs greitai einantį prie pi
lies su degančiomis balanomis Tubingą, 
nuėjo paskui jį ir, atsigulęs perkase, žiūrė 
jo, ką darys Tubingas, nes žinojo, kad ne 
veltui eina jis ten.

Tubingas gi, manydamas, kad niekas jo 
nemato, išpildęs savo kerštą, leidosi eiti 
nuo pilies. Vos spėjo jis kiek atsitolinti 
nuo ugnies, kai iš kitos pusės pribėgo prie 
degančių medžių Jonas ir pradėjo gesinti 
juos. Pamatę degančią pilį, žmonės sukru 
to iš savo gryčių ir pradėjo rinktis gesin
ti. Subėgę žmonės kartu su pilyje esan
čiais greit užgesino ugnį.

Rytojaus ankstų rytą rasta prie pat pi
lies sienos gulįs be žado sužeistas Jonas. 
Jis, mat, begesindamas pilį, dar prieš su
sirenkant žmonėms, labai susižeidė ir ap
alpęs įkrito perkasan, kur išliko gyvas tik 
dėl to, kad perkase buvo vandens, kurin 
krisdamos lentos geso ir neuždegė jo dra
bužių, tačiau jį dar smarkiau sužeidė.

— Tai šis padegė pilį ir, nespėjęs pa
bėgti, patsai apdegęs įkrito perkasan! — 
tarė vienas sargybinių, kai Jonas buvo 
rastas perkase.

— Sudeginti jį Perkūno garbei! — rė
kė kitas.

— Tai tas pats, kuris su Tubingo vai
kaičiu pabėgo iš kryžiuočių nelaisvės.

— Tas pats, kurį Siaurutis išgelbėjo 
nuo sudeginimo!

— Sudeginti jį dabar!
— Perkūne! Perkūne! Tubingai; — 

šaukta aplinkui, pagriebta apalpęs Jonas 
ir nutempta jis šventyklom

— Ką darote! — suriko kažkas.
Išgirdę tai, visi atšoko nuo Jono ir pra

dėjo dairytis, kas čia taip ant jų suriko.
— Kaip drįstate aukoti Perkūnui žmo

gų, nesiklausę didžiojo kunigo arba kuni
gaikščio Gedimino? — tarė jau iš lengvo 
Bernardas.

Žmonės tuoj aprimo ir'pradėjo teisintis.
Bernardas, sužinojęs iš jų kalbos, kas 

per vienas tas nelaimingasai jaunikaitis 
ir už ką jis norėta sudeginti, tuoj dar uo
liau pradėjo rūpintis jo gydymu, o žmo
nėms paaiškino, kad jie privalo kreiptis 
tuo reikalu į kunigaikštį Gediminą ir 
laukti jo nutarimo.

Tuo tarpu apie draugo nelaimę sužino
jo Siaurutis; atbėgo jis tuojau pas Ber
nardą, ir nuo tol jau abudu jie rūpinosi 
Jonu.

XV.

Gediminas po puotos su lenkų pasiunti
niais, matyti, gan stipriai ir ramiai mie
gojo, kad nei čia pat degančių pilies sie
nų traškėjimas, nei žmonių sukeltasai 
triukšmas nepabudino jo.

Jau gan aukštokai buvo pakilusi saulė, 
kai pabudo Gediminas. Pabudęs pastebėjo 
jis savo kambaryje dūmus, bet nekreipė 
dėmesio, manydamas, kad iš kamino pri
rūko, kas dažnai atsitinka prieš lietų. 
Jausdamasis visai ramus, nes iš niekur 
dabar negrėsė jam priešų pavojus, nė ne
atkreipė dėmesio į tokius mažmožius, 
kaip dūmai kambaryje.

Pabudęs tuoj pažiūrėjo į stovinčią prie 
lovos dailią skrynutę, nusišypsojo ir, pa
sišaukęs tarną, pradėjo skubiai rengtis. 
Rengdamasis kalbėjosi pats vienas:

— Taip, tai mano šeiminiški reikalai! 
— paskui pašalino tarną ir kaskart bal
siau kalbėjo:

— Taip, taip! Taip, tai mano šeiminiš
ki reikalai! Na, — pridūrė, lyg norėda

mas nusiraminti, — žemės... tai bus jiems 
gerai.

Ir susimąstė.
— Turtinga, tur būt, toji Vladislovo 

karalija, nes ir dovanos nebiaurios! Tokių 
puikių akmenėlių ir Naujapilyje sunku 
rasti. — Ir. pasiėmęs aną puikiąją skry
nutę, pradėjo, atidaręs ją, dėlioti ilgus 
raudonomis ir mėlynomis akutėmis nu
sagstytus retežėlius, puikius auskarius ir 
auksu bei akmenėliais siūtas kepuraites.

Dėjo visa tai ant stalo ir ant suolo prie 
savęs ir gėrėjosi puikumu ir brangumu. 
Pagaliau sušuko:

— Meška! — ir parodė ranka kilimu . 
užleistas duris.

Meška priėjo prie durų, pastūmė danti
mis šalin kilimą, atidarė duris ir po valan 
dėlės grįžo su Aldona, vesdama ją už 
drabužių.

Nusišypsojo Gediminas, pamatęs dukte
rį, paglostė mešką, kuri pradėjo iš džiaugs 
mo urgzti. Meška po to pasišalino, o Gedi
minas, rodydamas išdėliotąsias brangeny
bes, tarė Aldonai:

— Ar matei tu kada nors tokias bran
genybes?

Pažvelgė Aldona į blizgančius akmenė
lius ir auksą, prisimerkė ir vėl pa
žiūrėjo.

— Net akys skauda žiūrint į šitas bran
genybes. — tarė glausdamasi prie tėvo.

Gediminas paėmė vieną aukso retežėli 
su akmenėliais ir uždėjo jai ant kaklo, 
paskui įvėrė ausysna auskarius.

-— Mano dukrele, šitos brangenybės 
tavo! — tarė jis, žiūrėdamas į Aldoną.

— Taip, šitas dovanas atsiuntė tau len
kų karalius Vladislovas, norėdamas gauti 
tave savo sūnui karalaičiui Kazimierui 
už žmoną.

Nuleido Aldona akis ir paraudo.
Dvasioje gi pamanė:

(Bus daugiau) ia, -I
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, Išplaukus iš Raudonosios jūros, laivas 
patenka į Adeno įlanką, kuri plačiai atsi
veria į Arabijos jūrą ir Indijos vandeny
ną. Pirmasis žvilgsnis nuo laivo į Arabi
jos pusiasalio pietinę pakrantę nėra vilio
jantis: stačiai iš jūros kyšo vulkaninės uo 
los lyg dramblio spalvos ir išvaizdos, atro 
do viskas apmirę smėlio dykumose. Ade
no įlankoje jau šimtmečiais jūrininkams 
žinomas vėsus gaivinantis vėjelis, pučiąs 
iš Raudonosios jūros ar į ją. Netrukus iš
kyla ir pats Adeno uostas. Krante matyti 
didžiulės naftos rsfinerijos, kurių bokš
tuose nuolat liepsnoja ugnis ir nakties me 
tu nušviečia kalnuotą apylinkė. Čia britų 
kolonija. Uoste plevėsuoja britų vėliava, 
o mieste, jau matyti, automobiliai važiuo 
ja kairiąja kelio puse, kaip pačioje Angli
joje. Tad ir laivas, po britams nesvetingo 
Egipto. į uostą įplaukia su maršais, o ke
leiviams į krantą išlipti nereikia jokių 
formalumų. Po karštos tropinės dienos 
buvo malonu išlipti į vėstančią pakrantę, 
o dar maloniau užsukti į kurią krautuvę, 
kurios visos čia vėsinamos. Vienas kelei
vių, skotas, krautuvėje nusipirko puikų 
portfelį. Krautuvininkas jį klausia, ar rei 
kia suvynioti. Skotas atsakė, kad vynioti 
nereikia, bet tą vyniojamąjį popierių ir 
šniūrą reikia įdėti į jo nusipirktąjį port
felį...

Adene yra ypač gražūs centrinio pašto 
rūmai, kurie stovi šalia tunelio per uolą ir 
trijų plačių gatvių sankryžoj, kaip Angli
joj prie įprastojo „roundabout“. Pačių 
naftos rafinerijų nebebuvo įmanoma ap
lankyti, nes, saulei nusileidus, labai grei
tai sutemo. Vakarop iš dykumų išnėrė il
gas kupranugarių karavanas. Netrukus 
laivas paliko Adeną ilgai 2130 mylių ke
lionei į Ceiloną.

Plaukiant nakties metu pakrantėse ma
tyti dąug signalizuojančių švyturių. Iš 
tikro tai naudingi ir iškalbingi žmogaus 
paminklai jūros keleivių saugumui ir gy
vybei užtikrinti. Plaukiant laivu ne tiek 
rizikinga pati kelionė atviroje jūroje, 
kiek pakrančių uolos ir seklumos. Todėl 
jau pačiais seniausiais laikais nužymėti 
pavojingas pakrančių seklumas ir nuro
dyti teisingą kryptį į uostą buvo statomi 
švyturių bokštai. Švyturiai yra tiek pat 
seni, kiek ir patys laivai. Senovės drąsieji 
jūrininkai finikiečiai ir romėnai jau statė 
švyturius. Reikšminga, kad ir senovės Sep 
tynių Stebuklų tarpe buvo du jūros švy

turiai: Rodo salos Kolosas ir Aleksandri
jos uosto Faros. 14 šimt. pabaigoje audrin 
gosios Biskajos įlankos krante, šalia Bor
do miesto Prancūzijoje (tuo metu ten bu
vo britų provincija) ant uolos buvo pasta 
tytas 48 pėdų švyturys. Pro tą švyturį pra 
plaukią laivai už tarnybą ir pagalbą turė-

RAŠO KUN. P. DAUKNYS

davo sumokėti po 8 penus, šiuo metu 
vien tik Anglijos pakrančių švyturių iš
laikymas kasmet kainuoja po kelis mili
jonus svarų.

Laivo kapitonas skautams suteikė pir
mąją progą apžiūrėti mašinas ir laivo 
įrengimus. Ypač įdomus radaro įrengi
mas. Jei jūrininkui kas nors prieš 25 me
tus būtų pasakęs, kad bus išrastas toks 
instrumentas, kuris jį įgalins matyti lai
vus ir krante esančius dalykus tirštoje 
migloje iki 40 mylių nuotolio, jam būtų 
buvę galima atleisti, jei tuo visiškai ne
būtų tikėjęs. Tačiau mūsų dienomis moks 
lo pažanga yra kaip tik davusi tokį instru 
mentą — radaro aparatą. Radijo energi
jos pulsas nukreipiamas į atmosferą ir 
jei koks nors dalykas pastoja kelią, radijo 
aidas sugrįžta atgal, kuris paverčiamas 
į mažą šviesos blykstelėjimą žėrinčiame 
ekrane. Jūros kranto linijos ekrane maty
ti toks pat vaizdas, kaip ir žemėlapyje. 
Jei pakrantė smėlėta, gaunamas silpnas 
aidas, o jei stati uola — labai geras vaiz
das. Laivininkystės radaro aparatas turi 
keturis tolius: du artimai pakrantei vieno 
ir trijų mylių nuotoliui, o du ilgesniam 
nuotoliui — nuo 10 iki 40 mylių atstumo. 
Kada jūroje geras matomumas, žiūronais 
galima matyti iki 15 mylių nuotolio, ir ta
da radaras nėra naudojamas. Pasirodžius 
pirmiesiems miglos ženklams, ar smar
kiam lietui lyjant, radaras tuojau pat 
įjungiamas. Kada laivas artinasi į uostą 
ir geram matomumui esant, radaras įjun
giamas patikrinti laivo padėčiai. Tad ra
daras yra didelis palengvinimas laivinin
kystėje, nes miglotoje jūroje, paspaudus 
mažuti įjungiklį, ekrane galima stebėti 
daugiau kaip 5 tūkstančių kvadratinių 
mylių plotą. Taip mus informuoja laivo 
kapitonas.

MONSUNAI
Nuo gegužės iki rugsėjo, kada šiaurinia 

me žemės pusrutulyje vasara, Azijos že
myne oras greičiau įšyla, negu pietuose 
jį supančios jūros ir vandenynai. Žemyne 
įšilęs oras kyla į viršų, o į jo vietą iš jū
ros atslenka vėsesnis drėgnas oras. Pasie
kęs žemyną oras sušyla ir pradeda kilti į 
viršų. Nebegalėdamas toliau išlaikyti 
drėgmės, pradeda lyti. Todėl tuo metu 
Arabijos jūroje vėjas pučia iš pietų vaka
rų į rytus. Toks vėjo traukimas į žemyną 
vis kyla, sukeldamas Arabijos jūroje ir 
Indijos vandenyne dažnai dideles bangas. 
Nuo rugsėjo iki gegužės, saulei labiau šil
dant pietinį žemės pusrutulį, monsunų vė 
jas yra priešingos krypties, bet jūra tada 
būna daug ramesnė. Mums plaukiant čia 
supo nemažos bangos. Tada buvo gražu

stebėti, kai laivo sukeltosios bangos, susi
tikusios su vandenyno bangomis, lūžta ir 
putotos bangų viršūnės sušvinta įvairiau
siais atspalviais, o stiprus vėjas milijonus 
stambių vandens lašų išmeta aukštyn ir 
kartais užpilia laivo denius.

TROPINIS KLIMATAS
Mūsų laivui plaukiant nuo pat Suezo 

kanalo kasdieną pavėsy temperatūra ga
na aukšta — tarp F 87 iki 102 laipsnių. 
Organizmas, prisitaikydamas prie tropi
nio klimato, praranda daug vandens ir 
druskos. Laivo vadovybė siūlo visiems vai 
gyti sūriai, gerti daug vandens. Kas nega
li sūriai valgyti, per dieną turi paimti 
bent po keletą druskos tablečių. Būtini ir 
saulės tamsūs akiniai. Plaukiant per tro
pikus ir vėjas yra pavojingas, jei kas il
gesnį laiką, norėdamas labiau atsivėsinti, 
kad ir nakties metu, pabūna vėjuje, gali 
nudegti lygiai taip pat kaip ir nuo saulės.

(Bus daugiau)

KASIMEMNKOS
SMULKMENOS

((
Mielas Redaktoriau,

Jeigu mane kas nors klaustų, ar aš no
rėčiau įsitaisyti dvarą ar būti milijonie
rium, griežtai atsakyčiau: ne. Kai kurie 
dvarininkai ir milijonieriai, žinoma, turi 
nemažų rūpesčių. Ar tie rūpesčiai baidytų 
mane? Atrodo, kad ne. O šitokiu nenorė
čiau būti daugiau dėl to, kad bijočiau tos 
prabangos ir išlepimo, kuriuos mes pa
prastai siejame su milijonieriais ir dvari
ninkais.

žmogaus išganymas yra darbas.

—0—

Prieš eilę metų šitame pat „Europos 
Lietuvyje“ inteligentiškas žmogus rašė

apie darbą. Darbą jis išjuokė, pasmerkė, 
išvadino prakeikimu.

Tada stebėjaus tuo ir dabar dar tebesi
stebiu, kai atsimenu.

Darbas yra išganymas! Tos tiesos nėra 
prasmės įrodynėti, nes ji ir šiaip aiški 
mūsų pačių gyvenime ir visoje aplinkoje.

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

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

A. Vienažindys

ŠITAM DIDELIAM BŪRY — 
VINCAS KUNCĖ VIDURY

Vincas Kuncė — žmogus, atrodo, dievo
baimingas. Nežinomi, sakoma, Viešpaties 
keliai. Tur būt, tie keliai ir atvedė „anų 
laikų“ advokatą į Panevėžio Metalo dirbi
nių gamyklos direktoriaus kėdę.

Mylėk savo artimą — yra pasakyta. 
Daug svieto perėjo Stasys Mikalauskas, 
niekur prieglaudos nerado. Pamatė jį 
Kuncė ir susigraudino:

— Eikš, — sako, — pas mane, vargšeli, 
būk gamybinio skyriaus viršininku. Ne
svarbu, kad nusimanai tik tiek, kiek iš 
stikliuko į gomurį. Kiti už tave padirbės.

— Geradėjau! — atsiliepė Mikalaus
kas. — Ačiū tau, o jau aš ir kitų nu
skriaustųjų neužmiršiu.

Ir susibūrė gamykloje visi nuskriaus
tieji ir pažemintieji, į kolūkius siunčiamie 
ji. Technikinio skyriaus viršininko kėdėn 
sėdosi Viktoras Tilindis, su aukštais moks 
lais — Žemės ūkio akademiją baigęs. Paš 
jį ir žmonelė Nijolė — agronome — iš kol
ūkio atbėgo. Viršininkų vietos jau buvo 
išdalintos, tai jai teko galvaninio cecho 
meistro pareigos. Dirbo ji. dirbo, Šiaulių 
dviračių gamykloj tobulinosi, o vistiek 
broko nuo broko atskirti negalėjo. Ne
suprato, kodėl kolūkį už gausų burokų 
derlių gyrė, o ją už gausų broką peikia. 
Teko atsisveikinti su meistryste ir persi
kvalifikuoti į normuotojas.

Daug dar vargšų, kuriems nesveikas 
kolūkių klimatas, varstė labdaringosios 
gamyklos duris. Vieni, kaip Žemės ūkio 
akademijos auklėtinis M. Bizauskas, apsi
tupėjo gamykloje, kiti, kaip Joniškėlio že
mės ūkio technikumo išmokytas, A. Lin
kevičius, buvo pasiųsti toliau pasimokyti, 
treti, panašūs į žemės ūkio specialistus 
L. Gudavičiūtę ir K. Barzdžiuką, lyg Vieš- 
Paties paukšteliai, pakėlė sparnelius to
liau ieškoti dar geresnių vietelių, kur ga

lima nei sėti, nei piauti, o sočiai gyventi.
Klestėjo įmonė, tokių specialistų vado

vaujama, klestėjo ir bujojo brokas, kaip 
rūstus pirštas rodė žemyn plano vykdymo 
grafiko strėlė. Stumtelėjo sykį tas pirštas 
ir patį Kuncę. Nusirito jis nuo direkto
riaus kėdės, tačiau toli nesirideno. Atsi
stojo vyr. meistru.

Naujasis įmonės direktorius D. Janule- 
vičius, matyt, nepasiryžęs skriausti savo 
pirmtako globotinių. Tik ką čia su ta pro
dukcija padarius — lenda visi į akis, kri
tikuoja, reikalauja.

Jeigu jau duoti, tai pilna sauja. Nesu
stokime labdarybės pusiaukelyje. Nuvar
go žmoneliai, tur būt, nusikankino, ne sa
vo darbą dirbdami. Išrašytų viršininkai 
jiems atilsines kur nors arčiau prie gam
tos. Galima ir ilgesniam laikui, ne
grįžtamai. L Pipiras

„Šluota“, 1962 m. Nr. 8
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LIETUVIU KULTŪROS DIENOS DEESSELDORFE
Birželio 16 ir 17 dienomis Vestfalijos 

LB apylinkių pirmininkai ir veiklieji dar 
buotojai, PLB V-jos Kr. Valdybos Įgalio
tinės prie Vestfalijos krašto vyriausybės 
Onos Boehm-Krutulytės sukviesti, susirin 
ko Duesseldorfe apsvarstyti lietuviško
sios bendruomeninės veiklos problemati
kos ir dvasioje atsinaujinti kultūros die
nų parengime. Kultūros dienų finansavi
mą’ parėmė Vestfalijos krašto vyriausybė.

I. BENDRUOMENINIAI SVARSTYMAI

Birželio 16 diena buvo skirta išimtinai 
bendruomeniniams klausimams. Svarsty- 
mouse dalyvavo 25 asmenys iš 8 apylin
kių ir keletas svečių. Atidarė ir svečius 
pasveikino O. Boehm- Krutulytė. Paskai
tą apie Lietuvių Bendruomenės Vokieti
joje uždavinius ir perspektyvas laikė 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos pirmi
ninkas kun. Bronius Liubinas. Pradėda
mas jis trumpai priminė birželio reikš
mę lietuvių tautai ir paprašė susirinku
siųjų tylos minute pagerbti lietuvius žu
vusius kovoje už laisvę. Tolimesniųjų 
svarstymų pagrindan kalbėtojas paėmė 
Lietuvių Bendruomenės statuto Vokieti
jos kraštui II ir V paragrafus: „Bendruo
menės tikslas — savitarpė socialinė, kul
tūrinė globa bei parama“ ir „Kiekvienas 
Vokietijoje gyvenąs lietuvis ar lietuvė 
yra Bendruomenės narys“. Tematika pa
sirodė esanti tokia plati ir gili, kad svars 
tymai, sujungti su klausimais, diskusijo
mis ir apylinkių pirmininkų pranešimais, 
užtruko visą dieną. Iš apylinkių veiklos 
ir gyvenimo pranešimus padarė: 1. Dues- 
seldorfo apyl. pirm. M. Valaitis, 2. Muehl- 
heimo apyl. pirm. Paškevičius, 3. Hageno 
apyl. pirm. L. Vilčinskas, 4. Bocholto 
apyl. pirm. Rožė, 5. Burgsteinfurto apyl. 
pirm. J. Žiemelis, 6. Osnabruecko apyl.
pirm. Vaitiekūnas, 7. už Muensterio apy
linkę Petrauskas ir 8. Gladbacho gyven
tojas Paplauskas. Svečio teisėmis padarė 
pranešimą apie lietuvių LS dalinius prie 
amerikiečių armijos 8593 LS Kaiserslau- 
terno kuopos vadas kpt. Juozas Venckus. 
Visus pranešimus apimančiose diskusijo
se, šalia jau minėtų asmenų, aktyviai da
lyvavo Ona Boehm-Krutulytė, kun. P. 
Girčius, Dr. J. Norkaitis, Jonas Petraitis, 
Bronius Balsys, Drinkmanas, Grinevičius. 
Iš diskusijų išsikristalizavo eilė konkre
čių pasiūlymų kaip suaktyvinti Vokietijos 
lietuvių bendruomeninį gyvenimą. Bū
tent: 1. Būtų gera, kad Vasario 16 Gimna
zijos moksleiviai atostogų metu aktyviau 
įsijungtų į lietuvių apylinkių veiklą, ypač 
imdamiesi organizuoti savo amžiaus .lie
tuvių jaunimą. Tai veiklai jie turėtų būti 
skatinami gimnazijos vadovybės ir paruo 
šiami visuomenės mokslo mokytojo. 2. 
Labai svarbu, kad veikėjai ir parengimų

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 

paltai ir žaketai. Moteriški 
su specialiu šiltu pamušalu ar 
pasirinkimas grynos vilnos 
ir moteriškiems kostiumams,

pamušalu, tikros odos 
nailoninio kailio paltai 
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
:::::::::

kainoraščiai, 
lietuviškai.
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organizatoriai kreiptųsi i lietuvius ne tik 
šabloniškais bendrais kvietimais, bet taip 
pat į kiekvieną individualiai. 3. Atskiros 
apylinkės galėtų savo tarpe susitarusios 
organizuoti bendras ekskursijas, kuriose 
turėtų progos susitikti įvairių artimesnių 
apylinkių lietuviai. 4. Reiktų uoliau rūpin 
tis lietuviškosios spaudos skaitymu ir pla 
tinimu. Steigtini knygynėliai, kur jų dar 
nėra. 5. Skelbti vajų įtraukti naujiems na 
riams į Bendruomenę. 6. PLB V-jos Kr. 
V-ba pabaigoje apyskaitinių metų turėtų 
publikuoti Kr. V-bos pirmininko praneši
mą Kr. Tarybai ir iždininko finansinę 
apyskaitą su suprantamais paaiškini
mais. 7. Skatinti Vasario 16 Gimnazijos 
rėmimą. Jei visi pilnateisiai Vokietijos 
LB nariai jai skirtų į mėnesį bent po DM 
1, — , tai per metus iš Vokietijos lietuvių 
gimnazija turėtų per DM 25.000, — užtik
rintų pajamų. 8. Padėkoti BALFui ir bend 
rai visiems JAV-bių ir kitų kraštų lietu
viams už nenuilstamą paramą Vasario 16 
Gimnazijai, kurioje mokosi Vokietijos lie 
tuvių vaikai. 9. Skatinti visus lietuvius 
savo vaikus leisti mokytis Vasario 16 
Gimnazijoje.

II. BIRŽELIS IR MAIRONIS

Birželio 17-toji diena, sekmadienis, bu
vo pradėta pamaldomis R. katalikams, ku 
rias atlaikė kun. Petras Girčius, .atvykęs 
iš Osnabruecko. 11 vai. sekė Vinco Nat- 
kaus iš Hechingeno paskaita apie „Lietu
vių tautos gerąsias dvasines ypatybes“. 
Paskaitininkas rado, kad lietuviai pasižy
mi žmoniškumu. Lietuvio būdą pailiustra
vo talkos pavyzdžiu, kur suveda žmones 
bendram darbui ne naudos motyvas, o 
noras pabuvoti kartu. Kartu iškėlė lietu
vio būde glūdintį individualistinį nusitei
kimą. Lietuvis savo dvasinio gyvenimo 
neatveria miniai, o tik tam, kuriuo jis pa-
sitiki. Labai gražiai iškėlė tautos idealis
tinį nusiteikimą, jį ypač įrodydamas Lie
tuvos partizanų kovų pavyzdžiu. Šiuo 
klausimu po paskaitos buvo kilusios trum 
pos, bet labai jautrios diskusijos. Pamal
dose ir paskaitoje dalyvavo apie 50 lietu
vių. Ta pačia proga Ona Boehm-Krutuly
tė padarė pranešimą apie jos organizuo
jamą lietuvių vaikų vasaros stovyklą Švei 
carijoje, o Miunsterio universiteto profe
sorius Dr. Antanas Maceina ir kun. Bro
nius Liubinas apie lietuviškųjų organiza
cijų rengiamąją studijų savaitę Koenig- 
šteine (rugpjūčio mėn. 21-28 d.d.).

Kultūros dienų užbaiga ir aukščiausias 
iškilimas įvyko 15 vai. Maironio 100 metų 
sukakties minėjimu. Dalyvių susirinko 
per 100 asmenų. Minėjimui vadovavo 
Duesseldorfo apylinkės pirmininkas M. 
Valaitis. Po jo įvedamojo žodžio trumpai 
pakalbėjo apie Maironį ir ilgėliau apie 
birželio 17 dienos reikšmę vokiečių tautai 
Dr. Jonas Norkaitis jr. Labai gilią, bet 
kartu ir visiems puikiai suprantamą pas
kaitą, tema „Maironio reikšmė lietuvių 
tautai“, laikė Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto docentas, buvęs Vasario 16 
Gimnazijos direktorius Dr. Jonas Gri
nius. Tarpe kitų Maironio asmens ir poezi 
jos savybių, kalbėtojas ypač išryškino 
Maironio įsiamžinimą lietuvių tautoje per 
jo eilėraščius, virtusius dainomis. Nėra 
nė vieno kito lietuvių poeto, kuris būtų 
taip mielai ir plačiai lietuvių dainuoja
mas ir per dainą tapęs nenusavinamu vi
sos tautos turtu. Su paskaita buvo sujung 
tas lietuviškų dainų koncertas, išpildytas 
dainininkės Marijos Panse-Simaniukšty- 
tės. Ir jos su giliu išgyvenimu perteiktose 
dainose vyravo Maironis. Pianinu palydė 
jo JAV-bių lietuvis muzikas D. Lapins
kas, šiuo metu besidarbuojąs Stuttgarto 
ir Tuebingeno teatruose, kaip tų teatrų 
muzikinio skyriaus specialistas.

Menininkams, paskaitininkams, visiems 
prisidėjusiems prie kultūros dienų pasise
kimo ir visiems į jas atsilankiusiems pa
dėkojo Ona Boehm-Krutulytė. Savo ruož
tu susirinkusieji jai ir jos vyrui Gerhar
dui Boehm, vedusiam techniškąją parengi 
mo dalį, sukėlė triukšmingas ovacijas.

Gerbdamas darbą, negaliu žiūrėti l tin
ginius.

Blogiausia, kad gerovinė valstybė, ku
rią be galo vertinu,’ kaip tik sudaro sąly
gas reikštis tinginiams. Gerovinės valsty
bės nuopelnus šiandien pripažįsta kiekvie 
nas. O jeigu kas nepripažįsta, tai arba iš 
užsispyrimo, arba iš gryno nenusipratimo.

Tačiau tokioje valstybėje tinginys, nors 
ir didelę šeimą turėdamas, gali užvertęs 
kepšes miegoti iki pietų, visiškai nesisie
lodamas, ką jis ar jo vaikai valgys. Jei 
jis bent truputėlį turi apsukrumo, pati 
valstybė ir įvairios socialinių draudimu 
besirūpinančios įstaigos kas savaitė išmo
ka jam daugiau, negu jis fabrike užpra- 
kaituotų, ypač turint galvoje jo tinginiš- 
ką natūrą — visiškai nelieti prakaito.

šitokiam parazitizmui klestėti gerovinė 
valstybė tinkama, nors apskritai ji ir vi
sus mus gina nuo bado nedarbo, ligos ir 
kitais panašiais atvejais (ir dar gydo už 
dyką).

—0—

Malonu, kad pradedamas minėti Mai
ronis.

Tik ar tiek ir užteks, kad šen ar ten 
bus suruošti minėjimai? Ne visur jie dar 
ir bus ruošiami, be abejo.

Kai kurios leidyklos, sako, išleis nau
jomis laidomis kai ką jo raštų, net ilius
truotų. Bet aš pasigesčiau vis dėlto ir šio 
to daugiau. Kad Maironis yra skambus, 
tai ir kiekvienam skaitytojui maždaug 
aišku. Ta formalinė pusė jau buvo šiek 
tiek ir studijose, rodos, užgriebta dar 
anais nepriklausomybės laikais. Tačiau 
ar nebūtų idealu, jei ir šiandien kas nors 
parašytų studiją? Ar net keletą studijų, 
nesubiaurotų jokiomis politinėmis lini
jomis? šitokį darbą atlikti pajėgių žmo
nių svetur čia yra. Tik, sakau, būtumėm 
žymiai laimingesni, jei tokiose studijose 
ar studijoje Maironio darbai būtų nagri
nėjami nebe formaliniu požiūriu ir ne tų 
darbų forma..

šitai sakydamas, aš turiu galvoje šian
dien Lietuvoje nuolat kalamą ir zalatija- 
mą mintį, kad Maironis savo kūryboje 
esąs buržuazijos pozicijose, ginąs buožes 
ir dvarininkus. Ten keliamosios mintys 
pasiekia ir mus. Mes, eilinai žmonės, ne
same pajėgūs tokių klausimų, sau išsiaiš
kinti. O būtų baisiai reikalinga. Jeigu jis
vaizdavo ano meto Lietuvą, jos pastangas 
prisikelti, tai šitą esmę iškėlus būtų labai 
pasitarnauta ne tik maironiadai, bet ir 
mums, kurie dar vis nepasiduodame 
aniems įtartiniems teigimams iš anapus. 
Bet tam reikalui neužtenka čia paskelbti 
vieną kitą iš lengvos rankos paleistą pro
pagandinį straipsnį. Tik rimtos studijos 
galėtų atsakyti į šį klausimą ir nustatyti, 
ar jo pozicijos buvo teisingos ir visiems 
mums priimtinos, ar neteisingos, tokios, 
kaip jos, yra nušviečiamos iš anapus.

Visokias formalybes mes mėgstame, tai 
tiesa. Todėl pats laikas jau būtų žvilgte
rėti giliau tiek į šį ir tą, tiek ir į Maironį.

O ką aš suprantu formalybėmis?
Kai kalbame apie poeziją, tai mūsų 

žodyną sudaro jambai, chorėjai, asonan- 
sai, metonimijos, metaforos. O pasirodo, 
kad pasaulis jau nebepasitenkina forma
liais traukinių tvarkaraščiais, o suka į 
erdves ir neria į gilumas. Reikėti! gilu
mų ir mums.

Jeigu mane kas klaustų daugiau pavyz
džių, kur mes pračiuožiam paviršium ir 
tuo prisidarome žalos savo tautiniam ti
kėjimui ir savo kultūros stipresniam įsi
savinimui, aš nedvejodamas nukreipčiau 
akis j istoriją. Mūsų istorijos daugiau ar 
mažiau juk iš tiesų yra ne tautos, ne žmo
nių, bet kunigaikščių istorijos. Lenkiu 
galvą prieš kunigaikščius, kurie to verti, 
bet vis tiek iš istorijos norėčiau apsipa- 
žinti, kokie praeityje buvo socialiniai san
tykiai, kokį kelią praėjo kultūra, kol ji da 
vė, sakysim, Maironį. Dabar susovietinto- 
je Lietuvoje kaip tik leidžiama maždaug 
nukunigaikštinta, aprusinta ir supartinta 
Lietuvos istorija. Tai blogai. Tačiau toje 
istorijoje daug faktų yra apie žmones.

Kodėl gi mūsų dori ; istorikai bijojo ir 
bijo parodyti žmonių? Argi nemalonu pa
sekti iš istorijos, kaip gyveno tasai mūsų 
sermėguotas mužikėlis,, kuris niekada 
kaklaraiščio nedėvėjo,' tačiau daug mums 
davė? Davė net ir Maironį.

Tąvo Jonus
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EUROPOS LIETUVIS

KALBAPABALTIJO DRAUGAI

DĖL MOŠŲ SOSTINĖS

ir Argentinos Lietuvių Centras

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LIETUVIAI KALTINA LENKIJĄ

BOLŠEVIKAI IR HEUSINGERIS

dar

branduoliniais

pasaulyje

PINNEBERG AS

PADĖKA SENATORIAMS

PASAULY

Pabal- 
perio- 
laišką 

gen.

Lietuvos 
katalikus 

propagan-

ECCLES — liepos mėn. 8 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — liepos 8 d., 12,15 v.

AR ŽINAI, KĄ DARAI?

Konfirmacijos pamaldas su šv. Komuni 
ja laikysiu liepos 8 d., 2 vai. po pietų, 
Derby, St. Mary's Chapel (Sowter Rd. 
St. Mary's sankryžoje).

Nidos Knygų Klubo naujausiasis leidi
nys — prof. M. Biržiškos „Dėl mūsų sosti
nės“ H dalis — jau iškeliavo skaity
tojams.

Kartu išsiuntinėtas „Rinktinės“ Nr. 11.

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Europos lietuvių kronika
LONDONAS

ARCH. E. VITKUS LONDONE
Praeitą savaitę, važiuodamas į Europą, 

Londonan' buvo užsukęs nuolat Ameriko
je gyvenąs architektas E. Vitkus.

Buvo užsukęs | Lietuvių Namus.
Aplankęs Prancūziją, Graikiją ir kt, 

rudenį grįš į Ameriką. Prieš grįždamas 
dar užsuks į Londoną ir kurį laiką praleis 
Lietuvių Namuose, aplankys Sodybą.

Londonas jam ypač patiko.

MANCHESTERIS
PO SKAUTYBĖS VĖLIAVA

Birželio 23 d. Minchesteryje įvyko 
įspūdinga skautų-skaučių šventė. Be man 
chesteriečių, suskrido iš Bradfordo, Sto- 
ke-on-Trento, Derby, Londono ir iš kitur. 
Klubo aikštėje palapinės, stilizuotas kry 
žius, emblemos ir, aišku, paruoštas lau
žas. Išsirikiuoja apie 60 jaunyste šviečian 
čių mūsų jaunųjų, visi uniformuoti, draus 
mingi. Sutinkamas su raportu Anglijos ra
jono vadas skautininkas J. Alkis. Didžiuo 
ju saliutu gerbiamos vėliavos. Perskaito
mi draugovių įsakymai. Prasideda įspū
dingas skautų įžodis, kaklaraiščių rišimas 
ir gerojo darbelio mazgelis. Iš viso davė 
įžodį 15 jaunuolių, kurie sudarys pagrin
dą naujoms Manchesterio draugovėms: 
mergaičių „Živilės“ ir berniukų „Mairo
nio“.

Visų ceremonijų vadovas skautas vytis 
Rentells paskui kviečia kun. Kamaitį už
degti laužą ir tarti žodį. O tų kalbėtojų, 
ir vis šnekančių iš visos širdies, ištisa ei
lė. Visi primygtinai prašo išlikti lietu
viais, ir skautybėj tik įžiūrima išeitis.

Jaunieji laužo programoj ne tik atsakė, 
bet ir įrodė, kad jų širdelėms Lietuva yra 
šventas dalykas. Ir ko jie ten neparodė: 
sakė eilėraščius, vaidino, šoko, dainavo... 
Pasak vieno dalyvio: „Ir prigraudino ir 
prijuokino...“ Gausybė susirinkusiųjų ne 
išlaikė, suskautėjo irgi ir plėšė dainas ir 
patriotines ir skautiškas...

Baigiama programa tradiciniu „Ateina 
naktis“ ir himnu.

Tėvų K-tas su energingu pirmininku 
Karnausku suruošė puikias- vaišes, šeimi 
ninkė Naujokienė su savo talkininkėmis 
tikrai nesigailėjo triūso, todėl visi buvo 
privaišinti primylėti.

Likusis laikas skirtas šokiam, dainom 
ir vaišėm.

Tokių įvykių mes dar neturėjome, todėl 
džiaugiamės savo jaunųjų organizuota 
darbo pradžia. Kas tėveliams gali būti gra 
žesnio, kaip tai, kad jų vaikučiai pradėjo 
žengti po „Dievui, Tėvynei ir Artimui“ 
vėliava.

Skautei E. Venskutei, sk. A. Jakimavi
čiui, vietin. skautininkui B. Zinkui ir jo 
žmonai skaučių vadovei G. Zinkuvienei, 
Tėvų K-to pirm. Karnauskui tenka dide
lė pagarba ir nuoširdus ačiū už darbą ir 
rūpestį.

Dėkingi liko ir skautai savo vyresnie
siems už jų paramą: „Ramovei“ (5 sv.), 
L.S. Klubui (5 sv.), P. Gugui už jo loteri
jas ir aukų lapais aukotojams, Klubo va
dovybei už patalpas ir eilei kitų.

D. Dainutis

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

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

Tiems, kurie nori siųsti savo supirktąsias prekes, 
siūlome prieš perkant palyginti 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 t.t.

Visais reikalais prašome rašyti:

-ĮW

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS) 

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

MOŠŲ RĖMĖJAI
Atsilygindami už spaudą, aukų yra pri

dėję 1 sv. 10 šll. S. Ūsas, 3.5 dol. J. Miko- 
laitis, 10 šll. V. Lisius, 1.00 dol. Dr. St. 
Grigaliūnas, 4 šil. Mrs B. Schofield, 0.5 
dol. J. Paltarokas, 3 šil. P. Severs, po 2.6 
šil. J. Jonkaitis, P. Miklovas, M. Valiko- 
nis, B. Navaslauskas, L. Nemeika, J. Vasi
liauskas, L. Adomkavičius, J. Sližys, A. 
Kuzmickas ir J. Akavitas ir 1 DM P. Bag- 
danavičius.

Tokia antrašte vokiečių spauda išsi
spausdino' straipsnį, kuriame rašoma, kad 
lietuvių emigrantų sluoksniai JAV iškėlė 
reikalavimą, jog tuo atveju, jeigu bus per 
tvarkoma Rytų Europa, dabar Lenkijai 
priklausančios sritys Gardinas ir Balt
stogė turės priklausyti Lietuvai.

Šitą reika’avimą ypač pabrėžtinai iškė
lęs lietuvis V. Mantvydas. Jis pabrėžė, 
kad nuo dabar lietuviai savo teritorinius 
reikalavimus Lenkijai turės kelti daug 
griežčiau, negu tai buvo daroma anuo lai
ku tarp dviejų karų. Tai susiję su lietu
viška teritorija, kurios gyventojai visuo
met labiau norėtų būti Lietuvos piliečiais, 
nes jiems gerai žinoma, kad Lenkija per
sekioja tautas, o taip pat yra palinkusi 
kelti neramumus viduje.

Būdinga, kad šis straipsnis išspausdin
tas toje laikraščio skiltyje, kur vokiečiai 
rašo apie AUenšteiną ir kitas lenkų valdo 
mąsias sritis. J.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.

Prancūzijos - Pabaltijo Draugija Pary
žiuje suruošė pusryčius su diskusijomis, 
kuriuose gausiai dalyvavo įvairių Pran
cūzijos politinių srovių atstovų, Parla
mentarinės Tautų Apsisprendimo Sąjun
gos narių, Prancūzijos Užsienio Reikalų 
Ministerijos atstovų, pavergtųjų tautų 
veikėjų ir daug Pabaltijo valstybių 
draugų.

Prancūzijos - Pabaltijo Draugijos gar
bės pirmininkas, buv. ministeris, Tarp
tautinės Parlamentarų Tautų Apsispren
dimo Sąjungos steigėjas, parlamento na
rys M. Schumann pradėjo diskusijas, iš
keldamas Estijos, Latvijos ir Lietuvos tei 
sę į nepriklausomybės .atstatymą.

Pagrindinę kalbą, tema Pabaltijo kraš
tai ir tautų laisvė, pasakė socialistų parti
jos lyderis, parlamento ir Užsienio Reika 
lų Komisijos vicepirmininkas, Vakarų 
Europos Unijos Pirmininkas A. Conte. Jis 
iškėlė mintį, kad Europa turi būti apjung
ta ir joje privalės turėti savo vietą nepri
klausomos Pabaltijo Valstybės.

Senatorius J. Baumel, U.N.R. (golistų 
partijos) gen. sekretoriaus pavaduotojas, 
pareiškė, kad pavergtosios tautos nepriva
lo būti Vakarų užmirštos ir kad reikia 
kuo daugiausia kelti viešumon jų laisvės 
problemą.

Pabaltijo Valstybių vardu kalbėjo min.

VOKIETIJA
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

MIUNCHENE
Į Caritas namų salę Ludwigsfelde bir

želio 16 d. susirinko būrys latvių ir lietu
vių drauge paminėti Birželio įvykių.

Minėjimą atidarė Dauguvos Vanagų vi
cepirm. I. Blaževies, išreikšdamas viltį, 
kad kitais metais dalyvių eilėse netruks 
ir estų.

Savus tautiečius gimtąja kalba pasvei
kino kun. J. Tautkevičius, Miuncheno 
Apylinkės V-bos pirmininkas, ir V. Locis, 
„Latgolas Bolss“ redaktorius. Po jų žo
džių buvo sugiedoti Lietuvos ir Latvijos 

"himnai.
Visiems bendrą paskaitą vokiečių kal

ba skaitė V. Banaitis. Jis nesileido j statis 
tiką, bet, remdamasis asmeniškais pergy
venimais, bandė jauniesiems klausyto
jams pristatyti, o vyresniesiems priminti 
aną tragediją, į kurios gelmes buvo 
įtrauktos Pabaltijo tautos 1940 m. Ryš
kiom spalvom škicuodamas savo įspū
džius raudonosios okupacijos metu, suge
bėjo paskaitininkas nepadaryti iš savęs 
herojaus, bet kukliai pasilikti istorinių 
įvykių fone ir tuo būdu palengvinti klau
sytoju surasti bendrą platformą,,.kuri lei
džia palyginti kitų patirtis su savosiomis.

Apžvelgęs tas vertybes, kurios 1940 ir 
1941 m. vasarą buvo Lietuvoj palaipsniui 
sunaikintos, paskaitininkas klausė, ar da
bartinė komunistų priespauda yra leng
vesnė, negu anuomet. Deja, ji iš esmės 
niekuo nepasikeitusi, ir kaip tik dėl to po
litinė veikla išeivijoje tebėra aktuali. Jos 
atsižadėjimas, anot paskaitininko, reikštų 
didžiausią smūgį Pabaltijo kraštams. 
Kaip iki šiol, taip ir toliau turim kiekvie
na proga reikalauti laisvės mūsų šalims. 
O politiniame forume mūsų balsas bus 
stipresnis, jei Pabaltijo tautų išeiviai vi
sur eis iš vieno.

Nematant esminių pasikeitimų sovieti
niame režime, nėr ko, pagal paskaitinin
ką, ieškoti ryšių su savo kraštais, lyg ga
lėtume bendradarbiauti su laisvais pilie
čiais. Jei jau kalbama apie ryšius, tai jie 
gali būti tik tokie, kokie yra laisvų žmo
nių su belaisviais.

Kad komunistinė ideologija, iš kurios 
išplaukia konkreti imperializmo politika, 
nėra pasikeitusi, kaip kad kai kurie ban
do įrodinėti, rodo visiškai nepasikeitęs 
komunistų santykis su religija. Prieš ją 
ir šiandien kovojama. Todėl nėra kas už
tikrintų. jog tu valdžios įsakymu nebūsi 
sušaudytas, arba kad nebūsi priverstas 
žudyti kitus. Kaip tik šis paskutinis mo
mentas ir lėmęs paskaitininko apsispren
dimą bėgti nuo komunistų ir kovoti prieš — Brazilas studentas Sergio Batista ga 
komunizmą.

V. Banaitis savo paskaitą, skaitytą 
sklandžiai ir temperamentingai, užbaigė 
kreipimusi į jaunimą, jog jis suprastų, 
prieš akis turėdamas Birželio įvykius, tė
vų santykį su tėvyne.

Meninę minėjimo dalį atliko dvi jaunos 
latvės: E. Rungainis paskambino pianinu 
Schuberto impromptu As-dur ir M. Koffs- 
kis padeklamavo E. Kezbere eilėraštį 
„Launa nakti“. J.M.

Pinnebergo apylinkės lietuviai parašė 
JAV senatoriams Bourke B. Hickenloo
per, Jack Miller, Frank J. Lausche ir kon 
gresmanui Charles B. Hoeven padėkos 
laiškus už jų rezoliuciją Pabaltijo kraštų 
laisvės reikalu. Šia rezoliucija norima 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bylą perkelti 
į Jungtines Tautas, reikalaujant, kad so
vietai būtų verčiami pasitraukti iš minė
tųjų kraštų.

S. Lozoraitis, kuris priminė, kad tų Vals
tybių okupacija sudarė pirmąjį sovietų 
puolimą prieš Europą, estų, latvių ir lie
tuvių tautų reikalavimas, kad būtų atsta
tytos jų nepriklausomos valstybės, šutam 
pa su Vakarų interesais.

Prancūzijos - Pabaltijo Draugijos Pir
mininkas senatorius gen. J. Ganeval, ne
galėdamas dėl rimtos operacijos dalyvau
ti pusryčiuose, atsiuntė laišką, kuriame 
labai širdingai atsiliepė apie trijų 
tijo tautų nepriklausomo gyvenimo 
dą ir jų siekimą atgauti laisvę. Jo 
susirinkimui paskelbė Draugijos 
sekretorius H. de Montfort, kartu išreikš
damas savo didelę simpatiją Pabaltijo 
tautoms ir jų laisvės bylai.

Prie garbės stalo, be kitų asmenų, buvo 
E. Pezet, buv. Senato vicepirmininkas, F. 
Coulet, paskutinis Alžyro politinis direk
torius ir gen. de Gaulle kabineto šefas 
karo metu, „Le Figaro“ laikraščio redak
torė Dominique Aucleres, 12 ambasado
rių ir ministerių.

Iš Lietuvos pusės dalyvavo pusryčiuose 
taip pat Pasiuntinybės Patarėjas prof. J. 
Baltrušaitis, Sekretorius A. Liutkus ir 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
kun. J. Petrošius, o iš Latvijos — min. O. 
Grosvald, patarėjas K. Berends ir Latvių 
Bendruomenės pirmininkas E. Lappuke.

(E) Dr. J. Basanavičiaus vardo Argen
tinos Lietuvių Centras paskelbė apyskai
tą už 1961 metus, šiuo metu Centras turi 
456 aktyvius narius. Metinis centro balan
sas siekia 1.471.184,51 Arg. pezų (18 pez. 
= 1 dol.), o metinis pelnas — per 178. 
000 A. pezų. Per 1961 metus centro kultū
riniai parengimai davė per 26.000 A. pezų 
gryno pelno. Šiuo metu centro vadovybę 
sudaro: ALC pirm. K. Deveikis-Pipiras, 
vicepirm. — A. Ruplėnas, sekr. J. Ziber- 
ka. Metinime susirinkime nutarta pagy
vinti kultūrinę veiklą, kiek pasigesta jau
nimo talkos.

Juokdariai seniau mėgdavo kartais pa
sišaipyti iš mūsų kaimynų lenkų perdėto 
nacionalizmo. Sako, jeigu lenkas rašys 
apie dramblį, tai jo rašinio antraštė būti
nai bus „Dramblys ir Lenkija“.

Tą anekdotą prisimename skaitydami 
gegužės 30 d. „Komjaunimo tiesoje“ P. 
Rimkaus straipsnį „Vilkas avies kailyje“. 
Rašo jis .apie kažkokį Černajų, kuris šau
dęs sovietų piliečius, o paskui buvęs gra
žiai įsitaisęs pas bolševikus.

Ar jis šaudė, ar nešaudė, tai mums iš 
tolo sunkoka išaiškinti ir pradėti jį kartu 
su Rimkum pulti ar teisinti. Pati įdo
miausia yra triukšminga to rašinio pa
antraštė, kurioje sakoma: „Suimtas 
vienas budelio Hoizingerio padėjėjas“. Iš 
kur čia tasai Hoizingeris?

O gi tai generolas, kuris tarnauja NA
TO karinėse pajėgose. Bolševikai visais 
būdais stengiasi nužeminti jį, kaip gali
mą savo priešą. Šito siekdami, matote, jie 
Heusingerio pavardę prijungė net ir prie 
Černajaus istorijos. Kad ir nežmoniška, 
bet tik kitoniška. Tikrai kaip aname anek
dote apie lenką ir dramblį.

— Antisemitinis būrys Argentinoje, ker 
šydamas dėl to, kad Eichmanas buvo pa
kartas, sugavo 19 m. amžiaus žydaitę, pei 
liu išpiaustė jai krūtyje svastiką ir cigare 
temis apdegino kūną.

— Siras W. Churchillis,. išvažiavęs į 
Monte Carlo atostogų, griūdamas išsilaužė 
šlaunies kaulą.

— Rytų Berlyno policija suėmė iš Vaka 
rų atkrypavusį jauną vyrą, kuris, pasiro
do, buvo girtas.

— Sudužo prancūzų keleivinis lėktu
vas netoli Paryžiaus, ir žuvo 130 asmenų.

vo 5 metus kalėjimo už tai, kad lagamine 
paslėpęs atsigabeno į Portugaliją sprog
menų.

— „Žycie Warszawy" apkaltino kard. 
Wyšynskį, Lenkijos arkivyskupus ir vys
kupus už jų laišką į tikinčiuosius, kad 
priešintųsi ateizmo skleidimui.

— Varšuvoje pradėtas normuoti par
duodamasis maistas.

— Jūrų plėšikai užpuolė netoli Filipinų 
keleivinį laivą ir atėmė iš keleivių pi
nigus.

— Libane areštuoti 27 asmenys, kurie 
pakaltinti šnipinėjimu Izraeliui.

— OAS padegė Alžyro universitetą.
— Portugalai baigė iš Go jos gabenti sa 

vuosius, kurie buvo Indijai tą kraštą už
imant nelaisvėn patekę.

— Rusai atsiuntė jau ketvirtą laivą į 
Christmas salos rajoną sekti amerikiečių 
ten vykdomųjų atominių ginklų sprogdi
nimų.

— „Žmoniškumo sumetimais]“ sovietai 
paleido vokiečius Wernerius (vyrą ir 
žmoną), kurie praeitais metais buvo nu
teisti už šnipinėjimą.
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Visos kalbos buvo įregistruotos Prancū
zijos Radio ir Televizijos įstaigos.

Ši įspūdinga manifestacija yra ypač 
svarbi Pabaltijo valstybių laisvės bylai, 
kad joje dalyvavo gausiai ir žymių svar
biausių Prancūzijos politinių srovių 
žmonių.

Paryžiaus spauda plačiai aprašė tą įvy
kį. „Le Figaro“ ir „Combat" laikraščiai 
apie tą manifestaciją paskelbė labai pa
lankius straipsnius užsienio politikos 
skyriuje.

„DIDYSIS BROLIS“ LIETUVOS 
PROKURATŪROJE

Sovietiniuose Lietuvos laikraščiuose iš
spausdintas Paleckio įsakas, kuriuo ap
dovanojami garbės raštais prokuratūros 
darbuotojai. Labai dėmesio vertas įsa
kas. Kiek tarp tų apdovanotųjų yra lietu
vių ir kiek nelietuvių? Nelietuvių yra žy
miai daugiau negu lietuvių.

O ar Lietuvoje iš tiesų gyventojų nelie
tuvių yra daugiau negu lietuvių? Atrodo, 
kad kol kas dar taip nėra. Tai išeina, kad 
prokuratūroje susėdę rusai ir kitų tauty
bių pareigūnai šokdina lietuvius. Mes ži
nome, ką reiškia prokuratūra. Dar aiš
kiau — ką reiškia sovietinė prokuratūra. 
Jei ji numato reikalą, tai ir nekaltą žmo
gų gali įkišti kalėjiman.

Vadinas, rusiška prokuratūra tvarko 
sau lietuvius, o Paleckis patiems stro
piausiems jos „broliškiems“ atstovams 
parašo pagyrimo lapus. Gražus gyvenimė
lis!

s I

Vyresnieji baigė mokslo metus
(E) Birželio 7 d. baigėsi mokslo metai 

Lietuvos bendrojo lavinimosi mokyklų 
8-jų ir 10-jų klasių moksleiviams. Vieni 
kitiems linkėjo sėkmingų vasaros atosto. 
gų. Tačiau moksleiviai menkai ilsėsis, nes 
juos bus galima matyti žemės ūkiuose, 
gamyklose prie staklių, remontuojant sa
vo mokyklas. Atostogų metu gamybinę 
praktiką atliks 21.000 moksleivių.

Stiprinami puolimai prieš Fed. Vokietiją
(E) Vilniaus radijas, pagal bendrą lini

ją, gegužės 11 d. ilgame Kirilos pašneke
syje plačiai aiškino, kodėl Fed. Vokietijo
je aštrėjanti klasių kov<a. Pripažinta, kad 
V. Vokietija pasiekusi didelės gerovės ir 
kad joje pastaruoju metu suskaityta 
10000 milijonierių. Tačiau Kirilą griebia
si lyg skęstantis šiaudelio žinių apie paki
lusias kainas, apie sumažėjusius užsaky
mus eksportui ir pan. Radijo klausyto
jams pasakota, kad Vokietijoje vykstan
čiuose profesinių sąjungų suvažiavimuo
se kai kurie (nurodyta: vieni iš nedauge
lio) kalbėtojai pareiškę, jog jie norėtų re 
voliucinių prof, sąjungų su masių kovos 
organizacija... Su pasigardžiavimu paste
bėta, kad buvo ir anglų ir amerikiečių 
atominiai sprogdinimui pasmerkti. Iš viso, 
esą, Vak. Vokietijos pramonės ir finansų 
magnatai „čiulpia darbininkų kraują“, 
kalbasi paauksuotais telefonais, o Dussel- 
dorfo ir Hamburgo turtuoliai ūžauja savo 
vilose... Tad daroma išvada — klasių ko
va stiprėjanti...

Lietuvos dvasininkai „jungiasi“' prie 
protestų

(E) Gegužės 25 d. per Vilniaus radiją 
pranešta, kad į JAV-bių katalikus kreipė- " 
si Telšių vyskupijos apaštališkas! admini
stratorius vysk. Maželis, Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdyto 
jas kanauninkas Dr. Stankevičius ir Vil
niaus arkivyskupijos valdytojas Krivai
tis. Jų kreipimasis į JAV katalikus turįs 
ryšio sų JAV vykdomais 
bandymais. Pabrėžta, kad šie bandymai 
(kaip skelbiama ir visuose komunistų ren 
gi amuose protestuose — E.) sukėlė neri
mą visiems „pažangiesiems pasaulio gy
ventojams“. Girdi, visame pasaulyje pa
sireiškusi pasipiktinimo ir griežtų protes
tų banga. Atominiai bandymai tai esanti 
klaiki grėsmė žmonijos vilčiai ir gyvybei. 
Kaip pasakyta kreipimosi pabaigoje, Lie
tuvos katalikai ir jų- atstovai „prisijungę 
prie galingos pasaulio sąžinės protesto 
bangos“ ir reikalauja, kad tie eksperimen 
tai būtų nutraukti, kad visame 
įsivyrautų taika...

Tas aiškiai nesavanoriškas 
dvasininkų kreipimasis į JAV 
— tai įrodymas, kad partijos 
dai turėjo paklusti ir Lietuvos vyskupai 
ar vyskupijų valdytojai. Po savo metu 
prieš vysk. Paltaroką įvykdyto prievartos 
akto, tai kitas žymus dvasininkijos vardo 
bei orumo panaudojimas grynai politi
niams komunizmo uždaviniams.
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