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PARDUOTUVĖSE PAVASARĮ PASIRODĖ KAILINIAI...

(Elta) Blogai Lietuvoje paskirstomos 
prekės, jos gaminamos pasenusių fasonų, 
modelių, blogos kokybės — apie tai jau 
ne pirmas kartas dejuojama vilniškėje 
„Tiesoje" ar per Vilniaus radijų. Ekono
mistas J. Zinkevičius „Tiesoje" (111 nr.) 
susirūpinęs klausia, kodėl sandėliuose, 
bazėse guli didžiulės prekių atsargos, ko
dėl, pzv., balandžio 1 dienai jų vertė suda 
riusi net 4,6 milijono rublių. Prekių esa
ma daug, bet jų... ir trūksta.

Vis ieškoma tų bėdų priežasčių, o Zin
kevičius pagrindinius tų negalavimų ran 
da du: taigi, didmeninės prekybos atsto
vai dažnai pramonei pateikia nerealias, 
negyvenimiškas paraiškas, ir, iš kitos pu
sės, toji pramonė gamina prekes, kurios 
neturi gyventojų paklausos. Didmeninės 
bezės priima prekes, neturinčias paklau
sos. o šalia jų bandoma {grūsti ir dalį „ne 
įperšamų“, neretai sugedusių nesezoninių 
prekių, štai, Lietuvos prekybos įmonėse 
pasižvalgius ir susidaro užburtas ratas.

Pasidairykime po Vilniaus parduotu
ves, ir ką gi patirsite? Jo^e pasirodė dide 
Ii kailinių kiekiai, ir tai jau reiškė... at
ėjusį pavasarį. Antrajam metų ketvirčiui 
universalinei! parduotuvei pasiūlyta du- 
tris kartus daugiau vyriškų ir moteriškų 
baltinių, kaip pirmajam —žiemos meto— 
ketvirčiui. Vėl žiemą parduotuvės už
verstos vasariniais batais... Kodėl tokios 
prekės parduodamos? Atsakymas ■— čia 
kalti sovietiniai planai, nes, esą, didmeni 
nės bazės atsakančios tik už didmeninės 
apyvartos plano įvykdymą.

Prekybos srityje pastebima ir daugiau 
ryškios netvarkos reiškinių. Pvz., kaip pri 
pažįsta Zinkevičius „Tiesoje“, Lietuvoje 
susidariusios didelės laikrodžių ir foto 
aparatų atsargos. O kaip su pačia preky
ba? Blogai, nes, pasirodo, Lietuvos mies-
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REIKIA IR GALIMA

Chruščiovas pareiškė, kad artimiausio
je ateityje reikia ir galima išspręsti Vo
kietijos taikos sutarties klausimą.

Jis nurodė, kad Laoso klausimas buvęs 
painesnis, o geros valios parodžius buvęs 
išspręstas.

Pakartotinai užsipuolė ir Europos Eko
nominę Bendruomenę.

ALŽYRAS ŠVENČIA
Baigus referendumą — gyventojų pasi 

sakymą už nepriklausomybę, laikinoji re 
voliucinė Alžyro vyriausybė grįžo į savo 
kraštą.

Iš Maroko pasienio buvo atitraukta 
prancūzų kariuomenė, ir su savo Išlaisvi
nimo Armija grįžo taip pat laikinosios vy 
riausybės ministerio pirmininko pavaduo 
tojas Ben Bella. Kadangi tarp jo ir min. 
pirmininko Ben Keddos santykiai yra 
įtempti, vienu metu bijota, kad Bella ne- 
suruoštų perversmo.

Kitaip „džiaugsmas“ buvo reiškiamas 
Orane, kur tebeveikia OAS. Ten pradėta 
šaudytis, ir žuvo kelios dešimtys žmonių 
(paskutiniais duomenimis 95).

NUBAUSTI UŽ TUNELĮ
5 jauni vokiečiai — tarp jų 2 iš V. Ber

lyno — Rytų Berlyne smarkiai nubausti 
(15 metų, 7 m., 5 m„ 9 m. ir 8 m.) už tai, 
kad jie padėjo kasti tunelį žmonėms pa
bėgti į Vakarus.

OAS PRANCŪZIJOJE
Prancūzijoje dar tebeveikia OAS žudi

kų komandos.
Pastarosiomis dienomis buvo nužudyti 

keli politiškai reiškęs! asmenys.

GROMYKO PAREIŠKIMAS
Austrijos kancleriui Gorbachui suruoš 

tame priėmime Maskvoje Gromyko pa
reiškė. k'd Britanija pralaimėsianti įsto
dama į Europos Ekonom. Bendruomenę.

Ta klaida tik pamečiui pradėsianti aiš
kėti.

Vokiečių ambasadorius Dr. Krollis pa
siūlė sovietams išbarstyti savo ekonomi
nę bendruomenę (Comeconą).

PALEIDO ŠNIPĄ
V. Vokietija nutarė paleisti iš kalėjimo 

sovietų šnipą Valentiną Pripolzevą.
Tuo norima atsidėkoti sovietam5 už pa 

leistuosius Wernerius, kurie buvo nuteis
ti už šnipinėjimą, ir suminkštinti, kad bū
tų paleisti du vokiečių studentai.

Pripolzevas 1961 m. rugpiūčio mėn. bu 
vo nuteistas 4 metams. 

tuose nėra nė vienos specializuotos laikro 
džių ar foto aparatų parduotuvės. O 
štai, Vilniuje, eilėje juvelyrinių parduo
tuvių prekiaujama... indais.

Komunistinė propaganda nuolat puola 
„senąsias atgyvenas“, bieurų kapitalisti
nių laikų palikimą, tačiau tai, kas bolševi 
kinės santvarkos metu vyksta kad ir pre 
kybos srityje, verčia daryti išvadą: senai 
siais laikais buvo tvarka, o dabar — ne
tvarka, chaosas. Svarbiausia, kad nekrei
piama dėmesio į gyventojų paklausą. Par 
duotuvėse įvesta vad. pageidavimų, pa
siūlymų knygos, bet nesama jokios žy
mės apie visų pasiūlymų likimą. „Tieso
je“ dar ir dejuojama, kad iki šiol dar ne
paruošti moksliniai paklausos nagrinėji
mo metodai. Siūloma, kad Maskvos, Le
ningrado pavyzdžiu ir Lietuvoje prie di
desnių parduotuvių būtų suorganizuotos 
pirkėjų paklausos tyrimo tarybos. (Klau
simas, ar tai dar labiau nepakeltų įsiga
lėjusio biurokratizmo? — E.).

Prekybos ministerijai tenka didelė at
sakomybė, ir ekonomistas J. Zinkevi
čius ją nedviprasmiškai puola, kaltinda
mas dar ir nevykusiu prekių pristatymu 
į parduotuves. Kokių keistybių pasitaiko 
prekybos srityje, geriausiai liudija toks 
pavyzdys: Telšių „Masčio“ fabrikas pro
dukciją siunčia į Kauno didmeninę dra
bužių bazę, o Telšių Ir gretimų rajonų ko 
operatyvai važiuoja šios produkcijos atsi 
vežti iš... Kauno.

Visur kliūtys, įvairūs „žinybiniai“ bar
jerai, ir, sakoma, jau laikas juos sutriuš 
kinti, nes jie tik pasipiktinimą kelia. Kad 
jie kelia pasipiktinimą, tai daugiau kaip 
aišku, lygiai ir suprantama, kad tuo pa
čiu metu ne tik piktinamasi, bet ir bodi- 
masi santvarka, tokią netvarką sukėlusią.

DIENOS -|
MIRĖ W. FAULKNER

Mirė Nobelio premijos laureatas ameri 
kiečių rašytojas William Faulkner (šir
dies smūgiu). Jis buvo 64 m. amžiaus.

Savo raštuose vaizdavo išimtinai pieti
nės Amerikos valstijas.
PAGRINDAS SUSIRŪPINTI ALŽYRE

Alžyro vyriausybė paskelbė gilų savo 
susirūpinimą, kad „broliai arabai“ sten
giasi smogti jiems iš užpakalio. Kalba ei 
na dėl Maroko karinių dalinių, kurie ver 
žiasi per sieną į Alžyrą.

Ee to, tvirtinama, kad iš Maroko atžy
giavę Tautinės Išvadavimo Armijos 
(ALN) daliniai, kurie prijaučia ministe
rio pirm, pavaduotojui Ben Bella!, už
ėmė Graną ir gretimas sritis.

Tačiau paskutinės žinios skelbia, kad 
gzli būti išvengta susidūrimų su Maroko 
kariuomene, o su Bella — susitaikyta.
NOVOTNIO LIKIMAS

Iš Čekoslovakijos ateina žinios, kad sta 
linistas prezidentas Novotnys išstumtas 
iš partijos vadų.

Partijoje judėjimas prasidėjo, kai buvo 
areštuotas ir nuteistas kalėti buvęs vi
daus reikalų ministeris Barakas. Šis da
bar jau esąs paleistas ir gal grįšęs į val
džią, Paleista esanti ir jo žmona, kuri bu
vo nuteista 3 metams už rūpinimąsi savo 
nuteistuoju vyru.

Spėjama, kad Novotnys turėsiąs visiš
kai pasitraukti, nes ir Chruščiovas nepa
laikąs jo kaip staljnisto ir ypač kaip ne
pajėgiančio susidoroti su pramonės pla
nais ir su žemės ūkio nepritekliais.
NERAMUMAI BRAZILIJOJE

Brazilijoje buvo kilusios riaušės dėl 
maisto, visuotinis streikas paraližavo 
kraštą, o tuo metu dar atsistatydino min. 
pirmininkas Neįves, norėdamas kandida
tuoti į parlamentą.

Prezidento teisės buvo susiaurintos, 
kaip atsistatydino Quadros ir perėmė 
Goulartas. Kad krašte neprasidėtų visiš
ka suirutė, svarstomas klausimas vėl duo 
ti prezidentui didesnes teises.
SUNKUS TRIBUNOLO DARBAS

Prieš kurį laiką buvo paleistas Prancū 
zijos tribunolas, kuris teisė Salaną ir ki
tus OAS vadus.

Naujojo tribunolo pirmininku buvo pa 
skirtas gen. Larminat. Tačiau jis parašė, 
kad tokių pareigų negalįs eiti, ir nusišovė. 
40 VAL. DARBO SAVAITĖ

102 kraštų atstovų konferencija sutarė, 
kad pramonėje turi būti palaipsniui priei
ta 40 valandų standartinės savaitės.

Pereinant prie jos neturi mažėti darbi
ninkų atlyginimai,

LAISVIEJI ŽURNALISTAI 
BERLYNE

(E) Apie Laisvosios Spaudos Sąjungos 
(Verband der Freien Presse) 15 m. su
kakties progą minėjimo Iškilmes Vak. 
Berlyne papildomai pranešama:

Fed. Vokietijos spaudos tarnybos kvie
timu 25 tremties laikraštininkų grupė, 
jų tarpe ir du lietuviai —Eltos atstovai— 
birželio 15 d. buvo nuskridę į Vakarų 
Berlyną, kur juos sutiko specialiai iš Bon 
nos atvykęs spaudos įstaigos (Bundes- 
presseamt) atstovas Dr. W. Schmahl. Bir 
želio 16 d. grupė apvažiavo išilgai Berly
no zonos ir sektorių pasienį ir buvo priim 
ta Berlyno senato Informacijos centre. 
Jo viršininkas W. Steltzer supažindino su 
miesto padėtim ir atsakė į jam pateiktus 
klausimus. Kongresų halės rūmuose su
ruoštuose pietuose kalbėjo Fed. Vokieti-1 
jos spaudos tarnybos turistų biuro virši
ninkas Dr. Harting, Pabėgėlių ministeri
jos atstovai Dr. Priessnitz ir Rammelt, V. 
Berlyno radijo siųstuvo RIAS atstovas. 
Po to grupės dalyviai nusifotografavo 
prie komunistinio režimo pastatyto „Gė
dos mūro“ ties Brandenburgo vartais, o 
vakare aplankė Berlyno Vakarų teatrą.

Birželio 17 d. Weddingo kapuose, daly
vaujant Fed. Vokietijos kancleriui Aden
aueriui ir Berlyno burmistrui Brandtui, 
buvo padėtas vainikas su pavergtųjų 
tautų spalvomis 1953 m. vokiečių laisvės 
sukilimo aukoms pagerbti.

Birželio 18 d. Bonnoje, Piliečių sąjun
gos rūmų salėje, įvyko tremtinių laikraš
tininkų susitikimas su vokiečių spaudos 
atstovais. Čia atvyko valstybės sekreto
rius Dr. Nahm, Fed. Vokietijos referentas 
besikuriančioms tautoms Dr. Lohrisch, 
Deutsche Welle siųstuvo atstovai ir kt. Bu 
vo perskaitytas laisvųjų laikraštininkų 
Miunchene priimtas pareiškimas, kuria
me pabrėžta vykstančio Europos apsijun- 
gimo reikšmė pavergtosioms tautoms ir 
pasisakyta už įsteigimą Laisvųjų laikraš
tininkų europinės federacijos. Po to įvy
ko priėmimas pas Bendriesiems vokiečių 
klausimams ministrą Ernst Lemmer, ku
ris pareiškė gerai žinąs pavergtųjų tautų 
giliausią norą ir pabrėžė jų teisę apsi
spręsti savo pačių ateitį. Nors ir labai už
imtas,, min. Lemmer atsakinėjo į jam pa
teiktus klausimus, kuriuos kėlė įvairių 
tautybių atstovai, jų tarpe ir Eltos atsto
vas.
Laisvosios Spaudos Sąjunga įsteigta 
1947 metais

Laisvosios Spaudos Sąjunga, neseniai 
Fed. Vokietijoje minėjusi 15 m. sukaktį, 
buvo įsteigta Vokietijoje dar 1947 m. Jai 
priklauso tremties žurnalistai ir leidyk
los iš Vidurio ir Rytų Europos, Balkanų 
ir Pabaltijo. 1947 m. liet, tremties spau
dos leidėjams valdyboje atstovavo J. Vi- 
tėnas, vėliau — S. Miglinas, V. Banaitis.

šiuo metu prezidiumo nario ir kasinin 
ko pareigas eina VLIKo VT narys J. Kai
rys (jis valdyboje atstovauja laisvąją 
Eltą).

Laisvosios Spaudos Sąjungos 15-čio su 
kakčiai-paminėti išleistas 96 psl. leidinys 
vokiečių k., kuriame du straipsniai skirti 
lietuvių spaudos ir kultūros gyvenimo ap 
žvalgoms.

— Lenkijoje pramonės darbininkas už
dirba apie 2000 zlotų mėnesiui, o už užsie 
ninę kostiumui medžiagą jam reikėtų mo
kėti triskart tiek, o už užsieninį automo
bilį jis turėtų dirbti 40 metų, niekam ki
tam neišleisdamas nieko iš savo atlygini
mo. \

200 AUKŲ
Nuo balandžio mėn. vidurio Kalkutoje, 

Indijoje, cholera mirė 200, sirgusiųjų žino 
ma apie 700, o neregistruotų atvejų buvę 
tūkstančiai.

Epidemijos šaltinis — skurdus higieniš 
kų sąlygų neturįs priemiestis.

30 EICHMANO PADĖJĖJŲ
Kitų metų pradžioje Vokietijoje bus tei 

siama apie 30 buvusių Eichmano padėjė
jų.* Tarp jų „vyriausiasis budelis“ — SS 
pulkininkas Baer, kuris paskutiniaisiais 
karo metais buvo Aušvico komendantu.

KAS VALDYS ALŽYRĄ?
Atsiklausus krašto gyventojų dėl nepri

klausomybės, Alžyre turės būti vykdomi 
rinkimai.

I rinkimus eis dvi srovės. Viena jų gru
puojasi apie egzilinės vyriausybės minis
ter! pirmininką Ben Keddą, kuris nori, 
kad Alžyras glaudžiai bendradarbiautų su 
Prancūzija. Antrosios simbolis yra Ben 
Bella, kuris būtų už sąjungą su arabų 
kraštais ir pasiryžęs imti paskolas ir tech 
nikinę pagalbą, iš kur tik galės gauti. Ga
limybių laimėti turi daugiau Bella, kaip 
Išlaisvinimo Armijos simbolis.

Ben Kedda
Vokiečių „Die Welt“ dar prieš vykdant 

gyventojų atsiklausimą Alžyre dėl nepri
klausomybės rašė:

„Sekančios savaitės turės parodyti, ar 
Alžyras pasuks į Nassero ir Kasablankos 
valstybių grupę, ar laikysis Eviane sutar 
tosios politikos. Dar visu aštrumu pasi
reikš dvikova tarp radikaliųjų naciona
listų ir tų politikų, kurie susitarimais re
mia Alžyro ateitį“.

Aštrėjant santykiams tarp provizori
nės vyriausybės vadovų, britų „The Dai
ly Telegraph“ pasisako už nuosaikųjį Ben 
Keddą. Laikraštis rašo:

„Niekas dar negali pasakyti, kuo viskas 
baigsis. Tačiau iš visko atrodytų, kad Ben 
Kedda su savo vyriausybe bus muzulmo- 
nams gyventojams priimtinas kaip simbo 
lis karinės galios. Tokie vyrai, kaip Ben 
Bella, lyg musės lenda į Nassero nuregz- 
tąjį voratinklį, tačiau vis tiek dar reikia 
įrodyti, kad voras yra pajėgus suvirškin
ti juos, o jei taip ir atsitiktų, tai ar tie pie 
tūs tikrai jam į naudą išėjo“.

Britų „The Guardian“ tiesiog įžiūri di
delę nelaimę Alžyru!, jei varžovai imtų 
rimtai vaidytis.

„Alžyro masėms“, rašo laikraštis, „ku
rios dirbo, kad būtų pasiekta nepriklauso 
mybės, ir dėl to beveik aštuonerius me
tus kentėjo, dabar FLN vadų kova dėl vai 
džios turi atrodyti kaip ypač žiaurus posū 
kis. Atėjo metas kurti ir statyti naują 
tautą, ir iki neseno laiko atrodė, kad FLN 
vadovai, kurie tokie veiklūs buvo kovo
jant už nepriklausomybę, ir toliau tvar
kys reikalus. Dar per anksti būtų spręsti, 
kokiu keliu pakryps kova tarp provizori 
nės vyriausybės galvos Ben Keddos ir Ben 
Bellos ar kokią jėgų persvarą turi kuri 
pusė. Bet abu turi šalininkų gerai gink
luotoje ir gerai apmokytoje Tautinėje Iš 
laisvinimo Armijoje, ir todėl esama pavo 
jaus, kad abi pusės pradės kovoti ir gink 
lais, nebe vien tik žodžiais. Tada europie 
čiai vėl gali nebepasitikėti ir gali iškilti 
OAS. Net jei ir būtų išvengta paties blo
giausio, vis tiek gali pritrūkti tos varo
mosios jėgos, kurios tiek ilgai užteko Al
žyro nacionalistams, ir tada pareiga atsta 
tyti Alžyrą žymiai pasunkėtų“.

Prancūzų „Le Figaro“ nenori, net prisi 
leisti kitokios minties, kaip tik apie taiką, 
sakydamas:

„Kokie beiškiltų dar spręstini sunku
mai, tačiau sukilęs kraštas jau per ilgai 
yra kentėjęs, kad visas savo jėgas skirtų 
dar kam nors kitam, o ne taikai. O ta tai 
ka bus visuotinio atleidimo ir bendro dar 
bo taika“.

TIK TAIKINGU BŪDU
„N. Y. Herald Tribūne“ dėl Amerikos 

prezidento pasisakymo Kinijos reikalu 
rašo:

„Norėdami išsiaiškinti, ką galvoja Ken 
nedys, kinų komunistai pradėjo jungtinį 
karinių ir diplomatinių pajėgų propagan 
dinį puolimą. Iš pradžių jie kariškai pasi 
ruošė frontui... PrSkui paaiškino, kad yra 
pasiruošę sutikti amerikiečių remiamąjį 
kinų nacionalistų puolimą. O prieš savai 
tę Mao Tsetungas pagaliau jau net tiek to 
Ii nuėjo, kad per savo pasiuntinį Lenki
joje tiesiog iškėlė klausimą Kennedžiui: 
ar Jungtinės Valstybės yra tos nuomonės, 
kad būtų remtinas Formozos ir pakraščio 
salų kinų nacionalistų pajėgų ruošiama
sis žemyno puolimas? Kennedys atsakė: 
ne. Kartu su tuo prezidento atsakymu

PASAULY
— Tuniso prez. Bourguiba tvirtina, 

kad jo žmona esanti pats inteligentiškiau
sias asmuo visame krašte, nes ji patarusi 
nepradėti pulti prancūzų Bizertos bazėje, 
o jis nepaklausęs, dėl to žuvo 812 tunisie
čių (prancūzų 30).

— Vienietis gyrėsi draugams, kad jo 
automobilio labai erdvi bagažinė, besigir- 
damas įlindo, durys automatiškai užšoko, 
ir policija 20 minučių gaišo, kol po sėdy
ne išgręžė skylę ir paėmė iš jo raktą.

— Varšuva užsimojusi pravesti sau po
žeminius traukinius.

— Banginį prie N. Zelandijos gaudęs 
laivelis turėjo pabėgti, nuplovęs žeberklą 
laikiusią virvę, nes ta milžiniška žuvis 
sužeista grėsė paskandinti laivelį.

— Olandijoje dirba 3% moterų, Pran
cūzijoje 27%, V. Vokietijoje 32%.

— Vakarų Vokietijoje džiova serga apie 
300.000, ir miršta apie 9.500 kasmet.

— Labai mėgstantieji visokias smul
kias karalienes britai atsivežė kandidatę 
į jas Kristiną Paxford į Stratford-upon- 
Avoną, tačiau kai teko pradėti karūnuoti, 
tai buvo pasigesta karūnos, kuri vėliau 
buvo rasta maiše javų lauke.

ir Ben Bella
buvo paskelbtas įspėjimas tam atvejui, 
jei komunistai vėl bandytų ginklu pakeis 
ti esamąją padėtį. Prezidento požiūrį rei 
kia suprasti taip, kad bet kokių pakeiti
mų gali būti pasiekta tik taikiais pasita
rimais. Jei komunistai norėtų jėga susi
tvarkyti. tai prezidento atsakymas aiš
kus: j jėgą bus atsakyta jėga“.

ENTANTĖ
Austrų „Die Presse“ ryšium su Vokieti 

jos kanclerio Adenauerio kelione į Pran
cūziją šitaip aiškinasi prez. de Gaulle‘io 
dažnai kartojamą „Entente“ žodį:

Prancūzai tuo žodžiu supranta tal
kos ir karo metu politinį interesų bendru 
mą, sąjungą ir sutarimą užsienių politi
kos reikalais, kas išplaukia iš ilgą laiką 
pastovios buvusios padėties ir sudaro pa 
grindą abiejų dalyvių tautinei egzistencl 
jai ir saugumui. Vokiečių kanclerio vals
tybinis vizitas de Gaulle'iui duoda progos 
iškilmingai paskelbti tokią Vokietijos ir 
Prancūzijos santarvę, kuri per pastaruo
sius dešimt metų buvo išugdyta ir pavers 
ta tikrove“.

NUOSPRENDIS ROKIŠKIO BYLOJE — 
SUŠAUDYTI

(E) Birželio 13-16 d.d. Rokiškyje vyko 
Lietuvos Aukščiausiojo teismo išvažiuoja 
mosios sesijos posėdis, nagrinėjęs, anot 
Vilniaus Eltos pranešimo, „buržuazinių 
nacionalistų gaujos“ vadų Juozo ir Izido
riaus Streikų bei gaujos dalyvio Vlado 
Krasausko bylą. Pagal teisme paskelbtą 
kaltinamąjį aktą, abu broliai Streikai da 
lyvavę „gaujose“, žudę vad. tarybinius 
žmones, terorizavę aplinkinius gyvento
jus. Esą, visi kaltinamieji prisipažino kai 
ti. Teismui pirmininkavo Aukšč. Teismo 
narys L. Miežėnas. Aukš. Teismo Kolegi
ja nuteisė Juozą Streikų aukščiausia 
bausme — sušaudyti, Iz. Streikus nuteis
tas 15 m. kalėti, konfiskuojant turtą, V. 
Krasauskas — 10 m. kalėti, taip pat kon
fiskuojant turtą. Kaip ir kitose panašio
se bylose, paskelbta, kad nuosprendis — 
galutinis ir neapskundžiamas.

Vėl sušaudyti spekuliantai
(E) Apkaltinti spekuliacija užsienio va 

liūtą, penki sovietų piliečiai Minsko teis
mo nuteisti mirties bausme — sušaudyti. 
Kiti nubausti bausmėmis po 10-15 metų. 
Esą, spekuliantai veikę visoje Sovietijoje. 
šienapiūtė atsilikėlių nelaukia
(E) Vilniaus radijas savo valandėlėje že
mės ūkio darbuotojams (birželio 21 d.) 
pastebėjo, kad šienapiūtė atsilikėlių ne
laukia ir kad dauguma kolchozų ir sov- 
chozų šienavimo darbus pradėję dar bir
želio mėn. pradžioje. Kalbėdamas apie 
šienapiūtę. žemės ūkio produktų gamy
bos ir paruošų ministerijos žemdirbystės 
inspekcijos viršininkas Simaitis nurodė, 
kad tie kolchozai su sovehozais iš viso 
blogai rengiasi šienapiūtei. Jos metui pri 
artėjus dar ūkiuose buvo nesuremontuo
ta ir neparuošta šienavimui beveik pusė 
traktorinių šienapiūvių. Aiškinta, kad pa 
vėluota šienapiūtė neša didelius nuosto
lius (taigi, su katastrofiška padėtimi šį
met, atrodo, susidurs ir sėjos darbai ir 
šienapiūtė ir vis, kaip taisyklė, kaltina
mas blogas oras — E.).

IŠNAUDOJA DUOMENIS APIE 
LIETUVIŲ PADĖTĮ VOKIETIJOJE
(E) Partinė propaganda Lietuvoje kiek 

viena proga kelia Vokietijoje ar kitur gy 
venančių lietuvių išeivių tariamai labai 
sunkią padėtį. Kai lietuvių spaudoje pasi 
rodė BALFo įgaliotinio Iz. Rugieniaus iš
samus straipsnis apie Vokietijos lietuvius 
ir jų problemas, vilniškė „Tiesa“ pasisku 
bino per keturias skiltis pacituoti visą ei 
lę Rugieniaus paskelbtų duomenų, skai
čių apie lietuvių padėtį Vokietijoje, ku
rie. pagal dienraštį, esą „dėmesio verti 
faktai“. Straipsnio autorius susidorojęs 
su Rugieniaus (jį vadina „kažkokiu Ru- 
gienium“) informacine medžiaga, dar puo 
la ir Čikagoje išeinantį „purviną katali
kų laikraštuką“, kad šalia Rugieniaus 
straipsnio, su kurio išvadomis, girdi, ne
galima nesutikti, dar laikraštyje paskelb
tas ir kitas straipsnis, kuriame, esą, „iš
drįstama purvais dergti Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių pastangas sukurti švieses
nį gyvenimą Nemuno ir Neries krašte“.

DBLS Coventry Skyriaus nariui
A. KASPARAVIČIUI,

Jo mielai motinai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia
Skyriaus Valdyba ir nariai

1
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ALGIS TRAKYS IR JO DRAUGAS
(LIETUVIŠKOS KNYGOS IR FILMAS VAIKAMS)

Vaikai mėgsta pasakojimus ir vaizdus 
iš gyvulių pasaulio. Šuo yra artimiausias 
žmogui iš kitų naminių gyvulių, šuo gali 
būti geru draugu vaikams, juos saugoti, 
su jais žaisti, kartais net iš pavojų išgel
bėti. Todėl yra pasauly daug knygų prira 
Syta apie šį simpatingą gyvulėlį, ypač 
daug knygelių vaikams. Šuo dažnai įveda 
mas ir j filmus. Vien šiais metais Holly- 
woode jau pagaminti du filmai vaiko ir 
šuns draugystės tema: Walt Disney’s „The 
Big Red” ir Warner Brother’s ,.Lad. a 
Dog“. Abu gražūs ir geri vaikams ir, 
kaip tokie, turi pasisekimo.

Malonu, kad ir lietuviškas filmas atsi
rado valko ir gero šunelio draugystės te
ma. Tai Vytauto Stasiūnaičio, jauno, ga
baus dailininko pieštinis fi’mas - kartū
nas, vardu „Algis Trakys ir Taksiukas 
Šleivys“. Pirmoji šio filmo dalis — kova 
su gaidžiu — pagaminta 1959 m. ir jau su 
pasisekimu rodyta Amerikos lietuviškose 
kolonijose. Antroji dalis — užpuola bi
tės — pagaminta šiais metais. Algio ir 
Taksiuko lietuviški nuotykiai manoma 
tęsti, nes ankstyvesnieji buvo vaikų ir su 
augusių šiltai ir su dėmesiu priimti.

Šio rašinio tikslas yra peržvelgti ne 
pat| filmą. Vytauto Stasiūnaičio talentin 
gai ir kruopščiai atlikti darbai verti spe
cialistų dėmesio ir kritikos bei pagyrimo. 
Čia norisi kritiškai paminėti šio filmo pro 
totipą — dvi vaikams skirtas knygutes: 
„Algis Trakys ir Taksiukas šleivys“ — 
Kova su gaidžiu, antroji dalis — „Algis 
Trakys ir Taksiukas Šleivys“ — Užpuola 
bitės. Antrosios dalies pasirodymas tik 
po trejų metų rodo, koks nelengvas yra 
darbas parašyti ir išleisti iliustruotą vai
kams knygelę.

Pastarųjų negalima pavadinti knygelė
mis. Tai didelio formato, kad ir negausios 
puslapiais, bet labai gerame popieriuje, 
skoningų spalvų iliustracijomis (iš V. Sta 
siūnaičio filminių piešinių) knygos. Aiš
kios raidės, lengvai skaitomos. Piešiniai 
ir tekstas labai paprasti, pa sakoj amo-rea 
listinio pobūdžio. Vaizdai bet kokio am
žiaus vaikams suprantami. Tiesa, yra ir 
nelengvų žodžių. Bet tada vaikui susida
ro proga klausti. Tėvai paaiškindami pra
plės vaiko žodyną, taip pat Lietuvos že
mės. trobų, sodų, kiemų vaizdo suprati
mą. šios knygos turi lietuviškos auklėja
mosios reikšmės.

Koks tų knygų pedagoginis aplamai ir 
literatūrinis koeficientas?

Algis Trakys gyvena ir veikia Lietuvo
je, gražiame kaime, Suvalkijoj. Aplinka 
labai graži, švari. Puikūs lietuviško sti
liaus namai, liaudies darbo meniški bal
dai. Tvarkingi sodai, keliai. Algis — sim
patingas septynmetis berniukas. Jo drau
gas — šunelis Taksiukas šleivys — gerų 
papročių, jdomus jaunas gyvulėlis. Jų 
draugystė, jų nekalti nuotykiai suteikia 
švelnaus smalsumo ir vaikiško susidomė
jimo: kas bus toliau, kas tiems dviems 
jaunuoliams atsitiks.

Pirmoje dalyje tų nuotykių labai ne
daug. Teksto autoriaus Algirdo Gustaičio 
nupasakojama aplinka, laikas ir abiejų 
veikėjų būdai. Nors pasakojimas išplės

RAŠO Alė Rūta

tas, bet veiksmo, nuotykių labai nedaug. 
Tiesa, gražiai aprašyta vaiko ir šuniuko 
mieguistas ankstyvas rytas, gaidžio gie
dojimas ir vištų stebėjimasis tuo giedoji
mu. Pamažu berniukas su šuniuku išeina 
pasivaikščioti, patenka j vištidės, uždaro 
gaidį- vištos gūžtoje, — ir visas knygos 
tekstas. žinoma, dar vištos stebisi, dar 
gaidys susigėdęs, o Taksiukas patenkin
tas, bet vaikams reikalinga nuotykių. Net 
gi čia nelabai aišku, kodėl Algis su gai
džiu kovojo, j{ uždarydamas po grotelė
mis. Ar tik todėl, kad jis giedodamas ber 
niuką per anksti pažadino? Bet juk tai na 
tūralus gaidžio „darbas” —anksti giedoti.

Antroji knyga turi tekstą nepalygina
mai geresnį. Jei vaikai mėgo pirmąją, tai 
šią turi grobstyte grobstyti.. Čia jau yra 
visa vaikiška istorija, literatūriškai visiš 
kai neblogai sukomponuota. Čia Algis ir 
Taksiukas eina per sodybą, užsinori obuo 
lio, paskui— daugiau obuolių; čia Taksiu 
kas Šleivys prilenda kur nereikia — prie 
bičių avilio, tuo išgąsdindamas bites. 
Veiksmas ir nuotaika kyla, kai Algis, 
krėsdamas obuolius, dar labiau užkliudo

SAVAITQALIS
SU KNYQA

RAŠO JURGIS GLIAUDĄ

Prof. Juozas Eretas savo įvade į Vlado 
Mingėlos parašytą Kun. Antanas Milukas 
monograLją rašo: lengviau rašyti šimtąją 
iš eilės Linkolno ar Bismarko biografiją, 
negu pirmutinę Valančiaus, Čiurlionio. Mi 
lašiaus, Šalkauskio ar Miluko. Tačiau su
manymas tapo kūnu, ir kunigo Antano 
Miluko monografija pasirodė. Vladas Min 
gėla knygos išleidimu apvainikavo savo 
kelių metų sumanymą. Pastatė knyginį pa 
minklą žmogui, kuris išleido du šimtu lie
tuviškų knygų, jų tarpe tokias: Kristijo
no Donelaičio raštai (1897 m.), dr. J. Basa 
navičiaus Lietuviškas pasakas (1899), Pie 
tario Algimantą (1904) ir kt. ir kt.

Kunigas Antanas Milukas yra viena iš 
įdomiausių Amerikos lietuvių asmenybių: 
kunigas, knygų leidėjas, visuomenininkas, 
politikas, praktikas-idealistas, garsus sa
vo pasiaukojimu ir kontraversiškomis ko 
vomis su savo buvusiais draugais. Neeili 
nė asmenybė, kupina aistros, laimėjimų 
ir klaidų, nuopelnų dangui ir žemei.

Vladas Mingėla, savo solidžiai išleisto
je 1962 m. monografijoje Kun. Antanas 
Milukas atskleidžia mums šio nepaprasto 
kunigo gyvenimo istoriją, plačiai užgrieb 
damas komplikuotą ano meto visuomenės 
sąrangą. Iš tikrųjų nepaprasto žmogaus 

bites. Į veiksmą įsitraukia ir bičių pašau 
lis. Bičių žvalgai praneša apie priešą. Bi
čių karalienė užsirūstinusi. Mobilizacija. 
Visuotinė. Gylininkai, strėlininkai ir kito 
kie bičių pulkai eina ginti savo namų, sa
vos tėviškės. Pakyla skraidomieji dali
niai, tikra, neseniai praūžusio karo lėktu
vų eskadrilė. Proga vaikui paaiškinti ir 
apie karą. Be to. į knygos veikėjus įtrauk 
ti genys, varnėnas, zuikutis. Perskaitęs 
knygelę, vaikas gali vaizdžiai atpsakoti, 
visą tą istoriją papildydamas sava vaiz
duote.

Teksto kalba vaizdi ir taisyklinga. Spal 
voti iliustracijų piešiniai labai puošia kny 
gą ir labai padeda suprasti bei vaizduote 
praplėsti šuniuko ir berniuko nuotykių 
istoriją.

Abi knygos išleistos „Lietuvių Dienų“ 
leidyklos. 4364 Sunset Blvd., Hollywood 
29, Califf. Jas galima gauti leidykloje ir 
pas visus lietuviškų knygų platintojus. 
Kaina kiekvienos knygos po du doleriu. 
Abiejų knygų autorius—Algirdas Gustai 
tis, dailininkas — Vytautas Stasiūnaitis.

gyvenimo istorija iškyla iš knygos pusla
pių, kaip nepaprasto žmogiškojo polėkio 
istorija. Joje yra daug šviesos, bet daug 
kartėlio; daug kovos, bet ir daug apmau
do; didingų parapijų, vienuolyno steigi
mas, didžių laikraščių leidėjas, šimtų 
knygų redaktorius, buvojęs pas Amerikos 
prezidentą, kuris rašė Milukui „įsigilinau 
į Jūsų minti, brangusis mano p. Milukai“, 
žmogus, išrūpinęs didingą Lietuvių dieną 
iš Baltųjų Namų, kurį Maironis mini tarp 
ryškiausių mūsų atgimimo figūrų savo 
„Jaunojoje Lietuvoje”, mirė vienišas, be 
reikšmis. užmirštas, visiškas beturtis. Jo 
palikimas tik pasivaikščiojimo lazdelė, ku 
rią paveldėjo brolis Matas Milukas, jo am 
žino poilsio vieta — pasidalytas su kun. 
A. Kodžiu kapas, kuriame palaidojo kun. 
Miluką.

Vlado Mingėlos monografija puikiai su
telkė savyje tuos visus dramatiškuą kun. 
Antano Miluko gyvenimo aspektus. Dide
lis darbas atsiekė tikslą. Knyginis pa
minklas byloja reikšmingiau už akmeninį 
antkapį. Iš kun. Antano Miluko gyvenimo 
istorijos tūkstančiai skaitytojų patirs, 
kaip kovojo ir kuo gyveno tie, kurie pa- 
kė’ė tautą iš užmaršties ir tautinės stag
nacijos. Čia yra neabejotinai patriotinė
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viai per metų eilę jau priprato prie savo 
keliaujančiųjų kapelionų. Klebonijoje sė
dinčio ir savo klestintį ūkį tvarkančio kle 
bono tipas užleido vietą vis judančiam, 
visur būnančiam ir daug kur nesuspėjan
čiam, šoferio meną puikiai išmanančiam, 
nenuoramai kapelionui. Ieškant tokio ku 
nigo pirmavaizdžio, savaime nukrypsta 
žvilgsnis į didįjį ■ pirmųjų krikščionybės 
metų keliautoją, misijonierių pirmataką, 
tautų apaštalą šv. Povilą. Užtenka tik ati 
džiai paskaityti Apaštalų Darbų knygą, 
pradedant 13 skyrium, ir kartu pasekti 
žemėlapį, kad būtų galima nustebti šv. Po 
vilo padarytųjų kelionių didumu. Nevel
tui ir apie savo išrinkimą patyrė keliau
damas, tik tada dar ne skelbti Kristaus 
mokslo, o suimti to mokslo išpažinėjų, 
kad juos „galėtų apkalęs atvesti į Jeru
zalę” (Apd. 9.2). Kun. Ananijui Viešpats 
tada apreiškė šv. Povilo pašaukimą: „Jis 
yra man rinktinis indas, kad neštų mano 
vardą pagonių, karalių ir Izraelio vaikų 
akivaizdon. Nes aš jam parodysiu, kaip

šios knygos vertė. Yra greta tos vertės ki 
ta, dar turiningesnė reikšmė: reikia tikė 
ti, kad kada nors kun. Antano Miluko as
menybė, dokumentiškai pristatyta šioje 
monografijoje, sulauks ir romanisto dė
mesio. kaip kad sulaukia jau V. Kudirka. 
Didieji praeities žmonės tik tada taps su 
lieti su tautos istorija, su dabartine kar
ta, su neatskiriamumu iš dabartinės die
nos, kada jie lydi visuomenę monografi
jose. beletristikoje, mene.

„Tie vardai verti mūsų meilės, mūsų 
atminimo bei sekimo“, tvirtina profeso
rius J. Eretas. „Savo moralinę pareigą 
jaučianti tauta jiems stato paminklus, 
įamžina jų vardą monografijomis ir seka 
jų pėdomis”.

Tokių rūpestingų monografų, koks šio
je knygoje pasirodė Vladas Mingėla, 
mums reikia daugiau. Kada kiekvienas 
istorinis faktas okupuotoje Lietuvoje iš
kraipomas, falsifikuojamas ir pateikia
mas netikras, laisvojo pasaulio lietuviai 
privalo palikti ateičiai tikrą praeities tu
rinį. Turiningas beveik šimtmečio bėgyje 
vystęsis užsienio lietuvijos gyvenimas 
čia teikia daug tirtinos, nagrinėtinos me 
džiagos. Darbo dirva plati, ir tereikia 
tik darbininkų ir minimalinių sąlygų.

Ši Vlado Mingėlos parašytoji monogra
fija džiugina skaitytoją autoriaus jaučia 
mu sąžiningumu savo darbui, pastango
mis duoti maksimumą, gera vaizdavimo 
sistema, didžiule veikalui panaudota me
džiaga. Knygoje daug retų istorijai ver
tingų nuotraukų ir dokumentų faksimilių. 
Monografininko dėstymas jautrus, kar
tais jis susisielojęs kun. Miluko drama, 
dėl to išeinąs iš sauso akademiškumo. Tai 
atgaivina dėstymą ir to didelio lietuvio gy 
venimo dramą pastato prieš mus šviežią, 
laiko dulkių neapneštą. 

daug jam reikia kentėti dėl mano vardo“ 
(Apd. 9,15-16). Damaske pradėjęs skelbti, 
kad Jėzus yra Dievo Sūnus, netrukus tu
rėjo bėgti nuo jį norinčių nužudyti, ir to
dėl „mokytiniai ėmė jį nakčia ir, nuleidę 
pintinėje per sieną, išleido jį“ (Apd. 9,25). 
Nuvykęs i Jeruzalę ir susipažinęs su apaš 
talais, ginčijosi su pagonimis ir elenistais, 
o šie ieškojo jo užmušti (plg. Apd. 9,20- 
28). Vėl neliko nieko kita, kaip tik pasi
traukti. Nuvyko į Kesariją ir patraukė į 
savo gimtąjį Taršo miestą. Čia išbuvo 
apie 6 metus. 43 metais buvo Barnabo pa 
kviestas organizuoti Antijochijos bažnyti 
nės bendruomenės. 44 ar 45 metais nuvy
ko į Jeruzalę ir vėl grįžo į Antijochiją. 
Tai vis tebuvo įžanga į didžiąsias kelio
nes. kurios vadinamos apaštališkosiomis 
kelionėmis. Jų buvo bent trys. Pirmoji 
tęsėsi per 3 metus. Kartu su Povilu vyko 
Barnabas ir Morkus. Šis pastarasis neiš 
tvėręs iki galo, nuo pusiaukelės grižo at
gal. Povilas ir Barnabas aplanko Kipro 
salą, Pamfilijos Pergę, Pisidijos Antijo
chiją, Ikaoniją, Likaonijos Listrą ir Der- 
bę. Rezultate buvo priimta į Bažnyčią di
delė daugybė pagonių. Antrąją apaštališ
kąją kelionę vėl pradėjo iš tos pačios Si
rijos Antijochijos. Tarpe eilės kitų toli
mų vietovių, tada buvo aplankyta ir Grai 
kijos sostinė Atėnai. Daugelyje vietovių 
šv. Povilas susilaukė pasipriešinimo iš 
įvairių suinteresuotų sluoksnių, daugiau
sia iš savo tautiečių žydų ir ne kartą tu
rėjo skubiai keisti gyvenvietę, kad išveng 
tų nužudymo. Tačiau dar daugiau visur 
susilaukė pasekėjų ir įsteigė daug naujų 
bažnytinių bendruomenių. I trečiąją ke
lionę šv. Povilas išsirengė po labai trum
pos pertraukos vėl iš Sirijos Antijochijos 
53 metais. Lankė anksčiau įsteigtąsias 
bendruomenes. 58 m. pavasarį iš Korinto 
išvyko į Jeruzalę, gabendamas ten vargs
tantiems tikėjimo broliams aukų. Jeruza
lės šventyk’oje buvo žydų sugriebtas, ku
rie norėjo jį nužudyti, bet romėnų sargy
bų išgelbėtas. Taip pakliuvo į teismą, kur 
po ilgesnių žydų mėginimų išgauti į savo 
rankas apeliavo į imperatorių ir buvo nu 
gabentas Romon į Cezario teismą. Čia iš
buvo arešte 2 metus. 63 m. atgavo laisvę 
ir, atrodo, dar apsilankė Ispanijoje. Vėl 
grįžo Romon, vėl pasitraukė iš jos, pasie
kė Efezą, Makedoniją, Korintą, Kretos 
salą ir eilę kitų vietovių, kol buvo antrą 
kartą kaip kalinys atgabentas Romon, 
šį kartą teisme apsiginti jau nepavyko, 
buvo nuteistas mirties bausme, ir ji įvyk 
dyta nukertant galvą 67 metais.

Būtų sunku suskaičiuoti kilometrus, ku 
riuos nukeliavo šv. Povilas, skelbdamas 
tautoms Kristaus evangeliją. Tačiau tai 
ir nėra taip svarbu. Svarbu yra įsižiūrėti 
į jo nenuilstamą uolumą ir išmokti gerbti 
tuos, kurie eina jo pramintomis pėdomis.

Kun. Bronius Llublnas

Lietuvos teatrai
(E) Lietuvoje šiuo metu veikia 11 teat

rų. Jų repertuare esama per 150 sovieti
nių autorių, rusų ir vakarų klasikų, užsie 
nio kraštų , pažangių autorių“ (pvz., JAV 
A. Miller) ir lietuvių dramaturgų veika
lai. Pagal Vilniaus radijo paskelbtus duo
menis, pernai Vilniaus akademinio dra
mos teatro pastatymus žiūrėjo apie 150 
tūkstančių žiūrovų. Klaipėdos teatre jų 
buvo apie 120.000, Šiaulių — per 110.000 
ir t.t.

!

Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

ZUZANA MORAVSKA

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(18)

— Bogna kalbėjo apie piršlius, bet ten 
buvo dainos ir dovanos, o čia vien tik do
vanos... Kodėl? — ir susimąstė.

— Na, ką gi, dukrele, nesidžiaugi, —ir 
nelaukdamas atsakymo tarė:

—. Renkis, nes neužilgo atvyks pasiun
tiniai ir mano dukrelė keliaus lenkų 
kraštan.

Ir priglaudė Aldoną prie krūtinės.
Drebanti Aldona prisiglaudė prie tėvo, 

pati nežinodama, kas su ja dedasi.
Greit tačiau atsipeikėjo, klausdama, 

kaip kunigaikščio dukteriai priderėjo:
— Mums prisiųsta dovanų, o ką mes 

lenkų karalaičiui nusiųsime?
— Didžiojo Gedimino bičiulystė ir jo 

duktė daugiau verti, kaip šitos brangeny
bės, — atsakė rimtai Gediminas.

Nenusileido tačiau Aldona ir, glausda
masi prie tėvo, tarė:

— Bičiulystę lenkų karalius rodo už 
už Didžiojo Lietuvos kunigaikščio bičiu
lystę, o ar jo dukterį ima, duodamas jai 
savo sūnų, už dovanas?

Pasiglostė Gediminas barzdą ir nutilo, 
tik dar labiau susiraukė, o tokios išvaiz
dos tėvas ir duktė tokie buvo panašūs vie
nas į kitą, jog niekas negalėjo abejoti, 
kad jų gyslose teka vienas kraujas.

— Už šitas brangenybes leisk man, tė

♦

J
ve, pasiimti lenkus - belaisvius, kurie yra 
tavo nelaisvėje. Jei Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino duktė turi būti len
kų karalaičio žmona, jo žmonės negali lik
ti nelaisvėje pas Didįjį Lietuvos kuni
gaikštį.

Ir nedrąsiai pažiūrėjo į tėvą.
Gediminas linksmai pažvelgė į dukterį 

ir nusišypsojo. Prieškambaryje tuo metu 
pasigirdo žmonių balsai.

Meškos jau buvo besikeliančios iš vie
tos. lyg norėdamos pulti drąsuolius ir gin
ti savo poną, bet Gediminas ranka šmės- 
terėjo joms, kad nesijudintų.

Duryse pasirodė Kronivas ir Bernardas.
Kronivas, matyt, buvo labai sujaudin

tas, o Bernardas, kaip visuomet, ramus.
— Mylimasai Kunige ir Didysai Lietu

vos kunigaikšti,—tarė Kronivas,—padeg
ta jūsų pilis.
— Užlieti tuojau ugnį!—tarė Gediminas.
— Jau užlieta, — atsiliepė Bernardas. 

Gediminas, lyg neišgirdęs atsakymo, pa
klausė:

— Priešai? — ir pažiūrėjo j kabantį 
prie lovos ant sienos kardą.

— Dievai žino! — tarė Kronivas. — 
Žmonės sako, kad lenkas Jonas padegęs, 
ir reikalauja sudeginti jį Perkūno garbei.

— Lenkas? — paklausė Gediminas.
— Atrastas perkase Jonas, tasai Jonas, 

kuris pabėgo drauge su mano sūnum iš 
Vilkų Lizdo, — tarė Kronivas.

— Bet šis "jaunikaitis sužeistas buvo ir 
apgriuvęs degančiomis lentomis, iš ko 
matyti, kad jis negalėjo padegti, — atsi
liepė Bernardas.

— Kraujo!
— Perkūno garbei sudeginti!
— Jau sykį turėjo būti jis sudegintas!
— Dievai reikalauja jo gyvybės! — rė

kė įširdę žmonės.
— Tėve, — tarė Aldona, drąsiai pakel

dama galvą. — Negalima žudyti lenko, jei 
aš turiu būti lenkų karalaičio žmona.

Pasipuošusi brangenybėmis, kunigaikš
čio duktė, žiūrėdama į susirinkusius žmo
nes, tokį padarė susirinkusiems įspūdį, 
kad visų balsai nutilo.

— Atvesti kaltinamąjį pas mane! — ta 
rė Gediminas.

— Jis sužeistas, tai negali ateiti! — at
siliepė Bernardas.

— Pakviesti moteris ir žiniuonis, tegu 
gydo jį žolėmis; jis turi gyventi, jei nori
me sužinoti teisybę, — tarė Gediminas. 
— Sužeisto žmogaus negalima aukoti Per
kūno garbei! Užmušti jautį, o jo kraują 
aukoti Perkūnui, o mėsą atiduoti žmo
nėms. kaip padėką dievams, kad išvengta 
gaisro! — Ir nusigręžė nuo žmonių.

Kronivas ir Bernardas, matydami, kad 
kunigaikštis nebenori daugiau kalbėti, pa 
sišalino iš kambario; o žmonės, nors tyliai 
murmėjo prieš kunigaikšti, tačiau tuoj 
išsiskirstė ir ėjo valgyti pažadėtojo jaučio.

Gediminas, lyg nieko būtų nė neatsiti
kę, atsigrįžo į dukterį, padėjo jai ranką 
ant galvos ir tarė:

— Pasiimsi visus juos su savim, o da
bar eik pas Bogną, tegu išmokys tave len
kų kalbos ir jų papročių. Ir apie lenkų gė
rimą taip pat neužmiršk.

Aldona tuoj išėjo. Gediminas pažiūrėjo 
į išeinančią dukterį ir tarė pats sau:

— Tai tikra kunigaikščio duktė, didi 
kaip ir aš, bet tas lenkas, kuris padegė? 
— ir susimąstė.

—• Tai niekis, —pridūrė po valandėlės.
— Na, tegu pasveiksta, — tarė pats 

sau, — sužinosime teisybę! Nubausiu, jei 
kaltas... O Aldona kaip žinojo, kas pasa
kyti žmonėms! Drąsiai gi, lyg jau kara
lienė būtų! O tie belaisviai, tai iš tikrųjų 
kilni mintis.

Ir vėl susimąstė. Išėjo iš kambario lau
kan, bet nepažvelgė į degėsius, tik pasi
kalbėjo su Kronivu, o po to abu buvo la
bai neramūs.

Gediminas, lyg tyčia, beveik niekuomet 
nėjo pro apdegusį pilies kampą. Pamažu 
ir žmonės ir pats kunigaikštis užmiršo ir 
gaisrą ir Joną. Vien tik Kronivas neužmir 
šo ir nuolat barė sūnų, kad prie svetim
taučių linksta, kad myli Joną kaip brolį.

— Broliu jis man buvo ten Vilkų Lizde, 
o ir čia visuomet jis man kaip savasis, — 
atsakydavo jaunikaitis ir eidavo pas 
Joną.

Jonas tuo tarpu, Bernardo gydomas ir 
prižiūrimas, iš lengvo pradėjo taisytis, 
užgijo visos žaizdos, tik dar labai buvo 
išbalęs, kaip popierius. Maža dabar jis 
kalbėjo, kad kartais net sunku buvo žodis 
iš jo išgauti. Siauručiui ir Bernardui klau 
slant, kokiu būdu naktį per gaisrą jis 
pats vienas atsidūrė perkase, tik kratė 
galvą ir nieko nesakė. Tik vieną sykį, kai 
gražią rudens dieną sėdėjo Jonas su drau
gais prie gryčios, suriko staiga, pakilo iš 
vietos, norėdamas bėgti, bet, trūkstant jė
gų, vėl sukrito vietoj. Pamatęs tai, Ber
nardas manė, kad jam kas suskaudo, bet 
Siaurutis apsidairė aplinkui ir suprato, 
kas per reikalas.

Nuo kalno, mat, ėjo Tubingas su bala
nomis rankoje ir skubiai žingsniavo prie 
Gedimino pilies...

Kol Siaurutis suspėjo atsipeikėti, Tu

bingas priėjo prie pilies mūro sienos, pa
dėjo ties ja degančias balanas, uždėjo 
malkų ir šakų krūvą, o kai viskas užside
gė, Tubingas pats įšoko liepsnon.

Siaurutis leidosi bėgti pilin šaukti žmo
nių. Išgirdęs triukšmą išėjo iš ųilies ir 
patsai kunigaikštis, bet, pamatęs degantį 
ant laužo Tubingą, niekas nedrįso gesinti 
ugnies.

Sukrautasis ir uždegtasis prie pilies 
sienos laužas būtų galėjęs uždegti ir pilį, 
bet kai toje vietoje siena buvo mūro, tai 
ir piliai nebuvo jokio pavojaus.

Žiūrėdamas į baigiantį degti Tubingą, 
Gediminas, staiga lyg ką prisiminęs, su
davė sau kakton ir staiga paklausė:

— O kaip tas. kuris rudenį gaisro metu 
buvo rastas perkase?

— Jonas, mano draugas iš Vilkų Lizdo, 
— atsakė Siaurutis, stovėjęs šalia kuni
gaikščio. — jis ir šiandien pirmasai pama 
tė senelį Tubingą. norėjo bėgti, bet nega
lėjo, nes dar labai silpnas po ligos, tik 
ranka parodė mums jį.

— Iš Vilkų Lizdo! — atkartojo kelis 
sykius Gediminas.

Ir vėl susimąstė, bet mintys, matyti, bu 
vo malonios, nes nė kiek nepasikeitė ku
nigaikščio veidas.

Tuo tarpu apie laužą susirinko daugybė 
žmonių, nes jau pasklido žinia, kad Tubin 
gas susidegino dievų garbei ties pilies 
sienomis...

Visaip apie tai šnibždėta, bet niekas 
atvirai nekalbėjo, nes bijojosi Gedimino.

Ir Gediminą apėmė kažkoks nerimas, 
bet jis nepasidavė tam, o kai kunigo kū
nas visai jau sudegė į pelenus, jis liepė 
atnešti didelį molinį puodą, į kurį patsai 
savo rankomis supylė pelenus. Paskui iš
kilmingai. žmonių minios lydimas, nunešė 
tuos pelenus Perkūno šventyklom

(Bus daugiau) . J
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Tolimojon Australijon
LAIVO SIRENA

Kasdieną 12 vai. vidurdienio metu lai
vas plaukdamas jūroje sušvilpia. Senes
niais laikais tuo būdu būdavo patikrina
mos vandens vamzdžių sirenos, ar jos ge
rai veikia. Mūsų dienom moderniems lai
vams tokio tikrinimo nebereikia, bet tra
dicija tebėra, kad keleiviai galėtų tiksliai 
nusistatyti savo laikrodžius pagal laivo 
oficialų laiką.

CEILONAS
Gegužės 30 d., nuo išplaukimo iš Londo

no uosto prabėgus 20 dienų, perplaukus 
pietinės Indijos iškyšulį, laivas įplaukė į 
Colombą — Ceilono salos uostą ir sostinę. 
Ceilono sala turi per 8 milijonus gyvento
jų, o uostas apie pusę milijono. Ceilonas 
anksčiau buvo britų kolonija, bet 1948 m. 
gavo pilną nepriklausomybę britų tautų 
bendruomenėje. Čia yra įvairių rasių gy
ventojų, bet daugumą sudaro sinhalai, bu
distų religijos. Rašoma, kad Ceilono ar
batžolės yra pačios geriausios ir kvapiau
sios pasaulyje, ir jų kasmet Ceilonas iš
eksportuoja po 400 milijonų svarų, taip 
pat daug eksportuoja kokoso palmių rie
šutų, kurių viduje pieningos sultys, o iš 
paties riešutų vidaus daromi pudingai, ke 
pami pyragaičiai, gaunama alyva. Uoste 
labai pigiai galima gauti bananų, kurie 
čia ypač saldūs, gelsvai rausvų mango ir 
daugybę kitokių tropikų vaisių. Per ke
lias valandas apvažiavom autobusu mies
tą. Priemiesčiai labai skurdūs, bet ir cent
re visi namai apšepę, seni, tik tropinė 
gamta savo žydinčiais medžiais labai gra
ži. Centre dideli cinamonų medžių sodai. 
Žmonės tamsiai rudos spalvos. Kai karš
tas klimatas, tai ir jie maža kuo apsiden
gę, paprastai tik susijuosę rankšluosčiu, 
o fakirai gatvėse šokdina kobras. Mieste 
didelis zoologijos sodas, daug įvairių tro
pikų žvėrių. Gatvėse nemaža rikšų, žmo
gaus traukiamų dviračių, kurie vežioja 
keleivius. Colombo mieste medžių pavėsy
je termometras rodė F 102 laipsnius.

EKVATORIUS
Žemės pusiaują laivas perplaukė birže

lio 1 d. Tai tik įsivaizduojama linija, kuri 
dalija šiaurės ir pietų pusrutulius. Kiek
vienas pusiaujo taškas su žemės ašiga
liais sudaro 90 laipsnių statų kampą. In
dijos vandenyne, pučiant vėsiam vėjui, 
plaukiant per pusiaują termometras rodė 
F 91 laipsni, bet saulė smarkiai kaitino. 
Praplaukus pusiaują, šalia liko Krakatoa 
sala tarp Javos ir Sumatros. Ji tuo garsi, 
kad dar tebeveikia 2667 pėdų aukščio ug- 
niakalnis, kuris 1883 m. rugpiūčio mėn. 
prasiveržė didžiausiu sprogimu žmonijos 
istorijoje. Apskaičiuota, kad ugniakalnio 
sprogimo jėga buvo dešimt kartų didesnė 
už bet kokius žmogaus padarytuosius 
branduolinius ginklus. To vulkano spro
gimas nusiaubė salas 4 mylių spinduliu, 
visiškai sunaikino 8 miestus, žuvo 40000 
žmonių, o pats sprogimas buvo girdimas 
net Perthe — vakarinėje Australijoje už 
1300 mylių, net ir Mauritius saloje netoli 
Afrikos. To sprogimo padariniai buvo 
taip pat stebėtini. Savaitėmis šimtus my
lių aplinkui jūra išstovėjo padengta lavos 
pelenais net kelių pėdų storumo. Sprogi
mo garai buvo išmesti iki 12 mylių aukš
tyn, o svarbiausia — didžiulės bangos iki 
120 pėdų aukščio nusiaubė aplinkines sa
las. Krakatoa ugniakalnis dar vis tebevei
kia, ir gal dar daug laiko praeis, kaip sa
ko mūsų laivo kapitonas, kada jis vėl su
drebės savo baisiuoju išsiveržimu, išdras
kydamas šimtus kvadratinių mylių žemės 
paviršiaus.

Kas yra tie „mazgai“? Mūsų Strathmo
re laivas vidutiniškai kas valandą padaro
i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
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VAŽIUOJANT ATOSTOGŲ, 
LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

Tautvaišienė — Tautų kapinynas Sibi
ro tundroje — 0.9.6.

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

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

1.2.0.
Grigaitytė — Veidu prie žemės, nove

lės — 0.14.8.
Santvaras — Atidari langai, eilės — 

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

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

Kaina — 1.19.6.
Elementorius, žemėlapiai, maldakny

gės, plokštelės.
Neatsiskaitę už paskutinius tomus Liet. 

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

Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave., 
London, W.4.
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(Tęsinys iš pr. nr.)

RAŠO KUN. P. DAUKNYS

apie 17-18 mazgų. Mazgas yra jūros my
lia, nuplaukta per vieną valandą.

PROPAGANDA
Laive dažnai rodomos spalvotos filmos 

apie Australiją, skaitomos paskaitos, bet 
jos nėra privalomos, tačiau būna įdomios, 
ir daug kas ateina pasiklausyti. Keleiviai 
jau beveik mintinai žinome: „Nėra kito 
tokio kontinento, kaip Australija, kuris 
žengia į daug žadančią ateitį. Mums rei
kia daug žmonių su iniciatyva, reikia 
daug įvairių specialistų, daug biznierių“, 
ir 11. Ta propaganda gal taip nepaveiktų, 
bet ji turi savo užnugarį. Visų pirma, la
bai pigi kelionė, nes Australijos valdžia 
už čia plaukiančius emigrantus, kurių 
yra gerokai daugiau kaip tūkstantis, lai
vo kompanijai sumokėjo netoli ketvirčio 
milijono svarų. Kai iš tropikų nusileidi į 
valgyklą, pasitinka maloni vėsuma. Čia 
jau laukia būriai baltai pasipuošusių kel
nerių, ir jie neša įvairiausius valgius, kad 
žmogus jokiu būdu negali badauti. Darbi
ninkai indai ir pakistaniečiai nuolat šva
rina laivą, dažo, plauna denius, valo kabi
nas, ir niekas galvos nekvaršina. Plau
kiant per pusiaują tą vakarą buvo suruoš
tas įvairiausių drabužių paradas ir ba
lius. Vakarais dažnai suruošiami koncer
tai, kuriuose išpildo laivo įgulos muzikan 
tai. Tokių kitų atostogų, kaip ant laivo, 
vargu ar begalima kitur kur ir berasti. 
Dauguma keleivių, o ypač mano skautų 
skiltis, yra jau labai saulėje įdegę ir nie
kad dėl to nesirgę, jau užsigrūdinę tikri 
jūros vilkai!

SVEIKA, AUSTRALIJA!
28 dienas plaukęs laivas nuleido inkarą 

Fremantle uoste vakarinėje Australijoje. 
Čia jau ruduo, termometras rodė F 68 
laipsnius. Iš uosto išvažiavau pirmuoju 
ekskursijos autobusu į Perth, ir po tuos 
du pirmuosius Australijos miestus turė
jom 5 valandas laiko važinėti. Abu mies
tai yra labai švarūs ir gražūs, nors iš 
Fremantle į Perth yra 12 mylių, bet abu 
miestai susijungia labai gražiom vilom, 
kurių raudoni čerpių stogai, kartais žals
vi, kartais melsvi, namai balti ar gelsvi, 
bet visuomet nudažyti, su plačiom veran
dom tarp įvairiaspalvių gėlių, palmių, 
įvairių žydinčių medžių tarp kalvų ir pa
kalnių. Vadovą paklausiau, kas per žmo
nės tokiose puikiose vilose gyvena. Atsa
kė, kad tai paprastų darbininkų kvarta
lai, o kiekviena vila su garažais automo
biliams. Miesto centre ištisos krautuvių 
gatvės su arkadomis nuo saulės spindu

Sjfcaityteju latakai
APKIRMIJĘS GRŪDAS PELŲ KRŪVOJ

Aplamai, nemėgstu leistis į polemiką — 
mieliau parašau kokį straipsnį laisva te
ma. Tik kai paliečiamas koks aktualus 
klausimas iš klaidingo taško, kartais ne
iškenčiu nepasakęs savo nuomonės. Taip 
šiuo kartu atsitiko iškilus vienybės ir san 
taikos klausimui Europos Lietuvyje. De
ja, pasisakymai šia tema užsitęsė labai 
ilgai. Gal pats užsitęsimas nebūtų taip 
bloga; daug blogiau, kad diskusijos išvir
to į paprastą „pasistumdymą“, asmenišku 
mus ar šalutinius k’ausimus, kurie jau 
beveik nieko bendra neturi su pagrindine 
tema ir todėl skaitytojams jau įkyrėjo. 
Dėl tos priežasties būtų buvę gal tiksliau, 
jei iš savo pusės diskusijas būčiau tyliai 
nutraukęs. Bet į jas įsikišus naujam da
lyviui — Edvardui Šulaičiui (žr. E.L. Nr. 
15, 1962.IV. 10.) —. jaučiuosi esąs lyg pri
verstas dar kartą pasisakyti.
Pirma išskirkime pelus

Visa, kas ne į temą, kas sudaro ne es
minius dalykus bei asmeniškumus, laikau 
pelais. Ir tokių pelų E. Šulaičio minėtame 
pasisakyme yra daug, o Pr. Alšėno pasku 
tiniame atsiliepime (žr. E.L. Nr. 18, 1962. 
V.l.) yra, berods, viskas pelai.

E. Šulaitis bando įtaigoti, kad’ .Jauni
mo Žygių“ užpuldinėjamieji tyli todėl, 
kad kalbėdami nieko nelaimėsią. Jei E.Š. 
būtų paskaitęs A. Maceinos „Didįjį inkvi
zitorių“, tai būtų pamatęs, kad kartais ty
la yra didžiausias kaltinimas. Kaip tik ši
ta prasme („J.Ž.“ atveju) ankstesniame 
pasisakyme paminėjau „Didijį inkvizito
rių“, o ne E.Š. įtaigojamąjį „tyla — gera 
byla“. Šitokį E.Š. įtaigojimą laikau mano 
minčių iškraipymu, bereikalingai apsun
kinančiu pagrindinę temą.

Toliau E.Š. man padaro porą piktų 
priekaištų, niekuo nepagrįstų, vien tik to
dėl, kad jam taip „atrodo“. Štai pora cita
tų: „Kitas dalykas, kurio M.M., atrodo, 
(m. pabr. — M.M.) nenori pripažinti — 
tai ginčų“. „Taip pat jis, atrodo, (m. pbr. 
— M.M.) nori, kad žmonės galvotų pagal 
„iš viršaus“ padiktuotą liniją, visai negal

lių. Darbininkų vilos nėra vienodos, bet 
vis kitokio stiliaus, įvairiom verandom, 
įmantriais išraitymais, papuošimais. 
Pertho universitetas kitoks negu europie- 
tiškieji: tarp žydinčių medžių, palmių, že
mi vieno aukšto namai, laboratorijos, pas 
kaitų salės, tik keli pagrindiniai rūmai 
dviejų ar trijų aukštų. Tokioje jaukioje 
atviros subtropinės gamtos aplinkoje ir 
studijuoti turėtų būti tikrai malonu.

Perthe yra daug plačių aikščių automo
biliams laikyti. Trafikas Australijoj, 
kaip ir Anglijoj, laikosi kairės, gausu ir 
tų įprastų „roundabout“. Pirmasis Aus
tralijos įspūdis, aplankius tuos abu mies
tus, yra iš tikro geras. Tokių labai švarių 
miestų, nuo pat tolimiausių priemiesčių 
iki centro, Europoje iš viso ar galima kur 
surasti! Grįžus į laivą, vakarienės metu 
valgykla pirmą kartą visos kelionės metu 
matė tokius sujudusius anglus keleivius, 
visi dalijosi pirmaisiais įspūdžiais iš Aus
tralijos, kokie ten gražūs namai, puikio
sios vilos, spalvingi žydintys medžiai!

ALBATROSAI
Iš Fremantle uosto plaukiant į pietinę 

Australiją, laivą nuolat lydi albatrosai. 
Tų puikiųjų paukščių albatrosų yra 13 
rūšių. Iš jų ypač išsiskiria Keliaujantysis 
albatrosas visiškai baltų plunksnų, kuris 
be jokių pastangų, lyg koks sklandytuvas, 
suka apie laivą. Jų ištiesti sparnai turi 
nuo 10 iki 12 pėdų ilgio. Tokie dideli 
paukščiai užtinkami net už 6 tūkstančių 
mylių nuo savo lizdų jūroje. Mažesnių al
batrosų rūšis yra Audringieji Petreliai. 
Tai yra mažybinis Petro vardas, ir jis ky
la nuo to paukščio įpratimo kojukėmis 
paliesti vandens paviršių, lyg bandytų 
vaikščioti bangomis, kaip šv. Petras.

Netrukus laivas jau įplaukia į Adelai
dės uostą, Pietų Australijos sostinę. Kelio 
nė praėjo labai greitai, lyg viena pasakiš
ka diena, kas kartą keitėsi vis nauji vaiz
dai, keitėsi vandenynų spalvos, keitėsi 
uostai, keitėsi ir žvaigždės nakties dangų 
jė. Už horizonto jau seniai dingo šiaurės 
pusrutulio žvaigždės, o Australijos vande
nyse jau iškilo Pietų Kryžiaus žvaigždžių 
konsteliacija. Adelaidės uosto švyturiai 
jau siunčia šviesos signalizacijas. Laivo 
kapitonas praneša, kad mūsų kelionė iš 
Londono uosto Tilbury dokų iki Adelai
dės užtruko daugiau kaip 30 dienų, arba 
731 valandą ir 15 minučių, per tą laiką 
nukeliavome 11382 mylias.

Sekantį kartą pasidalysime įspūdžiais 
iš Adelaidės, o svarbiausia — apie mūsų 
tautiečius — brolius ir seses lietuvius, 
kaip jie įsikūrę toje Australijoje.

Kun. P. Dauknys,' 
besiartinant į Adelaidės uostą, 1962 m. 
birželio 10 d. 10 vai. vakare.

vodami, kad ta linija gal nevisada yra tei 
singa“. Ir po to E.Š. jau daro plačias išva
das, paminėdamas naujai iškilusias disku 
sijas Amerikos lietuvių spaudoj. Kad dis
kusijose negalima remtis tik tuo, kas „at
rodo“, pateikiu vieną pavyzdėlį, kuris, 
manau, įtikins ir E.Š. mane liečiančių „at
rodymų“ bevertiškumu. Man, pvz., atro
do, kad E. šulaitis yra palankus komuniz 
mui. Pirmasis toks įspūdis susidarė po to, 
kai, rodos, užpraeitą žiemą E.Š. buvo susi
tikęs komunistinius „turistus“ iš paverg
tosios Lietuvos, besilankančius Ameriko
je; kai E.Š. vedė su jais pokalbius, ypa
čiai po to, kai dėl šio incidento buVo 
aštriai pasisakyta spaudoje. Net ir dabar, 
kai E.Š. užstoja „J.Ž.“, pasinaudojančius 
bolševikine spauda pulti lietuviams inte
lektualams, man atrodo, kad E.Š., gal būt, 
yra palankus komunistams. Bet atvirai 
prisipažinsiu, kad čia man taip tik atrodo. 
Iš tikro aš netikiu tuo atrodymu, o ma
nau, kad E.Š. yra toks pat lietuvis, kaip 
ir visi, ir komunizmui jokių simpatijų ne
turi. Kartu esu linkęs manyti, kad ir E.Š. 
netiki tuo, ką neteisingai primeta man, 
pasiremdamas vien tik „atrodymu“. To
kie „atrodymai“ yra užgaulūs, asmeniški 
ir beverčiai, pagrindinei diskusijų temai 
tik kenkia, ją nuvertina.

Šitokiuose peluose paskendo ir Pr. Al- 
šėnas. Štai jau antrą kartą (žr. E.L. Nr. 
50, 1961, ir Nr. 18, 1962) priekabiauja, 
kam naudoju daugiskaitą, paminėdamas 
tik vieną „J.Ž.“ užpuldinėjamąjį susigru- 
pavimą. Pirmą kartą P. Alšėnui padarius 
šią priekabę, nutylėjau nieko neatsakęs, 
nes tai nereikšmingas dalykas. Bet jam 
pakartojus antrą kartą, jaučiuosi esąs pri 
verstas pasisakyti, kad P.A. nereikėtų to 
pat kartoti ir trečią kartą... Juo labiau, 
kad P.A. šiomis priekabėmis bando suda
ryti įspūdį, lyg aš rašyčiau netiesą. Juk 
jeigu P.A. skaito , Jaun. Žygius“, tai turė
jo pastebėti, kad iš tikrųjų jie užpuldinė
jo ne vieną susigrupavimą, o daugiau. Ir 
todėl visai teisingai paminėjau daugiskai
tą. Žinia, ne visus užpuldinėjamuosius 
susigrupavimus išvardinau, o tik vieną.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
dažnai pagalvoju, kaip iš tiesų lietuvy

bė išsilaikys svetur. Sunku jai išsilaikyti, 
jeigu tiesiog ne beviltiška.

Štai gi ir praeitą šeštadienį. Einu pro 
turgų ir susitikau to beviltiškumo įrody
mą — uteniškį bičiulį. Eina sau žmogus, 
vienoj rankoj krepšys, o kita vedasi savo 
4 metų sūnelį. Sunku žmogui susikalbėti 
su savo busimuoju lietuvybės laikytoju. 
Žmona jo — anglė, tai jai bepiga susikal 
bėti su sūnum. O jis pats prieš karą ne
daug ką matė toliau negu Būdvyčio kai
mas, tai liežuvis kuolu taip ir makaluoja 
burnoje, kai reikia pasakyti žodį savo 
sūneliui, štai, galvoju, kur ir baigiasi mū 
sų kova dėl lietuvybės išlaikymo. Kalba
me suvažiavimuose, susirinkimuose, gra
žiausių planų sugalvojame, kaip čia išlai
kyti lietuvybę, o kai grįžtame namo, tai 
nesugebame atlikti net tokio mažmožio: 
sukurti lietuvišką šeimą! «

Aš žinau, koks tokiais atvejais būna vy 
riausias pasiteisinimas. Nėra, sako, lietu
vaičių. Tačiau, štai, jauniesiems, atrodo, 
nebebus dabar kaip teisintis. DBLS kvie
čia Europos lietuviškojo jaunimo suvažia
vimą, ir, mačiau, „Europos Lietuvyje“ 
skelbiama, kad merginų užsirašė daugiau 
negu vaikinų! Išeitų, kad jų daugiau ir 
yra (o gal tai netiesa, gal vaikinai „užim
ti“ su kitatautėmis ir negali nė vienai sa
vaitei išsiskirti?).

Kai buvo svarstomas tasai jaunimo su
važiavimo klausimas, klausiaus Lietuvių 
Namų salėje visų kalbų. Tegu suvažiuos, 
sakiau sau. Jei susirinkę visi iš Anglijos, 
Škotijos, Vokietijos, Prancūzijos ar net iš 
Italijos ir pabus visi savaitę viename bū
ryje, gerai bus. Susipažins, gal kuris ku
riam patiks, gal vėliau nenutrūks ryšiai, 
gal vienas kitas šitaip ir lietuvišką šeimą 
sukurs. Gana kartoti tuščias atitraukti- 
nes frazes apie lietuvybės išlaikymą, o 
paskui nueiti sau su kitataute girl-friend! 
Juk ir Maironis rašė, kad turime gražių 
lietuvaičių.

Nors mano jaunystė jau suka nebe į tą 
pusę, kaip suvažiuojančiųjų, tačiau nuva 
žinosiu ir aš pasidairyti į jaunimo suva
žiavimą. Žinau, kad merginų užsirašė 
daug, tačiau įdomu, kiek gi atvažiuos tų 
jaunų vyrų ir kas jie tokie. Ar atvažiuos, 
visų pirma, mūsų studentai ir jau baigu
sieji mokslus, ypač tie, kurių tėvai suva
žiavimuose daugiausia kalba lietuvybės 
išlaikymo temomis? Mano ausį pasiekė 
girdai, kad tokių jaunikaičių Sodyboje ne 
daug tepasirodysią. Argi tai gali būti? Iš
eitų, kad jie „užimti“ ir kad Sodybos upe 

Bet tai juk ir nebūtina. Nevisus puldinė
jamus ir visuomenininkus bei kunigus pa 
minėjau — jų yra daug daugiau; daugiau 
ir laikraščių „J.Ž.“ užkabino, kaip kad aš
esu paminėjęs. Bet juk vaizdui susidaryti 
pilnai užteko jau ir to, ką paminėjau (žr. 
E.L. Nr. 44, 1961) ir ką P.A. pats dar kar
tą žodis žodin pakartojo (E.L. Nr. 50, 
1961 ). Tačiau kadangi apie tai jau seniai 
buvo rašyta, tai, dėl ryškumo E.L. skaity
tojams, dar kartą pakartoju, ką anuomet 
buvau rašęs. „J. Žygių“ užpuldinėjami šie 
mūsų kultūrininkai (alfabeto tvarka): St. 
Barzdukas, prof. J. Brazaitis, E. Damb- 
riūnas, prof. J. Grinius, prof. Z. Ivinskis, 
kun. Dr. .A Juška, Dr. J. Leimonas, prof. 
A. Maceina, K. Mockus, J. Vidzgiris ir ki
ti, apkaltintas net miręs Vaižgantas; už- 
kabinėjama mūsų nuosaikioji spauda, 
kaip Draugas, Darbininkas, Lietuvių Die
nos, Į Laisvę; ypačiai puolamas Lietuvių 
Fronto Bičiulių sąjūdis. Visi čia paminėti 
vardai ((išskiriant vieną asmenį) užka
binti vien tik „J. Žygių“ paskutiniuose 
(dvigubuose) numeriuose, ir tam paskir
ta net 28 psl., beveik visi prirašyti smul
kiu šriftu. Panašiu santykiu jau iš seno 
užkabinėjimai vyksta kiekviename „J. Ž.“ 
numeryje. O gal P. Alšėnas iš viso „J.Ž.“ 
nėra skaitęs? Tuo atveju, kaip galima leis 
tis į diskusijas? Nesuprantu, ko šitokio
mis priekabėmis P.A. nori, ko ieško? Kiek 
vienu atveju, tik jau ne tiesos.

Kitos P.A. priekabės yra dar nerimtes- 
nės, ir todėl dėl jų nepasisakysiu. Tik 
jaučiuosi turįs kolegišką pareigą dar kar
tą paaiškinti P. Alšėnui, vis dar nesusi
gaudančiam dėl žodžio „opozicija“ pras
mės. Lietuvių Kalbos Vadovas, kuriuo 
P.A. remiasi, pirmoj eilėj nurodo, kaip 
kurį žodį reikia ištarti ar parašyti, o jo 
prasmę aptaria labai trumpai, kartais per 
trumpai. Pertrumpai aptarė ir žodį „opo
zicija“ — tik trim žodžiais. Ateityje P. 
Alšėnui. kai nežinos kokio nors žodžio 
prasmės, patariu pasinaudoti Liet. Enci
klopedija. L. Enciklopedijos XXI tome, 
149-150 psl.. žodis „opozicija“ aptariamas 
net 86 eilutėmis. Ten paaiškinama, kad 
šis žodis turi net tris prasmes. Tikiuosi, 
P. Alšėnas už šį patarimą bus labai dė
kingas ir ilgai mane geru žodžiu prisi
mins, 

lyje labai nedaug benutekės vandens 
jau, kol išgirsime,’ kad vėl kurio nors mū 
sų lietuviško veikėjo sūnelis vedė anglę 
ar vokietę, o paskui — kad augina sūnų, 
su kuriuo tik nelietuviškai neturi vargo 
susikalbėti...

Tai tokios nelinksmos mintys suplaukė 
į galvą, kai prie turgaus susitikau tą sa
vo bičiulį. Ne šviesesnės užplūdo ir Mai
ronio minėjimo metu, kai nugirdau mūsų 
nusipelniusių žmonių pasikalbėjimą. Bu
vęs savanoris ir Lietuvos kariuomenės 
karininkas, gražaus vardo lietuviškos or
ganizacijos veikėjas pasididžiuodamas pa 
šakojo bendrakalbiui apie savo sūnų, ku
ris dabar jau baigė studijas Vokietijoje. 
Jis taip balsiai džiaugėsi, kad ir aš girdė
jau ir kartu pradėjau džiaugtis, štai, 
sakau, bus dar vienas lietuvis, pajėgus 
versti kalnus! Tačiau netrukus tasai pats 
laimingasis tėvas su žemėmis sumaišė 
džiugią mano nuotaiką, kai, taip pat vis 
su džiaugsmu ir pasididžiavimu, pasigy
rė bendrakalbiui, kad tasai jo sūnus jau 
susižiedavo su turtinga vokietaite. Ar ma 
ža mes šitaip nurašėme savųjų, net nepa
stebėdami ir nepaskaičiuodami nuostolių? 
Net ir šviesių inteligentų?

Be kita ko, studenčių lietuvaičių Vokie 
tijoje tikrai yra.

Ar tie mano čia minimieji girdai dėl 
veikėjų sūnelių tikri, manau, pamatysi
me, kai susitiksime Sodyboje jaunimo su 
važiavimo metu.

Tavo Jonas

FIZINIO ŽMOGAUS KAINA
Kiek šiandien materialiai vertas fizinis 

žmogus?
Jo kūną sudaro 68 procentai vandens, 

20 procentų proteino, 2.5 procentai rieba
lų ir 9-10 procentų mineralinių druskų.

Pinigais tai paskaičiavus išeina 4,7 ši
lingai (arba 2.5 vokiškos markės).

VEJASI AMERIKĄ
Kartą vienas amerikietis nuvažiavo į 

Maskvą. Lyja, o darbininkas laisto gatvę. 
Tada amerikietis nuėjo ir klausia:

— Kodėl tu lyjant laistai gatvę?
— Toks įsakymas, — ramiai atsakė 

darbininkas. — O, antra, turiu planą 
įvykdyti, kad pavytume Ameriką.

— Sicilietis Salvatore Valenti išėjo iš 
kalėjimo, atsėdėjęs 10 metų už bandymą 
nužudyti moterį, kuri apkerėjusi jį, o da
bar išėjęs jis vis tiek nužudė ją ir nuėjo 
vėl į kalėjimą.

Grūdų beliko nedaug
Manau, šiame skyrelyje paliestieji da

lykai daugiau ar mažiau liečia pagrindinę 
diskusijų temą, todėl juos priskiriu prie 
grūdų.

E. šulaičiui nepatinka, kam tvirtinau, 
kad „J.Ž.“ priekabės yra labai nerimtos, 
žemo lygio ir ieško ne tiesos, o kažko kito. 
Esą, „Ko iš tikrųjų tos „priekabės“ ieško, 
M.M. taip ir nepasako. Galimas daiktas, 
M.M. nežino, o tik šiaip sau svaidosi žo
džiais. Turiu prisipažinti, kad daugeliu 
atvejų iš tikrųjų nežinau, ko ieško „J.Ž.“ 
priekabės. Pavyzdžiui, „J.Ž.“ puola prof. 
Ivinskį (žr. „J.Ž.“ Nr. 24-25), pasinaudo
dami Lietuvoje išeinančios bolševikinės 
spaudos citatomis. Gal E.Š. galėtų pasa
kyti, kokios vertės yra bolševikiniai puo
limai ir kodėl kaip tik jais naudojasi 
„J.Ž.“, puldami prof. Z. Ivinskį? Tai tik 
vienas mažas pavyzdėlis, dėl ko išskirti
nai iš kitų laikraščių pasisakiau prieš 
„J.Ž.“ keliamąją nesantaiką, kuri netie
siogiai pastoja kelią ir lietuviškajai vie
nybei.

Aplamai, apie Amerikos liet, spaudą 
nesu tokios blogos nuomonės, kaip E.Š. 
Jis rašo, „jog Amerikoje lietuvių spaudą 
leidžia grupės, kurioms daugiausia rūpi 
tik savieji interesai (o lietuvių tautos, 
Lietuvos laisvės reikalai joms nerūpi? 
m.p. — M.M.), ir visus, kas tik pastoja 
joms kelią siekti įvairių interesų, negai
lestingai kerta“. Netikiu, kad taip blogai, 
kaip tvirtina E.Š.; Amerikos lietuvių spau 
da yra daug geresnė! Ją seniai stebiu ir 
jau ankstesniame straipsnyje (E.L. Nr. 
44, 1961) pasidžiaugiau, kad eilė Ameri
kos laikraščių (pvz., Draugas, Naujienos, 
Dirva), priklausančių įvairiems susi- 
grupavimams, keleri metai, kaip savo 
skiltyse nespausdina peraštrios polemi
kos, lyg tai tyliai būtų paskelbę tarpusa
vio paliaubas. Tik „J.Ž.“ aiškiai išskyriau 
iš kitų laikraščių, nes jie vieninteliai prie 
tokių „paliaubų“ neprisidėjo. Kas be ko, 
kartkartėmis pasitaiko ginčų įvairiuose 
laikraščiuose, bet su saiku ir ne nuolatos 
(taip buvo bent iki vasario mėn. pra
džios). Priešingai „J. Žygiuose“: čia pikta 
nesantaikos sėkla sėjama jau daug metų 
be pertraukos, nežiūrint to, kad užpuldi-

(Nukelta j 4 psl.) ,
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LIETUVIŠKOS DAINOS BRITŲ

MUZIKOS FESTIVALYJE
Leamington Spa. neseniai pasibaigė 

varžybinis muzikos festivalis. Tiesa, mu
zikos festivaliai šiame krašte dažnas da
lykas, bet ar ten dažnai lietuviškai dai
nuojama?

Dabar sužinojome, kad birželio mėn. 
paskutinėmis dienomis Leamingtone Biru 
tė Valterienė dainavo lietuvių kompozito 
rių bei liaudies dainas. Malonu buvo su
žinoti, kad iš trijų dainuotųjų lietuviškų 
dainų muzikos ekspertai-teisėjai suteikė 
pirmąją premiją net dviems dainoms, 
būtent, Šimkaus „Vai pūtė, pūtė“ ir liau
dies dainai „Suktinis“.

Birželio 30 d. B. Valterienė buvo pa
kviesta padainuoti „Suktini“ ir pofestiva 
liniame koncerte. Be to, B. Valterienė 
gavo keletą pažymėjimų su aukštais pažy 
miais ir labai palankiomis recenzijomis 
dėl dainuotųjų lietuviškų ir tarptautinių 
dainų.

Jei lietuviškai nesuprantą britų muzi
kai suteikė pirmąsias premijas lietuviš
koms dainoms, tai, aišku, didžiausi nuo
pelnai priklauso dainininkei, bet gal ture 
jo kiek įtakos ir patraukli lietuviškų dai
nų melodija.

RAMŪNAS VALTERIS IŠSKRIDO Į
NEW YORKĄ

Pirmadienį, liepos 9 d., Birminghamo 
Universiteto Cheminės Inžinerijos stu
dentas Ramūnas Valteris iš Londono iš
skrido į New Yorką, kur vienoj didžiau
sių pasaulio metalo pramonės įmonių — 
International Nickel and Co. — atliks tri
jų mėnesių praktiką.

Firma jam pasiūlė tyrinėti metalų rū
dijimo klausimą. Ten įgautąsias žinias 
Ramūnas žada panaudoti savo diplomi
niam darbui.

LONDONAS
VYTENIECIAI!

Šiemet 9 Pėstininkų Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio Pulko garbingą 43 me
tų sukaktį minėsime Londone rugpiūčio 
26 d., sekmadienį. 11 vai. iškilmingos pa 
maldos Londono lietuvių bažnyčioje už žu 
vusius ir mirusius pulko karius. Vėliau, 
tuoj po pamaldų, Parapijos salėje įvyks 
šeimyninis Vytenlečių pobūvis.

Vyteniečius ir svečius prašau užsiregis 
truoti iki rugpiūčio 15 dienos.

V. Zdanavičius

PAIEŠKOJIMAI
LIUDVINAVIČIUS Stasys, gimęs apie 

1914 m. Marijampolėje, pats ar žinantieji 
apie jį prašom rašyti „Europos Lietuvio“ 
Administr'acijai.

PAŽĮSTAMIEMS IR FILATELISTAMS
St. Radavitshius (adresas: 741 Reutlin

gen, Uhlandstr. 37) no.ėtų atnaujinti ry
šius su savo bičiuliais ir susirašinėti su 
lietuviais filatelistais, 
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TAURAS VISADA TAURUS
TAUTIEČIAI,

jeigu jums iki šiol jau pa
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
ksd visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavartotos pramoninės pre
kėse laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Kas nori siųsti gatavai pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, gali užsisakyti (pa
siuva per 3-4 savaites; pasiuvimas 8 
sv. 8 šil., o muitas 3 sv. 4 šil. 1 penas).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

88, GOLDSMITH AVENUE, 
LONDON, W.3.

Telefonas: ACO 9471

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.

BRADFORDAS
VISUOTINIS TAUTOS SUKILIMAS
Nepaprastus pėdsakus lietuvių ' tautos 

gyvenime paliko birželis: ji skendo ašaro 
se, raudose ir nežinioje aną birželio nak 
tį, kai net moterys, seneliai ir kūdikiai, 
raudonųjų durtuvų lydimi, keliavo į Sibi 
ro taigas. Ji ir kėlėsi birželio rytą, kai rau 
donasis okupantas pakriko nuo savo drau 
go ir sąjungininko smūgio. Lietuvių tau
ta griebėsi ginklo ir — lauk okupantą!

Šiam įvykiui paminėti aną šeštadienio 
vakarą gražus Bradfordo ir apylinkės lie 
tuvių būrelis susirinko į vietos lietuvių 
Klubo sa’ę. Susirinko daugiausia tie, ku
rie patys pergyveno raudonąjį siaubą, ku 
rie patys matė, kokią nelaimę komunisti
nis režimas atnešė lietuvių tautai, kurie 
patys matė visuotinį tautos sukilimą, kad 
Lietuva ir vėl būtų laisva ir nepriklauso
ma.

Minėjimą pradėjo A. Bučys. T. Burokas 
paskaitoje nušvietė tas nuotaikas ir lūkeS 
čius, kuriais lietuviai gyveno anomis sun 
kičinis dienomis. Jis vaizdžiai nupasako
jo, kaip buvo organizuojamas sukilimas 
ir kokia buvo to sukilimo eiga.

Po paskaitos buvo meninė programos 
dalis. Ją organizavo ir pravedė A. Bu
čys. Programoje padeklamavo tai dienai 
pritaikytų eilėraščių ir pagrojo lietuviš
kų plokštelių muzikos. Ei’ėraščius dekla
mavo Galbuogienė ir Peleckienė, Galbuo 
gyte ir Lesčinskas. Plokštelių muziką 
tvarkė J. Šergalys. J. R.

PIRMOJI KOMUNIJA
Po kelių mėnesių darbo, besirengiant 

didžiajai šventei, pagaliau saulėtą sekma 
dienį. liepos 1 d„ baltai pasipuošę vaikai 
kartu su savo tėvais ir artimaisiais maši 
ncmis suvažiavo į bažnyčią. Čia jie, gra
žiai susirikiavę, laikydami rankose degan 
čias žvakutes, iškilmingai žengė prie al
toriaus, palydimi gausiai susirinkusių 
žmonių. Pama’dų metu visi atidžiai sekė 
keturis mažuosius, kurie susitelkę sekė
Mišių eigą. Tie keturi laimingieji tai: Gin 
tarės Repečka, Onutė Elvikytė, Brigita 
Rekešiūtė ir Ritutė Savilionytė.

Gražias iškilmes dar padidino gražiai 
dvi giesmes sugiedojusi Vanda Galbuogy- 
tė, vargonais akomponuojant T. Burokui. 
Giesmės buvo tikrai tinkamos vaikų šven 
tei. o jų išpildymas —jautrus, išgyventas, 
įsijaustas.

Kai nuo altoriaus tėvelių suneštų gėlių 
puokštės skleidė malonų kvapsnį, paga
liau keturi mažieji prisiartino prie alto
riaus ir pirmą sykį gyvenime priėmė P. 
Komuniją. Kartu su jais sukalbėjęs ati
tinkamą ma'dą, kun. kapelionas pamoks
le kreipėsi į mažuosius, nušviesdamas tos 
dienos reikšmę ir prasmę. Po to visiems 
uždėjo pašventintus rožančius ir medali- 
kėlius.

Po pamaldų nusifotografavę, šventės 
dalyviai susirinko pas vienintelio berniu 
ko Gintaro tėvelius, kurie savo namuose 
surengė jaukias vaišes. Džiaugdamiesi iš 
tėvelių, artimųjų ir savo kunigo gauto
mis dovanėlėmis, malšino savo alkį tėve
lių ir artimųjų tarpe.

Reikia pažymėti, kad mažieji lietuviu
kai savo maldas išmoko tėvelių kalba, o 
taipgi lietuvių kalba atliko ir išpažintį.

. J. Ks

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 22 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., šau 

kiamas Vyties Klubo narių pusmetinis 
SUSIRINKIMAS.

Bus Klubo Valdybos ir Rev. Komisijos 
pranešimai ir svarstomi einamieji reika
lai.

Nesant kvorumo minėtai valandai, su
sirinkimas įvyks vieną vai. vėliau.

Vyties Klubą Valdyba

MŪSŲ RĖMĖJAI
Atsilygindami už laikraštį ir Nidos Kny 

gų Klubo leidinius, aukų yra pridėję šie 
tautiečiai: 16 šil. J. Kabdinskas, po 2.6 š. 
A. Jasikas, J. Kriščiūnas, A. Pupelis, P. 
Čeponis, J. Matulis ir M. Valikonis, 1 šil. 
K. Bičkus.

A.A. BALYS KLIMAS
Birželio 21 d. Salfordo Ladywell ligoni

nėje mirė Balys Klimas, sulaukęs 53 me
tų amžiaus.

Velionis ilgą laiką sirgo nepagydomu 
plaučių vėžiu. Prieš mirdamas kapeliono 
kun. V. Kamaičio aprūpintas paskutiniais 
sakramentais.

Velionis palaidotas birželio 23 d. Mos- 
tono kapinėse lietuvių kape po Manches- 
terio lietuvių paminkliniu kryžium. Lai
dotuvėmis pasirūpino LVS Ramovės Man 
chesterio skyrius. Karstą nešė keturi ra- 
movėnai. Karstas buvo apdengtas LVS 
Ramovės vėliava, vainikais ir gėlėmis. Ka 
pinėse dalyvavo apie 50 žmonių. Žinia 
apie mirtį nebuvo spėta plačiau paskleis
ti. Daugumas sužinojo apie mirtį jau pa
laidojus.

Velionis buvo LVS Ramovės narys, 
Manchesterio Soc. Klubo narys. Būdamas 
ligoninėje, buvo gausiai lankomas savo 
tautiečių. A.P.

NOTTINGHAMAS
NUŽUDĖ IR NUSIŽUDĖ

Liepos 5 d. kilo gaisras Nottinghame, 
Onos Beatty namuose (ji šitaip buvo pa
keitusi pavardę iš Bacevičienės).

Namuose policija užtiko O. Beatty- Ba
cevičienę sudaužyta galva, šalia jos krūvi 
ną plaktuką. Koridoriuje kabojo pasiko
ręs Rapolas Pauliokonis.

Po’ieijos išvada: šioje tragedijoje būta 
nužudymo ir nusižudymo, padegant dar ir 
namus.

O. Beatty-Bacevičienė buvo 40 m. am
žiaus, išsiskyrusi, suaugę vaikai gyveno 
jos namuose. R. Pauliokonis — 49 m. am
žiaus, taip pat gyvenęs Nottinghame.

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovė“ 

Manchesterio Skyrius liepos 21 d., šešta
dienį, 5 vai. vakare, Cheetham Town 
Hali salėje, Cheetham Hill Rd., Manches
ter 8, rengia iškilmingą

Dariaus ir Girėno Minėjimą.
Programoje svečio iš Londono A. Prans 

kūno paskaita ir meninė dalis, kurios me 
tu pirmą kartą pasirodys T. Buroko vado 
vaujamas naujai Manchesteryje suorga
nizuotas vyrų oktetas, moterų kvartetas 
ir mišrus duetas. Be to, p-lė Galbuogytė, 
naujosios kartos atstovė iš Bradfordo, pa 
dek'amuos porą eilėraščių.

Po programos bus šokiai. Gros lietuviš 
ka kapela, vadovaujama J. Laukio. Bu
fetas veiks iki 11 vai. Šokiai baigsis 11.30 
vai.

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvyk 
ti į minėjimą ir tuo pagerbti mūsų žuvu
sius Atlanto nugalėtojus.

Skyriaus Valdyba

DBLS MANCHESTERIO SKYRIAUS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
liepos 22 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patai 
pose šaukia
Skyriaus narių ir Lietuvių Namų B-vės 

akcininkų susirinkimą.
Susirinkimo dienotvarkėje DBLS Cent 

ro Valdybos ir Liet. Namų B-vės sekreto
riaus A. Pranskūno pranešimas ir naujos 
Skyriaus Valdybos rinkimai.

Susirinkime kviečiami dalyvauti ne tik 
Skyriaus nariai ir Namų B-vės akcinin
kai. bet ir visi tautiečiai, kurie domisi Lie 
tuvių Sąjungos bei Namų B-ės gyveni
mu. Skyriaus Valdyba

SUBUVIMAI LIUBECKE
PABALTIEČIŲ KULTŪROS DIENOS

Pabaltiečių Kultūros dienos Liubecke 
buvo šiemet surengtos gegužės 17-20 die
nomis. Joms iš anksto buvo ruoštasi. Iš 
lietuviškos pusės žiūrint, toms dienoms 
ruošėsi tik pati vokiečių-baltų draugijos 
valdyba. Atrodo, kad lietuviškieji veiks
niai tenai didelio dėmesio nekreipė, išsky 
rus keletą privačių asmenų. Tų asmenų 
dėka buvo lietuviškoji pusė šiaip taip at
stovaujama.

Patalpos, aplinka ir paruoša toms kul
tūros dienoms nebuvo pirmos rūšies. 
Nebuvo nei mieste, nei spaudoje laiku 
paskleistos reklamos-propagandos. Vis
kas atrodė, kad paruošta ant greitųjų. Ne 
žiūrint tų visų trūkumų reikia pripažin
ti, kad Pabaltiečių Kultūros Dienos yra 
reikalingos. Ir šį kartą jos atnešė kai 
kam šiokios tokios naudos.

Kultūros dienos buvo pradėtos gegu
žės 17 d.. 5 vai. Atidarymo kalbą pasakė 
didelis lietuvių bičiulis Dr. H.J. Dahmen. 
Jis atidarė ir parodas: Pabaltijo kraštų 
žemėlapiai (keturių šimtmečių), Pabalti
jo tautų tautiniai rūbai ir liaudies me
nas, Silvijos Leitu (estės) akvarelės ir 
piešiniai. Turėjo būti paroda ir lietuvio 
menininko, bet dėl mūsų asmeniško ne
rangumo jinai neįvyko. Mat, mūsų veiks 
niai permažai turi ryšių su mūsų meni
ninkais bei kultūrininkais.

Tą pačią dieną vakare tame pačiame 
name didesnėje salėje buvo O. Bong pa
skaita su šviesos paveikslais apie pabal
tiečių pasipriešinimą. Paskaita turėjo kul 
tūriškai politinį atspalvį ir visiems klau
sytojams paliko nemaža įspūdį.

Penktadienį vakare buvo Pabaltijo tau 
tų muzikos koncertas, kuriame pasižymė 
jo estai su savo solistais ir Hamburgo 
latvių choras.

Pianistas W. Tilting meistriškai atliko 
Čiurlionio kūrinį.

Šiai visai muzikinei daliai vadovavo 
muzikologas Dr. H.J. Dahmen.

šeštadienį Liubecko miesto burmistras 
priėmė Baltų Draugijos vadovybę ir pa
skirų tautybių komitetų pirmininkus bei 
vadovus. Buvo kviesti iš lietuvių kun. V. 
Šarka. Dr. P. Rėklaitis ir PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos pirmininkas kun. Br. 
Liubinas. Vakare Šv. Katarinos Gimnazi 
jos salėje buvo iškilmingas aktas. Paskai 
tą „Pabaltijo valstybių būklė antrojo pa 
saulinio karo išvakarėse“ skaitė Kielio 
universiteto profesorius (Estijos vokietis) 
Dr. G. von Rauch. Paskaita nebuvo išsa

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
(Atkelta iš 3 psl.)

nėjamieji asmenys į „J.Ž.“ priekabes nie
ko neatsakydavo.

Suprantu E.š. norą, kad būtų aiškiai nu 
rodyta, ką „J.Ž.“ bloga daro. Bet E.Š. ne
pagalvoja, jog visam tam nurodyti ir iš
aiškinti reikėtų parašyti jau didelę kny
gą — tiek daug visokių eibių per daugelį 
metų yra prirašę „J.Ž.“! Dėl to nurodysiu 
tik kelis charakteringesnius faktus, kurie 
apie „J.Ž.“ jau daug pasakys.

Prie tokių faktų priklauso minėtasis 
prof. Ivinskio atvejis. Daugiau charakte
ringos medžiagos apie „J.Ž.“ pateikia 
pats E.Š., pacituodamas „Lietuvių Biule
tenį“ (žr. E.L. Nr. 15). Ten nurodoma, 
kad Draugo spaustuvė išbaigė savo kant
rybę dėl „J.Ž.“ destruktyvaus tono ir pa
šalino juos iš savo spaustuvės, prieš tai 
dar pareikalavę išimti ar perspausdinti 
vieną lanką paskutiniojo „J.Ž.“ numerio, 
kur buvo užgauliojami Tėvai Marijonai, 
iš komunistų laikraščių perspausdinti iš
sireiškimai apie dvasiškius ir t.t. Čia rei
kia priminti, kad Draugo spaustuvė pri
klauso Tėvams Marijonams, o „J. Žygius“ 
leidžia Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Jaunimo Sekcija. Tai irgi fak
tas, jog „J.Ž.“ iš tikrųjų buvo pertoli nu
ėję. jei jau katalikiška Draugo spaustuvė 
negalėjo ilgiau spausdinti save krikščio
nišku vadinančio laikraščio.

Manau, šitų keleto faktų pakanka pa
vaizduoti. kad ne be reikalo „J. Žygius“ 
atskirai užsipuoliau, svarstydamas lietu
vių santaikos klausimą. Keista, kad E.š. 
nepasitenkinimą parodė ne dėl „J.Ž.“ nuo 
latinių išsišokimų, bet kad Draugo spaus
tuvė nesutiko jų toliau spausdinti, pava
dindamas tai net „inkvizicija“. Lyg Tė
vai Marijonai neturėtų teisės uždrausti 
savo spaustuvėje spausdinti krikščionims 
gėdą darančius raštus. Įdomi E.Š. logika.

Vienu atveju P. Alšėnas pasakė ir tei
sybę: „J.Ž.“ jau apie metus laiko nepasi
rodo, ir dėl to neverta dėl jų ilgiau terlio
tis. Bet šių eilučių autorius vis dėlto lin
ki, kad „Jaunimo Žygiai“ vėl pasirodytų, 
nes mūsų jaunimui skirtos spaudos netu
rime perdaug. Tik kad pasirodytų jau 
apsivalę nuo nesantaikos ir kitų nuodų; 
kad juos vėl galėtų spausdinti katalikų 
spaustuvė; kad nežemintų krikščioniško
sios demokratijos vardo ir daugiau kreip
tų dėmesį kovai prieš komunizmą, o ne 
prieš mūsų žymiuosius visuomenininkus, 
susigrupavimus. spaudą ir t.t.

Didžiai Gerbiamam Europos Lietuvio 
Redaktoriui reiškiu nuoširdžią padėką, 
kad leido’ atvirai pasisakyti šių diskusijų 

mi. Apie Lietuvą jis neužsiminė nė vienu 
žodžiu. Lietuviai buvo tuo labai nustebę. 
Kai kas šį dalyką aiškino, kad prelegen
tas maža ką težinojo apie tuometinę Lie
tuvos politinę padėtį, o kai kas nepašykš
tėjo jam kitokių pastabų.

Po to sekė pabaltiečių poezija, versta l 
vokiečių kalbą, kurią gražiai skaitė tos 
srities specialistas Erik von Loewis iš Ber 
lyno. Girdėjome Maironio, Baltrušaičio, 
Kiršos, Aleksandriškio. Brazdžionio kūri
nius. Tikslus vertimas ir graži forma ma
loniai skambėjo ausyje.

Muzikinę dalį atliko Liubecko miesto 
stygų kvartetas: W. Oddoy, D. Umbreit, 
G. Kummer ir B. Eckardt. Abu smuiki
ninkei yra lietuviškos kilmės. Kvartetas 
labai gražiai atliko Estijos vokiečio kom
pozitoriaus H. Feischner kūrinį Opus 5, 
kuriuo neseniai miręs kompozitorius ture 
jo būti ypač pagerbtas.

Koncertinė dalis maloniai nuteikė po
būviui, kuris Vėliau įvyko Gemeinnutzi- 
gen Gesellschaft patalpose. Čia susirinko 
pora šimtų pabaltiečių ir vietos vokie
čių pasižmonėti. Lietuviai iš Liubecko ir 
Hamburgo, vadovaujami Pr. Liegaus ir 
globojami Tėvo Alf. Bernatonio, sudarė 
gražią grupę vienoje pabaltiečių šeimoje. 
Jaunimas pašoko, vyresnieji pasikalbėjo, 
jaukiai praleido keletą valandų. Lietu
viai šį kartą kitus pralenkė savo sutarti
ne.

Sekmadienį baigėsi tos Kultūros dienos 
abiejų konfesijų pamaldomis.

Po pamaldų Liubecko lietuviai susirin
ko vienoje svetainėje pasikalbėti ir išklau 
syti pranešimų PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininko kun. Br. Liubino ir 
Sielovados Vyr. Tvarkytojo — Tėv. Alfon 
so Bernatonio. Tokiu pobūviu visi buvo 
labai patenkinti. Tokie pageidaujami ir 
dažniau. Viskam vadovavo Pr. Liegus.

Parodos lietuviškąjį skyrių sudarė pri
vatūs eksponatai: Onos Bartusevičienės, 
Margaritos Drungilienės, Marijos Beren- 
tienės, Teresės Lipšienės, Tėvo Alfonso 
Bernatonio, Vasario 16 Gimnazijos, Her- 
tos Motgabienės, Tamošaitienės, kun. V. 
Šarkos. Gaila, kad maža buvo mūsų dro
žinių, kuriais kitataučiai domėjosi. La
biausiai patiko vokiečiams mūsų audiniai. 
Daugelis kreipėsi į O. Bartusevičienę su 
užsakymais. Tokias parodas, tik geriau ir 
kruopščiau, reikėtų organizuoti mums 
dažniau ir atskirai. Galimybių netrūksta.

(AV)

metu iškilusiais klausimais, o mieluosius 
E.L. skaitytojus atsiprašau, kad dalinai 
leidausi nukreipiamas nuo pagrindinės 
temos, pasisakydamas dėl asmeniškumų 
ir kitų šalutinių priekabių.

Mečys Musteikis

Redakcijos prierašas. Redakcija, galvo
dama, kad jau pakankamai plačiai tuo 
reikalu išsikalbėta, šį pasidalijimą minti
mis baigia.

VOKIETIJA
KAN. PROF. DR. J. KONČIUS 

VOKIETIJOJE
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ta 13 giesmių. Giedojo Marija Simaniūkš- 
tytė-Panse, vargonais pritariant Dariui 
Lapinskui. Boris Piekalnitis, vargonais 
pritariant G. Boger ir V. Brinkmann, 
akomponuojant Silvijai Lemke.
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