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Europos Ir Amerikos spaudos nuotrupos

(Elta) Kraštotyra Lietuvoje šiuo metu 
jau virto ne mokslininkų specialistų, bet 
visos visuomenės reikalu .— šitaip teigia 
kraštotyros draugijos organizacinio ko
miteto pirmininkas ir kultūros min. pava 
duotoj as V. Jakelaitis. Jis naujuosius 
kraštotyros uždavinius aiškindamas „Tie
soje“ (138 nr.) nurodė, kad kraštotyra pa 
staruoju metu susidomėta plačiu mastu. 
Esą, kuriasi vis nauji ir nauji kraštotyri
ninkų būreliai mokyklose, ištaigose,-įmo
nėse, aukšt. mokyklose, technikumuose, 
prie bibliotekų ir kultūros namų, kolcho
zuose ir kitur.

Pagal V. Jakelaitį, kraštotyrininkų už
daviniai sektų tokia eile: rinkti medžia
gą bei tirti savo rajono, miesto, kaimo, kol 
chozo istorinę-revoliucinę praeiti, gamtą, 
ekonomiką, liaudies kūrybą ir kt. Taigi, 
kaip matyti, pirmasis uždavinys — rinkti 
medžiagą apie komunistinių veikėjų žy
gius ir tik (gal esant laisvo laiko... — E.) 
susidomėti liaudies kūrybos ir pan. tyri
nėjimu.

Tiesa, kraštotyrininkams pavedama už
megzti ryšius su moksliniais darbuoto
jais, mokslo įstaigomis. O jei esanti įsteig 
ta toji Kraštotyros draugija, tai jos užda
vinys — suteikti kraštotyrininkų veiklai 
„tikslingesnį pobūdį“.

Pasirodo, jau 40-je Lietuvos rajonų su
daryti tos draugijos organizaciniai komi
tetai, o Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei 
Telšių skyriuose sudarytos tarybos. Sky
rių uždavinys esąs suburti į kraštotyros 
būrelius visus šio darbo entuziastus, mė
gėjus. Veikia įvairios sekcijos, ir čia verta 
atkreipti dėmesys į pačią pirmąją sekci
ją: istorijos-revoliucijos. Kitos sekcijos: 
archeologijos, etnografijos, architektūros 
ir meno, tautosakos, gamtos-geografijos- 
ekonomikos ir muziejinio-bibliotekinio 
darbo. Tuose rajonų centruose, kur nėra

BRANDUOLINIS GINKLAS
AR SVIESTAS

RAŠO J. Gutauskas
Birželio 1 d. kompartijos centro komite 

to ir ministrų tarybos nutarimu visa
me krašte pakeltos mažmeninės kainos 
mėsai ir mėsos produktams vidutiniškai 
30 proc. ir svietui 25 proc. Mėsa ir svies
tas iki šiol didžiajai Sovietų Sąjungos gy
ventojų daliai buvo prabangos dalykas ir 
jų sunaudojama būdavo nepakankami 
kiekiai pagal gyventojų skaičių, nes šių 
svarbiųjų maitinimo produktų kainų ly
gis buvo nepaprastai aukštas palyginus 
su milijonų dirbančiųjų uždarbiais. Da
bar kainų lygis mėsai ir sviestui dar smar 
kiai pakyla, o uždarbių lygis pasilieka 
nepasikeitęs.

Žymus mėsai ir sviestui kainų pakėli
mas padarė platlesiems gyventojų sluoks 
niams neigiamą įspūdį. Tai matyti jau ir 
iš tos visiškai neįprastos formos, kuria 
apie kainų pakėlimą buvo pranešta gy
ventojams. Partijos centro komitetas ir 
ministrų taryba ne nutarimą paskelbė, o 
kreipimąsi į visus sovietinius žmones. 
Šis „kreipimasis“ labai platus —jis užima 
beveik visą „Tiesos“ pirmąjį puslapį. Šia 
me dokumente jau nebekalbama apie 
Amerikos „pavijimą ir pralenkimą“, ten 
jau atvirai pasisakoma dėl sunkumų: 
„...partija ir vyriausybė laiko reikalinga 
atvirai pakalbėti apie tuos sunkumus, ku 
rie kyla aprūpinant miestų gyventojus 
mėsos produktais, ir išdėstyti priemones, 
Įgalinančias artimiausiu metu įveikti 
Šiuos sunkumus“. Toliau sakoma: „Žemės 
ūkio gamybos lygis kol kas dar nepakan
kamai aukštas, kad būtų galima paten
kinti padidėjusią gyventojų paklausą kai 
kuriems maisto produktams ir visų pirma 
gyvulininkystės produktams“. „Kreipi
masis“ stengiasi ekonomiškai ir politiš
kai pagrįsti tą kainų pakėlimą.

Žymus kainų pakėlimas šiems svar
biems maisto produktams argumentuoja
mas tuo, kad žemės ūkiui ir ypač gyvuli
ninkystei išvystyti reikalinga į žemės 
ūkį žymiai daugiau įdėti. Nors kraštas ir 
pakilo ekonomiškai, bet priverstas išleisti 
milžiniškas sumas apsaugos reikalams, 
ypač branduoliniams ginklams, todėl že
mės ūkiui gerinti neužtenka dabartinių 
priemonių. Todėl žemės ūkio gaminių var 
totojai turi aukotis, kad tos priemonės 
būtų sukauptos. Niekuomet, rodos, goerin 
ginė formulė „patrankos arba sviestas“ 
nebuvo iškelta Sovietų Sąjungoje tokiu 
atvirumu, žinoma, truputį modernesne

valstybinių muziejų, kraštotyrininkai 
steigs visuomeninius muziejus.

Pasirodo, kaip ir kitose srityse, tik 
toks darbas laikytinas naudingu, kuris ei 
na drauge su gyvenimu. Esą, Lietuvos 
kraštotyrininkai su juo žengia, nes ko
kius gi darbus jie atlieka? Jie renka me
džiagą apie „mūsų liaudies kovas“ (su
prask— komunistų pastangas— E.) 1905 
-1907 m. revoliucijos laikotarpiu, apie rau 
donosios, sovietinės valdžios kūrimą 1918 
-1919 metais, apie darbo žmonių (suprask 
— komunistų — E.) kovą „buržuazinio re 
žimo metu“ ir kt. Pasirodo, kraštotyrinin 
kus turi dominti kiekvienos įstaigos ar 
kolchozo istorija, komunistinių darbo bri 
gadų laimėjimai ir pan.

Na, pagaliau jiems tenka ir tikrieji 
kraštotyros uždaviniai —rinkti medžiagą 
apie Lietuvos praeities ir šių dienų kultu 
rą, liaudies meną, lankytis pas liaudies 
menininkus, dainininkus, užrašinėti dai
nas, patarles, pasakas ir kt.

I kraštotyros darbą aktyviai įjungia
mi vid. mokyklų moksleiviai, pionieriai. 
Ką gi renka moksleiviai? Ogi Telšiuose 
jiems pavykę surasti dokumentą apie tai, 
kad „buržuazinis teismas“ S. Beržį už 
ateistines pažiūras buvo nuteisęs 3 mėn. 
kalėjimo, o Kėdainių kraštotyrininkai rin 
ko medžiagą apie 9 forte sušaudytą kom 
jaunuolį Liaudanskj, kitur renkama me
džiaga apie sovietinių partizanų veiklą ir 
pan. Visur mokiniai šioje veikloje vado
vaujami mokytojų.

Taigi vis skatinama: entuziastiškai įsi 
junkite į kraštotyrininkų eiles. Tada bend 
romis pastangomis, teigia Jakelaitis, gale 
siąs būti įgyvendintas pagrindinis Krašto 
tyros draugijos tikslas, o ir šioje srityje, 
jis, pasirodo, esąs... prisidėti prie komu
nistinės visuomenės sukūrimo.

šiam pasirinkimui pagrįsti „Kreipimo
si“ autoriai rašo:

„Ne paslaptis, kad JAV vadovaujama 
tarptautinė reakcija dabar intensyviai 
žvlangina ginklais, karštligiškai vykdo 
ginklavimosi varžybas ir brandina planus 
staiga užpulti TSRS ir kitas socialistines 
šalis raketiniu-branduoliniu ginklu, jos 
politikai ir generolai apie tai kalba atvi
rai. Dar daugiau, apie tai atvirai pasakė 
JAV prezidentas ponas Kennedys. Jis pa
reiškė: Susidėjus kai kurioms aplinky
bėms, mes gal būt parodysim iniciatyvą 
branduoliniam konflikte su Tarybų Są
junga“.

Tai esanti tariama ištrauka iš Kenne- 
džio pasikalbėjimo su žurnalistu Alsopu. 
Pasirodo, ši ištrauka sovietinės spaudos 
buvo falsifikuota. Iš tikro Kennedys paša 
kė: „Kai kuriais atvejais mes privalome 
būti pasiruošę panaudoti branduolinį 
ginklą iš pat pradžios, vis tiek, kas po to 
sektų, pavyzdžiui, jei aiškiai būtų užpul
ta Vakarų Europa“. Kennedys kalba ne 
apie amerikinę agresiją, bet apie ameri
kiečių atsiliepimą į galimą užpuolimą ant 
Vakarų Europos. Tai amerikiečių atšaky 
mas j galimą sovietinę agresiją.

Sovietinė spauda ir sovietiniai politi
kai išvystė dabar karinę propagandą, pri 
menančią blogiausius stalininius laikus. 
Ją bus sukėlę, matyt, ne tiek išoriniai, 
kiek vidiniai motyvai.

Sovietiniai politikai ir publicistai sten
giasi gyventojams įskiepyti pojūtį, kad gre 
šia karo pavojus. Vėl ištraukiama iš kars 
to priešiško kapitalistinio apsupimo idė
ja.

Kad nutarimas pakelti mėsai ir svies
tui kainas nėra populiarus ir kelia ma
sių nepasitenkinimą, Chruščiovas prisipa 
žino savo kalboje sovietinės jaunuomenės 
mitinge Kremliuje birželio 2 d.

Galima pamėginti bendrais bruožais pa 
vaizduoti, ką reiškia mėsai ir sviestui 25- 
30 proc. kainų pakėlimas platiems gyven 
tojų sluoksniams.

„New York Times“ Maskvos korespon 
dentas birželio 1 d. pranešė, kad sviesto 
kaina valstybinėj ir kooperatyvinėj pre
kyboj tą dieną pakilo nuo 2 rub. 90 kap. 
iki 3 rub. 60 kap. už kilogramą, jautiena 
nuo 1 rub. 50 kap. iki 2 rub., aviena nuo 
1 rub. 40 kap. iki 1 rub. 90 kap., kiauliena 
nuo 1 rub. 60 kap. iki 1 rub. 90 kap. už kg.

Galima įsivaizduoti, ką tai reiškia mili 
jonams darbininkų ir tarnautojų, kurie 
gauna žemus ar vidutiniškus atlyginimus.

PUOLA IR JAV LIETUVIUS KUNIGUS
(E) Lietuvos spaudoje ir per Vilniaus 

radiją vis stiprinama antireliginė propa
ganda ir paskirų dvasininkų puolimai. 
Birželio 29 d. radijo laidoje „šiapus ir ana 
pus altoriaus“ dvasininkai pristatyti kaip 
patys didžiausi fašizmo, diktatūros, impe
rializmo šalininkai. Lietuvoje įsigalėjus 
bolševikiniam režimui, girdi, kunigai vir 
tę „užjūrių žvalgybų agentais ir patys ak 
tyviai dalyvavo buržuazinių nacionalis
tų gaujose“. Šalia Lietuvoje likusių dvasi 
ninku, komunistinė propaganda šį kartą 
puolė ir JAV veikiančius lietuvius dvasi
ninkus. vienuolius. Pasak radijo, Romoje 
įsteigta kolegija ruošianti specialistų 
kadrus „antitarybinei veiklai Lietuvoje“. 
Kun. Dr. Vaišnorai piktai prikišta, kad 
jis teigęs, jog Lietuva— Marijos žemė. 
Ypač Vilniaus radijas nepatenkintas ma
rijonų veikla JAV-se, esą, prel. J. Balkū- 
nas ir T. Bružikas atvirai agituoją už ato 
minės bombos sprogdinimus, o kun. Pruns 
kis „Draugo“ skiltyse reikalavęs, kad vy
riausybė pasiruoštų kariniams veiks
mams... Pagaliau Vilniaus radijas teigia: 
bažnyčios tarnai yra atktyvūs Vakarų 
kapitalistų politikos rėmėjai.

Lenkai nerimauja dėl krizės sovietų 
žemės ūkyje

(E) Lenkija ne be nerimo žvelgia į pa
sunkėjusią žemės ūkio padėtį ir trūku
mus gyventojus aprūpinant kai kuriuose 
rytų bloko kraštuose, ypač Rytų Vokieti
joje. Čekoslovakijoje ir pačioje Sovietų 
Sąjungoje. Lenkai prisibijo, kad iš Lenki
jos gali būti pareikalauta paramos.

Kai keleiviai atvykę į Vakarus iš ryti
nio Berlyno ar Prahos, praneša apie tų 
kraštų sunkumus gyventojus aprūpinant 
mėsa, bulvėmis ar daržovėmis, tai Lenki
joje, su jos nesukolektyvintu ūkiu, padė
tis žymiai geresnė. Čia niekas nepastebės 
gyventojų eilių ties mėsinėmis ar daržo
vių krautuvėmis. Privatūs lenkų ūkinin
kai su valstybės prekybos įstaiga pasira
šė sutartis, apsiimdami pristatyti per 
632.000 kiaulių — 100.000 daugiau negu 
praėjusiais metais. Per šių metų 5 mėne
sius Lenkijos'ūkis parūpino bulvių vienu 
milijonu tonų daugiau kaip visais praėju
siais metais. (Jų didelė dalis eksportuota 
į kitus rytinio bloko kraštus). Tačiau 
Lenkijos ūkiui kelia nerimą ilgai trukę 
lietūs — tai turės atsiliepti žemės ūkiui.

— Lietuvoje nuo rugpiūčio 15 d. iki 
rugsėjo 15 d. partija ir vyriausybė skel
bia vad. reidą visuotinio mokymo įstaty
mo vykdymui patikrinti. Anksčiau buvo 
nusiskųsta, kad dar ne visi mokyklinio 
amžiaus vaikai lanko mokyklas, tuo tar
pu 1962-63 mokslo metais norima pereiti 
prie visuotinio privalomo aštuonmečio 
mokymo. „Reido“ metu bus tikrinama, ar 
užregistruoti visi mokyklinio amžiaus 
vaikai ir paaugliai.

PASAULYJ!
— Nuo 1957 m. Kinijoje padaugėjo dau 

giau kaip 7 mil. gyventojų, ir dabar yra 
daugiau kaip 700 mil.

— Japonų specialioje ligoninėje mirė 
dar 24 asmenys, kurie buvo paliesti bom
barduojant Hirošimą (iš viso toje specia
lioje ligoninėje nuo 1956 m. mirė 247, o 
ateinančių apžiūrėti ligonių yra dar 12. 
471).

— Prancūzijos marš. .Juin numatomas 
atleisti iš armijos, nes dar laisvam Sala- 
nui rašė laišką ir pagyrė OAS (šiaip pran 
cūzų generolas, kuris karo metu vadova
vo kariuomenei, kaip generalinio štabo 
viršininkas, turėtų būti laikomas kariuo
menėje iki mirties).

— Sov. Sąjungos ir Jugoslavijos atgy
jančios draugystės sustiprinti rudenį į Ju 
goslaviją važiuoja aukšč. tarybos pirmi- 
ninkas-prezidentas Brežniovas.

— Ispanijoje taip pat 7 ministerial pa
keisti naujais.

— Orane, Alžyre, teisiami ir šaudomi 
nusikaltėliai, kurie pasinaudojo proga nu 
sikaltimams vykdyti, kai po referendu
mo dar nebuvo įsivyravusi tvarka.

Darbo atlyginimo lygis dabar Sovietų S- 
goje kruopščiai slepiamas, bet minimu
mą? apytikriai yra žinomas. Po 1960-61 
metų piniginės reformos gaunama apytik 
riai tarp 35 ir 35 ir tarp 27 ir 30 rub. mė
nesiui. Užtektų tik minutę pagalvoti apie 
šiuos skaitmenis ir palyginti su amerikie 
čių darbo užmokesčio minimumu — 1 do 
leris 15 centų valandai — su mėsos ir 
sviesto kainomis doleriais ir centais. Ta
da ir išeina, kad Sovietų Sąjungoje men
kai apmokamieji darbininkai ir tarnauto 
jai priversti dirbti maždaug penkis kar
tus daugiau, negu menkiausiai apmoka
mieji darbininkai ir tarnautojai JAV-se, 
kad galėtų nusipirkti mėsos ar sviesto 
svarą.

Vakarams
Chruščiovo pasiūlymas atitraukti iš 

Berlyno didžiųjų valstybių karinius dali
nius ir priežiūrą pavesti mažiesiems kar 
tu su sovietiniais kraštais Vakarų spau
dos buvo sutiktas neigiamai. Štai britų 
„The Guardian“ rašo:

„Chruščiovas iškėlė kongresui Berlyno 
klausimu tą patį pasiūlymą, kuris jau pri 
vačiai buvo keltas Vakarų pajėgoms ir 
šių atmestas. Čia yra tik pakeitimas dvie
jų ankstyvesnių pasiūlymų, kad Vakarų 
Berlynas turėtų pereiti Jungtinių Tautų 
žinion ir kad jo priežiūrą vykdytų neutra 
liųjų kariniai daliniai. Šįkart Chruščio
vas siūlo dviejų mažesniųjų karinės są
jungos dalyvių karinius dalinius — Len 
kijos ir Čekoslovakijos iš vienos pusės ir 
arba Danijos ir Norvegijos, arba Olandi
jos ir Belgijos iš kitos pusės. Šito pasiūly
mo esmė, kaip ir anksčiau, yra neutrali
zuoti Vakarų Berlyno vakariečius, nesu
teikiant jokio atpildo pasikeitimų forma 
Rytų Berlyne. Šis variantas Vakarams nė 
ra kuo nors priimtinesnis už ankstyves
niuosius“.

Vokiečių „Die Welt“ rašo:
„Chruščiovo Maskvoje iškeltasis pasiū

lymas pakeisti Vakarų Berlyne vakarie
čių karinius dalinius rodo, kokia neišsen
kama fantazija naudodamasis jis vis ban 
do pasiekti savo tikslo, siūlydamas naujų 
pakeitimų. Tas jo tikslas yra Vakarų Ber 
lyną paversti vadinamuoju laisvu miestu, 
kuriame nebūtų Vakarų didžiųjų valsty
bių. Aišku, kad tokie ir panašūs dalykai 
gali būti tam tikras įnašas į abiejų di
džiųjų pasaulio galybių ore pakibusius 
pasitarimus surasti sugyvenimo būdą dėl 
Vakarų Berlyno. O vakariečių karinių 
dalinių buvimas kaip tik yra būtina sąly 
ga Vakarų Berlyno gyventojų laisvei“.

Danijai Chruščiovas siūlo duoti savo 
karinius dalinius V. Berlynui. Tačiau da 
nų „L'Information“ rašo:

„Norvegija ir Danija yra tos nuomonės, 
kad Sov. Sąjunga galvoja, jog mūsų ypa
tingas kardas bus pajėgus perkirsti Berly 
n.o Gordijaus mazgą. Aišku, mes galėtu
mėm duoti tik ribotą karinių dalinių kie 
kį, nes namuose privalome rūpintis savo 
pačių saugumu. Dėl to mes patartumėm 
Chruščiovui taip praplėsti savo planą,

P SeįilųnioS
BRITŲ DEMONSTRANTAI MASKVOJE

Maskvoje vyko vadinamasis taikos kon 
gresas, į kurį buvo suvažiavę delegatų ir 
iš kitų kraštų. Kai kurie jų yra nusivylę, 
besiklausydami prosovietiškų kalbų ir Va 
karų puolimo. Dėl to grupė užsieniečių iš 
platino apie 2000 atsišaukimų, kuriuose 
kviečiama rengti demonstracijas prieš so 
vietų vyriausybę už taiką, kaip praktikuo 
jama Vakaruose.

Atsišaukimai suerzino aukštuosius so
vietų „talkininkus“ ir vyriausybės sluoks 
nius. Viešai buvo pranešta, kad jei užsie
niečiai pabandys demonstruoti, tai bus su 
imti ir išsiųsti iš krašto.

Britų iniciatyva vis dėlto pabandyta pa 
demonstruoti. Paslėpę išrašytus šūkius 
po skvernais, būrelis rinkosi į Raudonąją 
aikštę, bet čia užstojo kelią jiems, atrodo, 
civiliškai apsidarę liaudies milicininkai, 
sustabdė dar nepradėjusius eiti ir nusuko 
nuo lazdų du jų šūkius (trečią iškėlusieji 
suspėjo išsmukti per minią). Tada prasi
dėjo ilgiau užtrukęs viešas ginčas, kurio 
metu „teisybė“ vis buvo „nuginklavusių“ 
rusų pusėje.
DIDELI VYRIAUSYBĖS PAKEITIMAI

Britų vyriausybėje įvykdyta didelių pa 
keitimų. Turėjo pasitraukti 7 ministerial. 
"Jų vietas užėmė nauji.

Opozicija tvirtina, kad tai yra pastan
gos gelbėti padėtį, nes jau kuris laikas pa 
pildomuose rinkimuose į parlamentą ar
ba vietas iš konservatorių paveržta opozi 
jos partijos, .arba konservatoriai surenka 
iš viso daug mažiau balsų.
NAUJAS PASIŪLYMAS DĖL BERLYNO

Chruščiovas pasiūlė atitraukti iš Berly 
no dabar esančių didžiųjų valstybių kari
nes pajėgas ir jų vieton įsileisti danus ir 
norvegus arba belgus ir olandus, o kartu 
lenkus ir čekus.

Vakariečiai jau pasisakė, kad tai nepri 
imtina. Vakarų dabartinis karinių dalinių 
buvimas Berlyne, sakoma, yra dalykas, 
dėl kurio nėra ko pradėti tartis.
TELSTAR

Amerikiečiai paleido į erdves dirbtinį 
žemės palydovą Telstar. Tas išradimas, 
kai bus įgyvendintas, televizijos priemo
nėmis jungs Ameriką su kitais pasaulio

nepriimtina
kad į tą sritį būtų įtraukta dar Rytų Ber
lynas ir artimosios apylinkės. Jei visas 
Berlynas pereitų J. Tautų žinion, tada 
perimant būtų prieita tvarkos, kuri būtų 
geresnė už dabartinę.. Mes laikomės tos 
nuomonės, kad teisinga būtų neramumų 
kėlėją išvaryti iš tos srities, o kalba ei
na, kaip ir galima suprasti, apie Rytų Vo 
kietijos režimą, kad jis būtų pravarytas 
iš Berlyno, kur, mūsų galva, jam ne vie
ta“.

AKLI IR KURTI INTELEKTUALAI
Urugvajaus „EI Pais“, rašydamas apie 

šaudymus prie Berlyno sienos, nurodo:
„Vargu kada nors pasaulis yra išgyve

nęs tokį akivaizdų skirtumą tarp to, kas 
yra civilizuotame pasaulyje, ir tarp žiau 
rūmų ir vergijos. Išleisdami iš akių tuos 
žmones, kurie žūsta ten prie mūro sienos, 
ir tuos taip pat, kurie yra priversti gyven' 
ti „Vokiečių Demokratine Respublika“ 
save vadinančiame milžiniškame koncen 
tracijos lageryje, tam tikri inteligentijos 
sluoksniai, kurie paprastai tuoj skuba 
reikšti protestą prieš Vakarų „imperializ 
mą“, kai tik koks nors reikalas iškyla, 
šiuo atveju neprotestuoja. Jie tyli dėl to, 
kad beveik kiekvieną dieną ten prie mū
ro žūna žmogus, kurio vienintelis nusi
žengimas yra noras laisvam gyventi. Ar 
tie intelektualai yra akli ir kurti? O gal 
jie yra paprasčiausi pragaro propagandi
ninkai ir teoretikai?“

REIKIA PLATAUS MASTO 
SOCIALINIŲ REFORMŲ

Austrijos „Arbeiterzeitung“ rašo:
„Didžiausia Alžyro problema šiuo me

tu yra ne tik šios buvusios prancūzų ko
lonijos perėjimas į nepriklausomybę, bet 
ir į demokratiją. Pusiaukelis tarp nepri
klausomybės ir demokratijos, panaši pa
dėtis, kaip kadaise tik išlaisvintoje Aušt 
rijoje, daugeliui alžyriečių tai kelia rū
pesčio. kad jiems gali būti atimti jų laimė 
jimo vaisiai. Tūkstančiai, kurie ėjo į iš
laisvinimo armiją, nes neturėjo ko pra
rasti, kovoje matė prasmę ne tame, kad 
pasikeis vėliavos, bet pagrobtosios žemės 
padalijime ir vargo naikinime ’toli sie
kiančiomis reformomis“.

DIENOS -į
kraštais ir atstos telegrafo ir radijo susi
žinojimą.

žemę tas palydovas apskrenda kas 
157.8 minutes (greitis tarp 18380 mylių 
per valandą iki 11220 m. per vai.).
. Kad numatytasis susižinojimo tikslas 

būtų pasiektas, reikės paleisti daug tokių 
palydovų.
SOVIETAI VYKDYS BANDYMUS

Sov. Sąjunga paskelbė, kad ne tik etika 
ir teisė, bet ir visuotiniai taikos ir saugu 
mo interesai reikalauja, jog sovietai pas
kutinieji vykdytų branduolinių ginklų 
bandymus. ' ■ . ’

J. Amerikos Valstybės pirmosios prade 
ję bandymus. Sovietų bandymai buvę tik 
atsakymas. Nesąmonė esanti tvirtinimas, 
kad sovietų bandymai 1961 m. privertę 
amerikiečius atlikti dabartinę seriją. Be 
to, sovietai iš viso mažiau tesą atlikę ban 
dymų.
SOVIETŲ ŠNIPAI N. ZELANDIJOJE
N. Zelandijos vyriausybė liepė išsikraus 

tyti dviems sovietų atstovybės pareigū
nams, kurie buvo suorganizavę šnipų 
tinklą.

N. Zelandija ligi šiol buvusi nebudri ir 
negalvojusi, kad sovietams būtų prasmės 
šnipus organizuoti. Britai ir amerikiečiai 
pastebėjo, kad kai kurios informacijos 
atsiduria ten, kur nereikia.

O. BACEVIČIENEI
tragiškai mirus, 

jos vaikams ir giminėms reiškiame 
širdingiausią užuojautą

Nottinghamo Skyriaus L.A.S. Valdyba 
ir nariai

Sesei
ONAI BEATTY-BACEVIČIŪTEI, 

jos mamytei tragiškai žuvus, 
gilią užuojautą reiškia ir liūdi kartu 

Nottinghamo „Bičių“ Skilties Skautės
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DU SUKAKTUVININKAI
DR. A. TRIMAKUI — 60 METŲ

Birželio 19 d. VLIKo Pirmininkui Dr. 
Antanui Trimakui sukako 60 metų am
žiaus. Jis yra gimęs 1902 m. birželio 19 d. 
Taupriuose.

Nuo 1925 iki 1930 m. studijavo teisės, 
politikos ir ūkio mokslus Lille ir Greno
blio universitetuose Prancūzijoje ir Kau
ne, o tarptautinę teisę Hsagoje, Olandi
joje ir Ženevoje, Šveicarijoje. Filosofijos 
daktaro laipsni gavo 1930 m. Lille uni
versitete. Dr. Trimakas nuo 1930 m. pra
dėjo diplomatinę veiklą — nuo 1930 iki 
1935 m. buvo Lietuvos Pasiuntinybės sek 
retorium Stockholme, Švedijoje, o 1935 - 
1939 m. buvo Europos sk. vedėju Lietu
vos Užsienių Reikalų Ministerijoje Kau
ne. 1938-39 m. buvo Lietuvos Pasiuntiny
bės Varšuvoje Patarėju, o 1939 m. buvo 
paskirtas Lietuvos gen. konsulu Vilniuje.

Politinėje veikloje aktyviai reiškėsi Lie 
tuvai netekus nepriklausomybės. Dalyva 
vo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
miteto darbuose — buvo politinės komisi

DR. P. KARVELIUI — 65 M.

VŲIKo Vykd. Tarybos nariui, Užsienių 
Reikalų Tarnybos Valdytojui Dr. Petrui 
Karveliui birželio 29 d. suėjo 65 m. am
žiaus. Jis gimė Jestrakyje, Šilavoto vaisė., 
Marijampolės apskr. Dar mokydamasis 
M. Yčo gimnazijoje Voroneže, aktyviai 
reiškėsi lietuvių gyvenime. Buvo vienas 
iš steigėjų Liet. Krikščionių Demokratų 
partijos Rusijoje. 1918 m. grįžęs į Vilnių, 
reiškėsi antroje V. Tarybos konferencijo
je. Mokslus tęsė Vokietijoje, Berlyno uni 
versltete ir baigė Breslau univ. teisių ir 
ūkio mokslų fakultetą, gaudamas politi
nių mokslų daktaro laipsnį. (Disertacijos 
tema — Ūkio reforma Lietuvoje). Grįžęs 
į Lietuvą 1923 m. Dr. Karvelis buvo Liet. 
Krikščionių Dem. partijos centro komite 
to pirmininkas ir Seimo narys. Buvo vie
nas Žemės Banko organizatorių. 1925-27 
m. buvo Finansų ministeriu Dr. Bistro ir 
A. Vo'demaro kabinetuose. Po to vadova-

IŠ PASKENDUSIO PASAULIO

Šiomis dienomis „Srovės“ leidykla Či
kagoje išleido žinomo lietuvių laikrašti
ninko ir literato Bronio Railos straipsnių, 
essay, kritįkos ir kronikų rinkinį, vardu 
„Iš paskendusio pasaulio“. Tai yra antro
ji dalis jo prieš porą metų pasirodžiusios 
knygos „Tamsiausia prieš aušrą“. Knyga 
432 psl. Ją sudaro keturi pagrindiniai sky 
rial, ir juose apskritai judinama dešim
tys įvairių mūsų politinių, visuomeninių 
ir kultūrinių temų.

Pirmojoje dalyje plačiai aptariamas, 
dažnai satyriškai, , klumpakojis su diplo
matais“. Čia aptariami Lietuvos diploma 
tinės tarnybos santykiai ir problemos su 
Lietuvos laisvinimo veiksniais ir kitomis 
visuomeninėmis organizacijomis.

Antrojoje dalyje — „Kudirka ir libe
ralai“ — nagrinėjama lietuvių liberalų 
santarvės klausimai, visuomeninis ir idė
jinis V. Kudirkos palikimas, įvairūs požiū 
riai į lietuvišką klerikalizmą ir liberaliz
mą, jaunųjų intelektualų aptarimas, skau 
tų vaidmuo mūsų ideologinėse pynėse, fel 
jetonas apie Kudirkos prakalbą šiais lai
kais ir 11.

Trečiojoje dalyje per 86 puslapius pa
teikiama ligi šiol išsamiausia gen. S. Raš
tikio karinių atsiminimų abiejų tomų kri 
tlka. Joje paliečiami ir aptariami keli 
skaudžiausi Lietuvos nepriklausomybės 

jos narys ir prezidiumo bendradarbis, at 
stovavo Liet. Ūkininkų Sąjungai. Tremty 
je Dr. Trimakas VLIKo nariu buvo nuo 
1955 m., o nuo 1957 m. — jo pirmininkas. 
Nuo 1951 m. Dr. Trimakas aktyviai reiš
kiasi ir kitose organizacijose — Lietuvos 
Laisvės Komiteto sekretorius, Pavergtų
jų Europos Tautų Seimo narys ir dabar 
polit. komisijos pirm. Seimui yra patei
kęs eilę studijinių pranešimų. Gyvenda
mas JAV-se Dr. Trimakas veikė ir Vid. 
Europos kr. demokratų unijos vykd. ko
mitete (buvo jo vicepirm.), yra aplankęs 
visą eilę Pietų Amerikos miestų ir lietu
viškų kolonijų.

Atvykęs į JAV sukaktuvininkas įsitrau 
kė į mokslo darbą ir nuo 1947 m. Seton 
Hall universitete dėsto politinius ir eko
nominius mokslus. Jam artimas ir spau
dos darbas. Pastaruoju metu Dr. Trima
kas daugiausia dėmesio ir energijos ski
ria politiniam darbui, daug sielodamasis 
Lietuvos išlaisvinimo klausimais.

vo prekybinių derybų su svetimais kraš
tais ruošai. Seimo atstovu buvo 1924 - 
1928 m.

Nuo 1940 m. atsidūręs Vakaruose, Vo
kietijoje, karo metu Dr. Karvelis buvo 
Berlyne Lietuvių Sąjungos valdybos na
rys, o nuo 1944 m. — Lietuvių Sąjungos 
Vienoje pirmininkas. Vokietijoje (ligi 
1955 m.) veikus VLIKui, sukaktuvinin
kas buvo jo narys ir atstovavo ūkininkų 
Sąjungą. Eilę metų buvo VLIKo pol. ko
misijos pirmininkas, o nuo 1952 m., taigi 
prieš dešimtmetį, pradėjo e'iti VLIKo 
Vykd. Tarybos Užsienių Reikalų Valdyto 
io pareigas. Nuo 1953 m. Dr. Karvelis yra 
liet, delegatas prie Fed. Vokietijos vyriau 
sybės Bonnoje. Nuo 1952 m. Dr. Karvelis 
su latviais ir estais veikėjais tremtyje 
bendradarbiauja ir Fed. Vokietijoje vei
kiančioje Baltų Taryboje.

(ELTA)

žlugimo momentai, antinacinės rezistenci 
jos akimirksniai ir trumpa, bet spalvinga, 
vietomis ironiška bei satyriška Lietuvos 
vadistinio laikotarpio charakteristika.

Ketvirtąją dalį sudaro autoriui būdin
gos 22 „Akimirksnių kronikos“, kuriose 
lengva ir literatūrine forma piešiami lie
tuvių bendrieji ar asmeniški pokario iš
gyvenimai.

Ši knyga yra įdomi, gyva ir spalvinga 
dovana skaitytojams, kurie mėgsta dau
giau politines ir visuomenines mūsų gy
venimo temas ir gyvena tautiniais reika
lais. Tokio turinio lietuviškų knygų dabar 
vis rečiau bepasirodo.

Knyga „Iš paskendusio pasaulio“ su
krauta pas Joną Karvelį, 3322 So. Halsted 
St., Chicago 8, Ill. Kaina 5 doleriai. Kny
ga jau išsiuntinėjama ir platintojams.

Naujas V. Sirijos Giros romanas
(E) V. Sirijos Gira, pernai gavęs smar

kiai barti už jo „Pergalėje“ atspausdintą 
romaną „Voratinkliai draikėsi be vėjo“, 
paruošė spaudai naują (pritaikytą parti
jos reikalavimams? ?— E.) romaną „Štai 
ir viskas“. Viena romano ištraukų buvo 
atspausdinta „Tiesoje“, birželio 30 d.

MIEŽELAIČIO ŽVAIGŽDE

Eduardas Mieželaitis gavo Lenino pre
miją. Tuo lyg ir išmušamas ginklas iš ran 
kų tiems, kurie pagrįstai sako, kad di
džiąsias premijas ir aukščiausios rūšies 
ordinus paprastai susirenka sau rusai. 
Kad tokios kalbos nutiltų, tai še jums do 
vaną Mieželaičiui!

Tačiau ar yra pagrindo dėl tos premi
jos nutilti, nebekaitinti rusų?

Pirmiausia — labai daug pastangų rei 
kėjo, kad Mieželaitis tą premiją gautų. 
Nebekalbant apie tai, kad knyga būtinai 
turėjo išeiti rusų kalba, dar reikėjo, kad 
kas nors vis piršliautų, jo knygą girtų, 
laiškuose už ją pasisakytų. Tos piršlybos 
turėjo būti organizuotos.

Ar šitaip buvo sutarta tarp Maskvos ir 
Vilniaus partijų, ar tarp rašytojų sąjun
gų, tai gal nebe tiek jau ir svarbu. Esmės 
čia esama tos, kad Mieželaitis iš anksto 
jau buvo parinktas. Laiškų rašymais tik 
reikėjo parodyti, kad visi nori jam laimė
jimo. Taigi reikalas čia aiškus. Kas dar 
būtų galima aiškintis, tai pati šio poeto 
kandidatūra. Kodėl, būtent, jis, o ne ku
ris nors kitas? Mokančių eiliuoti Lietuvo 
je yra ir daugiau. Ne tik eiliuoti, bet ir 
puįkiai prisiderinti prie partijos reikala
vimų.

Bet mums atrodo, kad Mieželaitis suge 
bėjo geriausiai pasitarnauti tai prorusiš
kai politikai, kuri dabar yra ypač aktua
li. Juk jis parašė „Brolišką poemą“, ku
rioje net traukinio ratai iš didelio džiaugs 
mo šaukia: rus, rus, rus! Tai kas gi kitas 
galėjo būti rusams vertesnis ir reikalin
gesnis? Rusams dirbo, tai iš rusų šiek 
tiek atsiėmė pinigo dar ir premijos pavi
dalu.

I PAGALBĄ „LITUANUS“ ŽURNALUI

Auck’ande, Naujoje Zelandijoje, lietu
vių studentai ir jaunimas pradėjo rinkti 
pinigus „Lituanus“ žurnalo leidimui pa
dėti. Tai jau antras kartas, kai kreipiama 
si J dvejetą šimtų šiame krašte gyvenan
čių lietuvių ištiesti pagalbos ranką „Litu
anus“ žurnalui. Prieš ketverius metus 
šiam reikalui buvo surinkta arti trisde
šimt svarų. Mūsų žmonės buvo dosnus, ir 
tik vienas atsisakė aukoti, sakydamas: 
„Studentai leidžia, tai tegul ir patys pini
gus uždirba“. Kažkaip anas žmogus ne
suprato, kad šis reikalas yra. svarbus ne 
tik studentams, ne tik Amerikoje gyvenan 
tiems, bet visiems lietuviams, nežiūrint, 
kiek jų bebūtų ir kur jie begyventų. Lie
tuviai Zelandijoje suprato, kad „Litua
nus“ žurnalas yra tapęs perijodišku lie
tuvių kultūros veidrodžiu, rodančiu pašau 
liui, kad mes esame kūrybiškai gyvi, kad 
turime teisę, norą ir jėgos gyventi ir kur
ti, kad mes esame verti laisvės! Jie supra 
to, kad liuksusinis žurnalo išleidimas re
prezentacijai pareikalauja daug išlaidų. 
Bet mes negalime leisti jam žūti, nes per 
„Lituanus“ mes kalbame į kultūringąjį 
pasaulį lietuviškomis vertybėmis, jis yra 
mūsų gyvybės laidas.

Šį kartą pirmąją dieną surinkta dešimt 
svarų.

Norėtųsi, kad gausesnės lietuvių kolo
nijos kituose kraštuose pasektų šį pavyz
dį ir be didelių prašymų ir raginimų pa
remtų „Lituanus“ žurnalo pastangas 
skleisti lietuvių kultūros vaisius ir mūsų 
krašto pavergimą galvojančių žmonių 
tarpe.

Patriotizmas reiškiasi ne tuo, kas sako
ma. bet tuo, kas daroma.

Prez. Kennedys

VISUOTINASIS BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMAS

šį rudenį visos katalikų Bažnyčios vys
kupai renkasi į visuotinį Bažnyčios susi
rinkimą Vatikane. Ne vienam savaime ky 
la klausimas, ko lauktina iš to susirinki
mo. Į šį klausimą čia bus mėginama duo
ti bent dalinis atsakymas, pasinaudojant 
Belgijos kardinolo L. Suenens ganytojiško 
laiško mintimis.

Pirmoj eilėj suglaustai pabrėžtina, ko 
nereikia laukti. Vis. susirinkimas nėra 
koks nors žmonių išrinktasis parlamentas. 
Vyskupai nėra tikinčiųjų įgaliotiniai, o 
savo dvasinių šeimų tėvai. Vis. susirinki
mas taip pat nėra koks nors tarptautinis 
bažnytinis kongresas. Savo teisėtumą Vis. 
susirinkimas semiesi iš Kristaus. Vis. 
susirinkimas nėra revoliucinis įvykis Baž 
nyčioje. Vyskupai negali disponuoti Die
vo žodžiu pagal savo nuožiūrą, o jie priva 
lo jį tik saugoti ir skelbti. „Visuotinis su 
sirinkimas yra malonės paslaptis Bažny
čiai ir pasauliui“.

I, Tikėjimo paslaptis. Kardinolo Sue
nens žodžiai: „Iš atžvilgio į tikėjimą—jei 
norima tuoj pat liesti pačius pagrindus— 
Vis. susirinkimas nėra pirmoj eilėj konfe 
rencija vyskupų su popiežium, nėra hori
zontalinis vyskupų susitikimas su savo 
vyriausiąja galva, nėra ypatingas pašau 
linio masto susitikimas. Pirmiausia ir pir 
ma visko Vis. susirinkimas yra bendras vi 
sos apaštališkosios kolegijos susitikimas 
su šv. Dvasia, susitikimas vertikalinis, t. 
y. einąs į gelmes, priėmimas neišmatuo
jamo šv. Dvasios išsiliejimo mūsų lai
kams, viena rūšis naujųjų sekminių. 
Kaip pats popiežius pasakė, paslaptinga 
ir paslėpta malonė, kuri nori būti priima 
ma ir išgyvenama tylioje maldoje ir tobu 
loję paruoštyje. Dievas ateina iš naujo 
aplankyti savo tautos. Kristus Išgelbėto
jas atsiunčia saviškiams savąją Dvasią, 
kad ji juos jo vardu pamokytų visos tie
sos ir jiems pasakytų tai, ko jie iki šiol 
negalėjo pernešti ir pilnai suprasti. Šv. 
Dvasia ateina ir pripildo Dievo Bažnyčią 
savo šviesa, kad toji labiau apšviesta ir 
daugiau peršviesta dieviškojo skaidrumo, 
taip pat iš savo pusės veiksmingiau spin 
duliuotų kaip švyturys į tamsybes ir į 
naktį. Vis. susirinkimas pirmiausia yra 
neišmatuojama šviesos malonė, kurią mes 
turime priimti“. Toliau kardinolas pri
mena šv. Jono evangelijos prologą. Kris
tus atėjo į pasaulį, kuris jo nepriėmė ir 
dar šiandien nebepriims. Bet vėl atėjo lai 
kai, kai Dievas atsiuntė kitą Joną, kad 
liudytų apie šviesą. Čia turima galvoje 
Jonas XXIII, popiežius. „Žmonių gyvybei 
šviesa reikalingesnė net už duoną. Dabar
tinis materializmas tiki, kad žmogui iš
maitinti reikia vien tiktai žemiškojo 
maisto. Jis nenori suprasti, kad net duo
na (geriau sakant, javai) gali užaugti tik 
saulei šviečiant. Mums reikia saulės mū 
sų tamsoje, reikia Dievo tiesos, tiesos 
Kristuje, kad būtų galima nepaklysti šios 
žemės klystkeliuose. Vis. susirinkimas 
yra šv. Dvasios šviesa, kuri pirmiausiai 
apšvies Bažnyčią, o per ją ir pasaulį. Tai 
yra gryna ir neužtarnauta Dievo dovana 
mūsų laikams. Jo šviesoje Bažnyčia įsi
žiūrės į save pačią ir geriau supras savo 
mokslą ir pasiuntinybę“. Vis. susirinki

mas neatneš jokių naujenybių, nieko dau 
giau negu Dvasia, kuri tik tai perteikia, 
ką jai Kristus patikėjo. Bet jis mus įga
lins mūsų Mokytojo mintis apie asmeni
nio, socialinio ir tarptautinio gyvenimo 
problemas geriau suprasti. Jis neišleis ,nė 
vienos jotos iš įstatymo, bet suteiks giles
nį mūsų kelio pažinimą, kad kasdieninė 
auka teiktų gyvybės, kad Dievo meilė net 
kančioje būtų matomesnė, kad Kristaus 
jungas atrodytų saldus ir lengvas.

Kun. Bronius Liubinas

KAS ATSISPINDI VAIKŲ DAILĖS 
PARODOJE

(E) Birželio 16 d. Vilniuje, dailės mu
ziejuje, atidaryta antroji vaikų darbų dai 
lės paroda. Vienas stendas pavadintas 
„Gyventi ir dirbti, kaip mokė Leninas“ 
skirtas pionierių organizacijos 40 metų 
sukakčiai, ir, pagal Vilniaus radiją, jis 
patraukiąs dėmesį vaikų pasaulio turtin 
gurnu. Girdi, tų vaikų darbuose atsispindi 
sovietinio mokslo laimėjimai, kosmoso 
užkariavimo, taikos tema, taikus sovieti
nių žmonių darbas... (taigi, visos pagrin
dinės sovietinės propagandos tezės... — 
E.). Parodoje iš visa buvę 2.600 kūrinių, 
įvairių darbelių.

Suvenyrai Maskvos kongresui
(E) Ryšium su liepos mėn. Maskvoje 

komunistų rengiamu vad. taikos kongre
su, birželio mėn. pabaigoje Klaipėdos dai 
lės kombinato menininkai ir meistrai pa 
siuntė į Maskvą daugiau kaip 10.000 gin
taro, medžio, metalo ženklelių ir suveny
rinių dirbinių. Visi tie suvenyrai turės už 
rašus: „Taika“, „Už taiką“, „Už draugys 
tę“ ir pan.

Dar daugiau dėmesio ateizmui
(E) Birželio mėn. pabaigoje Kaune vy 

ko Lietuvos švietimo darbuotojų semina 
ras, ir svarbiausioji diskusijų tema buvo: 
koks turi būti komunistinės visuomenės 
žmogus? Nutarta daugiau dėmesio skirti 
politiniam švietimui ir ateistinei temati
kai.

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.

h
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Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(19)

Atlikus visas tas apeigas, Gediminas 
liepė pašaukti pas save Joną, kuris ir at
ėjo, Bernardo vedamas. Kunigaikštis pa
žiūrėjo maloniai į išblyškusį jaunikaitį.

— Būsi ne tiktai mano rūmuose, bet 
ir prie manęs, jei būsi man ištikimas, tai 
artimiausias būsi man žmogus.

Jonas puolė Gediminui po kojų. Kai pa 
kilo, kunigaikštis įsižiūrėjo į jį.

— Tas pats, kurs padavė man kryžiuo
čių kardą! A, lenkas! — tarė tylomis 
pats sau.

— O dabar ar suvaldysi kardą? — krei 
pėsi j Joną.

— Jei reiktų, atsirastų ir jėgos, — atsi 
liepė Jonas.

Nusišypsojo Gediminas, o Jonas nuo 
to laiko pasiliko pęie Gedimino.

XVI.

Ir gerai, kad pasibaigė tie naminiai lie
tuvių reikalai, nes kunigaikščio pilin vėl 
traukė svečiai.

H

S

Ne tiktai Bogna mokė Gedimino duktė 
rį lenkų kalbos ir papročių, bet neužilgo 
atvyko jau žinomasis mums Gervardas, 
Kujavų vyskupas, su dvasiškiais mokyti 
busimosios savo valdovės šventojo tikė
jimo pagrindų, ir tame darbe daug padė
jo jam Bernardas.

Niekam jis nesirodė, kokį tikėjimą iš
pažįsta, meldėsi tiktai tyliai į Viešpatį, 
kad duotų jam galios atversti netikinčius. 
Nemaža jau jis buvo‘slaptai išmokęs žmo 
nių katalikų tikėjimo.

Bemokant Aldoną ir rengiant ją krikš
tui, praslinko visa žiema. Tylu ir ramu 
buvo visoje Lietuvoje.

Kryžiuočiai neužpuldinėjo, nes pešėsi 
su lenkais už Pajūrio kraštą, ir tuo jie bu 
vo užimti. Jie vedė derybas su čekų kara 
lium užpulti Lenkijai, todėl nė Lietuvos 
nelietė, galvodami ateityje užgrobti ją.

Taigi visą žiemą lietuviai sau ramiai 
galėjo sėdėti namie.

Pavasarį atvyko iš Lenkijos nauji sve
čiai.

Buvo tai galingi ponai, atvykstantieji 
kunigaikščio dukters paimti. Tarp jų bu

vo ir kelios moterys, busimosios karalie 
nės draugės-patarėjos. Pirmininkavo 
joms Margareta iš Zabierzovo, labai dora 
moteriškė našlė.

Kai šita moteriškė atvyko į Gedimino 
rūmus, pastebėjo už Aldonos stovinčią 
Bogną ir sušuko, ištiesdama į ją rankas. 
Bogna, pamačiusi viešnią, taip pat puolė 
prie jos.

Karalių vaikams jungiantis, susirado 
motina dukterį, o duktė motiną.

Pamačiusi Bognos džiaugsmą, Aldona 
pati linksmai susijuokė.

Didysai kunigaikštis, iš motinos su dūk 
terim susitikimo ir sau ką nors gera spė 
damas, taip pat linksmesnis pasidarė.

— Ir daugiau lenkių moterų susiras 
savo vaikus. Aš, Gediminas, Vilniaus, vi
sos Lietuvos ir dalies Rusijos Didysai ku 
nigaikštis. atiduodu jums drauge su savo 
dukterim Aldona visus iš jūsų paimtuo
sius belaisvius! — tarė atvykusiems len
kų pasiuntiniams.

Visi nulenkė galvas prieš Gediminą, o 
Gervardas, Kujavų vyskupas, savo kara
liaus vardu tarė:

— Mūsų valdovas, Lenkijos karalius 
Vladislovas, labai dėkingas Gediminui, 
Didžiajam Lietuvos ir dalies Rusijos ku 
nigeikščiui, ir, nenorėdamas pasilikti sko 
lingas, taip pat sugrąžina paimtuosius ne 
laisvėn lietuvius. Jau traukia jie Lietu
von ir po kelių dienų bus čia, prie galin
gojo Gedimino sosto.

Šita žinia akimirksniu aplėkė visą Lie 
tuvą, iš kur pradėjo rinktis Vilniun žmo
nės, laukti atvysktančiųjų iš nelaisvės. 
Džiaugėsi dar žmonės ir todėl, kad dėl 

kunigaikščio dukters jungtuvių bus iškel 
ta jiems puota.

Karžygiai ir jaunuomenė džiaugėsi, kad 
kunigaikštis, susitaikęs su lenkais, už
puls dabar kryžiuočius.

Tik Jonas ir Siaurutis nuliūdę buvo. Jo 
nas laisvu laiku vis vaikščiojo pro Perku 
no šventyklą, prie kurios buvo vaidelu- 
čių prieglguda, norėdamas išgirsti savo 
mylimosios balselį. O Siaurutis, įsimylė
jęs Bogną, taip pat vis buvo neramus, o 
dabar, sužinojęs, kad ji surado savo mo
tiną ir drauge su ja ir Aldona keliauja 
Lenkijon, dar labiau nuliūdo. Kad neper- 
siskirtų su Bogna, Siaurutis įsiprašė Aldo 
nos palydovu.

— Ir tu su mumis keliausi, juk ten ta
vo tėvynė, — tarė Siaurutis Jonui.

Jonas nieko tačiau į tai neatsakė, tik 
papurtė galvą. Ir niekas negalėjo įkalbėti 
jo grįžti tėvynėn.

Kai suskaityta lenkai, kurie turėjo grįž 
ti savo tėvynėn, ir jie buvo nuvesti pas 
Gediminą, kunigaikštis tarė stovinčiam 
šalia jo Jonui:

— Ir tu lenkas, tur būt, norėsi kėliau 
ti su savaisiais?

— Didysai ir gerasai kunigaikšti, leis
kite man pasilikti prie jūsų! — tarė lenk 
damas galvą Jonas.

Pasiglostė Gediminas barzdą ir tarė:
— Gerai, pasiliksi.
— Tavo gi draugas iš Vilkų Lizdo, — 

pridūrė Gediminas, — keliauja kaip ma
no dukters palydovas, nes traukia jį ten 
Bogna, kurią jis įsimylėjo. Eik ir tu ten 
pasižiūrėti savųjų.

Jonas, paklusnus įsakymams, nuėjo pas 
savuosius.

Ten rado Margaretą, iš Zabierzovo, vai 
žinančią Siaurutį, kaip busimąjį savo žen 
tą. Įėjęs Jonas nedrąsiai atsistojo netoli 
Bognos, jo išbalęs po ligos veidas dar la
biau darėsi panašus į Siauručio mylimąją.

Pamačiusi jį Margareta, ištiesė rankas, 
o nežinodama, kas su ja darosi, šaukė į 
Dievą ir šventuosius, manydama, kad gal 
kas pakerėjo ją.

Trumpai pakalbėjusi ir išklausiusi ap
sakymo apie Vilkų Lizdą, ji pažino Jone 
savo sūnų, kurį prieš dvylika metu kry- 
žiuočisi buvo paėmę nelaisvėn.

Ir vėl džiaugsmas ir ašaros, kaip ir su
sitikus su Bogna.

Bet ir tai negalėjo priversti Jono grįžti 
tėvynėn. Pagaliau, juk jis liekasi prie ku 
nigaikščio, nelengva todėl išprašyti jį.

Matydama, kad jokiu būdu negalima 
įkalbėti jo grįžti tėvynėn, motina tarė:

— Didysai kunigaikštis duoda mums 
dukterį, atiduoda tiek belaisvių, todėl tei 
singa, kad pasiliktų Lietuvoje vienas, o 
su mumis eitų kitas Vilkų Lizdo auklėti
nis.

Kai pradžiūvo keliai, vieškeliu Lenki
jos pusėn traukė paskui Gedimino dukte
rį žmonių būriai; tokio didelio palydovų 
būrio niekas niekuomet nebuvo matęs; 
nė viena karalienė neatnešė tokio krai
čio, kokį atnešė Lenkijai Aldona, Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio duktė, nes ji at
sivedė iš nelaisvės 24.000 žmonių.

Pabaigą
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■'S’\ ENCIKLIKAI 10 M.
TREMTINIAI DĖKOJA SV. TĖVUI

Pasikalbėjimas su Sielovados Direktorium Tėv. A. Bernatonių 
apie Popiežiaus Pijaus XII Enciklikos „Exul Familia“ 10 m.

jubiliejaus minėjimą Romoje

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Kaip jau ne kartą lietuviškoje spaudo
je buvo skelbta, š.m. rugpiūčio mėn. pra
džioje viso pasaulio katalikai, gyveną ne 
savo gimtuosiuose kraštuose, šv. Tėvo Jo 
no XXIII yra kviečiami atvykti Romon 
paminėti kartu su juo „E. Familia“ encik 
likos dešimtmeti. Toji enciklika, praside
danti žodžiais „Ištremtoji šeima“, buvo 
paskelbta 1952 m. rugpjūčio 1 d. Joje 
aukščiausiasis bažnytinis autoritetas iš
ryškina būtinybę skelbti Dievo žodį kiek
vienam žmogui jo gimtąja kalba, taigi ir 
emigrantams, tremtiniams, pabėgėliams. 
Pagal tą encikliką įkuriama tautybių mi- 
sijonierių institucija. Kad ir lietuviai ati
tinkamai įsigyventų į visuotinės Bažny
čios pastangas, dvasiškieji lietuvių vadai 
laisvajame pasaulyje kviečia savo tautie
čius gausiai dalyvauti toje maldininkų ke 
Uonėje. Europoje didžiausioji lietuvių ko
lonija tebėra V. Vokietijoje. Iš čia laukia 
ma gausaus maldininkų skaičiaus, ir iš 
čia vyks reprezentacinė jaunimo grupė 
dalyvauti bendrame tautybių pasirody
me. Tosios kelionės organizacinė našta 
krenta ant Sielovados direktoriaus Tėv. 
A. Bernatonio pečių. Todėl ir laikiau tiks 
linga paprašyti jį informacijos apie orga 
nizavimo problemas, eigą ir apskritai 
apie sielovadinius rūpesčius ryšium su ta 
kelione.

Gerb. Tėve Direktoriau, gal malonėtu
mėte paaiškinti lietuviškosios spaudos 
skaitytojams apskritai apie „E. Familia“ 
reikšmę lietuvių tremtinių religiniam 
gyvenimui?

Šią popiežiaus Pijaus XII encikliką bū
tų galima pavadinti „magna charta“ — 
pagrindiniu dokumentu organizuoti tauti 
nių mažumų pastoracijai. Kol tremtiniai 
lietuviai gyveno bendruomenės gyveni
mą stovyklose, ir vokiečių episkopatui 
buvo savaime suprantama, kad jie turi 
būti religiškai aptarnaujami savo tautos 
kunigų. Tačiau po 1950 metų, kai masinė 
emigracija stovyklas buvo beveik visai 
ištuštinusi ir Vokietijoje liekantieji lietu
viai išsisklaidė pavieniui atskirose vieto
vėse, pasireiškė aiški tendencija juos vi
siškai įjungti į vietinę pastoraciją tra
dicinės teritorialinės parapijos rėmuose. 
Ne kartą tekdavo net su aukštais Bažny
čios pareigūnais .aiškintis lietuvio kunigo 
reikalingumą lietuviams, ir ne visuomet 
pavykdavo surasti reikiamo supratimo. 
1952 m. rugpiūčio 1 d. išleistoji enciklika 
„E. Familia“ šį klausimą išsprendė pabė
gėliams - tremtiniams palankia prasme. 
Dabartinis popiežius Jonas XXIII savo 
enciklikomis, ypač enciklika „Mater et 
Magistrą“, yra tą reikalą dar labiau pa
ryškinęs ir pabrėžęs. Šiandien galime 
džiaugtis, kad kiekvienas lietuvis katali
kas V. Vokietijoje, o taip pat ir kituose 
laisvojo pasaulio kraštuose, turi galimy
bių pasinaudoti savo tautos kunigo religi
niais patarnavimais. Visa V.. Vokietija 
šiuo metu yra padalyta į 10 lietuvių pas
toracinių rajonų, kurių kiekvienam Kon 
sistorialinės Kongregacijos yra paskirtas 
misijonierius. Suprantama, tai yra kėliau 
jantys misijonieriai, nuolatos lanką savo 
išsklaidytus tautiečius. Kiekvieno lietu- 

, vio kunigo rajonas, teritoriškai imant, 
atitinka maždaug dviejų Vokietijos vys
kupijų plotą. Man jau 10 metų tenka va
dovauti lietuvių misijonierių darbui V. 
Vokietijoje ir kasdien stebėti palaimingą 
„E. Familia“ enciklikos reikšmę lietuvių 
tremtinių gyvenime.

Jūs pats, gerb. Tėv. Direktoriau, kaip 
Ir kitų kraštų lietuvių pastoracijos vado
vai, raginate lietuvius vykti Romon į „E, 
Familia“ enciklikos dešimtmečio paminė 
jimą. Kokiu būdu lietuviai žada tame 
tarptautiniame suvažiavime dalyvauti?

šio suvažiavimo iniciatorius yra Kon- 
sistorialinės Kongregacijos sekretorius 
kardinolas Carlo Confalonieri. Praktiška 
sis organizavimo darbas yra pavestas tau 
tinių misijų direktoriams atskirose vals
tybėse. To uždavinio paskatinti buvo su
sirinkę V. Europos kraštų lietuviškųjų 
tautinių misijų direktoriai Dieburge š.m. 
sausio 3-5 d.d., vadovaujant lietuvių at
stovui prie Vyr. Emigrantų Komiteto Ro 
moję prel. Dr. L. Tulabai. Tada buvo nu
tarta dėti visas pastangas, kad iš visų Eu 
ropos kraštų kuo didesnis lietuvių skai
čius galėtų dalyvauti suvažiavime Romo
je. Iš V. Vokietijos iki šiol yra užsiregis
travę kelionei 40 lietuvių. Šalia jų dar bus 
vežamasi apie 30 Vasario 16 Gimnazijos 
moksleivių su jų palydovais. Tad visa 
grupė bus apie 70 asmenų. Pirmoj eilėj 
lietuviai įsijungs į bendrąją programą vi
soms tautoms. Rugpiūčio 4 d. jie dalyvaus 
šv. Mišiose S. Maria Maggiore bazilikoje, 
o’vakare iškilmingoje „E. Familia“ akade 
mijoje, kur su savo liaudies dainomis ir 
tautiniais šokiais pasirodys daugelis tau
tų, jų tarpe ir lietuviai. Rugpiūčio 5 d. 
pontifikalinės šv. Mišios šv. Petro bazili-
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koje ir audiencija pas šv. Tėvą', vakare 
kryžiaus keliai koloziejuje. Rugpiūčio 6 
d. šv. Mišios šv. Povilo bazilikoje, lanky
mas katakombų ir miesto įžymybių. Šalia 
tos visų tautybių bendros programos yra 
siekiama, kad kiekvienos tautybės žmo
nės turėtų savo programas, susitiktų su 
tautiečiais, susirinkusiais iš įvairių pa
saulio kraštų. Lietuviai ta proga nori pa
minėti Maironio 100 metų jubiliejų. Meni 
nę dalį atliks Vasario 16 Gimnazijos mo
kiniai ir mokytoja E. Tamošaitienė.

Kaip numatyta šią kelionę finansuoti?
Apskritai kiekvienas dalyvis apsimoka 

visas išlaidas pats. Iš V. Vokietijos tai 
kainuoja apie DM 250 vienam asmeniui 
(70 dol.). Kaina savaime ir apriboja daly 
vių skaičių. Daug kas norėtų, bet maža 
kas gali sau leisti darytis tokias išlaidas. 
Tokių susirado, kaip jau minėta, 40 asme 
nų. Kita dalis, 30 gimnazistų, patys apsi
mokėti neturi iš ko. Jie ir važiuoja pir
moj eilėj kaip programos išpildytojai ir 
lietuvių grupės reprezentantai. Jų išlai
doms padengti reikalinga visų lietuvių pa 
ramos. Kainuos apie DM 8.000 (per 2.000 
dol.). Prel. Dr. L. Tulaba yra pažadėjęs 
prisidėti su DM 1.000. Dėl likusiųjų pini
gų tenka rūpintis man, t.y., Lietuvių Sielo 
vadai Vokietijoje. Už tai. pasinaudoda
mas šia proga, ir kreipiuosi į viso pasau
lio lietuvius savo aukomis įgalinti šį lietu 
vių reprezentavimo žygį. Ypač tie užjū-

Skaitytoju taikiai
MAIRONIO METU ĮAMŽINIMAS

Giedodami Lietuvos Himną, mes tar
tum save raginame semtis stiprybės iš 
praeities, tai yra iš tų mūsų didvyrių lie
tuvių, kurių mūsų istorija mums patei
kia nemaža. Štai prieš trisdešimt dvejis 
metus pagerbėme didį valstybės vyrą, su 
manų karvedį ir idealų kovotoją dėl Lie
tuvos nepriklausomybės — Didįjį Lietu
vos Kunigaikšti Vytautą, kuris, net ir mū 
sų priešų pripažintas, pateko istorijon 
Vytauto Didžiojo vardu. Tai buvo 1930- 
tieji metai, kuriuos Lietuvoje pavadino
me Vytauto Didžiojo metais to didvyrio 
asmenybei pagerbti, 500 metų nuo jo mir
ties sukakties proga. Tais metais pėsti ne 
šiojome po visą buvusios Nepriklausomos 
Lietuvos dalį šio tikro didvyrio paveiks
lą, rengėme jam paminėti akademijas, 
skaitėme paskaitas, išdidžiai minėjome 
jo laikus, jo būdą, kovas dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir gėrėjomės didžiausia 
jo valdyta Lietuvos valstybe.

Rašydami bet kokius oficialius doku
mentus, visuomet pagarbiai raštu pami
nėdavome, jog tatai darome 1930 Vytauto 
Didžiojo metais. Tie dokumentai, kad ir 
dar po keleto šimtų metų, patekę į lietu
vio rankas, primins jam tą garbingą did
vyrį ir privers giliau apie jį susimąstyti 
ir bent mintimi atiduoti jam deramą pa
garbą.

Šiemet gi minime kito Lietuvos did
vyrio 100 metų gimimo sukaktį. Tai kitas 
didis Lietuvos ir savos lietuvių tautos 
mylėtojas, entuziastiškai apdainavęs 
tiek jau minėtą Vytautą Didįjį, tiek jo žy 
gius, tėvynės meilę, Lietuvos gamtą, gro
žį, miškus, upes, mitus ir daug daug ką! 
Jo poetiškai aprašytasis Lietuvos gro
žis taip žmonėms patiko. kad netrukus 
patriotinėmis dainomis virto. Tai didysis 
Lietuvos poetas Mačiulis-Maironis. Jam 
pagerbti šiuos 1962 metus pavadinome 
Maironio metais. Ir šiais metais mes jį 
pagerbsime taip, kaip tik galėsime ir mo
kėsime.

Ne vienas gal pasigėrėdami pacituosi 
me savo raštuose Maironio eilių turinį, 
ne vienas jaunuolis ar jaunuolė didžiam 
poetui paminėti susirinkusiems tautie
čiams padeklamuos vieną kitą poeto eilė
raštį, kuris nors suaugęs paskaitys paskai 
tą, pagirs patį poetą, klausytojus pagrau
dens, pamokys, pavyzdžiu nurodys...

Bet ar tai jau ir bus viskas? Ar jau ir 
bus viskas? Ar jau ir bus toks didžiojo 
poeto pagerbimas, kokio Maironis vertas 
yra? Manau, kad ne. Maironis yra vertas 
gyvo lietuvių tautos paminklo! Lietuvių 
tauta privalo pastatyti Maironiui gyvą 
paminklą! Tas paminklas, aišku, neturi 
būti iš akmenų, cemento ar gipso sukrau 
tos ar nulipdytos statulos, kurioms staty 
ti net savo žemės netekome. Maironiui pa 
minkias turi būti pastatytas pačioje lietu 
vių tautoje, be svetimų leidimų, be pinigi 
nių aukų rinkimų, be žemės plotelių pir
kinėjimų. Ir tokį paminklą Maironiui tik
rai pastatysime, jei atlietuvinsime sveti- 

rio lietuviai, kurie patys negalės dalyvau 
ti, yra nuoširdžiai prašomi savo pinigine 
auka prisidėti prie gimnazistų kelionės 
finansavimo ir tuo būdu įsijungti į šią 
maldininkų kelionę. Pinigus prašoma siųs 
ti šitaip:

Rev. Alfonsas Bernatonis, 
Minnefeld 34, 611 Dieburg, W. Germany.

Už kiekvieną auką rengėjai ir dalyviai 
bus labai dėkingi ir savo maldose prie 
apaštalų karstų prisimins geradarius.

Baigiant būtų įdomu išgirsti, ko Sielo
vada esmėje laukia iš šios maldininkų 
kelionės Romon?

Kaip jau minėta, norima, kad ir lietu
viai įsijungtų į visų tautų padėkos ir pa
garbos pareiškimą šv. Tėvui. O patys mal 
dininkai galės sustiprinti savo religinį 
nusiteikimą, galės pasimelsti prie apašta
lų ir kankinių karstų, pamatyti ir pajus
ti impozantiškąjį Bažnyčios visuotinumą, 
galės aplankyti krikščionims brangias is
torines Romos vietas, pasigrožėti šviesią
ja Italija. Kartu bus viešai atstovaujama 
lietuvių tauta tautų pasirodyme. Šalia vi
so to nereikia užmiršti ir lietuvių iš įvai
rių pasaulio kraštų susitikimo svarbos ir 
reikšmės. Ypač prasminga, kad amžinaja 
me mieste bus paminėtas Lietuvos atgimi 
mo dainius Maironis — prel. J. Mačiulis, 
kurio sukurtosios religinės giesmės yra 
virtusios amžinu lietuvių tautos pasidi
džiavimu. Būtų mano širdies troškimas, 
kad kuo didesnis lietuvių skaičius iš viso 
pasaulio šiame susitikime dalyvautų, — 
baigė Sielovados direktorius Tėv. A. Ber
natonis. (ELI) 

mųjų sužalotas ir net subiauriotas kai ku 
rių mūsų tautiečių pavardes, visokius iš- 
verstavičius ir išgamavičius.

Šiuo reikalu, garbingo Maironio metų 
vardan, subruskime visi didžiam darbui, 
pagydykime viduje sveiką lietuvių tautos 
kūną nuo svetimų slaviškų šašų, kuriais 
mus ponai , šlėktos“ ar jų atsiųstieji agen 
tai apkrėtė.

Čia reikia tik iniciatyvos, supratimo ir 
lietuviškos garbės pajautimo. šio pa
minklo statyti tesiima plačios veiklos va
dovauti linkusi mūsų inteligentija, visuo
menės veikėjai ir dvasiškiai, kurie tuo 
reikalu kažkodėl labai pasyvūs yra.

Senoji (lenkiška) dvasiškija bemaž treč 
dalį mūsų tautos slaviškais purvais ap
drabstė. Tad naujoji (lietuviška), jausda 
ma savo pirmtakų lietuvių tautai padary
tąją skriaudą, turėtų dabar savo patrio
tizmą parodyti ir lietuviams padarytąją 
skriaudą atitaisyti.

Mes to iš visų laukiame, ir tai bus 
pats vertingiausias brangiam mūsų poe
tui Maironiui paminklas. Pastatykim jį!

Visi tad j didingą ir .garbingą lietuviš
ką talką!

Būkime pagaliau tikri lietuviai!
K. Jonelynas

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

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

A. Vienažindys

NAUJA KULTŪROS ŽVAIGŽDĖ 
ŠILALĖJE

Šilalės Kultūros namai pergyveno eili
nę krizę: nebuvo direktoriaus. O be direk 
toriaus, suprantama, ir kultūrinis gyveni
mas merdėjo. Bet, kaip sakoma, nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą.

Vieną dieną Kultūros skyriuje suskam
bėjo telefonas. Plonas lakštingališkas bal
selis suokė:

— Čia iš Vilniaus, iš Kultūros ministe
rijos. Girdėjome, kad Kultūros namams 
reikalingas direktorius. Siunčiame žmo
gų, kuris šį darbą žino kaip savo kišenę. 
Priimkit kaip pridera, nes menininkai, 
patys žinote, — jautrūs sutvėrimai.

Kultūros skyriaus vedėjas Sirvydas 
pastaruosius ministerijos atstovo žodžius 
ypač įsidėmėjo ir iš naujojo direktoriaus 
nereikalavo nei charakteristikos, nei 
nukreipimo, nei jokio kito dokumento. 
Matyt, bijojo, kad nauja kultūros žvagždė 
neįsižeistų ir nepavadintų jo biurokratu 
ar popierine siela.

Ir taip Juozas Valkauskas, kilimo, kaip 
jis pats sakėsi, nuo Stakliškių, pradėjo va 
ryti plačią vagą apleistoje Šilalės kultūri-

Mielas Redaktoriau,
Pasibiaurėjau nors iš laikraščio pasi

skaitęs, kad aną sekmadienį britų nacio
nalsocialistai suruošė Londono Trafalga- 
ro aikštėje antisemitinių nuotaikų demons 
tracijas su muštynėmis. Kad jie buvo pa 
sipuošę svastikomis, manęs tai, aišku, ne
jaudina. Ne ženklai, o veiksmai juk lemia.

Ar toks muštynėmis reiškiąsis sąjūdis 
D. Britanijoje gali laimėti, paimti val
džią į rankas ir pradėti tvarkytis: įkurti 
getus, pastatyti didelės apimties kremato 
riumus koncentracijos lageriuose?

Abejoju.
Man atrodo, kad ekonominio gyvenimo 

tvarkymas Lietuvoje ėjo geru keliu. Pie
nocentras, Maistas, Lietūkis, Linas, Para 
ma nešūkaudami, neruošdami muštynių 
ir nesegiodami niekam svastikų padarė 
tikrą ir nuostabią revoliuciją. Kur tokiais 
atvejais reiškiasi šūkautojai, man tuoj 
atrodo, kad jie nenori dirbti pozityvaus 
ir atsakingo darbo. Jų visas idealas gau
ti kitų uždirbtus aulinius batus ir rikiuo
tėje žygiuojant traukti, sakysim, Horstą 
WesselJ,

—0—
šuo, sako, ir kariamas papranta. Mes 

irgi paprantame prie daugelio reiškinių. 
Kartais koks nors naujas dalykas iš pra
džių mus ne tik nustebina, bet tiesiog ap
stulbina, išgąsdina, pritrenkia'. Tačiau 
tereikia, kad toksai reiškinys keletą kar
tų pasikartotų, ir mes jau apsipratę, tary 
turn amžiais šitaip būtų buvę. O gal aš ši 
taip sakydamas meluoju?

Gera būtų, jei meluočiau, bent dėl kai 
kurių dalykų.

Ar čia seniai mes prisiekinėjome, kad 
Lietuvoje nesimaišysime, kol ji nebus 
laisva?

Šiandien, tur būt, jūs nebelabai nusteb 
tumėte išgirdę, kad jau ir Tavo Jonas iš
važiavo į Vilnių pasidairyti. Sakau:' į Vil
nių, nes, tur būt, retas tų važinėtojų telei 
džiamas išsmukti iš Vilniaus. Nebent jis 
būtų iš tų, kurie jau parodė savo ištiki
mybę partijai ir režimui kuo nors pasitar 
naudami.

Tai kur dingo mūsų pažadai ir priesai
kos, lankstaus nugarkaulio tautiečiai?

Kai dėl manęs, tai nesiruošiu pasitar
nauti dabartiniam Lietuvos režimui. Sa
kykite, kad esu kaip vilkas vieno kaulo. 
Sakykite. Tačiau žmogui reikia turėti ko 
kius nors principus. Antraip išeina tikras 
skystimas.

—0—
Mirė Willi amas Faulkneris.
Kas mano brangiųjų tautiečių yra gir

dėjęs jo pavardę? Kas yra skaitęs bent ko 
kį puslapį jo raštų, prašau pakelti ran
kas.
„ O kas nežino, sakysim, Elizabethos Tay 

lor? Negali būti, kad jos kas nors nežino
tų. Nepatikėčiau, jeigu kas nors atsisto
tų ir prisipažintų, kad tokios pavardės 
niekad nėra girdėjęs.

Mirusieji, kaip sakoma, nevienodą lai
ką gyvena tarp mūsų žemėje. Kai kas va
landą ar net ir mažiau, kai kas metus, 
šimtą metų ar net visą tūkstantį. Tokio 
jau baisiai neteisingo esama likimo.

Dėl to manau, kad Taylor pasaulis už

ištraukos. kurios aiškios ir be aiškinimų)
nio darbo dirvoje. Varė neilgai. Vos kele
tą savaičių. Degtinėle pasistiprindamas, 
gedulingas dainas vidurnakčiais traukda
mas... O paskui... dingo. Dingo taip stai
ga, kaip ir atsirado.

Netrukus paaiškėjo, kad kartu su direk 
toriumi dingo ir du akordeonai, saksofo
nas, foto aparatas, vienas kostiumų, nese
niai nupirktų kvarteto nariams, keletas 
nacionalinių drabužių palaidinukių ir dar 
kažkas, ko ir patys Kultūros namų dar
buotojai tiksliai nežino.

Ir tik tada šilališkiai suprato, kas per 
paukštis tas Juozas Valkauskas. Suprato, 
bet šaukštai buvo jau po pietų. Užklausta 
Kultūros ministerija dar paaiškino, kad 
jokio Valkausko šilališkiams niekada 
nepiršo.

Kur dabar Valkauskas (jei tokia pavsr 
de žmogus aplamai yra) — niekas tiksliai 
nežino. Tikriausiai, kelia kultūros lygį į 
dar aukštesnį lygį kitoje vietoje. Juk tam 
jis ir muzikos instrumentus pasiėmė. Ke
lia ir juokiasi iš žioplių šilališkių.

A. Stonys, R. Braukyla 
„šluota“ 1962 m. Nr. 8

Kubos jūrininkai Klaipėdoje
(E) Pusantro mėnesio viešėję Klaipė

dos uoste 35 Kubos jūrininkai svečiavosi 
pas Klaipėdos moksleivius, susipažino su 
kai kurių Klaipėdos fabrikų jaunimu. Bir 
želio 26 d. išplaukę atgal, kubiečiai gyrė
si, kad, girdi, Kubos ir Sovietų Sąjungos 
draugystė esanti neišardoma,

mirš, kai tik ji susens ir pasitrauks iš 
filmų karalijos. O didysis amerikietis W, 
Faulkneris dar vis maišysis mūsų tarpe, 
o kai mes numirsime ir mūsų atminimą 
išblaškys laiko vėjai, tai yra vilčių, kad 
jo knygos dar ir tada bus skaitomos.

Keista, ar ne?
Tavo Jonas

6900 MILIJONŲ BURNŲ
Žemės gyventojų skaičius vis didėja, 

šiuo metu mūsų jau yra 3000 milijonų, 
bet, pagal Jungtinių Tautų (UNO) apskai 
čiavimus, 2000 metais bus dvigubai dau
giau. Per sekančius 38 metus priaugs dar 
3900 milijonų žmonių.

Dabar kasdieninis prieauglis yra 140 
tūkstančių. Jei galima būtų metinį gyven 
tojų prieauglį sustatyti eilėn maistui at
siimti Londone, tai galas pasiektų Naują
ją Zelandiją. Nors daugelis susirūpinusių 
valstybių stengiasi sumažinti prieauglį, 
tas procesas ilgai užtruks, nes sunku įti
kinti beraščius, kad geriau turėti mažiau 
vaikų.

Jau ir dabar daugelis žmonių miršta 
badu, bet yra pakankamai žemės ploto, 
tinkamo ūkininkavimui, kad pilnai aprū
pintų maistu visus pasaulio gyventojus. 
Skaitoma, kad pasaulyje yra 16100 mil. 
arų žemės, tinkamos žemės ūkiui. Pagal 
olandų derlingumo standartus, tas plotas 
galėtų išmaitinti 16000 mil. žmonių, o pa
gal japonų standartus — 110000 milijonų.

Iš to matyti, kad, atkreipus daugiau dė 
mesio į žmonijos poreikius, o mažiau į 
visokį ginklavimąsi, yra galimybių paša
linti bado šmėklą ir net pagerinti gyveni
mo standartą. aVČ

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

KAS TURI SKONĮ?
Dažnai skaitome ir girdime pasaky

mus: „Ji turi gerą skonį“, „Skoningai su
tvarkytas butas“, „Ji skoningai rengia
si“, „Jis visai neturi skonio“ ir pan. Aš 
klausaus tokių posakių su šypsena ir pa
sigailėjimu. Mano supratimu, visi tie, ku
rie yra giriami dėl „gero skonio", pa
prastai skonio neturi! Atidžiau sekda
mas gyvenimą, priėjau išvados, kad ma
žiausiai skonio turi... moterys! Jau pats 
faktas, kad moterims madas, spalvas ir 
šukuosenas diktuoja vyrai ir kad mote
rys vergiškai tų diktatų - potvarkių klau 
so. — įrodo, jog jos savo skonio neturi.

Kalbant apie skonį, čia paminėsiu du 
įvykius.

Prieš daugelį metų skaičiau laikrašty
je žinutę apie tokį atsitikimą Londone. 
Britų Imperijos žydėjimo laikais Londone 
viešėjo vienas iš tamsiaodžių karaliukų 
ir ta proga apsilankė Filharmonijos kon
certe. Po koncerto žurnalistai klausinėjo 
karaliuką, kuri koncerto dalis „jo karališ 
kai didenybei“ geriausiai patikusi. Paaiš
kėjo, kad jam geriausiai patikę tie mo
mentai, kai muzikantai... derino stygas! 
Kai prisimenu šį įvykį, tai vis sakau sau: 
štai žmogus, kuris turėjo savo skonį! šiaip 
jau visi skonį išskaito iš knygų, laikraš
čių, žurnalų ar išmoksta iš kitų, bet ne
drįsta parodyti savo skonio.

Kitas įvykis buvo taip pat Londone. 
Prieš keletą metų svečiavausi pas pažįs
tamus tautiečius. Vieną vakarą kalba už
kliuvo už skonio., Aš pareiškiau, kad ne
tikslu yra kalbėti apie kažkokį skonį bei 
skoningą spalvų derinimą. Čia namų po
nia pasišoko prieštarauti: „Na, ir kaip gi 
atrodytų, jei. sakysim, skrybėlė būtų rau 
dona, suknelė žalia, o batai rudi?“ Aš ne
sijaudindamas pasakiau: „O kai žiūrim į 
rožę su raudonais žiedais, žaliais lapais ir 
rudu stiebu, tai ne tik nekyla mintis, kad 
šios spalvos netinka, bet priešingai — gro 
žimėš tokiu jų suderinimu“. Tada ponia 
tik šyptelėjo, bet jau nieko nebepasakė. 
Bet esu tikras, kad ji ir toliau spalvas 
„derins“ ir laikysis „neklaidingųjų“ sko
nio potvarkių!

Ir taip žmonės dėl kažkieno padiktuoto 
skonio sielojasi, beprasmiškai eikvoja fi
zinę ir dvasinę energiją ir tuo skriaudžia 
svarbesnius, rimtesnius dalykus gyveni
me. Juk tiek bėdų ir rūpesčių būna dėl ap 
sirengimų bei apsiavimų formos ir spal
vų derinimo ne tik pagal lytį, amžių, įvai 
rias progas, metų laiką, bet net ir dienos 
laikotarpius! Bet iš tikrųjų tai rengtis rei 
ketų pagal išorės temperatūrą, o rūbų 
spalvas ir formą derinti pagal profesiją;* 
po darbų ir tarnybų kiekvienas turėtų 
rengtis pagal savo skonį. Tada gyveni
mas būtų paprastesnis, lengvesnis, mieles 
nis ir sveikesnis!

K. Valteris
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MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS VOKIETIJA

Nr. 29 (720). 1962. VII. 17

JAUNIMO PRAMOGOS

Europos jaunimo suvažiavime Lietuvių 
Sodyboje dalyvaus daugiau kaip 40 jau
nuolių. Visi dalyviai jau gavo praneši
mus. kuriuose sakoma, krd jie turi atvyk 
tl j Londoną ir susirinkti Lietuvių Namuo 
se rugsėjo 1 d., šeštadieni. 4 vai. p.p. Iš 
čia specialus autobusas juos nuveš į L. 
Sodybą.

Suvažiavimo atidarymo iškilmės įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 2 dieną. Į iškilmes su 
tiko atvykti Lietuvos Pasiuntinybės Lon 
done Patarėjas V. Balickas.

Šiuo metu ruošiama smulki suvažiavi
mo programa. Tačiau dalyviai turės ir 
laisvalaikio pramogoms. Todėl sportinin
kai prašomi atsivežti savo sporto reikme
nis, o tie, kurie moka groti, prašomi pasi 
imti savo muzikos instrumentus.

Suvažiavimo dalyviams numatoma su
ruošti vienos dienos ekskursiją.

LAUKIAMA AUKŲ LAPŲ
DBLS Valdyba buvo išsiuntinėjusi sky 

rių valdyboms aukų lapus, prašydama pa 
rinkti aukų jaunimo-skautų šiemetinei 
vasaros stovyklai.

Dabar primenama, kad jau pats laikas 
tuos lapus grąžinti kartu su surinktosio
mis sumomis.

ATVYKSTA MOKSLEIVIAI
Liepos 20 d. iš Vokietijos į Angliją at

vyksta lietuvių moksleivių grupė, kurie, 
išsiskirstę po šeimas, čia praleis 4 savai
tes. Per tą laiką jie patobulins savo anglų 
kalbą ir susipažins su Anglija.

LONDONAS
P. MAŠALAITIS ITALIJON

DBLS Centro Valdybos vicepirm. P. 
Mašalaitis nuo liepos 21 dienos išvyksta 
3 savaitėms atostogų į Italiją.

EKSKURSIJA SKAUTŲ STOVYKLON
Lietuvių Namų Londone Klubas rug

pjūčio 5 d., sekmadienį, ruošia ekskursiją 
į jaunimo-skautų stovyklą Lietuvių Sody 
boję. Autobusas nuo Lietuvių Namų pajų 
da 9 vai, rytą.

Norintieji važiuoti prašomi nedelsiant 
užsirašyti Lietuvių Namuose asmeniškai 
(1 Ladbroke Gardens. W.11), arba tele
fonu PARk 2470.

MIRĖ S. BEINORIUS
Liepos 14 d. skilvio vėžiu mirė Lietu

vių Namų Londone ilgametis gyventojas 
Simas Beinortus.

Laidotuvės bus liepos 19 d.

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 22 d., sekmadienį. 3 vai. p.p., Sau 
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 Klubo Valdyba

PAVYKUSI IŠKYLA
Vyties Klubo valdyba liepos 8 d. suren 

gė iškylą i Castle Hovard, apie 50 mylių 
nuo Bradfordo. Iškyloje dalyvavo ne tik 
bradfordiškiai, bet taip pat labai gausiai 
iš Huddersfieldo ir keletas iš Halifakso. 
Du pilni autobusai pajudėjo iš Bradfordo.

Pravažiuojant sustota Yorke, kuriame 
Romos legionas buvo įkūręs savo vyriau
siąją būstinę šioje saloje. Iškylos daly
viai pavaikščiojo siauromis, senomis gat 
vėlėmis ir buvusios tvirtovės sienomis, ku 
rios ir dabar supa istorinį Yorką. Taip 
pat aplankyta katedra, kuri yra tarp pir
mųjų savo dydžiu Anglijoje. Katedros kai 
kurių langų stiklai keleto šimtų metų 
senumo. Taip pat joje apžiūrėta laikrodis, 
kuris, šalia paprasto laiko, rodo dar die
nas, mėnesius ir planetų judėjimą.

Iš Yorko pasiekta Castle Hovard. Tai 
sena didikų buveinė. Gražūs rūmai gau
siai pripildyti meno dalykų: paveikslų, 
skulptūros darbų ir baldų. Aplink rūmus 
labai plačiai išdėstyti architektūrinės ver 
tės žymūs pastatai: obeliskas, piramidė, 
templė, mauzoliejus, šis pastarasis laiko
mas vieninteliu tos rūšies pastatu Euro
poje.

Iškylos dalyviai pavaikščiojo gražiais 
parko takais palei ežerą ir upę, atvėso 
prie didžiulio fontano. Aplinkui žydi ro
žės. kvepia šienas, ir beržai tyli susiglau 
dę atkalnėje. Iškylos dalyvis V. Ignaitis 
sako: „Gražūs tie rūmai, ir tie visi pasta 
tai labai įdomūs istorikui ir architektui, o 
man labiausiai patinka tie beržai“. Štai 
kur visados suka mūsų minčių iškylos! 
Vaikščiojame Romos legiono keliais ir ku 
nigaikščių takais, o mintimis lekiame į 
savo tėviškėlę brangią, kur prie lango ar 
prie kelio šlamėjo nepamirštami berže
liai...

O ši iškyla vis dėlto pavyko! Atitrūkus 
nuo kasdienio darbo ir atsiplėšus iš suodi 
no miesto, praleista viena karališka die
na. Visi iškylos dalyviai grįžo tokios nuo 
monės. O. be to. Klubo nariams ši iškyla 
maža tekainavo, kelionės išlaidos pa
dengtos Klubo lėšomis.

A-tas B.

Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovė“ 
Manchesterio Skyriūs liepos 21 d., šešta
dienį, 5 vai. vakare, Cheetham Town 
Hall 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 
deklamuos porą eilėraščių.

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

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

ŠOKIŲ VAKARAS
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu

bas liepos 28 d., šeštadienį. 6 vai. p.p., sa
vo patalpose rengia

šokių Vakarą.
šokiams gros lietuviškas orkestras. Ma 

loniai kviečiame visus Manchesteryje ir 
apylinkėje gyvenančius tautiečius tą die-
ną atsilankyti Klube ir praleisti laiką 
malonioje lietuviškoje nuotaikoje.

Klubo Va'dyba

PAIEŠKOJIMAI
DRUNGILAS Adomas. JARNUTAS 

Juozas ir SUILKAITIS P., kilę iš Telšių 
apskr., patys ar žinantieji apie juos pra
šom rašyti: A. Anužis, 658 Foleshill Rd., 
Coventry, England.

LIUDVINAVIČIUS Stasys, gimęs apie 
1914 m. Marijampolėje, pats ar žinantieji 
apie jį prašom rašyti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

25 m. amžiaus lietuvis nori susirašinėti 
vedybų tikslu su lietuvaitėmis. Rašyti:

Jonas Anutis, 658 Foleshill Rd., Co
ventry, England.
PAŽĮSTAMIEMS IR FILATELISTAMS

St. Radavitshius (adresas: 741 Reutlin
gen, Uhlandstr. 37) norėtų atnaujinti ry
šius su savo bičiuliais ir susirašinėti su 
lietuviais filatelistais.

SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
(E) BALFo atstovui kreipusis, vok. R. 

Katalikų šalpos organizacija CARITAS 
sutiko pasiųsti apmuitintų tekstilės ir ki
tokių siuntinių į Lietuvą, Sibirą ar kitas 
sovietų sritis. Neturtingieji lietuviai, ku
rie patys nepajėgia savo vargstantiems 
artimiesiems pasiųsti siuntinių, kreipiasi 
į BALFą Miunchene (Muenchen 2, Au- 
gustenstr. 46/III). Pareiškime reikia nu
rodyti pagrindas, dėl ko nepajėgiama pa
galbos pasiųsti, siuntėjo ir siuntinio ga
vėjo vardai, pavardės ir tikslūs adresai 
ir kokios rūšies pagalba yra reikalinga 
siųsti.

Konfirmacija Gimnazijoj

Birželio 17 d. Vasario 16 Gimnazijos 
evangelikų gyvenime buvo nepaprasta 
diena. Gimnazijos kapelionas kun. Urdzė 
iš Bad Godesberg konfirmavo Huettenfel 
do ev. bažnytėlėje tris gimnazijos auklė
tinius: 8 kl. mokinį Petrą Byrmaną (prieš 
3 metus atvykusį iš Klaipėdos), 5 kl. mo
kinį Petrą Vegnerį ir 4 kl. mokinį Sigitą 
Volodką.

Iškilmingose pamaldose kun. Urdzė pri
minė konfirmantams ir moksleiviams 
konfirmacijos reikšmę ir atsakomybę
prieš Dievą. Palaimindamas jis priėmė vi 
sus tris į evangelikų krikščionišką bend
ruomenę. Po pamokslo įvyko bendra Šv. 
Vakarienė su naujais Bažnyčios nariais.

Tai brangiai dienai prisiminti Evange
likų Jaunimo Ratelio vadovas mokyt. Fr. 
Skėrys suorganizavo kuklią kavutę Gai-

VASARIO 1G GIMNAZIJOS ŠOKĖJAI — 
ROMON

(E) Sielovados Direktoriaus Tėvo Ber- 
natonio pastangomis j rugpjūčio mėn. pra 
džioje Romoje rengiamas iškilmes, ry
šium su išeivių tremtinių dienomis, iš
vyks ir programoje dalyvaus Vasario 16 
Gimnazijos tautinių šokių grupės 24 daly 
viai, vadov. E. Gedikaitei-Tamošaitienei. 
Su lietuvių tautiniais šokiais, spalvingais 
rūbais jie pasirodys tiek lietuvių, tiek ir 
kitataučių visuomenei. Tikimasi, kad tuo 
metu lietuvių šokėjų pasirodymą galės 
stebėti ir iš JAV atvykę lietuviai-ekskur- 
santai. Grupė iš Vokietijos išvyksta lie
pos 31 d.

lių bute ir įteikė kiekvienam konfirman- 
tui neseniai literatūrine kalba išleistą N. 
Testamentą su kunigo Urdzės įrašu. Tes
tamentus padovanojo Burokų šeima Čika 
goję. Tai tos šeimos auka prisiminti perel 
tais metais Vakarų Vokietijoje žuvu
siam JAV kareiviui Albertui Burokui.

Mokytojas Skėrys priminė, kad visuose 
dalykuose būtinos trys vertybės: amžino
ji šviesa, lietuviška dvasia ir krikščloniš-
ka širdis. Globokite ir saugokite šias tris 
vertybes visur, kur tik būsite, tai pasilik-
site didi palaima savo tautai ir lietuvių 
dvasiai, baigė jis- savo kalbą.

Mokyt. Skėrys išreiškė Gailiams pade 
ką, kad tai kavutei užleido savo butą. Jis 
pažymėjo nuolatinį ir nuoširdų bendra
darbiavimą evangelikų reikalais su Gai
lių šeima. Fr. Sk.

AR ŽINAI, KĄ DARAI?

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

Anglijoje gyvenantieji tautiečiai, kurie nori 
nusipirkti ką nors saū 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:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2 
Tel.: SHOreditch 8734
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PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat G %
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras. 421. Hackney Rd.. London. 
E.2., England.

KAISERSLAUTERN
Plačiosios apylinkės lietuvius birželio 

įvykių minėjimui čia sukvietė j savo kuo 
pą birželio 30 d. 8593 LS kuopos vadas 
kpt. Juozas Venckus. Kvietimo paklausė 
apie 100 asmenų. Pats iniciatorius tarė 
atidaromąjį žodį, pasveikindamas gausiai 
atsilankiusius svečius ir mažiau gausiai 
dalyvaujančius namiškius.

Susirinkusieji buvo paprašyti tylos mi 
nute pagerbti birželio įvykių pasėkoje ir 
apskritai kovose už Lietuvą žuvusius lie
tuvius. Pagrindinę paskaitą laikė Vincas 
Natkus iš Hechingeno. Prelegentas įspū
dingai išryškino Lietuvos partizanų kovų 
prasmę ir jų laimėjimą idealinėje plot
mėje.

Apie Maironio 100 metų sukaktį kalbė
jo PLB Vokietijos Kr. V-bos pirm. kun. 
Bronius Liubinas. Jis ypač pabrėžė, kad 
Maironis amžinai išliko gyvas dainose, vir 
tusiose lietuvių tautos dvasinio lobyno 
dalimi.

K. Jurgaitis padarė įdomų pranešimą 
apie lietuvių tautos naikinimą po 1944 m.

TAZAB & CO. LTD
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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 
paųiušalu, 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

Visas susirašinėjimas vykdomas
kainoraščiai.
lietuviškai.
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Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po oficialiosios dalies sekė pobūvis, ku

rio metu buvo pravesta loterija.
Pažymėtina, kad svečių tarpe buvo vie 

na šeima iš Venezuelos — Mickūnai ir po 
ra lietuvių šeimų iš JAV — Česioniai ir 
Špokai. (ELI)

TAURAS VISADA TAURUS ’
TAUTIEČIAI,

jeigu jums iki šiol jau pa
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad 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. x

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 
iau pavartotos pramoninės pre
kės ( laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radiiai, 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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
KETTERING — liepos 21 d., šv. Edvardo 

bažnyčioje: 9.15 vai. išpažintys, 9.45 v. 
sutuoktuvės, 10 vai. Mišios.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.
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