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Po sovietiniu kevalu
Kai personaliniai pensininkai 
pradeda mokyti

Jaunimo dienos proga lietuviškoje so
vietinėje spaudoje išspausdino pareiškimą 
seni bolševikai Kaunaitė, Junčas-Kučins- 
kas ir Stimburys. Visi jie seni partiniai, 
del to ir idėjos jų pasenusios, nusidėvėju
sios, skurdžios. Giriasi visi tie seniai, kad 
'jiems teko sėdėti kalėjimuose ir būti per
sekiojamiems. O kas gi juos ten nešė? Jei
gu jje galvojo kada nors būti gerai gyve
nančiais personaliniais pensininkais, tai 
kitas reikalas. Nesunku dėl to buvo ir lie
tuviškame kalėjime pasėdėti, jei nesi pa
jėgus ir palinkęs dirbti teigiamą darbą.

° auk°i°si už liaudies laimę, tai 
labai ačiū. Matome dabar, kokia juoda ta 
laimė.

Bet šitie pensininkai jaunimui iškelia 
keletą pavyzdžių, kurie turėtų patraukti. 
Sako, žiūrėkite, kokį indėlį ir pilietiniam 
karui davė lietuvių tauta: karvedžius Ubo- 
revicių, Putną, Smuskevicių! Vadinas, ir 
jūs būkite tokie pat, kaip jie.

Bet, tur būt, jau visi žino, kad tuos kar
vedžius Stalino valdžia nuteisė ir sušaudė. 
Tai mums atrodo, kad būti didvyriais, ku
riuos savasis režimas šaudo, niekam ne
buvo ir nebus verta.

Rusberniška propaganda
S. Šarūnas birželio 28 d. „Tiesoje“ su

telkė visą sunkiąją artileriją prieš „bur
žuazinius nacionalistus“. Sako, jie nori 
orientuotis į Vakarų Vokietiją ir Prancū
ziją. O tai, jo galva, labai negerai. Va, sa
ko, šmėkčioja ten Sidzikauskas ir Karve
lis. Ar jie, girdi, nori vėl ieškoti Vokietijo
je Lietuvai karaliaus? Ar nori atsiimti sa
vo dvarus ir leisti niokoti savo kraštą, 
kaip jau esą buvę?

Dvarus mes norėtume palikti visiškai 
nuošaliai ir vien tik dėl to, kad padėtume 
bolševikams. Dabar juk Lietuvoje yra įsi
galėjusi tokia baisi dvarininkiška sistema, 
kad koks nors vienas naujas dvarininkas 
visiškai nieko nereikštų, būtų tik lašas 
jūroje. Vadinas, puldami dvarininkus, bū
tume priversti pulti patį didžiausią dvari
ninką — bolševizmą.

Tačiau mums daugiau rūpėtų pats kraš
to niokojimas. Vokiečiai, žinoma, vis atei
davo į Lietuvą, kaip okupantai išnaudoto
jai. Bet nei vokiečiai, nei prancūzai tokių 
sumanymų šiandien neturi. Prancūzai, 
štai, net paleido visas savo kolonijas. Tai
gi išeitų, kad pavojaus susilaukti niokoto
jų čia nėra. O labai gali būti, kad ryšiai 
su anais kraštais padėtų Lietuvai atsikra
tyti dabartinių niokotojų. Ar tai negerai?

Šarūnui, žinoma, negerai, nes tada baig
tųsi Lietuvoje geras gyvenimas rusams, o 
taip pat ir visiems rusbemiams.

Veidmainiavimas
Chruščiovas ir Brežniovas pasiuntė svei 

kinimo telegramas Burundžio ministeriui 
pirmininkui Ngendandumvei ir karaliui 
Mvambutsei IV. Kiek mums žinoma, abu 
sveikintojai tepripažįsta tik komunistinę 
monarchiją. Tai jeigu jie sveikina tokius 
karaliukus, vadinas, turi savo išskaičiavi
mų. Sveikinimai šiuo atveju negali būti ir 
nėra nuoširdūs.

Kokių interesų sveikintojai turi Burun
džio karalijoje ir kodėl jie šitaip veidmai
niauja, atsakant į šį klausimą tenka pir
miausia susirasti žemėlapyje, kur iš viso 
toks kraštas yra ir kuo jis gali būti nau
dingas sovietams.

Nikita ir cenzūra
Aišku, kad Nikita Chruščiovas yra bol

ševikas. Tuo, tur būt, niekas neabejoja, 
išskyrus kiniečius komunistus.

Visa tik bėda, kad kalbėdamas jis ne 
visada pataiko pasakyti taip, kaip reikia. 
Ima senis ir nuklysta į lankas. O paškui 
reikia jo kalbas cenzūruoti. Kaip gi kitaip 
galima išaiškinti tą faktą, kad birželio 21 
d. partijos centro komiteto plenume jo pa
sakytoji kalba vilniškėje „Tiesoje“ buvo 
išspausdinta tik birželio 29 d.?

Visi kritiški
Lenkijoje pasakojamas toks anekdotas 

apie kritiškus laikotarpius. Klausimas: 
Kokie yra keturi kritiški ekonominio pla
no vykdymo laikotarpiai? Atsakymas: Pa
vasaris, vasara, ruduo ir žiema.

— Dabar Vakarų Vokietijoje teisiama
sis dvigubas šnipas Felfė 1961 m. buvo ly
giai 10 metų atidirbęs kartu V. Vokietijai 
ir Sov. Sąjungai, ir ta proga rusai jam iš
mokėjo 2000 vakarietiškų markių, o jokie 
čiai išdavė medalį su smaką duriančiu šv. 
Jurgiu ir su įrašu apačioj: „Už gerą tarny
bą“.
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SPECIALISTAI BEDARBIAI Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

(Elta) Kadangi Lietuvoje vis plečiama 
pramonė, tai jai, kaip ir žemės ūkiui bei 
kultūros sritims, reikia įvairių specialistų. 
Specialiose vid. mokyklose teorinis busi
mųjų specialistų mokymas siejamas su 
praktiniu paruošimu — moksleiviai dirba 
laboratorijose, mokomuosiuose ūkiuose, 
dirbtuvėse, atlieka mokomąją ir gamybinę 
praktiką, o baigę turėtų būti paskirti dirb 
ti pagal įsigytąją specialybę. Prie kai ku
rių mokyklų veikia vakariniai ir neakivaiz 
diniai skyriai.

Prieš atsakant į klausimą, ar tos mo
kyklos išleidžia pakankamą specialistų 
skaičių ir ar jie tinkamai parengiami, su
sipažinkime, kokios šiuo metu Lietuvoje 
veikia specialiosios mokyklos (plg. „Tie
sa“, 214 nr. geg. 29 d.). Vid. mokslo spe
cialistus pramonei ir statybai ruošia tech
nikumai. Jie veikia: Alytuje — Mechani
kos technikumas, Kalvarijoje — Maisto 
pramonės technikumas, Kaune — Maisto 
pramonės technikumas, Kauno Politechni
kumas, Technologinis technikumas, Klai
pėdoje — Jūreivystės mokykla, Panevėžy
je — Politechnikumas, Vilniuje — Elek
tromechanikos technikumas, Statybos tech 
nikumas, Lengvosios pramonės techniku
mas, Vilniaus Politechnikumas, Geležinke
lių transporto technikumas, Staklių gamy
bos technikumas, Technologinis techniku
mas, Miškų ūkio technikumas, Šiauliuose 
— K. Didžiulio vardo politechnikumas.

Ekonominiai technikumai veikia šie: 
Vilniaus Finansų-kredito technikumas, 
Tarybinės Prekybos technikumas, Koope
ratinis technikumas ir Kaune — Ekonomi 
nis ir Kooperatinis technikumas.

Medicinos mokyklos: Vilniaus Medicinos 
mokykla ir Medicinos mokyklos Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžy ir Ute
noje.

Pedagoginių mokyklų veikia trys: Vil
niaus ir Klaipėdos pedag. mokyklos ir 
Kapsuko O. Žemaitytės - Sukackienės v. 
ped. mokykla.

Muzikos, kultūros-švietimo techniku-

mai: Vilniuje — J. Tallat-Kelpšos v. mu
zikos technikumas ir Kultūros-Švietimo 
technikumas, Kaune — J. Gruodžio v. mu
zikos technikumas, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio muz. technikumai.

Pagaliau vid. mokslo specialistams pa
ruošti dar veikia du Taikomosios dailės 
technikumai: Kauno St. Žuko v. taikomo
sios dailės technikumas ir Telšių taikomo
sios dail. technikumas.
Kaip atrodo specialistų, baigusių įvairias 

minėtąsias mokyklas, „įdarbinimas“, gali 
paliudyti kai kurie „Tiesoje“ (122 nr. geg. 
26) paskelbti laiškai bei korespondentų 
prierašai, šešios jaunos šiaulietės, išėju
sios vid. specialųjį mokslą, virtusios brai- 
žytojais-konstruktoriais, dabar susijaudi
nusios paklausė: kam mus mokė? Jos ga
vusios kelialapius — nukreipimus į įvai
rias gamyklas ir patyrusios, kad... daug 
kur jos nereikalingos. Jos teigia: jauniems 
specialistams reiškiamas abejingumas, ir 
klausia: kodėl mus paliekate likimo va
liai?

Statybos srityje pasigendama įvairių 
specialistų, pvz., šaltkalvių montuotojų, su 
virintojų, elektromonterių. Net tokiame 
objekte, kaip Kaune ilgai statomoje dirb
tinio pluošto gamykloje, didžioji statybi
ninkų dalis be būtinos kvalifikacijos. Pasi
rodo, Kauno statyboms tik šiemet trūksta 
kelių tūkstančių darbininkų - specialistų, 
o mokyklos bei įvairūs kursai Kaunui kas
met teparuošia po 780 statybininkų. Da
bar dejuojama: jei nebus paspartintas tų 
specialistų ruošimas, tai jau 1964 ar 1965 
m. valstybės statyboms kilsianti rimta 
grėsmė.

Užsimojimai būna platūs, bet kaip rei
kiant neapgalvoti — štai pačios „Tiesos“ 
prierašas. Pasipiktinta elgesiu su šešiomis 
šiaulietėmis — jų paruošimui buvo išleis
ta tūkstančiai rublių, o tų specialistų pa
ruošimo iniciatorius net atsisakęs priimti 
nors vieną iš 25 pasiųstųjų... Tai įvykiai, 
kurie kelia nerimą ir, bolševikiniais termi
nais kalbant, virsta „rimtais signalais“.

Baltieji ir geltonieji 
komunistai

Sovietų ir kiniečių komunistams pradė
jus viešai jau vaidytis ir vieni kitus pulti, 
amerikiečių N.Y. Herald Tribune rašo:

„Kiniečiai kėsinasi supiudyti Jungt. V- 
bes ir Sov. Sąjungą, kad jos sukeltų atomi 
nį karą, kuris sunaikintų didžiąją dalį bal 
tosios rasės ir Tolimųjų Rytų komunis
tams leistų įsiviešpatauti žemėje. Mes da
bar jau galime nesunkiai suprasti, kodėl 
kiniečiai taip piktinasi rusų siūlymusi tai 
kiai sugyventi su Jungt. Valstybėmis. Tai
kus sugyvenimas niekais paverstų tai, ką 
mes galėtume pavadinti „Pekingo planu“.

Britų The Guardian taip pat įžiūri rasi
nių varžybų pavojų. Jis rašo:

„Kiniečiai komunistai tiki į revoliucijų 
galimybę ūkiškai atsilikusiuose kraštuose, 
o tokių daugiausia yra Azijoje ir Afrikoje. 
Sovietų komunistai kaltina kiniečius, kad 
jie naudojasi rasinėmis varžybomis. Šiuo 
metu Kinijos požiūris patrauklesnis atro
do Azijos kraštuose, o sovietinis Europo
je. Iš tiesų būtų tragiška, jei tarptautinei 
padėčiai išryškėjus paaiškėtų, kad baltoji 
rasė yra atsidūrusi prieš didžiulę masę ne
europietiškojo pasaulio. Tai yra vienas so 
vietų-kiniečių skilimo pavojų“.

Amerikiečių The New York Times ski
limą vertina kaip nebepataisomą, rašyda
mas:

„Kremliaus vadovai visu įmanomu aiš
kumu yra pareiškę, kad kiniečiai komunis 
tai yra priešai ne tik sovietų komunistų 
partijos, bet ir sovietinių tautų. Pažymė
tina, kad tokie puolimai buvo pradėti dar 
prieš susirenkant dabar Maskvoje vyks
tančiai trijų konferencijai dėl atominių 
ginklų draudimo. Tiktai pirmą kartą savo 
gyventojams viešai iškėlęs prieš akis visą 
sovietų ir kiniečių ginčo gilumą, įniršį ir 
pavojų Chruščiovas pajuto reikalą siekti 
glaudesnių santykių su Vakarais“.

maištininkais, stovinčiais už marksizmo - 
leninizmo. O Kinijai rūpi pasiekti to lūžio, 
nes ji tada galės pradėti imtis ideologinio 
vadovavimo ir sudaryti naują internacio
nalą iš Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos 
partijų, kurioms Mao Tsetungas yra arti
mesnis už Chruščiovą. Tačiau ir tuo atve
ju, kai lūžis tarp Maskvos ir Pekingo bus 
jau įvykęs dalykas, komunistinė grėsmė 
Vakarams bus vis tiek tokia pat, kaip ir 
dabar“.

ARTINIMASIS SU VAKARAIS

Ar įvyks kas nors nepaprasta, jei Mask
voje bus sutarta dėl atominių bandymų 
draudimo? Turėdamas galvoje Maskvos 
dabartinius vaidus su Pekingu, britų New 
Statesman dėl to rašo:

„Maskva dar tebevadovauja komunisti
niam pasauliui ir, greičiausia, vadovaus 
tol, kol Kinija galės pradėti varžytis Su Ru 
sija ginklų atsargomis ir ekonominės para
mos kitiems dydžiu. Tačiau norėdamas 
sau užsitikrinti esamąją padėtį, Chruščio
vas negali rizikuoti susilaukti vėl kada 
nors tokio pažeminimo, kaip Kubos kri
zės metu. Jis privalo būti pajėgus įrodyti, 
kad jis yra tikras proletariato reikalų gy
nėjas, ar tai būtų Karibai. Laosas ar Ber
lynas. Bet tuo pat metu jis turi būti tik
ras, kad neiškils karo grėsmė ir kad sovie
tams neteks trauktis. Dėl to iš politinio 
taško žiūrint Chruščiovui reikia ne tikro 
sutarimo, kuris būtų susijęs su jo vardui 
kenkiančiomis nuolaidomis, bet veiksmin
gos pasitarimams su Vakarais sistemos.. Iš 
ekonominio taško žiūrint, Chruščiovui taip 
pat reikia formalių ar ir nerašytų sutar
čių“.

Britų The Guardian taip pat rašo:
„Vieną dieną Sov. Sąjunga gali pradėti

F SeįitųnioS DIENOS ~|
Chruščiovo palinkimas 
susitarti

Puldamas kiniečius, kurie nori karais 
laimėti, Chruščiovas pareiškė palankų nu
sistatymą, kad būtų susitarta uždrausti 
atominių bombų bandymus (išskyrus po
žemyje vykdomuosius).

Jis taip pat kartoja savo siūlymą pasi
rašyti nepuolimo sutartį tarp NATO ir 
Varšuvos pakto kraštų, bet tai nėra sąly
ga sutarčiai, kad būtų uždrausti atomi
niai bandymai.

SIRIJA „SUSITVARKĖ“ SU 
SUKILĖLIAIS

Rytojaus dieną po bandymo sukilti buvo 
nuteista ir sušaudyta 20 sukilėlių.

Nors įvestas karo stovis, kai kuriose 
vietose sukilėliai vis tiek dar bando pasi
reikšti.

PERTVARKOMA KRAŠTO GYNYBOS 
VADOVYBĖ

Britanija pasiryžusi pertvarkyti krašto 
gynybos vadovybę ta prasme, kad bus tik 
vienas ministeris ir 3 jo padėjėjai atski
roms karinės tarnybos rūšims.

Iki šiol kiekviena tarnybos rūšis turi 
savarankišką vadovą.

BAIMĖ DĖL SATELITŲ
Rusija reiškia baimę dėl to, kad jos pa

aštrėjęs ginčas su Kinija gali daryti nei
giamą poveikį satelitiniams kraštams.

Satelitiniams kraštams trūksta kapita
lo ekonomiškai pakilti, be to, jie jaučia so
vietinę leteną, dėl to gali pradėti linkti 
išsivaduoti iš Maskvos ir glaustis prie ne
turtingų, bet revoliucingų kiniečių.

ITALŲ KOMUNISTAI SKYLA
Italų komunistų partijoje jau susidarė 

nemažas sparnas, kuris pasisako už kinie
čių politiką.

Tie prokinietiškieji komunistai ruošiasi 
šaukti savųjų kongresą. Jie narių jau da
bar skaičiuoja apie 30.000.

VAIDINIMAS
Rytų Vokietijos aukščiausiasis teismas 

suruošė parodomąją propagandinę bylą 
Vakarų Vokietijos valstybės sekretoriui 
Dr. Globkei. Trys toguoti teisėjai, 150 liu
dininkų. 500 žiūrovų, ir salėje skamba to
kie žodžiai kaip „žudikas“, „nusikaltėlis

FELFĖ PRAŠĖ CIANIDO
Dabar kartu su kitais teisiamas Vakarų 

Vokietijos žvalgybos valdininkas Felfė, 
kuris jau būdamas kalėjime susirašinėjo 
su sovietiniais savo viršininkais, pasisakė 
paprašęs cianido, kad galėtų nusižudyti.

Sovietai pasiūlė jam šalčiau laikytis ir 
prižadėjo jam padėti.

KINIEČIAI IŠVAŽIAVO
Kinijos komunistų delegacija, kuri buvo 

atvykusi į Maskvą aiškintis ideologinių 
skirtumų, grįžo į Pekingą.

Pekingas paskelbė, kad vėliau bus aiš
kinamasi toliau.

Maskvos aerodrome delegaciją išlydėjo 
Suslovas su sovietų komisija, kuri tarėsi 
su kiniečiais.

BUTŲ BIZNIS
Britų parlamentas svarsto klausimą, 

kaip sutvarkyti Londone vykstantį biznį 
butais ir namais.

Beaiškinant gynybos ministerio skanda
lą, kartu paaiškėjo, kad Londone veikia 
nemaža gangsterių, kurie įvairiais nelega 
liais būdais už butus uždirba milžiniškas 
sumas.

PASAULYJ

Apžvelgdamas tą skilimą, italų III Messa 
ggero netiki, kad komunizmas jau nebe
reikštų pavojaus Vakarams. Šis italų laik
raštis rašo:

Sprendžiant iš dabartinės reikalų padė
ties, abiejų kraštų išsiskyrimas atrodo vie 
nintelė įmanoma galimybė. Kas atliks le
miamą žingsnį? Aišku, kad ne Chruščio
vas, kuriam rūpi komunistinį pasaulį pa
vaizduoti kaip besistengiantį kantriai įti
kinėti, kaip neturintį nieko bendra su

Vėl puola „burž. nacionalistus“, veiklą 
Europoje

(E) Priminusi, kad vienas Čikagoje lei
džiamas „buržuazinių nacionalistų“ laik
raštis išspausdino Lazdinio str., kur jis ra
ginęs labiau orientuotis į V. Vokietiją ir 
Prancūziją, „Tiesa“ (150 nr.) kažkokio St. 
Šarūno straipsniu skaitytojams aiškina tų 
komunistams nepakenčiamų lietuvių veik
lą PET organizacijoje, buv. konferenciją 
Europoje, žygius Bonnoje ir pan. Laikraš
čio nuomone, visa „komedija“ atrodanti 
juokingai ir dėsningai. Esą, neatsitiktinai 
aplink Bonnos kanceliarijų duris šmėkčio
ja „pagarsėjęs aferistas“ Sidzikauskas, 
„dvarininkas ir fabrikantas“ Karvelis ir 
kt. „Tiesa“ priminė ir veiklą JAVse, o skai 
tytojai gavo patirti ,kad lietuviai „nacio
nalistai“ zuja po Vašingtoną ir New Yor- 
ką, bet šiaip pastaruoju metu jie nukreipę 
žvilgsnius į Bonnos „militaristus ir revan- 
šistus“, esą, tikėdamiesi, kad šie grąžinsią 
dvarus ir fabrikus...

bijoti Kinijos karinės galios, bet ne dabar. 
Chruščiovas, kaip ir prez. Kennedys, gal 
būt, nori baigti šaltąjį karą, ir toks tikslas 
atrodo visiškai suprantamas. Bet mes nega 
lime darytis išvadų, kad dėl Mao Tsetungo 
grėsmės jis būtų linkęs daryti bet kokias 
nuolaidas. Harimanas ir lordas Hailsha- 
mas turėtų veikti laikydamiesi įsitikinimo, 
kad Sov. Sąjungos geresni santykiai su 
Vakarais yra greičiau pagrindas jos pairu
sių santykių su Kinija, o ne išdava“.

kaip ir anie visi kiti, kurie kada nors so
vietiniams laikraščiams rašė savo išpažin
tis. Tai ar iš tikrųjų sovietinė spauda kuo 
nors geresnė už tą geltonąją Vakarų 
spaudą?

Tokias išpažintis skaitydami, manome, 
kad ji yra dar žymiai biauresnė. Kai Vaka
rų ta geltonoji laisvai tariasi su išpažinčių 
autoriais, sovietinė išpažintis išgaunama 
grasinimais ir bizūnais.

prieš žmoniškumą“, „karo nusikaltėlis“ ir
kt.

Paties Globkės, žįnoma, nėra, jis eina 
atsakingas pareigas ir toliau.

— Italijos ir Prancūzijos Rivieras su
judino žemės drebėjimas.

— Reikalaudami didesnių atlyginimų, 
Briuselyje, Belgijoje, suruošė demonstra
cijas pajamų mokesčių ir muitinės valdi
ninkai.

— Uttare Pradeše, Indijoje, išalkusios 
hienos apylinkės kaimuose sudraskė apie 
50 žmonių.

— Per praeitus metus kas ketvirtas ame 
rikietis įsiskolino gydytojui ar ligoninei 
(apie pusė amerikiečių nėra apsidraudę 
ligos atvejui).

■— Maskvoje 3 žydai nuteisti nuo 6 mėn. 
iki 12 mėn. kalėti už tai, kad jie gamino 
ir pardavinėjo macus (juos leidžiama ga
minti tik sau).

— Australijoje šiuo metu yra 109.311 
vokiečių, iš kurių 93.545 nuvažiavo po šio 
karo.

— Britų teismas išteisino italą Dr. Mar- 
tellį. kuris buvo apkaltintas atominių pa
slapčių išdavinėjimu sovietams.

— 400 svarų pyragas Prancūzijoje buvo
iškeptas lenkų grafaitės Potockos vestu-
vėms su prancūzų grafu d'Ornano (o Po
locką yra prez. Kennedžio žmonos gimi
naitė).

Skirtumas tarp sovietinės ir Vakarų 
geltonosios spaudos

' Vakaruose, kaip žinoma, yra gerų ir 
prastų, menkaverčių laikraščių. Tie pras
tieji kartais pridaro keistų dalykų. Saky
sim, jie sumoka gerus pinigus, kad koks 
nors kalėjime atsidūręs nusikaltėlis papa
sakotų savo istoriją. Gerieji laikraščiai ir 
sąmoningoji visuomenė tokius dalykus 
smerkia ir prieš juos kovoja. Tačiau sovie
tinė spauda sakosi, kad ji neturi tokios 
nuodėmės. Ar tai tiesa? Žinote, kad ne
tiesa.

Kiek jau mes sovietinėje spaudoje skai
tėme tų visokių išpažinčių! Vieni iš kalėji
mų rašo, gailėdamiesi savo nusikaltimų ir 
viešai kitus skandindami. Kiti grįžę iš Si
biro viešai nusilenkia režimui ir pagarbi
na enkavedistus. Treti jau pražilę garbin
gi žmonės prieš mirtį priverčiami viešai 
apsijuokinti, įsijungti į pigią propagandą. 
Taip, žiūrėkite tik į akademiką J. Krikš
čiūną, kuris balandžio 10 d. „Tiesoje“ iš
spausdino savo išpažintį, kaip jis prarado

Aukšt. mokyklų absolventai Lietuvoje

(E) Birželio 27 d. Kauno Politechnikos 
institute 691 absolventui buvo įteikti diplo
mai — tai buvo tryliktoji laida. Birželio 
29 d. Vilniaus universitete buvo įteikti dip 
lomai būsimiems mokytojams, gydytojams 
ir kitiems ūkio bei kultūros darbuotojams. 
Vilniaus pedagoginiame institute tą dieną 
diplomus gavo 219 mokytojų. Birželio 30 
d. Kauno Medicinos institute įteikti diplo
mai 255 gydytojams, stomatologams ir pro 
vizoriams (12 laida). Birželio 29 d. Vete
rinarijos akademijoje diplomus gavo 67 
specialistai, iš jų keturios merginos. Tai 
buvusi 22-ji akademijos laida.

Nuomavimo punktai Lietuvos 
kolchozininkams

(E) Vilniaus radijas aiškino apie tai, 
kaip buitiniai aptarnaujami kolchozninkai. 
Prieš kelius metus sugedusius daiktus (ra
dijo imtuvus, laikrodžius) jie turėdavo 
gabenti į rajonų centrus, o dabar atvyks
tanti speciali mašina, surenkant!, išduo
danti kvitus. Jau keli metai kalbama apie 
namų apyvokos nuomojimo punktus — 
šiais metais stambesnėse kolchozinėse gy
venvietėse jų sugebėta įrengti 61. Daiktų 
nuomojimo punktai numatyti rajonų cent
ruose. Kolchozninkai tokiuose nuomojimo 
punktuose galėsią skolintis skalbimo ma
šinas, televizijos aparatus, net indus sta
lui padengti ir kt. Didesnėse kolchozų ir 
sovchozų gyvenvietėse dar steigiamos pa
stovios kirpyklos, siuvyklos, batų taisymo 
dirbtuvės.

dangų ir pragarą, vadinas, kaip jis nustojo
tikėti. Netikime, kad senas akademikas 
gera valia šitaip nusipigintų. Jis dėl ko 
nors buvo priverstas pasitarnauti režimui,

— Kovodama su autonomijos reikalau
jančiais kurdais, Irako vyriausybė skelbia, 
kad jų vėl žuvo 400,

1
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DIDVYRIU TESTAMENTAS
DRĄSIŲJŲ LIETUVIŲ TESTAMENTAS SVARBUS IR ŠIŲ DIENŲ JAUNIMUI

(Elta) Liepos 17 d. sukanka 30 metų, 
kai du Amerikos lietuviai, Stepas Darius ir 
Stasys Girėnas, sėkmingai nugalėję Atlan
tą, žuvo Vokietijoje prie Soldino, Stepas 
Darius (Darašius) buvo gimęs 1896 m. 
Tauragės apskr., Į JAV atvyko 1907 m. 
Gyvendamas JAV tarnavo kariuomenėje, 
reiškėsi visuomenės veikloje. 1920 m. grį
žęs | Lietuvą įstojo 1 Lietuvos kariuomenę, 
nuo 1923 m. buvo karo lakūnas, savanoriu 
dalyvavo Klaipėdos kr. išlaisvinime, dirbo 
sporte, lankė ir Lietuvos universiteto hu
man. fakultetą. Nuo 1928 m. vėl JAV, ten 
suorganizavo lietuvių aeroklubą Vyti ir 
susipažino su Stasiu Girėnu (Girskiu), su 
kuriuo 1933 m. vasarą {vykdė istorinį skri 
dimą j Lietuvą.

St. Girėnas buvo gimęs 1896 m. Raseinių 
apskr., į JAV buvo išvykęs 1910 m., kur 
dirbo „Naujienų“ spaustuvėje. Kaip ir Da
rius, Girėnas stojo 1 JAV kariuomenę, 
1924 m. baigė lakūnų mokyklą ir 1928 m. 
susitiko su Stepu Darium. Abu 1932 m. su
manė skristi per Atlantą į Lietuvą. Visuo

The Battle of Grunwald
ŽALGIRIO KAUTYNĖSE NEBUVO NĖ VIENO RUSO

Naujos lietuviškos knygos angliškai 
„krikštynos“. Žalgirio kautynių apylinkėse 
gyveno senieji prūsaii-lietuviai.

Neseniai Kalifornijoje „Lietuvių Dienų“ 
leidykla išleido anglų k. knygą apie 1410 
metais įvykusias Žalgirio kautynes. Veika
lo originalo autorius rusas I.K. Sokolni
kov. Lietuviškai parengė J. Sužiedėlis. 
Laisvai anglų kalbon išvertė, prologą ir 
epilogą parengė J.J. Bielskis. Dabar kny
gos vardas „The Battle of Grunwald“. 
Apie 200 psl. Kaina trys dol.

Los Angeles Lietuvių Bendruomenės na
mų salėje knygos „krikštynos“ įvyko 1963 
m. liepos 7 d. Paaiškinamoje kalboje kny
gos vertėjas dr, J.J. Bielskis (Lietuvos kon 
sulas Los Angeles, Calif.), nupasakojęs 
XV a. Lietuvos valstybės-imperijos karinę 
padėtį, pažymėjo, kad 1410 metais įvyku
siose Žalgirio kautynėse nedalyvavo nė 
vienas rusų karys. Dabar bolševikai-rusai 
skelbia, kad dalyvavo Smolensko įgulos 
kariuomenė, ir jie buvo rusai. Netiesa: tuo 
laiku Smolenskas priklausė Lietuvai, jo 
kariuomenės vadai ir geroka dalis kariuo
menės buvo lietuviai, kiti buvo gudai. Nė 
vieno ruso nebuvo nė Lenkijos kariuome
nės eilėse. Pažymėtina, kad pora Lietuvos 
kariuomenės dalinių buvo Lenkijos ka
riuomenėje, kurių reikėję lenkų karinei 
moralei pakelti. Vyriausiuoju kariuome
nės (Lietuvos ir Lenkijos) vadu buvo lie
tuvis Vytautas Didysis. Lenkų pusėje taip 

menės parama jie įsigijo šešiavietj lėktu
vą — jj pavadino „Lituanica“. 1933 m. lie
pos 15 d. „Lituanica" išskrido iš New Yor- 
ko ir naktį į liepos 17 d. nukrito miške ties 
Soldinu Vokietijoje. Abu lakūnai didvy
riškai žuvo, nuskridę 6411km (3.984 my
lias) per 37 vai. 11 min., atlikę ilgesnį ir 
tikslesnį žygį, negu ano meto kitų tautų 
lakūnai, vykdę bandomuosius skridimus 
per Atlantą. Abu didvyriai liepos 19 d. iš
kilmingai, dalyvaujant Lietuvos vyriausy
bei, apie 80 organizacijų ir apie 60.000 žmo 
nių, buvo palaidoti Kaune. Kapinėse pasta 
tytas mauzoliejus, o Soldino miške lietu
viškas kryžius ir paminklas. Lėktuvo liku
čiai padėti Vytauto D. Muziejuje. Lakūnų 
vardą įamžino lietuvių rašytojai, dailinin
kai, skulptoriai. 1934 m. Lietuvoje buvo 
apie 300 Dariaus-Girėno gatvių, 24 aikštės, 
18 tiltų, o liepos 17-ji buvo virtusi Dariaus- 
Girėno diena.

Abu lakūnai 1933 metais ne tik išgarsi
no lietuvių ir Lietuvos vardą. Savo' testa

pat lietuvis Jogaila, tvarkęs Lenkijos ka
rines jėgas.

Po to kalbėjęs dr. J. Jusionis pasakė, 
1930 metais iš Nepriklausomos Lietuvos 
buvo nuvykęs aplankyti Žalgirio -apylin
kių. Pėsčias išvaikščiojo nemažas apylin
kes. Beveik visi senieji žmonės kalbėjo 
senąja prūsų-lietuvių kalba, arba mozūriš
kai. Apylinkių gyventojai su didele pagar
ba pasakodavo apie 1410 metais buvusias 
Žalgirio kautynes, kur vokiečiai buvo bai
siai kruvinai sumušti.

J. Balčiūnas-Švaistas pažymėjo, kad Vy
tautas Didysis yra įėjęs pasaulinės kariuo
menės istorijon, kaip pirmas panaudojęs 
visiškai naują karo strategiją — atsitrau
kimą. Toji nauja strategija suklaidino vo
kiečių ir kitų europiečių karius, jie manė, 
kad lietuviai traukiasi, nes negali atsilai
kyti. Kryžiuočiams metus visus rezervus, 
lietuviai staiga sustojo bėgę, apsupo kry
žiuočių pagrindines jėgas ir visiškai su
mušė. Taip padaryti galima tik su labai 
gerai morališkai parengta kariuomene, ko
kia neabejotinai buvo tuolaikinė Vytauto 
Didžiojo kariuomenė.

P. Skirmatas pasisakė kai kurias kry
žiuočių laikų pilis lankęs 1944 metais. Vo
kiečių gidas parodė rūsį, kuriame buvo ka
lintas D.L.K. Kęstutis. Gidas turistų pa
klausė, ar galima pabėgti iš tokio baisiai 
tvirtai padaryto rūsio, kurio akmenys gero 
pianino didumo, durys gal trijų inčų plie
no, iš abiejų pusių apkaltos tvirtu medžiu? 
Visi turistai atsakydavo, kad pabėgti tik

mento žodžiais jie liudijo buvę dideli idea
listai (panašiai kaip ir savanoriai ar prieš 
bolševikus kovoję partizanai). Šie lietuvių 
tautos didvyriai yra ypač gražus pavyzdys 
mūsų jaunimui — jie (rodė tėvynės meilę 
ir ryžtą, kai reikalinga atlikti didieji dar
bai. Dabartinėje pavergtoje Lietuvoje dau
gelį metų apie Darių-Girėną buvo tylėta, 
ir tik prieš porą metų jie priminti, tačiau 
pernai, didvyrių mirties dienos sukakčiai 
beveik sutampant su Lietuvos pavergimo 
sukaktimi (liepos 21 d.), lakūnai ir jų žy
gis vėl nutylėta. Lietuvoje pavergėjui ne
buvo reikalingos nė Dariaus ir Girėno var 
dais pavadintos gatvės, aikštės ar mokyk
los, nes tie vardai juk primena meilę ir pa
siryžimą dirbti, aukotis ir mirti ne dėl sve 
timosios, bet dėl savosios tėvynės.

Toji dvasia dvelkia ir iš didvyrių palik
to testamento. Jis mus moko: „Lituanikos 
laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietu
vos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems 
žygiams...“  

rai neįmanoma. „O Didysis Lietuvos Ku
nigaikštis Kęstutis, kuris čia buvo kalintas, 
pabėgo. Tai matote, kokių protingų žmo
nių buvo senovėje“ — tokie buvę vokiečių 
gido žodžiai, kartoti gal visiems turistams. 
Tas vokiečių gidas nežinojo, kad tarp visų 
vokiečių turistų buvo ir vienas lietuvis. 
Taip pat vokietis gidas minėjo, kad 1410 
metais Žalgirio kautynėse Lietuvos kariuo 
menė užmušė kryžiuočių kariuomenę. Vi
siškai neminėjo Lenkijos, tarsi lenkų ka
rių visai Žalgiryje nebūtų dalyvavę.

Atskirai tarta, kad Marienburgo pilyje 
1410 m. vokiečiams besitariant, tur būt, 
Lietuvos kariuomenės patranka pro langą 
pataikė į posėdžių salę, vos nesudaužiusi 
atraminės kolonados, laikiusios beveik vi
sos salės lubų svorį. Tąjį salės atramos 
tašką — koloną sugriovus, būtų sukritusi 
visa salė ir palaidojusi vokiečių karo va
dus. Tas apskritas patrankos sviedinys bu
vo matyti 1944 metais.

J. Lankeliškietis

Lietuvos filosofai disertacijas gina 
Sovietijoje

(E) Aštriai „Tiesoje“ (147 nr.) pulda
mas vad. buržuazinius nacionalistus, Vil
niaus universiteto filosofijos katedros doc. 
I. Zaksas nurodė ,kad šiuo metu Lietuvoje 
dirba 19 filosofų-mokslų kandidatę. Iš 
jų 14 savo kandidatų disertacijas gynė ne 
Lietuvoje, o įvairiose Sovietijos respubli
kose. Pats Zaksas savo daktaro disertaciją 
gynęs Maskvoje. Zaksui daug padėję Mask 
vos filosofai G. Platonovas, S. Petruševš- 
kis ir ypač antropologas N. Čeboksarovas.

KILMĖS DOKUMENTAS

Kiekviena garbinga šeima brangina sa
vo kilmės dokumentus. Jie įrodo šeimos 
senumą, giminystes, praeities ir dabarties 
garsą. Buvo laikai, kada tik garsios kilmės 
asmenims buvo prieinamos įtakingos vie
tos valstybėje ir Bažnyčios administraci
joje. Todėl tokius dokumentus kiekvienas 
ypačiai stropiai saugojo, o kas jų neturėjo, 
nieko nesigailėjo, kad tik galėtų juos 
įsigyti.

Šv. Rašto tekstas, kurį kunigas skaito 
kaip aštuntojo po Sekminių sekmadienio 
mišių epistulą, yra toks kilmės dokumen
tas, duotas kiekvienam krikščioniui. Jame 
įrašytas kilmybės vardas: Dievo vaikas. 
Ne kaip garbės titulas, bet kaip pačios tik
rovės išraiška: iš Dievo Tėvo malonėje gi
męs, dieviškos giminės narys, dievišku 
gyvenimu gyvenąs. Dievo vaikas, pilnatei
sis, kuriam patikėti Dievo planai, kuris 
pašauktas padėti juos įgyvendinti.

Į dieviškos kilmės luomą priėmimas 
vyksta krikšto metu. Sieloje apsigyvena 
Dievo Dvasia, Šv. Dvasia, kuri „duoda 
liudijimą mūsų dvasiai, kad esame Dievo 
vaikai“. Ne pageltęs pergamento lapas, 
bet gyvas Dievo Dvasios sieloje buvimas 
įrodo tos sielos kilmingumą; ne popieriuje

JAV mirė Jonas Januškis
(E) Liepos 1 d. Bostone, širdies smūgio 

ištiktas, mirė „Keleivio“ laikraščio įstai
gos vedėjas, laikraštininkas Jonas Januš
kis. Gimęs 1900 m. Mažeikių apskr., 1919- 
1920 m. jis buvo Lietuvos kariuomenės sa
vanoriu, 1921 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 
1925 m. baigė Leipcigo universitetą. Studi
javo ekonominius mokslus, dirbo visoje ei
lėje socialdemokratų laikraščių. Dirbo 
kooperacijoje. Buvo Seimo nariu. Nuo 
1928 m. gyveno užsienyje — Latvijoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje — 
Paryžiuje. 1937-40 m. buvo „Liet. Žinių“ 
Paryžiaus korespondentu (S. Daugirdo ir 
kt. slapyvardžiais). 1941 m. pabaigoje at
vykęs į JAV, Januškis pradžioje redagavo 
„Nauj. Gadynę“ (Brooklyne), o 1945-53 m. 
„Keleivio“ savaitraštį Bostone. Vėliau, be 
reikalų vedėjo pareigų, buvo ir redakcijos 
nariu. Palaidotas liepos 5 d.

Literatūrą veikiančios užsienio diversijos
(E) Lietuvių rašytojų kūrybą vertinda

mas („Eit. ir Menas“, 20 nr.) raš. Jonas 
Dovydaitis nusiskundė lietuviškos novelės 
kūrėjais. Esą, įdomus siužetas beveik išny
kęs, retai rasi aštrių susidūrimų. Pasako
jimo dinamikai, fabulai neskiriama dėme
sio. Padrikos sentencijos esančios pasem

plunksna ir rašalu, bet dieviška ugnimi 
žmogaus širdyje įrašytas šv. Dvasios ženk
las yra jo kilmės liudijimas. Toji Dvasia 
taip pat moko, kaip reikia kreiptis į Dievą, 
ji įkvepia žodį: Abba, t.y. mano Tėve. Ir 
taip Tėvo ir vaiko kasdien atnaujintame 
susitikime vyksta tikrasis gyvenimas.

Dievo vaikas turi savo gyvenimo taisyk
les: jis duodasi vedamas Dievo Dvasios. 
Visa kita, kas galėtų .vesti’ žmogaus veiks
mus: turtų ir patogumų ieškojimas, noras 
viešpatauti, kūno įgeidžių patenkinimas, 
visa pajungiama Dvasios vedimui. Šv. Pau 
liūs tai vadina „dvasia marinti kūno dar
bus“, tai yra gyventi ne kūniškai, ne kaip 
jo skolininkai ar vergai, bet Dievo vaikų 
laisvėje, taip kaip pritinka tam vardui ir 
tam luomui.

Prancūzai sako: Noblesse oblige, t.y. kil
mė įpareigoja. Karaliaus sūnus negali gy
venti ir elgtis kaip koks valkata. Jo neti
kęs elgesys ne tik jį patį pažemintų, bet 
neštų gėdą visai karaliaus giminei, visam 
jo valdomam kraštui. Taip ir kas nešioja 
Dievo vaiko, netgi Dievo sūnaus titulą, 
negali tarnauti nuodėmei. Kitaip jis iš
duotų savo Tėvą, susidėtų su Jo priešu, 
nusikalstų visai Dievo vaikų giminei. Ne
šiojąs Dievo vaiko titulą bet kokia kaina 
vengia kiekvienos laisvos, sunkios ar leng
vos, nuodėmės, kaip didžiausios blogybės. 
Būdamas Dievo vaiku, jis žino, kad nėra 
ko jam bijoti, kad nieko blogo jam negali 
atsitikti nei žemėje, nei amžinybėje, nes su 
juo visuomet yra jo visa galįs Tėvas.
Roma T. Paulius

PAMALDOS
ROCHDALE — liepos 28 d., 11.30 v.

tos iš abstrakčių apmąstymų. J. Dovydai
čio nuomone, reikia (įvairiausio žanro kny
gų ir kaip galima platesnio temų skaičiaus 
apie nūdieną.

Atspindėdamas partinius reikalavimus 
ir Maskvos nurodymus, ir Dovydaitis da
bar sušunka: gana miesčioniško dūsavi
mo, klūpčiojimų prieš ideologines diversi
jas iš anapus (suprask, iš Vakarų pasau
lio — E.). Gana dainelių iš bargan pasisko
lintų gaidų.

Vladas šlaitas
KAIP SAULĖ

Panašus į viksvos šiurenimą, 
panašus į tekšenimą 
vieno lašo lietaus, kursai

sunkias per kiaurą stogą, 
toks yra ilgesys, kai aš vaikštau

Anglijos žemėj 
ir mąstau apie savo kraštą.
Niekados man neteko būti 
pilna žodžio prasme piliečiu 
nei šioj žemėj, nei šiam pasauly. 
Saulė glosto mane.
Ir aš glostau iš meilės saulę, 
nes ir ji (kaip ir aš) nepriklauso 

šitam pasauliui.

Probočiu
ŠEŠĖLIUOSE

(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(2)

Katalikybė prūsuose ir lietuviuose gi
liau bei stipriau šaknų neįleido ne tik dėl 
kryžiuočių brutalaus smurto, prieš kurį 
žmogus jau instinktyviai priešinosi, bet 
daugiausia ir dėl to, kad ji buvo skelbiama 
vietos žmonėms nesuprantama vokiečių 
kalba. Rytinė Prūsijos dalis, arba Rytprū
siai, ir po Ordino jungu išliko lietuviški. 
Kadangi protestantai Kristaus mokslą 
skelbia gimtąja kalba, tai ir lietuvių para
pijoms buvo reikalingi kunigai, moką lie
tuviškai. Rūpindamasis lietuvių parapi
joms paruošti kunigų, Albrechtas Kara
liaučiaus universitete studijuojantiems lie 
tuviams skirdavo stipendijų, ir čia nema
žai studijavo lietuvių, vėliau gražiai pasi
reiškusių lietuvių kalbos ir rašto kultū
roje.

Gali kai kam keista ir neįtikėtina atro
dyti, kad ne Didžioji, bet Mažoji Lietuva 
lietuvių kultūrinio renesanso lopšys ir pir
masis kultūrinio renesanso židinys buvo 
ne Vilniuje, bet Karaliaučiuje. Tai liudija 
daug reikšmingų mūsų kultūrinio renesan 
so užuomazgos įvykių.

Pirmieji lietuviškus religinio turinio vei 
kalus parašė iš Didžiosios Lietuvos kilę 
Karaliaučiaus universiteto profesoriai Ab
raomas Kulvietis (1510/12-1545) ir Svet- 
kus Rapalionis (1485/86-1545). Pirmoji 
lietuviška knyga taip pat buvo išleista Ka
raliaučiuje 1547 metais. Tai iš Didžiosios 
Lietuvos kilusio Karaliaučiaus universite
to auklėtinio Martyno Mažvydo-Vaitkūno 
(1520/25-1563) Martyno Liuterio mažojo 
katekizmo vertimas su priedais — CATE- 
CHISMVSA PRAsty Szadei, Makslas skai- 
tima raschta yr giesmės dėl krikščianis-

A. MERKELIS

tės bei dėl bernelių iaunų nauiey suguldy
tas KARALIAVCVI VIII, dena Meneses 
Sausia, Metu vszgimima Dieva M.D. 
XLVII. Solideo gloria.

Albrechtas 1546 m. birželio 8 d. laišku 
Martyną Mažvydą pakvietė ji Karaliaučių, 
kur jis jo lėšomis universitete studijavo ir
1548 m. balandžio mėnesį jį baigė. Nuo
1549 m. visą laiką kunigavo Ragainėje. 
Martynas Mažvydas pradėjo lietuvių rašto 
kultūrą ir rašytinę literatūrą, kuri, nors 
ir pamažu, bet tolydžio augo. Kaip jau ir 
pati Mažvydo knygos antraštė rodo, jis 
duoda joje ir pirmąjį lietuvišką elemento
rių, kad žmonės pramoktų skaityti ir ra
šyt.

Pats žymiausias XVI amžiaus Mažosios 
Lietuvos rašytojas Jonas Bretkūnas (1536- 
1602), gerai mokėjęs visas vietines kalbas: 
lietuvių, prūsų, kuršių ir vokiečių. Jis pa
ruošė du giesmynus, maldaknygę ir dvi 
dalis Postilės (visiems metams pamokslų). 
Didžiausias jo darbas išvertimas šventojo 
Rašto į lietuvių kalbą „Biblia tatai esti 
Wisas Schwentas Raschtas Lietuvischkai 
perguldytas per Joną Bretkūną Lietuvos 
Pleboną Karaliaucziuie. Prie šio vertimo, 
sudarančio aštuonius tomus, Jonas Bret
kūnas dirbo dvylika metų: pradėjo 1579. 
III. 6 ir pabaigė 1590.XI.26. Vertė iš vokie
čių kalbos, naudodamasis lotynų, graikų, 
hebrajų ir lenkų kalbų tekstais. Vertimo 
kalba, palyginti, graži, gryna, turtinga ir 
taisyklinga. Baigęs Šventąjį Raštą versti, 
Jonas Bretkūnas pradėjo kovoti su civili
ne ir bažnytine vyresnybe, kad jis būtų 
išleistas, ir toji kova, trukusi beveik de
šimtį metų, 1599 m. baigėsi valdžios nuta
rimu vertimą atpirkti, bet jis dėl kažkurių 
priežasčių niekad nebuvo išleistas. Jis iš
liko ligi šių dienų, kaip vienas iš geriau

sių ir didžiausių lietuvių kalbos studijoms 
šaltinių. Visas šventasis Raštas, kolekty
viai išverstas, tebuvo išleistas tik 1735 
metais. Krikščioniškos tautos gyvenime 
Šventojo Rašto gimtąja kalba išleidimas 
yra didžiai reikšmingas kultūrinis įvykis. 
Pažymėtina, kad pilnas katalikiškas vys
kupo Juozo Skvirecko šventojo Rašto ver
timas tebuvo išleistas tik nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Mažosios Lietuvos protestantų lietuviš
koji religiškai kultūrinė veikla neliko be 
stipraus atgarsio ir Didžiojoje Lietuvoje, 
kur kovai su plintančiu protestantizmu ir 
katalikybės stiprinimui labiau susirūpina
ma liaudies švietimu ir tinkamų lietuviš
kai mokančių kunigų ruošimu. Vilniaus 
vyskupas Mykolas Protasevičius 1569 m. 
parsikvietė į Lietuvą jėzuitus, kurie įkūrė 
Vilniaus Akademiją ir kunigų seminariją. 
Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis 
(1536-1609), studijavęs Vakarų Europos 
protestantiškuose universitetuose ir Kara
liaučiaus universitete, laikomas antruoju 
Žemaičių krikštytoju, yra Didžiosios Lietu 
vos rašytinės literatūros pradininkas, o 
kan. Mikalojus Daukša (1527-1613), pirma 
sis žinomas Didžiosios Lietuvos rašytojas, 
pradėjęs lietuviškai rašyti vysk. Merkelio 
Giedraičio paragintas ir globojamas. 1595 
m. išleistas jo iš lenkų kalbos išverstas 
Ledesmos Katekizmas (pirmoji žinomoji 
katalikiška lietuvių kalba knyga, o 1599 m. 
išleista taip pat jo iš lenkų kalbos išvers
ta Vuiko Postilė. Postilės lenkiškai rašy
toje prakalboje kan. Mikalojus Daukša 
ragina lenkėjančius bajorus neišsižadėti 
savo tėvų kalbos, o jos niekintojus bara. 
Jis iškelia didelę kalbos reikšmę tautai, 
tvirtindamas, kad ne žemės derlium, ne 
drabužių švarumu, ne šalies gražumu, ne 
miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tauta, 
bet labiau išlaikymu savo kalbos, kuri di
dina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir mei
lę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės 
ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą — 
sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę).

Daukšiškai kalbos reikšmę tautai supra 
to visi žymieji mūsų kultūrinio renesanso 
veikėjai ir jos išlaikymu bei ugdymu .dau
giausia sielojosi.

Taip kalbos reikšmę tautai suprato rene 

sanso ir reformacijos dvasioje išprusęs 
Albrechtas ir jo įpėdinis Albrechtas Frid
rikas (1553-1618), tęsęs savo tėvo politiką. 
Silpnasveikatis Albrechtas Fridrikas val
dė globėjų padedamas, o jam mirus Prūsų 
hercogystė atiteko jo giminaičiui Branden 
burgo elektoriui (Kiurfiurstui), buvo su
jungta su Brandenburgu ir jau valdoma 
nebe iš Karaliaučiaus, bet iš Berlyno. 
Brandenburgo elektoriai lietuvių . rašto 
kultūros neberėmė, ir ji XVII amžiuje ny
ko. Daugumai krašto gyventojų tik lietu
viškai kalbant, lietuvių kalba buvo varto
jama ir hercogo kanceliarijoje, kur keli 
lietuvių kalbą moką raštininkai lietuviš
kai rašė plačiajai visuomenei skiriamus 
raštus, ir keletas tokių raštų yra išlikę iš
XVI amžiaus pabaigos ir XVII a. pradžios.
XVII amžiuje nykstant lietuvių rašto kul
tūrai, buvo išnykę ir valdžios lietuviškieji 
raštai, ir jie vėl atsirado XVIII amžiuje 
lietuvių rašto kultūrai suklestėjus.

—0—
Mažosios Lietuvos lietuvių valstiečių, 

sudarančių gyventojų daugumą, ekonomi
nė būklė ir ordino ir Albrechto laikais bu
vo sunki ir skurdi, o vėliau dar labiau blo
gėjo. 1525 m. ordino žemių valstiečiai 
buvo sukilę, bet riterių bajorų ir Albrech
to kariuomenės buvo numalšinti. Albrech
tas, matydamas sunkią valstiečių būklę, 
ketino ją pagerinti ir net baudžiavą panai
kinti, bet tatai jam nepasisekė padaryti. 
Prie jo tik nyko ordino laikais buvę teisi
niai skirtumai tarp vokiečių ir lietuvių 
valstiečių, kurie dabar vienodai buvo spau 
džiami ir engiami. Ypač sunkia našta spau 
dė Mažąją Lietuvą Vokietijos 30-ties metų 
karas (1618-1648), smarkiai nuteriojęs 
Prūsiją. Per tą karą Prūsuose buvo išžudy
ta apie 190.000 gyventojų, sunaikinta 13 
miestų ir 249 kaimai. Berlyno valdžios 
verčiama Mažoji Lietuva visokeriopai tu
rėjo remti nuteriotus Prūsus. Pagaliau ne
trukus ir pati Mažoji Lietuva buvo nu
siaubta švedų, o 1655-1660 m. ją niokojo 
švedų, lenkų ir lietuvių kariuomenės. Po 
Švedijos-Lenkijos karo 1660 m. Olivos tai
kos sutartimi Prūsų hercogas tapo nuo 
Lenkijos nebepriklausomas ir dar labiau 
spaudė valstiečius, atstatydamas karių su
griautą ūkį ir daug laisvųjų valstiečių pa
versdamas baudžiauninkais,

Nors vokiečiai ateiviai čiabuvių lietuvių 
nekentė, tačiau kai kurie iš jų mokytesni 
lietuvių gyvenimu bei papročiais domėjos 
ir apie juos rašė: Erchard Wagner „Vita 
et mores lithuanorum“, 1621; M. Praeto- 
rius „Nachricht von der littauer Arth Na- 
tur und Leben“, 1680; Būdviečių klebonas 
T. Lepner „Der preussische Littauer", 
1690, ir kiti. Nors jie, būdami vokiečiais, 
lietuviams nesimpatizavo ir daug kur juos 
šališkai, niekinamai vaizduoja, tačiau ir 
jie neslėpė, jog lietuviai daugeliu atžvilgių 
pranašesni už ateivius vokiečius. T. Lep- 
nerio teigimu, lietuviai esą dievobaimingi, 
taikiai sugyveną šeimose, laikąsi savo 
papročių, nuolankūs, mandagūs, sutiktą 
svetimą žmogų prakalbina kreipdamies 
„Jūsų Mylista“, „Malone“, „Sveikata“. T. 
Lepneris teigia, kad lietuviai save laiką 
gudresniais už vokiečius ir dažnai juokau 
ja sakydami: „Greitai vokietis taip pat 
bus gudrus, kaip ir mes“, ir. anot Lepne- 
rio, dėl to nesą ko stebėtis, nes žodis „prū- 
sas-pruota" — „protas“. T. Lepnerį stebi
na ir lietuvių didis kantrumas, patirtą 
nuoskaudą paverčiant juoku. Ir geležinius 
pančius ant kaklo dedamas, lietuvis nepra 
randąs geros nuotaikos, sakydamas: „Ką 
čia, žmogus, darysi: ta geležis vis dėlto ne 
šunims, bet žmonėms nukalta“. Tačiau 
turtingieji lietuviai labiau linkę pinigais 
pabaudą mokėti, negu bausmę kęsti.

T. Lepneris pabrėžia didelę lietuvių ne
apykantą vokiečiams. Lietuvis pas jį už
ėjusį vagį ar blogą žmogų pavaišins, bet 
nieko neduos vokiečiui. Vokiečių valdinin
kai esą pašiepiami ir visaip pravardžiuo
jami: „Eddikas“, „Luppikas“, „Šaltmirris“, 
„Knurklys“, „Pilvėtas“, „Kranklys“, „Dir- 
šė“. „žiogas", „Beduonis", „šemšiunyks" 
(der Lederne) ir kt. Lietuviai taip pat 
nemėgsta ir kunigų, kurių daugis juk bu
vo vokiečių kultūros reprezentantai. Ypač 
mėgsta pajuokti kunigus ,kaip jie iškrai
pytai taria lietuviškus žodžius. Savo subu
vimuose ir pokyliuose lietuviai blogai pa
šneka apie kunigus, dažnai juos niekatauš 
kiais vadiną. Piktinas Lepneris senoviš
kais lietuvių tautiniais rūbais, papročiais, 
liaudies dainas vadindamas staugimu, o 
kinkles — kiaulės snukiu.

(Bus daugiau)
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BAŽNYČIOS IR LIAUDIES VIENYBĖ
m, Bet režimas ir su tuo nesutinka. Dar 
1959 m. Gomulka pareiškė: „Lenkijoj per 
daug dievnamių". Iš tikro per mažai. An
tai, Poznanėje iki 1949 m. buvo 280.000 
gyv. ir 25 parapijos. Dabar — 400.000 gyv.

vienintelis gyventojų sluoksnis, kuriame 
komunistai turi simpatikų, tai — intelek
tualai. Tačiau ir šioje kategorijoje dau
giausia lemia praktiški medžiaginiai ir 
karjeros išskaičiavimai.

RAŠO Dr. JULIUS VIDZGIRIS ir 29 parapijos, kai kurios turinčios iki Nevienodai visų vertinama katalikų sei- 
35.000 parapijiečių. Apie 90 proc. yra prak- mo atstovų veikla. Kai kas juos kritikuoja

Labai mėgstamas posakis, jog dabartinė 
Lenkija — tai ridikėlis: paviršiuj raudo
nas, viduj baltas. Niekas nėra, sakoma, 
tikras komunistas, bet visi turi gyventi. 
Šiaip komunizmo lenkai nemėgsta. Patys 
komunistai neturi jokių iliuzijų. Daugelis 
stojo partijon tik dėl to, kad jis ir jo šei
ma galėtų pramisti, bet tai dar nereiškia, 
kad neteko tikėjimo. Kaip čia iš tikrųjų 
yra, žino tik vienas Dievas ir... kunigas, 
kuris sutemus lanko šeimas ir slaptai 
krikštija vaikus.

Gomulkos režimas viešai pripažįsta, kad 
jo pirmasis tikslas — pagerinti neįmano
mas gyvenimo sąlygas. Nors komunizmas 
visuotinai nemėgiamas už tai, kad yra iš 
esmės bedieviškas ir importuotas iš užsie-

kupu aš galiu kalbėtis iš širdies. Galiu su 
juo ginčytis, protestuoti, bet jei galop jis 
sako, jog taip turi būti, vykdau jo įsakymą 
iki galo. Juk tai mūsų Bažnyčia, niekieno 
neprimesta, bet tikra liaudies Bažnyčia. Ir 
nėra prasmės klausti, ar mūsų vyskupai 
yra už ar prieš komunizmą“.

Dėl ko kovojama?
Bažnyčia jau seniai atsisakė visko, kas 

neliečia esmės. Vyksta kova dėl teisės iš
likti ir gyventi. Svetur toji kova dažnai 
blogai suprantama. Bažnyčia kovoja ne 
prieš socialinę pažangą, bet už tikėjimo 
esmę.

Štai kad ir tokiu atveju. Žmonės nori 
statyti dievnamį, bet valdžia neleidžia. O

poreikiai. Komunistams tatai daro įspūdį.
Prieš laiko buvo atimtas Torunės kuni

gų seminarijos pastatas. Kai valdžios atsto 
vai atvyko išvaryti klierikų, žmonės susi
rinko jų ginti.. Įvyko susidūrimas su poli
cija, o jo atgarsiai pasiekė net užsienį.

Arba vėl. Netoli Kielcų viename kaime 
valdžia įsakė nugriauti dievnamį. Atvyku
sius griovėjus susirinkusi minia akmeni
mis apsvaidė ir išvaikė. „Liaudies fanatiz
mas“, rašė ta proga komunistų spauda, 
“pasiekė tokią apimtį, jog teko iššaukti 
kariuomenę".

Kitais atvejais valdžia nugriauna diev
namį, neleisdama nė įpusėti statybos; kon
fiskuoja statybinę medžiagą, nors ji būtų 
pačių parapijiečių pagaminta; užblokuoja

tikuojantys katalikai.
Nepajėgdami liaudies atitraukti nuo 

Bažnyčios, komunistai visaip stengiasi su- 
juodinti kunigus. Štai vienas kunigas, tu
rįs parapijiečių dovanotą automobilį, ga
bena ligonę, kuri turi būti skubiai operuo
ta. Pakeliui įvyksta nelaimė. Kitą rytą vie
tos spaudos pirmame puslapyje skaitoma: 
„Kunigas X turėjo automobilio katastro
fą, jį lydėjusi moteris nebuvo sužeista“.

Silpnoji grandis grandinėje
Aišku, tikrų ateistų yra, bet jie sudaro 

nežymią mažumą, visi iš intelektualų, bet 
ne liaudies sluoksnių. Prancūzų dienraščio 
La Croix pravesto tyrinėjimo duomenimis,

už per didelį nuolaidumą, už principų iš
mainymą į asmenines privilegijas. Dažnai 
tai esą ambicingi, tušti ar per daug bailūs 
charakteriai. Jų sudaromas įspūdis užsie
nyje patarnauja režimui.

Pripažįstama tam tikra įtampa ir šaltu
mas hierarchijos ir katalikų šviesuolių 
santykiuose. Nepaslaptis, jog Lenkijos ka
talikų intelektualinis lygis nuo 1939 m. 
yra kritęs. Daug žuvo, kiti atsidūrė užsie
ny, dar kiti liko nutildyti. Vienintelis ka
talikų universitetas Liubline pastaruoju 
metu buvo priverstas griežtai apriboti stu
dentų skaičių, uždaryti teisės ir visuome
nės mokslų fakultetus, slegiamas mokesčių 
ir valdžios pakenčiamas tik dėl užsienio.

nio, tačiau tatai nereiškia, jog lenkams ne
patinka viskas, ką komunistai daro. Prie
šingai, dažnai pabrėžiama, jog kai kurie 
dalykai komunistų visuomenės ir ūkio po
litikoj visiškai atitinka prigimties teisę ir 
teisingumo reikalavimus.

Apskritai sakoma, jog karo aplinkybių 
sustabdytas visuomeninės raidos posūkis 
„kairėn“ vyksta toliau. Toji linkmė, ma
noma, būtų vyravusi Lenkijos visuomenė
je ir be komunizmo. Ne kas kitas, tik ko
munistų primestoji marksistinė ideologija 
sugadino istorinės raidos normalią ir de
mokratinę eigą. Todėl iš tikrųjų niekas ne
svajoja ir nenori atsukti laikrodį į 1939 
metus.

Pirmosiose fronto linijose
Lenkų kunigams labai nepatinka, kad 

atsitiktiniai užsienio keliautojai, nuteikti 
režimo, juos vaizduoja krašto socialinės pa 
žangos priešininkais, kurie veda kažkokią 
atsilikėlių kovą už praeities buržuazinę vi
suomenės santvarką. Iš tikro kunigai pri
klauso savo tautai ir savo amžiui. Jie jokiu 
būdu nenori atsiskirti nuo liaudies, veda 
kietą gyvenimą ir jaučiasi žmonių remia
mi.

Kuo gi dabartinėje Lenkijoje liaudis la
biausiai pasitiki, jeigu ne kunigu? Parapi
jos kunigas savo parapijiečiams nėra joks 
svetimas žmogus. Tarp jo ir tikinčiųjų nė
ra socialinės užtvaros. Jo autoritetas re
miasi jo pareigomis dalyti sakramentus.

Nei spauda, nei radijas, nei kinas, nei te
levizija niekuo nepadeda tikybiniam gy
venimui. Priešingai, visi masinių ryšių bū
dai nukreipti prieš tikėjimą ir kunigo dar 
bą. Tačiau Bažnyčios pozicijos niekad ne
buvo tokios tvirtos liaudies širdyje, kaip 
šiuo metu.

Kunigai dėl to yra nusidirbę ir pervargę, 
mažai turi laiko teologijos studijoms. Jie 
jaučiasi tarsi pirmųjų fronto linijų kariai, 
kurie žino įsakymą išsilaikyti kovos bare 
ir pasitikėti savomis jėgomis.

Vyrauja bendras įsitikinimas, jog Lenki
jos katalikų padėtis tik todėl esanti kiek 
geresnė, negu tikinčiųjų kituose komunis
tų valdomuose kraštuose, kad esanti vie
nybė tarp vyskupų, kunigų ir liaudies.

Vyskupų autoritetas
Valdžia atsisakė savo ankstesnių mėgi

nimų ir nebegalvoja atskirti vyskupus nuo 
tikinčiųjų. Vyskupai jauni, atviros dva
sios, gilaus tikėjimo, daugiausia po karo 
konsekruoti.

Koks pasitikėjimas jais, galima spręsti 
iš tokių vieno kunigo žodžių: „Su savo vys-

jeigu pastatytas be leidimo, jį tuojau 
griauna. Užsienio turistams palieka didelį 
įspūdį tikinčiųjų pilni dievnamiai. Tačiau 
vargiai pagalvojama, kad jie tik todėl pil
ni ir perpildyti, jog jų toli gražu nepakan
ka. Juk vis daugiau žmonių palieka kaimą 
ir keliasi į miestus, į pramonės centrus. 
Nors valdžia draudžia, tikintieji nesiliauja 
reikalavę savo dievnamių. O liaudis yra 
išradinga, Ir neboja rizikuoti laužyti įsta
tymus, kad būtų patenkinti jų religiniai

banke statybos einamąją sąskaitą. Dar ki
tais atvejais pradžioje duodamas leidimas, 
paskui atšaukiamas. Tokiu būdu 1958 m. 
buvo atšaukti leidimai Poznanėj statyti 
4 dievnamiai ir kitus 8 remontuoti. Kai 
vienuoliai rezurekcionistai įsigijo seną ba
raką ir jį pasistatė sode, pašiūrė tuojau 
buvo konfiskuota.

Užsienio lenkai renka pinigus dievna
mių statybai, kad tuo būdu būtų pažymė
tas Lenkijos krikšto tūkstantmetis 1965

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, 
Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

JAUČIŲ SĄŽINĖ
(INTERVIU IŠ DABOKLĖS) .

I „ŠIUOTOS“ klausimus atsako:
1. AMBRAZAS JONAS — Kapsuko gy

vulių bazės skerdyklos buhalteris.
2. DRASKINIS TADAS — Kapsuko ko

operatyvo ,;Žagrė“ mėsos parduotuvės Nr. 
2 pardavėjas.

3. ŽEIMELIS ANTANAS — tos pačios 
parduotuvės vedėjas.

4. MAJOROVAS GRIGORIJUS — Kap
suko kooperatyvo „Žagrė“ mėsos parduo
tuvės Nr. 5 vedėjas ir kt...

„ŠLUOTA“. Atleiskite už sutrukdymą. 
Ar galima į jus kreiptis su keletu klau
simų?

ŽEIMELIS. Kaip matote, mums jau taip 
sutrukdė, kad niekas daugiau nebegali 
sutrukdyti. Dabar esame nebeužimti ir ga
lime atsakyti nors į šimtą klausimų.

„ŠLUOTA“. Ačiū už atvirumą! Ar nega
lėtumėte pasidalinti mintimis apie savo 
pažiūras ir rezultatus? Ką, pavyzdžiui, 
apie tai galėtumėte pasakyti jūs, pilieti 
Draskini?

DRASKINIS. Mielu noru. I antrą klau
simo pusę, man atrodo, nėra reikalo atsa
kyti, nes mūsų viešnagė daboklėje ir yra 
viso to rezultatas. O kai dėl pažiūrų... 
Pavelykit papirosą... Ačiū. Matot, dabar 
net užsirūkyt reikia prašyt. O ar taip se
niai aš pats galėjau jus pavaišinti geriau
siais cigarais, brangiausiu konjaku. Geras

kurios aiškios ir be aiškinimų) 
skonis, žinot, atsiranda beragaujant. Aš, 
pavyzdžiui, nors ir praleidau pro šalį ke
liasdešimt tonų mėsos, bet į jautieną ar 
kiaulieną nė žiūrėti nenorėdavau. Už vis 
labiau vertindavau viščiukus, krabus, 
juodą ikrą ir kitokius delikatesus...

„ŠLUOTA“. Mes jūsų skoniu neabejoja
me, bet nenukrypkite nuo temos.

DRASKINIS. Jūs apie išeikvojimus? Tai 
visiškai neįdomus dalykas. Nieko nėra 
paprasčiau, kaip parduoti sukombinuotą 
daiktą. Antai, Ambrazas šito reikalo ma
ne išmokė. Kartą, susėdus prie bonkos, jis 
mane paklausė: „Nori užkalti pinigo?“ O 
aš, žinoma... kur nenorėsi!.. „Tai štai, — 
dėstė jis, —tavo reikalas labai paprastas. 
Gausi mėsą pagal visus formalumus, išra
šysiu dokumentus, bet, pardavęs ją, važta
raščius man grąžinti atgal. Dalinsimės per 
pusę. Sutinki?“ Pasikasiau pakaušį... Kel
mai nemato. Sukirtom delnais. Taip kas 
mėnesį aš gaudavau po 2-3 partijas mėsos, 
kaip ir buvo sakyta — su visais dokumen
tais. Pardavęs ją, kad neliktų pėdsakų, 
važtaraščius grąžindavau Ambrazui arba 
suplėšydavau juos... Pinigus sąžiningai 
dalydavomės pusiau. Net ir nepastebėjau, 
kaip tokiu būdu paleidau pro šalį 27 tonas 
mėsos — 36,5 tūkstančių rublių sumai nau
ja valiuta...

ŽEIMELIS. O aš pastebėjau. Kipšas ra
guotas!.. Jis, — vadinasi, pardavėjas, — 
patį vedėją už kvailį laikė. Net neatsiklau
sė! Jie būtų viską iš po nosies nunešę, bet 
aš, nors ir vėlai, išaiškinau jų klastą.

„ŠLUOTA“. Atseit, jūs demaskavote tas 
vagystes?

ŽEIMELIS. Žinoma, bet man mažai be
liko. Aš, kaip parduotuvės vedėjas, bega- 
vau parduoti pro šalį tik 16 tonų mėsos 
pagal 30 fiktyvių važtaraščių. Ir tuos 22

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 Lietuvoj. Grynos 
vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio pamušalu, 
tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški nailoninio kailio 
paltai su specialiu šiltu pamušalu ar be pamušalo. Didis 
pasirinkimas grynos vilnos medžiagų vyriškiems ir mo

teriškiems kostiumams, suknelėms ir paltams.
ODOS. AVALYNĖ. APATINIAI. ŠVEICARIŠKOS KAŠMIRO 

VILNOS SKARELĖS. PŪKUOTOS SKAROS „BABUŠKI“.
MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKAMS MEGZTINIAI. 

HOHNER AKORDEONAI.

Labai specialus pasiūlymas, kuris galioja tik trumpą 
laiką. Mes esame pavadinę tai „komerciniu siuntiniu“. 
Trys atkarpos puikiausios rūšies Worstedo (kamgarn) 
dailiems vyriškiems kostiumams (gryna vilna), dvi 
atkarpos tamsiai mėlynos ir viena ruda (iš viso 10 jar
dų), tiktai už 21.0.0 svarą. Kaina yra kartu su visais 
mokesčiais — su muitu ir licenzijos mokesčiu. Ar begali 

būti geresnė proga padėti saviškiams Lietuvoje?

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

tūkstančius rublių man dar teko pasidaly
ti pusiau.

„ŠLUOTA“. Dabar jūs labai atviri. Bet 
ar negalėtumėte pasakyti, kodėl jūs, taip 
beatodairiškai vogdami, taip ilgai nepa- 
kliuvote?

AMBRAZAS. Mes matėme, kaip vogė 
Kauno, Šiaulių, Tauragės, Vilniaus ir ki
tuose kombinatuose. Reikia pasakyti, kad 
mūsų pirmtakai neblogai mokėjo sumėtyti 
pėdas... bet pakliūdavo. Aš nutariau veik
ti paprastai. Juk Kauno mėsos kombina
tas, kuriam mes priklausome, seniai suti
ko su tuo, kad nuostoliai neišvengiami ir 
kad juos reikia nurašyti. Daug kartų žiny
biniai revizoriai mus tikrindavo ir nesaky
davo pusės žodžio dėl tų „nuostolių“. To
dėl aš pagalvojau: kam tie nurašyti „nuos
toliai“ turi dingti? Tegul juos geriau žmo
nės suvalgo. Tuomet ir užvedžiau kalbą su 
mėsos parduotuvėmis.

„ŠLUOTA“. O kas slegia jūsų sąžinę^ 
pilieti Majorovai?

MAJOROVAS. Palyginus su šitais — 
nedaug: 15 tonų jautienos, na, ir gal dar 
keliasdešimt veršiukų. Tai ir viskas.

„ŠLUOTA“. Ar tai tikrai ir viskas, bu
halteri Ambrazai?

AMBRAZAS. Mus kaltina pasisavinus 
65 tonas mėsos arba 91.000 rublių. Bet aš 
nesutinku su ieškiniu dėl 7 rublių ir 46 
kapeikų.

„ŠLUOTOS“ PRIERAŠAS: Žinoma, 
svarstant ieškinį, reikės atsižvelgti ir į 7 
rublius 46 kapeikas. Bet ypatingai reikėtų 
atsižvelgti į vargšus Kapsuko skerdyklos 
vadovus — Kauno mėsos kombinatą bei 
Mėsos ir pieno pramonės valdybą. Ko ge
ro, jų bebaimiai pavaldiniai pavogs ne tik 
visą mėsą, bet ir pačius viršininkus!..

„šluota“
„Šluota“, 1963 m. Nr. 5

Amerikos parkai
YELLOWSTONE PARKAS

Tas išgarsėjęs parkas yra Wyomingo 
valstijoj, įsikišdamas į Montaną ir Idaho. 
Suglausta jo istorija yra tokia: 1870 me
tais keli jauni vyrai išvyko iš dabartinės 
Montanos teritorijos Yellowstone paupio 
tirti ir atsidūrė šio parko vietoj. Jie labai 
nustebo pamatę iš po žemės švirkščiant 
karštą vandenį. Patyrinėję tą vietą pla
čiau, jie rado aplink tiek įdomių gamtos 
vaizdų, kad užsimanė visą plotą pasisa
vinti.

Tais laikais Amerikoje atradėjas galėjo 
pasisavinti bet kurį žemės plotą, jei ta vie
ta dar nebuvo kitų pasisavinta. Reikėjo 
tik ją pažymėti ir užregistruoti savo, kaip 
atradėjo, teisę. Jie tačiau negalėjo susitar
ti, kaip būtų geriau tą plotą savintis: vi
siems bendrai, ar kiekvienam atskirai. Ne
susitarę jie nutarė tą vietą paversti vals
tybiniu parku... 1872 metais Kongresas 
nutarė tą plotą paimti valstybės nuosavy
bėn ir paversti jį tautos parku, kad visi pi
liečiai galėtų juo naudotis.

Kad būtų išlaikytas nesudarkytas gam
tos grožis ir kitose viietose, Kongresas yra 
suvalstybinęs ir pavertęs tautos parkais 
ir daugiau įdomių vietų, kurių priskaičiuo 
jama daugiau negu 100.

PARKUS TAČIAU IŠNAUDOJA 
BIZNIERIAI

Vienas vidaus reikalų departamento sek 
retorius savo brošiūroj apie parkus rašė: 
„Valstybinis parkas yra neįkainojamas 
JAV turtas, laikomas žmonių pasigėrėji
mui. Visų parkų sistema yra saugojama 
nuo komercinio išnaudojimo, nes tuo būdu 
aukšta jų paskirtis gali būti užtikrinta vi
suomenės gerovei“.

Tai yra labai gražus pareiškimas, tik 
gaila, kad iš tikrųjų taip nėra. Parke buvę 
svečiai sako: „Mes atvažiavome į Yellow
stone parką jau vėlokai, bemaž temstant. 
Visų pirma reikėjo susirasti nakvynę. 
Parkas labai didelis, užima 2.213.200 akrų 
ploto. Susiradome miške parko administra 
cijos namą ir klausiame, ar galima gauti 
nakvynę. Mums atsako, kad reikia važiuoti 
apie 20 mylių iki tos vietos, kur esą prista 
tyta stovyklų turistams nakvoti. Nuvažia
vome tenai. Radome milžinišką pastatą, 
kurio viduje kelios dešimtys žmonių sto
vėjo eilėje prie langelio. Prisiplakėme ir 
mes. Reikalai, pasirodo, atliekami labai 
greitai, nes informacijos trumpos ir sau
sos. Tvarka kazarmiška. Smulkmenų ne
klausinėk. Pasakai, keliems žmonėms nori 
nakvynės, ir gauni paaiškinimą, kiek kaš
tuos. Keturiems asmenims — 7,50 dol. Ge
resnių nėra. Užmokame pinigus ir gauna
me numerį. Dabar laukite, iki išvedžioto- 
jas iššauks jūsų numerį. Tuomet eikit 
paskui jį. That‘s all!“

Vedžiotojai šaukia po keletą numerių iš 
karto. Veda turistus būriais mišku ir skirs 
to po stovyklas. Mus vedė kokią mylią. 
Atvedė prie namiūkščio, sukalto iš šiurkš
čių lentgalių, ir atidarė kiauras duris — 
prašom! „This is your camp“.

MEŠKŲ PILNAS PARKAS
Pasirodo, ten daug meškų, ir jos labai 

landžios. Administracija įspėja turistus 
nepalikdinėti atdarų durų, nes meškos su
lenda maisto ieškoti. Vienas turistas pali
ko atdarą savo mašiną ir grįžęs rado joje 
mešką, draskančią sėdynes. Kitus, išva
žiuojančius iš parko, kelyje pasitiko trys 
meškos — viena senė ir du jaunikliai ir 
kiša snukį pro langą. Uždarius langą, ji 
vis tiek dar badė snukiu langan, norėdama 
kaip nors įlįsti. Moterys išmetė pro kitą 
langą keletą saldainių ant kelio, ir meškos 
suskato juos rinkti. Bevažiuodami kelyje 
jie suskaičiavo dar 24 meškas.

KIPŠŲ ŽEMĖ
Yellowstone parke yra tokių kalnų, į 

kuriuos ir pats velnias neįlips. Sakoma, 
kad, norėdamas iš žmonių pasijuokti, kar
tą kipšas įsigeidė parodyti jiems savo 
miklumą ir įkopti į tokį kalną, į kurį žmo
nės įlipti niekaip negali. Jis kopė, lipo, 
rangėsi, bet paslydo ir nudardėjo stačia 
galva žemyn. Jis dribo taip sunkiai, kad 
įlaužė žemės paviršių, padarydamas toj

vietoj labai biaurią duobę. Norėdama savo 
vyro „unarą“ pataisyti, į kalną pradėjo lip 
ti velnio pati, bet ir ji taip dribo žemyn, 
kad įlaužė kitą duobę.

Žinoma, visa tai yra žmonių pasakos. 
Tačiau tos pasakos yra įgijusios lyg ir ofi
cialų pripažinimą, nes ir literatūroj tos 
vietos vadinamos „Goblin Land“, kas reiš 
kia Kipšų Žemę. Ten yra kalkių duobių, 
ir manoma, kad tos duobės pasidarė įlin
kus žemės paviršiui į tuščią požemį, nes ir 
geizeriai parodo, kad tokių tuštumų ten 
turi būti. Per „Kipšų Žemę“ pravestas ke
lias, bet ir jis nuolat dumba žemyn.

GRAŽIAUSIA PARKO VIETA
Kiek „Kipšų Žemė“ su „velnių duobė

mis“ šiurkšti vieta, tiek Yellowstone par
ke gražus Mammoth Hot Springs. Įvažia
vus pro Northern Entrance Gate, reikia pa 
važiuoti apie 5 mylias iki tų versmių. Apie 
didžiąją versmę yra susiformavusios didžiu 
lės terasos, lyg kokios pakopos, apaugu
sios spalvotais dumbliais. Karštas vanduo 
iš pakilusios versmės čiurlena žemyn ir, 
žaisdamas dumblių ir saulės spinduliais, 
sudaro nežemiško grožio vaizdą.

REZERVATAI
Arizona yra labai didelė valstija. Ji už

ima 113.900 ketvirtainių mylių plotą, bet 
gyventojų nedaug, tik apie 500.000, ir la
bai mažai dirbamosios žemės. Svarbiausia 
pramonė įvairios kasyklos. Vietomis yra 
gražaus miško ir daugybė stirnų, kurias 
naikinti draudžiama. Yra taipgi laukinių 
kalakutų ir kitokių paukščių. Važiuodami 
keleiviai pamatė du dideliu paukščiu, 
smarkiai tarp savęs bekovojančiu: šokinė
jo jie vienas prieš kitą ir luposi sparnais. 
Sustabdę mašiną, jie ėjo artyn pažiūrėti 
kovos. Vienas paukščių pakilo ir nuskrido. 
Tai būta vanago, žemėj gulėjo primuštas 
laukinis kalakutas. Norėta vežti jį pas pa
žįstamus, kad iškeptų vakarienei. Kai jie 
nuvažiavę papasakojo tatai pažįstamam, 
tai tas ir sako: „Gerai padarėt, kad pali
kot. Mūsų kaimynas andai atėmė iš meš
kos paplautą stirną ir parsivežė namo. 
Sužinojo apie tai valdžios organai, ir žmo
gus turėjo užmokėti 500 dolerių pabau
dos“. Mat, iš valdžios rezervatų negalima 
nieko imti. Dėl to tenai stirnos vaikščioja 
pulkais, kaip naminiai gyvuliai.

Iš „Amerikos Įdomybių“ parinko K.J.

Jaunimo idealas: namas, mašina ir žmona
(E) Apie komjaunimu! priklausantį Lie

tuvos jaunimą per Vilniaus radiją kalbėda 
mas Kauno m. komiteto sekr. Tvarjonavi- 
čius taip aiškino jaunimo gabenimą dar
bams j plėšinių žemes ir kitas tolimas So
vietuos sritis: „šiems žygdarbiams juos 
giliai įkvepia ir ragina aukštas komunisti
nis sąmoningumas, komunistinė pažiūra į 
darbą...“ Tačiau, pareigūno nuomone, jo
kia paslaptis, kad dažnai pasitaiko tokių 
jaunuolių, kurie laikosi nuošalyje, „aukso 
vidurio politikos“. Tokie jaunuoliai, nusi
skundžiama, būna labai parankūs priešiš
kos ideologijos pasekėjams. O kiti jaunuo
liai gerai dirba ir mokosi, bet esą „visiškai 
supuvusios asmenybės“. Kaune vienas 
jaunuolių neseniai buvęs pašalintas iš 
komjaunimo, nes jam rūpėjusi miesčioniš
ka laimė. Tokie jaunuoliai visaip bandą 
pateisinti jų idealą, o jis skamba maždaug 
šitaip: namas, mašina ir žmona. Dabar per 
radiją dejuota, kad asmeniško praturtėji
mo idėjos ir privačiasavininkiški instink
tai tai — baisi jėga. Aiškinta ,kad tik dar
bas žmonijos, visuomenės labui esąs gyve
nimo laimė.

Kitas trūkumas komjaunuolių veikloje 
tai formalizmas auklėjamajame darbe. 
Tai buvo svarstyta ir kom. partijos CK ple 
nume. Esą, kai kurių pasisakymų, pokal
bių, pranešimų turinys suvedama į viena: 
pravestos priemonės, įvairūs procentai, 
tonos. O kur paliekami žmonės su jų jaus
mais, mintimis?

— „Karštoji“ telefono linija tarp Baltų
jų rūmų ir Kremliaus bus įrengta iki rug
sėjo 1 d,
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EKSKURSIJA Į SKAUTŲ LAUŽĄ

Rugpiūčio 4 d„ sekmadienį, jaunimo ir 
skautų stovykla Lietuvių Sodyboje ruošia 
iškilmingą laužą su programa.

Ekskursinis autobusas nuo Lietuvių baž
nyčios Londone išvažiuoja 8.30 vai., nuo 
Lietuvių Namų — 9 vai. rytą.

Užsirašyti Lietuvių bažnyčios kleboni
joje, pas Z. Jurą, pas S. Kasparą ir Lietu
vių Namuose (čia telefonu PARk 2470).

PREMIJA ANTANUI BRAZDŽIUI

Pasinaudodamas amerikiečių paskirtąja 
premija, jaunas skulptorius Antanas Braz- 
dys jau kuris laikas gilina studijas Kara
liškoje Britų Meno Akademijoje.

Dabar, Įvertindami jo darbus, studijoms 
tęsti britai jam paskyrė 500 svarų premiją.

A. GLEMŽAITĖ APLANKĖ L. NAMUS
Britanijoje atostogaujanti Vasario 16 

Gimnazijos moksleivė A. Glemžaitė aplan
kė Londono Lietuvių Namus, susipažino 
su čia atliekamaisiais lietuviškais spaudos 
darbais ir apžiūrėjo spaustuvę.

DalĮ atostogų ji praleidžia Lietuvių So
dyboje.

Britanijoje ir daugiau Vasario 16 Gim
nazijos moksleivių leidžia atostogas.

IŠVYKO PRANCCZIJON

Londonišklai E. Matukas ir G. Glat- 
kauskas su savo žmonomis ir dukrelėmis 
išvyko atostogų Prancūzijon. Keliauja 
lengva mašina, tikisi pasiekti ir Italiją, 
iiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiii

KONCERTAS

New Yorko lietuvių teatralų grupė at
vyksta su gastrolėmis į Europą ir rugpjū
čio 17 dieną, šeštadienį, 7 vai. vak., pasi
rodys su dainomis, muzika ir jumoru Lon
done.

Koncertas įvyks Sporto ir Soc. Klubo 
salėje — 345A Victoria Dd., E. 9.

Koncerte dalyvaus operos solistė P. 
Bičkienė, sol. L. Stukas, aktorė Z. Kevalai- 
tytė-Visockienė, pianistas Vasaitis ir ak- 
torius-humoristas V. Žukauskas.

Bilietus galima užsisakyti DBLS rašti
nėje, tel. PAR 2470 ir pas p. P. Mašalaitį.

PADĖKA

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Nottingha- 
mo skyriaus valdyba širdingiausiai dėkoja 
per PLB visoms ją sudarančioms Londono 
organizacijoms ir pavieniams asmenims, 
prisidėjusiems kokia nors parama ar dar
bu prie mūsų tokio šeimyniško priėmimo. 
Ypatinga padėka tenka LAS Vietininkijai 
už organizavimą ir Šv. Onos Moterų D-jai 
už taip šauniai paruoštą vakarienę, kurios 
ir dabar negalime užmiršti.

Dar kartą dėkojame. Ačiū!
Valdyba

PAIEŠKOMI ALFONSO SAVICKO 
GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

Caerphilly, Glam., apylinkės anglies ka
syklose neseniai žuvo lietuvis Alfonsas Sa
vickas 47 m. amžiaus. Kiek žinoma, jis tu
rėjo Amerikoje ar Vokietijoje giminių ar 
draugų. Bet nežinomi jų adresai. Kadangi 
A. Savickas paliko šiek tiek turto, tai ve- 
lionies palikimui galutinai sutvarkyti rei
kalinga būtų susižinoti su giminėmis ir 
draugais. Tuo reikalu prašom rašyti šiuo 
adresu: M. Ryliškis, 106 Heol, Aneurin, Pe- 
nyrheol, Caerphilly, Glam., Gt. Britain.

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo Ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS
&

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2. 

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas

mokamas 6%,
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokesti, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

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

DIDŽ. BRITANIJOS LIET. KATALIKŲ 
SIELOVADOS VEDĖJAS PAS POPIEŽIŲ

Kun. Dr. S. Matulis, MIC, lankydama
sis Romoje bažnytiniais reikalais, turėjo 
privačią audienciją pas Šventąjį Tėvą po
piežių Paulių VI.

Audiencijos metu gavo šventojo Tėvo 
palaiminimą jo aptarnaujamiems lietu
viams katalikams ir „Šaltinio“ skaityto
jams.

PASILINKSMINIMAS JAUNIMUI
Visi jauni, 15-23 metų amžiaus, lietuviai- 

ės kviečiami rugpjūčio 10 d., šeštadienį, da 
lyvauti pasilinksminime, kurį organizuo
ja du bendraamžiai Mykolas Brauka ir Jo
nas Baublys.

Bus šokiai ir muzika. Įėjimas nemoka
mas.

Pakvietimus galima gauti šiuo adresu: 
Mr. Jonas Baublys, 244 Old Ford Rd., Bow, 
London, E.3.

MANCHESTERIS
ĮSPŪDINGAS DARIAUS IR GIRĖNO 

MINĖJIMAS
Liet. Vet. S-gos Ramovės Manchesterio 

skyrius liepos 13 d., Cheetham Town salė
je prideramai pagerbė Lietuvos sakalus— 
Darių ir Girėną. Salė buvo pilnutėlė lie
tuvių. Iš kitų kolonijų svečių šį kartą te
buvo tik keletas, nors kvietimai buvo iš
siuntinėti laiku. Nedalyvavusieji praleido 
tikrai retą progą pasidžiaugti programa, 
apie kurią vienas svečių taip atsiliepė: 
„Seniai girdėjau išpildant lietuvišką dai
ną, kur būtų prašokamas mėgėjų lygis“.

Oficialioji dalis pradėta įnešant Ramo
vės vėliavą. Atidarymo žodį pasakė Ramo
vės skyriaus pirmininkas K. Murauskas, į 
garbės prezidiumą pakvietęs Banaitį (iš 
Rochdalės) ir Šukį (iš Bradfordo). Pras
mingą paskaitą skaitė rašytojas Spalis. 
Garbės prez. narys Banaitis apgailestavo, 
kad dabar lietuviai per mažai lankosi į 
parengimus ir faktais pailiustravo, kad 
dėl to daug liet, vaikų nemoka lietuviškai 
kalbėti. Garbės prez. narys Šukys papasa
kojo epizodą iš Klaipėdos atvadavimo ko
vų, kai jis buvo liudininkas kpt. Dariaus 
parodytos greitos orientacijos.

Ši minėjimo dalis baigta išnešant Ramo 
vės vėliavą.

Meninę dalį pradėjo S. Karnauskas savo 
meliodeklamacija „Du žemaičiai“, po ku
rios sekė moterų kvarteto daina „Išraiz
gyta upių vagomis“, jaunos dainininkės B. 
Petrauskaitės „Grėbėjėlė“, K. Pilkauskie
nės ir A. Jakimavičiaus duetas „Tenai prie 
pakelės“, vėl moterų kvarteto daina „Bė
ga dienos“, po kurios mišrus trio — I. ir 
K. šnelytės ir T. Burokas — padainavo 
„Amandą“. Pagaliau vyrų dešimtuko dai
na „Nemunas“. Visos dainos buvo palydė
tos triukšmingais plojimais. Deklamacijai 
ir dainoms akompanavo bei dirigavo T. 
Burokas (iš Bradfordo), kuris taip pat ir 
ruošė dainininkus šiam puikiam pasirody
mui.

I. šnelytės vadovaujama ir lydima akor
deono muzikos (Buroko) tautinių šokių 
grupė išpildė tris šokius — Kalvelį, Žioge
lį ir Kubilą. Charakteringas buvo jaunių 
pašoktas Žiogelis.

Meninės dalies pranešėju buvo Manches
terio meninių pajėgų organizatorius V. 
Kupstys.

Ramovės sk. pirm. Murauskas, taręs pa
dėkos žodį, gėlių puokštes įteikė T. Buro
kui ir I. šnelytei. Po to sugiedotas Tautos 
himnas.

šokių metu svečiams ir programos daly
viams buvo suruoštas priėmimas su už
kandžiais. Šokiams griežė du liet, orkest
rai: vienas E. Laukio senosios kartos muzi
kos motyvais ir kitas — E. Lukšaičio spe
cialiai jaunajai kartai. Užkandinę laikė 
Naujokai. P.A.

PADĖKA
L.V.S. „Ramovės“ skyriaus valdyba dė

koja R. Spaliui už išsamią paskaitą Da
riaus-Girėno minėjime, įvykusiame lie
pos 13 d.

Kariškas lietuviškas ačiū T. Burokui, 
'Įdėjusiam daug kruopštaus darbo ir vargo 
paruošiant chorą ir jam vadovavusiam 
minėjimo metu.

Ačiū Irenai Šneliūtei už paruošimą tau
tinių šokių grupės.

Choristėms, choristams, tautinių šokių 
šokėjoms ir šokėjams, p. Šukiui ir p. Ba
naičiui už gražius žodžius ir visiems da
lyviams nuoširdus ačiū.

Skyriaus Valdyba

PASILINKSMINIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

Valdyba liepos 27 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., 
savo patalpose rengia Klubo nariams pasi
linksminimą.

Kadangi tuomet pradedame atostogas, 
tai jei kur ir važiuotume, tai pirmiausia vi 
si j savo Klubą, kur prie puikios p. Laukio 
muzikos pasišoksime, o jei ką troškulys 
kankintų, turime skanaus alučio.

Todėl prašome visus atsilankyti, jaunus 
ir netokius jaunus, net ir mažyčių nepali
kite namie.

Klubo Valdyba

LIET. SODYBA
PAS JAUNIMĄ Į SVEČIUS

Rugpiūčio 3-5 dienomis daugumas lietu
vių vėl vyksta į Sodybą, kurioj tuo metu 
bus susitelkęs visas lietuviškas prieauglis 
— jaunimas ir skautai.

Svečiams, kurie norės dalyvauti Jubilie
jinio laužo iškilmėse ir kiek ilgiau pabūti 
Sodyboje, yra užsakyta erdvi palapinė, 
kurioje už mažą atlyginimą bus galima 
pernakvoti. Maistas taip pat nesudarys jo
kių problemų. Patariama betgi, kas gali, 
pasiimti iš namų šiltas antklodes ir pagal
vėlius.

Jaunimo stovykla — geriausia tautišku
mo mokykla. Todėl vyresnieji, įvertindami 
stovyklos rengėjų ir vadovų gerus norus 
bei pastangas, gausiai vyksta pas jaunimą 
į svečius.

VOKIETIJA
KRAŠTO VALDYBOS POSĖDŽIAI

Birželio 28 d. posėdžiavo pasitraukianti 
Kr. Valdyba. Posėdyje buvo priimtas Va
sario 16 Gimnazijos ūkvedžio J. Stankai
čio atsistatydinimas iš pareigų, susipažin
ta su pirmininko pranešimo Kr. Tarybai 
turiniu ir aptarti bėgamieji reikalai, ypač 
1963 m. birželio 22 d. Lietuvių Suvažiavi
mo baigiamieji darbai. Konstatuota, kad 
jame dalyvavo per 700 lietuvių. Finansiš
kai suvažiavimą parėmė Fed. Pabėgėlių 
Ministerija, skirdama DM 7.000. — daly
vių kelionėms, šventės aikštės paruošimui 
ir šokių grupės aprangai. Kitiems tikslams 
toji suma panaudoti neleidžiama. Savų 
pajamų buvo iš loterijos ir iš bufeto, kurį 
vedė Landas.

Birželio 29 d. vakare posėdžiavo tą die
ną naujai išrinktoji Valdyba, pasiskirsčiu
si pareigomis šitaip: pirmininkas — kun. 
dr. Jonas Aviža, vicepirmininkas — kun. 
Bronius Liubinas, iždininkas — Tautvydas 
Martynas Gailius, sekretorius — Jonas 
Kęstutis Valiūnas, narys — Aleksandras 
Mariūnas.

Tame posėdyje buvo priimtas Vasario 
16 Gimnazijos ūkvedžiu Jonas Jurkonis, 
neseniai atvykęs iš Anglijos.

Liepos 4 d. posėdyje naujoji Kr. Valdy
ba susipažino su Bendruomenės finansine 
padėtimi, su statybos reikalais ir pasiskirs 
tė darbais bendruomeninėje veikloje. Į 
Statybos komisiją buvo išrinkti T. Gailius, 
A. Mariūnas ir J. Valiūnas. Informacijas 
redaguoti sutiko kun. Br. Liubinas ir J. 
Valiūnas. Susitarta, kad direktorius Br. 
Liubinas vyks į JAV-bes rugpiūčio pra
džioje, p pirmininkas dr. J. Aviža tiesiai į 
PLB seimą Toronte. PLB V-jos Kr. Valdy
bos įgaliotiniu prie Baden-Wuerttemberg 
vyriausybės Stuttgarte paskirtas kun. Ka
zys Senkus. (Inf.)

PLB VOKIETIJOS KR. TARYBOS
NEPAPRASTOJI SESIJA 1963 M.

BIRŽELIO 29 — 30 D. D.

Remdamiesi PLB Vokietijos Krašto sta
tutu, 4 Kr. Tarybos nariai (dr. J. Aviža, 
O. Boehm, dr. J. Grinius ir dr. J. Norkai- 
tis) pareikalavo Kr. Valdybą sušaukti Kr. 
Tarybą nepaprastai sesijai. Tas reikalavi
mas buvo išpildytas, ir sesija sušaukta bir
želio 29 d. Sesijoje dalyvavo 13 Kr. Tary
bos narių, neatvyko du: dr. J. Norkaitis ir 
kpt. J. Venckus. Sesiją atidarė vyriausias 
amžiumi Kr. Tarybos narys dr. J Grinius, 
sekretoriaujant — V. Lenertui. Prezidiu- 
man buvo išrinkti: dr. J. Grinius pirmi
niu., kun. dr. J. Aviža vicepirmininku ir 
Ona Boehm sekretore. Paskutiniosios sesi
jos protokolą perskaitė buvęs sesijos sekre 
torius Fr. Skėrys. Kr. Valdybos praneši
mus padarė pirmininkas Iz. Rugienius ir 
iždininkas A. Mariūnas. Kontrolės Komi- ■ 
sijos aktą perskaitė jos pirmininkas J. Ba- 
rasas. Keturiems Kr. Valdybos nariams 
pareiškus atsistatydinimą, buvo atšauktas 
taip pat penktasis (A. Mariūnas) ir buvo 
išrinkta nauja Kr. Valdyba:

1. Kun. dr. Jonas Aviža
2. Kun. Bronius Liubinas
3. Aleksandras Mariūnas
4. Jonas K. Valiūnas ir
5. Tautvydas M. Gailius.

Birželio 30 d. (sekmadienį) sesija buvo 
tęsiama, dalyvaujant 8 Kr. Tarybos na
riams (kun. dr. J. Aviža, tėv. A. Bernato
nis, Ona Boehm, dr. J. Grinius, kun. Br. 
Liubinas, Iz. Rugienius, Fr. Skėrys ir J.K. 
Valiūnas). Buvo svarstytas Kontrolės Ko
misijos aktas ir priimti jos pasiūlymai. 
Buvo nutarta sudaryti Statybos Komisiją 
iš 3 asmenų. Apie Vasario 16 Gimnaziją 
pranešimus padarė jos direktorius kun. 
Br. Liubinas ir Švietimo Komisijos pirmi
ninkas tėv. A. Bernatonis. Kr. Taryba 
Švietimo Komisijai patarė ir ją prašė 
kviesti ekspertus. Kr. Taryba dar kartą 
patvirtino reikalą vykti į PLB seimą To
ronte Kr. V-bos pirmininkui ir Vasario 16 
Gimnazijos direktoriui. Šalia jų atstovau
ti Vokietijos LB seime buvo išrinkti: Ka
rolis Drunga (Čikaga), kun. B. Sugintas 
(Čikaga), inž. Pranas Zunde (Wasingto- 
nas) ir dr. A. Musteikis (Buffalo). Aušro
ta liko kandidatu. Sesija buvo baigta Tau
tos Himnu.

AUKOS JAUNIMO STOVYKLAI
Šiandien pas mus buvo atėjęs DBLS sky 

riaus pirmininkas aukų rinkti jaunimo va
saros, stovyklai. Tai gražu. Bet išsikalbė
jus jis kartu nusiskundė, kad pradeda jau 
pavargti: visą savaitę dirba fabrike, turi 
surengti vieną kitą minėjimą, ir visi kiti 
reikalai jam paima daug laiko. Galų gale 
turi ir savo asmeninių reikalų, o išgyven
tasis amžius reikalauja jau ir poilsio.

Aš džiaugiuosi, kad vyresnioji karta mu
mis rūpinasi: daug kur dirba šeštadieni
nės lietuvių mokyklos, DBLS centro val
dyba paskyrė premijas už geriausius jau
nimo rašinius Europos Lietuvyje, visuo
menė noriai ir gausiai lankosi skautų su
buvimuose. Dr. St. Kuzminskas parvykęs 
iš Londono pasakojo, kad DBLS taryba, 
DBLS centro valdybos pirmininkas J. Vil
činskas ir Lietuvių Namų b-vės vyr. direk
torius S. Nenortas Sekminių išvakarėse 
svarstė, kaip paremti mūsų lietuviškojo 
jaunimo visuomeninį veikimą.

Vadinas, vyresnieji mumis rūpinasi ir 
mums padeda.

O mes patys ką darom?
Man atrodo, kad mesį bent čia, Anglijoj,

STUDIJŲ SAVAITEI RUOŠTI KOMISIJOS PRANEŠIMAS

X-ji Lietuvių Studijų Savaitė įvyks rug 
piūčio 7-14 dd. Koenigswinter (prie Bon- 
nos) Jugendhof „Rheinland“ patalpose.

Studijų Savaitę ruošia šios Vokietijos 
lietuvių organizacijos: Ateitininkų Sen
draugių bei Studentų Sąjungos, Europos 
Lietuvių Fronto Bičiuliai, Evangelikų Jau 
nimo Ratelio (buvę ir esami) nariai, Lie
tuvių Studentų Sąjunga, Vyr. Skautų-Skau 
čių Rajonai. Stud. Savaitę globoja Vokieti
jos PLB Krašto Valdyba. Savaitėje taip 
pat aktyviai dalyvaus ir Baltų Draugijos 
lietuvių-vokiečių sekcijos nariai. Stud. 
Savaitės bendroji tema — „Tauta tėvynė
je ir svetur“.

Paskaitos:
Tautiškumas — jo sąvokos kitimas ir jo 
prasmė tremtyje — dr. K.J. Čeginskas 
(Uppsala), Gimtosios kalbos vaidmuo ir 
vertė tautybei išlaikyti — rašyt. R. Spalis 
(Halifax), Religinės bendruomenės vaid
muo tautiniu atžvilgiu — kun. dr. S. Ma
tulis, MIC (Londonas), Lietuvis tarp ki
tataučių — prof. J. Eretas (Bazelis), Kul
tūrinė kūryba ir jos pavojai Lietuvoje — 
dr. J. Lingis (Stockholmas), Kultūrinė kū
ryba ir jos pavojai svetur — kun. dr. A. 
Baltinis (Chicaga), Mindaugo žuvimas 
kaip Lietuvos istorijos tragiką — kun. R. 
Krasauskas (Roma), 1863 m. sukilimas — 
kun. dr. J. Vaišnora, MIC (Roma), V. My
kolaičio-Putino 70 m. amž. sukaktis — 
V. Natkus (Hechingen), Baltų draugija 
kaip priemonė lietuvių kultūros propagan
dai Vokietijoje — A. Gruenbaum (Miun
chenas), Mūsų kultūriniai uždaviniai, gali 
mybės ir problemos Vokietijoje — muz. 
V. Banaitis (Miunchenas).

Be to, Studijų Savaitės metu bus:
a) specialiai paminėtos Mindaugo mir-

Lietuvoje gyvenusių vokiečių 
suvažiavimas

(E) Šiais metais sukankant 10 metų nuo 
Vokietijoje įsteigtos Lietuvoje gyvenusių 
vokiečių organizacijos (Landsmanschaft), 
liepos 6-7 dd. Hsnnoverio mieste įvyko 
antrasis tų vokiečių, gyvenančių visoje 
Fed. Vokietijoje, suvažiavimas. Lietuvoje 
gyvenusiems vokiečiams, jų organizacijai 
vadovauja prof. Johannes Strauch. savo 
metu profesoriavęs Lietuvos universitete 
Kaune. 

NAUJOJI ZELANDIJA

LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO DIENŲ 
MINĖJIMAS AUCKLANDE, NAU.

ZELANDIJOJE

Atvykus 1949 m. didesniam skaičiui pa- 
baltiečių į Aucklandą, jau antrais metais 
buvo suorganizuotas Baltų klubas, kuris, 
be visos eilės kitų darbų, kiekvienais me
tais organizuoja liūdnųjų birželio dienų 
minėjimą.

Šiais metais į minėjimą atsilankė gau
siai žmonių, nes didelė YWCAos salė buvo 
pilnutėlė klausytojų. Baltų Komiteto pir
mininkas atidaromojoj kalboj pasveikino 
atsilankiusius ir paaiškino minėjimo 
prasmę.

Estų mišrus choras padainavo specialiai 
šiam minėjimui dainą (giesmę). Pagrindi
nę kalbą pasakė N.Z. parlamento narys 
N.V. Douglas (darbiečių partijos atsto
vas). Jis patiekė daug faktų apie THAI
LAND ir VIET-NAMĄ, kame komunisti
nės gaujos siaučia, terorizuoja, užpuldinė
ja gyventojus, kartais sunaikindamos išti
sus kaimus ir išžudydamos žmones.

Savo baigiamajam žodyje pasisakė pa
tyręs ir pamatęs komunistų niekšiškus dar 
bus ir dar labiau suprantąs mus. Po pro
gramos sveikino N.Z. parlamento narys 
(nacionalistų partijos) R.D. Muldoon, mū
sų geras prietelius. ne kartą kalbėjęs Bal
tų klubo susirinkimuose, profesinių s-gų 
atstovas Freeman, antikomunistinės lygos 
(dabar pasivadinusios N.Z. patriotine są-

augam ir bręstam, kaip tie gegužiukai kie
lės lizde. Mes norim piniginės paramos, 
nes mūsų ištekliai menki, o norai ir užsi
mojimai labai dideli. Tačiau ar ne per 
daug mes reikalaujam iš vyresniųjų: ir pi
nigų ir kad tie pinigai būtų surinkti? Ki
taip tariant, norime gauti kiaušinį, bet 
kad tas kiaušinis būtų ne tik išvirtas, bet 
ir nuluptas.

O ką mes patys darome vasaros jaunimo 
stovyklos reikalu? Žinau, kad stovyklos 
rengėjai turi pakankamai darbo ir rūpes
čio, o mes visi kiti, išsiskirstę po šį kraštą, 
laukiam, kad seniai jaunimo stovyklai pi
nigus ne tik uždirbtų, bet ir surinktų juos. 
Tuo tarpu mes šiltomis savaitgalio dieno
mis traukiam kur nors į pavėsį, o vakarui 
atėjus einam į salę tvisto šokti, nes mūsų 
energija neišsemiama.

Man atrodo, kad jau bent aukas vasaros 
jaunimo stovyklai mes patys tikrai galėtu
me susirinkti. Tai būtų dviguba nauda: 
bent kiek priprastume prie visuomeninio 
darbo ir pinigų, manau, daugiau susirink
tume.

O. Audronytė

ties, 1863 m. sukilimo ir Mykolaičio-Pu
tino 70 m. amžiaus sukaktys;

b) trijų generacijų pokalbis: „Jaunųjų 
ir senųjų santykis tremtyje“, vadovaujant 
prof. A. Maceinai;

c) pranešimai apie lietuvybės padėtį 
Amerikoje ir Lietuvoje;

d) pranešimas apie studentų gyvenimą 
Lietuvoje;

e) Tėvynės Valandėlė;
f) sol. Pr. Bičkienės koncertas ir
g) Baltų dr-jos ruošiama lietuviškosios 

senosios ir moderniosios grafikos paroda.
Maži pakitimai programoje galimi.
Rytais vyks katalikams ir evangelikams 

pamaldos. Popietės paliekamos laisvos pa
bendravimui, padiskutavimui ir atskirų 
organizacijų posėdžiams.

Stud. Savaitės moderatorius — prof. A. 
Maceina; jo pagelbininkas — V. Natkus. 
Dvasios vadai: evangelikams — kun. J. 
Urdzė ir teol. stud. P. Cibitis, katalikams 
— kun. J. Petrošius.

Šių metų Studijų Savaitėje pragyveni
mas visiems dalyviams bus apmokėtas; 
kelionės bus apmokamos tik Vokietijoje 
gyvenančiam jaunimui ir paskaitinin
kams. Norintieji stud, savaitėje dalyvauti, 
bet nepajėgiantieji apsimokėti kelionės, 
kreipiasi į savo organizacijos vadovybes.

Registracijos terminas — iki liepos 15 d.
Norintieji stud, savaitėje dalyvauti, už

pildo registracijos lapelį (nedalyvausian
tieji reg. lapelio nepildo!) ir pasiunčia: A. 
Grinienei 8 Miunchen 54, Kristallstr. 8/1, 
drauge pasiųsdami ir registracijos mokes
tį — jaunimas 10. — DM:, visi kiti — 
20. — DM.

Užsiregistravusiems stud, savaitėn smul 
ki savaitės dienotvarkė ir kelionės nuro
dymai bus pasiųsti vėliau.

junga) pirmininkas V. Peers ir kt.
Po sveikinimų buvo perskaitytos telegra 

mos ir raštai, pasiųsti šio minėjimo proga: 
N.Z. Ministerio pirmininko Holyoake, Pra
monės ir Komercijos Shelton, Namų sta
tybų J. Rae, Darbo Shand, Vyriausybės 
generalinio sekretoriaus, Christchurch 
miesto burmistro, Viktorijos u-to Welling- 
tone prof. Holmes ir kitų. Baigiant sugie
doti estų, latvių ir lietuvių himnai Po mi
nėjimo buvo rodomi du filmai ■— Taikos 
sutartis Pietų Viet-Namo ir „Siena“, — 
pirmųjų metų siena Berlyne.

Liūdnųjų birželio dienų minėjimo proga 
buvo išsiutinėta ir minėjimo metu pa
skleista antikomunistinės literatūros.

L.

PAIEŠKOJIMAI
(4) NARKEVIČIUS Stasys ir Elena 

NARKEVIČIENĖ - MEŠKAUSKAITĖ, gy
venę Vilniuj prieš išvykimą iš Lietuvos 
1945 m., prašomi parašyti Stasei Aleksan
dravičienei - Meškauskaitei, Sochaczewska 
8-5, Gdansk - Wrzeszcz, Poland.
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šil.;/ dolerio kraštuose — 6 doleriai 
metams; Vokietijoje — DM 22.

,Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.
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