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Už Pirčiupį atsakingi bolševikai!
Dar neseniai Lietuvos sovietinėje spau

doje buvusieji bolševikų desantininkai ir 
partizanai gyrėsi, kad jie išlįsdavo iš miš
ko ir kelyje nušaudavo pravažiuojančius 
aukštus vokiečių pareigūnus.

Aišku, negalėdami susitvarkyti su to
kius „žygdarbius“ atliekančiais bolševi
kais, vokiečiai atkeršydavo artimiausių 
kaimų gyventojams. Dėl tokių „žygių“ 
tragedija ištiko Pirčiupį ir kitus Lietuvos 
kaimus, kurie vokiečių buvo sudeginti su 
visais gyventojais. Šitaip yra parašyta ir 
Kapočiaus leidžiamoje „Lietuvių Enciklo
pedijoje“. Bet tą enciklopediją paskaitęs 
kažkoks A. Petraitis vasario 7 d. „Kom
jaunimo tiesoje“ išdrožė piktą straipsnį. 
Jis savo straipsnyje iš pykčio net ir enci
klopedijos žodį rašo kabutėse.

Pirmiausia, jam nepatinka, kad enciklo
pedijoje rašoma, jog sovietų desantinin
kai Rudnikų girioje įsikūrė 1943-1944 me
tais. Jis sako, kad jie įsikūrę 1942 m.

Antra, jam nepatinka, jog rašoma, kad 
tie desantininkai pirčiupiečius laikę nepa
tikimais ir nutarę vokiečių rankomis juos 
sunaikinti. Girdi, pirčiupiečiai kaip tik 
buvę patikimi, nes keletas jų net susidėję 
su desantininkais.

Plaudamas bolševikų kaltę, Petraitis 
už Pirčiupio ir kitų kaimų tragediją meta 
visą kaltę generolui Kubiliūnui ir jo val
džiai. Sako, šitas „budelis“ padėjo vokie
čiams vykdyti lietuvių tautos naikinimo 
planus, nuo jo ir kitų „buržuazinių nacio
nalistų“ rankos žuvę šimtai tūkstančių, 
ir t.t.

Bet ar tas piktasis Petraitis iš tiesų at
remia visus bolševikų desantininkams ir 
partizanams metamuosius priekaištus?

Gali būti, kad mūsiškė enciklopedija ir 
apsiriko, parašydama, jog desantininkai 
buvo nuleisti 1943 m., o ne 1942 m. Tas 
dalykas, tur būt, yra šiokia tokia karinė 
sovietų paslaptis dar ir šiandien. Bet čia 
reikalas, tur būt, neesminis.

O esminis būtų, ar Kubiliūnas sudegino 
Pirčiupį, ar visa atsakomybė krinta ant 
bolševikų galvos?

Galėjo juk keletas pirčiupiečių susidėti 
ir su bolševikais, tai taip pat neesminis 
dalykas.

O esminis yra tas, kad desantininkai iš 
tiesų apšaudė netoli Pirčiupiu kaimo vo
kiečius, penkis net nušovė ir kad vokiečiai 
dėl to atkeršijo visam kaimui.

Ar vokiečiai buvo tyčia apšaudyti, kad 
jie keršydami sunaikintų kaimą, ar tai bu
vo jokios atsakomybės nejaučiančių bol
ševikinių tariamųjų „kovotojų“ darbas, 
tai irgi neesminis dalykas. Galėjo juk tie 
partizanai būti ir tokie, kuriems rūpėjo 
tik pasireikšti, pašaudyti, vis tiek, kiek 
kaimų bebūtų paskui sunaikinta. Tai jie 
ir pašaudė, pasireiškė, kaip herojai.

Bet jie atsakingi ir už Pirčiupio sudegi
nimą, ir nėra ko čia plautis rankų. Jos vis 
tiek yra ir pasiliks biauriai kruvinos.

Kam kalbėti, o kam tylėti
Apskritai laikomasi nuomonės, kad se

nesniais laikais kultūrą globojo karaliai, 
dvarai ir bažnyčia su vienuolynais. Tokiai 
nuomonei vyrauti yra nemaža pagrindo. 
Jei dabar kai kur ir kai kada kultūros rė
mėjo vaidmens imasi valstybė, tai seniau 
šitaip nebuvo. Rinkti paveikslus ar šelpti 
poetus tada galėjo tik didikai, kurie turė
jo pinigų. Bažnyčios aukštuomenės tarpe 
taip pat būdavo turtingų didikų. O kultū
ros turtus mėgo rinkti ir vienuolynai.

Tačiau „Mokslo ir gyvenimo“ Nr. 1 Vil
niaus universiteto mokslinės bibliotekos 
direktorius Vladimirovas ryžtasi įrodyti, 
kad bažnyčia visais laikais ir visuose kraš 
tuose naikinusi kultūrą. Kaip pavyzdžius 
jis nurodo Vatikano indeksą ir kataliky
bės ir protestantizmo kovas. Pagal jo pa
sakojimą išeina, kad vis būdavo degina
mos ir deginamos knygos, o kartais ir jų 
autoriai.

Pasiskaitę tokį straipsnį, esame verčia
mi būtinai paklausti: kas gi čia toks rašo? 
Ar tik ne bolševikas? Jeigu bolševikas, 
tai jam būtų geriau tylėti. Kas gi Lietuvo
je išrinko iš visų bibliotekų didžiulius 
kiekius lietuviškų knygų ir nugabeno į 
popieriaus fabriką? Ar ne bolševikai? 
Antra vertus, sovietinėmis sąlygomis ne
begali juk pasirodyti nė viena knyga, ku
ri nepatinka bolševikams. Vadinas, geri 
buvo laikai, kai spausdinamąsias knygas 
kas nors gaudydavo ir degindavo. Tada 
vyko kova. Bent geresni už tuos, kada kny 
gų nebegali jau spausdinti tokių, kokių so
vietinis policininkas nenori.

— Austrijos Alpėse sudužo britų lėktu
vas su 83 britais atostogininkais.

VYTIS MANNHEIME
VASARIO 16 CENTRINIS MINĖJIMAS VOKIETIJOJE

PLB Vokietijos Krašto Valdyba jau ke- 
leri metai sėkmingai vykdo labai taiklią 
mintį: Vasario 16 Dienos proga sutelkto
mis jėgomis užimti kurį nors svarbų vi
suomeniškai strateginį centrą: 1961 me
tais — Frankfurtą, 1962 m. — Stuttgartą, 
1963 m. — Hamburgą, o šiais 1964 m. — 
vidurinio Reino didmiestį Mannheimą.

Gausūs plakatai visame mieste, spauda 
ir po visą Vokietiją išsiuntinėti pakvieti
mai iš anksto plačiai apskelbė laisvųjų 
lietuvių šventę. Pirmasis gavėnios sekma-
dienis, užsibaigus triukšmingajam Parei— 
nio mėsėdžiui, buvo itin tinkama diena 
rimtai pasibelsti į viešumos sąžines.

Didžiausion Mannheimo „Rosengarten“ 
salėn sugūžėjo gal daugiau kaip tūkstan
tis svečių, ir savų tautiečių, ir svetimųjų. 
Sceną puošė baltas Vytis tamsiai raudona
me dugne ir stilizuoti lietuviški ornamen
tai tarp dviejų puikių trispalvių — dail. 
A. Krivicko kompozicija.

Minėjimą atidarė PLB Vokietijos Kr. 
Valdybos pirmininkas kun. dr. Jonas Avi
ža, lietuviškoje ir vokiškoje kalboje pa
brėždamas nepalaužtą lietuvių tautos va
lią laisvai apspręsti sa.vo gyvenimą ir iš
keldamas svarbą dvasiškai kultūrinių 
ginklų, kurie ir praeityje yra turėję le
miamos reikšmės lietuvių tautos kovoje 
už savo egzistenciją.

Pagrindiniu šventės kalbėtoju buvo par 
kviestas Vokietijos Federalinio Parlamen
to narys dr. Herbert Czaja (CDU — krikš 
čionis demokratas). Brandi politinė mintis 
čia jungėsi su jaunatvišku polėkiu, primin 
dama prezidentą J.F. Kennedy: mūsų lai
kams, kurie nemėgsta iliuzijų, reikia turė
ti vizijų. Tokia drąsi geresnio, teisinges
nio pasaulio vizija, kur būtų vietos visų 
žmonių ir tautų teisėtai laisvei ir gerovei; 
turi visur pažadinti ir sukelti geriausias 
jėgas. Vokiečių tauta nori nuoširdžiai pri
sidėti prie šio tikslo, stengdamasi duoti 
gerą pavyzd;, kaip turi būti gerbiamos 
visų tautų teisės ir branginamos jų verty
bės. Federalinė Vokietija nepripažįsta nei 
Stalino-Hitlerio grobuoniškų sutarčių, ku
rios nulėmė Lietuvos nelaisvę, nei dabarti
nių Sovietų Sąjungos sienų. Reikalauti gi, 
kad būtų atstatyta sugriauta teisė, nėra 
koksai nerealus revizionizmas, o šventa 
pareiga. Istorija mus moko tik apsišarvuo
ti didele ištverme ir būti atkakliais. Nie
kas nėra galutina, kas nėra teisėta. O kol 
bus atstatytas teisingumas, nuskriaustieji 
turi moralinę teisę į viešąją pagalbą ir 
globą. Ir čia vokiečių tauta nori duoti ge
rą pavyzdį.

Gausi auditorija sekė kalbėtojo mintis 
su gyvu ctidumu ir dėkingu pritarimu. 
Šiai kalbai vokiečių spauda sekančiomis 
dienomis paskyrė nemaža dėmesio.

Baden-Wuerttembergo vyriausybės ta
rėjas Mock, sveikindamas valstybės sekre
toriaus Schwarz vardu, iškėlė dosnią pa
ramą Vasario 16 gimnazijai, kaip vokie
čių vyriausybės apčiuopiamą pagalbą lie
tuviškosioms vertybėms išsaugoti.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto vardu susirinkimą sveikino Dr. 
Karvelis pareikšdamas, kad lietuvių tau
ta nepaliaus kovojusi už teisę ir laisvę.

f SefilųnioS DIENOS ~|
POLITINĖ VIENYBĖ

Šią savaitę įvyksiantis V. Vokietijos 
kanclerio Erhardo pasimatymas su Olan
dijos vyriausybe žada išvirsti į platesnį 
Bendrosios Rinkos kraštų pasitarimą, nes 
pasitarimuose dar dalyvaus Belgijos ir 
Liuksemburgo atstovai.

Sakoma, kad V. Vokietijos vyriausybei 
rūpi aptarti politinės vienybės klausimus 
ir Britanijos dalyvavimą tame sąjūdyje. 
Prancūzija būti) išskiriama.
VIETNAMO KLAUSIMAS

Amerikiečių remiamam Pietų Vietna
mu! sunkiai sekasi kovoti su iš komunisti
nio Šiaurės Vietnamo atsiunčiamais parti
zanų būriais.

Dėl to amerikiečiai pasiryžę organizuoti 
Pietų Vietname partizanus ir siųsti juos į 
šiaurės Vietnamą.

Toks nusistatymas labai suerzino Mask
vą.
ALBANIJA SUPYKDĖ MASKVĄ

1961 m. Maskva atšaukė savo atstovus 
iš Albanijos, o Albanija savuosius iš Mask 
vos.

Dabar Albanija nusavino sovietams pri 
klausančius dvejis namus, kuriuose buvo 
atstovybė. Maskva protestuodama pareiš
kė, kad Albanija pasielgusi ne taip, kaip 

buvę sutarta.

Mannheimo katalikų dekanas Nikolaus 
nušvietė tris istorinius lietuvi!) tautos 
bruožus: tikėjimu pagrįstą kantrybę, ver
žimąsi į mokslą bei meninės kūrybos mei
lę ir palinkėjo kenčiančio Kristaus-Rūpin- 
tojėlio visagalės palaimos.

žodžiu dar sveikino, ir tai net' lietuviš
kai, lenkų dekanas Janusz, o raštu ir tele
gramomis —. Mannheimo miesto vyr. bur
mistras dr. Reschke, amerikiečių VII ar
mijos vadas gen. Harris, latvių, estų ir 
vengrų atstovai ir daugiau kaip šimtas ki-
tų, ypač evangelikų ir katalikų organiza
cijų bei asmenų.

Iš dalyvavusiųjų ypač dar pažymėtini 
Š Badeno mokyklų vyriausiasis šefas dr. 
Silberg, amerikiečių pik. Astor, Lietuvių 
Katalikų Sielovados Vokietijoje direkto
rius tėv. A. Bernatonis, MLT pirmininkas 
E. Simonaitis, eilė Krašto Tarybos narių 
ir visi lietuviškųjų kuopų vadai.

Pirmosios minėjimo dalies pradžiai ir 
užsklandai Mannheimo Nacionalinio Teat
ro styginis kvartetas pagrojo Naujalio ir 
Gruodžio kūrinius.

Tolimesnei meninei daliai vadovavo Va
sario 16 gimnazijos mokytoja Eliza Gedi- 
kaitė-Tamošaitienė, su dideliu pasiaukoji
mu iš jauno prieauglio išugdžiusi šaunią 
šokėjų ir deklamatorių grupę.

Solistė Marija Simaniūkštytė-Panse 
(Karlsruhe) jautriai perteikė eilę lietuvių 
kompozitorių liaudies dainų, susilaukda
ma už tai daug plojimų.

Gimnazijos šokėjai pradžiugino visus 
trankiuoju „Jonkeliu“. Po to žiūrovus su
žavėjo smagusis „Kubilas“ ir įvairumo pil
nas „Malūnas“. Mergaitės grakščiai sušo
ko „Kepurinę“ ir pirmą kartą svajingąją 
„Sadutę“, kuri daug kam labai patiko. Di
delių simpatijų susilaukė mažųjų šokėjė
lių pasirodymas. Akordeonu šokiams grojo 
mokinys Alfredas Starukas.

Jaunųjų deklamatorių grupė gražiai per 
teikė lietuviškąjį žodžio meną: Maironio, 
Brazdžionio ir Rimo Amalviškio poeziją. 
Čia pažymėtinai pasirodė mokiniai Regi
na Tamošaitytė ir Andrius Šmitas bei El
za Morozovaitė, įspūdingai paskaičiusi vo
kiškai „Dainavos šalies senų žmonių pada
vimų“ prologą.

Mokyt. E. Tamošaitienės sukurtas „Vai
dilučių šokis“, lydimas nuoširdaus lietu
vių draugo dr. Damen (iš Stuttgarto ra
diofono) naujai instrumentuotos muzikos, 
šį kartą sušvito spalvotų prožektorių 
žaisme.

Tris pilnas, bet visai neprailgusias va
landas užtrukęs minėjimas buvo užbaigtas 
Kr. Valdybos pirmininko padėkos žodžiu 
ir galingu Tautos Himnu.

Kam buvo neskubu namo, o tokių atsi
rado apie trejetas šimtų, susirinko pa
bendrauti į netoliese rezervuotą užeigą, 
kur jaukiai ir maloniai praleido vakarą 
tautiečių tarpe.

Už šią puikią Vasario 16 šventę, kuri ir 
dalyvių skaičiufni ir turiningumu prašoko 
buvusias, lietuviškoji visuomenė reiškia 
savo dėkingumą PLB Vokietijos Krašto 
Valdybai ir dienos varduvininkei — Vasa
rio 16 gimnazijai, kurios direktoriui kun.

FORMOZA NESKUBU
Lankydamasis Pakistane, Kinijos min. 

pirm. Chou En-lajus prez. Khanui pa
sisakė, kad Kinijai neskubu atgauti Formo 
zą. Svarbiausia, jog JAV-bės pripažintų, 
kad Formoza turėtų priklausyti Kinijai.

Kinija norinti gerinti santykius su JAV.
SUSIRŪPINIMAS MADOMIS
„Izvestijos“ vasario £8 d. paskyrė straips 

nį madoms — pasisakymai dėl antakių 
dažymo, aukštų kulnų, juodų kojinių.

Tačiau tai buvo daugiau ne eilinis ap- 
udymas skaitytojų, bet pasiilgimas savos 
rusiškos mados. Kadangi Sov. Sąjungoje 
madų vaikomasi vakarietiškų, tai „Izvesti
jos" ir rašo: kodėl gi reikia prisilaikyti 
Bardot ar Taylor mados, o kodėl negali pa 
saulis kalbėti apie Lidijos Skoblikovos ma 
das (ji žiemos olimpiadoje laimėjo 4 aukso 
medalius) ir kodėl madų centrai turi būti 
Paryžius ir Viena, o ne Taškentas?

O kodėl iš tiesų ne Vilnius, ne Ryga, ne 
Talinas?
RAMESNĖ KALBA

Dr. Castro pareiškė, kad Kuba nori atsi
imti amerikiečių dabar turimąją Guatana- 
mo laivyno bazę, bet reikalas nesąs sku
bus.

Apskritai jo kalba buvo ramesnė, ypač 
dėl santykių su JAV.

Br. Liubinui buvo pavestas visas šventės 
suorganizavimas.

Šių įspūdžių pabaigai dar vienas epizo
das. Minėjime dalyvavo vienas iš toli at
vykęs Lietuvos Nepriklausomybės kovų 
savanoris-kūrėjas. Per gyvenimo išvagotą 
veidą minėjimo meninės programos metu 
riedėjo ašaros. Pasisakė — iš džiaugsmo, 
kad mato gražų lietuvišką jaunimą — Lie
tuvos ateities viltį.

K. R.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Europa ir Erhardas
Dalinis Europos apsijungimas davė gra

žių vaisių, štai britų „The Guardian“ rašo:
„Gerovės suklestėjimas Vakarų Europo

je padarė tai, kad darbo rinkoje, išskyrus 
tik kai kurias Italijos dalis, jau trūksta 
darbininkų ten, kur jų buvo daugybė be 
darbo. Niekur šitai taip ryškiai gal nema
tyti, kaip anglies kasyklose, ir kaip tik čia 
akivaizdžiausiai pasitvirtino šešių sociali 
nė politika. Prieš penketą metų darbo nete 
kę Belgijos anglies kasyklų darbininkai žy 
giavo Briuselio gatvėmis, reikalaudami, 
kad vyriausybė nebeuždarinėtų kasyklų. 
Belgijos ir Vokietijos vyriausybės, kartu 
su Europos Ang’ies ir Plieno Bendruome
ne, buvo anuomet susidūrusios su skaudžio 
mis socialinėmis problemomis“.

O dabar? Tie dalykai jau beveik užmirš
ti. Dabar daugiau rūpesčio jau kelia tik po 
litinė vienybė. Dėl to su numatomąja Vo
kietijos kanclerio Erhardo kelione į O'.andi 
ją olandų „Volksrant“ rašo:

„Laikas jau yra daugiau negu pribren
dęs Vakarų Vokietijos ir Olandijos vyriau 
sybėms lankytis vienai pas kitą. Tačiau dėl 
Erhardo lankymosi nėra pagrindo darytis 
toli siekiančių išvadų. Haga tik yra viena 
tų Europos sostinių, kuriose iš eilės lanky 
sis Erhardas. Erhardas atvažiuoja čia. grei
čiau pasiklausyti, o ne kalbėti. Neturi jo
kio pagrindo visos žinios, kad jis nešiojasi 
naujos europinės politinės sąjungos met
menis. Vakarų Vokietija nesijaučia politiš 
kai pakankamai stipri, kad ji galėtų Bend
rosios Rinkos kraštuose vadovauti anti- 
prancūziškai opozicijai. Šito vaidmens Vo 
kietija nedrįso perimti net ir kanclerio 
Konrado Adenauerio laikais, kuris turi žy 
miai stipresnę asmenybę. Tačiau šis apsi
lankymas gali atnešti laimėjimų. Pavyz
džiui, galėtų būti sutaita panaikinti dabar 
tines tris Europos Bendrajai Rinkai vado
vaujančias valdybas ir praplėsti Europos 
parlamento teises“.

Dar aiškiau dėl tokios politinės europi
nės sąjungos pasisako kitas olandų laikraš 
tis — „De Telegraaf“, kuris rašo;

„Tačiau tikroji vizito priežastis yra Er
hardo noras išsiaiškinti, kaip atrodo reika
las politinės sąjungos, į kurią įsijungtų ir 
Anglija. Net ir atsargūs pasisakymai šita 
linkme Britanijos rinkimuose paremtų kon 
servatorius. Kancleris Erhardas, matyt, 
kaip tik ir yra nusistatęs sukti ta linkme“.

PASŲ NEBUS
Rytų Vokietijos ir Vakarų Berlyno atsto 

vai nesutarė dėl to, kad Vakarų berlynie
čiai gautų specialius pasus aplankyti savo 
giminėms R. Berlyne.

Kalėdų metu pasus išdavinėjo R. Berly
no pašto valdininkai V. Berlyne. Dabar 
vakariečiai su tuo nesutinka. Be to, pa
sams gauti pareiškimuose tada Berlynas 
buvo vadinamas Rytų Vokietijos sostine.

RUMUNIJA NORI BŪTI
SAVARANKIŠKA

Nekreipdama dėmesio į Rusijos nesuta
rimus su kiniečiais, Rumunija nutarė kovo 
mėn. pasiųsti „draugišką" delegaciją į Ki
niją.

Delegacijai vadovaus min. pirmininkas.

BANKO PROCENTAS
Anglijos Banko procentas padidintas iš

4 į 5.
Vyriausybė procentą ryžosi suderinti su 

kitų kraštų procentu.
Gali būti, kad dėl to kai kurios namams 

pirkti paskolas duodančios bendrovės taip 
pat pakels procentą.

5 ATOMINIAI POVANDENINIAI
Gynybos ministeris Thorneycroftas nu

rodė parlamentui, kad Britanijos vyriausy 
bė yra tikrai pasiryžusi savo gynybos rei
kalui pasistatydinti 5 atominius Polaris 
povandeninius laivus.

Pirmasis toks laivas jau pradėtas gamin 
ti.

MIRĖ VLIKo PIRMININKAS
DR. A. TRIMAKAS

Vasario 27 d. New Yorke širdies 
smūgiu mirė VLIKo Pirmininkas 
Dr. Antanas Trimakas.

Jis buvo gimęs 1902 m. birželio 
19 d.

Plačiau apie velionį pateiksime 
žinių sekančiame laikraščio nume
ryje.

PRANCŪZIJA GINASI

Prancūzijos politika nelabai patinka J. 
A. Valstybėms. Bet ar jau tarp tų abiejų 
kraštų reika'ai nebėra pataisomi? Prancū
zų degolistų laikraštis „La Nation“ rašo:

„Jungtinėse Valstybėse ir Prancūzijoje, 
o taip pat ir kituose kraštuose esama ne
maža politikų, kurie nori, kad juo greičiau 
susitiktų Johnsonas ir de Gaul'e'is. Ameri
kiečiai tikisi, kad toks susitikimas galėtų 
suvienodinti abiejų kraštų pažiūras į 
tarptautinę politiką. Iš tiesų nėra čia ko 
gyventi kažkokiomis iliuzijomis. Prancū
zijos ir Jungtinių Valstybių sąjunga ir to
liau tebėra vis labai tvirta, o draugystė la 
bai glaudi. Aiškus dalykas, kad bendras 
priešas Paryžių ir Vašingtoną užtiktų vie 
ningesnį negu bet kada anksčiau“.

AMERIKIEČIŲ KARINĖ PARAMA IR 
PREKYBA SU KUBA

Daugelis laisvojo pasaulio kraštų pre
kiauja su JAV-bių priešu Kuba. Dabar 
JAV-bės žada tiems kraštams mažinti ka
rinę paramą. Tačiau amerikiečių „The 
New York Times“ rašo:

„D. Britanijos, Prancūzijos ir Jugoslav! 
jos atveju karinės paramos sumažinimas 
bus tik menkas terkštelėjimas per nagus. 
Ispanija ir Marokas, kuriems parama ture 
tų būti visiškai sustabdyta, gal ir smar
kiau pajus, bet dar nepakankamai, kad at 
grasytų juos nuo prekybos su Kuba. Neaiš 
ku tik, kaip nenubaustos išlieka Graikija 
ir Japonija. Tačiau pats toks nusistatymas 
jokiu būdu nepasiekia tikslo. Vakarų pa
saulio gynyba apskritai ir Jungt. Valsty
bių ypačiai yra tasai tikslas ir vienintelis 
tikras tikslas, kuriam skiriama karinė pa
rama. To tikslo nebus pasiekta, jei bus at
sakyta karinė parama dėl tų dalykų, kurie 
nieko bendra neturi su gynybos stiprinimu 
tuose kraštuose“.

PASAULY
— Italijos senatas jau priėmė, tik par

lamentas dar turės priimti įstatymą, pagal 
kurį italai turės teisę pasirinkti ir neitališ 
kas pavardes.

— Lenkijoje praeitais metais buvo iš 
valstybinių parduotuvių išrinkta 8 mil. po 
rų batų, nes jie buvo blogai padaryti..

— Penkerius ir pusę metų kartu su savo 
gerbėjais 23 m. amžiaus laborantė Miun
chene, Vokietijoje, rinko monetas po pfeni- 
gį ir po du pfenigius, pririnko jų apie cent 
nerį ir už juos nusipirko vestuvinius dra
bužius.

— „Izvestijos“ labai išgyrė žydiškas 
liaudies dainas, kurias dainavusi Nekha- 
ma Lifshitsaite (išeitų, kad iš Lietuvos ki
lusi ir dar lietuviškos pavardžių tvarkos 
prisilaikanti Nechama Lifšicaitė).

— Kinija nori pirkti Argentinoje 300. 
000 tonų mėsos.

— Tarp Rio de Janeiro ir Sao Paulo į 
Guandu upę nuvirto autobusas, ir iš 34 
keleivių išsigelbėjo tik vienas.

— Prancūzijos teismas 15 metų kalėti 
nuteisė Jeaną Piekusą, kuris išdavinėjęs 
valstybines paslaptis Lenkijai.

— New Yorke areštuotas britų banke 
ten 39 metus išdirbęs Scorca, kuris per 
pastaruosius 8 metus išeikvojo 1.248.958 
dolerius — apie 450.000 svarų.

34 olimpiados lankytojai liko Vakaruose

(E) Pagal austrų įstaigų duomenis, Va
karų laisvę pasirinko 34 žiemos olimpia
dos Innsbrucke lankytojai. 26 bėgliai ap
lankė austrų įstaigas — iš jų 14 vengrų, 
10 čekų bei slovakų, 2 lenkai. Dar šeši 
vengrai, vienas čekas ir Rytų Vokietijos 
sportininkė Ute Gaehler išvyko į Fed. Vo
kietiją ar į kitus Vakarų kraštus, kur jie, 
greičiausia, turi pažįstamų ar draugų.
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PAREIGINGAS
Prieš 45 metus nuo vokiečio spartaki- 

ninkb paleistų šūvių tragiškai žuvo karei
vis Pranas Eimutis. Jis drąsiai gynė savo 
sargybos postą nuo puolančių vokiečių ir 
eidamas tarnybą didvyriškai žuvo. Dėl to 
priešai į Metropolio viešbuti įsiveržė tik 
per jo lavoną. Tai buvo viena pirmųjų 
vidaus fronto aukų. Šitas pareigingas ka
rys Lietuvos kariuomenėje buvo statomas 
pavyzdžiu, kaip reikia vykdyti kariui pa
vestąsias pareigas. Tokias pat mintis savo 
laiškuose dažnai reiškė ir JAV kongreso 
narys J. Hollister (J. Hollister 1919 m. 
buvo maitinimo komisijos narys ir matė 
P. Eimučio didvyrišką mirtį).

Pranas Eimutis gimė 1897 m. Kėdainių 
apskr., gražioje Ariogalos apylinkėje. Jo 
tėvas mirė 1913 m., vos sulaukęs 55 metų 
amžiaus. Motina nepriklausomos Lietuvos 
laikais gyveno buv. Čekuvos dvare (Ario
galos valse.) ir, sūnui Stasiui padedant, 
valdė iš valdžios gautąjį 16 ha žemės 
sklypą. Pranas Didžiojo karo metu baigė 
Maskvoje karo šoferių mokyklą. Vėliau 
grįžo į Lietuvą ir 1919 m. sausio 11 d. 
stojo savanoriu į Kauno komendantūrą. 
Kaip gabus karys, tuoj buvo paskirtas į 
mokomąją komandą, kuriai vadovavo 
kar. J. Bobelis.

Tuo laiku neramu buvo Kaune. Vokie
čių spartakininkai (komunistai) veikė 
kartu su bolševikais ir triukšmavo Kauno 
gatvėse. Prie jų jungėsi sulenkėję gaivalai 
ir plėšikai. Jie nenorėjo klausyti lietuvių 
valdžios ir tik ieškojo progų ją nuversti.

Kovo mėn. į Kauną atvyko Amerikos 
maitinimo komisija ištirti mūsų ekonomi
nės padėties. Komisija apsigyveno Metro
polio viešbutyje. Jaučiant, kad šios komi
sijos apsilankymu vokiečiai yra labai ne
patenkinti, prie viešbučio durų buvo pa
statyta sargyba. Kovo 18 d., apie 15 vai., 
prie viešbučio susirinko būrys ginkluotų 
spartakininkų, norėjusių likviduoti maiti
nimo komisijos narius. Sargybiniai, stovė
dami prie durų, drąsiai sukryžiavo savo 
šautuvus ir užkirto spartakininkams kelią 
veržtis į viešbučio vidų. Tuomet įniršęs 
vokietis feldfebelis Hans Sass dviem re
volverio šūviais nukovė P. Eimutį vietoje, 
o antrąjį sargybinį, J. Stramaitį, nugink

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(3)

Lapkr. 15 d., ketvirtadienis.

Yra pas mus gražus paprotys: vakarais 
susirenka mergelės tarnaitės į valgomąjį kam
barį su rateliais, kartais dirba kitą darbą, vil
nas paišo, ar plunksnas plėšo. Atvažiavus vie
ną sykį per Kalėdas, paprašiau mergaičių, kad 
padainuotų. Iš pradžių nedrįso, paskui padai
navo ir nuo to sykio dainuoja labai dažnai. 
Mes visi sėdime už sienos ir klausomės. Tėve
liai nesipriešina tam dainavimui, o aš tų dai
nų klausyčiaus ir klausyčiaus be galo. Neap
sakomai patinka man jos! Jų melodija gal 
per daug monotoniška ir liūdna, bet man taip 
suprantama ir taip gerai išreiškia mūsų žmo
nių dvasią. Tarsi matai rusvus, lygius laukus, 
aprūkusias žemas trobeles, tarsi girdi tamsių 
miškų ūžimą... Pamėgo man tos dainos nuo 
pat kūdikystės, ir daug daug jų išmokau. Ir 
dabar dažnai išėjus pas mergaites, vedu vis 
naujas ir naujas daineles. Pradėjau jas užra
šinėti. Tuo būdu surinksiu jų daugybę nuo 
dažnai keičiamų tarnaičių.

Kaip aš užrašinėju, Dievas žino! Negali
ma aiškiai suprasti galinių garsų... Maniau 
pirma, kad lietuviška kalba jokios gramatikos 
nei rašybos neturi; dabar jau žinau, kad ne 
taip yra. Mačiau net lietuviškus laikraščius 
pas p. Joną. Paėmiau į rankas — nesuprantu 
nė žodžio. Gaila! Taip norėčiau išmokti lie
tuviškai, taip man ta kalba reikalinga! Galė
čiau paskaityti vakarais mergaitėms, galėčiau 
gerai išmokyti rašyti Stanislovą ir kitus... O 
juk mokyti juos lenkiškai per daug sunku.

O jei ir lengviausia būtų, ar turėtų kas 
teisės ištautinti kokią nors tautą, liepti jai iš
sižadėti savo praeities, kalbos, būdo? Mokyti 
lietuvius lenkiškai, versti juos lenkais, užmes
ti jiems lenkystę — ar tai ne ta pati idėja, 
kurios vedami rusai užmeta mums savo kalbą, 
naikindami kas lietuviška, tvirtindami, būk 
čia nuo amžių „ruskaja ziemlia“..?!

Lietuviai — taip labai skirias nuo lenkų; 
taip kitonišką turi būdą, — mokyk juos da
bar, kad Lenkija — jų tėvynė; lenkiška kalba 
turi būti jiems visų brangiausia!.. Tai reiškia 
— mokyk, kad savo prigimtą, lietuviškąją — 
pamestų, kad savo senovės dainas pakeistų 
į lenkiškas... Dieve! ar tai ne judošystė būtų, 
ar ne didžiausia niekšystė?! O prie tokių kon- 
sekvencijų reikia prieiti logiškai, nes negali
ma būti kartu lenku ir lietuviu...

Dabar kad ir aš štai: lenkų kalba išlavin
ta, girdinti nuolat, kad esu lenkė, kas esu iš 
tikrųjų?! Argi galiu pasakyti, ranką prie šir
dies pridėjus, kad esu lenkė, aš, kurios tėvai 
ir bočiai Lietuvoje gimę, gyvenę ir mirę, kuri 
taip myliu Lietuvos žmones, Lietuvos dainas, 
kalbą, girias ir laukus? Pripažinus save lenke, 
svajodama apie tėvynę Lenkiją, kokį ryšį tu
rėčiau su Lietuvos žmonėmis? Varydama len
kišką propagandą, naikindama lietuvystę', 
argi galėčiau susiartinti su prastais žmonė
mis, ar mokėčiau juos apšviesti, pamokyti? 
Aš lenkė, — jie — lietuviai, stovėtume toli toli 
vien&s nuo antro.

Ne! Gana jau to atsitolinimo, to skirtu
mo! Bet kad jis išnyktų, kad įtakos turėtume 
žmonėms — reikia taip pat jausti, kaip jie, 
taip pat kalbėti, tą patį mylėti, žmonės ap
švietimo reikalauja, duoti jo — kiekvieno 
šviesaus žmogaus pareiga. Bet šviesti tegali
ma gimtąja kalba — ergo — reikia ją lavinti, 
rašyti lietuviškai, leisti laikraščius, reikia 
stengtis sukurti savo literatūrą.

Tai viena grįžimo į lietuvystę priežastis. 
Bet yra antra — labai svarbi. Tai — žmogaus 
prievolė mylėti savo tėvynę. Lietuvių kalba 
užmiršta, neišlavinta, nėra jokios lietuviškos 
literatūros, vis tai tiesa, bet ar dėl to turime 
teisės jos visiškai išsižadėti? Sūnus, apleisda
mas sergančią ir nuvargusią motiną, daro di
desnę niekšystę, negu apleisdamas ją laimė
je. Mūsų tėvai paklydo, pametė savo kalbą — 
mūsų pareiga atitaisyti jų kaltes.

Domiuos neapsakomai slavų pakilimu. Ir 
jie, ilgai miegoję, susiprato ir atbudo. Mums 
sunkiau, žinoma, daug sunkiau: „geležinė 
erelio“ ranka slegia mus taip, kad atsikvėpti 
sunku... Neturime spaudos, neturime nė kris
lelio laisvės... Bet tikiu tvirtai, kad turi būti 
geriau, žinau, kad pradeda busti Lietuva, pra
deda kilti, darbuotis. Nesiliaudama dėkoju 
Dievui už pažinimą p. Jono, vieno iš tų pabu
dusių patriotų. Dabar mano troškimas yra 
prisidėti prie to žaidimo ir darbo.

Pirmiausia išmoksiu lietuviškai. Sunku 
tai bus, nes mūsų užkampyje nėra iš ko nei 
pasimokyti, nei lietuviškų knygų gauti. Ne

daug dar težino pas mus apie tą visą judėji
mą, tačiau tai nekliudo apšaukti visus lietu
vius „litvomanais“ ir šnekėti apie juos nebū
tus daiktus. Iš anksto žinau, kad meluoja, 
tauzija niekus iš apmaudos ar iš kvailystės. 
Bet jei kuris tų patriotų ir elgtųsi ne taip; 
kaip man atrodo geriau — tai koks čia ryšys 
sū pačia atgimimo idėja — nesuprantu!

Pavyzdžiui, ana babtistai pripažino evan
geliją ir, neva ja pasirėmę, biauriai elgėsi, 
argi iš to išeina, kad evangelija klaidinga ir 
reikia ją atmesti?

Tegu sau klysta kai kurie, tegu turi įvai
rių pažiūrų — pati ta idėja šventa ir aukšta, 
ir iš visų jėg'ų stengsiuos jai tarnauti.

Lapkr. 16 d., penktadienis.
Buvo vėl daktaras. Linksmai praėjo vaka

ras (kaip retai), šiandien jau kiek arčiau su
sipažinome, ir netokia buvau nedrąsi. Labai 
mėgstąs muziką, prašė pagroti. Grojome ke- 
turomis rankomis su Alenute ir paskui aš vie
na. Jis irgi muzikantas — griežiąs smuiką, sa
kos negerai temokąs, bet man rodos, kad per 
daug nusižemindamas taip kalba. Nudžiugau 
ir prašiau ateiti kada nors su smuiku, paban
dysiu akompanuoti. Prižadėjo. Daug turįs 
knygų, jei norėsime, galėsime jomis naudotis. 
Tėtušis nelabai patenkintas juo, nes kortomis 
nelošia, nebus dabar partnerio prie visto; o aš 
patenkinta visiškai: toks linksmas, meilus, 
o svarbiausia —muzikantas... tai jau gro
sime!

Lapkr. 17 d., šeštadienis.
Skaičiau šiandien apie perlų gaudymą. 

Sunkus darbas! Naras, kurs leidžias į jūres, 
negali būti vandenyje ilgiau per 50-70 sekun
dų, ir tai kartais jam pradeda bėgti kraujas 
pro nosį, burną ir akis; nė vienas jų negyvena 
ilgiau, kaip 40-50 metų. Dažnai atsitinka, kad 
jie žūva vandenyje ar visokių jūrių gyvulių 
praryti ar nutroškę. Baisu pamąsčius, kaip tie 
žmonės vargsta ir žūva dėl tokių niekniekių! 
Nes kas iš tų perlų? Kokios naudos jie atneša 
žmonijai? Visa nauda — kad blizga ant baltų 
kaklų ir rankų... labai maža nauda, sulyginus 
su vargu, kurio reikalauja. O juk daugumas 
tų baltakaklių ir baltarankių gerai žino, kokiu 
būdu yra gaudomi perlai, tačiau juos dėvi ir 
perka. Juk jeigu niekas jų nepirktų, turėtų 
liautis juos gaudę, o anie žmonės užsiimtų 
kitu, mažiau pavojingu darbu. Gerai, kad ne
turiu nė vieno perlo: rodytųs man, kad tai 
žmonių ašaros......

(Bus daugiau)

lavo. įsibrovę į vidų, taip pat nuginklavo 
ir sargybos viršininką, kuris prieš tai dar 
spėjo paleisti šūvį ir sužeidė vieną vokie
tį. Į įvykio vietą tuoj atskubėjo lietuvių 
komendantūros daliniai, kurie triukšma
darius pavaišino šautuvų buožėmis, o nu
sikaltėlius areštavo ir nusivarė į komen
dantūrą. Atvykusi didesnė pagalba tuoj 
išsklaidė besigrupuojančius spartakinin
kų būrius, kurie šūkavo: Draugai, į kovą! 
Kulkosvaidžius lauk. Prie viešbučio buvo 
pastatyta sustiprinta sargyba su kulko
svaidžiu. Bet dar tuo nesibaigė, ir apie 
pora parų praėjo didžiausiame nervų 
įtempime, nes vokiečiai apsiginklavo, pa
ruošė minosvaidžius, nutaikė juos į ko
mendantūrą ir ruošėsi ją pulti. Tik vadų 
sumanumo dėka buvo išvengta kautynių 
ir nepapluko Kauno gatvės krauju.

P. Eimučio laidotuvės buvo paskirtos 
kovo 21 d., 9 vai. Tą dieną jau iš anksto 
ryto pradėjo rinktis minios žmonių prie 
įgulos bažnyčios. Velionies karstas skendo 
vainikuose ir buvo padengtas Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis. Dalyvavo daug ku-

DR. VYDŪNO PREMIJA DR.

MARTYNUI ANYSUI

Dr. Vydūno Literatūrinės Premijos Kon 
kurso Jury Komisija sausio 21d. paskyrė 
Dr. Vydūno Vardo Literatūrinę Premiją 
($l,000.oo) Dr. Martynui Anysui už jo 
rankraštinį veikalą „Senprūsių giminių 
kovos su vokiečių riterių ordinu nuo 1230 
ligi 1283 metų", smulkiai išdėstant) prūsų 
giminių kilmę, jų gyvenamąsias vietas, 
ilgametes kovas už savo laisvę ir įsitikini
mus, prūsų giminių kalbą ir lietuvių gi
minių apgyventas sritis Prūsuose.

Šį Dr. M. Anyso veikalą išleisti yra nu
mačiusi Mažosios Lietuvos Lietuvių Drau
gija Čikagoje dar šiais metais.

Dr. M. Anysas ilgą laiką dirbęs guber- 
natūroje, prieš emigruodamas gyvenęs Vo
kietijoje, yra surinkęs nemažai mūsų atei
čiai svarbios medžiagos ir iš Nepriklauso
mybės laikų Klaipėdos krašto politinio ir 
visuomeninio gyvenimo, apie kurį mažai 
bėra likę tikslesnių duomenų.

KARYS
nigų, Lietuvos vyriausybė, kariuomenės 
vadovybė ir Kaune viešėjusios misijos. 
Taip pat dalyvavo ir vokiečių Generalko- 
mando ir „Soldatenrato“ atstovai. Laido
tuvių metu Kaune buvo sustabdytas judė
jimas ir tvarką palaikė Kauno karo ko
mendantūros daliniai. Griežė 2 pėstininkų 
pulko orkestras, kuriam vadovavo kapel
meisteris J. Gužas. Atlydėjus į amžino po
ilsio vietą, po religinių apeigų ir kalbų, 
šautuvų salvių aidams skambant, velionis 
palaidotas Kauno kapinėse. Ant ištikimo 
Tėvynės Sūnaus kapo buvo sudėta 22 vai
nikai.

Dar tenka paminėti, kad P. Eimučio lai
dotuvių metu iš viso pirmą kartą buvo 
sugriežtas Maironio kūrinys „Marija, Ma
rija“. Nuo to laiko šita mūsų didžiojo 
poeto malda prigijo visoje Lietuvoje. Nuo 
to laiko ji giedama ne tik bažnyčiose, bet 
ir iškilminguose minėjimuose.

P. Eimutis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
pirmos rūšies trečio laipsnio ordinu.

Nepriklausomos Lietuvos laikais kiek
vienais metais kovo 18 d. Kauno komen
dantūra organizuotai vykdavo į kapines 
pagerbti P. Eimučio ir jo kapą papuošda
vo vainikais.

Garbė didvyriui, kurs žuvo už laisvę 
kitų.

V. Vytenietis

Lietuvoje mirė P. Kubertavičius

(E) Vasario 14 d. Vilniuje mirė vienas 
didžiųjų lietuvių dramos aktorių ir lietu
vių profesinio teatro kūrėjų Petras Ku
bertavičius. Gimęs 1879 m. birželio 22 d. 
netoli Simno, Vartų kaime, Kubertavičius 
1916 m. buvo įstojęs į J. Vaičkaus dramos 
studiją ir nuo to laiko visą savo gyvenimą 
paskyrė teatrui. Kaune įkūrus Valst. Te
atrą, Kubertavičius visais nepr. gyvenimo 
metais buvo vienas stambiausių dramos 
kolektyvo aktorių. Jis buvo sukūręs dau
giau kaip 200 vaidmenų, dar dirbo režisū
ros ir teatrinės pedagogikos srity. Velio
nis buvo pašarvotas Kauno dramos teatre 
ir palaidotas vasario 16 d.

MŪSŲ ŠVENTASIS

Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina sa
vo 1602 /n. kovo 25 d. laišku prašė popie
žių įtraukti šv. Kazimierą į visos Bažny
čios kalendorių, kitaip sakant, įpareigoti 
visą katalikų Bažnyčią skirtą dieną kal
kėti šv. Kazimiero garbei brevijorių ir lai
kyti šv. mišias. Šis prašymas buvo išklau
sytas tik po dvidešimt metų. Bet jau vysk. 
Vainos laiške skaitome: „Savo, kunigų ir 
tikinčiųjų vardu nuolankiai maldauju Jū
sų šventenybę, kad malonę, kurią prieš 
keleris metus suteikė Lenkijos karalystei 
šv. Stanislovo Kankinio atžvilgiu (turi 
galvoje šv. Stanislovo šventę, kuri 1594 m. 
buvo įtraukta į bendrąjį Bažnyčios kalen
dorių), lygiai tokiu pat būdu malonėtų 
suteikti Didžiajai Lietuvos kunigaikštijai 
šv. Kazimiero Išpažinėjo atžvilgiu“.

Taigi nuo pat pradžios j šv. Kazimierą 
buvo žiūrima, kaip į išimtinį lietuvių tau
tos globėją, į jį kreipiamasi, prašant jo 
galingos globos mūsų tėvynei ir tautai, 
drąsos, jėgos ir ištvermės visiems kilniems 
ir ištikimiems Lietuvos vaikams.

Bet į altoriaus garbę iškelto šventojo 
paskirtis nesiriboja vien jo teikiama glo
ba bei užtarimu. Jis turi šviesti savo pa
vyzdžiu, mokyti savo gyvenimu, rodyti ke
lią, kad, jį sekdami, galėtume ir mes be 
didelių klaidžiojimų eiti į mums skirtą 
paskutinį ir amžinąjį tikslą.

Šv. Kazimieras užbaigė savo žemės ke
lionę jaunas, vos 25 metų amžiaus sulau
kęs. Tačiau tuo trumpu laiku jis pasiekė 
tobulumą, kuris užpildė daug metų. „Nes 
pagarbos verta senatvė — skelbia Išmin
ties knyga — ne ta, kuri ilga, ir ji nema
tuojama metų skaičiumi, bet žmogaus iš
monė yra jam žili plaukai“ (Išm. 4,8). 
Taip, gili išmonė padaro žmogų subrendu
sį, nesvarbu, kokio amžiaus jis būtų, ir 
paikumas paverčia vaikais ir daug dešimt 
mečių pragyvenusius žmones.

Jaunuolis Kazimieras žinojo savo kelią, 
ir niekas negalėjo jo sutrukdyti tuo keliu 
eiti. Mokykloje jis pilnai išnaudojo Dievo 
jam suteiktuosius gabumus, jų ugdymui 
sunaudodamas visą tam skirtąjį laiką. 
Draugystėje jis buvo mielas, draugiškas, 
visur pasirengęs padėti, kur tik daroma 
gera, bet niekaip nepalenkiamas, jei kas 
būtų norėjęs jį patraukti prie blogo. Vie
šose karaliaus vietininko pareigose sąži
ningas, teisus, visa aukščiausiojo Gėrio 
metu matuojąs.

Išmintingai rūpinosi ir savo vidaus gy
venimu. Jis — karalaitis, bet drauge ly
giai toks pats sutvėrimas kaip visi kiti. 
Ir jo pareiga Dievą garbinti, Jo garbei gy
venti, Jam tarnauti. Intensyvia malda jis 
jungėsi su Dievu, nuoširdžiu paprastumu 
jis kreipėsi į švč. Mergelę ir į šventuo
sius; griežta atgaila grūdino savo valią ir 
rodė savo pasiruošimą priimti viską, kas 
jam bus Dievo Apvaizdos skirta. Kilnus, 
skaistus, pilnas vidaus laimės, žydinčioje 
jaunystėje karalaitis neišsigąsta, kai Die
vas taip greitai pareikalauja grąžinti Jam 
gyvybę. Ir jis vertai galėjo kartoti gilios 
išminties žodžius: Malo mori quarh foeda- 
ri — geriau mirti negu nusidėti; geriau 
jaunystėje nekaltam mirti, negu ilgiau 
gyvenant, savo sielą nuodėmė suteršti.

Šv. Kazimieras yra vienas iš tų šventų
jų, kurie savo gyvenime nedarė stebuklų, 
nepagarsėjo nepaprastomis mistinėmis 
malonėmis. Jo gyvenimas vystėsi tose vie
tose ir tose aplinkybėse, kurias Dievas 
jam buvo paskyręs. Ar tai semdamasis 
mokslo žinių, ar tai sėdėdamas ant žirgo 
tolimuose žygiuose, ar tai karalystės val
dymo rūpesčiuose, ar tai tyliame maldos 
kambarėlyje, ar tai pagaliau mirties pa
tale, visur atliko savo uždavinį, ėjo savo 
pareigas, bendravo su savo aplinkos žmo
nėmis, rūpinosi kitų ir savo reikalais, kaip 
ir kiekvienas kitas jo vietoje būtų pasiel
gęs. Tik vienas skirtumas: jis visa tai atli
ko išmintingai, jis gyveno siekdamas to
bulumo. Gyvenimo tikslo pažinimas ir 
ištvermingas jo siekimas buvo tai, kas pa
darė jį šventą.

Netrūko, be abejo, ir tokių, kuriems jis 
nepatiko, kurie jį išjuokė, kurie jam norė
jo pakenkti. Tai tie, kuriems jo teisus gy
venimas prikaišiojo jų pačių nedorumą, 
kuriems jo nepajudinamas ištvermingu
mas kaltino jų pačių nepastovumą ir be
tikslį laiko leidimą. Tokių buvo jam dar 
gyvenant, jų buvo po jo mirties, jų yra 
ir mūsų dienomis. Negalėdami pakęsti jo
kio ženklo, kuris primena šio medžiaginio 
pasaulio menkumą bei praeinamumą ir 
pabrėžia dvasinio pasaulio pranašumą, jie 
išmetė šv. Kazimiero relikvijas iš jam 
amžiais priklaususios šventovės, jie išnie
kino jo garbei pašvęstą bažnyčią, ją pa
versdami bedievybės muziejumi, jie netgi 
išrautų, jei’galėtų, iš žmonių širdžių mei
lę, prisirišimą ir pasitikėjimą savo dangiš
kuoju Globėju.

Bet jie gal nepagalvoja, kad ateis lai
kas, — tai Išminties knygos žodžiai, — kai 
„teisieji stovės su didele ištverme prieš 
tuos, kurie yra juos varginę ir kurie yra 
atėmę jų darbų vaisius. Tai matydami, 
anie nusigąs baisiu išgąsčiu ir stebėsis ne
tikėto išgelbėjimo ūmumu. Jie sakys sau 
vieni, gailėdamies ir dvasios suspaudime 
vaitodami: Tai tie, kuriuos mes kitados 
laikėme pajuoka ir pasityčiojimo dalyku. 
Neišmanėliai! Mes laikėme jų gyvenimą 
beprotybe ir jų galą negarbe. Štai, kaip 
jie paskaityti tarp Dievo vaikų ir jų dalis 
tarp šventųjų“ (Išm. 5,1-5).
Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — kovo 8 d„ 12.15 v. 
ROCHDALE — kovo 22 d., 11.30 v. 
BRADFORD — kovo 29 d., 12.30 v.

Agr. Cesl. Liutikui — 60 m. amž.
(E) Neseniai 60 m. amž. sulaukęs Čes

lovas Liutikas yra daug nusipelnęs Lietu
vai ir Nauj. Zelandijos lietuvių bendruo
menei. Jis yra gimęs Bugeniuose, Tirkšlių 
valse., Mažeikių apskr. Nuo 1921 m. dirbo 
pedagoginį darbą. Nuo 1929 m. Liutikas 
8 metus dirbo Šiauliuose, Kraštotyros 
d-joje organizuodamas „Aušros“ muziejų. 
Jis dirbo visoje eilėje organizacijų, o 1932 
m. baigė Žemės ūkio akademiją ir įsigijo 
agronomo diplomą. Nuo 1927 m. ūkinin
kavo Bubiuose, priklausydamas ekonomi
nėms ir kultūrinėms organizacijoms. 1940 
m. ėjo Šiaulių miesto ir apskr. viršininko 
ir kt. pareigas.

1944 m. su šeima pasitraukęs į Vakarus, 
1951 m. atvykęs į Nauj. Zelandiją, Liuti
kas vėl veikliai reiškiasi lietuvių bendruo
menėje. Buvo N. Zelandijos Krašto V-bos 
pirmininku (1956-61) ir pastaruoju metu 
yra Aucklando apyl. valdybos pirm. Daly
vauja Baltų klube ir kt. organizacijose.

L. Ba’aišytė — teniso čempionė
(E) Vasario mėn. pradžioje Kaune įvy

kusiose Sovietų S-gos stalo tenisininkų 
pirmenybėse čempionės vardą laimėjo pa
sižymėjusi lietuvaitė — tenisininkė 16 m. 
amž. Laima Balaišytė. Vilnietė Balaišytė 
čempione jau yra buvusi 1962 m. Vyrų 
grupėje lietuviui A. Saunoriui atiteko ket
virtoji vieta. Kaune įvykusiose dailiojo 
čiuožimo varžybose, dalyvaujant Lietu
vos, Latvijos ir Baltarusijos atstovams, 
lietuvaitė Lidija Zalytė tapo Pabaltijo ir 
Baltarusijos dailiojo čiuožimo turnyro nu
galėtoja.

2



Nr. 10(801). 1964. III. 3 EUROPOS LIETUVIS________ 3

TREMTINIO DALIA MASKVOS ŽUDIKAS
(10)

— Ir mes, antra vertus, laikomės savo 
būrelio, sėdame restorane greta staliukas 
prie staliuko ir pavalgę sėdame kur ant 
suolo pušynėlyje ar paežeryje ir kalbame 
vis tas pačias kalbas apie savo ir Lietu
vos likimą. Argi yra ko susisieloti. Visi pa 
likome tėvynėje savo artimuosius, gimines 
ir pažįstamuosius, palikome tenai visus 
savo turtus, judamuosius ir nejudamuo
sius. Visas mūsų valstybės aparatas di
džiausiame pavojuje. Vieną kitą dieną jis 
gali būti suardytas, sunaikintas, valdinin
kai išmėtyti, išblaškyti, kalėjiman suso
dinti, o kiti nužudyti. Visa žūsta... Ir ką 
mano žmonės, palikę tėvynėje, apie 
mus?... Nieko gero. Gal būt, smarkiai 
mus teisia, kad, visa palikę Dievo valiai, 
mes pabėgę, gelbėdami savo asmens laisvę 
ir gyvybę, — teisia ypatingai tuos, kurie 
stovėjome prie pat valstybės vairo ir di
džiausio pavojaus metu paleidome jį iš 
rankų, kitiems atidavėme, o patys pasiša
linome už savo tėvynės ribų. Juk visuome
nė nežinojo iki paskutinės valandos, kas 
darosi valdžios viršuje. Jei artėja pavo
jus, tai kodėl laiku nebuvo įspėta šalis, 
kad pasiruošus jį sutiktų. Juk reta kas 
tegalėjo žinoti apie tą dramą, kurią gyve
no vyriausybė paskutinėmis dienomis 
prieš bolševikų invaziją, svarstydama 
klausimą būti ar nebūti, priešintis ar ne
sipriešinti užpuolikams. Neklydome, taip 
mąstydami. Kaip paskum netrukus teko 
patirti, visuomenė labiausiai kaltino pre
zidentą, kad toji katastrofa ūmai užklupo 
Lietuvą, nes ji negalėjo suvokti, jog pre
zidento palikimas savo šalyje, kai vyriau
sybė ir karinė vadovybė pasisakė nenau
dinga esą priešintis, būtų dar pasunkinęs 
tautos likimą ir labiau pažeidęs jos garbę. 
Bet visuomenė nežinojo prezidento nuo
monės ir tų motyvų, kurie pateisino jo iš
vykimą svetimon šalin.

Liepos pradžioje atvažiavo dr. Greefe, 
pasienio policijos viršininkas ir Tilžės po
licijos direktorius. Iš jo buvo laukiama 
kokių naujienų iš Lietuvos, ir jis kiek jų 
papasakojo. Pasak jo, nuostabiai mažai 
lietuvių teperėję Vokietijos sieną. Jau 
antrą dieną, raudonajai armijai įžygiavus 
į Lietuvą, buvę suimti vidaus reikalų mi
nistras gen. K. Skučas ir saugumo depar
tamento direktorius A. Povilaitis ties pa
sieniu Žygaičiuose, kur juodu, dviejų po
licininkų prižiūrimus, buvo išsiuntęs mi
nistras pirmininkas A. Merkys. A. Povi
laitis mėginęs pereiti sieną, bet buvęs su
imtas. Gen. K. Skučas laikęsis drąsiai, bu
vęs bebaimis, o A. Povilaitis — pražilęs, 
visai bejėgis, kliedėjęs kaip protą prara
dęs. Juos suimti įsakymą davus Lietuvos 
vyriausybė.

— Šitokią žinią išgirdę, buvome kaip

per galvą smogti, — rašo A. Smetona.
— Savo ministrą išduoti! Kam ir už ką? 

—pasipiktinęs ir su panieka pasakęs dr. 
Greefe.

Iš dr. Greefes pasakojimų A. Smetona 
sužinojo, kad kariuomenės štabo II-jo sky
riaus viršininkas gen. štb. pik. K. Dulks- 
nys draug su keliolika kitų karininkų bu
vę suimti, išvežti į Minską ir ten sušaudy
ti. Lietuvoje veikianti bolševikiška liau
dies vyriausybė, siaučiąs baisus teroras. 
Jau raudonajai armijai paplūdus po visą 
kraštą, į Lietuvą sugrįžęs prof. A. Volde
maras. Vokietijos pasienio valdininkai 
Eitkūnuose jį įspėję, kad jam esą pavojin
ga vykti į Lietuvą. Tačiau prof. A. Volde
maras atsakęs, kad užsieny jis neturįs kur 
dėtis ir ko veikti. Bolševikams jis nieko 
blogo nesąs padaręs, tai ir bolševikai jam 
nieko blogo nedarysią. Tačiau, kaip vė
liau paaiškėjo, jis smarkiai apsiriko.

— Ar Vokietija, susidorojus su Prancū
zija, netrukus neatsigręš prieš Sovietų 
Sąjungą? — pasiteiravo A. Smetona dr. 
Greefe.

Tačiau jis šia tema vengė kalbėti, žadė
jo netrukus vėl atvažiuoti ir pranešti, ka
da ir kur A. Smetonai su šeima teksią 
k’-austytis iš Jaegerhoehe. Be to, jis pra
nešė, kad į Prūsus esąs atbėgęs jo svainis, 
Panevėžio miesto burmistras Tadas Choda 
kauskas su šeima ir dabar gyvenąs pas 
vieną lietuvį ūkininką Kretingėlėje, Klai
pėdos krašte. Kitą dieną ir pats T. Choda- 
kauskas atvažiavo su žmona ir posūniu. 
Jis buvo optimistiškai nusiteikęs ir įsiti
kinęs, kad vokiečiai greit bolševikus iš 
Lietuvos išvysią ir per rugiapiūtę galėsiąs 
namo grįžti. Jo optimizmas bei gera nuo
taika pradžiugino ir paguodė A. Smetonos 
artimuosius.

— Žinai, Tadai, — juokaudamas paste
bėjo A. Smetona, — būtų labai gerai, jei 
galėtumėm grįžti savo kraštan rudenį bul
vių kasti. Bet kažin ar galėsim?

Vieną dieną iš Berlyno pas A. Smetoną 
atvyko Lietuvos Žinių korespondentas 
Pranas Ancevičius, kuriam šią kelionę 
buvo išrūpinęs Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas ministras Vokietijai 
pik. K. Škirpa. A. Smetona, nežinodamas 
jo kelionės tikslo, dėl atsargumo nepriė
mė. Netrukus su dukterimi A. Smetoną 
aplankė Jadvyga Tūbelienė. Jau raudona
jai armijai užėmus Kauną, ji po kelių die
nų iš Lietuvos išvyko legaliai. Ji turėjo 
daugiau visokių žinių, kas šiuo metu de
dasi Lietuvoje ir jos pasieny su Prūsais, 
kaip drąsiai Berlyne veikiąs mūsų pa
siuntinys K. Škirpa. Jis nenustojęs gero 
ūpo, puikiai sugyvenąs su nacionalistais, 
nepasiduodąs bolševikams, reikalaujan
tiems perleisti Lietuvos pasiuntinybę. Vo
kiečiai, jo nuomone, bolševikus tikrai vy
sią iš Lietuvos. Kai lauktoji valanda atei-

sisnti, tai jis kreipsiąsis į A. Smetoną, 
kaip į respublikos prezidentą, kad paskir
tų ministrą pirmininką. Juo galėtų ir jis 
būti. Vokiečių konfliktas su bolševikais 
galįs kilti veikiai ir netikėtai, ir, jam pra
sidėjus, lėktuvu iš Berlyno būsiąs A. Sme
tonai atsiųstas aktas ministrui pirminin
kui skirti, kad jis galėtų jį pasirašyti. Tai 
esąs rimtas sumanymas, kuriam neprie- 
šingi ir nacionalsocialistų žmonės. Apie 
tai K. Škirpa A. Smetonai norėjęs praneš
ti per P. Ancevičių. J. Tūbelienės nuomo
ne, gal ir gerai padaręs A. Smetona jo ne- 
priėmęs, nes kol kas tas sumanymas lai
kytinas paslaptyje, nes jis galįs tuojau ir 
neįvykti.

Visą tą sumanymą A. Smetona priėmė 
cum grano salis. Jam atrodė, nors vokie
čiai visą daro blitzschnell, tačiau Lietuvos 
reikalu, ketindami ką daryti, vis tiek, be 
ministro K. Škirpos, jie pakalbintų ir ki
tus įtakingus žmones. Iš dabartinio jų el
gesio nematyti, kad Lietuvos atžvilgiu jie 
būtų užsimoję tokiems žygiams. A. Sme
tonai patiko, kad K. Škirpa geruoju nepa
sidavė Sovietų Sąjungos smurtui, užgro
biant Lietuvos pasiuntinybę, kad jis juda 
kruta Lietuvos atstatymui, kad ieško rea
laus kelio jai vaduoti iš žiaurios vergovės. 
Tik vienas dalykas A. Smetonai buvo ne
suprantamas, kodėl K. Škirpa jį kalbino 
per P. Ancevičių ir J. Tūbelienę, o pats 
tiesiog nesikreipė.

(Bus daugiau)

Bulvių krašte bulvių ūkis visai susmuko

(E) Latvija prieš sovietinę okupaciją 
buvo tikras „bulvių kraštas“, su plačiais 
bulvėmis užsodintais plotais ir aukštu der
liumi. Laikraščio „Latvija“ duomenimis, 
1939 metais Latvijoje buvo užsodinta bul
vėmis apie 159.000 ha plotas, o šiemet jau 
tik apie 50.000 ha, tad tik trečdalis prieš
karinio ploto. Nusmuko ir derliai. Jei prieš 
karą ir net dar 1940 m. gauta iš hektaro 
vidutiniškai 149,9 kvintalai bulvių, tai 
1962 m. gauta jau tik apie 140 centnerių iš 
ha. Maža to, rudenį dalis bulvių nukentė
jo nuo ankstybų šalnų. Rygos „Ciną“ bara 
kolchozų vadovybes ,kad jos leidžia val
džiai pristatyti sušalusias bulves. Dėl kol
chozinės ir sovchozinės netvarkos eili
niams vartotojams miestuose ir miesteliuo 
se susidaro dideli sunkumai apsirūpinti 
bulvėmis žiemai. Rygos valgyklose dažnai 
trūksta bulvių, ir tai ne kartą kritikavo 
pati „Ciną“. Kaip „Latvija“ pastebi, Lat
vijos miestiečiai būtų geriau aprūpinti 
bulvėmis, jei jų didelių kiekių neišvežtų 
iš krašto į „broliškas respublikas“.

Maskvoje buvo suimtas 26 m. amžiaus 
armėnas Vladimiras Jonesianas, kuris per 
2 savaites nužudė 2 mokines ir 3 suaugu
sias moteris, vieną jų dar išprievartavo. 
Garsas apie jį Maskvoje buvo sukėlęs di
džiulį terorą. Jis pasibeldęs į butų duris 
pasisakydavo, kad esąs Maskvos dujų kon 
toros inspektorius. Tokio žmogaus negali 
neįsileisti, nes jis turi patikrinti dujų su
naudotąjį kiekį. Bet kai gandas pasklido, 
kad tas inspektorius yra žmogžudys, tai 
kiekvienas pasibeldimas į duris žmonėms 
sukeldavo siaubą.

Iš tiesų jis nebuvo joks inspektorius. 
Tai buvo provincinio masto smulkus dai
nininkas, kuriam nepasisekė padaryti kar
jeros. Maskvoje jis įsitaisė paną, buvusią 
baleto šokėją, ir norėjo pagyventi kaip 
reikiant. Doru darbu prasimušti jam būtų 
reikėję ilgesnio laiko, o jis norėjo gyventi 
jau dabar, tai ir pasuko nusikaltimų ke
liu. Tiesa, trumpa tebuvo jo kaip žmog
žudžio ir plėšiko karjera — tik pora savai
čių. „Uždirbo“ jis tuo būdu irgi ne kažin 
kiek: vos tik apie 500 rublių. Tardomas 
laikėsi ciniškai iš visko juokdamasis. Po
licija būtinai norėjo išsiaiškinti ar jis nė
ra beprotis. Tačiau neatrodo, kad toks bū
tų buvęs.

Beaiškinant jo reikalą, policijai iškilo 
kartu ir kiti dalykai. Pasirodo, kad Mask
voje nužudymų kasmet įvyksta apie 30, o 
iš 10 net 9 įvykdomi girtų.

Aiškinant Jonesiano nusikaltimus ir 
stengiantis sugauti patį nusikaltėlį, Mask
va buvo apstatyta milicijos ir kariuome
nės. Sugautas jis buvo atsitiktinai, nes 
milicininkas atsiminė numerį to taksio, 
kuris vežė Jonesiano pavogtąjį televizijos 
aparatą. Chruščiovas tą istoriją vadina 
„kapitalizmo atgyvena“.
„ Kai pasklido gandas apie tą žmogžudį 

ir panika apėmė gyventojus, .tai pradėta

net kalbėti apie kažkokias baisias rituali
nes žmogžudystes. Kadangi žmogžudys 
veikė kaip dujų inspektorius, tai tikrieji 
inspektoriai turėjo sustabdyti savo darbą, 
kad sumažintų paniką. Visiems tamsaus 
gymio, į kaukaziečius panašiems vyrams, 
dėvintiems nukepusiais kraštais skrybėles, 
buvo siūloma nesimaišyti žmonėse. Vie
nas vyras ta proga panorėjo pralinksmin
ti savo žmoną ir pasibeldęs pasisakė, kad 
esąs dujų inspektorius. Kai žmona pradė
jo isteriškai rėkti, tada jis pradėjo galvo
ti, kad ji turi įsileidusi meilužį. Triukš
mas pasiekė policiją, ir vyras buvo apkal
tintas chuliganizmu ir pastangomis įsi
laužti į savo namus ir gavo 15 dienų pa
sėdėti.

Už nusikaltimą, kurį pats žudikas ap
mokėjo galva, propagandininkai apkaltino 
net ir tėvus. Jie savo įtaka ir papirkinėji
mu įkišę sūnų į Tbilisio konservatoriją. 
Provincijos teatras, kuriame dirbo Jone
sianas, buvo apkaltintas, kad pražiūrėjęs, 
kas per paukštelis jis yra. Gandais gyve
nanti Maskvos visuomenė yra tos nuomo
nės, kad gandų nebūtų, jei spaudai būtų 
leista skelbti žinias apie tokius nusikal
tėlius. Tokią nuomonę patvirtina dar ki
tas nesenas atsitikimas, kai dainininką 
Kozlovskį apiplėšė du ginkluoti plėšikai, 
kurie pasisakė, kad esą telefono mecha
nikai.

Nešildomi kauniečių butai ir paauglių 
vagiliavimai

(E) Pernai Lietuvoje įvykusiose rajonų 
partinėse konferencijose susirūpinta silp
nai vykdomu partiniu darbu, nurodyta į 
įvairius miestuose pastebimus trūkumus. 
Čia pora pavyzdžių: daugelį kauniečių na
mų apšildo „Pergalės“ turbinų gamyklos 
katilinė, tačiau žiemą gyventojų butuose 
temperatūra siekusi vos 9-10 C laipsnių. 
Speciali komisija buvo nuvykusi aiškintis 
pas gamyklos direktoriaus pavaduotoją 
C. Markovičių, o šis, išgirdęs, ko komisija 
nori, ją išvijęs iš kabineto. Sekretorė Tul- 
čina konferencijoje dabar paklausė: kur 
gi jautrumas žmonėms?

Rūpinasi studentais

Mieli tautiečiai,
Dabar pats laikas pasirūpinti velykiniais siuntiniais 

giminėms ir artimiesiems Lietuvoje!
Nepraleiskite progos pasinaudoti mūsų paruoštais ypač 
vertingais, gerais, patraukliais ir labai žemom kainom 

siūlomais šiais šventiniais siuntiniais:
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 1

6 svarai miltų, 2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, į sv. arbatos;
į sv, kakavos, 1 sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 1 dėž. Nescafe;
1 sv. razinkų, į sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. lašinių;
1 sv. cukraus.

Kaina tik 10 sv.
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 2

3 jardai puikios vilnonės medž. paltui; 3į jardo grynos vilnos 
angliškos medžiagos kostiumui; 4 jardai puošnaus nailono suknelei; 
3 šilkinės patrauklios skarelės; 2 poros nailoninių kojinių; 1 vyr. 
arba moteriškas grynos vilnos nertinis; 1 išeiginiai vyr. marškiniai;
1 sv. saldainių ir 1 pora vilnonių vyr. kojinių.

Kaina tik 30 sv.
Prie nurodytų kainų nebereikia nieko primokėti, nes į 
jas įeina muitas, pasiuntimas, draudimas, supokavimas, 

licenzijos ir visi kiti mokesčiai.
Mieli tautiečiai, norime priminti, kad mes esame maisto 

specialistai ir maistu prekiaujame Londone 
jau nuo 1938 metų!

Todėl turime visas galimybes pasiųsti ir siunčiame į 
Lietuvą maistą pigiausiomis kainomis, geriausios 
kokybės, tinkamiausiai įpokuotą ir greičiausiai — 

tiesiai iš savo krautuvių ir sandėlių.
Duodame lengviausias išsimokė j imo sąlygas ir pilnai 

atsakome už siuntinių pristatymą.
Siunčiame taip pat jūsų pačių sudarytuosius siuntinius

Baltic Stores Ltd.
(Z, JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
, Tel.: SHO 8734.

Mūsų Skyrius yra Manchesterio Lietuvių Klube: 
121, Middleton Rd., Manchester 8.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
J. Gliaudos — House upon the sand — 

28.6 šil.
J. Narūne —■ Gintaro takai — 14 šil.
M. Katiliškis — Šventadienis už miesto 

— 36.8. šil.
S. Salminen — Katryna — 36.8 šil.
J. Ignatonis — Lūžiai — 22 šil.
A. Tyruolis — Metų vingiai — 22 šil.
A. Nevardauskas — Pajūriais, pama

riais — 36.8 šil.
Vytauto Mačernio Poezija — 33 šil.
Taip pat priimama prenumerata lietu

viškos periodikos — žurnalų ir laikraščių.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.

Vilniaus part, konferencijoje buvo susi
rūpinta jaunimo auklėjimu. Vilniaus 
univ. prorekt. B. Sudavičius su rūpesčiu 
klausė: kodėl vis dar tenka kalbėti apie 
nepakankamą studentų paruošimą gyve
nimui? Sudavičiaus nuomone, kai kurių 
dėstytojų paskaitos esančios „atitrukusios 
nuo tikrovės, nepadeda studentams susi
vokti sudėtinguose visuomeninio gyveni
mo klausimuose“. Vadinamųjų „paauglių“ 
likimas keliąs partiečių dėmesį. Pasakota: 
vienas paauglys buvęs sučiuptas vagiliau
jant. Tėvas, girdi, vogė, kad pasistatytų 
namą, motina iš tėvo vogė, o aš — iš mo
tinos. Štai parazitiškas gyvenimas, lupi
kiška moralė, dejuota ir, žinoma, kaltė 
versta ne kam kitam, bet... tam nelemta
jam ir biauriam praeities palikimui.
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MAISTO SIUNTINIAI

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

:::::

40 sv CUKRAUS

RYŽIŲ

£9.18.4

£9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

TAZ AB& Co.Lt d
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Tel. FRI 3175

:::

DIEVO KARALYSTĖ
(19)

„Ir (taip) ateis Viešpats, mano Dievas, 
ir (taip) visi šventieji (bus suvienyti) 
draug su juo“ (Žak. 14:5). Kai Dievo pa
skirtasis laikas bus pilnai atėjęs, kai pa
gonių viešpatavimo laikas bus pilnai pa
sibaigęs, kai didžiosios suderinimo dienos 
(Evangelijos amžiaus) aukojimas bus pa
sibaigęs, tada kai Vyriausiasis Kunigas 
bus pabaigęs daryti' permaldavimą ne 
vien už savo kūną ,t.y. bažnyčią, bet ir už 
visą „namą“, ir už „visus žmones“, tuo
met jis ateis laiminti visų, Jehovos pas
merkimas arba mirties bausmė tuokart 
bus atimta nuo žemės, ir jo kojų suolelio 
padangtė vėl bus įsteigta ir pripažinta; 
auklėjimas tiesoje ir teisingume ir šven
toje meilės dvasioje bus vykdomas, kol, 
Tūkstantmeties pabaigoje, visi, kurie no
rės būti teisingais, bus pasiekę tobulumą 
ir susivieniję su Jehova, visi gi nepaklus
nieji jau tuomet bus sunaikinti. — Ap. 
Darb. 3:.23, Apr. 20:9.

Vartodamas prilyginimo prasmės kalbą, 
Pranašas dar pasakė daugiau apie aną 
dieną, kurioje žemė bus iš palengvo pada
ryta garbingu Jehovos kojų suoleliu: — 

„Aną dieną atsitiks, kad šviesa nebus 
visai šviesi, nei nebus tiršta tamsa. Bet 
ta diena bus žinoma Viešpačiui, kuri bus 
nei diena, nei naktis: vakaro metu bus 
(aiški) šviesa“. — Žak. 14:6, 7.

Kai kurie sumaišė čia aprašytąją „die
ną“ su „keršto diena“, kuri yra „tamsybių 
ir sutemos diena“ (Joelio 2:2; Sof. 1:15), 
ir atrodo, kad tokiu būdu vertėjai mėgin
davo suderinti vertimus. Bet ne taip yra; 
Zakarijo pranašystėje paminėtoji dalinai 
šviečiančioji diena yra Tūkstantmetinė 
diena, nežiūrint to, kad Teisingumo Saulė 
užtekės ir švies bei išblaškys nuodėmes ir 
prietarų bei mirties nuodingus išgaravi
mus. Tačiau ta diena iš pradžių bus tik iš 
dalies šviesi, nes ji turės darbo su nupuo
lusiomis žmonių giminėmis, kurios bus su
grąžintos iš kapų ir laipsniškai vedamos į 
tobulumą. Turime palinksminantį užtikri
nimą, kad tą dieną, kurią Jehovos kojos 
bus pastatytos ant jo pakojo, nebebus 
daugiau „tamsybių“ ir kad Tūkstantmeti
nės dienos pabaigoje, vietoj didėjančios 
tamsos, pasaulis bus pasiekęs Jehovos pa
žinimo šviesos vidudienį ir tos dienos sau 
lė jau niekados nenusileis.

Nurodymas į gyvojo vandens upes, ište
kančias iš Jeruzalės tūsktantmetinę die
ną, kai Jehovos kojos stovės ant jo pakojo 
(Žak. 14:8, 9), primena mums, kad pana
šiai liudijo Ezekielis (47:1-12) ir Jonas 
Apreikštojas (22:1, 2). Simbolinis gyvasis 
vanduo, kuris tekėjo iš Tūkstantmetinės 
karalystės sosto, parodo mums atsteigimo 
palaiminimus, kurių vaizdas buvo „gyva
sis vanduo“, ir kas tik nori, gali ateiti ir 
gerti; o vaisingieji amžinojo gyvenimo 
medžiai, kurių lapai išgydys žemės pa
klusniuosius nuo visų jų netobulybių.

Taip! „Aną dieną Viešpats bus karalius 
visoje žemėje“, Jo Karalystė, dėl kurios 
ištikimieji ilgai meldėsi, tuomet bus atė
jusi, ir tos dienos pabaigoje Jo valia bus 
įvykdyta žemėje, taip kaip ji yra vykdo
ma danguje. Tuomet Dievo pakojis bus 
tikrai garbingas, kaip parašyta: —

„Kaip aš gyvas esu, visa žemė prisipil
dys Viešpeties (Jehovos) šlove“. — 4 Mo
zės 14:21; Izaijo 11:9; Abakuko 2:14.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 

Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Ill. U.S.A. (61632).
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Europos lietuviu kronikų
LIETUVIAI Į LIURDĄ

Šiemet „šaltinis“ ruošia Didž. Britanijos 
lietuvių išvyką į Liurdą ir kitas Prancūzi
jos vietoves nuo rugpiūčio 16 iki 23 dienos. 
Viskam nuo Londono ir atgal kainuos 33 
svarai 10 šilingų. Vaikams iki 10 metų 7 
svarų nuolaida, o iki 14 metų 2 svarų.

Kviečiame tuojau užsirašyti ir atsiųsti 
4 sv. pirminį įnašą šiuo antrašu: Šaltinis, 
Išvyka, 21, The Oval, Hackney Rd., Lon
don, E.2.

Veš ta pati rūpestingoji agentūra, kaip 
1962 m. į Romą.

LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyks kovo 14-15 dienomis 
Lietuvių Namuose. Sprendžiamuoju balsu 
jame dalyvauja DBLS Skyrių atstovai, bet 
patariamuoju balsu gali dalyvauti kiekvie
nas DBLS narys.

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

DBLS 17-tas Metinis Skyrių atstovų Su
važiavimas Londone, Lietuvių Namuose, 
pradedamas šeštadienį, kovo 14 d.. 14 vai. 
Tą dieną darbų tvarka bus šitokia:

Suvažiavimo atidarymas, prezidiumo rin 
kimai, mandatų ir nominacijų komisijų 
rinkimai, 16-tojo Suvažiavimo protokolo 
skaitymas, DBLS Valdybos pranešimas:
a) Sąjungos Pirmininko, b) Iždininko, Re
vizijos komisijos pranešimas, apyskaitos ir 
Rev. kom. pranešimo priėmimas, Tarybos 
pranešimas — S. Kuzminskas, Lietuvių 
Namų B-Vės reikalai — S. Nenortas.

19 vai. — vakarienė.
Sekmadieni, kovo 15 d., 9 vai. bus pa

maldos, o 11 vai. Suvažiavimas tęsiamas. 
Bus mandatų ir nominacijų komisijų pra 
nešimas, rinkimai: Valdybos narių, Tary
bos, revizijos komisijos, sąmata 1964 me
tams, klausimai ir sumanymai.

13 vai. — suvažiavimo uždarymas, o 14 
vai. — Liet. Namų B-vės akcininkų meti
nis susirinkimas.

STUDIJŲ SAVAITĖ
Kaip teko patirti, praėjusių metų pavyz

džiu, ir šią vasarą Vokietijoje bus suruoš
ta Studijų Savaitė jaunimui. Į šį parengi
mą bus kviečiamas jaunimas iš visų Euro
pos kraštų. „Savaitė“ įvyks nuo rugpiūčio 
8 iki 16 dienos Lietuvių Vasario 16 gimna
zijos patalpose, Huettenfelde.

METINIS SUSIRINKIMAS
DBLS Londono Pirmojo Skyriaus meti

nis susirinkimas įvyks kovo 8 d., 6 v. p.p., 
Parapijos salėje, 345a, Victoria Park Rd., 
London, E.9.

Skyriaus Valdyba

LIETUVOS GLOBĖJAS

Pagrindinis Tautos Globėjas šv. Kazi
mieras Lietuvių bažnyčioje bus ypatingo
mis pamaldomis paminėtas sekmadienį, 
kovo 8 d., 11 vai. Mišias užprašė buv. lie
tuviai kariai už žuvusius, mirusius karius 
ir partizanus. Tautiečiai kviečiami jose 
dalyvauti ir priimti šv. Komuniją už Lie
tuvą.

STEPONO KAIRIO PORTRETAS

Lietuvių Namų lankytojai galėjo paste
bėti salėje naują paveikslą. Tai dail. A. 
Varno tapyto portreto labai vykusi spalvo- 

’ ta reprodukcija. Vilniaus ir Kauno bokštų 
fone žiūrovas mato gerai pažįstamą veidą. 
Tai Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbi
mo Akto signataras, demokratinio Seimo 
atstovas ir paskutinis vicepirmininkas, re
zistencinio sąjūdžio Lietuvoje vokiečių 
okupacijos metu — VLIKo steigėjas ir pir 
masis jo pirmininkas, V. D. U-to prof. Ste
ponas Kairys.

Tokį portretą negėda būtų įsigyti DBLS 
pavyzdžiu ir kitoms liet, organizacijoms, 
klubams bei pavieniams asmenims. Jis 
yra 24x30 cm. dydžio, todėl tinka ir nedi
deliam kambariui. Galima gauti DBLS 
raštinėje. Kaina 4 šil., persiuntimas paš
tu — 6 penai. '

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Pragyvenimas nuolat brangsta, 
todėl pilnai išnaudok savo sutau
pąs, investuodamas jas į

BALTIC STORES 
and

INVESTMENTS Co., 
(Z. Juras)

421, Hackney Rd., London, E.2, 
England, Tel. SHO 8734.

11, London Lane, Bromley, Kent, 
England, Tel. RAV 2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiau
siai augs, nešdamas aukščiausią 
dividendą!

Investuojant 1-2 metams, mo
kamas 5 proc. dividendas, o inves
tuojant 2-3 metams mokamas 54.

Už investavimus 5 metams ir il
giau mokame

7 PROC.
Taupyti galima per kiekvieną 

Anglijos, Škotijos ir Valijos banką.
Tarpininkaujame palikimus su

tvarkyti.
Visi investavimai yra pilnai ap

drausti ir garantuoti nejudomuoju 
turtu.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

BRADFORDAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS BRADFORDE

Bradforde yra jau įsigyvenusi tokia 
graži ir pastovi tradicija: visi lietuviai, 
išskyrus vieną kitą, uoliai renkasi į tauti
nių švenčių minėjimus. Ir šiemet į Vasa
rio šešioliktosios minėjimą susirinko ypač 
gražus būrelis. Atvyko net iš tolimesnių 
vietų: Leeds, Huddersfield, Halifax, 
Keighley, Shipley ir kitų.

Labai gražu, kad į tokius minėjimus 
renkasi ir mūsų čia priaugantis jaunimas 
ir dažnai išpildo meninę programos dalį.

Minėjimą atidarė DBLS Bradfordo sk. 
valdybos pirmininkas A. Šukys ir sukal
bėjo Lietuvos prisikėlimo maldą, o susi
rinkusieji atsistojimu pagerbė žuvusius 
kovotojus dėl Lietuvos laisvės.

Gražią paskaitą skaitė kun. J. Kuzmic- 
kis.

Po paskaitos minėjimo dalyviai priėmė 
tokias rezoliucijas:

I. Kai Vakarų politikai tyliai pripažįsta, 
kad „Pabaltijo valstybių klausimas yra 
pasidaręs toks rimtas, komplikuotas ir 
jautrus, kad stačiai nedrįstama jo liesti“ 
ir kad „tyla nėra dar joks sprendimas“, 
kai nauji laisvės vėjai atnešė laisvę ir ne
priklausomybę daugybei Azijos, Afrikos ir 
kitų primityvios kultūros tautų, —mes 
trokštame, kad Vakarai pagaliau prabiltų 
didžiausiai kolonizatorei Sovietų Sąjungai 
su reikalavimu grąžinti laisvę tarp kitų 
tautų ir Lietuvai.

II. Žinodami, kad maža tauta tik tada 
gali išlikti gyva, kai turi gerai išvystytą, 
sąmoningą tautiškumą, — mes ryžtamės 
patys nenutausti ir savo vaikų nenutau
tinti, palaikydami ir paremdami savo lie
tuviškas organizacijas, spaudą, pamaldas 
ir kultūrinę veiklą.

III. Žinodami, kad tik tarpusavyje kul
tūringai bendraudami galime lengviau iš
laikyti tautinį atsparumą, kreipiamės į 
visus tuos, kurie užsidarė ir atsiskyrė nuo 
mūsų bendruomenės, kad palaikytų ryšius 
su kitais lietuviais,uoliau dalyvautų lietu
vių kultūrinėje veikloje ir jaustų garbės 
pareigą dalyvauti mūsų tautinių švenčių 
minėjimuose.

IV. Žinodami, kad neviltis yra visų pra
laimėjimų motina, kviečiame visus, ypač 
mūsų intelektualus, palaikyti kovos dva
sią savyje ir diegti ją į savo tautiečių šir
dis, nepasiduodant pesimizmui, nevilčiai 
ir dvasiniam apsnūdimui.

V. Atsimindami, kad vienybėje galybė 
ir kad mūsų Tautos Himnas meta Šukį — 
„vardan tos Lietuvos vienybė težydi“, — 
kviečiame nepasiduoti mūsų Tėvynės oku
panto sėjamai nesutarimo grėsmei, bet, 
palikus nuošaliai mažos vertės ir praeina
mus nesutarimus, vieningai tęsti kovą dėl 
mūsų Tautos laisvės.

VI. Žinodami, kaip mūsų tėvynės oku
pantas persekioja krikščionių tikėjimą 
mūsų tautoje, — ryžtamės giliai vertinti 
Kristaus paskelbtąsias ir Bažnyčios saugo
mąsias tiesas, dalyvaudami savo tikėjimo 
pamaldose ir jaunąją kartą auklėdami 
krikščioniškoje dvasioje.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Meninėje programos dalyje V. Ignaitis 

paskaitė vienos studentės atsiminimus, 
kai ji važiavo į Kauną anomis sunkiomis 
dienomis pas tuometinį ministerį pirmi
ninką M. Sleževičių pagalbos prašyti. El- 
vikių Onutė ir O. Peleckienė padeklama
vo eilėraščių, o T. Burokas padainavo tre
jetą savo naujų dainelių. Tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja O. Peleckienė, 
pašoko „Kepurinę“ ir „Lenciūgėlį“.

Tautos Fondui surinkta £8. —
J. Vaidilutis

KRISTIJONO DONELAIČIO 
MINĖJIMAS

Kovo 21 d., 6 vai. vakare, Bradfordo 
lietuvių Vyties Klubo salėje rengiamas 

KRISTIJONO DONELAIČIO 
250 metų gimimo sukakties minėjimas.
Pe skaitą ta tema skaitys kun. J. Kuz- 

mickis.
Kviečiame visus vietos ir apylinkės lie

tuvius minėjime dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas su šv. Komunija lietuviams 

evangelikams laikysiu kovo 8 d., 14 vai., 
Bradforde, Vokiečių bažnyčioje, 29, Grt. 
Horton Rd.

Kun. Aldonis Putcė

EUROPOS LIETUVIS

ATSISVEIKINIMAS SU JURGIU
Ir vėl vienas aktyviųjų lietuvių, tik šį 

kartą jaunosios kartos, palieka Bradfordą 
ir išvyksta įsikurti į užjūrius. Praeitą 
šeštadienį Lietuvių Vyties klube jam su
rengtos gražios išleistuvės. O jas rengti 
buvo už ką. nes Jurgis, kaip mes ji pratę 
vadinti, nebuvo eilinis mūsų kolonijos na
rys. Jis buvo vienas jaunosios kartos ak
tyviųjų lietuvių.

Jurgis Šergalis gimė, pirmuosius žings
nius savo mamytės prilaikomas pradėjo 
žengti ir pirmuosius mokslus pradėjo eiti 
savo gimtuosiuose Kybartuose. Raudona
sis siaubas užklupo Lietuvą, ir jaunojo 
Jurgučio tėvai su šeima pasitraukė į va
karus. Po didelių vargų ir sunkių pergy
venimų jie atsidūrė vienoje D.P. stovyklo
je, kur jau kiek paūgėjęs Jurgis lanko 
gimnaziją. Vėliau atsikelia į Angliją ir įsi
kuria Bradforde. Čia baigia technikos mo
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VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMO

ŠVENTĖ MUENCHENE

Užsieniečių „Susitikimo Namuose“ 
Muenchene vasario 15 d. atvykstančius 
apie šimtą lietuvių sveikino išrikiuota 
graži puokštė tautinių vėliavų. Tuoj visi 
pasijuto savo namuose! Kauno Karo Mu
ziejuje kas vakaras skambėjusi varpų me
lodija „Marija, Marija“ pasklido plačiai 
po namus ir sutelkė visus invokacijai, ku
rią kalbėjo, pagal Sibiro Lietuvaičių mal
daknygę, kun. J. Tautkevičius. Ludwigs- 
feldo moterų chorelis pagiedojo Gaidelio 
„Skaisčioji Marija“, o pabaigai visi daly
viai — Sasnausko „Apsaugok, Aukščiau
sias“.

Apyl. Bendruomenės pirmininkas I. 
Apyrubis pasveikino ir pasidžiaugė susi
pratusia Muencheno bendruomene, gau
siai susirinkusia į minėjimą. Sveikino ir 
svečiai kitataučiai.

Paskaitą skaitė J. Kairys — apie gali
mybes Lietuvai ir kitoms pavergtosioms 
tautoms atgauti laisvę. Vieną iš tokių ga
limybių numatė Sovietų Sąjungos suby
rėjimą. Subyrėjimas yra galimas iš vidaus 
ir iš lauko — trečiojo pasaulinio karo at
veju.

Iš vidaus Sov. Sąjunga gali subyrėti dėl 
savo ūkinės sistemos, kurios pagrinde yra 
marksizmas, ir dėl savo valstybinės san
tvarkos, kuri yra diktatūra.

Savo ūkine sistema Sov. Sąjunga nepa
jėgė sukurti dirbantiesiems žadėtosios 
materialinės gerovės, kas masėse, o ypač 
jaunime kelia nepasitenkinimą. Tai gali 
privesti prie sukilimo ar kitokiu būdu 
esamosios tvarkos pakeitimo. Sov. Sąjun
ga gali subyrėti ir dėl komunstų partijos 
vykdomosios diktatūros, kuri yra bene 
pati sunkiausia iš iki šiol žinomų. Toji 
diktatūra yra lygiai nepakenčiama, kaip

BIRMINGHAMAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Birminghamiečiai, nors skaičiumi ir ma 
ža lietuvių kolonija, dvasia nė kiek nęmen 
kesnė už didžiąsias ir palaimintąsias. Mi
nint šią Vasario 16 sukaktį, susirinko bū
relis lietuvių, kurie dar jaučiasi lietuviais, 
neapsiklojo didmiesčio dulkėmis, dar nepa 
vargo besumuodami savo banko knygutes 
ir iš nuovargio neužmigo. Mes neturime 
puikių salių ir modernių džiazų, kuriais ki 
ti gali džiaugtis, bet tebeturime atsivežtą 
lietuvišką dvasią ir meilę savo kraštui.

Dr. K. Valteris savo paskaitoje priminė 
mūsų daromąsias klaidas ruošiant minėji
mus, kurie virsta puošniomis puotomis su 
visokiomis linksmybėmis, lyg džiaugtumės 
praradę savo tėvynę. O turėtų būti blaivūs 
diskusiniai minėjimai, nagrinėjant įvai
rius praeities ir šių dienų klausimus.

Baigiant šį kuklų minėjimą, pagerbti žu 
vusių ir žūstančių už Tautos laisvę daly
viai simboliškai persikėlė prie Nežinomo
jo kario kapo ir, orkestrui grojant maldą 
ir Tautos himną, daugelis nubraukė gailią 
ašarą. Tamošius

NOTTINGHAMAS
MIRĖ A. MONSTYS

Vasario 27 d. Nottinghame mirė lietuvis 
Aleksandras Monstys.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 7 d., 
10.30 vai., iš St. Patrick bažnyčios, London 
Rd. Velionies kūnas bus pašarvotas bažny
čioje iš vakaro. Bažnytines apeigas atliks 
kun. J. Kuzmickis.

- Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — išpažintis kovo 7 d., 2.30 vai.
Pamaldos kovo 8 d., 12.15 vai.

STOKE-on-TRENT — kovo 8 d., 12 vai.
COVENTRY — kovo 14 d., 7.30 vai. vak. 

pamokslas ir išpažintys. Kovo 15 d., 12.30 
vai., išpažintys ir Mišios su pamokslu.

(Kitos pamaldos 2 psl.)

kyklą ir pradeda savarankiškai gyventi.
Mes jį matėme didžiulėj kooperatyvo 

krautuvėj pardavėju, vėliau radio ir tele
vizijos reikmenų krautuvėj vedėju. Dar 
vėliau dirbo viename lėktuvų fabrike. 
Šiandien, kaip geras specialistas, turi tris 
pasiūlymus Kanadoj ir ten išvyksta 
dirbti.

Bet mums įdomiau kas kita. Jis buvo 
aktyvus jaunesniosios kartos lietuvis. Jis 
jaunas, pilnas energijos ir nenurimsta vie
toj: jis pats sportuoja ir organizuoja ki
tus. Jurgis Bradfordo krepšininkų kapito
nas, ir jo vadovaujami bradfordiškiai lie
tuviai laimi taurių.

Pagaliau mes jį turėjome Bradfordo 
lietuvių Vyties klubo nepakeičiamu pir
mininku. Jis buvo visiems malonus, nuo
širdus ir paslaugus. Štai dėl ko bemaž vi
si Bradfordo lietuviai susirinko aną šešta- 

ir ūkinė sistema, ir ji gali mases privesti 
iki kraštutinio pasipriešinimo.

Trečiasis pasaulinis karas Sov. Sąjungą 
parblokštų. O jam visi ruošiasi, ir karui 
kilti šiuo metu yra pilna židinių.

Poetiniu posmeliu užbaigtą paskaitą be
tarpiškai sekė simbolinis mūsų Nepri
klausomybės istorijos vaizdelis. Jį išpildė 
stud. J. Vyšniauskaitė, mokinės K. ir R. 
Pauliukevičiūtės, stud. R. Sakalauskaitė 
ir mok. E. Molnerytė. Jų poetinius žodžius 
ir šokį lydėjo Pakalnio, Čiurlionio, Dva
riono muzika ir senesnieji miuncheniečių 
saviveiklininkų įgrojimai. Ant Gedimino 
stulpų iškilo Valstybės herbas, užsižiebė 
tėvynės meilės žiburėliai, bet viską prislė
gė komunistinės rankos uždėtas piautuvas 
ir kūjis... Tačiau pirmosiomis gėlėmis iš
kaišytas pavasario vualis pridengė prie
spaudos ženklus ir viltingai suskambėję 
jaunimo lūpose tautos prisikėlimo šūkiai, 
sustiprinti Tautos Himno.

Pertrauka. Po jos solistės M. Pansės-Si- 
maniūkštytės liaudies dainų koncertas. 
Akompanuoja nauja mūsų pajėga — 
Stuttgarto operos koncertmeisteris Dari
jus Lapinskas. Su Panse dainavo pirmą 
kartą scenoje ir dukrelė, aštuoniametė 
Micaelė, porą dainų. Ponia Panse švelniai, 
jautriai, kaip visada, interpretavo mūsų 
liaudies dainą. Tik gaila, kad bloga akus
tika išsklaidė tonus per visus „Susitikimo 
Namus“. Dėkingi miuncheniečiai buvo so
listei ir už tai, kad ji, nežiūrint sekančią 
dieną įvykstančio jos koncerto centrinia
me Nepriklausomybės minėjime Mannhei- 
me, vis tiek ryžosi praturtinti šventę ir 
Muenchene.

Po koncerto įvyko jaukus pobūvis, ku
riam vaišes paruošė Muencheno Moterų 
Klubas.
,Sekančią dieną, sekmadienį, gražus bū

relis susirinko Muencheno priemiesty — 
Ludwigsfelde pamaldoms už Lietuvą. Nuo 
viškų vargonuojant ir energingai vado
vaujant giedojimui muzikams V. Banai
čiui ir D. Lapinskui, ir bendras giedoji
mas buvo stiprus, ritmiškas.

Po pamaldų vaikai ir jaunimas buvo 
kviečiami pasiklausyti B. Pūkelevičiūtės 
surežisuotų lietuviškų pasakų iš plokšte
lės. Susirinkus daugiau suaugusiųjų negu 
vaikų, su dideliu įdomumu sekė visi tik
rai meniškai ir psichologiškai suvaidintas 
6 liet, autorių pasakas.

Agė (ELI)

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

HAMBURGE

Vasario 16 minėjimas PLB Hamburge 
(įvyko vasario 15 d. Bažnyčioje pamaldas 
atlaikė kun. V. Šarka. Po pamaldų įvyko 
iškilmingas posėdis parapijos salėje, ku
rios scenoje buvo Vytis, Gedimino stulpai, 
Lietuvos, Vokietijos vėliavos ir kiti sko
ningi papuošimai.

Minėjimą atidarė kun. Šarka ir po savo 
jautrios kalbos pranešė, kad Vokietijos 
parlamento atstovas Dr. Roland Seffrin 
buvo prižadėjęs dalyvauti šventėje, bet 
negalėjo atvykti, nes turėjo vykti į Rends- 
burgą, kur turėjo pasakyti vokiečių ka
riams kalbą ir susitikti su vokiečių aukš
taisiais karininkais. Jis perdavė Dr. R. 
Seffrin sveikinimus lietuviams. Dr. R. 
Seffrin sveikinimai susirinkusių minėji- 
man buvo pagerbti gausiais plojimais. Po 
to kun. Šarka pakvietė kalbėti Dr. Joną 
Norkaitį jun., kuris pirma lietuviškai, vė
liau vokiškai skaitė savo turiningą kalbą, 
primindamas rusų caro laikų skerdynes 
Kražiuose, 1863 metų lietuvių sukilimą, 
kazokų žiaurumus, trėmimus Sibiran ir 
dabartinius bolševikų vykdomuosius lie
tuvių trėmimus, persekiojimus ir rusini
mą bei tautos naikinimą ir laikymą ne
laisvėj. Tik gaila, kad Dr. J. Norkaičio 
kalba buvo sunkiai girdima salėje.

Buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę atsistojimu ir pasveikinti Vyties 
kryžiaus kavalieriai. Sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Po šių iškilmių prasidėjo meninė dalis, 
kurios programą lietuviškai ir vokiškai 
pranešinėjo studentas Lingė. Stasys Cit- 
varas solo, akompanuojant poniai S. Lem- 
kei, sudainavo lietuvių kompozitorių kūri
nių lietuviškai ir vokiškai. Albinas Gedvi
lą jautriai padeklamavo Maironio ir kitų 
lietuvių poetų kūrinius. Meninės dalies 
išpildytoj ams buvo įteikta gėlių.

palinkėti gero pasisekimo naujoj vietoj ir 
naujose pareigose.

Jis vedė šio krašto dukrą Patriciją, kuri
padidino mūsų eiles, nes ji ne tik kalba, 
bet ir dainuoja lietuviškai.

J. Vaidutis

Buvo dar sveikinimų žodžiu ir raštu.
Minėjimą uždarė kun. Šarka, apgailes

taudamas, kad daug kam buvo išsiunti
nėta pakvietimai, bet salė nebuvo pilna. 
Po to buvo pobūvis.

J. C.

TURTINGAS MINĖJIMAS

Osnabruecke 1964 m. vasario 16 d. buvo 
grsžiai paminėta Nepriklausomybės šven
tė. Ta proga pamaldas atlaikė ir pamoks
lą pasakė kun. P. Ginčius. Susirinkimą 
atidarė ir apie laisvės kovas kelbėjo pirm. 
K. Vaitiekūnas, apie senovės Lietuvą ir 
jos kalbos turtingumą — klebonas, apie 
lietuvių vienybę S. Auderis. Vargo mo
kyklos mok. V. Rudys pagrojo akordeonu, 
o vaikai padainavo, pasakė eilėraščių ir 
pašoko tautinių šokių. Juozas Vegneris 
pasakė eilėraštį — Taškykis, Nemunėli, 
M. Vegnerytė — Gimtinė, VI. Rudys — S 
Lietuva, A. Žaliukas — Katinėlis ir šune
lis, J. Rudys — Lietuvių kalba, Z. Biržiny- 
tė — Padangėj svetimoj, R. Vegneris — 
Kada sugrįšim? Jaunimas vikriai pašoko 
šiuos tautinius šokius: suktinį, klumpako
jį ir noriu miego. V. Zelionka su savo au
tomašina vežė tautiečius iš tolimesnių vie
tų į pamaldas ir minėjimą. V. Žaliuko bu
te vyko ir tebevyksta vargo mokyklos pa
mokos. Minėjimo metu buvo sugiedotas 
tautos himnas ir atsistojimu pagerbti žu
vusieji už tėvynės laisvę.

BAD ZWISCIIENAHN

SUSIRINKIMAS
Vasario 15 d. Bad Zwischenahn lietu

viai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 
46-sius metus. Neturint salės, minėjimas 
įvyko pas Grybus. I susirinkimą atvyko, 
įskaitant ir vaikus, daugiau kaip 20 as- * 
menų.

Apylinkės Vald. pirmininkas P. Kazirs- 
kis. atidaręs susirinkimą, pasakė ilgesnę 
kalbą. Po to sugiedotas Lietuvos himnas, 
šeštadieninės mokyklos vaikai padainavo 
keletą dainelių, padeklamavo ir pašoko. 
P. Kazirskienė trumpu laiku spėjo mergai
tes paruošti, kad jos ga’ėtų dalyvauti mi
nėjime.

Tą pačią dieną išpuolė Grybo gimtadie
nis. Tą proga susirinkusieji sukaktininką 
širdingai pasveikino ir sugiedojo jam il
giausių metų. Grybai dalyvius pavaišino.

J.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje ga'ima pinigus 
siųsti šiuo, adresu:

Panelė R. Kumfertaitė. 5 Koeln-Kalk, 
Dieselstr. 40/2G.

Pinigsi siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.

PARDUODAMI BALDAI

Parduodami beveik nauji dalykai: pra
bangi dviguba lova, sofa ir dvi minkštos 
kėdės, virtuvinis stalas su kėdėmis, elekt
rinis virtuvas. Perkant buvo mokėta apie 
500 svarų, parduodama už 100 sv. Skam
binti Londone: GLA 2421.
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