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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Užsieninis šlamštas svetimomis 
kalbomis

Bolševikams nepriklausomos Lietuvos 
metai buvo ir tebėra rakštis, kurios jie nie 
kaip nepajėgia ištraukti iš žmonių sąmo
nės jokiomis propagandos priemonėmis. 
Gera dar jiems buvo anais Stalino laikais, 
kai kiekvieną tebesiilgintį praeities leng
vai galima buvo sutvarkyti. Suėmei, įkišai 
į' gyvulinį vagoną ir išgabenai į Sibirą. 
Dėl to tada laikraščiuose būdavo pakolio- 
jatna Lietuvos praeitis, ir tiek turėjo už
tekti. ■

Šiandien jau vien tokio koliojimo nebe
užtenka, reikia jau pabandyti ir įrodinėti, 
kad dabar geriau, šitokio įrodinėjimo grie 
biasi ir J. Januitis, kurio straipsnis „Ta
rybinis žmogus — internacionalistas“ iš
spausdintas „Komunisto“ žurnalo Nr. 6.

Skaitydami jo įrodinėjimus, mes tiesiog 
stebimės, kokių rizikingų argumentų ten
ka kartais griebtis ir kokios tos pastangos 
vis tiek išeina nesėkmingos. Štai Januitis 
puola nepriklausomos Lietuvos radiją. 
Girdi, daug laiko buvę skirta pamaldoms, 
o maža operoms. Dabar, aišku, pamaldos 
jau nebetransliuojamos, bet Januičiui ne
rūpi ir operos. Operas jis, matyt, mini tik 
šiaip sau. Jam svarbiausia yra tai, kad 
anuomet per maža būdavę transliuojama 
lietuviškos muzikos ir per daug „užsieni
nio šlamšto“. Tai ir buvę blogiausia.

O kas gi dabar taip ypačiai gera?
Na gi, matote, dabar Vilniaus radijas 

naudoja savo transliacijoms net tris kal
bas — lietuvių, rusų ir lenkų, o televizija 
dvi — lietuvių ir rusų. Ką gi dėl to dau
giakalbiškumo galėtų pasakyti tie žmonės, 
kurie Januičiui skundėsi, kad anuomet 
būdavę per daug „užsieninio šlamšto“? 
Dabar juk iš tiesų tiek daug to svetimo 
ir net svetimomis kalbomis pakišamo 
šlamšto, kad savam šlamštui maža belieka 
vietos ir laiko! Vadinas, skelbdamas kovą 
anų laikų internacionalizmo reiškiniams 
Lietuvoje, Januitis tuo pačiu pateikė aiš
kius pavyzdžius, kaip dabar tas interna
cionalizmas nežmoniškai yra užgožęs Lie
tuvą.

Bet Januitis mums sako, kad šiandien 
gyvenimas visiškai suinternacionalėjęs. 
Girdi, šalia lietuvio dirba rusai, ukrainie
čiai, baltarusiai, estai, nors jie, aišku, turi 
savo kraštus ir galėtų ten dirbti ir gyven
ti. Net ir dirbtų savo kraštuose, jei sovie
tiniai vadai nevarytų tokios nutautinimo 
politikos ir nesistengtų visomis priemonė
mis maišyti tautų.

Nekoks jo argumentas ir tas, kad Lietu
va gauna iš kitų respublikų žaliavų, įren
gimų, prekių ir kitoms respublikoms siun
čia savo prekes. Jeigu taip ir yra, tai toli 
gražu nereiškia, kad rusų ir lenkų kalbos 
turi sau pareikalauti plačių teisių iš Lie
tuvos radijo ir televizijos. Nepriklausoma 
Lietuva savo gaminius siuntė į Vokietiją, 
Britaniją, JAV, Prancūziją ir kitur. Ta
čiau Lietuvos radijas tada nebuvo nei dvi
kalbis, nei trikalbis. Jis tik kartais gal 
pagrieždavo vieną kitą užsienietišką plokš 
telę ir tai dažniau, tur būt, iš malonumo 
sau, o ne iš mandagumo ar pareigos prieš 
tuos kraštus, su kuriais prekiaudavo.

O dabar radijas ir televizija iš Vilniaus 
burba rusiškai ir lenkiškai, nes tokia par
tijos politika, ir beprasmiška būtų tikėti 
dar kokiais nors nepagrįstais įrodinėji
mais.

Propaganda padirbtais 
dokumentais

„Panevėžio tiesa“ pasistengė įrodyti, 
kad nepriklausomos Lietuvos jaunimas 
vėjus gaudęs, o dabartinis esąs kupinas 
gražiausių idealų.

Tie visokio pareigingumo idealai dabar, 
žinoma, reikalingi. Jei mokyklas baigęs 

' jaunimas turi eiti į kolchozus, tai jis turi 
būti išmokytas gražiais žodžiais aptarti tą 

. primetamąją pareigą. Jeigu kitaip sakysi, 
negu reikalaujama, tai tave supuls visi 
kaip juodvarniai ir užkapos. Dėl to tik re
tas jaunuolis sako tai, ką jis galvoja. Dėl 
to mes nesistebime, kad ir Panevėžio moks 
leiviai saldžiais žodžiais aptaria savo 
ateitį.

Bet mes vis dėlto labai stebimės tais 
nepriklausomybės laikų moksleivių pasi
sakymais, kurie išspausdinti laikraštyje. 
Ne tik stebimės, bet kartu įtariame, kad 
tokie pasisakymai buvo dabar pagaminti 
laikraščio redakcijos. Girdi, va, kaip prieš 
daugelį metų savo rašiniuose svajojo ka
pitalistų ir buožių sūneliai. Iš pateiktųjų 
pavyzdžių atrodytų, kad jie svajojo apie 
namus, sodus, automobilius, motociklus, 
storą piniginę, balius, apie kitų valdymą 
ir muštynes su lenkais ir žydais.

Ar jie tikrai šitaip svajojo?

RUSAI LIETUVOS
MIESTUOSE

(Elta) Su šią vasarą iš Lietuvos atvy
kusiu, sovietinės okupacijos metais išau
gusiu ir auklėtu aukštosiose Lietuvos mo
kyklose, ELTOS atstovui teko kalbėti apie 
rusus Lietuvos miestuose, apie naujų kolo
nizatorių keičiamą miestų ar vasarviečių 
vaizdą. Atvykęs buvo paklaustas: kur tas 
rusiškumas daugiausia pasireiškia — Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje?

— Jei kalbėti apie miestų išvaizdą, at
sakymas aiškus —- Vilniuje ir Klaipėdoje, 
žymiai mažiau Kaune. Tai daugiau liečia 
miestų išvaizdą. Jei ne Gedimino pilis Vil
niuje ir senos gatvės su senąja architek
tūra ir jei miesto nepažįstančiam turistui 
dar parodoma naujoji statyba — jis Vil
niaus neatskirtų nuo kitų sovietinių mies
tų. Tos naujosios statybos namus lietuviai 
vadina „dėžutėmis“. Manau, jums žinoma, 
kad miestų gatvių pavadinimai rašomi lie
tuviškai ir rusiškai, o daugelį miestų aikš
čių „puošia“ sovietinių didvyrių ar „išva
duotojų“ paminklai.

— Kur daugiau rusų gyventojų, kur 
dažniau gatvėje išgirsi rusų kalbą?

— Vilniuje ir Klaipėdoje. Jei iš Vil
niaus geležinkelio stoties važiuoji gatvė
mis troleibusu, pastebėsi: konduktorės 
kalba rusiškai, ir rusų kalba pranešama 
kur išlipti, pvz., „Litovskij dramteatr“. 
Jei Vilniuje ar Klaipėdoje kurioje krautu
vėje pasiteirausi kokios prekės, labai daž
nai susilauksi rusiško atsakymo. Kai kur, 
pvz., Vilniaus aerodromo kasoje, sėdi tik 
rusės tarnautojos. Jei paklausi ' telefonu 
informacijos apie lėktuvą, atsakys tik ru
siškai („Čto vy choteli?“).

Vilniuje viešbučių tarnautojos, valyto
jos ir kt. personalas — tik rusai. Išimtį 
sudaro „Neringos“ viešbutis, kur papras
tai apgyvendinami užjūrių lietuviai turis
tai. Pažymėtina, kad Kaunas šiuo atžvil
giu lietuviškesnis. Čia jau rečiau gatvėje 
tenka išgirsti rusų kalbą.

— O kaip su rusiškumu Lietuvos įstai
gose?

— Jei kitose įstaigose lietuviškai susi
kalbėsi, tai milicijoje naudojama tik rusų 
kalba. Jei pašte perki sveikinimo telegra-
mą, tai jos tekstas — tik rusų kalba. Iš 
kiekvienos tokios telegramos žvelgia žodis 
„Pozdravliaju“. Aišku, pašto ženklai —tik 
rusiški. O visi dokumentai (sutuoktuvių 
metrikos, diplomai, nuorašai, mokyklų 
atestatai) rašomi dviem kalbomis.

— O kaip su moksline literatūra?
— Pagrindinė mokslinė literatūra (me

dicinos, teisės, inžinerijos ir kt. sričių) 
naudojama tik rusų kalba. Tiesa, kai kas 
gaunama ir vokiečių, anglų ar kt. kalbo
mis, tačiau studentams tenka mokytis, stu
dijuoti naudojant rusų kalba parašytąsias 
knygas.

— Tad ne tik studentai, bet ir gyvento
jai, atrodo, turėtų susikalbėti rusiškai.

— Taip, mokantiems rusiškai būna kai 
kurių patogumų. Pvz., gydytojas turi pa
cientų rusų, o inžinierius turi rusus dar
bininkus ar savo viršininką rusą, čia rusų 
kalba jau reikalinga. Įsidėmėtina, kad 
rusai atvykėliai neverčiami mokytis lietu
viškai, o lietuviai privalo ar neišvengia
mai turi išmokti rusų kalbos. Juk lietuvių 
kalba dėstoma rusų vidurinėse mokyklose 
Lietuvoje, bet patys rusai lietuvių kalbos 
mokymuisi teikia labai mažai reikšmės.

Teko kalbėti su Lietuvoje gyvenančiais 
rusais -—• kolonistais, kurie nė žodžio ne
supranta lietuviškai ir net nesistengia 
pramokti. Paklausti, kiek laiko čia gyvena, 
atsako, kad dešimtį ar net daugiau metų. 
O jei pareiški nusistebėjimą, kad jie ne
moka lietuviškai, tai tik patraukia pečiais 
ir duoda suprasti, kad lietuvių kalba ne
reikalinga. Kiti teigia, kad lietuvių kalba 
esanti sunki, ir taria: tegul geriau lietuviai 
mokosi rusiškai. Štai ir stebime skirtumą 
tarp okupanto ir okupuotojo.

Beje,’jei miestuose visi lietuviai rusiš
kai gerai susikalba, to nepasakytume apie 
kaimą, kolchozuose gyvenančius. Kaime 
su rusais tenka rečiau susidurti, tad ir ru
sų kalba mažiau paplitusi.

— Jums praėjusią vasarą buvus Palan
goje, ar iš tikrųjų joje daug atvykėlių — 
vasarotojų iš Sovietijos?

— Taip, bent praėjusią vasarą Palango-

Nei mes, nei sovietiniai Panevėžio žur
nalistai to nežino, nes tokių akiplėšiškų 
darbų niekas mokyklose nerašinėdavo. 
Vadinas, tos tariamųjų rašinių ištraukos 
yra tyčia padirbtos, kad dabarties gimna
zistai atrodytų ypačiai šviesūs.

Tokį galvojimą patvirtina ir visiškai 
žioplas tų žurnalistų neapsižiūrėjimas. 
Vienoje tariamoje rašinio ištraukoje yra 
pavartotas žodis „atkirtis“, kuris buvo nu
kaltas tik sovietiniais laikais. Tokio žodžio 
anuomet gimnazistai tikrai nežinojo. 

je galėjai susidaryti įspūdį, kad Palanga 
— rusiška vasarvietė. Rusų skaičius ten 
ne mažesnis kaip lietuvių poilsiautojų. 
Lietuviai kalba: greitu laiku Palangoje iš 
viso nebūsią lietuvių... Tai, žinoma, juo
kas pro ašaras.

Rusų vasarotojų prigūžėjus, lietuviams 
paprastai tenka ilgai laukti valgyklų eilė
se. Dar gerai, kad pati jūra neskiria tau
tybių, bet ir vandeny, aplink girdėdamas 
rusų kalbą, pagalvoji: esi išstumiamas iš 
lietuviško kurorto. Palangoje pilna auto
mobilių su Maskvos ar Leningrado nume
riais. Tie atvykėliai išsinuomoja visus 
laisvus kambarius, o jų kainos kyla.

— O koks bendras Palangos vaizdas? 
Ar yra rusiškų paminklų?

— Palangoje tebestovi Jūratės ir Kas
tyčio bei Eglės, žalčių karalienės, skulp
tūros. Tačiau kai dauguma poilsiautojų 
rusai, reikia manyti, kad Palangos valdžia 
nutars pastatydinti sovietinių herojų pa
minklų. Tiesa, pačiame Palangos centre, 
prieš bažnyčią, jau eilė metų riogso ne
gražus paminklas su penkiakampe žvaigž
de, skirtas Palangą „išvadavusiems“ sovie
tų kariams.

Sovietų karininkai į Vilniaus 
, išvadavimo“ metines

(E) Liepos 13 d. Lietuvoje minimas Vil
niaus „išvadavimo“ dvidešimtmetis. Ta 
proga spaudoje skelbiami straipsniai apie 
sovietinių karių tariamai herojinius žy
gius. O Lietuvoje veikiąs Maskvos „Žini
jos“ draugijos skyrius parsikviečia visą 
grupę aukštųjų sovietų karininkų. Į Vil
nių atvykusius rusus karininkus, pagal 
Vilniaus radiją ir spaudą, „šiltai sutiko“ 
buvęs 16-sios lietuviškosios šaulių divizi
jos vadas generolas maj. V. Karvelis. „Ži
nijos“ draugija įvairiuose Lietuvos mies
tuose — Alytuje, Kapsuke (buv. Marijam
polėje), Kėdainiuose, Panevėžy ir kt. sve
čiams — sovietų karininkams dalyvaujant 
rengė vakarus — susitikimus. Tie svečiai 
buvo atsivežę ir „šlovingų kovų relikvijas“ 
— sovietinių divizijų vėliavas.

f SeįtįnioS^
CHRUŠČIOVAS Į V. VOKIETIJĄ

Sekantį pavasarį Chruščiovas galįs ap
lankyti V. Vokietiją.

Tokį pasiūlymą turįs perduoti kancle
riui Dr. Erhardui dabar po Vokietiją va
žinėjąs Chruščiovo žentas „Izvestijų“ re
daktorius Adžubėjus.

DE GAULLETS Į PEKINGĄ
Tarp Prancūzijos ir Kinijos vyriausybių 

vyksta pasitarimai dėl prez. de Gaulle'io 
kelionės į Pekingą.

Jei būtų sutarta, prezidentas lankytųsi 
Kinijoje dar šį rudenį.

NEKOKIE SANTYKIAI TARP DRAUGŲ
Prancūzijos prez. de Gaulle'is pareiškė 

nepasitenkinimą, kad V. Vokietijos vyriau 
sybė tebesilaiko tarptautinės politikos.

Prezidentas savo metu buvo pasirašęs 
prancūzų-vokiečių draugystės sutartį ir 
norėtų, kad V. Vokietija atsisakytų drau
gystės su J.A.V. ir kartu su Prancūzija 
kurtų nepriklausomą Europą. Dabartinė 
V. Vokietijos vyriausybė tebesilaiko drau
gystės su J.A.V.

PAŠTININKAI BAIGĖ STREIKĄ
Britanijos paštininkai pradėjo darbą.
Praeitą šeštadienį turėjo būti pradėtas 

ilgesnis streikas — iki laimėjimo, bet vy
riausybė sutiko padidinti 6.5 proc. atlygi
nimus ir skirtumą išmokėti nuo sausio 
mėn.

NAUJAS NESUTARIMAS SU MASKVA
Norėdama paskatinti Japonijos komunis 

tu s nuversti savo partijos vadovybę, 
„Pravda“ paskelbė sovietų komunistų par
tijos vadovybės laišką Japonijos komunis
tų partijos vadovybei, kuriame ši puolama 
už tai, kad palaiko Kinijos komunistų 
liniją.

Kitame straipsnyje sakoma, kad iš par
tijos pasitraukę japonų komunistai išlei
džia žurnalą, kuriame bus skelbiama kova 
partijos vadovybei.

BLOOMO BANKROTAS
Kreditus sustabdžius, Britanijoje su

bankrutavo Bloomo bendrovė, kuri gami
no ir be tarpininkų pardavinėjo šaldytu
vus.

Bendrovė buvo verta 13 mil. svarų

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Jei jis bus prezidentas
Respublikonų partija savo kandidatu į 

J.A.V. prezidentus pasirinko senatorių 
Goldwaterį. Laisvoji pasaulio spauda su 
tam tikru susirūpinimu sekė jo kalbas, kol 
jis dar nebuvo išrinktas. Jį išrinkus, dau
gumas spaudos dar aštriau pradėjo pasisa
kyti. Štai amerikiečių „The New York 
Times“ rašo:

„Goldwaterio išrinkimas kandidatu yra 
katastrofa respublikonų partijai ir smūgis 
J. Valstybių vidaus ir užsienių politikos 
prestižui. Jis yra toks žmogus, kurio pro
grama išbarstys jo krašto sąjungininkus ir 
privers susidurti su priešais“.

Pačių respublikonų „The New York 
Herald Tribūne“ rašo:

„Respublikonų partijai dabar kyla aiški 
ir didelė grėsmė dėl visokių neišmanėlių, 
neapykantos skelbėjų ir veidmainių. Už
davinys šitokius sutvarkyti senatoriui dvi
gubai pasunkės, bet kartu pasidarys ir 
dvigubai būtinas. Nelengva bus juos su
tvarkyti ir nutildyti“.

Prancūzų konservatoriškas ,,Combat“ 
rašo:

„Goldwateris laikosi Johno Fosterio Dul- 
leso politikos ir yra ją sukarikatūrinęs iki 
kraštutinumo. Iš to išplaukia neatsakingu
mas ir galimybė išskraidinti į orą visą pa
saulį ir savo kraštą“.

Prancūzų gaulistų „La Nation“ rašo:
„Sunku net patikėti, kad toksai kraštas, 

kaip J.A.V., vieną dieną gali pradėti nau
dotis šitokia pavojinga ir pilna prieštara
vimų politika“.

Britų „Daily Mirror“:
„Daugelis tų dalykų, kurie Amerikos vi

suomenėje reiškė padorumą, išmintį ir pa
kantumą, dabar jau dedama į karstą, tik 
dar karsto viršus neužkalamas“.

Danų „Ekstrabladet“: „Karvės rūmuose 
laimėjo juodžiausioji reakcija. Pažangio
sios respublikonų pajėgos, kurios vadova
vo nuo 1940 metų, dabar sutryptos. Šven
tuoju antikomunizmo ir rasių neapykan
tos vardu Goldwateris taiko į primityviuo
sius žmonių instinktus“.

Norvegų „Arbeiderbladet“:

DIENOS -į
AMERIKIETIŠKI KVIEČIAI KUBAI

Juodąja jūra grūdus gabenusio laivo ka
pitonas, kurio laivas buvo sulaikytas ir 
iškrėstas, tvirtina, kad Sov. Sąjunga iš 
J.A.V. pirktųjų kviečių yra davusi ir Ku
bai, nors amerikiečiai kviečius pardavė su 
sąlyga neperleisti niekam.

J.A.V. oficialiai užklausė Sov. Sąjungą, 
ar tai tiesa. Sov. Sąjunga paneigė.
RIAUŠĖS NEW YORKE

Riaušėms akstino davė tai, kad policijos 
leitenantas nušovė 15 m. amžiaus neg
riuką.

Riaušės yra rasinio pobūdžio — tarp 
baltųjų ir negrų, nors kartu vyksta ir plė
šimai.

Tokių riaušių nebuvę jau 21 metai

AFRIKOS VADŲ NUOMONĖS SKIRIASI
Kaire, Egypte, vykstančioje Afrikos 

valstybių galvų konferencijoje Tangani- 
kos prez. Nyererė smarkiai užsipuolė Ga
nos prez. Nkrumą, kuris ligi šiol laiko sa
ve pačiu tikriausiu Afrikos vienytoju.

Jis tiesiog išjuokė Nkrumą prieš 33 Af
rikos kraštų vadus.

VIENINGAS LIETUVIŲ KONGRESAS 
VAŠINGTONE

(Elta) Birželio 26-28 d.d. JAV sostinėje 
Vašingtone įvykęs šeštasis JAV Lietuvių 
Kongresas buvo sėkmingas. Dalyvavo 505 
atstovai. Pažymėtina, kad jame dalyvavo 
daug lietuviškojo jaunimo, vieną Kongre
so posėdį jis pats tvarkė. Kongresas buvo 
labai vieningas, visi nutarimai priimti vie
nu balsu, jų tarpe ir memorandumas JAV 
prezidentui L.B. Johnsonui.

Izraelio turistai Vilniuje
(E) Liepos 1-3 d.d. Vilniuje viešėjo 14 

žmonių grupė iš Izraelio. Prieš atvykdami 
į Lietuvą, turistai lankėsi Odesoje, Kijeve, 
Maskvoje. Turistų grupei vadovavo ne ei
liniai Izraelio veikėjai, bet Izraelio-Sovie- 
tų Sąjungos draugystės sąjūdžio tarybos 
narys M. Ruderis. Vilniaus spaudai jis 
trumpai pareiškė, kad jie esą laimingi pa
siekę Vilnių, nes Pabaltijo respublikų gy
venimu Izraelyje labai domimasi. Lietuvo
je laukiama dar trijų turistinių grupių iš 
Izraelio.

„Abrahamas Lincolnas apsivers karste“.
Britų „The Observer“:
„Nors Hitleris rūpinosi turėti idealiai 

stiprią vyriausybę, o Goldwaterio idealas 
būtų beveik visiškai neturėti vyriausybės, 
tačiau abu jie yra pareiškę norą masiniu 
mastu naudotis prievarta, kad galėtų įvyk
dyti savo svajones. Ir abu remiasi įsitiki
nimu, kad jie yra išgelbėtojai“.

Tačiau maža dalis laikraščių pasisako 
už Goldwaterį ir jo politiką. Štai amerikie
čių „Chicago Tribūne“ rašo:

„Vadinamieji liberalai ir verkšlentojai 
spaudoje negali būti patenkinti, kad paga
liau respublikonų partijoje laimėjo tautos 
balsas. Grįžimas į respublikonizmą reiškia, 
kad tautoje vyksta perversmas, kad maža
sis žmogus neberimsta“.

Norvegų konservatorių „Morgenbladet“:
„Tvirtinimas, kad, išrinkus Goldwaterj 

prezidentu, susilauktume atominio karo, 
yra grubus perdėjimas“.

O italų neofašistų „H Secolo“ rašo:
„Goldwateris yra žmogus, kuris tiki dva 

sinėmis vertybėmis. Pats jis tai yra įrodęs 
savo gyvenimu, reikšdamas meilę kultū
rai, dėmesį savo kraštui ir tradicijoms. 
Jis yra žmogus, kuris tikrai pažįsta komu
nizmo pavojus ir nesivaržydamas kala jį 
prie gėdos stulpo“.

SUSIRŪPINIMAS DABARTIM IR 
ATEITIM

Dėl New Yorke vykstančių žiaurių riau
šių tarp baltųjų ir juodukų šveicarų „Na
tional Zeitung“ rašo:

„Kraštutiniško senatoriaus iš Arizonos 
pasirinkimas kandidatu į prezidentus ir jo 
neigiama laikysena dėl pilietinių teisių 
įstatymo pavojingai įkaitino abejų nuo
taikas“.

Britų „The Guardian“ ta pačia tema:
„Atsakingieji negrų vadai susirūpinę 

dėl tos įtakos, kurią smarkesniesiems neg
rų agitatoriams gali daryti senatoriaus 
Goldwaterio pasisakymai, kad „kraštuti
numas ginant laisves nėra blogybė“.

Kitos rūšies rūpestį rodo prancūzų 
„Combat“, kuris rašo:

„Tiek Londone, tiek ir šešių sostinėse 
skaitomasi su galimybe, kad Atlanto są
junga gali subyrėti. Šitaip atsitiktų, jei tik 
būtų išrinktas Goldwateris. Dėl to dabar 
kyla klausimas: ar europiečiai turi laukti 
ir tik tada pradėti apsijungti, kai tam tik
ra partija ateis į Baltuosius Rūmus?“

PASAULYJ;
— Rumunija, vienintelis Rytų bloko 

kraštas, pasveikino Albaniją ryšium su jos 
„liaudies armijos“ 21 metų sukaktim.

— Mirusio Prancūzijos komunistų va
do Torezo vardu pavadintas Ukrainos 
miestas Čistiakovas.

— Kanadoje mirė 21 m. amžiaus .mergi
na, kuriai susisiekimo nelaimėje 1952 me
tais buvo sužeisti smegenys ir kuri be są
monės taip išgulėjo 12 metų.

— Mississippėje, J.A.V., šiais metais jau 
dingo 12 negrų, kurie varė agitaciją už 
negrų teises.

— Rytų Vokietijos laivas „Heinrich 
Heine“ jau atgabeno į Kubą pirmuosius iš 
užsakytųjų 950 autobusų, gaminamų Bri
tanijoje.

— Pietų Afrikoje renkami pinigai ginti 
teisme tiems dviems anglams, kurie Lon
done buvo užpuolę Kenijos ministerį pir
mininką Kenijatą.

— Prez. Johnsonas pareikalavo kongre
są, kad paskirtų 13 mil. dolerių įgyvendin
ti pilietinių teisių įstatymui.

— Turkijoje po 425 dienų atšauktas ka
ro stovis.

— Graikija skelbia, kad šiais metais 
nuo kovo mėn. Turkija ištrėmė 980 graikų.

— Šveicarijoje suimtas amerikietis, ku
ris bandė perduoti Vokietijoje pavogtus 
628 žebenkščių kailiukus.

— 4 amerikiečiai laivyno karininkai 
prie Bermudų salos bus kapsulėje nuleisti 
į vandenį 60 metrų gylin, ir ten jie turės 
išbūti 3 savaites.

Motinai ir broliui tėvynėje mirus, 
mielą kaimyną

ALEKSANDRĄ ŠUKĮ
nuoširdžiai užjaučia

Baubliai, Glemžai, Maziliauskas, 
Mickevičiai ir Prosinskial
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PAKELIUI AUSTRALIJON
AMERIKOS LIETUVIŲ KREPŠININKŲ RINKTINĖ LOS ANGELĖJE

1964 liepos 7 d. jau 4 vai. p.p. Los Ange
les Tarptautiniame aerodrome pradėjo 
rinktis išlydėtojai. Amerikos lietuvių krep 
šininkų rinktinė iš Čikagos, Illinois, turė
jo atskristi 4 vai. 35 min. Didžiulėj tvar
karaščio lentoj matome elektrinėmis rai
dėmis įrašą: dėl audros vėluoja ir atskris 
5 vai. 50 min.

Gera proga pasikalbėti su spindinčia 
jaunute Hollywoodo žvaigždute Jūrate 
Nausėdaite-Ann Jilliann. Seniai esu užpra
šytas gauti jos nuotrauką vaikučių žurna
liukui „Eglutei1. Prieš porą mėnesių ga
vau iš Brazilijos laišką, rašytą Rymantės 
Steponaitytės, prašančios Jūratės nuotrau
kos Brazilijos lietuvių savaitraščiui „Mū
sų Lietuva“. Rymantė Steponaitytė baigė 
taip: „Šito laiško tikslas yra paprašyti Jū
sų, jei tai nesudarys Jums sunkumų, pa
siųsti aktualesnių žinių apie tą mūsų 
„Shirley Temple“ ir paprašyti, kad ji pri
siųstų savo fotografiją specialiai „Jaunys
tės Aidui“, nes daug Brazilijos lietuviukų, 
geltonplaukių, mėlynakių kaip ir ji, trokš
ta būti jos garbintojais“.

Nuotraukas gavau, netrukus išpildysiu 
prašymus.

Lygiai 5 vai. 50 min. po pietų iš lėktuvo 
pradeda lipti mūsų sportininkų atstovai — 
krepšininkai su vadovais, palydovais. Val
das Adamkavičius, Vytautas Grybauskas 
ir vienuolika pirmaeilių krepšininkų. Lie
tuviškos spaudos atstovai P. Petrutis, J. 
Šoliūnas. Visi gražiomis vienodomis uni
formomis, juodos spalvos švarkais su dide
le lietuviška Vytimi širdies pusėje.

Paprašytas, pristatau jaunąją Holly
woodo lietuvių žvaigždutę Jūratę Nausė- 
daitę-Ann Jilliann. Ji visiems klausan
tiems mūsų sportininkams taria trumpus, 
širdingus sveikinimo sakinius švaria lietu
vių kalba, pabaigai net šūktelėjus: Kovo
kite už Lietuvos garbę! Jai visi ploja. 
Sutikimo pirm. Liūtas Grinius pasako, 
kad svečiai sportininkai vietinių lietuvių 
mašinomis gali pasivėžinti po miestą, apy
linkes. Turime visi vėl būti aerodrome 8 
vai. 30 min. šį vakarą.

Pavėžinimui gaunu 4 krepšininkus: Val
teris Bažėnas, Edvardas Modestavičius, 
Andrius Adzima ir Edvardas Slomčinskas. 
Prie spaudos kiosko jie tuoj perka atviru
kų, rašo artimiesiems. Ten ateina žvaigž
dutė Jūratė su tėveliais ir broliu. Sutaria

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(23)

Nuostabiai patinka man tas daktaras... 
Kiekvienas jo žodis tarsi traukte traukia prie 
jo; tarsi visa tai seniai aš pati buvau maniusi 
ir turėjusi savo sieloje, taip man tie jo žodžiai 
seni ir pažįstami, žinoma, būtų beprotystė va
žiuoti už šimto mylių gelbėti ligonių ir mokyti 
nemokančių, turint čia pat, aplink save, tiek 
tamsių galvų, tiek negelbimų vargų. Aš tai nu
maniau, bet rodės man, kad vis tiek nieko ge
ro aš čia nepadarysiu. Labai norėjau, bet gerai 
daktaras sako, kad vieno noro neužtenka, dar 
reikia mokėti; reikia žinoti, iš kur ir kokiu 
būdu pradėti veikti. Dabar, dėkui jam, prade
du suprasti ir mokėti. Jis man nuolat rodo ta
kus, kuriais žengdama galiu, nors retkarčiais, 
pasijusti nesanti jau visiška veltėdė. Maža 
man to... Tačiau, atsiminus daktaro žodžius, 
kad iš karto niekas nėra padaromas, nurlms- 
tu, turėdama tvirtos vilties ir noro kasdien 
daugiau veikti.

Sausio 28 d.
Nunešėme su Alenute ryšulį visokių dra

bužių tai daktaro ligonei. Net nusigandau ją 
pamačius: dar tokia jauna, o sudžiūvusi — 
vieni kaulai; išbalusi, lyg drobė, lūpos dreba 
iš didelio silpnumo. Sėdi lovoje atsilošusi į 
priegalvį. Pradžiugo vargšė gavusi tiek dova
nų, net šypsoti pradėjo.

— Dievas, — sako, — mielaširdingas naš
laičiams, atsiuntė tokių geradėjų. Kaip aš da
bar begalėsiu atsimokėti?

Ji tvirtai tikis pagysianti, nuolat kalba, 
kaip visą amžių tarnausianti daktarui už jo 
gailestingumą.

Savo „prelekcijomis“ mergaitėms lig šiol 
esu patenkinta. Beveik visados gerai atmena,

ką pirmiau buvau sakiusi. Mano pasakojimais 
taip domis, kad, susirinkusios vakare, tuojau 
klausia, ar ateisiu šįvakar pas jas. Stanislovas, 
jei tik turi laiko, visados sėdi kartu, klausyda
mas atsidėjęs. Jis tapo labai mokytu vyru: 
pramoko rašyti, o skaito — lyg ropę graužia. 
Ima iš manęs knygutes ir laikraščius ir skaito 
sekmadieniais ne tik sau, bet ir kitiems.

Kartais į pamokas ateina tėtušis. Klausos, 
žiūri, savo įpratimu paglosto man galvą ir ei
na sau. O paskui sako:

— Tik, meldžiamoji, viską dirbk atsar
giai. Kad kas nepatirtų... Tų knygų nemėtyk.

Alenutė juokias iš manęs, kad, vakarui 
atėjus, vis bėgioju ant aukšto į savo kambarį 
ir žiūriu pro langą. Negaliu nieko prieš tai pa
sakyti... Tiesa. Pro mūsų langus toli matomas 
visas kelias lig pat miestelio, tai ir žiūriu, ar 
nepasirodys ten aukštas, juodas stuomuo... 
Nieko nepamačius, darau liūdną veidą ir dai
nuoju Alenutei daktaro dumkos žodžius:

Pusta droga na Podole, ani wiešci niema!.. 
Ką padarysi?! Ilgu, kad jo nėra, ir gana!

Sausio 30 d., pirmadienis.
Gavau malonią dovaną — daktaro foto

grafiją. Panašus, bet ne visiškai. Mano nuo
mone, fotografija tuomet yra gera, jei joje su
gauta vyriausioji veido išraiška, žmogus turi 
visokių išraiškų, bet kiekviename veide yra 
viena ypatybė, kuri geriausiai žmogų charak
terizuoja. O to kaip tik nėra toje fotografijoje, 
čia daktaras atrodo per daug linksmas, o jo 
vyriausioji išraiška yra melancholinga ir rim
ta. Bet ir taip jam gražu. Mėgstu į jį žiūrėti, 
kai jis kuo nors užsiėmęs, kai, pavyzdžiui, 
skaito: jo profilis toks vyriškas ir gražus, juo
di, lyg kregždės sparnai, plaukai taip puikiai 
banguoja ant jo aukštos kaktos... O tokių akių 
lig šiol dar nebuvau mačius, tokių gerų, sva
jingų ir taip ryškiai atmušančių sielos judė
jimus.

Prašiau jį anąsyk duoti man paskaityti 
visas savo poezijas, šiandien atnešė didelį, 
juodą, pilną popiergalių notesą. Lig šiol netu
rėjau laiko pažiūrėti, tik dabar, atėjus į savo 
kambarį gulti, galiu ramiai skaityti.

Vasario 2 d., ketvirtadienis.
Pati nežinau, kas man yra... ar esu lai

minga, ar pikta, ar liūdna... Tarp daktaro ei
lių radau vienas, paskutiniu laiku parašytas,

be jokios antraštės; matyti, jos sudėtos eks
promtu, nenušlifuotos kaip reikiant, bet iš 
pat gilumos širdies, tokios pilnos poezijos, kad 
man labai patiko. Iš pradžios, lyg juokauda
mas, jis sakos norįs būti musele ir po „jos“ 
kambarį lakioti; bet musė greitai gali žūti, tai 
verčiau būti paukšteliu, paskui gėle, jos palan
gėje augančia, pagaliau nori tapti žvaigžde ir 
iš aukštybių žiūrėti pro „jos“ langą; gal „ji“, 
pažiūrėjus į dangų, pamatytų žvaigždelę, tada 

...Nors akies mirksnį spindėčiau gilybėj 
Tavo akelių... Mano visai laimei ir to už

tektų...
Ant eilių nebuvo pažymėta, kam jos rašy

tos; bet man į galvą atėjo nuostabi mintis, kad 
žinau kam. Laimę pajutau širdyje... Bet tai 
buvo labai trumpai, tuojau paėmė apmaudas, 
supykau ant savęs ir, metus tas kvailas mintis 
šalin, tariau sau: Ko aš pablūdau?! Gražios 
eilės ir tiek. Tegu sau rašo, kam nori, kas man 
galvoj!

Pavakary atėjo daktaras. Atsisėdau prie 
fortepijono, o jis atsistojo šalia.

— Noriu tamstos prašyti, — tariau, — pa
likti man ilgiau juodąjį notesą, kad galėčiau 
persirašyti kai kurias eiles.

— Tai tamsta jau perskaitei? Vieni nie
kai — ar ne tiesa? O laikyti tamsta gali, kiek 
tik norėdama.

— Daug yra gerų.
Grojau sonatą, bet jutau jo akis, žiūrin

čias į mane be paliovos. Erzino tai mane, ne
žinojau, kur pasidėti, ūmai išgirdau patylomis 
ištartą: „Viktutė!“ Kraujas puolė man į veidą, 
paėmiau kelis klaidingus akordus ir kėliaus 
nuo fortepijono. Mano „velniukas“ vėl įlindo į 
mane. Pikta buvo, kad jis, užuot klausęsis mu
zikos, kas žin apie ką mąsto ir šneka.

— Dėl ko taip trumpai? — paklausė jis. 
— Gana bus...
Pradėjau dėstyti gaidas ant etažerkos, jis, 

priėjęs arti, paėmė mano ranką. Supratau, 
kad nori ją pabučiuoti, išplėšiau ją ūmai ir 
išbėgau iš kambario prie ūkio. Per visą vakarą 
neištarėme vienas antram nė žodžio, vis lai- 
kiaus iš tolo. Pastebėjau, kad jis buvo niūrus 
ir, neilgai tepabuvęs, išėjo.

Nesigailiu nė kiek. Kam man tos jo eilės, 
rankų bučiavimas! Nenoriu! Baugu man ir 
neramu... Be to viso buvo man gera ir turi 
būti gera...

(Bus daugiau)

ALGIRDAS GUSTAITIS

me važiuoti dviem mašinomis prie pajū
rio, Santa Monicos.

Bevaikštinėdami, besifotogra'fuodami 
gražių palmių alėjose juokaujame. Jūra- 
tėlė, kaip lakštutė, visus linksmina savo 
gyvu juoku, smagiais pasakojimais, daine
lėmis, nors jai dar tik 14 su puse metų. 
Kas per mergaitė! Slomčinskas — aukš
čiausias visų mūsų rinktinės krepšininkų, 
6 pėdų 11 inčų. Eina jiedu drauge, Jūratė- 
lė vos iki juostos.

Pagarsėjusiame tarptautiniame blynų 
restorane pasirenkame skanėstų. Net keli 
apgailestaujame, kad nėra lietuviškų bly
nų. Vieni užsisako švediškus, kiti vokiš
kus, havajiškus. Trys krepšininkai užsisa
ko pieno, ketvirtasis kavos.

Grįžtame pagal tvarkaraštį, bet esame 
pirmieji. Po 9 vai. vak. sutikimo pirm. L. 
Grinius mane įgalioja pravesti atsisveiki
nimą, o jisai nueina tvarkyti išskridimo 
formalumų.

Kelionės vadovas Valdas Adamkavičius 
išrikiuoja krepšininkus. Pasveikinu atvy
kusius, mums sudariusiems išskirtiną pro
gą išlydėti iš Amerikos žemyno į tolimąją 
Australiją garbingo Lietuvos ir lietuvių 
vardo garsinimo apskritu kamuoliu. Žodį 
kviečiu tarti Praną Lubiną, buvusi JAV-ių 
olimpinių žaidynių kapitoną, padėjusį Lie
tuvai 1939 metais pakartotinai apginti 
Europos krepšinio čempionatą.

Jam priekin išėjus, karšti plojimai. Jis 
pradeda lietuviškai: „Mieli broliai, krepši
ninkai lietuviai“. Ragina garbingai atsto
vauti lietuvišką sportą, kuris turi garbin
gą praeitį. Grįžkite laimėtojais!

Jaunimo vardu kviečiama atsisveikinti 
populiarioji Los Angeles jaunimo vadovė 
O. Razutienė. Po jos širdingų linkėjimų, 
pakviečiamos jos suorganizuotos, jau ri
kiuotėje laukiančios lietuvaitės tautiniais 
rūbais kiekvienam rinktinės dalyviui pri
segti po rožę. Gražiosios lietuvaitės, kaip 
tviskančios plaštakėlės lietuviškuose lau
kuose, pasipila su raudonomis, baltomis 
rožėmis prie Lietuvos spalvų gynėjų. Iš
vykos vadovui V. Adamkavičiui rožę įsega 
O. Razutienė, rinktinės kapitonui V. Gry
bauskui — Jūratė Nausėdaitė-Ann Jilli
ann. Aplinkui jauki, maloni nuotaika.

EUROPOS LIETUVIS

Lėktuvas tuoj pakils link Sidnėjaus 
Australijon. Trumpai linkėjimus užbaigiu, 
visus čionai susirinkusius išlydėti, o tokių 
buvo apie pora šimtų, paragindamas tris
kart sušūkti „šimtą, šimtą, šimtą“, kuris 
teprimena siektiną taškų skaičių būsimo
se žaidynėse.

Amerikos lietuvių krepšininkų rinktinės 
vardu visiems padėkojo V. Adamkavičius. 
Užtikrino, jų visa rinktinė darys, kiek tik 
jiems bus įmanoma geriausiai, kad patei
sintų į juos sudėtąsias viltis.

Einant prie į lėktuvą vedančių durų, 
liekančių lietuvių minia savanoriškai, 
širdingai šaukė „Sudiev, sudiev, sudiev...“ 

* * *

Australijoje mūsų krepšininkai turės 
23 rungtynes. Pirmosios trejos bus su 
Australijoje gyvenančių lietuvių rinktinė
mis komandomis. Vėliau su australiečių 
komandomis, jų tarpe net triskart rungsis 
su Australijos valstybine rinktine. Į Los 
Angeles grįš rugpiūčio 13 d. 7 vai. 10 min. 
vakaro Pan Amerikan lėktuvu, skridimo 
Nr. 812. 

* * *

Australijoje mūsų krepšininkams nu
matyta daug sutikimų, balių. Patyrę spor
tininkai sako, kad po „gero“ baliaus se
kančią dieną būna beveik užtikrintas pa
vaišintųjų pralaimėjimas. Žiūrovai, spau
dos korespondentai teisina kaip „tą dieną 
komandą lydėjusią ypatinga nesėkme“. 
Geras poilsis, svaiginamų gėrimų nevarto
jimas yra vienos svarbiųjų taisyklių net 
labai sklandžiai susižaidusiems.

Savo akimis mačiau blankus, paruoštus 
nepriklausomos Lietuvos sporto vadovy
bės, kurias turėjo užpildyti ir po jomis pa
sirašyti kiekvienas rinktinės dalyvis. Be 
kitko, ten buvo savo parašu, garbe pasiža
dama treniruočių, reprezentacinių kelio
nių metu besąlyginai klausyti komandos 
ir išvykos vadovų, negerti svaiginamų gė
rimų, neįsileisti į romansus su moterimis. 
Tatai tinka ir šiems laikams.

Mieli Australijos lietuviai tikrai pasi
tarnaus mūsų sporto atstovams — šau
niesiems krepšininkams, nesudarydami 
kenksmingų progų. Ant pagerbtuvių stalų 
iš viso galėtų nebūti svaiginamų gėrimų.

* * *

Bent iš kelių asmenų esu girdėjęs labai 

gražių atsiliepimų apie sporto, spaudos 
idealistą P. Petrutį, keliaujantį su šia 
rinktine. Jis tylus, kuklus. Apsikabinęs 
fotografavimo priemonėmis. Girdėjau, vie
nas sportininkų norėjo padėti P. Petručiui 
nešti, betalkindamas išmetė ir taip apga
dino foto aparatą, gal vargu ar be Austra
lijos pataisys. Bet nukentėjęs nesiskundė.

* * •

Geros kelionės, gero sporto ir gerų lai
mėjimų Australijoje, mieli Amerikos lie
tuviai krepšininkai!

Los Angeles, Calif. 1964 liepos 7 d.

MIRĖ ŽURNALISTAS ST. VAINORAS

(E) Birželio 29 d. Čikagoje mirė žurn. 
St. Vainoras, „Naujienų" politinės kroni
kos redaktorius, kelių knygų vertėjas iš 
švedų kalbos. Prieš 54 metus Palangoje 
gimęs St. Vainoras spaudoje pradėjo ben
dradarbiauti Klaipėdoje, redagavo žurna
lus — „Jūrą“ ir Mūsų Jūrą“. Po karo pa
sitraukęs į Vakarus, gyveno Vokietijoje, 
Švedijoje ir JAV. Liepos 2 d. palaidotas 
Tautinėse kapinėse Čikagoje.

A. PONKIELIO OPERA „LIETUVIAI“
Įvairių muzikos leidinių, saugomų Lie

tuvos Valsybinėje bibliotekoje, tarpe yra 
Amilkarės Ponkielio operos „Lituani“ 
(Lietuviai“) klaviras. Matyt, kad šis pir
mojo leidinio egzempliorius priklausė lie
tuvių kompozitoriui M. Petrauskui, nes 
antraštiniame knygos lape yra jo autogra
fas ir data — 1911 m.

A. Ponkielis (1834-1886) buvo žymus 
XIX a. italų kompozitorius. Jis sukūrė 12 
operų, 2 baletus, gedulo maršą, himną ita
lų revoliucionieriui D. Garibaldžiui ir kt. 
Savo operomis „Savojietė“, „Rodrigas“, 
„Lietuviai“, „Džiokonda“ ir kt. A. Ponkie
lis išgarsėjo visoje Italijoje, bet pasaulinio 
garso pasiekė tik jo opera „Džiokonda1.

A. Ponkielis operą „Lietuviai“ parašė 
pagal A. Mickevičiaus poemą „Konradas 
Valenrodas“. Pirmą kartą šita opera buvo 
pastatyta 1874 m. kovo 7 d. Milano operos 
teatre , La Skala“. Vaidmenis atliko žy
mūs ano meto italų dainininkai: Konrado 
Valenrodo — tenoras Luidzis Bolis, Aldo
nos — sopranas Antonieta Frici ir kt.

1884 m. A. Ponkielio operą „Lietuviai“, 
pavadintą „Aldona“, pastatė Peterburgo 
Imperatoriškasis teatras. 1916 m. ją ruo
šėsi pastatyti Peterburge gyvenusieji lie
tuviai, vadovaujami kompozitoriaus A. 
Kačanausko, bet nepastatė, nes nebuvo 
kam išversti operos libreto.

AR VISA TAUTA KALTA?
Kristus verkė, iš kalno žiūrėdamas į Je

ruzalės miestą: „Tu nepažinai savo aplan
kymo meto! Ateis tau dienų, kad nepriete
liai apves tave pylimu, apguls tave, su
spaus tave iš visur, parblokš žemėn tave 
ir tavo vaikus ir nepaliks tavyje akmens 
ant akmens" (Luk. 19,41-44).

Jeruzalės miestas buvo sunaikintas, ka
dangi nepažino aplankymo valandos, ir 
visa žydų tauta buvo išblaškyta.

Ar visa tauta kalta, ar atskiri žmonės? 
Ar lygiai buvo kalti religiniai bei civili
niai tautos vadai, klastingai išgavę iš Pi
loto mirties sprendimą Kristui, ir ta leng
vabūdė minia, vieną dieną šaukianti Jė
zui: „Palaimintas karalius, kurs ateina 
Viešpaties vardu!“, o už kelių dienų dar 
garsiau rėkianti: „Šalin, ant kryžiaus jį!“? 
— O buvo juk ir tokių, kurie visai nedaly
vavo Kristaus pasmerkimo scenoj. Galų 
gale, kai Jeruzalė buvo deginama ir griau 
narna, jau buvo išaugusi nauja karta, as
meniškai nė nepažinusi Kristaus. Bet nu
kentėjo visi, visas miestas ir visa tauta. 
Už tautos kaltę: nepažinimą aplankymo 
valandos, netikėjimą į Kristaus religinę 
misiją: ir už tai, kad tautines vertybes 
statė aukščiau, negu dievišką tiesą.

Niekas neneigia, kad „tautos kaltė“ ir 
„tautos atsakomybė“ yra realus daiktas. 
Jei kuriam nors krašte įsigali girtavimas 
ar palaidi papročiai, nesąžiningumas ar 
materialistinė galvosena, jei paplinta ne
padori spauda ar begėdiški filmai, — ar 
čia tik atskiri asmenys kalti, kurie tokius 
spausdinius gamina, ar pati plačioji vi
suomenė, kuri tą spaudą perka ir filmų 
žiūrėti eina? Joks fabrikantas negamintų 
alkoholio, jei nebūtų jį geriančių, ir jokia 
leidykla nespausdintų komiksų, jei nebū
tų juos skaitančių. Ar tai ne bendruome
nės kaltė?

Kiekvieną bendruomenę sudaro atskiri 
nariai, tačiau jie yra atsakingi ne tik už 
save, bet ir už ktus. Jau šeimoje taip yra: 
vieni namus stato, kiti juose gyvena; vieni 
daro skolas, kiti jas apmoka; vieni nusi
kalsta, kitiems tenka nukentėti. Panašiai 
ir kitose bendruomenėse ir tautoje. Bend
ra atsakomybė.

Ir jei kiekviena nuodėmė prieš Dievą 
susilaukia, anksčiau ar vėliau, savo baus
mės, kokia bus ta bausmė? Dievas gali 
bausti arba šiame gyvenime, arba vėliau. 
Jei čia bausmė nepilna, ji bus papildyta 
ten. Ir ne mums, ne nusikaltusiesiems, nu
statyti, kaip ir kada mes turim būti nu
bausti.

Ir ne mums samprotauti, ar teisingai, ar 
neteisingai nukentėjo tos tautos, kurias 
prieš 24 metus, liepos mėnesį, apsupo ir 
apgulė neprieteliai, suspaudė iš visur ir 
padėjo jas griauti ir naikinti. Ar jų liki
mas turėjo ką nors bendra su Jeruzalės 
likimu? Žinoma, kaltų žmonių buvo visur, 
ir per drąsu būtų tvirtinti, kad jokios baus 
mės nebuvo užsipelnyta. — Tačiau čia ga
lima prisiminti ir kitą Kristaus žodį. Kai 
buvo pranešta, kad Pilotas liepė nužudyti 
vieną galiliejiečių grupę, Kristus pasakė: 
„Ar manote, kad jie buvo didesni už visus 
galiliejiečius nusidėjėliai, kad jie tai ken
tėjo? Ne, sakau jums; bet jei nedarysite 
atgailos, visi taip pat žūsite“ (Luk. 13,1-3).

Kunigas Vincas
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LIETUVIU SODYBOJE — rugpiūčio 2 d„

11.30 v. ir rugpiūčio 9 d., 11.30 v. 
BRADFORD — rugpiūčio 2 d., 12.30 v. 
NOTTINGHAM — rugpiūčio 9 d., 12.30 v. 
BRADFORD — rugpiūčio 16 d., 12.30 v. 
ROCHDALE — rugpiūčio 23 d., 11.30 v.

LIETUVIAI MENININKAI 
PRANCŪZIJOJE

— Visą gegužės mėn Paryžiuje Galerie 
des Beaux Arts vyko dail. V. Kasiulio pa
roda. Jo darbai taip pat buvo išstatyti 
Zuericho meno parodoje, kurią suruošė 
pabaltiečių komitetai Šveicarijoje „Baltų 
Kultūros Dienų Zueriche“ proga.

— Dail. K. Zapkus, Čikagos lietuvis, da
bar jau ilgesnį laiką gyvenąs ir kuriąs 
Paryžiuje, drauge su penkiais amerikiečių 
menininkais gegužės 13- birželio 13 d. su 
savo kūriniais dalyvavo parodoje, kurią 
buvo suruošęs Amerikiečių Kultūrinis Cen 
tras. Šioje parodoje dail. K. Zapkus buvo 
išstatęs du savo darbus, kurių vienas labai 1 
didelio formato. Dail. K. Zapkus Paryžiu
je dar žada pabūti ilgesnį laiką.

— Dail. P. Gailiaus darbų paroda vyko 
birželio 10-30 d. M.J. Dumay galerijoje.

— A. Liutkus, ž. Mikšys ir P. Gailius 
su grafikos darbais dalyvavo parodoje 
Cellėje (Vokietijoje), kuri ten buvo su
ruošta Baltų kultūros dienų proga.

— Dail. K. Račkus atvyko iš Kanados 
keliems mėnesiams į Paryžių. Vietiniams 
lietuviams ir paryžiečiams jis gerai pažįs
tamas iš čia suruoštų jau kelių parodų. 
Be Prancūzijos, dail. K. Račkus dar lan
kysis ir kituose Europos kraštuose.
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22
A. Smetonai atvykus į J.A.V., pirmasis 

jj gražiai pagerbė Maryland© gubernato
rius Herbert R. O'Connor. Lietuvos Prezi
dentui Priimti Komiteto 1941 m. kovo 13 
d., 8 vai. vak., suruoštame A. Smetonai 
pagerbti bankiete New Yorke buvo per
skaitytas jo sveikinimas.

Kiek paviešėjęs New Yorke, A. Smetona 
atvyko į Washingtoną ir kelias savaites 
gyveno Lietuvos pasiuntinybės rūmuose. 
Čia tuoj su juo santykius užmezgė Ame
rican Society of Washington, D.C. Kovo 
25 d. jos pirmininkas (president) Albertas 
W Shupienis pasiuntė A. Smetonai nuo
širdų laišką.

A. Smetona j šį malonų, taip pagarbiai 
apie savo tėvų kraštą bylojanti ir jam 
daug džiaugsmo suteikusį laišką, tuoj pat 
jautriai ir nuoširdžiai padėkojo.

Balandžio 1 d. A. Smetona vizitavo Un
der Secretary of State Sumner Welles, o 
balandžio 18 d. jį, lydimą Lietuvos nepa
prasto pasiuntinio ir įgalioto ministro P. 
Žadeikio, privačioje audiencijoje priėmė 
J.A.V. prezidentas Franklin Delano Roose- 
veltas.

— Man teko malonumo prieiti ir prezi
dentas Rooseveltas ir su juo išsikalbėti. 
Pirmi jo žodžiai buvo: „Aš Tamstą pažįstu 
iš paveikslų... Kokių žinių turite iš Lietu
vos?“ Trumpai atsakiau šį klausimą. Pre
zidentas Rooseveltas man padarė labai ge
ro ir labai didelio įspūdžio. Jis aiškino, jog 
visos tautos, tarp jų ir lietuvių, vienokiu 
ar kitokiu būdu pavergtos, turinčios at
gauti nepriklausomybę. Jo žodžiai, pri
mygtinai tarti, rodė, jog tai kalba didžios 
galybės vadas, kuris veltui burnos neau
šina. Atsisveikindamas, jis man patarė 
vykti į savo tautiečius ir padirbėti jų tar-

Smetonos kalbą transliavo tiesiog iš Pal
mer House Grand Ballroom per NBC Blue 
Network, t.y. daugiau kaip per 100 radijo 
stočių, ir ji buvo girdima visiems J.A.V. ir 
Kanados gyventojams. Per A. Smetonos 
priėmimo iškilmes kalbėjo Chicagos mies
to burmistras (mayor) Edwar J. Kelly, 
Superior Court teisėjas John C. Lewe, 
Lietuvos konsulas Petras Daužvardis, pre
latas L. Krušas ir daug kitų žymių ameri
kiečių ir lietuvių veikėjų. Iškilmių meni
nę programą išpildė Chicago Civic Operos 
dainininkė Helen Bartush, Harriet Lukas, 
Jonas Urbonas ir G. Viktoro vadovauja
mas orkestras.

Iškilmėms baigiantis, A. Smetona pasa
kė ilgoką kalbą lietuviškai, bendrais bruo
žais nušviesdamas sunkią Sovietų Sąjun
gos pavergtos Lietuvos būklę ir ryšium su- 
tuo iškeldamas J.A.V. lietuvių pareigą pa
dėti savo tėvynei išsivaduoti iš vergijos ir 
vėl atkurti nepriklausomą valstybę. Jis 
savo kalboje pabrėžė Lietuvos vyriausybės 
kontinuiteto būtinumą, kad, karui pasi
baigus, ji galėtų spręsti savo likimą. Poka
rinė Lietuva turėsianti būti atsteigta tik 
1918 m. atkurtosios demokratinės Lietu
vos pagrindais. Jos vadovybės klausimo 
sprendimas priklausąs visai tautai.

— Nuoširdūs Chicagos lietuviai tikrai 
šauniai priėmė prezidentą Antaną Smeto
ną Palmer House Grand Ballroom, Chica- 
goje. Susirinkusiųjų tarpe buvo tikrai jau
čiama bendras troškimas sulaukti dienos, 
kai Lietuva vėl bus laisva. Visi iš širdies 
linkėjo daug gero prezidentui, Lietuvos 
vyriausybės oficialiam atstovui, — gegu
žės 6 d. rašė Draugo dienraštis.

— Chicagos ir Amerikos lietuviai būtų 
turėję mokėti nemažiau milijono dolerių, 
jeigu būtų norima pirkti išgarsinimą, kurį 
gavo per praeitas kelias dienas. Chicagos

spauda tikrai nesigailėjo paveikslų, vietos 
ir kitų lėšų prezidento Smetonos išgarsini
mui. Chicago Herald-American ypač pasi
tarnavo lietuviams savo paveikslais ir 
puikiu aprašymu sekmadienį, 1941 m. ge
gužės 4 d.

— Kiti laikraščiai, Chicago Daily News, 
Chicago Times ir Chicago Tribune nepa
prastai pasirodė savo aprašymais ir pa
veikslais visose laidose.

Tai, ką Draugo dienraštis sako apie 
Amerikos anglų kalba spaudą, to jokiu 
būdu negalima pasakyti apie lietuviškąją: 
daugumas jos daugiau ar mažiau A. Sme
toną ignoravo, o netrukus ėmė jį visaip 
šmeižti ir niekinti. Kodėl ji taip darė? 
Taip daryti daugiausia vertė sroviniai su
metimai, nekreipiant dėmesio, kiek smar
kiai tuo kenkiama kovai dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

— Ne dyki puolimai laisvos Lietuvos 
vadų, ne partingas netolimos praeities 
nagrinėjimas, ne: aukščiausias lietuvių 
tikslas yra išvaduoti ir atkurti laisva ir 
nepriklausoma Lietuva, kokia buvo pa
skelbta 1918 metais vasario 16 d. Kaip 
vaduoti? Taip, kaip jūs, tautiečiai ir tau
tietės, esate ją vadavę savo aukomis ir sa
vo gerais darbais per aną Didįjį karą. 
Tas jūsų patyrimas, jūsų geroji valia ir 
jūsų sveikoji nuovoka rodys kelią ir da
bar. Tas kelias tai tautos vienybė, — 1941 
m. gegužės 18 d. kalbėjo A. Smetona per 
Margučio radijo valandą.

A. Smetona, laikydamas aukščiausiu 
lietuvių tikslu — išvaduoti ir atkurti ne
priklausomos Lietuvos valstybę, stiprino 
lietuvių viltį, kad tas tikslas anksčiau ar 
vėliau bus pasiektas, kad nepriklausomos 
Lietuvos vizija taps realybė.

(Bus daugiau)

J. GUTAUSKAS

Antibiotikais yra vadinamos cheminės tas, taip pat slaptingiausias. Medicinoj jis 
medžiagos, kurios yra gaminamos gyvų atidarė duris į naują šimtmetį, kurį gali- 
micro-organizmų ir kurių savybės yra ma pavadinti antibiotikų šimtmečiu.

pe...... Amerikos lietuviai padėjo Lietuvai
per aną Didįjį karą, padės jai ir šiame 
kare.“ Sustiprintas, pakilia dvasia išėjau 
iš Baltųjų Rūmų, paguostas ir geriausiai 
nuteiktas prezidento Roosevelto, — 1941 
m. gegužės 18 d. kalbėjo A. Smetona per 
Margučio valandą iš WHFC radijo stoties.

Lietuvos konsulo dr. Petro Daužvardžio 
iniciatyva kovo 21 d. buvo suorganizuotas 
Chicago Lithuanian Committee to receive 
the Prezident of Lithuania. Jį sudarė apie 
70 įvairių srovių, profesijų ir verslų žmo
nių. Jo pirmininkas buvo bankininkas 
Justinas Mackevičius, o garbės pirminin
ku — Chicagos miesto burmistras (Mayor 
of City of Chicago) Edward J. Kelly.

A. Smetona, kaip Lietuvos respublikos 
prezidentas, buvo pagarbiai sutinkamas ne 
tik lietuvių, bet ir pačių amerikiečių, ypač 
intelektualų, štai vienas iš daugelio faktų: 
Mid-Day Luncheon Club, Springfield, Illi
nois, sužinojęs, kad A. Smetona gegužės 
3 d. padės vainiką prie didžiojo J.A.V. pre
zidento Abraham Lincolno paminklo, pa
kvietė jį būti savo svečiu.

Į Chicago A. Smetona atvyko gegužės 
2 d. iš Clevelando, kur balandžio 30 d. 
jam buvo suruoštas iškilmingas priėmi
mas. Jo priėmimo iškilmės Chicagoje tru
ko tris dienas, tapdamos svarbiausiu to 
meto Chicagos miesto įvykiu, sulaukusiu 
plataus atgarsio vietinėje Amerikos spau
doje ir visuomenėje. Gegužės 4 d., sekma
dienį, 6 vai. p.p. Grand Ballroom — Pal
mer House buvo svarbiausioji iškilmių da
lis — Reception and Dinner in honour of 
His Excellency Antanas Smetona Prezi
dent of the Republic of Lithuania, šiose 
iškilmėse dalyvavo daugiau kaip tūkstan
tis žmonių. Jose A. Smetona pasakė kalbą.

National Broadcasting Company A.

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

(3)

KEISTINAS GALVOJIMAS

Nepriklausomybės sąvoka
Mes dažnai kalbame ir rašome apie ne

priklausomybę, bet ar kada pagalvojom, 
ką šis žodis reiškia? Taigi pažiūrėkim, ką 
knygos apie tai sako. Lietuvių Vadove štai 
ką radau: „Nepriklausomas, a — kuris 
nuo nieko nepriklauso“. „Nepriklausomy
bė — nepriklausomumas; nepriklausomas 
būvis“. Didieji britų žodynai štai kaip ap
taria šį žodį: „Nepriklausomas — nepri
klausąs nuo kitų; visiškai save valdąs; 
per daug pilnas savigarbos, kad priimtų 
pagalbą; pajėgus gyventi be darbo ir kitų 
pagalbos“.

Taigi Lietuva niekad nebuvo nepriklau
soma valstybė pilna to žodžio prasme. 
Lietuva turėjo tik savotišką savivaldą. 
Vaidinom nepriklausomybę tol, kol tas 
nekliuvo mūsų kaimynams. O kai kaimy
nėliai pradėjo siuntinėti reikalavimus — 
ultimatumus, tai su nuolankumu tuos rei
kalavimus patenkinom ir taip palaipsniui 
praradom ir tariamąją nepriklausomybę... 
Tuo nesakau, kad reikėtų gėdytis anos 
turėtosios priklausomos nepriklausomy
bės; reikėtų tik dalykus vadinti jų tikrais 
vardais! Šiais laikais ir didelės, iš šalies 
žiūrint, galingos valstybės viena ar kita 
prasme daugiau ar mažiau priklausomos

viena nuo kitos. Praeity apie nepriklauso
mybę galėjo kalbėti gal tik romėnai ir bri
tai, kai jie buvo vos ne viso pasaulio val
dovai.

Narsa ar proga?
Dešimtmečiais save ir kitus įtikinėjom, 

kad lietuviai išsikovojo sau laisvę. Bet 
kiek tuose pasigyrimuose tiesos? Tiesa, 
kad lietuviai kovojo ir narsiai kovojo, bet 
Lietuvos likimą nulėmė ne vien lietuvių 
kovingumas. Net ir merdėjanti Vokietija 
bei suirusi Rusija būtų lengvai sutriuški
nusios pirmuosius lietuvius laisvės kovoto
jus. (Prisiminkim tik narsių lietuvių parti 
zanų ir vengrų sukilėlių bergždžias ko
vas!..). Bet, atrodo, ir anuometinei Vokie
tijai ir Rusijai buvo parankiau turėti sa
vo pašonėj savarankią Lietuvą. Išsisėmę 
milžinai, matyt, galvojo: „Jei ne man, tai 
ir ne tau!“

šiuo metu madinga yra kalbėti ir rašyti, 
kad britai ir prancūzai dalija Azijos ir 
Afrikos tautoms ir tautelėms nepriklauso
mybes. Nežinau, ar kas tiki šioms pasa
koms. Nereikia didelio išminčiaus supras
ti, kad, jei nebūtų Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos. tai afrikiečiai ir azijatai dar ilgai 
būtų laukę savo savivaldų-nepriklauso- 
mybių; ypač, kad tos tautos, europiečių 
manymu, dar nėra pribrendusios savaran
kiškai valdytis. Ir iš tikrųjų daugelis anų 
tautų, vos pradėjusios pačios valdytis, 
griebėsi diktatūrinės santvarkos bei pra
dėjo beprasmiškai žudyti savo tautie
čius...

(Bus daugiau)

sunaikinti kitus micro-organizmus arba 
sustabdyti jų augimą.

Anglų mokslininkas med. dr. Aleksan- 
deris Flemingas ir jo pasekėjai Anglijoje 
ir Amerikoje pavertė dvidešimtąjį amžių 
antibiotikų amžiumi. Iki šiol svarbiausiu 
antibiotiku laikomas penicilinas.

šį kartą norėčiau pasakyti truputį dau
giau apie antibiotikus ir kokį vaidmenį 
jie vaidina ar numatomai vaidins arti
moje ateityje.

Niekas neabejoja, kad ateityje antibioti
kai vaidins labai svarbią rolę. Ateityje 
mes turėsime išmokti ne kaip kovoti su 
micro-organizmais, bet kaip su jais sugy
venti. Ne visos bakterijos yra mūsų prie
šai. Priešingai, be bakterijų gyvybė labai 
greitai išnyktų iš žemės paviršiaus. Pri
mityvus žmogus instinktyviai surado dau
gelį vaistų ir nuostabiai pajėgė išlaikyti 
pusiausvyrą žmogaus kovoje su bakterijo
mis. Bet primityvaus žmogaus vaistai ir 
jų vartojimas visuomet buvo susieta su 
burtais ir prietarais. Reikia taip pat tik 
stebėtis, kad graikai ir romėnai daugiau 
žinojo apie mediciną ir vaistus antrajam 
šimtmetyje, negu, pavyzdžiui, buvo žinota 
viduriniais amžiais. Iš tikrųjų beveik jo
kios pažangos nebuvo padaryta iki moder
niųjų laikų. Šiandien mes jau turime stip
rius, mokslu pagrįstus faktus medicinoje 
ir todėl artimiausiu laiku galime tikėtis 
susilaukti didesnės ar mažesnės kontrolės 
tarp vadinamų „pagrindinių ligų“. Ne
paprastai didelės pinigų sumos yra skiria
mos tyrimams.

Skiepai ir serumai padarė tai, kad mes 
nebegirdime apie raupus civilizuotuose 
kraštuose, šiandien neabejojama, kad 
ateities antibiotikai apsaugos žmogų nuo 
ligas sukeliančių mikrobų. Antibiotikai 
ateityje vaidins didesnį vaidmenį higienos 
ir dezinfekcijos srityse, negu pačiam gy
dyme.

Taip pat reiktų paminėti, kad jei dar 
labai neseniai antibiotikai buvo vartojami 
tik žmonėms gydyti, tai šiandien jau pra
dedami ar numatomi vartoti gyvulinin
kystės ir paukštininkystės ūkiuose, agro
nomijoje ir maisto konservavime. Taigi 
visi tie micro-organizmai, kuriuos mes ga
lėtume vadinti kenksmingais, tebėra mūsų 
tarpe. Mes tik išmokstam, kaip su jais 
sugyventi, kaip juos kontroliuoti.

Penicilinas buvo stebuklingiausias vais-

Gal supuolimas, o gal laimė padėjo su
rasti peniciliną. Vėjas nešioja įvairiausius 
pelėsius, o juose yra ir penicilino. Dauge
lis bakteriologų yra nusikeikę ne kartą, 
kai šie pelėsiai, patekę iš oro, sunaikino jų 
tiriamųjų bakterijų kultūrą. Taip ne kar
tą atsitiko ir su Al. Flemingo kultūromis. 
Bet Flemingas pastebėjo, kad jo kultūrose 
rastasis pelėsis turėjo tam tikrą savybę, 
būtent: jis pajėgė sunaikinti vieną pavo
jingiausių mikrobų — „staphylococcus“. 
Mažą šio pelėsio dalelę jis persodino į at
skirą indą su specialiai paruoštu maistu, 
kuriame pelėsis puikiausiai augo. Tur būt, 
visi esate matę žalios spalvos pelėsius ant 
duonos ar ant sūrio? Flemingo spėjimas, 
kad jo pelėsiai gamina tam tikras sultis, 
kurios sugeba sunaikinti bakterijas, buvo 
teisingas. Jis nukošė mycelinus nuo savo 
užaugintųjų penicilino kultūrų ir gautą
sias sultis pradėjo bandyti prieš įvairius 
mikrobus. Rezultatai buvo neįtikėtinai 
puikūs. Tada Flemingas pradėjo tyrimus 
su pelėmis ir triušiais. Sultys darė stebuk
lus, naikindamos bakterijas be jokios ža
los pačiam gyvuliui. Pirmieji penicilino 
bandymai su žmonėmis, 1941 m. su polici
ninku ir 16 m. amžiaus berniuku, susirgu
siais kraujo užkrėtimu, davė puikias pa
sekmes.

Tuo tarpu antrasis pasaulinis karas 
liepsnote liepsnojo, ir vokiečiai negailėjo 
bombų nei Londonui, nei Southamptonui, 
nei kitiems Anglijos miestams. Gelbėti ci
vilius ir kareivius nuo žaizdų ir užkrėtimų 
tikrai reikėjo galingo vaisto. Tačiau Ang
lijoje niekas, be mažos Oxfordo grupės, 
neturėjo nei laiko, nei galimybių net gal
voti apie kokio nors naujo vaisto gamybą.

Vienintelis kraštas pasaulyje, kuris ga
lėjo imtis šio atsakingo darbo, buvo Ame
rika. Dr. W. Florey, kuris tuo laiku dirbo 
Oxfordo universitete, ir jo padėjėjas Heat- 
ley, pasiėmę kelis gramus penicilino ištek
lių, atvažiavo į Ameriką. Dėl penicilino 
vertės niekas neabejojo, visi įvertino nau
jojo vaisto reikšmę ir jo gamybos būtinu
mą. Su didele vyriausybės parama priva
čios vaistų kompanijos pradėjo didžiausio 
masto tyrimo, tobulinimo ir gamybos dar
bą. Iš pradžių jis buvo leista vartoti tik 
kariuomenei, bet jau 1943-44 metais jo bu
vo tiek gaminama, kad buvo pakankamai 
ir civiliams.

ALBATROSAI TEBEKARIAUJA

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA

TAZAB & Go. Ltd
PASIUNČIA ĮVAIRIŲ PREKIŲ IR MAISTO 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ.
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ.

Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.

FIRMOS ADRESAI:

LONDON

22, ROLAND GARDENS, S.W.7.
Tel.: FRE 3175.

MANCHESTER

47, GREAT WESTERN ST., MOSS SIDE, M/c 16.
Tel.: MOS — 4683.

BIRMINGHAM
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39, CORPORATION STREET, BIRMINGHAM — 2.
* Tel.: MID — 1526.

PAJŪRIAIS — PAMARIAIS
Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 

įdainuota 16 dainų vyrų okteto, vedamo 
A. Mrozinsko — „Ei, Lietuvos kareivė
liai“, „Jūreivių maršas“, „Gaudžia trimi
tai“ ir t.t.

Be šios plokštelės, šiuo metu galima 
gauti: Opera „Pilėnai“ trijose plokštelėse, 
Lietuvių Tautiniai Šokiai, Švedo Tautinio 
Ansamblio, Vandos Stankus „Ar Pameni“; 
16 liaudies dainų, įdainuotų Rūtos choro, 
Fausto Strolios Liaudies dainų rinkinys ir 
taip pat naujai pasirodžiusią Lionės Juo
dis — „Dainuojame su Lione“.

Visas šias plokšteles galima užsisakyti: 
DAINORA. 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dr. Maceina — Niekšybės paslaptis — 

1.9.4.
Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 1.15.0.
K. Bielinis — Teroras Sovietų Sąjungo

je — 0.12.6.
Dr. J. Končius — Vytautas The Great 

Grand Duke of Lithuania — 1.9.4.
P. Garšva — Negęstanti šviesa — 1.5.8.
St. Yla — Moderni mergaitė — 0.18.6.
Daudzvardienė — Popular Lithuanian 

recipes — 0.14.8.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.

Šis karas trunka eilę metų, o kada jis 
baigsis —- nežinoma. Karinių veiksmų vie
ta — Midvejo atolas, esantis į šiaurės va
karus nuo Havajų salų. Kariaujančios pu
sės: amerikinių oro pajėgų lakūnai ir... 
nesuskaitomi pulkai albatrosų.

...Nedidelėje salelėje, kurios plotis šiek 
tiek didesnis kaip 1,5 km, o ilgis — apie 
3 km. krauna lizdus mažiausiai 25 tūkst. 
albatrosų. Lėktuvai dažnai susiduria su 
jais. Juk šis paukštis sveria apie 10 kg, jo 
išskleisti sparnai siekia apie 2 m ilgio. 
Susidūrus lėktuvui su albatrosu, geriausiu 
atveju ant mašinos fiuzeliažo arba jos 
sparnų lieka įdubimai. Tačiau neretai šis 
susitikimas baigiasi tragiškiau.

Ir kas įdomiausia — albatrosai visiškai 
nebijo žmonių. Dar daugiau, užstačius sa
lelės teritoriją, paukščiai, anksčiau perėję 
tik pakrantėje, dabar atskrenda į bazės 
teritoriją ir krauna lizdus ant pastatų sto
gų, klombų ir gazonų, po angarų skliau
tais, po zenitinių baterijų maskavimo už
dangomis.

Buvo pastatyta šioje salelėje daugybė 
baidyklių, bet albatrosų jos neįbaugino, 
kariai bandė deginti senas automobilių 
padangas, bet tai nepadėjo. Tada buvo 
nuspręsta paukščius atbaidyti signalinė
mis raketomis ir dūmų uždangomis, tačiau 
ir šios priemonės nedavė rezultatų. Po ne
sėkmių amerikiečiai pristatė salelėje daug 
garsiakalbių, iš kurių sklido įvairiausi 
švilpesiai, gargždėjimas... Ir ką gi, paukš
čiams, matyti, tai patiko — jie savo riks
mais ėmė slopinti garsiakalbius. Po tokio 
albatrosų parodyto atkaklumo, į juos buvo 
pasiūlyta šaudyti šrapneliu. Patraukti šū
vių, į salą skrido tūkstančiai paukščių iš 
kaimyninių salų. Pagaliau aviobazės vado
vybė ėmėsi dar ryžtingesnių veiksmų — 
buvo sudaryti specialūs būriai albatro
sams naikinti. Tačiau, kad ir daug jų nu
šaudavo. paukščių saloje nemažėjo —

tuščius lizdus užimdavo albatrosai, atskri
dę iš jūros. „Medžiotojų“ būrius teko iš
formuoti.

Karas su albatrosais tebetrunka. Dabar 
saloje yra didelė grupė biologų ir ornitolo
gų, ieškančių priemonių, kurios padėtų 
albatrosus išgyvendinti. O lėktuvai ir to
liau susiduria su bebaimiais paukščiais, 
lakūnai gyvena nuolatinėje baimėje.

VILNIAUS GAISRININKAMS 160 METŲ
Daugelį senųjų Lietuvos miestų amžių 

bėgyje naikino gaisrai. Tačiau daugiau už 
kitus miestus nuo šios stichinės nelaimės 
yra nukentėjęs senasis Vilnius. Gaisrų ki
limo priežastys būdavo labai įvairios, o 
jiems plėstis buvo gana palankios sąlygos. 
Mat, mieste buvo nemaža medinių pasta
tų, ypač ūkinės paskirties, o mūrinių pa
statų stogai taip pat neretai būdavo medi
niai. Be to, miestą supusios gynybinės sie
nos, kilus gaisrui, apsunkindavo priėjimą 
prie Neries ir Vilnelės upių vandens. Ta
čiau viena iš svarbiausių gaisrų priežasčių 
buvo ta, kad iki XIX a. pradžios nebuvo 
organizuotos priešgaisrinės apsaugos. Daž
ni gaisrai paskatino Vilniaus gyventojus 
susirūpinti šiuo klausimu. 1802 m. birželio 
mėnesį Vilniaus rotušėje vykusioje sesijo
je vilniečiai apsvarstė gaisrų klausimą. 
Birželio 7 dieną buvo priimtas nutarimas 
Vilniaus mieste įsteigti specialų priešgais
rinės apsaugos būrį. Taip mūsų sostinėje 
atsirado pirmieji gaisrininkai, kurių užda
vinys buvo nuolatos budėti miesto prieš
gaisrinėje apsaugoje, o kilus gaisrui, jį 
tuojau likviduoti.

Pirmąjį priešgaisrinės apsaugos būrį su
darė 45 žmonės, turėję savo žinioje 4 dide
lius vandens siurblius ir 14 mažų, vadina
mųjų kubilinių siurblių. Taigi, gaisrinin
kai buvo aprūpinti gana paprastomis prieš 
gaisrinėmis priemonėmis.

Tas pats nutarimas įpareigojo Vilniaus 
miesto kaminkrėčius, kilus gaisrui, prisi-

DVIEJŲ AUKŠTŲ BARAVYKAS
Grybų pasaulyje dažnai pasitaiko įvai

rių augimo nenormalumų: dvigalviai gry
bai, suaugę galvomis, suaugę kotais du ar 
trys grybai ir pan. Žymiai rečiau pasitai
ko daugiaaukščių grybų, kai ant vieno 
grybo galvos išauga kitas grybas.

2GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

jungti prie ugniagesių. Tokiu būdu Vilniu
je buvo suorganizuota gana patikima prieš 
gaisrinė apsauga.

Tai buvo didelė naujovė. Peterburge 
priešgaisrinė apsauga organizuota 1803 
m.. Maskvoje — šiek tiek vėliau. 1853 m. 
priešgaisrinės apsaugos būriai jau buvo 
460 Rusijos imperijos miestų.

Vilniaus ugniagesių komanda ilgainiui 
augo. 1908 m„ be rankinių siurblių, ji tu
rėjo garo variklius, 50 arklių ir kt.

S. Samalavičius („M. ir

'4L.

G“)
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Si. Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

EKSKURSIJA SODYBON
Rugpjūčio 2 d., sekmadienį, vyksta eks

kursija į Lietuvių Sodybą — į skautų ir 
jaunimo stovyklos atidarymo iškilmes.

Autobusas nuo Lietuvių bažnyčios išva
žiuoja 8.30 vai., o nuo Lietuvių Namų — 
9 vai.

Užsirašyti: Klebonijoje, Baltic Stores 
(Z. Juras) ir Lietuvių Namuose.

Kaina 12.6 šil.
Išvažiuojama iš abiejų vietų punktua

liai ir ekskursantai prašomi nesivė’.uoti.
S. Kasparas

NOTTINGHAMAS
IŠKYLA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Rugpiūčio 1 d., šeštadienį, rengiama eks 
kursija į Headley Parką, į Skautų laužą.

Iš Nottinghamo autobusas išvažiuoja 
šeštadienį, 10 vai. iš ryto, ir grįžta tik 
sekmadienį vėlai vakare.

Kaina suaugusiems 35 šilingai, nedir
bančiam jaunimui pusė kainos.

Kviečiami neatidėliojant registruotis 
Nottinghamo ir apylinkės lietuviai.

Skyr. Valdyba

PADĖKA
Visiems nottinghamiečiams lietuviams 

ir svečiams tariu nuoširdų ačiū už primi- 
cijanto kun. Mečio Burbos priėmimą. Iš 
Jūsų pridėto vargo ir rūpesčio pasirodė, 
kaip gažiai ir vieningai susidėjusios gru
pės bei pavienios šeimos vienijosi į vieną 
mums garbingiausią šventę — Primicijas.

Dėkinga širdimi primicijanto sesutė
Jadvyga Perminienė su šeima

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

iš Anglijos eina be jokių suvar-
žymų, čia Jums mielai patarnaus^ SUSjteikę sekė šv. mišių aukos eigą, 
seniausioji Londono lietuvių įmo
nė: Baltic Stores Ltd., 421 Hackney
Rd., London, E.2. Tel. SHO 8734.

M-l mišrus daug kalorijų turįs
22 lbs maisto siuntinys tik 10 sv. su 
pasiuntimu ir muitu.

-YĮH£- ■W-

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

SIUNTINYS NR. 11
3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui 

vilnonės medžiagos, 24-30 oz.
3į jardai vyr. kostiumui ALL WOOL 

MADE IN ENGLAND įaudimu, 16-18 oz.
3 jardai grynos vilnos afgalino moteriš

kai šiltai suknelei.
3 jardai grynos vilnos gabardino kostiu

mui, 12-13 oz.
6 jardai puikaus satino pamušalo 54“.
1 storo mezgimo vilnonis megztukas.
2 poros storų nailoninių moteriškų ko

jinių.
2 poros vyriškų, 3 mėn. garantija, ko

jinių.
2 vilnonės gėlėtos skarelės.
Su muitu ir mokesčiais — 31 sv. 10 šil.
Taip pat dar gaunami siuntiniai Nr. 10 

ir 10A ir visokių kitokių medžiagų ir daik
tų pagal pageidavimą.

Garantuotos prekės. Nebuvo atsitikimo, 
kad siuntinys nebūtų pristatytas.

Vasaros atostogų metu, kada lankotės 
Londone, geriausia proga patiems asmeniš 
kai atsilankyti ir įsitikinti - pamatyti pre
kes ir palyginti jų kainas. Išsimokėjimui 
duodamos tinkamos sąlygos.

>•. .

Pranešame, kad jau nuo dabar maisto ir daug kitų prekių siuntinius galima pasiųsti be muito 
. .Maskvoje, 

ypač prieinamom sąlygom, 
šiuo adresu:

specialiai tam reikalui skirtų sandėlių, esančių Rigoje, Odesoje ir 
Taip pat Jūsų nuosavų prekių siuntiniai pasiunčiami be tarpininkų 

Nuosavų prekių siuntinius ar užsakymus siųsti

M. BELINA
BRITISH & FOREIGN EXP. CO. LTD. 
19-20, OLD BAILEY, LONDON, E.C.4. 

P.S. Susirašinėjimai vedami bet kuria kalba.
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MŪSŲ RĖMĖJAI
Lankydamiesi Lietuvių Namuose ar ap

simokėdami už „Europos Lietuvį“ ar Nidos 
Knygų Klubo leidinius, spausdinto žodžio 
reikalams aukojo: kun. P. Urbaitis ir mok. 
Fr. Skerys po 2 svarus, R. Gustainis ir J. 
Kaleckas po 5 šil., J. Naginevičius 4 šil.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū tiems didiesiems lietu

vių centrams: Glasgovui, Londonui ir ypa
čiai Nottinghamui, kur turėjau progos at
švęsti savo Primicijas.

Gerbiamam prelatui Gutauskui ir p.p. 
Gabaliams už pakvietimą ir tėvišką globą.

Ypatinga padėka Nottinghamo lietuvių 
kolonijai su jos pirmininku p. Bivainiu, 
mielai p.p. Oželių šeimai už pasiaukojimą 
ir širdingumą, o poniai Vainorienei už 
koncertinę dalį Primicijų dieną.

Vienintelei lietuviškai parapijai Londo
ne, o geriau sakant — Anglijoje, vieša 
padėka gerbiamam klebonui kun. Matu
liui, M.I.C., už pakvietimą ir globą.

Širdingas ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie Primicijų paruošimo ir jų įgyvendi
nimo. Džiaugsmo pakilia širdimi atsisvei
kinu su sesute ir visais pažįstamais bei 
brangiais lietuviais Anglijoje.

Jus mielai prisimenąs tas pats
Kun. Mečys Burba, S.D.B.

BRADFORDAS
VAIKŲ ŠVENTĖ

Liepos 19 d. Bradfordo vaikams buvo 
graži šventė, kai trys jų draugai — Leonas 
Vitkauskas, Sandra Burbaitė ir Lioreta 
Šilingaitė — St. Ann's bažnyčioje priėmė 
Pirmąją Komuniją.

Gražiai, iškilmingai apsirengę, laikyda
mi rankose degančias ir rūtomis papuoštas 
žvakeles, lėtais žingsniais ėjo iš zokristijos 
pirma kunigo prie altoriaus. Juos susido
mėję sekė gausiai apsilankiusiųjų akys. 
Prie altoriaus užėmę jiems skirtą suolą,

Padalinęs Šv. Komuniją, kun. kapelio
nas savo pamoksle kreipėsi į mažuosius, 
nupasakodamas šios dienos reikšmę, ragin 
damas uoliai dalyvauti pamaldose ir mels
tis už Lietuvą, namiškius ir artimuosius. 
Po to visus tris priėmė j rožančiaus bei 
škaplieriaus brolijas ir davė atminimui po 
specialų paveikią.

Po pamaldų trys šventės dalyviai su sa
vo tėveliais ir artimaisiais turėjo iškilmin
gus pietus, kuriuose dalyvavo svečias kun. 
P. Urbaitis ir kun. J. Kuzmickis.

SUNKI OPERACIJA
Jurgiui Sergaliui liepos mėn. pradžioje 

Royal Infirmary buvo padaryta sunki ope
racija: amputuota kairioji koja. Jau anks
čiau negaluojant su širdimi ir intensyviai 
gydantis, vis dėlto kraujas pradėjo necir
kuliuoti j kairę koją ir gydytojai patarė 
operaciją.

Šiuo metu J. Sergalis jaučiasi žymiai ge
riau, nors dar turės praeiti bent pora mė
nesių, kol jis galės vėl tęsti normalų gy
venimą.

LANKĖ ŠEIMAS
Salezietis kun. P. Urbaitis, ilgus metus 

misijonieriavęs Kinijoje ir šiuo metu dir
bąs lietuvių gimnazijoje Castelnuovo Don 
Bosco, liepos 24 d. apsilankė Bradforde ir 
savaitės bėgyje aplankė daugumą šeimų. 
Jo tikslas buvo susipažinti su jaunaisiais 
ir surasti kandidatų gimnazijai. Apsilanky 
mo proga visi kiek galėdami aukomis pa
rėmė gimnaziją, kuri atlieka didelį mūsų 
jaunųjų auklėjimo darbą. J. Ks.

PAIEŠKOJIMAI
VALENTINAVIČIUS Juozas, Stanislovo 

sūnus, gimęs Vilniuje 1927 m. lapkričio 
7 d., pats ar žinantieji apie jį prašom ra
šyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

PAKALNIS - PAUTIENIUS Jonas, kilęs 
iš Vilkaviškio apskr., Pilviškių valse., 1947 
m. buvęs Vokietijoje, pats ar žinantieji 
apie jį prašom rašyti: Juozas Kinka, 22 
Pelham St., Mansfield, Notts., England.

KLEIVYS Juozas, pats ar žinantieji apie 
jį, prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Ad
ministracijai.

EUROPOS LIETUVIS

GIMNAZIJAI REIKALINGI PINIGAI
Antrasis pasaulinis karas nubloškė lie

tuvius į badaujančią, karo sunaikintą Vo
kietiją. Austriją. Čia mūsų tautos vadovai 
neužmiršo, kad išmokslintas jaunimas yra 
labiau atsparus nutautimui. Beveik nebu
vo tos lietuvių stovyklos, kur nebūtų lietu
vių mokyklos. Bendromis pabaltiečių pa
bėgėlių jėgomis pajėgtas įsteigti net uni
versitetas. Hanau, Schoenfeldo, Seligensta- 
to, Augsburgo ir kitų stovyklų gimnazijos 
davė daug lietuvių inteligentijos, kuri da
bar labai gerai įsikūrė Vakarų pasaulyje.

Bet ne visiems lietuviams pavyko iške
liauti į kraštus, kur jie galėtų geriau įsi
kurti. Apie 6.000 lietuvių liko Vokietijoje, 
kuriems nesveikata, šeima ar kitos aplin
kybės trukdė išvykti, šitie likusieji siekė 
tų pačių tikslų, kaip anie Pirmojo Pasauli
nio karo pabėgėliai Rusijos gilumoje. Sun
kiomis sąlygomis 1950 m. įsikūrė Diep- 
holzo kareivinėse lietuvių gimnazija. Men
kai apkūrentose patalpose, popierių užli
pintais langais, po keliolika viename kam
baryje, be reikiamų mokyklinių įrengimų 
susibūrė mūsų jaunimas siekti mokslo, 
puoselėti lietuvių kultūros, dėti pastangų 
nenutausti, neužmiršti savo gimtojo kraš
to, savo gimtosios kalbos. Reikėjo didelio 
pasiryžimo ir nepalaužiamos valios nuga
lėti sunkumams. Mokytojai dirbo su pačiu 
mažiausiu atlyginimu, mokiniai tenkinosi 
tuo, ką jiems patiekė virtuvė, ką patyg tė
vai atsiuntė iš mažų išteklių. Bet mokslas 
nuo to nenukentėjo.

Pasaulio lietuviai neliko abejingi. Savo 
aukomis gausiai šelpė ir ragino jaunimą 
mokslintis ir nepalūžti.

Pradėjus atsikurti Vokietijos kariuome
nei, kai kilo pavojus, kad lietuviams reiks 
išsikelti iš Diepholzo kareivinių, pradėta 
ieškoti pirkti rūmų, kur galėtų persikelti 
Vasario 16 Gimnazija. Po ilgų ieškojimų 
Tėvui Bernatoniui pavyko surasti pilį 
Huettenfelde. Pirkimo sąlygos buvo geros, 
bet kasa tuščia. Tų laikų Krašto Valdyba, 
pirmininkaujama Pr. Zundės, Tėvui Ber
natoniui paremiant ir pritariant, nutarė 
pirkti Rennhofo pilį. Susiskolino DM 30. 
000, įmokėjo, sudarė pirkimo sutartį ir 
pradėjo dairytis, kur surasti lėšų sumokė
ti likusioms DM 120.000 ir dar tiek pat 
rūmų remontui. Ir čia pasaulio lietuviai 
parodė didelį solidarumą, suprasdami lie
tuvybės išlaikymo reikalą, ir savo auko
mis įgalino rūmus atremontuoti, skolas 
sumokėti ir Vasario 16 Gimnaziją iš Diep
holzo perkelti į Huettenfeldą. 1954 m. sau
sio mėn. Vasario 16 Gimnazija įsikūrė 
Huettenfelde.

Vokietijoje yra vengrų, latvių ir kitų 
pabėgėlių gimnazijos, bet jos nė viena nė
ra savuose rūmuose. Jos neturi tokių gerų 
mokymosi sąlygų ir tokio gražaus ir dide
lio parko su šimtamečiais ąžuolais, kaip 
Vasario 16 Gimnazija. Nors ir reikėjo su
sispausti, bet Gimnazija buvo savose pa
talpose, ramioje vietoje, gražiam parke. 
Mokymosi sąlygos buvo pačios geriausios: 
toli nuo didmiesčių, toli nuo įvairių bepras 
miškai laikui leisti svetainių. Mažas kai
melis, netoli smėlėtos kalvos su pušynais, 
aplink ūkininkų sodybos. Tačiau kai ben
drabutis yra, palyginti, geras, klasės yra 
senuose vokiečių darbo tarnybos barakuo
se. Sienos plonų lentų, apšildymas šiltu 
oru. Kai daugiau reikia šildyti, tai moki
niai turi užgulę laikyti sąsiuvinius ant sta 
lų. Šilto oro ventiliatorių srovė bežiūrint 
viską nupučia nuo stalų. Per dešimtmetį 
barakai paseno, ir ar tai jų grindys įtūžta, 
ar sienos subraška, ar durys išvirsta. Rei
kia taisyti ir vėl taisyti, ir tam galo nema
tyti. Daug išlaidų, o vis tiek barakų sienos 
kasdien smarkiau ir smarkiau braška.

Vėl Krašto Valdyba pradėjo dairytis, 
kuriuos būdu senuosius barakus pakeisti 
tinkamomis patalpomis, kur mokiniams 
būtų ir šilta ir jauku. Visiems buvo aišku, 
kad be pasaulio geraširdžių lietuvių para
mos nėra įmanoma įsitaisyti pastato, kuris 
pakeistų senuosius barakus. 1959 m. ba
landžio 13 d. Krašto Valdyba paprašė Tė
vą Bernatonį pravesti namų statybai va
jų. Vėliau vajui organizuoti paprašytos ir 
kitos jėgos, kurių kreipimasis į pasaulio 
lietuvius neliko be atgarsio. 1960 m. bėgy
je buvo surinkta tiek, kad, apmokėjus 
gimnazijos išlaikymo skolas, kasoje staty
bos reikalams liko DM 84.000. Pradėta gal 
voti apie planus ir reikalą ieškoti paramos 
Vokietijos įstaigose. Tėvo Bernatonio bi
čiulis inž. dr. Kulpavičius paruošė planų 
metmenis, pagal kuriuos vėliau vokietis 
architektas paruošė jau tinkamus tvirtinti 
planus. Viso pastato suma apskaičiuota 
DM 790.000. Vokietijos įstaigos paskyrė 
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paramos DM 500.000 .Todėl dar pastatui 
užbaigti trūktų DM 206.000. Turima daug 
vilčių, kad šitą sumą suaukos Amerikos, 
Kanados. Didž. Britanijos. Australijos ir 
kitų kraštų lietuviai.

Statyba pradėta 1963 m. balandžio 23 d. 
ir sparčiais žingsniais eina pirmyn. 1963 
m. birželio 22 d. įmūrytas į rūsio sieną sta
tybos aktas. 1964 m. balandžio 3 d. buvo 
iškilmingai pakeltas vainikas. Jei oro są
lygos leis, tai rugsėjo mėn., kaip tikimasi, 
mokiniai galės rinktis į naujas, švarias, 
jaukias ir modernias naujų rūmų klases. 
Ne tik mokinių ir Vasario 16 Gimnazijos 
vadovybės, bet ir Vokietijos lietuvių žvilgs 
niai nukreipti į pasaulio lietuvius su vil
timi. kad jie padės lygiai taip, kaip ir 
Pirmojo Pasaulinio karo pabėgėliai auko
mis išlaikė eilę mokyklų ir gimnazijų, ly
giai kaip dabar jie išlaiko Vasario 16 Gim
naziją plačiam pasaulyje išsisklaidę lietu
viai, kad jie neužmirš likusių Vokietijoje, 
neleis užgesti vieninteliam kultūros židi
niui, gausiomis aukomis prisidės prie Va
sario 16 Gimnazijos naujų rūmų statybos. 
Be jūsų aukų Vasario 16 Gimnazijos rūmų 
statyba turės sustoti pusiaukelyje.

Todėl atlikime visi tą pareigą, kad, atė
jus valandai grįžti į laisvą tėvynę, galėtu
me pasakyti ramia sąžine, jog atlikome 
viską, kiek leido mūsų jėgos.

Kol būsime svetur, tegul Vasario 16

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

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

A. Vienažindys

REVIZORIAUS NUOTYKIS

Išnaršęs pūdą įvairiausių dokumentų, 
revizorius pakėlė akis į Buivydiškių žemės 
ūkio technikumo vyr. buhalterį A. Puo
džiūną. Nuo revizuojančio žvilgsnio pasta
rasis susigūžė ir sustingo nuolankioje 
klaustuko pozoje.

— Pakvieskite, — maloniai paprašė re
vizorius — valytoją draugę Puodžiūnienę. 
Norėčiau susipažinti asmeniškai.

Reikėjo tikėtis, jog vyr. buhalteris išeis 
pro duris ir pakvies reikalaujamą asmenį. 
Tačiau įvyko priešingai. Jis žengtelėjo į 
priekį, kostelėjo, sumikčiojo ir:

— Tai aš, draugas revizoriau, esu ta 
Puodžiūnienė.

Revizorius suglumo.
— T-tamsta nejuokauk. Tamsta be sijo

no ir nešioji kepurę...
— Be sijono, bet Puodžiūnienė, — tvir

tino savo vyr. buhalteris. — Gryną teisy
bę sakau!

Revizorius pasitraukė arčiau telefono 
aparatą, baimingai pažvelgė į vyr. buhal
terį ir nuolaidžių balsu tarė:

— Gerai, draugas Puodžiūnai. Gerai. 
Būkite, jeigu norite, ir Puodžiūniene. O 
dabar gal galėčiau pamatyti valytoją Luk
šienę.

Į kabinetą įėjo technikumo komendan
tas K. Kapickas:

— Kas čia norėjo susipažinti su Luk
šiene? Lukšienė — tai aš!

Revizoriaus padėtį siūlome įsivaizduoti 
pačiam skaitytojui. Turime pasakyti tik 
tai, kad jis įgnybo sau ausį, norėdamas 
įsitikinti, ar nesapnuoja. O įgnybęs susi
raukė: ausį skaudėjo. Tačiau revizorius 
būtų ne revizorius, jei po pirmos nesėk
mės pakeltų rankas. Atleidęs Kapicką- 
Lukšienę, jis paprašė užeiti sandėlininkę

BALTIC STORES
& 

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD. 

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD.. LONDON, E.2, 

ENGLAND.
Tel. SIIO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND. 

Tel. RAV 2592.

Už investavimus 5 metams ir 
ilgiau moka 7%.

Investavimai pilnai apdraudžiami ir 
garantuoti nekilnojamu turtu, be to, 
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!
Už investavimus 1-2 metams 

mokame 5 nuošimčius.
Už investavimus 2-3 metams 

mokame 6 nuošimčius.
Sutvarkome palikimo reikalus.
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Gimnazija būna mums vieningumo ir pas- 
tangų nenutausti simboliu, o jos nauji rū
mai tegul tarnauja Vokietijos lietuviams, 
kaip kultūros židinys. įvairūs kultūriniai 
susibūrimai ir kiti parengimai Vasario 16 
Gimnazijos patalpose tegul stiprina mūsų 
Tėvynės prisikėlimo viltis ir neleidžia 
mums pražūti svetimųjų jūroje.

Ma.

DBLS VALDYBOS PRIERAŠAS
DBLS Valdybos nutarimu, V. Strimui 

pavesta rūpintis Vasario 16 Gimnazijos 
vajaus reikalu.

Dėl to DBLS skyriai, kurie dar nerinko 
šiam reikalui aukų, prašomi gautuosius 
aukų lapus su surinktosiomis aukomis 
siųsti tiesiog šiuo adresu:

V. Strimas,
1, Ladbroke Gardens,

London. W. 11 g-

Jei kitos organizacijos bei paskiri asme
nys norėtų aukoti ir tas aukas persiųsti 
Gimnazijai į Vokietiją, DBLS Valdyba 
gali šiuo reikalu pasitarnauti. Taigi aukas 
irgi galima siųsti tuo pat adresu.

Visos gautosios aukos bus pakvituotos 
ir skelbiamos „Europos Lietuvyje“.

Aukos turės būti persiųstos Gimnazijai 
ne vėliau kaip iki šių metų spalio 1 d.

Jurgelionytę. Bet vietoje šios į buhalteriją 
užsuko sandėlininkas G. Rudvalis:

— Jurgelionytė jūsų paslaugoms!
— Žinai ką, drauge Jurgelionyte, dėvin

ti vyriškus batus, — nejuokais supyko re
vizorius. — Draugas čia pasėdėk, o aš ei
siu po velnių, tai yra — pas direktorių. Ir 
iš savęs tyčiotis neleisiu!

Koridoriuje jis susitiko direktoriaus pa
vaduotoją ūkio reikalams A. Masaitį.

— Draugas Masaiti, jūs įsivaizduojate...
— Koks jis Masaitis, — šnibžtelėjo, už 

skverno nusitempęs į šalį, Jurgelionytė- 
Rudvalis. — Jis — ne direktoriaus pava
duotojas ūkio reikalams, o kūrikas-san- 
technikas P. Vaitiekūnas...

Visko mačiusiam revizoriui akyse pra
dėjo suktis ratilai, ir jis atsišliejo į sieną...

...Po kurio laiko paaiškėjo štai kas:
Puodžiūnienė yra Puodžiūnienė, t.y. 

technikumo vyr. buhalterio žmona, bet 
valytojos pareigų ji neatlieka. Jos atlygi
nimą pasiima vyras šeimos biudžetui stip
rinti. Todėl pašauktas jis ir atsiliepia už 
save ir už žmoną.

Lukšienė kaipo tokia gyvuoja, bet tech
nikumo nešluoja. Mat, atlyginimą už ją 
paima komendantas A. Kapickas. Todėl 
pašauktas jis taip pat privalo atsiliepti už 
Lukšienę.

Sandėlininkas G. Rudvalis — irgi neblo
gas vyras. Todėl technikumo vadovybė 
jam leidžia įsijausti į giminaitės Jurgelio- 
nytės vaidmenį, t.y. pasiimti jos neuž
dirbtus pinigėlius.

Kas liečia direktoriaus pavaduotoją 
ūkio reikalams A. Masaitį, tai ir jis ne iš 
tų, į kuriuos pirštais rodo. „Jei galima ki
tiems, tai kodėl negalima man?..“ Tokia 
morale pasiremdamas, apart savo atlygi
nimo, jis dar susišluoja ir tariamojo san- 
techniko-kūriko Vaitiekūno neuždirbtą 
algelę.

Visa 
ninga.

M

1

tai būtų gražu, jei nebūtų nesąži-

A Lukša
„Šluota“, 1964 m. Nr. 3

A U L Y J EPAS
— Iš Britanijos praeitais metais į Pietų 

Afriką įvažiavo daugiau kaip 10.000 žmo
nių apsigyventi, iš Vokietijos 2.077.

—Tassas paskelbė, kad baigtas kasti 224 
mylių Volgos-Baltijos jūros kanalas.

— Sekančiais metais Prancūzija palei
džia į apyvartą naujųjų pinigų 10 frankų 
sidabrinę monetą.
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