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Geros ir permainingos mintys PASAULIS APLINK MUS
Ateina šimto metų sukaktis, kai gimė 

Leninas. Sov. Sąjungai ir jos žinioje esan
čioms ‘tautoms ta sukaktis turės būti dide
lis įvykis. Sukakčiai jau seniai ruošiama
si — kūrėjai raginami daugiau ir geriau 
kurti ir ypač ta Lenino tema, darbininkai
— daugiau dirbti.

Sukakčiai artėjant, pradedamos ruošti 
lyg ir generalinės repeticijos apžvelgti, kas 
padaryta, kokie darbų rezultatai. Tokią ge
neralinę repeticiją jau atliko Lietuvos kul
tūros darbuotojai, kurie buvo susirinkę į 
pirmąjį suvažiavimą. Jeigu kultūros žmo
nės anksčiau rinkdavosi į suvažiavimus, 
tai į specialybinius — muzikai sau, rašy
tojai sau, dailininkai, teatralai — sau. 
Toks bendras buvo sušauktas pirmas, ir 
suvažiavimo pasiųstasis sveikinimas Sov. 
Sąjungos komunistų partijos centro komi
tetui akivaizdžiai rodo, kad susirinkta dau
giau paradui, pasiųsti sveikinimų ir pasi
džiaugti laimėjimais.

O kuo gi pradžiugino Lenino įpėdinius
— maskvinę partiją Lietuvos kultūros dar
buotojai?

Atsakymo reikia ieškoti Lietuvos kultū
ros ministerio L. Šepečio kalboje, kurią jis 
pasakė kultūros darbuotojų suvažiavime 
ir kuri buvo išspausdinta birželio 4 d. 
„Tiesoje".

Nors Lenino ir jo partijos garbei viskas 
turėtų būti daroma, bet L. šepetys vis dėl
to Lietuvos kultūrą pradeda ne nuo 1940 
m. Jis rašo:

„Socialistinė lietuvių kultūra kūrėsi ir

Septynios DIENOS
Pabarimas politikuojantiems Nauja rašytojų vadovybė

Ryšium su komunistų partijų kongresu 
Maskvoje „Pravda“ pabarė tuos komunis
tų vadus, kurie, esą, būdami imperialistų 
įtakoje ir siekdami populiarumo savo kraš
tuose, atsisako prisidėti prie kitų partijų 
akcijos ir pasiduoda antisovietizmui.

Manoma, kad toks pabarimas taikomas 
Italijos komunistams, kurie nori pasirody
ti liberalūs, kad galėtų rinkimuose laimėti 
daugiau balsų ir net įeiti į koalicinę vy
riausybę.

Nemalonumas Ilooveriui
Vienas FBI (saugumo) pareigūnas išda

vė, kad jis ketveris metus klausėsi boksi
ninko, pasaulinio čempiono Clay telefoni
nių pasikalbėjimų. Buvę klausomasi ir ko
votojo už negrų teises dr. Kingo pasikalbė
jimų. įstatymas tai draudžia, išskyrus 
krašto saugumo atvejus ir tai su teisingu
mo ministerio leidimu.

FBI viršininkas Hooveris visada tvirtin
davęs, kad jis prisilaikąs įstatymų.

Kancleris mielai tartųsi
V. Vokietijos kancleris Kiesingeris pa

reiškė, kad jis mielai sutiktų tartis su Len
kijos Gomulka. Pasiūlymą tartis iškėlė Go
mulka.

Lenkija norėtų, kad Vokietija pasižadė
tų neapsiginkluoti atomu, pripažintų Rytų 
Vokietiją ir Oderio-Neissės sieną.

Maskvos nusistatymas
„Pravdos“ straipsnis Viduriniųjų Rytų 

klausimu aiškinamas, kaip įspėjimas ara
bų kraštams, kad Sov. Sąjunga juos rems, 
jeigu jie ieškos išeities iš krizės politinė
mis priemonėmis, bet ne karą planuos, no
rėdami nušluoti nuo žemėlapio Izraelį.

Straipsnyje pagirtas prez. Nasseras už 
konstruktyvią politiką, bet puolamos jo 
krašto tos politinės pajėgos, kurios siekia 
keršto ir trokšta nuotykių.

Husakas teisina
Komunistų partijų kongrese Maskvoje 

Čekoslovakijos komunistų vadas dr. Husa
kas tvirtino, kad tie, kurie smerkė jo kraš
to okupaciją, darė tai nepažinodami gerai 
įvykių ir prieš socialistinių kraštų intere
sus.

Bet iš kai kurių jo išsireiškimų daroma 
išvada, kad Čekoslovakija buvo pajėgi ir 
pati viena susitvarkyti.

Pirmieji tūkstančiai
Pasitaręs su Pietų Vietnamo prezidentu, 

JAV prez. Niksonas nusprendė iki rugpjū
čio mėn. pabaigos atitraukti 25.000 karių. 
Jo nutarimas remiamas tuo, kad yra jau 
daugiau gerai paruoštų ir apginkluotų 
vietnamiečių.

Vietname JAV laiko truputį daugiau 
kaip pusę milijono karių. Nuo 1961 m. 
Vietname žuvo daugiau kaip 34.000 ame
rikiečių karių. 

tebesikuria ne tuščioje dirvoje, o perimda
ma pažangiąsias lietuvių, tarybinių res
publikų ir viso pasaulio tautų kultūrines 
tradicijas, jas toliau vystydama ir turtin
dama".

Ligi šiol dažnai buvome įpratę skaityti, 
kad viskas tarytum būtų prasidėję plikam 
lauke arba tuščioje dirvoje tik nuo tada, 
kai Paleckis su Maskvos palaiminimais 
perėmė Lietuvoje valdžią. L. Šepečio nu
rodymas į pažangiąsias praeities tradicijas 
yra sveikintinas lūžis, nors ir nestaigus, 
nes juk pastaraisiais metais jau vis daž
niau linkstama pripažinti nemaža svorio 
ir praeičiai, šįkart tik gal daugiau api
bendrinama tai, kad lietuvių kultūros šak
nys ir senos ir ilgos.

L. Šepetys ir toliau kalboje verpia šitą 
pagrindinę giją, nors ir pamargindamas 
tokioms progoms būtinais marksizmo-leni
nizmo terminais.

„Lietuvių nacionalinės kultūros šaknys 
siekia labai toli", nurodo jis. „Net jeigu 
paseksime kiekvieną jų giją, pasiekusią 
mus nuo Mažvydo ir Donelaičio laikų, nuo 
Vilniaus universiteto suklestėjimo ir Že
maičių romantikų pakilimo metų, naciona
linio sąjūdžio ir pirmosios lietuvių dailės 
parodos dienų, lengvai pastebėsime kiek
vieno kultūros reiškinio ar meninės indivi
dualybės klasinį aspektą, konkrečiuose is
torinės raidos etapuose sutapusį su pažan
gos ar reakcijos tendencijomis.

„Mūsų laimei ir mūsų pagrįstam pasidi
džiavimui lemiama lietuvių tautinės kul-

Čekoslovakijos rašytojų sąjunga issinn- 
ko naują vadovybę.

į ją įeina ir keletas tų rašytojų, kurie pa
staruoju metu spaudoje ir vadų kalbose 
buvo puolami dėl liberalios laikysenos.

Padidinama
Britanijoje padidinamos pensijos ir mo

kesčiai jų fondui padidinti.
Britanijoje yra apie 7 mil. pensininkų— 

apie ketvirtadalis visų dirbančiųjų.

Panaikinamos lengvatos
Lenkijos telegramų agentūra pranešė, 

kad nuo rugsėjo 1 d. panaikinamos lengva
tos, kurios dabar taikomos žydams išva
žiuoti.

Nuo 1967 m. liepos mėn. iš Lenkijos emi
gravo 5.264 žydai.

Puolamas dr. Kriegelis
Čekoslovakijos „Rude Pravo“ pakaltino 

dr. Kriegelį nuotykių ieškojimu ir nesirū
pinimu savo krašto žmonių saugumu ir 
laisve.

Dr. Kriegelis buvo išmestas iš partijos 
centro komiteto, bet ta proga savo kalboje 
pakaltino partiją nuolaidomis sovietams.

Izraelio nuostoliai
Nuo 1967 m. karo per arabų vykdomuo

sius užpuolimus ir apšaudymus Izraelis 
neteko 713 karių.

O karo metu žuvo 780 karių.

Uždaryta siena
Ispanija reikalauja, kad Britanija ati

duotų jai Gibraltarą. Britanija sutinka su 
sąlyga, kad būtų atsiklausti gyventojai, o 
tai nepriimtina Ispanijai.

Vykdydama suvaržymus, Ispanija užda
rė sieną su Gibraltaru ir nebeleidžia eiti 
dirbti savo darbininkų (jų ten dirbo apie 
4.600).

Suokalbininkai suimti
Graikijos vyriausybė tvirtina, kad buvę 

suimta 15 buvusių karininkų, kurie ruošę 
suokalbį nuversti vyriausybei.

Rusiški tankai Pakistanui
Sov. Sąjunga pristatė Pakistanui 150 

tankų.
Tvirtinama, kad tokiais tiekimais Sov. 

Sąjunga norinti įsiteikti ir gauti Indijos 
vandenyne bazes savo povandeniniams lai
vams.

Didelis pasienio triukšmas
Kinija su didžiausiu triukšmu pakaltino 

Sov. Sąjungą, kad ši net su tankais įsiver
žusi į jos teritoriją Sinkiango - Kazachs
tano pasienyje. Sov. Sąjunga, paneigdama 
tokį kaltinimą, tvirtina, kad Kinijos pasie
nio kariuomenė, prisidengdama avių kai
mene. įsiveržusi į jos teritoriją.

SKRIDIMO KLAIDOS
Liepos 20 d. amerikiečiai astronautai tu

rėtų nusileisti mėnulyje. Taip nustatyta 
pagal programą. Bet paskutinysis skridi
mas sukėlė abejonių, ar bus galima sėk
mingai nusileisti.

Pasirodo, kai Apollo 10 skridusieji 2 ast
ronautai atsiskyrė nuo savo erdvės laivo ir 
pradėjo savo kabinoje leistis arčiau mėnu
lio, tai paaiškėjo, kad jie net 4 mylias buvo 
nuklydę nuo numatytojo kelio. Jeigu tokia 
klaida būtų padaryta ir tada, kai jau rei
kės nusileisti į mėnulio paviršių, tai skri
dimas gali nepasisekti. Jau iš anksto yra 
numatyta vieta, kur nusileisti. Paviršius 
parinktas lygus. O ne visur jis yra lygus— 
kai kur aštriais kraštais krateriai ir kal
nai. Jeigu jie ir vėl nepataikytų kur reikia, 
tai turėtų manevruoti, o tam reikia kuro 
bet įtaisas per mažas ir negali paimti dau
giau kuro, kad jo užtektų ir visokiems ne
tikėtumams.

Nors mokslininkai yra teoretiškai ap
skaičiavę mėnulio traukos jėgą, bet aiškė
ja, kad ir čia esama klaidų.

Kai astronautai leidosi žemyn į mėnulį, 
staiga nutrūko radijo susisiekimas. Kas 
būtų, jeigu susisiekimas nutrūktų, kai ast
ronautai jau bus mėnulyje? Jie radiju su
sisiekia su centru žemėje ir gauna nurody
mų. Be radijo mėnulyje jie būtų pražuvę. 
Bet dėl ko radijas nutrūko? Spėjama, kad 
žemėje antena buvo blogai sujungta. Bet 
tai tik spėjimas.

Atjungiamas nuo erdvės laivo, buvo 
pradėjęs nelauktai suktis tas įtaisas, ku
riuo astronautai turėjo leistis arčiau mė
nulio. To sukimosi priežastis irgi nežino
ma. Beje, dėl to sukimosi įvyko nesusipra
timas su žeme. Astronautas Cernanas tuo
met susikeikė, ir stiprių žodžių nemėgstan- 
tieji žmonės pradėjo reikšti protestą ir rei
kalauti, kad astronautai būtų už tai nu
bausti.

DBLS Derbio Skyriaus nariui 
J. DAMIJONAIČIUI 

liūdesio valandoj reiškiame gilią 
užuojautą jo mylimai seseriai 
O. Guogienei mirus Lietuvoje.

DBLS Derbio Sk. šalpos Komitetas

tūros palikimo dauguma priklauso ne re
akcijai ir ne išnaudotojiškų klasių ideolo
gijai, o demokratijos, pažangos ir liaudiš
kumo idėjoms."

Taip ir mes visada galvojome, kad lietu
vių praeities metų kultūra sakėsi beveik 
išimtinai už demokratiją, pažangą, už pa
prastą žmogų arba liaudį. Dėl to posūkis 
pradėti ir Lietuvoje taip galvoti tegali būti 
sutinkamas su pasitenkinimu.

Bet mes, nejausdami ant savo galvos Le
nino partijos reikalavimų ir pageidavimų, 
ne viskuo galime džiaugtis ir nejaučiame 
tokios pareigos. Štai L. Šepetys toliau 
džiaugiasi, kad istorikai ir filologai mark
sistiškai nušvietė Lietuvos istorijų ir lietu
vių literatūros istoriją. Jeigu L. šepečio 
čia pacituotosios mintys mums priimtinos, 
net jei jos ir marksistinėmis būtų laiko
mos, tai džiaugsmas kur kas sumažėja, kai 
sustojame ties tomis pastaraisiais metais 
Lietuvoje parašytomis tautos ir jos litera
tūros istorijomis. Jeigu mums būtų leista 
aptarimus sudarinėti, tai sakytume, kad 
anose istorijose ir šituose mūsų pacituo
tuose L. šepečio žodžiuose esama skirtingų 
marksizmų. Aną istorijų marksizmą ne 
vienu atveju, tur būt, pavadintume net re
akciniu.

Nelabai yra ko džiaugtis ir tuo, kad poe
tai, muzikai ar dailininkai dabar pasku
bom dirba tokius darbus, kuriuose bus tie
siogiai pagarbintas Leninas. Jeigu partija 
galvoja ar kitiems būtinai perša mintį, 
kad Leninas yra dievas ir reikalingas tie
siogiai pagarbinti, tai kitos išeities, žino
ma, nėra, reikia garbinti. Bet tie tiesiogiai 
garbinti skirtieji darbai taip ir paliks kaip 
pritaikomieji, reikalo pagimdyti. Tikimės, 
kad jie greit ir pasens, kaip ir visi pana
šūs darbai. Va, po karo Antanas Vienuolis 
parašė romaną, pagarbindamas partijos 
pirštąją mintį, kad visi dvarininkai yra 
juodesni už velnią. Kiek partijai buvo dėl 
to džiaugsmo ir pasididžiavimo! O ligi šiol 
tas romanas jau taip paseno, kad ministe- 
ris L. Šepetys neįrašė nė autoriaus pavar
dės tarp tų kūrėjų, kurie, kaip jis sako, 
pirmaisiais pokario metais garbingai nešė 
ant savo pečių nelengvą menininko atsa
komybės krūvį. Praeinamybės likimas vi
sada labai permainingas.

(r. d.)

GENEROLU TEMA
—— —

Sovietiniai generolai miršta. Taip daug 
jų miršta, kad Vakaruose kremlinologai 
pradėjo susidarinėti savo teorijas, kodėl 
šitaip yra.

uaugumas tų generolų yra, žinoma, seni 
žmonės. O S. Sąjunga turi tarp 11.000 ir 
12.000 generolų, tai nebūtų ko ir steoėtis. 
Miršta, ir gana. Ateina senatvė, ir jie mirš
ta.

Bet tokiu natūraliu aiškinimu ne visi pa
sitenkina. Kai skelbiamos mirtys viena po 
kitos, tai, pagal vieną gandą, kažkiek jų 
bus žuvę ar sprogus raketai, ar lėktuvo ne
laimėje, tik sovietai nekrologus skelbia ne 
iš karto, kad nesusidarytų žmonėms bai
sus įspūdis. žocižiu, visa tragedija stengia
masi nuslėpti.

Antras spėliojimas yra daugiau išvada iš 
to, kau gegužės pirmųjų Maskvoje nebuvo 
jokio karinio parado. Tokie visada būdavo. 
O kodėl taip atsitiko? Ogi, girdi, kariai 
ruošė sukilimų, kuris nepasisekė. Sukilimo 
vadai tuoj buvę sulikviduoti, tai štai iš 
kur tie mirusieji generolai. O kai tokia pa
dėtis, tai kariuomenei nebuvę leista pražy
giuoti Raudonąja aikšte.

Tos teorijos šalininkai nurodo, kad tarp 
mirusiųjų generolų minimas ir Valentinas 
Penkovskis, už šnipinėjimą Vakarams su
šaudytojo Olego Penkovskio dėdė.

VIENYBES KONGRESAS

Negeru laiku susirinko j Maskvą pasau
lio komunistų partijų atstovai. Ketvirtada
lis tų partijų visiškai neatsiuntė atstovų. 
Jei Maskva būtų šūktelėjusi taip prieš ke
liolika metų, visos partijos būtų atsiliepu
sios ir subėgusios ir klusniai pritarusios 
visiems pasiūlytiems klausimams. Kokios 
sunkios nuotaikos turėtų būti jaučiamos 
sovietinės partijos viršūnių! Maskva prieš 
kiek laiko juk buvo pasaulinio komunizmo 
lopšys, tėvynė ir visokia priebėga, o da
bar...

Kaip tyčia tokia negera padėtis yra tada, 
kai ruošiamasi švęsti Lenino gimimo šimt
metį. Jeigu ne Leninas, tai marksizmas ir 
ligi šiai dienai gal dar niekur nebūtų bu
vęs praktiškai vykdomas. O štai šiandien 
jo įpėdiniai turi būti liudininkais, kaip tos 
visos buvusios klusnios partijos išsivaikš- 
čioja. Su kai kuriomis, kaip su kiniečių 
partija, jau einama ant peilių.

Šis kongresas buvo sulipdytas taip pat 
per didelį vargą. Jis vis buvo atidėlioja
mas dėl rimtų priežasčių. Dalis partijų ro
dė palankumą sovietinei partijai, bet ne
norėjo, kad ta proga būtų pasmerkiami ki
niečiai. Sovietinei partijai, tur būt, labiau
siai ir rūpėjo kaip tik iškeikti kiniečius. 
Kai viena partija smerkia kiniečius, net

TVIRTI ARGUMENTAI

Dublino „The Irish press“ gegužės 28 d. 
išsispausdino tokį J. Rovals iš Birmingha- 
mo laišką:

„Mrs. Angela Barry (Vietnamas, gegu
žės 21 d.) paleidžia žodžių srovę, įsijung
dama į komunistinį karo šūkį, kad Vietna
mas yra vienas kraštas ir kad „visi vietna
miečiai turi teisę ginti teritorinį integralu
mą“. Žinoma, Vietnamas yra vienas kraš
tas, o taip pat Korėja ir Vokietija. Bet kas 
gi laiko tuos kraštus padalytus? Komunis
tų teigimu, tie kraštai tegalėtų būti ap
jungti tik komunistų valdžioje. Ar Mrs. 
Barry to ir nori, kad šitaip atsitiktų tuose 
kraštuose, ir ar ji būtų linkusi matyti ap
jungtą Airiją, komunistų valdomą?

„Šiaurės Vietnamas ne savo teritoriją 
gina, bet puola Pietus ir stengiasi nuversti 
Pietų Vietnamo laisvąją vyriausybę ir nu
kariavęs pradėti kontroliuoti Pietus ir 
vykdyti apjungimą jau komunistų valdžio
je. šiaurės Vietnamo vykdomasis puolimas 
yra agresija ir pažeidimas 1954 m. Ženevos 
susitarimo.

„Amerikiečiai neatėjo į Vietnamą nuka
riauti, dominuoti ar kurti imperiją, kaip 
kad padarė rusai, užpuldami Čekoslovaki
ją, Vengriją ar tris Baltijos valstybes — 
Latviją, Estiją ir Lietuvą. J.V. taip nedaro. 
Jos padeda Pietų Vietnamu! išlaikyti ir 
apgint savo laisvę ir nepriklausomybę nuo 
šiaurės Vietnamo puolimų, vadovaujamų 
ir iš dalies aprūpinamų Sov. Sąjungos. Jos 
padeda Pietų Vietnamui, kad jėga jo ne
užimtų šiaurės Vietnamas, ir žiūri, kad 
būtų užkirstas kelias agresijai.

„Taikai Vietname yra atviras kelias, bet 
komunistai nenori jos. nes komunizmas ir 
gyvas dominavimu, priespauda, jėga ir te
roru“.

jei ji būtų ir tokia didelė, kaip sovietinė, 
nėra tas pats, kaip jei pakeltų balsą visas 
tarptautinis komunizmas.

Dar kita nesena kliūtis iškilo — Čeko
slovakijos okupacija. Didžiųjų nekomu
nistinių kraštų partijos buvo priešingos 
okupacijai ir už tai pasmerkė Sov. Sąjun
gų. Dabar tas reikalas jau atvėso, ir užtat 
susirinko į Maskvą nemaža partijų, bet jos 
statė sąlygą: neturi būti kalbama apie Ki
niją. Rumunijos delegacija net pažadėjo 
išeiti iš kongreso, jei Sov. Sąjungos partija 
nesilaikys to reikalavimo.

Sov. Sąjunga atitinkamai paspaudė Če
koslovakijos vadus, kad jie reikalautų ne
kalbėti apie okupaciją. Čekoslovakijos va
dai taip ir padarė — jie savo partijos cent
ro komitete nutarė laikytis pažiūros, kad 
okupacija yra Varšuvos pakto kraštų vi
daus reikalas.

Deja, su pirmaisiais kongreso žodžiais 
subyrėjo visi pažadai. Atidaromoje kalboje 
Brežnevas neišlaikė ir pakaltino kiniečius, 
kad jie stengiasi suskaldyti komunistų ju
dėjimą ir visur kurstyti karą. O prieš Sov. 
Sąjungą Kinija ruošianti net atominį karą.

Rumunijos delegacija neišlaikė pažado 
— po tokios kalbos vis dėlto neišėjo iš 
kongreso.

Kai Brežnevas neišlaikė duotojo žodžio, 
tai Australijos partija, matyt, nutarė, kad 
iš visų norų sustiprinti vienybę nieko ne
išeis. Jos atstovas tada pakaltino Sov. Są
jungą, kad ji pakenkė socializmui, okupuo
dama Čekoslovakiją.

Be to, nurodoma dar ir į tai, kad Brežne
vas savo kalboje iškraipęs Kinijos laikraš
čių pranešimus. Jis nurodė, kad kiniečiai 
grasina atominiu karu. Iš tiesų Kinijos 
laikraščiai nurodinėję, kad kraštas turįs 
būti pasiruošęs gintis nuo Sov. Sąjungos 
galimo puolimo.

Jis, žinoma, nutylėjo, kad po pirmųjų ap
sišaudymų prie Usurio Sov. Sąjunga smar
kiai rėkė ir žadėjo prieš Kiniją panaudoti 
visų savo ginklų įgalią.

žodžiu, norėta vienybės, o pasiekta dar 
didesnio susiskaldymo.

S. Baltaragis

SPAUDOJE
DĖMESYS BRANGIAI PRAEIČIAI

Spausdinęsis nemaža medžiagos apie 
Lietuvos vietoves, „Tėvynės“ savaitraštis 
paskyrė (1969. V. 2) tam klausimui gvil
denti ir vedamąjį straipsnį, kuriame, be 
kita ko, rašoma:

„O kodėl šiandien ypatingai brangūs pa
sidarė tie gimtojo krašto vaizdeliai? Mums 
iš viso juk įdomu pažvelgti, sakysim, į 
brangiųjų visiems lietuviams žmonių gim
tąsias vietas. Bet dar svarbiau jas pavaiz
duoti ir jų paveikslais pasidžiaugti kaip 
tik dabar. Dabar, kai ten vyksta staigūs 
pasikeitimai, kai daugelio senųjų vietovių 
net vardai išnyksta. Vietoje šimtmečius 
skambėjusių brangiųjų vardų dabar nau
jais žodžiais pavadinamos vietovės. Gal 
dabar ten koks rajonas, ar koks pagarsė
jusio čekisto vardu pramintas kolchozas 
įsikūręs? Pamažu senieji vardai išdyla, už
mirštami.

„O dar skaudžiau, kad daugelyje vietų 
atvažiuoja iš tolimųjų pasviečių svetimieji 
ir apsigyvena. Turėdami okupacinių 
sluoksnių didžiulę paramą, jie pasidaro 
anų kolchozų pirmininkais ir mūsų nuolai- 
džius ir represijomis įbaugintus Jonus, 
Petrus ir Zigmus muštravoja, kaip tik jie 
nori. Jiems juk niekas ten nėra brangu.

„štai kodėl mes tokiu dideliu pasiilgimu 
žvelgiame į anapus Atlanto, stengiamės 
dar kartą pamatyti seniai paliktus kaimus, 
miestelius ir bažnytkaimius. Kas ten buvo
jo. dažnas pasako, kad jau nebegalima 
daugelio vietų atpažinti, taip viskas pasi
keitė. Štai kodėl net ir ten gyvenantieji lie
tuviai didele meile aprašo kaip tik tai, kas 
pasiliko iš senos žilos senovės, kas tebėra 
kiekvienam lietuviui brangu ir neužmirš
tama“.

(r.d.)

Vyrui ir tėvui

ADOMUI VENSKUI mirus, 

reiškiame nuoširdžiai gilią užuojautą jo 
žmonai Onai, sūnui Jonui ir sūnaus 

žmonai I. Venskienei.

R. P. Popikai
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Knygos
Pasikalbėjime su „Dirvos“ bendradar

biu Lietuvių Enciklopedijos leidėjas Juo
zas Kapočius, be kita ko, buvo paklaustas:

— Ta pačia proga norėtumėme Jums pa
statyti kelis klausimus ir apie Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos veiklą. Kokie yra 
leidyklos ateities planai ir koksai jos eko
nominis stovis?

— To klausimo eilę noriu sukeisti: pir
miau šį tą pasakyti apie ekonominę padė
tį, o po to apie leidyklos ateities planus.

Taigi, leidyklą suorganizavau ne tam, 
kad sukraučiau sau kokį kapitalą; o vien 
tik lietuviškai knygai padėti išvysti dienos 
šviesą ir jąja pasiekti skaitytoją. Per 16 
.metų mes neslėpėme savo finansinės pa
dėties, neslėpsime ir toliau.

Leidykla per 16 metų išsilaikė ne kokių 
fondų dėka, o rėmėsi vien tiktai lietuviš-

Laimutis Š v a 1 k u s

PATRIOTAS
Man jėgų kaip kitiems niekada nepritrūko 
ir tėvynei jausmai neatšalo.
Į minėjimus traukiu per lietų ir rūką 
ir taikau ant pačio jų galo.

Nesvarbu, kas kalba, ką šneka, ką dėsto, 
ar paskaitą skaito per ilgą, 
jei mano bičiulis iš gretimo miesto 
man gomurį sausą pavilgo.

Kai stiklas stipresnės paaštrina protą 
ir aš seenon užkeliu koją, 
stenu, miksenu, šluostau kaktą rasotą, 
didvyriu jaučiuos, kai man ploja.

O kad man per spaudą gražiai padėkotų, 
nors gaila, aukoju net svarą.
O visą algelę eilėj patriotų 
paduodu į svetimą barą.

Ramu man klausytis, kaip būbinas muša 
melodiją naują ar seną.
Kaip naginė skruostas priglaudžia paku- 

są — 
jaunystė širdy vėl gyvena.

Bičiuliui menu tėvo šulinio svirtį 
ir sodų taip kvepiantį žiedą.
Būtų gera girtam šiaudų lovoj numirti, 
besiklausant, kaip moterys gieda.

Ten brolis už žmoną parsivelka rusę, 
o aš kaip karališką vyną 
maišau savo kraują su brite per pusę 
ir didinu tautai šeimyną.

Ilgėdamas laisvės ir rytmečio naujo, 
veikiu, kad mūs vardas nežūtų.
Nunešim tėvynei visų tautų kraujo, — 
shamroką sodinsim tarp rūtų.

klausimai
kos knygos skaitytojų įnašais — prenume
ratos mokesčiu. Bet negalėčiau pasakyti, 
kad viskas gerai klostėsi, turėjome ir tebe
turime bėdų. Pasitikėjome ,lietuvio sąži
ningumu ir daugumoje knygas siuntėme 
kreditan. Dalis prenumeratorių mus labai 
apvylė, ir dėl to leidykla yra atsidūrusi la
bai kritiškoje padėtyje. Skaitytojas — pre
numeratorius knygą kreditan mielai ima, 
bet kai reikia už kreditan gautą knygą už
mokėti, tai taip ir pritrūksta noro, išnyks
ta pareigos jausmas.

Šiuo metu JAV ir Kanadoje turime arti 
500 prenumeratorių, kurie į keliolika ar 
net dvidešimt-trisdešimt raginimų ir pra
šymų neatsiliepia. Tyli, tarsi visi būtų iš
mirę ir į kapus nusinešę arti 30 tūkstančių 
dolerių. Tai, va, 'tokios sumos niekaip ne
begalime išprašyti vien tik iš JAV ir Ka
nadoje gyvenančių prenumeratorių. Tokia 
didelė neatgaunama pinigo suma ir stabdo 
leidyklos veiklą bei josios planus. O kad 
leidykla galėtų bent kiek normaliau veik
ti, reikia tas sumas atgauti, nes gi jos įdė
tos į knygas, kurias skaitytojai turi savo 
namuose.

Jeigu tuos 30 tūkstančių leidykla turėtų 
savo kasoje, tai daug naujų knygų būtų 
galima išleisti. Leidykla turi naujų veika
lų rankraščių, jeigu juos išleisti knyga, bū
tų nemažas ir reikšmingas indėlis lietuvių 
kultūrai. Todėl, pasinaudodamas šia išim
tina proga, noriu apeliuoti į visus tuos, ku
rie leidyklai skolingi už kreditan gautas 
knygas, prašydamas tuojau atsiliepti ir at
siųsti skolą. Tikiu, kad šisai mano viešas 
kreipimasis bus išgirstas ir kad nereikės 
vėl daugel kartų į jus kreiptis laiškais, nes 
laiškų siuntinėjimas brangiai kaštuoja ir 
apsunkina leidyklos veiklą.

O leidykla šiuo metu rengia arba turi 
darbo plane: 1) Lietuvių Enciklopedijos 
papildymų tomą, 2) Lituanistinės Enciklo
pedijos anglų kalba I-jį tomą, 3) Dr. K. 
Jurgėlos „Lietuvos Sukilimas 1862-1864 
metais“, 4) Bronio Railos „Dialogas su lie
tuviais“, 5) Dr. A. šešplaukio „Nemarioji 
Žemė“.

— Kaip jums atrodo LE papildymų to
mas, kada išeis?

— Papildymų tomo redaktorius dr. J. 
Girnius turėjo labai sunkaus darbo, bet 
jau einame prie galo, ir tikimės dar prieš 
vasaros atostogas jį išsiuntinėti skaityto
jams. Šisai tomas bus labai įdomus, nes at
naujina visą Lietuvių Enciklopediją, paro
do, ko mes nustojome, ką priauginome, ką 
buvome praleidę ir t. t.

— Kaip toli yra pažengęs angliškosios 
enciklopedijos darbas?

— Lituanistinės Enciklopedijos anglų 
kalba I-jo tomo jau esame surinkę apie 
3/4 ir tikimės prieš rudenį galėsią jį ati
duoti skaitytojui.

— Kiek skaitytojų jau turite ir ar pa
kanka turimo skaičiaus enciklopedijai leis
ti?

— Ir šitos enciklopedijos finansinis pa
grindas yra vien tik prenumeratos mokes
tis. Šiuo metu reikalingo prenumeratų 
skaičiaus dar neturime, bet tikimės, kad, 
išleidus pirmąjį tomą, prenumeratų skai
čius vis didės ir ilgainiui susidarys reika
lingas skaičius — tasai prenumeratorių 
įnašais sudarytas leidimui pagrindas. Kaip 
buvo su LE, taip bus ir su angliškąja ver
sija: išleisto tomo pajamos įgalina leisti 
sekantį tomą.

Anksčiau minėti vienkartiniai leidiniai 
yra rengiami tik atliekamu laiku nuo pa
grindinių leidinių LE ir Lit. Encikl. anglų 
kalba.

STUDIJŲ SAVAITĖ

Europos lietuvių Studijų savaitė įvyks 
liepos 13 - 20 d. d. Bad Godesberge, Anna- 
ibergo pilyje (prie Bonos).

Savaitės moderatorius — Vasario 16 gim- 
naz. direkt. V. Natkevičius. Paskaitas skai
tys: V. Banaitis (Bona), V. Bartusevičius. 
MA (Romuva), dr. K.J. Čeginskas (Uppsa
la), prof. J. Eretas (Bazelis), prof. A. Grei
mas (Paryžius), dr. J. Grinius (Muenche- 
nas), prof. Z. Ivinskis (Bona), kun. prof. 
J. Juraitis (Sittenas, Šveicarija). V. Nat
kevičius. MA (Romuva), dr. J. Norkaitis 
(Stuttgartas), kun. J. Urdzė (Bad Godes- 
bergas).

Savaitės rengimo komisija: kun. V. Da
mijonaitis, B. Girdvainytė, Alina Grinienė 
ir M. Landas.

GAUSYBĖ PASKAITŲ
I Kapsuką (Marijampolę) buvo susirin

kę daugiau kaip 300 paskaitininkų pami
nėti 20 metų to rajono „Žinijos“ draugijos 
veiklos.
Pasirodo, tik šiais metais to rajono ūkiuo

se, įmonėse ir įstaigose paskaityta daugiau 
kaip 2.100 paskaitų.

ŠILUVA ŽEMAIČIŲ ISTORIJOJE

Kun. St. Yla baigė ruošti spaudai knygą 
„Šiluva Žemaičių istorijoje“.

Knyga bus leidžiama „Krikščionis gyve
nime“ veikalų serijoje. Toje serijoje jau 
išleista 3 tomai II Vatikano susirinkimo 
dokumentų.
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•Jekmadienio
IMČIAU

KARDINOLO ŽODIS

Jonas Karmelis kardinolas Heenan, iš
vykdamas į Pietų Ameriką, parašė West- 
minsterio arkivyskupijos katalikams šito
kio turinio laišką, kuris buvo skaitomas 
Londone visose bažnyčiose birželio 1 d. 
LABAI MYLIMI BROLIAI KRISTUJE, —

Kai buvau jaunas vikaras, kas sekma
dienį darydavau parapijoje rinkliavą. Tai 
buvo labai nepatraukli savaitės pareiga. 
Londono East End šeimų dauguma galė
davo susirinkti vien vidudienio pietums 
sekmadieniais. Tai buvo aiški proga apsi
lankius pamatyti žmones. Rinkliavą daryti 
nebuvo malonu. Aš visada vengdavau su
jungti kunigo apsilankymą su pinigais. Tai 
jaučia visi kunigai. Mieliau jie norėtų nors 
ir trumpą Mišių laiką tikėjimo tiesoms 
gvildenti, negu sakykloje kalbėti apie pini
gus.

šiandien yra švenčiausios Trejybės sek
madienis ir įprastinė rinkliava suvargu
sioms parapijoms padėti. Naudoju šią pro
gą pakalbėti apie krikščionio pareigą au
koti. Jei išdėstysiu atvirai ir aiškiai, nerei
kės kunigams laiko gaišti beaiškinant, jog 
Bažnyčiai reikia pinigų. Kunigas nėra Baž
nyčia. Jūs ir aš ir kiekvienas katalikas tu
rime Bažnyčiai pareigas. Gelbėdami varg
šus ir senelius, statydami bažnyčias ir mo
kyklas, lankydami ligonius, besirūpindami 
jaunimo dvasine ir socialine gerove, kuni
gai yra jūsų tarnai, užvaizdos. Kunigas 
pats negali parūpinti pinigų. Jis atsisakė 
teisės dirbti už pinigą, kai pakluso Kris
taus šaukimui ir pasidarė visam laikui jū
sų tarnas.

Bažnyčią remti nėra gailestingumo, o 
teisingumo veiksmas. Argi mes esame dos
nūs, apmokėdami savo sąskaitas ar atiduo
dami savo skolas? Jūsų parapijos skolos, 
šiluma, šviesa, bažnyčios apdrauda, litur
giniai rūbai, vynas, žvakės pamaldoms, 
klebonijos priežiūra, atlyginimas parapi
jos tarnautojams — visam tam yra imami 
pinigai iš jūsų aukų. Bažnyčia yra žmonių 
naudai. Ir jų pareiga yra ją užlaikyti.

Iš tikrųjų kiekvienoj parapijoj bažnyčia 
yra išlaikoma tik nedaugelio aukomis. Jie 
dosniai duoda ir stengiasi padidinti para
pijos pajamas įvairiais būdais. Kai kas 
galvoja, jog netinka katalikams dalyvauti 
ar tai ,football pools1 ar ,bingo' žaidimuo
se ir pelnytais pinigais apmokėti skolas. 
Kai kurie krikščionys reiškia nuostabą, 

kad mūsų šventovės ir mokyklos yra dali
nai statytos išloštais pinigais. Jei visi ka
talikai duotų, ką jie išgali, mums nereikė
tų atsidėti lošimams.

Visi turi pareigą apmokėti savo dalį baž
nyčios išlaidų. Dažnai šeimų tėvai neišsi
gali aukoti tiek, kaip kiti. Niekas nelau
kia, kad jie remtų parapiją, kai neišsigali. 
Arba pensininkai. Juk negali jie iš smul
kutės gautosios paramos daug aukoti. Pi-
niginiai reikalai pagerėtų, jei gaunantieji 
algas skirtų savo pajamų tinkamą dalį 
Dievo darbui.

Trumpai atsiminkite, kaip jūs panaudo
jate pinigus. Žinote, kiek gaunate savaitė
je. Ar esi teisingas? Jūs galite savęs pa
klausti: kiek išleidžiu ištaigai? Televizija, 
saldainiai, tabakas, gėrimai ir sportas gal 
ir teikia jums reikalingą atvangų. Dėl to 
nėr ko skųstis. Bet būtų negerai įmesti tik 
kelis variokus sekmadienio aukų lėkštėn, 
o po Mišių namo einant pirkti cigarečių 
pakelį už penkis ar šešis šilingus. Nusima
nykime reikaluose. Padėti penų lėkštėn — 
tai jau 50 metų atsilikimas. Jūs gal neįsi
sąmoninote, kad jūsų teikiamoji bažnyčiai 
auka iš tikrųjų yra skolos grąžinimas. 
Bažnyčia jums tarnauja, ir jūs turite tei
singai atsiteisti.

Parapijos Taryboje ar parapijos susirin
kimuose jūsų kunigas mielai atskleis pini
ginius parapijos ir visos vyskupijos reika
lus. Neseniai pasiunčiau kunigams prane
šimą su apyskaita ir sąmata sekantiems 
penkeriems metams. Kunigai ir pasaulie
čiai pasitarę ruošia pasiūlymus, kaip iš
vesti vyskupijų iš skolų. Jie spausdina la
pelius, aiškindami savo sumanymus. Vie
nas geriausių būdų - tai .COVENT SCHE
ME'. Bažnyčia yra artimo meilės, labdaros 
įstaiga ir gali atgauti pajamų mokesčius. 
Tuo atveju jūsų parama žymiai padidėtų 
be jokių ekstra mokesčių jums patiems. 0 
gal jūs galite paskolinti vyskupijai pinigų 
mažu nuošimčiu? Tai būtų didžiulė para
ma.

Toliau nekalbėsiu. Nemėgstu kalbėti apie 
pinigus, bet tai darau, kad jūsų kunigai 
būtų laisvi Evangelijai skelbt. Kai šis laiš
kas bus skaitomas, aš būsiu kelionėje Pe
ru ir Čilėje. Westminsterio savanoriai ku
nigai dirba ten šiukšlynuose. Taip jie mo
ko krikščionis aukotis. Jūsų vardu aš vežu 
stambias pagalbos aukas tiems, kurie gy
vena varge ir purve. Pinigai buvo gauti 
daugiausia už parduotus parapijos daik
tus, iš katedros, iš vyskupijos rūmų.

Melskitės už Pietų Amerikos katalikus 
ir mūsų uolius kunigus misionierius. Mels
kitės taipgi už čia esančius kunigus, kurie 
tarnauja Dievui, patarnaudami jums.

Teviešpatauja švenčiausioji Jėzaus Šir
dis kiekvieno kataliko namuose per šį bir
želio-mėnesį. O kad-mes visi--— vykRssVol. 
kunigai ir žmonės — išmoktume mylėti Jį 
kasdien vis labiau ir labiau!

(Pasirašė) Jonas Kardinolas Heenan,

ANAIS NERAMIAIS METAIS«^^M~LiiEZ™^Z^^^MB Aš iš karto lyg nesusigaudžiau, liet tuo
jau supratau, kad jis bus matęs mano pa-

Ginklininkas su savo kareiviais keisdavo 
vietas kartais dėl apšaudymų, kartais kad 
būtų patogiau priduoti. 12 kareivių, 6 ma
šinėlės — vos spėdavo iššaudytus kaspinus 
papildyti.

Žinodavau, kas verdama ir kiek kareivių 
ir karininkų maitinasi. Be to, viršila man 
suteikdavo žinias apie sužeistuosius, nu
kautuosius, ligonius. Atrodo, kad neturėtų 
būti sunku, bet nebuvo lengva. Maistą iš 
maistininko priimdavau ir atiduodavau vi
rėjui, bet kartais leisdavau ir virėjui pa
čiam priimti, kai neturėdavau laiko. Pri
imtąjį maistą virėjas jau pats tvarkydavo. 
Aš neturėdavau laiko kontroliuoti, kai tas 
maistas dedamas į katilą.

Kartą bataliono vadas už daržinės rado 
kiaulės odą. Jis tuojau suprato, kad čia 
mūsų kareivių darbas. Atėjo jis į virtuvę 
ir klausia mane:

— Dežūrai, kodėl tu man meluoji?
— Nesuprantu, pone kapitone, — atsa

kiau.
— Prieš pusę valandos raportavai man, 

kad pietums bus jautiena, bulvės ir žir
niai.

Aš mikt, mikt, nežinau, ką sakyti, nes 
tikrai buvo verdama jautiena, bulvės ir 
žirniai. Bet jis sako:

— Atkri! (atidaryk), — ir rodo į dangtį. 
Virėjas nemokėjo rusiškai, bet vis tiek šį 
tą suprato. Vadas samčiu pamaišė kelis 
kartus ir pasisėmęs žiūrėjo, kas verdama.

— Gdie eta svinina? (kur ta kiauliena).
Aš jam sakau, kad mes kiaulienos netu

rime, tik lašinių brizą spirgučiams.
— Gdie vašije produkti? (kur jūsų pro

duktai).
Tą rytą pats virėjas ėmė produktus. Pa

prašiau, kad jis vestų ir parodytų. Virėjas 
ėjo vežimų tarpais pirmasis, paskui jį ba
taliono vadas, o aš paskui vadą. Ogi žiū
riu — virėjas praėjo vežimą, po kurio 
branktais žemėj guli kiaulės plaučiai su il
ga gerklės stemple. Bataliono vadas čiupo 
tuos plaučius už stemplės ir tuojau tekšt 
virėjui per galvą.

— O kas čia?
Virėjas, gavęs porą kartų su plaučiais, 

išsigando. Jis sušuko ne savo balsu:
— Ne aš, ne aš!
— O kas?
— Žirgulis.
žirgulis buvo išvažiavęs maisto atvežti. 

Jis grįš tik vakare. Bataliono vadas, trupu

(7)

Klibys ir jo pavaduotojas abu buvo areš
tuoti. Stiprūs mūšiai užsitęsė visą savaitę. 
Niekas nieko nelaimėjo. Naktį antruosiuo
se apkasuose buvusieji kariai užėmė pir
mąsias pozicijas, o mes gavome šiek tiek 
poilsio, išvykome į atsargą ir apsistojome 
Vievyje.

Vievyje praleidome vos kelias paras. Bu
vusios mūsų pozicijos per tą laiką atiteko 
lenkams. Lenkai atsistūmė netoli Vievio. 
Padėtis susidarė kebli, ir mes jautėme, 
kad vėl turėsime užimti pirmąsias linijas. 
Bet tuo tarpu lenkams buvo suduotas ge
ras smūgis. Tada įsikišo santarvininkai, ir 
ginklai buvo sustabdyti.

Rikontų mūšio metu mūsų atsarga sto
vėjo viename palivarke, kur buvo nema
žas kumetynas, tvartai, daržinės. Be to, ra
dome tuščias arklides, kuriose sutilpo apie 
100 arklių. Radome porą didelių dvaro 
daržinių su pašaru. Ųž daržinės į pietus 
buvo trečioji apkasų linija, į šiaurę nuo 
mūsų, apie 200 metrų atkalnėje, stovėjo 
antroji gaubica, kuri šaudydavo į lenkus 
per mūsų galvas.

Turėjome kuopų ir bataliono raštines. 
Pėstininkų kuopų vadai buvo bare, čia bu
vo tik bataliono vadas ir kulkosvaidžių 
kuopos vadas, 6 žvalgai, apie 10 ryšininkų. 
Kulkosvaidžių kuopos virtuvė maitino vi
sus. Man šrapnelis buvo apdraskęs deši
nės rankos viršų, ir aš negalėjau eiti į ap
kasus. Man buvo paskirta dežūruoti kuo
poje ir prie virtuvės.

Sargybos buvo lauke prie bataliono va
do, prie visų kuopų ūkinių vežimų, prie 
mūsų ginklų ir ūkio vežimų, prie arklių 
dieną po vieną, o naktį po du sargybinius, 
ir vienas naktį budėdavo prie virtuvės. Iš 
viso dieną tekdavo 4, o naktį 6 vietas sau
goti. Dežuravau be pamainos visą savaitę, 
naktį prisėdęs nusnausdamas. Vienas sar
gybinių mane pabudindavo, kai ateidavo 
laikas sargybas keisti. O dienos metu rei
kėdavo visur būti. Kartais iš baro paskam
bindavo ginklininkas, kad jam trūksta šo
vinių. Pakeitęs sargybą, veždavau į barą 
šovinius, kad ten ginklininkas su keliais 
kareiviais spėtų prikišti iššaudytus kaspi
nus, kad tik kulkosvaidžiai galėtų veikti. 
Kartais dienos metu pavojinga arti priva
žiuoti, tai reikėdavo važiuoti sutemus.

Susidarė teatro mėgėjų kuopelė, norėjome 
pastatyti „Vytauto sapną“. Buvo jau gerai 
įpusėta, bet vaidintojams pasikeitus ir dėl 
kitų kliūčių neištesėta iki galo.

Apie gegužės mėnesį mus pakeitė kiti. 
Mes nužygiavome į Žiežmarius. Ten išbu
vome visą vasarą. Žiemai trims mėnesiams 
išvykome į Semeliškių barų, o po to vėl 
grįžome į Žiežmarius. Kai kovos buvo su
stabdytos. tai ir tie barai beveik neturė
davo nuostolių. Bet turėjome budėti, nes 
nežinojome, kokių šunybę lenkai gali iš
krėsti. Todėl dar kurį laiką kasėme ir stip
rinome apkasus, kad galėtume atsispirti 
prieš stipresnį priešų.

Kai Žiežmariuose ilgokai prabuvom, net 
dviem atvejais, tai pulko paveikslas pra
dėjo po truputį keistis. Daugelis susirado 
sau panas ir pradėjo sudarinėti šeimas. 
Ruošė vedybas — visi karininkai, puska
rininkiai ir eiliniai kareiviai. Kariuomenei 
tai sudarė nepatogumų. Tada įsikišo Kraš
to apsaugos ministeris ir išleido karių ve
dybas varžantį įsakymų. Tas įsakymas ga
liojo visą nepriklausomybės laiką.

Žiežmariuose po truputį atgijo beveik vi
sos sporto šakos ir švietimas. Švietimą 
vykdyt buvo tuo patogu, kad čia buvo pro
gimnazija ir buvo galima lankyti vakari
nius kursus. Kai kurie kareiviai lankė ir 
privačius kursus, mokėsi pas Žiežmarių 
mokyklos mokytojus. Čia nebuvo mokyto
jų bado, kokį jautėme anksčiau.

Aš padaviau pareiškimų, kad leistų vyk
ti į Auto mokomųjų kuopų. Palikęs savo 
pareiškimų kuopos raštinėje, neskubėda
mas užėjau į kitų barą pasiplepėti. Gal po 
pusės valandos grįžtu į savo būstinę, o čia 
jau prisistatęs kuopos vado pasiuntinys. 
Vadas mane kviečia! Pasiuntinys nežinojo, 
ką vadas man pasakys. Bet jei kviečia, tai 
kas nors negera. Paprastai per pasiuntinį 
kviečia, kai iškyla koks nors svarbus rei
kalas.

Eidamas galvojau, kad turėsiu kokią 
svarbią misiją atlikti. Gal vagius susekti 
ar ką. Praeitą savaitę mūsų kuopos arkli
niai buvo nudžiovę porą maišų tabokos ir 
cigarečių be banderolės, kurių vienas pū
kelis cigarečių yra mano kišenėje. Ėjau 
pusiau išsigandęs, tik, žinoma, ne dėl tų 
cigarečių, kurios buvo mano kišenėje, bet 
dėl to, kad nežinojau, kodėl kviečia.

Karvelį radau beskambinantį mandoli
na. Jis ją greitai padėjo ir paklausė mane:

tį pasibaręs ant manęs, įsakė, kad Žirgulis 
tuojau ateitų pas jį, kai tik jis grįš.

— Aš jam duosiu ausų ir perduosiu jį 
teismui, — rusiškai, kaip ir visada, pasakė 
jis.
Bataliono vadas buvo apsistojęs tame pa

čiame bute, kaip ir mūsų vadas Karvelis. 
Grįžęs jis apsakė visą nuotykį Karveliui. 
Karvelis bematant atsirado prie virtuvės 
ir griebė mane į nagą. Aš nieko nežinojau 
apie tą kiaulieną, kol bataliono vadas ne
ieškojo. Virėjas žinojo, kad pusbekonis pa
skerstas, bet nežinojo, kaip ir iš kur jis 
buvo gautas. Karvelis įsakė, kad Žirgulis 
prisistatyti! jam, o ne bataliono vadui.

Žirgulis pateko teisman, nes bekonas 
buvo vogtas lenkų pusėje ir nukentėjusieji 
negalėjo ateiti pasiskųsti.

Visą žiemą ir pavasarį išgyvenome Vie
vyje. Karvelis buvo Vievio komendantu. 
Tarptautinių komisijų nariai, kurie su
stabdė karų, taip pat nustatė, kad tegalima 
pravažiuoti tik pro Vievio punktą. Tada 
čia pas mus lankėsi santarvininkų įžymūs 
asmenys, kurie klausinėjo, ar mes čia tik
rai lietuviai, nes lenkai jiems melavo, kad 
mūsų kariuomenę sudaro vokiečiai. Kiek 
aš žinau, mūsų pulke buvo karininkas vo
kietis pulko instruktorius, bet jis po kuo
pas nė nevažinėdavo, dirbo pulko štabe.

Kam buvo reikalo važiuoti į Lenkiją, tai 
važiuodavo visai laisvai iki Vievio. Prie 
Vievio ant kelio stovėdavo sargybinis, ku
ris tokius nulydėdavo iki komendanto. Iš 
komendantūros ginkluota sargyba lydėda
vo iki lenkų pusės. Lenkų irgi ginkluoti 
kareiviai atlydėdavo, jei kas važiuodavo į 
Lietuvą. Nakties metu niekas pro punktą 
nebūdavo praleidžiamas. Dažnai pasitaiky
davo, kad tekdavo pravažiuojantiems pa
rūpinti nakvynę. Miestelis buvo karo su
griautas, jokių užeigos namų. Tekdavo 
nakvoti su tais pačiais kareiviais.

Pasitaikydavo visokių asmenų, norinčių 
važiuoti iš Lietuvos į Lenkiją arba iš Len
kijos į Lietuvą. Komendantas turėdavo ne
maža bėdos nustatyti, ką gali ir ko negali 
išleisti. Kai kurie būdavo grąžinami atgal į 
Lenkiją ar Lietuvą, kad gautų atitinkamus 
dokumentus.

šitaip leidžiant laiką, net ir bare stovin
tieji kareiviai neišvargdavo. Pradėtos or
ganizuot visokios pramogos. Kai kurie mo
kėsi skaityti ir rašyti, o kurie jau mokėjo, 
tie pradėjo spręsti aritmetikos uždavinius. 

reiškimą. Nesulaukdamas greito atsakymo, 
toliau klausė:

— Ar kas nors ne taip, kaip turėtų bū
ti? Kodėl parašei pareiškimą išvykti?

— Viskas čia gerai, bet aš noriu išmokti 
mechanikos, —atsakiau jam šiek tiek susi
rūpinęs. nes, ko gera, gali neišleisti manęs.

Visaip jis bandė mane atkalbinėti, bet 
galų gale sutiko išleisti, kai pažadėjau, 
kad baigęs grįšiu pas jį į kuopą. Bet galvo
je turėjau visai ką kita: jei tik pasitaikytų 
geresnė proga, tai tiek mane ir tematysi.

Kai vadas sutiko išleisti, tuojau pat pa
siunčiau prašymą į Šančius, kad priimtų 
mane. Greitai gavau teigiamą atsakymą.

Atvykęs į auto mokomąją kuopą, radau 
jau apie 40 tokių pat kaip aš, kurie laukė 
pradedant naujos laidos pamokų. Mūsų 
laida jau buvo antroji. Pirmąją laidą bai
gusieji dar ne visi buvo išsiskirstę. Jų čia 
dar buvo apie 30. jie vis tebelaukė pasky
rimo. Pasirodo, iš šios mokomosios nė vie
no negrąžina į senuosius dalinius, skiria į 
visai naujas vietas, daugiausia šoferiauti 
prie ministerijos ar šiaip svarbių asmenų.

J šią mano laidą susirinkę daugumas su 
laipsniais —- 7 viršilos, apie 10 vyresniųjų 
puskarininkių, kiti jaunesnieji puskarinin
kiai ir grandiniai ir tik apie 50% eilinių. 
Kai kurie buvo ką tik baigę mokomąsias 
kuopas. Vienas viršila kilimo vokietis, pir
mojo karo metu vedęs lietuvaitę apie Lin
kuvą. Jis buvo savanoris, turėjęs leitenan
to laipsnį, vadovavęs žvalgų komandai Pa
svalio komendantūroje. Kai ten kilo karei
vių nepasitenkinimas dėl maisto, jis kaip 
tik jiems vadovavo. Pasvalio komendantū
ra buvo išformuota, ir jam sumažintas 
laipsnis iki viršilos.

Auto mokomojoj kuopoj ir iš viso auto 
batalione buvo seno tipo Fordai, vadinami 
HORIC vardu. Mes juos vadindavom „ko
rikais". Tos rūšies auto mašinos buvo švie
čiamos karbitinėmis lempomis, neturėjo 
jokių akumuliatorių, jokių starterių. No
rint užvesti, reikėdavo panaudoti rankų 
muskulus. Bet patsai apmokymas vyko 
jau su dinamomis ir elektros apšvietimais, 
tuos dalykus būtinai reikėjo nuodugniai 
žinoti. Tos srities instruktorius buvo civi
lis vokietis iš Vokietijos. Lietuvoje šios rū
šies specialistų labai maža tebuvo.

(Bus daugiau)
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Pilis nebeatlaiko laiko
VASARIO 16 GIMNAZIJOS BĖDOS

Vasario 16 Gimnaziją užgulė naujos bė
dos — reikia bendrabučio. Tuo klausimu 
plačiau išsišnekėjo „Vokietijos Krašto Val
dybos Informacijų" Redakcija su Gimna
zijos kuratorijos pirmininku V. Natkevi
čium. Jo pasisakymus čia ir pateikiame sa
vo skaitytojams.

* *

Senasis bendrabučio pastatas, Rennho- 
fo pilis, nupirkta 1953 m., griūva. Vokiečių 
statybos įstaigos Mannheime apskaičiavi
mu, kapitalinis pilies remontas atsieitų 
apie 400.000 DM. Be remonto pastatas to
liau naudoti bendrabučiui neįmanoma, 
ypač berniukų gyvenamosios patalpos. Kas 
jas matė, žino, kad lubų balkiai supuvę ir 
gresia griūti, langų rėmai taip pat išpuvę, 
nuo sienų byra tinkas, išmušalai nuplyšę, 
elektros įrengimai tiek pasenę, kad juos 
reikia kuo greičiausiai pakeisti naujais. 
Verandos balkonas vos laikosi, jame moki
niams vaikščioti draudžiama, kad neįgriū- 
tų. Į daugelį balkių ir kitų medinių pasta
to dalių įsiveisusios kirvarpos baigia juos 
suėsti. Stogas (jo dalis neseniai remontuo
ta) prakiuręs, kai kuriuose kambariuose 
lyjant įvarva vanduo. Iš lauko pastatas 
taip pat būtų reikalingas naujai nudažyti. 
Visi šie neatidėliojami taisymai ir sudary
tų minėtąją sumą. Ir atlikus pagrindinį re
montą, taisymai nesibaigtų, nes pilis per 
100 metų senumo, ir jos griuvimą vargu ar 
galima sulaikyti.

Nuolat girdėti tėvus kalbant, kad jie į 
tokį bendrabutį savo vaikų neleis. Mažiau 
nusiskundimų mergaičių patalpomis, nes 
čia yra buvę geriausi pilies ponų kamba
riai. Jų parketas, langų rėmai reikalauja 
betgi kapitalinio remonto, kuris neapsimo
ka. Iš tikrųjų ne vienas tėvas ir ne viena 
motina yra nutarę savo vaikų neleisti Va
sario 16 gimnazijon po to, kai pamatė 
bendrabučio patalpas. Taigi ir ši aplinky
bė verčia skubėti naują bendrabutį statyti.

Kai gimnazija 1954 m. sausyje buvo iš 
Diepholzo perkelta Huettenfeldan, jau ta
da man teko joje mokytojauti. Anuomet, 
atsimenu, direktorius ir mokytojai savo 
tarpe retkarčiais pasvarstydavo gimnazi
jos ateitį. Optimistai pramatydavo jai apie 
10 metų, pesimistai 5. Tuo tarpu gimnazija 
susilaukė jau 15 su puse metų! Be abejo, 
tai nereiškia, kad ji egzistuos dar šimtą 
metų, ibet kad ji gali išsilaikyti dar tiek 
pat metų, gal ir dvigubai ilgiau — priklau
sys visų pirma nuo pačių lietuvių. Nuo lie
tuvių, kurių apie 8.000 priskaitoma Vokie
tijoje, ir nuo tautiečių, kurių dešimtys 
tūkstančių gyvena kituose Vakarų kraš
tuose, ypač užjūriuose, ir kurių banko są
skaitos vis auga... (Tik, sako, jų širdys lie
tuvybei, augant bankų sąskaitoms, propor
cingai šąla).

Vokietijos lietuviai turi atlikti rimtą są
žinės apyskaitą, ar jie duos gimnazijai 
kasmet bent 30 naujų mokinių, tinkamų 
jai. Iki šiol paskutiniais metais šis skai

JAUNIMAS TARIASI
Gegužės 10 d. Vasario 16 gimnazijos pa

talpose įvyko visuotinis Vokietijos Lietu
vių bendruomenės jaunimo sekcijos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo visi jos nariai 
(Jaunimo sekciją sudaro Kr. valdybos, Va
sario 16 gimnazijos, skautų ir skaučių, Lie
tuvių studentų sąjungos, Ateitininkų stu
dentų ir moksleivių, Katalikų ir evangeli
kų Bažnyčių ir Evangelikų jaunimo rate
lio atstovai), „Jaunimo žodžio“ redakcija 
ir keletas svečių. Susirinkimui pirminin
kavo Jaunimo sekcijos pirmininkas kun. 
V. Damijonaitis, sekretoriavo E. Budrys.

Iš kun. Damijonaičio pranešimo apie pra
eitų metų veiklą susirinkimo dalyviai pa
tyrė, jog praėjusią vasarą buvo surengtas 
Europos lietuvių jaunimo suvažiavimas 
Romuvoje. Sąskrydis laikytinas nusiseku
siu, nors iš lauktų 150 asmenų teatvyko 
apie 50, tuo tarpu kai į tuoj po to vykusią 
Studijų savaitę susirinko daugiau jaunuo
lių. Suvažiavimas kainavo 2.197,94 DM, iš 
kurių 1.728 DM padengė Ackermanno 
draugija. Gimnazija davė pigiai maistą ir 
dykai patalpas. Sušaukti 3 visuotiniai Jau
nimo sekcijos susirinkimai, o valdyba po
sėdžiavo dažnai. Leidžiamas „Jaunimo žo
dis“, kurio redakciją dabar sudaro Kr. ir 
Vyt. Brazaičiai ir G. Bauras.

„Jaunimo žodžio“ redakcijos pranešimą 
padarė Vyt. Brazaitis. Išleisti 5 „Jaun. ž.“ 
numeriai. Redakcijos vardu jis pateikė su
sirinkimui savo reikalavimus. Laikraštė
lio redakcija tvirtinama vieneriems me
tams. Jaunimo sekcija turi įsipareigoti 
prie kiekvieno „Jaun. žodžio“ numerio iš
leidimo prisidėti po 200 DM ir nesikišti į 
redakcijos darbą. Redakcija vieną kartą 
per metus pateikia atskaitomybę Jaun. 
sekcijai. Redakcija stengsis „J. Ž.“ padary
ti periodiniu leidiniu ir išlaikyti diskusinį 
jo pobūdį. Redakciją sudaro 4 asmenys, 
kurie išsirenka atsakingąjį redaktorių. 
Kiekvienas redakcijos narys vadovauja 
yįgnam skyriui, už kurį jis atsakingas. Jei 
•redakcija negaus prašomų 200 DM, ji 
kreipsis į vokiečių įstaigas, kurios pažadė
jo paramą, jei „Jaun. Ž.“ taps nepriklau

čius būdavo pasiekiamas. Tik kai kurie tė
vai (ypač inteligentinių profesijų) savo 
gabesnius vaikus dar vis atiduoda mokyti 
ir auklėti vokiečių gimnazijoms. Jų sąžinę 
reikėtų pabadyti aštriomis ylomis, jei no
rim apčiuopiamų rezultatų.

Užjūrio lietuviai, iki šiol sumetę gimna
zijai net J visų reikalingų lėšų, turės sa
vo pinigines atverti plačiau. Gal ne tiek 
tie, kurie yra susispietę šalpos būreliuose, 
o daugiau anie, kurie dar stovi šalia jų ir 
gimnazijai yra šykštūs.

Kasmet reikės bendrabučio statybai iš 
lietuvių surinkti 80. 000 DM (20.000 dol.). 
Statyba truks apie 5 metus, taigi iš viso 
lietuviai turės suaukoti apie 400.000 DM 
arba 100.000 dolerių.

Be naujo bendrabučio gimnazija ilgai iš
siversti negali. Jos dienos suskaitytos, jei 
bendrabutis paliks senajame pastate. Vis 
daugiau tėvų atsisako savo vaikus į jį leis
ti.

Nemanau, jog būtų išmintinga atsisakyti 
vokiečių mums ištiestos rankos, šiuo metu 
labai dosnios. Bendrabučio statybai jie 
žada pakloti 2/3 reikiamų lėšų (apie 
800.000 DM arba 200.000 dol.) Jei, blogiau
siu atveju, gimnazija teišsilaikytų tik ke
lerius metus, ir tada lietuviai, pastatę nau
ją bendrabutį, nepralaimėtų. Jį būtų gali
ma naudoti lietuvių bendruomenės švieti
mo ir kultūros tikslams ir tada, kai gim
nazija susilikviduotų. Vokiečių įstaigos pi
nigų klasių pastatui netolimoj praeity yra 
davusios kaip tik turėdamos prieš akis ir 
šituos bendresnius lietuviškosios bendruo
menės tikslus. Nėra pagrindo manyti, jog 
šįkart būtų kitaip. Tad baimintis, kad lie
tuvių sudėtieji pinigai nueis vienąkart į 
vokiškas kišenes, vargu ar yra ko. Tiems, 
kuriems ši baimė vis dėlto atrodytų reali, 
būtų galima atsakyti: keli sąmoningi lietu
viai, išugdyti Vasario 16 gimnazijos, yra 
nepalyginamai vertesni už tuos 400.000 
DM, kuriuos sudės pasiturintieji tautiečiai.

Pramatyta statyt 3 aukštų pastatas bend- 
rabučiams ir salė, kuri būtų galima nau
doti tiek sportui, tiek įvairiems rengi
niams. Berniukų bendrabutis turės apie 80 
vietų (2-jų, 3-jų ir 6-ių lovų kambariai). 
Jis apims 273,27. kv m plotą — 3.006 kub 
m tūrio. Mergaičių bendrabutis turės 66 
vietas (234,80 kv m, 2.583 kub m). Bend
rabučius jungs tarpinis pastatas, kuriame 
bus biblioteka ir kiti bendro naudojimo 
kambariai (116,78 kv m, 1.285 kub m). 
Kiekvienam aukšte bus prausyklos, išvie
tės ir maža virtuvėlė. Rūsy pramatyti du
šai, plovimo ir džiovinimo kambariai bei 
šildymo įrengimai.

Salės pastatas sudarys pačią salę (13 X 
25 m) ir sceną su visais sporto įrengimais 
bei šalutinėm patalpom.

Bendrabutis laiduos kuo geriausias są
lygas mokymuisi ir turės visus įrengimus 
bei patalpas, reikalingas kultūringai lais
valaikiui praleisti.

somu nuo Bendruomenės laikraščiu. Kiek
vienu atveju dabartinė redakcija leis laik
raštį jaunimui tuo pačiu vardu savaran
kiškai arba prisijungs prie PLB Stuttgar- 
to apylinkės.

Susirinkimas nutarė „Jaun. Ž.“ finansi
nius reikalus pavesti tvarkyti sekcijos val
dybai, o redakcijai palikti tik laikraštėlio 
redagavimo darbą.

Kontrolės komisijos pranešimą perskai
tė V. Bartusevičius. Nutarta Jaun. sekcijos 
valdybą padidinti vienu nariu. J valdybą 
išrinkti: K. Dikšaitis, kun. V. Damijonaitis 
ir P. Nevulis. Kandidatai — V. Brazaitis 
ir G. Radionovas. Pagal statutą, į valdybą 
įeina Kr. valdybos narys jaunimo reika
lams A. Šmitas.

Į Revizijos komisiją išrinkti V: Bartuse
vičius ir dr. V. Lėnertas, kandidatais — 
Fr. Skėrys ir A. Veršelis.

„Jaunimo žodžio" redakcijos tvirtinimo 
klausimas sukėlė daug ginčų. Jos darbas 
susilaukė ne tik pagyrimų, bet Ir priekaiš
tų. Diskusijų metu buvo pasiūlyta pavesti 
sekc. valdybai sudaryti naują redakciją ir 
keletą projektų, kokiomis sąlygomis, pa
likt dabartinę. Pagaliau sutarta palikti da
bartinę redakciją toliau dirbti be sąlygų, 
nenustatant jos kadencijos laiko, ir papil
dyti jos sudėtį dviem naujais nariais — 
ligšioline bendradarbe V. Endriukaite ir 
dr. V. Lėnertu.
Naujajai valdybai pavesta paruošti Jaun. 

sekcijos perorganizavimo bei statuto pa
keitimo projektą. Pageidauta, kad kiekvie
nais metais būtų surengtas Vokietijos lie
tuvių jaunimo suvažiavimas, kad jauni
mas būtų įtrauktas j vargo mokyklų dar
bą, ked sekc. valdyba palaikytų tampres
nius ryšius su sekcijos nariais ir plačiau 
informuotų visuomenę apie jaunimo veik
lą per Kr. Valdybos Informacijas.

Naujoji valdyba taip pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas kun. V. Damijonaitis, 
vicepirmininkas A. Šmitas, iždininkas K. 
Dikšaitis ir sekretorius P. Nevulis.

(VKV Inform.)

Naujo bendrabučio ir salės pastatymas 
kainuos — bendrabučiai DM 859.250, salė 
ir šalutiniai pastatai DM 243.150, kanali
zacijos ir elektros pravedimas DM 55.000, 
architektų, inžin. ir vald. įstaigų apmokė
jimas DM 95.000, iš viso DM 1. 252.400.

Statybą finansuoti numatoma šitaip: 
400.000 DM pažadėjo duoti Fed. Vokietijos 
vyriausybė. Kitus 400.000 DM duos Baden- 
Wuerttembergo krašto vyriausybė. Liku
sius 400.000 DM arba daugiau kaip 100.000 
dol. turėtume sutelkti patys. Reikės prašy
ti visų laisvajame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių paramos, tačiau kreipsimės ir į 
privačias vokiečių firmas, kurios pana
šiems reikalams dažnai skiria lėšų.

BŪNA IR PASITAIKO
Australijos lietuvių laikraštyje „Mūsų 

Pastogėje“ išspausdintas didesnis aiškina
masis laiškas, kuriame, be kita ko, rašoma:

„Š.m. kovo mėn. 31 d. „Mūsų Pastogėje“ 
Nr. 12 (1037) Balandiniame tilpo parafra
zuotas „Anykščių Šilelis Adelaidėje", ku
riame išdainuoti lietuvių vargai ir 
džiaugsmai Adelaidėje.

„Š. m. balandžio mėn. 17 d. Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos Valdyba savo rašte p. 
VI. Dumčiui rašo: „Turėdama galvoje mi
nėtą (t. y. Anykščių Šilelis Adelaidėje) Są
jungos Valdyba savo š. m. balandžio mėn. 
2 d. posėdyje nutarė, kaip perspėjamąją 
priemonę atsisakyti leisti Tamstai naudo
tis baro patarnavimais. Bare budintiems 
Valdybos nariams pavesta Tamstos neap
tarnauti“.

AROMAT1NGIAUSIOS SALOS
Zanzi’bariečiai sako: „Kas kartą įkvėpė 

mūsų gvazdikų aromato, būtinai panorės 
dar atvažiuoti.“

Zanzibaro gvazdiko lopšys — Mtonis. 
Čia. prie sultono Saido rūmų, 1829 m. buvo 
pasodinti pirmieji gvazdikų medžiai, at
vežti iš Mauritanijos salos.

Padavimas pasakoja, kad vienas arabas, 
išvytas sultono Saido iš Zanzibaro, norė
damas kaip nors išpirkti savo kaltę, atvežė 
keletą gvazdikų sodinių. Jų aromatas pra
džiugino sultoną, ir jis įsakė įdiegti šią 
kultūrą salose. Salų, ypač Pembos, gamti
nės sąlygos gvazdikams pasirodė esančios 
beveik idealios.

Gvazdikai ir Zanzibaras yra viena kitą 
asosijuojančios sąvokos. Daugiau kaip 100 
metų Zanzibaras tenkina apie du trečda
lius šio specifinio produkto pasaulinių 
reikmių.

Kas gi sudaro tą produktą? Ne žiedai, 
kaip daugelis mano. Tai neišsprogę šio me
džio pumpurai. Iš kiekvieno medžio per 
metus vidutiniškai surenkama šiek tiek 
daugiau kaip 2 kg gvazdikų.Medis prade
da duoti „produkciją“ 5-7 savo gyvenimo 
metais ir duoda ją iki 100-130 metų.

Zanzibaro gvazdikai pasklinda po visą 
pasaulį. Gvazdikai ir jų aliejai vartojami 
chemijos pramonėje, vaistų gamyboje, 
maisto produktų konservavimo ir kosme
tikos fabrikuose.

Gvazdikai — neatskiriama zanzibariečių 
gyvenimo dalis. Tai ne tik nacionalinės 
ekonomikos objektas. Suskaudėjo dantis,
peršalo, nugaron įsimetė skausmas ar su
triko skrandis —■ truputis gvazdikų alie
jaus, ir savijauta pagerėja. Žiupsnelis 
gvazdikų tabake, — ir malonu aplinki
niams. Na, ir prieskonis gvazdikas yra ge
ras. Vienu žodžiu, Zanzibaras be gvazdikų 
neįsivaizduojamas, kaip ir gvazdikai be 
Zanzibaro.

STATOMAS DIDŽIAUSIAS TUNELIS
Europos autostradoje Lisabona — Stok

holmas (jungiančioje Portugaliją, Ispani
ją, Prancūziją, Belgiją, Olandiją, V. Vo
kietiją, Daniją ir Švediją) prie Amsterda
mo po upe kasamas didžiausias pasaulyje 
tunelis. Jis bus 510 m ilgio, 47,5 m pločio 
ir 10 m aukščio. Jo viduje eis du keliai po 
14,2 m pločio automobiliams, 10,5 m pločio 
dvibėgio geležinkelio linijos, kelias dvira
tininkams ir motociklininkams. Trys ga
lingi ventiliatoriai varys į tunelį po 145 
kub. m oro per sekundę. Anglies viendegi
nio kiekis tunelyje bus pastoviai kontro
liuojamas.

TURTINGI VISADA DAROSI
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co., 
421 Hackney Rd., London, E.2, 

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus.

Skaitytoju taukai
SUAUGUSIEJI IR JAUNIMAS DĖL SEKMINIŲ SĄSKRYDŽIŲ

Gerb. Redaktoriau, ačiū Jums, jaunimui 
ir kai kuriems suaugusiems, bet man E. 
Lietuvis vis darosi įdomesnis. Diskusijos, 
pasisakymai ir t. t., tai sveikas mūsų bren
dimo ženklas, žinoma, yra tokių, kurie dar 
prieškarinėmis idėjomis tebegyvena. Svei
kintinas EL Nr. 20 Skaitytojų laiškuose J. 
Lūžos straipsnelis. Ačiū už pritarimą jau
nimui. Jo straipsnelis privertė mane susi
ieškoti 17 nr. ir dar kartą įsigilinti į E. 
Lukšaičio pasisakymą.

Nežinau, kokio amžiaus Evaristas Luk- 
šaitis, bet jo straipsnelis gražiai suformuo
tas. Bravo Evaristas! Tikiu, kad ir redak
torius man pritars: tokių Evaristų mums 
reikia daugiau. Kiek daug tiesos ir faktų! 
Nežinau, ar kas nors keistų mūsų Himną, 
bet tikrai būtų laikas minėti Nepriklauso
mybės netekimą. Kiekvieną kartą, kai mi
nima Vasario 16, skaudu darosi žiūrėti į 
šokančius ir uliojančius. Dar skaudžiau, 
kai stovi scenoje, stengiesi širdį parodyti, 
verkiančią tėvynės ilgesiu, o girdi stiklų 
skambėjimą, rėkavimą ir ūžesį. Ar tai bū
tų Nottinghamas, Bradfordas, Coventrys, 
Leigh ar kitur, visur tas pats. Kaltiname 
jaunimą už anglėjimą, o patys kabaretinio 
pobūdžio minėjimus ruošiame. Scenoj dek
lamuojant ar dainuojant tėvynės ilgesio 
dainą, girdėti raginimai gerti, sumuštiniai 
nešiojami apie staliukus, šaukiami Jonai 
ir Petrai. Mažieji irgi savo koncertą daro, 
j sceną lipa, tai irgi tiesa. Aš esu tokių 
nuotykių liudininkė. Kad ir per Sekmines 
Sodyboj — per pamaldas žaliojoj girelėj 
traukia vyrai dainą garsiau už maldą.

Ar negalime tokiomis progomis baro už
daryti? Kodėl? Todėl, kad mes ne profe
sionalai. Programas atliekame be užmo
kesčio. Ar nevertėtų mūsų paskaitinin
kams, dainos ir meno mėgėjams padaryti 
taip, kaip vienam klube žinoma anglų dai
nininkė padarė: atsisakyti pradėti paskai
tą ar eiti į sceną, kol nebus uždarytas ba
ras ir publika nenurims. Tada vėl bus nuo
širdūs minėjimai ir paskaitos. Kritikai ir 
rėkavimams užteks laiko po oficialiųjų da
lių. Jaunimas mažiau skųsis, kad mes ... 
„iš stikliuko stiprybę šėmiam“, kad mes 
patys save apgaudinėjame, nes kai ku
riems iš mūsų jau niekas nebeįdomu, tai 
tiesa.

E. L. 20 nr-je š. A. priekaištauja jauni
mui. Ar nevertėtų pagalvoti, kaip mūsų tė
vai, protėviai mums laisvę iškovojo. Kovo
jo jie dėl rašto, knygos, laisvo žodžio. Tu
rėjome sukilimų ir perversmų, turėjome 
Nepriklausomybę. Ar buvome viskuo pa
tenkinti? Ar neieškojome geresnio kelio? 
Kovojame, kaip išmanome, ir šiandie, 
veiksmais, raštu, žodžiu. Jaunimas irgi ko
voja, kaip išmano. Jis demonstruoja ir ki
tokiais veiksmais parodo taikos troškimą. 
Tai kas, kad Lennonas lovoj pagulėjo, bet 
kiek jų gyvų susidegino, kiek J. A. V. su
žeistų ir areštuotų. Žmogus tam sutvertas, 
kad kovotų dėl geresnio gyvenimo, laisvės 
ir vienybės. Amžiais kovojo ir kovos. Ma
nau, kad daugelis mūsų ir ant galvos sto- 
vėtumėm, jeigu tik tuo pasiektumėm, kad 
laisvai būtų galima grįžti tėvynėn. Ko 
mums stebėtis jaunimu? Paklauskime, ar 
jie nežino, kur raudonieji veikia ir kiek 
rimčiau galvojančių prie to prisideda. 
Kam mums save laikyti aukštesniais, o 
juos (J. Lūžos žodžiais) žemesniais. Kai 
mes mokėmės, mokslas dar nebuvo tiek 
pakilęs, ypač fizika, chemija. Atomo visai 
dar neskaldėme. Pavartykime šiandieninio 
gimnazisto ar studento namų darbus ir pa
tys įsitikinsime, kad mes ne visur prana
šesni. Tiesa, mes turime daugiau gyvenimo 
praktikos, vargingesnę jaunystę, mes kovo
jame už geresnę ateitį šiai kartai, jie ko
vos kitai, taip ir eina karta iš kartos. Gy
venimo raidos nei mes, nei jie nepakeisi
me. Istorija nurodo, kur ir kuri karta pa
darė klaidų. Minės ir toliau, jeigu jie klai
dingi bus. O gal bus įamžinta, kaip pradi
ninkė kurių nors reformų?

Nesu filosofė, esu paprasta lietuvė moti
na, mylinti jaunimą. Kiekviena šeima turi 
problemų, o tautai — jaunimas problema. 
Kas gilinasi į savo vaikų gyvenimą, jų pa
žiūras. tas dažniausiai pateisins mūsų jau
nimą ir jų gyvenimo sąlygas. Pasaulio 
spauda, profesoriai seniai jau gvildena 
jaunimo klausimus. Jie nekaltina jaunimo. 
Jie kaltina tėvus, girtavimą, skyrybas, dir
bančias motinas, kurių vaikai, grįžę iš mo
kyklų, turi bastytis gatvėse, ir t. t. Kaltina 
tuos, kurių šeimose nebėra meilės, šilu
mos. Dažnai pati keliu sau klausimą ir ne 
tik save kaltinu, bet ir iš viso klausiu, ko
dėl ir tarp mūsų nebėra to draugiškumo, 
sugyvenimo, tos nuoširdžios lietuviškos 
meilės? Kitaip buvo dar prieš 10 metų. Ta
da, kur nukeliavai, visur jauteisi savas, 
buvo malonu. Dabar dažniausiai jautiesi 
nepageidaujamas. Kažin, kas bus dar po 
dešimtmečio, kas tokį klausimą kels, kokį 
jaunimą kritikuos ir kokiam pritars?

Savo mintis baigsiu nei knyga, nei lyra, 
bet paprastais dainos žodžiais: nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo, nors ji tekėtų ir pa
mažu!,.

.1. Tr.

Jau daug metų mes ištikimai lankome 
savo tarytum gimtosios žemės sklypą — 
Lietuvių Sodybą. Daug metų, kaip sten
giamės jai padėti išsilaikyti ir daryti pa
žangą. O mūsų Sodyba elgiasi su mumis, 
atrodo, ne taip, kaip turėtų.

Daug yra Anglijoje įvairių klubų, bet 
ten nariai turi tam tikrų lengvatų, teisių ir 
laisvės. Mūsų Sodyba, pasinaudodama 
Sekminių sąskrydžiu, priešingai, nori tik 
iš mūsų paimti, o ne duoti.

Kas be ko, mes žinome, kad tos dvi die
nos duoda Sodybai gyvybės — padeda lai
kytis likusią metų dalį. Mes taip pat žino
me, kad paversti Sodybai grynai kurorti
ne vieta reikėtų didelių sumų kapitalo. Ta
čiau tai neturėtų reikšti, kad iš Sekminių 
atlaidų lankytojų reikėtų tik imti, bet ne 
duoti.

Kainos yra didelės, bet ir tai dar ne vis
kas. Nepasitenkinimo yra ir dėl kitų daly
kų. štai anksčiau palapinėse turėdavome 
apsčiai gero šieno, švarių čiužinių ir ant
klodžių. Dabar jau šiaudai seni, čiužiniai 
įtartino švarumo. Gal Sodyba galvoja, kad 
atvyksta iš kaimo pijokėliai su svarais ir 
jiems bet kaip bus gerai. Aišku, tarp Sody- 
bon suvažiuojančių maldininkų yra ir ne
pataisomų pijokėlių, bet tai nereiškia, kad 
visi tokie ir kad tiems kitiems bet kaip tu
ri būti gerai.

Nueiti į palapines reikia naudotis ce
mentiniais laiptais. Tie dviejų aukštų laip
tai tikrai nakties metu sunkiai panaudo
jami. Naktį jais tenka leistis į palapines 
patamsy tik keturpėsčia. Arba reikia nuo 
kalnelio žole leistis ant užpakalio. Mačiau, 
kai kurie taip ir darė. O koks patogumas 
būtų, jei ten kur nors kabotų net ir maža 
elektros lemputė!

Iš ryto daugumas norėtų gauti virinto 
vandens, to paties pigiausio gaminio. Tu
rint galvoje, kad jau pradedamas imti įėji
mo mokestis, pageidavimai turėti šiokių 
tokių patogumų galėtų būti visiškai su
prantami.

Pietūs, tiesa, labai skanūs ir lietuviški, 
bet jų kaina toli gražu neatrodo tokia, 
kaip savoje Sodyboje galėtų būti. Kita ver
tus, kas ryžtasi Sekminių sąskrydin va
žiuoti, sutiktų gal net ir iš anksto sumokė
ti 10-15 šilingų, kad tik turėtų kiek kito
kias sąlygas ir daugiau jaukumo.

Kai taip yra kaip dabar, tai pradedame 
nebesistebėti, jei lankytojų skaičius ma
žėja. Vyt. Andruškevičius

VIS DĖL TŲ SEKMINIŲ...
E. Lietuvio Nr. Nr. 22 ir 24 išspausdinti 

J. Traškienės ir J. Tr. (gal tas pats auto
rius?) rašiniai apie Sekmines Sodyboj. Pir
mame rašinyje autorė jaunimo vardu prie
kaištauja „centro galvoms“ už keturių ši
lingų ženkliukus, kurie buvo pardavinėja
mi Sodyboje Sekminių išlaidoms padengti.

Atidžiai sekant Sekminių kermošių, ne
nugirsta, kad patys jaunieji dėl tų ženk
liukų būtų nusiskundę. Jie geriau už ma
mytes supranta, kad veltui niekas nepa
daroma. Jie žino, kad nuvykus vasaros me
tu į pajūrį, vien tik už vietą mašinų parke 
reikia mokėti iki 15 šilingų. O Sodyboje už 
keturis šilingus buvo laisvas įėjimas į šo
kius, čiužiniais išklotos palapinės, šiltas- 
šaltas vanduo, šviesa ir kiti patogumai. Ir 
visa tai už mažiau kaip 20 cigarečių...

Antras straipsnis, pavadintas „Tarp lie
taus ir giedros“, žymiai priekabesnis. Be 
tų nelaimingų 4 šilingų, J. Tr. jau suranda 
visą eilę priekaištų, kuriuos mano būsiant 
tikslu paskelbti spaudoje.

Pirmiausia J. Tr. užkliūva palapinės. 
Esą, žmonės liūne miegoję ir pel- purvą 
bridę... Teisingai pasakė vienas palapinėje 
nakvojęs tautietis, tą sakinį paskaitęs: 
„Straipsnio autorius (ar autorė) turėjo bū
ti aklas, jei nematė, kad jokio purvo ap
link palapines ir su žiburiu nebūtum sura
dęs“.

Nepatiko J. Tr. muzika, duodama iš lie
tuviškai įgrotų juostų. Skonio dalykas. 
Kiekvienas groja, kas jam patinka. Tam ir 
kermošius.

J. Tr. matė, kad gėrimai „tik pilasi ir pi
lasi, net ant grindų, kėdžių ir rankovių“... 
Girdi, to pelno ir 5 palapinėms užtektų. 
Kaip greitai ir tiksliai suskaičiuota. Bet J. 
Tr., tur būt, nematė, kad įvairūs gėrimai 
per Sekmines į Sodybą visais keliais kele
liais suvažiuoja. Pvz., ne vienas Sekminių 
dalyvis stebėjo, kaip tūlas tautietis įkaitęs 
triūsė apie atsigabentą tauriųjų gėrimų dė
žę, skųsdamasis, kad niekas nepadedąs pa
nėšėti... Prisimintinas faktas, kad Sodybos 
vedėjas kasmet per suvažiavimus nusi
skundžia, jog, suvedus Sekminių pajamų- 
išlaidų balansus, nežiūrint nemažos apy
vartos ir įdėto darbo, pelnas išeina labai 
menkas, arba ir visai jo nelieka.

Pagaliau J. Tr. viešai iškelia faktą, kad 
palapinėse buvę išversti lagaminai ir iš
tuštintos piniginės. Jau pats faktas, kad 
pinigai būtų atsigabenti lagaminuose, at
rodo neįtikėtinas. Ar tik neatsitiko taip, 
kad vaikas išleido pinigus, o mamai pasi
sakė, kad juos pavogė jam?

J. Vikis
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Europos lioturiu kronika VOKIETIJA KONCERTAS
AUKOS a. a. B. K. BALUČIO FONDUI

Pastaruoju metu aukojo 20 svarų Man
česterio Socialinis Klubas ir 10 šil. A. Kie- 
tavičius.

LONDONAS
PAMALDOMIS PAMINĖTI TRĖMIMAI

Ligi šiol liūdnieji birželio mėn. įvykiai— 
išvežimai Sibiran — Londone būdavo mi
nimi salėse prakalbomis ir atitinkamomis 
koncertinėmis dalimis. Juos vis ruošdavo 
Baltų Taryba.

Šįkart birželio 14 d. minėjimą irgi ruošė 
Baltų Taryba, bet visiškai kitokio pobū
džio. Minimieji įvykiai — liūdni, dėl to ir 
minėjimas suruoštas bažnyčioje — su mal
da prisiminti kentėjusieji ir žuvusieji. Mi
nėjimas suruoštas garsioje Londono baž
nyčioje St. Martin-in-the Fields.

Pamaldos buvo ypač įspūdingos. Jose 
dalyvavo net 6 kunigai ir du chorai. Estų 
dalyvavo liuteronų dekanas J. Taul, orto
doksų kun. N. Hindo ir A. Tormos veda
mas moterų choras, latvių — liuteronų de
kanas R. A. Muziks, katalikų kun. dr. P. 
Cirsis ir A. Jerums vedamas mišrus cho
ras, o vargonavo H. Pavasars, lietuvių — 
katalikų kun. dr. KA. Matulaitis ir liute
ronų kun. A. Putcė.

Chorai sugiedojo atitinkamas giesmes. 
Pamokslą pasakė kun. A. Putcė.

Pamaldų dalyviams ypač gerą įspūdį pa
darė, kad dalyvavo įvairių religijų kuni
gai.

Po pamaldų visi nužygiavo padėti vaini
ko prie paminklo nežinomajam kariui (Ce
notaph).

PARYŽIEČIAI LONDONE

Birželio 14-16 d.d. Londone lankėsi pary
žiečiai lietuviai skulptorius Antanas Mon
eys su sūnum Kristupu, Dalia Kolbaitė ir 
Petras Klimas.

Jie susitiko čia su bičiuliais ir pažįsta
mais, lankėsi ir Lietuvių Namuose.

AL. N. DIČPETRIS LONDONE

Iš Bournemoutho į Londoną gyventi per
sikėlė rašytojas Aleksandras Napoleonas 
Dičpetris.

REPETICIJOS

šeštadieniais, 3 vai. po pietų, Londono 
Sporto ir Socialinio klubo salėje (345 A 
Victoria Park Road, E9) būna jaunesniųjų 
lietuviukų tautinių šokių ir dainavimo re
peticijos. Po -to dar vyksta įvairūs žaidi
mai.

Tėvai, turintieji tokio mažesnio jauni
mo, labai įprašomi juos leisti į šiuos jau
nuolių susirinkimus.

Kas tuo reikalu norėtų daugiau informa
cijos, prašomi kreiptis į Veroniką Jurienę 
darbo valandomis telefonu 739-8734 arba 
vakarais tel. RAV 2592.

JONINIŲ IR PETRINIŲ BALIUS

DBLS Londono I skyrius, LAS ir Sporto 
ir Socialinis Klubas ruošia Joninių ir Pet
rinių balių, kuris įvyks birželio 28 d., šešta
dienį, Sporto ir Socialiniame Klube (345A 
Victoria Park Rd., E. 9).

Pradžia 7.30 vai. Įėjimas 17/6 šil. Gros 
Michael Mackler muzika. Bus užkandžių 
su išgėrimu.

Bilietus prašom įsigyti iki birželio 20 d. 
pas Ig. Dailidę arba V. ir S. Puidokus (te
lefonas 739.4154).

COVENTRY
JONINIŲ IR PETRINIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba bir
želio 28 d., 7 vai. vak., Lenkų atsargos ka
rių klubo salėje. Whitefriars Lane, Covent
ry, rengia Joninių, Petrinių ir kitų vardi
nių balių, šokiams iki 1 vai. ryto gros ži
nomoji E. Dragūno kapela, baras su įvai
riais gėrimais ir užkandžiais veiks iki 
11.45 vai.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom atsilankyti — 
praleisite linksmai laiką artimųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

LITHUANIA 700 YEARS

A. Geručio redaguotą anglų kalboje Lie
tuvos istoriją jau galima gauti ir Anglijo
je. šis didelės vertės leidinys ypatingai tin
ka dovanai angliškai kalbančiam bičiuliui 
ir juo labiau mūsų jaunimui, norinčiam 
pažinti savo tėvų krašto gyvenimą 700 m. 
bėgyje. Knygos kaina 5 sv.

Marija Gimbutas — The Balts — anglų 
kalba istorinis veikalas apie Baltijos žmo
nes ir kraštus. Iliustruota, dailiai išleista. 
280 puslapių knyga. Kaina 3 sv. 3 š. 6 p.

Užsakoma: Dainora, 14, Priory Rd., Kew,
Surrey,

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA J MANCHESTER!

Birželio 28 d., šeštadienį, Nottinghamo 
LAS skyriaus valdyba organizuoja ekskur
siją į Manchesteryje ruošiamąjį koncertą.

Išvykstame 3 v.p.p. iš Skill's autobusų 
stoties, kuri yra kitoj pusėj kooperatyvo.

Jaunimo grupės dalyviai ir pensininkai 
vežami nemokamai.

Kelionės kaina 15 šilingų.
LAS Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS

Birželio 21 d., 7 vai., Vyties klubo salėje 
rengiamas

Tragiškojo Birželio Minėjimas.
Į minėjimą atvyksta D. Dainauskas ir 

skaitys paskaitą. Vietinis jaunuolynas ren
giasi išpildyti meninę programos dalį.

Minėjime kviečiame dalyvauti visus lie
tuvius.

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — birželio 15 d., 12.30 v.
ROCHDALE — birželio 22 d., 12 v.
HUDDERSFIELD — birželio 29 d., 1 vai.
NOTTINGHAM — birželio 22 d., 11.15 v., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — birželio 29 d., 11.15 v., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — liepos 6 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
COVENTRY — liepos 13 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth's.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS

Mums, dabar gyvenantiems, tenka nepa
sikartojanti privilegija įamžinti Lietuvos 
vardą ir jos kankinių atminimą lietuviška 
koplyčia šv. Petro bazilikoje Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne 
daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų 
vardus Lietuvos Kankinių koplyčios kūrė
jų tarpe.
Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MAR
TYRS' CHAPEL FUND. 2701, W. 68th St. 
Chicago, Ill. 60629.

SKELBIMAS

Nesąmoningos kalbos eina tarp Birming- 
hamo lietuvių. Jie čia mane apskundė Ro
mui Ritčbergui, kad aš sakęs, jog Romas 
Ritčbergas yra sukčius. Bet aš ant Romo 
Ritčbergo nieko nesakiau, Romas Ritčber
gas yra mano ištikimiausias draugas, tei
singas, drūtai tikintis ir labai sąžiningas 
žmogus, taigi aš norėčiau, kad ir kiti lietu
viai sektų jo pavyzdžiu. Romas Ritčbergas 
yra vertas rimto dėmesio žmogus.

Taigi prašau tuos skundikus neskelbti 
tokių nesąmonių ant manęs.

P. Vilutis
(137 Duddeston Mill Road, Nechells, Bir
mingham 7) Birmingham, 1969. VI. 6

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerios — pokelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną" —

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd., 

London, E.2.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4371

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester

RINKIMŲ ATGARSIAI

Vienos partijos lapelis rado reikalą už
pulti Vokietijos Lietuvių bendruomenės 
tarybos prezidiumą, šitaip rašydamas:
„Nekultūringą ir bendradarbiavimui ken

kiantį metodą pavartojo dr. J. Grinius, 
renkant krašto valdybą: jis iškilmingai 
tvirtino turįs M. Kiužausko, kuris'buvo iš
statytas kandidatu į Valdybą, sutikimą bū
ti renkamam. Pasirodo, kad M. Kiužaus- 
kas, kaip jis dar tos pačios dienos vakare 
raštiškai patvirtino, buvo davęs sutikimą 
kandidatuoti tik į Kontrolės komisiją. Ko 
siekiama šitokiais metodais?“

Iš tikro negražūs yra metodai tų asme
nų, kurie tą patį vakarą (kovo 16) po rin
kimų Į Kr. valdybą įkalbėjo ar privertė p. 
Kiužauską atšaukti duotą sutikimą, nes 
minimas tautietis š. m. kovo 9 buvo para
šęs šitokį raštą: „Vokietijos Lietuvių bend
ruomenės tarybai. Sutinku būti renkamas 
į centrinius Vokietijos Lietuvių bendruo
menės organus. Kiužauskas". Kuo gi šio 
asmens išrinkimas į Kr. valdybą buvo ne
kultūringas ir kenksmingas bendradarbia
vimui?

Dr. J. Grinius
Tarybos prezidiumo pirmininkas

(VKV Inform.)

NAUJA VALDYBA IR PROTESTAS
Visuotinis Mainzo apylinkės narių susi

rinkimas gegužės 18 d. išrinko naują apyl. 
valdybą: pirm. J. Matulaitis, sekretorius J. 
Kriščiūnas, (65 Mainz, Frauenlobplatz 7), 
iždininkas Ant. Staniulis, kandidatas J. 
Lasys. Revizijos komisija: pirmininkas J. 
Černius, narys Bir. Paltarokaitė, kandida
tas A. Smith.

Tame pačiame susirinkime vienbalsiai 
priimta šio turinio rezoliucija:

„PLB Mainzo apylinkės metiniame na
rių susirinkime, susipažinus su Garbės 
Teismo sprendimu ir per Informations- 
blatt der Litauischen Volksgemeinschaft e. 
V. Ortsgruppe Stuttgart laikraštėlį SAVI 
daromais kaltinimais, kad renkant dabar
tinę PLB Krašto Tarybą buvo nepaisomas 
apylinkės narių laisvos valios pareiškimas, 
Mainzo apylinkės susirinkimas prieš tai 
griežtai protestuoja ir pareiškia, kad 
Mainzo apylinkėje rinkimai buvo pravesti 
pagal narių valią. Šį susirinkimo pareiški
mą nutarta prašyti paskelbti PLB Krašto 
Valdybos Informacijose".

Juozas Matulaitis — Susirinkimo Prezi
diumo Pirmininkas; Juozas Kriaučiūnas — 
Prezidiumo sekretorius.

(VKV Inform.)

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA

rengiama liepos 20 — rugpjūčio 10 d. d. 
Romuvoje. Priimami visi lietuvių vaikai 
nuo 10 iki 14 metų amžiaus. Tėvai, norin
tieji savo vaikučius siųsti į stovyklą, pra
šomi kuo greičiau įregistruoti juos apylin
kių valdybose.

Bendruomenės ir švietimo darbuotojų 
suvažiavimas — seminaras įvyks birželio 
13-15 d. d. Romuvoje. Ta proga Vasario 16 
gimnazija duos Joninių programą.

HAMBURGO LIETUVIAI
Po pirmojo pasaulinio karo Hamburge 

buvo nemaža lietuvių, atvykusių čia už
darbiauti. Jie čia greit sudarė lietuvišką 
būrelį, įkūrė skaityklą su klubu. Vėliau tu
rėjo lietuviai net savo konsulą, kuris at
stovavo Lietuvai Vokietijoje. Hamburgo 
lietuviai gražiai gyveno ir buvo pavyzdžiu 
kitoms tautinėms grupėms. Dėl savo 
darbštumo ir garbingumo jie įsigijo gerą 
vardą vietos gyventojų tarpe.

Nacių laikais daug kas čia pakito. Karo 
metu dirbo uoste ir sunkioje pramonėje 
nemaža lietuvių vyrų, atvežtų iš Lietuvos 
darbams. Buvo sugaudyta ir mergaičių, 
kurios dirbo fabrikuose ir virtuvėse. Kul
tūrinė veikla buvo neįmanoma dėl didelių 
sunkumų. Padidėjus pabėgėlių skaičiui, 
lietuvių gyvenimas čia pasidarė giedresnis. 
Tautiečių dalia palengvėjo inteligentų dė
ka, kurie, mokėdami vokiečių kalbą ir tu
rėdami pakankamai drąsos, galėjo apginti 
savųjų teises.

Pokariniais laikais Hamburgas sutraukė 
daugelį mūsų tautiečių. Čia jaunimas spie
tėsi ir sėmėsi mokslo vokiečių ir pabaltie- 
čių universitetuose. Čia buvo žymių profe
sorių, daktarų, inžinierių ir kitų profesijų 
žmonių. Čia buvo nemaža ir lietuvių jūri
ninkų su savo baidokais bei laiveliais-val- 
timis. Jie visi pokariniais bado metais mo
kėjo sugauti žuvį ir pasidalyti su badau
jančiais. Žmonės gyveno keliose stovyklo
se. Kiekviena stovykla turėjo savo tautinį 
komitetą. Savo metu čia buvo net 4 sto
vyklos su komitetais. Kai susidarė gali
mybės mūsų žmonėms emigruoti, tada sto
vyklos pradėjo tuštėti. Kilo reikalas vi
siems lietuviams jungtis. 1949 metais buvo 
apjungtos visos Hamburgo lietuvių sto
vyklos. Buvo išrinkta nauja valdyba, kuri 
turėjo rūpintis viso Hamburgo lietuvių 
reikalais. Pirmasis vienalytės Hambur
go apylinkės pirmininkas buvo dr. J. Mi- 
siulis, paskui inž. Aleksandras Stauskas, 
Vladas Seikus, Endrikis Čerkus, Zigmas 
Duseika, E. čerkus ir Jonas Valaitis. Pas
tarasis visada priklausė apylinkės valdy
bai. o dabar ir visai apylinkei sėkmingai 
vadovauja.

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
birželio 28 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Cheetham Town Hali salėje rengia

KONCERTĄ.
Programą išpildys mūsų žinomosios 

solistės V. Gasperienė, V. Galbuogytė ir 
baleto šokėja J. Vainoriūtė.

.Kadangi šios rūšies kultūriniai parengi
mai mūsų gyvenime yra tikra retenybė, 
maloniai kviečiame visus iš arti ir toli pa
sinaudoti šia proga ir savo gausiu dalyva
vimu paskatinti mūsų mieląsias koncerto 
išpildytoj as ir toliau tęsti lietuvišką kul
tūrinį darbų savo pasirinktoje srityje.

Koncertas bus pradėtas punktualiai, to
dėl svečiai prašomi nesivėluoti.

Po programos veiks puikus bufetas ir 
bus šokiai ligi 11 valandos.

Salė iš miesto centro, iš Cannon Street, 
pasiekiama šiais autobusais: 4, 35, 59, 60, 
62 ir 81. Važiuoti ligi Derby Street.

Skyriaus Valdyba

Baleto šokėja J. Vainoriufe 
**★*★★★*★★*★★★*★******★***★*****★****★★**★*★****★★***★*★★***

VOKIEČIŲ KONGRESE

Kun. V. Šarka dalyvavo Lietuvos vokie
čių kongrese, kur buvo pakviestas atlaiky
ti katalikams pamaldas ir pasakyti pa
mokslą. Po šio kongreso jis išvyko su kun. 
P. Girčiumi ir Tėvu Konstantinu Gulbinu 
į lietuvių kunigų rekolekcijas, kurios pra
sidėjo trečiąją Sekminių dieną Koenigstei- 
ne.

MOTINOS DIENA HAMBURGE

Organizaciniu darbu rūpinosi pirminin
kas su tėvais bei vaikais. Daug čia darbo 
įdėjo ii- savo gabumus parodė Mikulskių 
šeima, Gaidelių ir Mašidlauskų jaunimas. 
Poviloniai visada buvo solidarūs ir todėl 
šį kartų ypač patarnavo visiems savo ma
šina bei kitais būdais. Salę papuošė Ange
lika Gaidelytė su J. Valaičiu. Jai talkinin
kavo jos sesutės: Ilona, Ramona ir Cecili
ja. Programą paruošė ir ją pravedė A. 
Gedvilą, L. Narkus ir D. Malinauskienė. 
Mūsų vaikai gražiai sveikino savo motinas 
dainomis, eilėraščiais, tautiniais šokiais. 
Jie savo motinas pagerbė bažnyčioje mal
da, o salėje — įteikdami joms gėlių ir pa
bučiuodami. Programa ėjo labai sklandžiai 
bei įdomiai. Gražiausiai pasirodė mūsų 
mažieji su šokiais. Kiekviena motina gavo 
po gyvų gėlių puokštę, ir kiekvienas da
lyvis buvo apdovanotas trispalve, ant ku
rios buvo Vyties kryžius, Gedimino stul
pai ir užrašas liet, ir vokiškai: Lietuva.

Prie arbatos stiklo nuoširdžiai pasikal
bėta, gražiai lietuviškai pabendrauta. Visi 
buvo laimingi, kad vaikai gražiai pasirodė. 
Čia buvo Gaidelių. Povilonių, Mašidlaus- 
kių. Sadžių, Tenikaičių, Narkų, Kėkštų, 
Malinauskų. Gražu buvo, kad E. Tomienė 
su vyru išmokė mūsų vaikus pašokti tris 
tautinius šokius ii’ tuo būdu davė pagrindą 
mūsų jaunimui būti originaliu ir veikliu.

MIRUSIEJI

Kaiserslauterne gegužės 20 d. mirė Leo
nas Markevičius, gimęs 1908 m. spalio 26 
d. Šiauliuose, trumpų laiką tarnavęs vietos 
LS lietuvių kuopoje. Palaidotas gegužės 23 
d. Kaiserslauterne. Laidojimo apeigas atli
ko kun. Br. Liubinas.

Balandžio 28 d. senelių prieglaudoje mi
rė seniausia Muencheno apylinkės, o. tur 
būt. ir visos Vokietijos Lietuvių bendruo
menės narė Ieva Bilionaitienė. Palaidota 
Waldfriedhof kapinėse. Daugiau kaip 20 
metų buvo paralyžuota. Paliko ištekėjusių 
dukterį JAV. Buvo gimusi 1873 m. gegužės 
23 d. Baraviškių kaime, Paežerėlių parap.

Sol. V. Gasperienė

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Vliko pirm. dr. J. Kz Valiūnas birželio 
4 d., lydimas Lietuvos atstovo J. Kajecko, 
lankėsi Valstybės Departamente Vašingto
ne ir matėsi su Baltijos skyriaus viršinin
ku Barclay Ward. Pakartotinai kalbėtasi 
apie sovietinių muitų dovaniniams siunti
niams klausimų. Su ypatingu dėmesiu bu
vo priimta Vliko pirmininko pateiktoji in
formacija apie padėtį Lietuvoje. (E)

DELEGATCROS VADOVYBĖ

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo dele- 
gatūra Vokietijoje savo visuotiniame susi
rinkime perrinko Elmarą Reisenbergą, es
tų, pirmininko pareigoms. Vicepirmininku 
išrinktas dr. D. C. Amzaras, rumunas, o 
sekretorium Jordanas Raičevas, bulgaras. 
PET Seimo biuro Bonnoje direktorium yra 
Valteris Banaitis. (E)

ŠILUTĖ — ŠILOKARČEMA
Dabartinės Šilutės vietoj XVIa. būta tik 

karčemos (prie šilo). Anuomet kelionė iš 
Tilžės į Klaipėdą dėl blogų kelių buvo var
ginanti ir trukdavo kelias dienas. Apsuk
rus verteiva Jokūbas Hinkmanas pusiau- 
kelyje tarp šių miestų pastatė karčemą, 
kur' sustodavo pirkliai ir keleiviai. Ši vieta 
pradėta vadinti šilokarčema. Netrukus iš
augo ir miestelis, kur įvykdavę dideli tur
gūs. Žemaičiai savo prekes čia išsikeisda- 
vo į geležies dirbinius, cukrų, degtinę, ta
bakų. pipirus, žuvį. O Šilutės pirkliams ir 
gyventojam palikdavę linų, sėmenų, svies
to, mėsos, riešutų. įvairių kailių, šias pre
kes Šilutės pirkliai veždavo į Karaliaučių 
ir su nemažu pelnu ten parduodavo. Mai
nai ir sandėriai tarp pirklių būdavę Jokū
bo Hinkmano smuklėje.
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