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BALSAVIMO
Okup. Lietuvos spaudoje š. m. birželio 

17 d. paskelbti duomenys birželio 14 d. vy
kusių rinkimų į Sovietų S-gos ..parlamen
tą“ — A. Tarybos Sąjungos ir Tautybių ta
rybas.

„Tiesos" (birž. 17 d.) duomenimis, j A. 
T. Sąjungos Tarybą išrinkta 10 deputatų, 
ir jų tarpe du rusai. Į A. T. Tautybių ta
rybą išrinkta 32 atstovai, ir jų tarpe 8 ru
sai. Kaip sovietiniuose rinkimuose įprasta, 
balsavusiųjų Skaičius siekė netoli 100 
proc., būtent, į Sąjungos tarybą 99,96 ir į 
Tautybių tarybą — 99, 97 proc.

Jau įdomesnis palyginimas su kitomis 
Baltijos „respublikomis“: iš viso rinkikų 
Skaičius okup. Lietuvoje siekė 99,92, Lat
vijoje — 99,99, Estijoje — 99,75 proc. Tuo 
būdu rinkikų daugiausia dalyvavo Latvijo
je, mažiau — Estijoje.

Paskelbti duomenys, skaičius balsų, ku
rie buvo „paduoti prieš kandidatus j de
putatus“. Tie duomenys kiek nušviečia pa
dėtį respublikose, kur išdrįstama savotiš
kai protestuoti, nors, aišku, tie „prieš bal
sai“ negalėjo nulemti rinkiminio vaizdo.

Taigi į A. T. Sąjungos Tarybą rinkimuo
se daugiausia „prieš balsų“ buvo didžiau
sioje respublikoje, RTFSR (Federacijoje), 
būtent, 318.725, antroje eilėje seka Ukrai
na su 27.431 „prieš balsų“, trečioje Kaza
chijos respublika — 19.755 balsai. Baltijos 
„respublikose" tų „protesto balsų" buvo: 
Estijoje 3.019, Latvijoje — 1.354 ir Lietu
voje 873. Lietuva, šalia Gruzijos, dvi res
publikos, kuriose tų „prieš balsų“ buvo 
mažiausia (837 ir 549). Visur kitur jų bu
vo po tūkstantį ir daugiau.

A. T. Tautybių tarybos rinkimuose vaiz
das toks: čia ir vėl Federacijoje (RTFSR) 
tų balsų buvo daugiausia — 238.715, ant
roji vieta teko Kazachijai su 24.869 „prieš 
balsais“, trečioji — Ukrainai — 22.788. 
Baltijos „respublikose“ balsuota prieš: Es-

SEPTYNIOS dienos
UIsteris nesiliauja

Trumpam buvęs apsiraminęs. UIsteris 
(prie Britanijos prijungtoji šiaurinės Airi
jos dalis) vėl yra apimtas nuolatinių riau
šių, kurios vyksta tarp protestantų ir ka
talikų ar už pilietines teises kovojančių or
ganizacijų.

Dabar jau dažniau riaušininkai ima pul
ti tvarką palaikančius britų karius.

Prezidentas ir kancleris — draugiški
Prez. Pompidou vadovaujama Prancūzi

jos atitinkamų ministerių delegacija lan
kėsi Bonnoje — buvo vienas tų kas pusme
tį įvykstančių susitikimų, kuriuos numato 
tarp abiejų kraštų sudarytoji draugišku
mo sutartis.

Susitikimas vykęs ramiai ir bizniukai. 
Prieš atvažiuodamas į Vokietiją. Prancū
zijos prezidentas vienoje kalboje parėmė 
kanclerio Brandto Rytų politiką.

Dėl Berlyno nebus nuolaidų
Vyksta keturių pasitarimai dėl Berlyno. 

Trys tuo suinteresuoti Vakarų kraštai ne
darysią Sov. Sąjungai jokių nuolaidų ir 
tvirtai laikysiąs: nusistatymo, kad jų prie
žiūroje Berlynui yra saugiausia.

Kol nebūsią nieko aiškaus sutarta dėl 
Berlyno. Vakarų Vokietija nepasirašysian
ti Sov. Sąjungos siūlomosios sutarties ne
spręsti jokių tarpusavio klausimų jėga.

Reikia išprašyti iš Egipto
JAV vyriausybė susirūpinusi, kaip iš

krapštyti iš Egio+o sovietų karines pajė
gas, kurios gali ilram įsiviešpatauti Vidur
žemio jūros ir Viduriniųjų Rytų srityje.

Jei nepasisektų susitarti, tai ilgainiui ga
li tekti tik tiesiogiai susiremti JAV ir Sov. 
Sąjungai. Jau ir dabar apie 100 sovietinių 
lakūnų skraido virš Egipto.

Padėtis kita
Ryšium su Sov. Sąjungos kariniu įsistip- 

rinimu primenama, kad dabar Sov. Sąjun
gos atominis pajėgumas visiškai kitoks, 
negu 1962 m., kai vyko Kubos krizė.

Tada Sov. Sąjunga turėjo tik apie 60 to
limo skridimo raketų ir apie 200 atominė
mis bombomis ginkluotų lėktuvu, o ameri
kiečiai — apie 600 tokių raketų ir 600 lėk
tuvų. Dabar sovietai turi daugiau kaip 
1000 tbkių raketų, kurių atominė galia pra
lenkia amerikiečių pajėgumą.

Dar ir kiniečiai
Izraelio karinės žvalgybos viršininkas 

Herzogas tvirtina, kad Kinija yra suinte
resuota įsistiprinti Vidur. Rytuose ir su
naikinti Izraelį.

Ji tikinti tai pasiekti per arabų partiza
nus: jie įgyvendinsią arabų kraštuose ko
munizmą ir tada sutvarkysią Izraelį.

DUOMENYS
tijoje — 2.837, Latvijoje — 1.492 ir Lietu
voje — 670. Šalia Lietuvos rikiavosi, šį 
kartą, dvi respublikos: Armėnija su 662 
„prieš balsais“ ir Gruzija — 421.

Autonominėse respublikose „rekordą“ 
sumušė dvi respublikos ■— Raškirijos aut. 
respublika su 11.865 „prieš balsais“ ir To
torijos aut. respublika — 10.890. Kitose 
aut. respublikose tų balsų buvo paduota po 
tūkstantį ar kiek daugiau.

Iš viso rinkimuose į A. T. Tautybių ta
rybą sąjunginėse respublikose tokių balsų 
paduota 320.633 ir aut. respublikose — 
47.169, taigi iš viso 367.802. Maždaug tiek 
tokių balsų paduota ir rinkimuoseį A.' T. 
Sąjungos tarybą.

Taip skelbiama oficialiai. Jau kitas klau
simas, kiek balsavo žmonių ir kuriuo būdu 
jie reiškė protestą prieš nekenčiamą san
tvarką. (ELTA)

NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONĖ
Naftos perdirbimo įmonė Lietuvoje nu

matyta statyti Mažeikiuose, nors anksčiau 
buvo planuojama ją statyti Jurbarke. Įmo
nės reikalams tikimasi panaudoti požemi
nius vandenis. Įmonės statymą Mažeikiuo
se, be kitų priežasčių, nulėmė ir tai. kad 
šalia miesto veikia Akmenės cemento ga
mykla ir kitos įmonės.

Ryšium su numatyta gamykla, kaip pa
skelbė „Tiesa“ (geg. 23 d.)', Vilniuje nese
niai lankėsi Sovietų Sąjungos naftos per
dirbimo ir naftos chemijos pramonės mi
nistras V. Fiodorovas su kitais specialis
tais rusais. Jie į Mažeikius buvo nuvykę 
su valst. plano komisijos pirm. A. Drob
niu. Pasitarimuose dalyvavo partijos va
dai su Sniečkum, Ferensu, Maniusiu, Kai
riu ir kt.

Statybą numatoma pradėti kitais metais. 
Verta pridurti, kad dėl suplanuotosios sta-

Dr. Husakas puola
Išmestą iš partijos ir pašalintą iš amba

sadoriaus pareigų Dubčeką užsipuolė Če
koslovakijos komunistų partijos vadas dr. 
Husakas.

Pagal jo kalbą, Dubčekas viską sumai
šęs ir nustūmęs kraštą ant bedugnės kraš
to.

Vienas po kito
Penktadienį, liepos 3 d., prie Barcelonos, 

Ispanijoje, sudužo lėktuvas su 112 britų 
keleivių.

Sekmadienį, liepos 5 d., sudužo lėktuvas 
prie Toronto Kanadoje su 108 keleiviais.

Nuteistas mirti
Karinis teismas nuteisė mirti buvusį 

Kambodijos valdytoją princą Sihanouką. 
Jis leidęs Vietcongui ir Šiaurės Vietnamu! 
įsisteigti krašte karines bazes ir, jau bū
damas užsieny, skatinęs armiją nuversti 
vyriausybę.

Princas dabar gyvena Kinijoje.

Daugiausia ir mažiausia
J. Tautų statistikos metraštyje skelbia

ma, kad didžiausią gyvenamąjį plotą pa
saulyje turi valai — po pusantro kamba
rio kiekvienas, o mažiausią meksikiečiai — 
po tris ar daugiau viename kambaryje.

Portugalija nepatenkinta
Portugalija nepatenkinta, kad popiežius 

priėmė Gvinėjos, Angolos ir Mozambikos 
— jos kolonijų — nacionalistų atstovus.

Dėl to ji net atšaukė savo ambasadorių.

Ne taip greit
Britanijos užsienių reikalų min. Doug- 

las-Home nurodė parlamentui, kad dėl vy
riausybės nusistatymo vėl pradėti tiekti 
ginklus Pietų Afrikai dar teks išsiaiškinti 
pirma su Britanijos bendruomenės kraš
tais.

Sutartis pasirašyta
Sov. Sąjunga ir Rumunija pasirašė nau

ją draugiškumo sutartį dvidešimčiai metų.
Ta proga į Rumuniją buvo nuvažiavęs 

Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas.

Gorbancvskaja beprotnamin
Maskvoje teismas nusprendė poetę Na

taliją Gorbanevskają uždaryti beprotna
min. Ji yra dalyvavusi protesto demonstra
cijoje dėl Čekoslovakijos užėmimo ir kal
tinama kaip aktyvi slapto laikraščio ben
dradarbė.

Teismas buvo uždaras, ir kaltinamoji 
net nebuvo atgabenta.

tybos Jurbarke okupacinei valdžiai platų 
memorandumą buvo įteikę su 22 parašais 
intelektualai, mokslininkai, jų tarpe ir da
lis žymių komunistų. Apie tai buvo plačiai 
rašoma Eltoje, o Costarikos delegacijos na
rė šį klausimą buvo iškėlusi Jungt. Tauto
se. (ELTA)

ATITAISYMAS
„Eltos Informacijų“ biuletenyje buvo pa

teikta žinia, kad Lietuvos Tyrimo Institu
tas, Vliko pavestas, pasirašė sutartį su 
dviem autoriais paruošti studiją apie bol
ševikų ir nacių įvykdytą genocidą Lietu
voje.

Visuomenė buvo prašoma šios studijos 
išleidimą paremti aukomis ir medžiaga.

Per klaidą nurodyta siųsti Lietuvos Ty
rimo Institutui, 29, W. 57th St. New York, 
N. Y. 10019. Kadangi knyga bus išleista 
Lietuvos laisvinimo reikalams skirtomis 
aukomis, kurias tam reikalui telkia prel. J. 
Balkūno vadovaujamas Tautos Fondas, to
dėl visos minėtam reikalui skirtos aukos 
prašoma siųsti: Lith. National Fund, 64-14 
56>th Rd. Maspeth. N. Y. 11378. (ELTA)

LELEWELIO LIETUVOS ISTORIJA
Valstybinė leidykla Varšuvoje pakarto

tine laida išleido lenkų istoriko Joachimo 
Lelewelio 1839 m. Leipcige išspausdintąjį 
dešimtąjį raštų tomą, kuriame yra palies
ta Lietuvos ir Rusijos santykių istorija.

Čia pirmą kartą lenkiškuose istorijos lei
diniuose giliau sprendžiamas aukštesniųjų 
Lietuvos ir Gudijos luomų sulenkėjimas.

DEGTINĖS BĖDA
Lietuvoje esą daug girtuoklių, ir reikėtų 

tuos, kurie laisvu noru nenori gydytis, pri
versti tai padaryti. Nors pagal „Tiesos“ ko
respondentą „Mes prieš bet kokią prievar
tą. bet kada ji būtina, mūsų ranka turi bū
ti tvirta“. Gali būti priimtas planas gydyti 
girtuoklius prievartos keliu.

Nors jau degtinės pardavinėjimas varžo
mas, bet parduodama jos vis tiek nema
žiau, bet daugiau. Pvz., Klaipėdoje mažiau 
kaip 500 gramų butelio degtinės nusipirkti 
negalima.

Kita bėda — jei restoranuose mažiau 
parduosi degtinės, tai neįvykdysi plano, 
prarasi premiją ir dar būsi pakritikuotas.

TAIP ATSITIKO VILNIUJE
Kaip rusai-atėjūnai siaučia Vilniuje, gir

tuokliauja ir plėšikauja, „Komj. Tiesoje“ 
(birž. 4 d.) aprašytas įvykis. Veiksmas pra
sidėjo Igorio Perelaikovo bute, Vingrių g. 
5 n r.

Sėdėjo penki jaunuoliai, gėrė ir lošė kor
tomis. Sumetę po rublį, jaunuoliai — ru
sai nusipirko dar raudono vyno ir apie vi
dunaktį pradėjo skirstytis.

Jiems skirstantis, netoliese pasirodžius 
vyrui su moterimi, vienas iš penkių, V. 
Choriušinas, tekintojas, švilptelėjo: Paskui 
mane, vyrą prilupti, moterį...

Visi nuskubėjo prie praeivių, Choriuši
nas iš nepažįstamojo atėmė vyno butelį, 
pareikalavo pinigų, o kiti du, komjaunuo
lis Kulakovas ir radijo gamyklos kontro
lierius Mamikovas, smogė praeiviui į vei
dą. Sukruvintam pavyko pasprukti. Du pa- 

Tai reikalinga jaunimui
ATVERSTA VELĖNA BENDRABUČIUI

Vasario 16 gimnazija, švęsdama savo eg
zistencijos dvidešimtmetį, ruošiasi naujam 
šuoliui į priekį. Rennhofo pilis, kurią 1953 
m. nupirko viso laisvojo pasaulio lietuviai 
Vokietijoj pasilikusių tautiečių vaikams, 
visai paseno ir metai iš metų reikalauja 
brangių remontų. Prieš penkerius metus 
(1965), vietoj iki tol stovėjusių lentinių 
barakų, buvo įeita į gražių klasių pastatą, 
kuris gali drąsiai lygintis su kitų Vokieti
jos mokyklų namais. Jau tada buvo aišku, 
kad, norint užtikrinti gimnazijos buvimą 
ilgesnei ateičiai, be bendrabučio statybos 
negalės būti apsieita. Atsakingieji veiks
niai, Vasario 16 gimnazijos kuratorija ir 
Vokietijos Lietuvių bendruomenės taryba, 
ne nuo šiandien planuoja ir svarsto, kada 
reikės daryti lemtingąjį sprendimą. Niekas 
neabejoja, kad senutė pilis bendrabučiui 
netinka, tačiau vis kyla dvejonių, ar dar 
ilgai bus mokinių ir iš kur gauti lėšas. Lė
šų klausimas dalinai išspręstas, nes Vo
kietijos valdžia (federalinė ir Baden 
Wuerttembergo lygiomis dalimis) yra už
tikrinusi Skirti bendrabučio statybai per 
ketverius metus po DM 140.000. žinoma. 
DM 560.000 tesudarytų tik apie pusę rei
kiamos sumos, tad pasitarimai ir derybos 
tebeina toliau, nes norima gauti bent du 
trečdalius. Tačiau kiekvienu atveju apie 
$100.000 reikės suorganizuoti iš lietuviško
sios visuomenės. Vajaus planavimas ir 
vykdymas pavestas kapucinui tėv. Alfon
sui Bernatoniui. Mokinių klausimas irgi 
mėginamas teigiamai išspręsti. Nors šiuo 
metu Vasario 16 gimnazijoj tėra 69 moki
niai, bet sekantiems mokslo metams jau 
yra gražus pluoštas prašymų, o verbavi
mas dar neužbaigtas. Kaip visuomet, taip 
ir šiemet tikimasi, kad vaikų vasaros sto
vyklos ateis talkon, o papildomai imtasi 
telkti moksleivius iŠ užjūrių. Berniukų 
bendrabučio vedėjas salezietis kun. Her
manas J. Šulcas šią vasarą praleidžia JAV- 
bėse, dėdamas pastangų bent keletą lietu
viukų rudenį atsivežti į Vokietiją gimna
zijos mokslui.

Kad statybos planai neliktų vien biuro
kratinėje teorijoj, Kuratorijos valdyba nu
tarė žengti pirmąjį praktiškąjį žingsnį, tie
sa, teturintį daugiau simbolinės reikšmės, 
būtent, atversti pirmąją velėną bendrabu
čio statybai. Tai įvykdyta birželio 27 d. Iš
kilmes Romuvos parke pradėjo Vasario 16 
gimnazijos direktorius ir jos kuratorijos 
valdybos pirmininkas Vincas Natkevičius, 
pasakydamas apžvalginę kalbą. Velėnai at
versti jis pakvietė Vokietijos LB tarybos 
narį adv. Justiną Lukošių, evangelikų ir 
katalikų sielovadą vadovus, senj. Adolfą 
Kelerį ('šis dalyvavo tik simboliškai, t. y. 
sveikinimo laišku ir DM 100 auka) ir prel. 
dr. Jeną Avižą ir statybos vajaus vedėją

Mielą DBLS Derbio Skyriaus narį 
p. JERONIMĄ DOMIJONAITĮ 

ir p-lę JANINĄ KALINAUSKAITE, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 

nuoširdžiai sveikina 
ir saulėto gyvenimo linki

Skyriaus Valdyba ir nariai

tėv. Alfonsą Eematonį. Tada tarė žodį Vo
kietijos LB valdybos vardu vicepirminin
kas kun. Bronius Liubinas, kuriam jau bu
vo tekę vadovauti iškilmėms 1963 m. bir
želio 22 d., dedant kertinį akmenį klasių 
pastatui, ir 1965 m. balandžio 11 d„ tą pa
statą užbaigus. Jis pabrėžė, kad tik tada 
šis didysis užmojis bus įmanomas įvykdy
ti. jei atsiras vadovaujančių asmenų, tikin
čių ir pajėgiančių įtikinti lietuviškąją vi
suomenę, kad gimnazija yra būtinai reika
linga, ikad dėl jos apsimoka aukotis ir au
koti. Paskiausiai kalbėjo bendrabučio sta
tybos vajaus vedėjas tėv. Alfonsas Berna
tonis. Kalbėjo susirūpinęs, bet ir viltingai. 
Vaikams reikia šviesių namų, kad išaugtų 
šviesūs lietuviai. Namus galima pastatyti 
tik veikiant vieningai, viens kitam darbo 
ne kliudant, o talkinant. Sakė ieškosiąs 
šimto lietuvių, kurie aukotų po DM 1000, 
ir tuo būdu turėsiąs trečdalį reikiamos su
mos. Kitam trečdaliui ieškosiąs tūkstančio 
šimtininkų. Pats negersiąs alaus ir mažiau 
rūkysiąs, kad kasmet galėtų paaukoti bent 
po DM 1000 bendrabučio statybai. leško- 
siąs asmenų, kurie pasektų jo pavyzdžiu. 
Be abejo, neapsieisią be lietuvių lankymo 
kituose kraštuose, ypač JAV-bėse ir Kana
doje. Praeitis įrodžiusi, kad kas prašo ir 
prašydamas tiki, tas gauna. O tikėti yra 
kuo. nes nuo jaunimo priklauso lietuvybės 
ateitis.

Po kalbų vėl išėjo į priekį direktorius 
Natkevičius ir pas save pasikvietė šių 
mokslo metų abiturientus, kad jiems įteik
tų brandos atestatus. Rudolfas Landas, 
Gintaras Radionovas ir Petras Veršelis da
lyvių buvo sutikti ilgu plojimu. Direkto
rius glaustai supažindino su kiekvieno jų 
ikšiol nueituoju keliu ir ateities planais.

Aišku, tokia šventė Vasario 16 gimnazi
joje negali apsieiti be meninės programos. 
Ją buvo paruošę choro vadovas Kazys Mot- ■ 
gabis ir tautinių šūkių mokytoja Eliza Ta
mošaitienė. Vasaros žalumu išsipuošusi a- 
me Romuvos parke gražiai nuskambėjo 6 
liaudies dainos, o tautiniais rūbais pasi
puošusios šokėjos atrodė lyg gracingai ju
dantys vasaros žiedai.

Kad apie 200 kviestinių dalyvių nemirtų 
iš bado ir troškulio, kaiserslauterniškis Jo
nas Miškinis buvo įrengęs barą, kurio pel
nas ėjo bendrabučio statybos fondam Tam 
pačiam tikslui buvo skirtas ir pelnas lote
rijos, suorganizuotos ponių Onos Bartuse- 
vičienės jn. ir Irenos Natkevičienės. Man
dagių moksleiviukų poros ant visų kampų 
viliojo svečius prie aukų lapų. Kalbama, 
kad birželio 27 d. popietį į statybos fondą 
įplaukė apie DM 3000.

Vėlų vakarą buvo uždegtas laužas (VIII 
klasės moksleivio Manfredo šiušelio vado
vybėje ir priežiūroje), o šūkių muzika 
grojo iki gaidgystės.

Tą pačią dieną įvyko moksleivių tėvų 
susirinkimas, aptaręs mokymo ir auklėji
mo reikalus ir išsirinkęs naują tėvų komi
tetą. Jį dabar sudaro Algirdas Palavinskas, 
Juozas Poškaitis ir Jonas K. Valiūnas. Se
kantį rytą iškilmingas pamaldas su turi
ningu pamokslu atlaikė Sielovados direk
torius prel. dr. Jonas Aviža.

ELI 

silikusią moterį gąsdino, šlykščiai keikda
miesi.

Po kelių valandų keturi rusai buvo su
imti. Teismas Choriušiną nuteisė 2,5 metų, 
o likusius — po 1,5 metų laisvės atėmimo. 
Penktasis, keturis vaišinęs savo bute, kom
jaunuolis būsiąs teisiamas pačių komjau
nuolių — jų teisme.

Tai nebe pirmas toks įvykis Vilniuje, ir, 
kaip taisyklė, jų herojai — vis rusai, įvai
rių įmonių pareigūnai, turį atsakingas pa
reigas ir, be to, komjaunimo organizacijos 
nariai. (ELTA)

JAUNIMO ESTETINIS AUKLĖJIMAS
Vilniaus Komjaunimo CK plenume bir

želio 4 d. buvo paliesti ir lietuviškojo jau
nimo kultūros ir pomėgių klausimai. Dis
kusijose kalbėjęs „Nemuno“ žurnalo Kau
ne redaktorius A. Drilinga atkreipė dėme
sį (plg. „Komj. Tiesą“, birž. 7 d.) į jauni
mo estetinį auklėjimą.

Jis teigė, kad šiais laikais būtina pažinti 
svarbiausius „socialistinės ir pasaulinės“ 
kultūros lobius. Drilingą liūdina daugelio 
Lietuvos jaunuolių dėmesys „menkos ver
tės, o kartais ir pigiai mūsų ir ypač iš už
sienio atpūstai kultūros produkcijai ir, de
ja, nepakankamas domėjimasis literatūros 
ir vaizduojamojo meno, rimtosios muzikos 
ar dramaturgijos kūriniais“.

Jis toliau pareiškė nuliūdęs, kad „dalis 
jaunimo svaigsta tranzistoriniu riksmu ar
ba paskęsta big bito, deja, dažniausiai 
prasto, ritmuose, ir toli gražu ne visada 
žino, kas tokie Šostakovičius ar Vagneris. 
Dar liūdna ir tai, kad žmonių su aukštuoju 
išsilavinimu raštuose mirgėte mirgančios 
gramatinės klaidos ir nesilaikoma stilisti
kos normų“. (ELTA)

BORSENKOVA KEITĖ PAVARDĘ
Pilietė O. Borsenkova kreipėsi į Naujo

sios Vilnios rajono vykdomąjį komitetą, 
norėdama pakeisti savo ir vaikų pavardes.

Į kokią savo rusišką pavardę ji norėjo 
iškeisti, „Tiesa“ nerašo.

PREZ. NIKSONO LAIŠKAS
Detroite, ALTS minint A. Gilvydžio, 

bu v. Seimo vicepirmininko, 75 m. amžiaus 
sukaktį, susirinkusiųjų buvo priimta rezo
liucija, kuria paremta prez. Niksono politi
ka Indokinijoje.

Birželio 4 d. prez. Niksonas laiške St. Ši- 
moliūnui Detroite rašo: „Jūsų paramą... la
bai vertinu ir ją taip pat vertina kovoją 
Vietname Amerikos vyrai. Aš jus patikinu, 
kad dėsiu visas pastangas patikrinti mūsų 
karių saugumą bei pasiekti teisingą ir pa
stovią taiką“. (ELTA)

MEISTERIŲ VARDAI
Sov. Sąjungos sporto meistro vardus ga

vo vilnietė J. Čiuderytė-Kašarina, kaunietė 
J. Bašinskaitė, šilutiškis P. Prasauskas 
(žirginis sportas) ir šiauliečiai V. Malni- 
čenka ir A. Močius (boksas).

RUŽAVI KRIKŠČIONYS
Belgijos jaunieji „socialiniai krikščio

nys“ neseniai turėjo savo suvažiavimą. Iš 
pranešimo ir rezoliucijų tekstų atrodo, kad 
jaunieji tos organizacijos belgai yra gero
kai suružavėję. Tarptautinę sritį liečian
čiuose nutarimuose gausu komunistinės 
terminologijos, mąstysenos ir receptų. Ten 
siūloma išstoti iš NATO, pripažinti komu
nistinę Kiniją, š. Vietnamą, kovoti prieš 
„imperialistus“, visokiais būdais remti ko
munistų skelbiamą „tautinį išsilaisvinimo 
sąjūdį“. (KDI)

GRĮŽTA Į LIETUVĄ
Nuo 1964 metų dirbęs JAV kaip Jungti

nių Tautų bibliotekos direktorius, Lietu
vos rusas Leonas Vladimirovas grįžta atgal 
j Lietuvą.

L. Vladimirovas yra daug rašęs mokslo, 
kultūros ir istorijos klausimais, taip pat 
yra leidęs Vilniaus Universiteto bibliote
kos metraštį.
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Fabijonas Neveravičius
JO 70 M. AMŽIAUS PROGA

Vis dėlto nedidelė >ta mūsų lietuviškoji 
kolonija D. Britanijoje, ir pajėgių žmonių 
čia nėra pertekliaus, tai ir pasigendame 
kiekvieno stulpo, kuris rėmė ir šį ir tą ar 
kitą darbą. O kai iš mūsų aplinkos toksai 
veiklus žmogus dingsta, tai mes visada pa
juntame pastovų nuostolį.

Tarp tokių pasigendamųjų yra ir Fabi
jonas Neveravičius, rašytojas, laikraštinin
kas, visuomenininkas, politikas. Jo gi bu
vo visur pilna, kur tik susirinkdavo būre
lis lietuvių ar prisireikdavo visapusiškai 
pajėgaus lietuvio atstovauti mums tarptau
tiniuose susibūrimuose. Svarbiausia, kad 
jis visur ir tiko, toks retas jis žmogus! Ne 
vieną mūsų pristatyk prie kurio nors dar
bo, gerai, jis suksis ten, bet nesistenk jo 
permesti kitur. Fabijonas Neveravičius ti
ko visur, ir jis ėjo visur su tikru entuziaz
mu ir dirbo atsidėjęs. Dėl to mes ir pasi
gendame jo, kai jau kelinti metai jis rečiau 
besutinkamas ir bepamatomas, dirba dau
giau tik savo tiesioginį tarnybinį darbą, 
taupydamas, tur būt, laiką ir sveikatą, kad 
užtektų jų kur būtiniausia...

Jo 70 m. amžiaus proga žvilgterėkime į 
tą jo sugebėjimą lengvai perjungti savo 
darbų bėgius ir būti visuotiniu visą gražų 
gyvenimą. Argi jis ne karininku pradėjo? 
Taip, tiesa. Karo mokykla, aukštieji kari
ninkų kursai, tarnyba pulkuose. O kai ka
rininko tarnyba baigėsi, tuojau pat gimė 
Fabijonas Neveravičius rašytojas, nauja 
lietuvių literatūros žvaigždė, per penketą 
metų davęs romanus Dienos ir naktys, 
Blaškomos liepsnos, Erškėčiai (abu pasta
rieji po du tomus), Gulbių sala (šio tik iš
traukos buvo išspausdintos, karo metu 
rankraštis žuvo), novelių ir apysakų rin
kinius Palaimintas juokas, Dienovidžio su
temos. O jeigu sudėtum vieną šalia kitos jo 
išverstąsias knygas, tai jos visos sudarytų 
spintoje ištisą lentyną. Dar ryšium su tais 
vertimais reikia pasakyti, kad F. Neveravi-

ANTIBOLŠEVIKINIAI ŽENKLELIAI
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga dr. 

Vaclovo Paprocko iniciatyva, pastangomis 
ir lėšomis išleido 400.000 klijuojamų ant 
vokų ženklelių, skelbiančių pasauliui, kad 
Lietuva tebėra ruso pavergta. Taip arti pu
sės milijono šovinių paleidžiama Krem
liaus diktatorių link ir kartu šaunama į 
laisvojo pasaulio politikų sąžinę.

Projektą paruošė Paulius Jurkus. Ženk
leliai atspausdinti trim spalvom: mėlyna, 
žalia ir raudona Antroji ženklelio pusė pa
dengta matiniu klijumi.

Parduodami savikaina — po 1 dol. už 
šimtą ženklelių. Platintojams nuolaida.

Darbininko adresas: Darbininkas Admi
nistration, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221, U. S. A.

Gaunami „Darbininko“ knygyne arba 
pas leidėjus. Platintojams nuolaida.

čius yra puikus vertėjas — už Reymonto 
„Kaimiečių“ vertimą lenkai yra jam pa
skyrę premiją.

Jau gyvendamas Londone, jis kuriam 
laikui buvo sutapęs su „Vaidilos“ sambū
riu — režisavo to sambūrio statomuosius 
veikalus. Taigi, ibet jokia naujiena tie jo 
teatriški darbai ir žygiai tam, kas žino, kad 
F. Neveravičius dar 1941 m. vadovavo Vil
niaus lietuvių dramos teatro literatūros 
skyriui, kad Vilniuje buvo pastatyta jo pa
rašytoji pjesė „Priešai“, kad jis ilgesnį lai
ką dirbo Vilniaus radiofone, davė jam ne
maža radijo vaidinimų ir montažų.

Tuoj po karo F. Neveravičius trumpai 
įsikūrė Haffkruge, pajūrio žvejų miestely
je. Ir, žiūrėkite, to laikinai sulietuvėjusio 
miestelio garsas ėjo per visas lietuvių ko
lonijas, tirštas, melodingas garsas. Fabijo
nas ten buvo visas lietuvių viršininkas ir 
tos kolonijos ryšininkas su anglų karine 
valdžia, turėjo būrelį dirbti norinčių ir pa
jėgiančių kultūrininkų, kuriems sudarė 
įmanomiausias sąlygas, tai dėl to ir ėjo 
tirštas garsas.'Paskui iš Haffkrugo visa ko
lonija buvo nukelta į Neustadtą, ten ji dar 
padidėjo ir Išsilaikė vis kuo nors lietuviš
kai gyva iki išsiskirstymo dienų, kada iš
važinėjo ir pats vadovas ir visi jo globoja
mieji darbininkai.

Britanijoje F. Neveravičius nebeturėjo 
pakenčiamesnių sąlygų rašyti. Kai jis jau 
čia gyveno. Vokietijoje buvo išleistas jo 
apysakų rinkinys Dienovidžio sutemos, tu
rįs įdomią istoriją: rankraštis dingo Lietu
voje, tai rašytojas parašė viską iš naujo 
jau svetur. Vėliau jis dar išvertė G. Orwel- 
lio Gyvulių ūkį (turi dar išverstą to paties 
autoriaus romaną 1984). Bendradarbiavo 
Europos Lietuvyje. O kai susikūrė Lietu
vių rezistencinė santarvė (jis buvo vienas 
tos organizacijos aktyviųjų steigėjų) ir 
pradėjo leisti Santarvės žurnalą, tai F. Ne- 
veravičiui atiteko našta šį leidinį redaguo
ti.

Kaip visuomenininkas, organizacijų žmo
gus, F. Neveravičius plačiai pasirodė su 
savo talentais. Jau minėjome, kokiais gar
sais Skambėjo tos lietuviškos stovyklos Vo
kietijoje pokario metais, kai joms ar jų 
lietuviams jis vadovavo. Britanijoje jis bu
vo vienas DPLS šulų, reikšmingai besireiš
kiančių jos valdyboje, taryboje, o ypač su
važiavimuose tais ankstyvaisiais šios or
ganizacijos gyvavimo metais, kai iškilda
vo visokių principinių klausimų, kuriems 
spręsti tekdavo ieškoti gerai suformuluo
tų rezoliucijų ir visuomeniškos išminties.

LRS buvo, tur būt, tokia organizacija, 
kuriai savo metu Fabijonas Neveravičius 
atidavė visą širdį. Jis buvo jos vadovybė
je, jis redagavo jos žurnalą, jis gynė ją, kai 
ji buvo kur puolama, jis kėlė jos reikalin
gumą ir būtinumą.

Pirmaisiais mūsų gyvenimo Britanijoje 
metais buvo stengtasi apjungti lietuvius 

i rašto žmones — rašytojus, žurnalistus. Kai

BOLŠEVIKU VALDŽIOS 
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1018-1910 METAIS

A t s. mjr. P. Gudelis
Toliau laiške nusiskundžiama, kad CK-tas jau 

buvo prašomas atleisti iš tarnybos Rusijos įstaigose 
tarnaujančius patyrusius lietuvius bolševikus ir ko
mandiruoti juos į Lietuvą, tačiau CK į tuos prašy
mus ligi šiol neatsižvelgia.

Vadinas, Kapsukas kalbėdamas pasigyrė „me
tų pradžioje pasiųstais darbuotojais“, kai metams 
įpusėjus dokumentuose atžymėta, kad pasiųstas tik 
vienas darbuotojas ir sutvarkytas ryšių palaikymas. 
Mūsų tikslams tas birželio 30 d- laiške paminėtasis 
pirmasis agitatorius yra svarbus tuo, kad nuo liepos 
25 d. protokoluose išvardytuosius kitus neapsirikda
mi galime laikyti tolimesniais. Toliau pamatysime, 
kad tas skaičius buvo labai mažas, o ir pasiųsti jie 
pavėluotai, kad „blizgintojai“ galėtų įtikinti, jog tie 
atsakingieji darbuotojai ligi gruodžio pradžios su
spėjo surengti Lietuvos proletariato sukilimą, kuris 
tariamai įsteigė bolševikų valdžią.

Iš prot. 5 nr., 3 c) skilties ir prot. 8 nr., I b) skil
ties sužinome, kad iš Voronežo į Lietuvą išvažiavo 
bolševikų moksleivių grupė ir „kad tie, kurie išva
žiavo iš Voronežo į Lietuvą, važiuoja daugiausia 
Suvalkijon, ir todėl tenai nebėra reikalo siųsti žmo
nių“.

Rugpiūčio 17 d. buvo kalbama apie trijų žmo
nių pasiuntimą, bet tos pačios pavardės minimos ir 
rugpiūčio 29 d. prot. 9 nr. Jie paskirti vykti į Vilnių, 
Kauną ir Panevėžį.

Rugsėjo 6 d. (prot. 1 nr.) buvo plačiai svars
tomas „Spėkų mobilizavimas ir paskirstymas“. Iš 
Rasiko žodžių: „Yra draugų, kurie mano, kad visos 
spėkos reikalingos Rusijoje“, aiškėja, kad dalis lie
tuvių bolševikų jautėsi saugiau rusų tarnyboje ir ne
labai tenorėjo važiuoti nelegaliai dirbti į vokiečių

jų pačių dokumentų šviesoje

okupuotą Lietuvą. Todėl teko svarstyti būdus, kaip 
juos paspausti- Buvo nutarta prašyti RKP CK-tą 
mobilizuoti ir siųsti „ne tik lietuvių, bet ir žydų, len
kų, kurie dirba čionai Tarybų įstaigose“. Plačiau 
užprotokoluota taip: „Siųsti Lietuvon kuo daugiau
sia reikalingų žmonių, kreipiantis į aukštesnes parti
jos įstaigas; siunčiant susinešti su Vilnium, kad tin
kamai panaudojus siunčiamuosius, kad sutraukus 
daugiau žmonių ir prirengus juos kursuose, kad pas
kiau galima būtų turėti nusiųsti į Lietuvą specialis
tų“.

Betgi nereikia pamiršti, kad visi šie sumanymai 
buvo svarstomi rugsėjo mėn. pradžioje, vos per tris 
mėn. prieš bolševikų valdžios paskelbimą Lietuvoje. 
Dar plačiau protokole rašoma, kaip c. b. rengiasi 
tuos savo sumanymus pradėti vykdyti: „Kad mobili
zavus visas spėkas, išsiaiškinti, kiek yra komunistų 
iš Lietuvos, sudaryti anketos biurą, įtraukus kitatau
čius iš Lietuvos... specialiai grupuoti žmones vienoje 
vietoje — Maskvoje ar Smolenske, organizuoti tuo 
tikslu ir pulką. Radus žmonių, siųsti juos į įvairius 
Tarybų kursus, kreiptis į Krajovą (srities) komitetą, 
kad organizuotų grįžtantiems agitatorių kursus“...

Kiek konkretesnių darbų, bet kartu ir daugelį 
ateities planų randame atžymėta spalio 17 d. prot. 
20 nr. Posėdyje buvo svarstomas rusų reikalavimas 
ligi gruodžio I d. „užbaigti lietuvių reikalams komi
sariato veikimą“. Pranešėjas Aleksa-Angarietis siū
lė ne tik jo ne likviduoti, bet praplėsti, įtraukiant 
daugiau technikų ir specialistų nepartinių į įvairius 
komisariato skyrius ir paruošti praktiškam darbui, 
kai komisariatas bus perkeltas į Lietuvą.

Vis dėlto nusilenkta rusų reikalavimui ir nutar
ta komisariate palikti tik šešis partinius darbuoto

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
DU IŠ DEVYNIŲ ŠIMTŲ

JAV, New Yorke, leidžiamoji „Tėvynė“ 
rašo, kad prieš išvykdamas koncertams į 
Pietų Ameriką, Detroito tautinių šokių an
samblis „Grandinėlė“ buvo suruošęs pas
kutinį koncertą savo mieste. Į koncertą 
atėjo 900 žmonių. Visiems atsilankiusiems 
buvo išdalyti vokai su prašymu aukų 
„Grandinėlės“ išvykai į Pietų Ameriką. Į 
tą voką tereikėjo tik įdėti pinigą ar čekį ir 
išsiųsti. Iš 900 įteiktųjų vokų tik du grįžo 
su auka, 898 lietuviai dar tebelaiko vokus 
ir nieko su jais nedaro.

Paskutiniu metu JAV kai kurioje lietu
viškoje spaudoje ansamblis buvo pakaltin
tas, kad <perėmęs iš okupuotos Lietuvos su 
lietuviškumu nieko bendra neturinčius 
tautinius šokius ir drabužius.

MOKSLEIVIŲ METRAŠTIS
Amerikoje išleistas moksleivių 1969-1970 

metraštis „Mėnesienos keliu“.

PAVYZDINGA JŪRATĖ
„Laisvoji Lietuva“ rašo, kad Čikagos 

Lietuvių Moterų Klubas paskyrė lietuviš
kumo stipendiją Jūratei Jasaitytei. Jūratė 
esanti uoli lietuvybės darbininkė ir puikus 
pavyzdys visiems jauniems lietuviams.

PREMIJA GEN. K. MUSTEIKIUI
Posėdžiaujant naujajai Lietuvių Šiaulių 

s-gos tremtyje valdybai Chicagoje, į posė
dį atvyko jos garbės narys gen. Kazys 
Musteikis (jo knygą „Prisiminimų frag
mentai“ neseniai išleido mūsiškis Nidos 
Knygų Klubas, ir ta knyga yra plačiai ap
tariama spaudoje, „Nepriklausomoje Lie
tuvoje“ Kanadoje ištisai spausdinama).

S-gos pirm. Vincas Tamošiūnas šauliui 
generolui K. Musteikiui įteikė 250 dol. čekį 

įsisteigdavo tokios rūšies žmonių skyrelis, 
visų akys krypdavo į F. Neveravičių, kad 
jis vadovautų. Tokie būreliai pamažu api
byrėdavo ar ir visai išnykdavo. Bet dabar, 
va, Liet, žurnalistų sąjunga labai norėjo 
sudaryti Britanijoje savo Skyrių, F. Neve
ravičius nebesiėmė organizuoti, ir to Sky
riaus nėra.

Beje, Fabijonas Neveravičius buvo vie
nas steigėjų ir kelis kantus valdybos na
rys lietuvių-lenkų Ad. Mickevičiaus drau
gijos, kuri keletą metų gyvai ir įdomiai 
reiškėsi.

Jis reiškėsi ir įvairiuose tarptautiniuose 
susibūrimuose, kaip lietuvių atstovas.

Taigi, trumpai šnekant, štai visokie dar
bai, kuriuose buvo pilna Fabijono Nevera- 
vičiaus, kur jis dirbo ar vadovavo, kur šir
dį atidavė.

O mes sukakties proga dėkojame už vi
sus lietuviškus darbus, sakome: gyvuok, 
Fabijonai, ir pageidaujame, jei sąlygos 
leidžia, dažniau pamatyti Tamstą savo tar
pe!

(Fabijonas Neveravičius gimė 1900. VII.
6 Pužų dv„ Nemakščių vis., Raseinių 
apskr.).

^JEKMAuIENIol

ČIZKlgC
KUN. K. A. MATULAITIS, MIC

PAŠAUKIMAS
Susipažinkime

Esu kunigas nuo 1917 m. ir vienuolis nuo 
1920 m. Per tą netrumpą laiką teko man ei
ti įvairias pareigas ir kaip vyskupijos ku- 

premijos už tą knygą. Sujaudintas dėl to
kio malonaus dėmesio, senas karys tą čekį 
tuoj pat grąžino. Bendru nutarimu toji su
ma vėl bus paskirta tam pačiam tikslui: 
ateityje pagerbti plunksnos, dailės, mokslo 
srityje pasižymėjusiems šauliams.

SUŽEISTAS T. BLINSTRUBAS
Gegužės mėn. darbe buvo sužeistas Teo

doras Blinstrubas, Alto vicepirmininkas, 
JAV lietuvių Bendruomenės tarybos narys 
ir Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pir
mininkas.

M. MAČIULIO GABUMAI
JAV garsėja aštuoniolikmetis pianistas 

Mindaugas Mačiulis.
Tiek amerikiečių, tiek ir lietuvių spau

dos dėmesį Mindaugas atkreipė savo neei
liniais muzikos gabumais.

DVI LAIMĖJUSIOS SPORTININKĖS
Clevelande įvykusiose katalikiškų gim

nazijų mergaičių lengvosios atletikos pir
menybėse Rita Čyvaitė laimėjo 3 pirmą
sias vietas 220 jardų ir 75 jardų bėgime ir 
šuolyje į tolį, o Eglė Giedraitytė pirmąją 
vietą 50 jardų su kliūtimis.

ANTROJI „AGONIJOS“ LAIDA
Rašytojo Jurgio Gliaudos knyga „Ago

nija“ išleidžiama antra laida „Vilties“ lei
dyklos.

Pirmoji laida buvo išleista mūsų Nidos 
Knygų Klubo Londone 1965 m.

MOKYSIS LIETUVIŲ KALBOS
Brooklyno „Darbininkas“ rašo, kad bir

želio mėn. į jų spaudos kioską užėjo buvęs 
Kauno rabinas Shabse Katz su savo 15-16 
metų sūnumi Haim.

Vokiečių Okupacijos metu rabinas S. 
Katz buvo išvežtas į Dachau koncentraci
jos stovyklą. Jo žmona ir vaikai ten ir žu
vo. Jisai pats, laimingai išlikęs gyves, emi
gravo į Ameriką ir ten vedė.

Jo sūnus Haim, telefono knygoje užti
kęs „Darbininko“ vardą, susidomėjo, ku
ria kalba čia parašyta. Rabinas S. Katz at
pažino lietuvišką žodį, ir abu atsilankė ap
sirūpinti lietuviškomis knygomis ir grama
tika, nes jo sūnus norįs išmokti lietuvių 
kalbą. 

jus, o „visi kiti draugai mobilizuojami ir siunčiami 
Lietuvon revoliucijos darbui ir tuo pačiu tikslu į 
okupuotų kraštų komisijas“. Toliau paminėtos siun
čiamųjų partiniam darbui į Lietuvą dar šešių asme
nų pavardės ir keturių asmenų, kurie siunčiami į ko
misijas „belaisvių ir pabėgėlių pagalbai“ Dvinske, 
Molodečnoje ir Vilniuje.

Tai paskutinės protokoluose užtinkamosios ži
nios apie siunčiamuosius žmones. Juos suskaičiavę 
ir pridėję dar vieną pirmiau minėtąjį, matome, kad 
atsakingų partinių darbuotojų į Lietuvą buvo pa
siųsta vos dešimtis asmenų. Todėl netenka stebėtis, 
kad ir paskutiniame, kokčiai pagyrūniškame spalio 
22 d. protokole 21 nr. tebesiskundžiama: „Jaučiama 
didelė patyrusių draugų stoka. Reikalingi profsąjun
ginio darbo ir partinių kuopelių organizatoriai... 
Rūpinamasi įsteigti vakarinius kursus... bet įsteigti 
kursus teturime maža vilties, nes ...nėra mūsiškių 
žmonių dėstytojų“.-.

Agitacinės literatūros spausdinimas ir gabenimas 
į Lietuvą

Pirmiausia reikia turėti galvoj, kad lietuvių rei
kalams komisariatas turėjo savo spaustuvę. Spalio 
16 d. buvo nutarta perkelti ją iš Voronežo į Smo
lenską. Tačiau apie jos darbus protokoluose nėra jo
kių žinių. Tikrindamas „Lietuvos komunistų parti
jos atsišaukimų“ T tomą, pastebėjau, kad visų 1918 
m. atsišaukimų spausdinimo vieta nurodyta Vilnius.

Dėl c. b. rūpesčių šiais reikalais reikia pasaky
ti, kad protokoluose sunku pastebėti konkrečių dar
bų. Dažniausiai svarstoma, kas ir kaip reikėtų dary
ti, taigi planuojama.

Iš liepos 25 d. ir rugpiūčio 17 d. protokolų su
žinome, kad vilniečiai pageidavo leisti Rusijoje Lie
tuvai skiriamą laikraštį lietuvių, lenkų, rusų ir žydų 
kalbomis. C. b. nutarė leisti ir redakcinėn komisijon 
paskyrė Kapsuką ir Bartkų. Be to, rugpiūčio 17 d. 
buvo nutarta tą laikraštį pavadinti „Darbininku“ ir 
spausdinti Voroneže, o spalio 16 d- dar buvo jis pri
simintas ir vardas papildytas — „Darbininkas - ko
munistas“.

(Bus daugiau)

nigui ir kaip vienuoliui. Dirbau sielovado
je, spaudoje, mokyklose, organizacijose. 
Pamokslai, konferencijos, rekolekcijos, 
sakramentų teikimas tiesiogiai siejosi su 
sielovada. Pirmojo pasaulinio karo metu 
suorganizavau lietuvių pabėgėlių pradžios 
mokyklą ir joje dėsčiau apie pusę metų. 
Chicagoje šv. Kazimiero seserų akademi
joje mokytojavau, teko dėstyti sielovadinę 
teologiją marijonų kunigų seminarijoje, 
būti klierikų dvasios tėvu, seserų kapelio
nu. Mėgau spaudą. Jau 1912 m. mano kū
rinėlis buvo išspausdintas „Ateities“ gruo
džio nr. 1924 m. sausio mėn. buvau dien
raščio „Draugo“ vadovas, 1932 m. „Šalti
nį“ redagavau Lietuvoje, keliais protar
piais po keletą metų buvau savaitraščio 
„Laivo“ vyr. redaktorius. Amerikoje teko 
dirbti su katalikų Federacija, Labdarių są
junga, Marijonų Bendradarbiais, teko pir
mininkauti Lietuvių Istorijos draugijai ir 
administruoti „Tautos Praeitį“. Daviau 
pradžią Chicagos Lietuviškos Knygos Klu
bui. Leidau svetimas ir savo parašytas 
knygas, vertimus. Rankraščiuose pasilieka 
gana daug niekur nespausdintos medžia
gos. Ir savo pašaukimu esu patenkintas ir 
už jį labai dėkingas V. Dievui.

Degantis klausimas
Bręstantieji 16-17 metų jaunuoliai pa

prastai apsprendžia savo pašaukimą, kuo 
jis nori būti pasaulyje, ko siekti. Gerai, jei 
turi jautrius tėvus ir jei yra jiems atviras. 
Daugiau būna painiavos, kai tenka nusi
tarti: ar turiu pašaukimą į dvasinį luomą? 
Ar galiu pasiekti kunigystės?

Į šiuos klausimus galiu atsakyti vien 
bendrais bruožais. Kiekvienas atskiras as
muo turi savo painiavas, abejones, savus 
pomėgius ir nuotaikas, Skirtingą sveikatą 
ir mokslui imlumą. Kiekvienas jaunas 
žmogus turi dorybių ir būdo ydų, įgytojo 
mokslo kiekį, sveikatą ir artumą Dievui. 
Tai gali apsvarstyti ir deramai patarti vien 
nuodėmklausis. Štai kodėl visiems yra pa
tariama atsiklausti nuodėmklausio patari
mo, ar siekti kunigystės, dvasinio luomo, 
ar pasirinkti sau kitą tinkamą luomą?
Gyvenimo kelias

Pasaulyje gyvename vieną kartą. Jis nė
ra ilgas. Stebimės tais, kurie sulaukia 90 
ar net 100 metų. Visi kiti pasitraukia iš gy
vųjų tarpo apie savo 75 ar 80 metus, jei 
anksčiau netenka išsiskirti.

Jaunose dienose tenka apsispręsti, ar 
siekti galimai aukštesnio mokslo, meno, 
prekybos, diplomatinės tarnybos, ekonomi
jos. ar savo gyvenimą paaukoti Dievo tar
nybai. Kartą nutarus, tenka laikytis nuta
rimo: laikas yra per daug brangus gaišinti.
Nuotaikos Anglijoje

Kaip visame pasaulyje, taip ir Anglijo
je jaučiama pašaukimų sumažėjimas į ku
nigystę. į dvasinį luomą. Tam yra daug 
rimtų priežasčių.

Šių dienų jaunimas kelia savo orumą, o 
neigia kitų, nes, paveldėjęs pirmiau pada
rytus atradimus, išradimus ir mokslus, 
lengviau pasiekia mokslo viršūnių. Jau
čiasi pranašesnis už visus kitus. O sutar
šytos ar neišaiškintos sąvokos dvelkia at
plaišomis, pagrinde turėdamos savimylą ir 
išdidumą. Klusnumas ir išmintis, atrodo, 
visuomenę apleido. Seka susikirtimų, ki
virčų eilė. Pasiliko anglų tautoje sena pa
žiūra į 'kunigą. Iki 1829 m. katalikai nei jų 
kunigai neturėjo laisvės Anglijoje. Kuni
gai turėjo slapstytis didžturčių valdose, 
oficialiai eiti pono sekretoriaus pareigas ir 
prie progos teikti sakramentus. Badmečio 
metais (1840) gausiai atvykus katalikams 
airiams į darbus ir gavus Anglijai katalikus 
vyskupus 1850 m., padėtis pasikeitė. Atvy
kę su darbininkais airiai kunigai tapo ka
talikų parapijų ir airių bendruomenių va
dai. Pasirodė kitokio tipo kunigai. Airiai iš 
savo kunigų laukė panašios vadovybės, ko
kią turėjo Airijoje.

Susitelkę airiai į uždarą bendruomenę 
didžiuose miestuose ir uostuose ir nebūda
mi judrūs visuomeninėje veikloje, patys 
lėtai vystėsi ir lėtai kito kunigo vaizdas.

Kardinolo H. Ed. Manning laikais (1865- 
1892) buvo reikalo apsaugoti katalikus 
nuo valdančios protestantiškos daugumos. 
Atsirado keli veiklūs katalikų darbininkų 
vadai, kurie telkė ir mokė žmones, besikei
čiant socialinei padėčiai krašte. Deja, 
aukštieji mokslai katalikams tuo metu ne
buvo pasiekiami. Ir neatkreipta deramo 
dėmesio į žmonių sumiestėjimo ir supra- 
moninimo vyksmą. Vien tik bendrieji vys
kupų laiškai, kunigų pamokslai ir sielova
diniai veiksmai žadino neveiklius, pasyvius 
katalikus. Londone sielovados tyrimo cent
re buvo išnagrinėta 400 ganytojiškų laiškų 
(1850-1950). Tik kard. Manningo laiškai 
pasirodė vertingesni socialiniu požiūriu. 
Iškilo ‘the Catholic Social Guild'. Jie tyrė 
popiežių raštus ryšium su krikščionių so
cialiniu mokslu, ieškant, kas būtų galima 
pritaikyti Britų sąlygoms.

Naujas kunigas
Antram pasauliniam karui pasibaigus ir 

besiekiant jaunimui aukštojo mokslo, tei
giamai nuteikė katalikų bendruomenę val
džios teikiamos lengvatos bei globa studen
tams. 1944 m. Education Act atidarė vi
siems gimnazijų (secondary) duris. Kai 
prieš II karą tik šimtai katalikų baigdavo 
universitetus, tai po 1950 m. kasmet kata
likų jaunuolių baigia universitetus tūks
tančiai. Jie įsilieja į 2200 kat. parapijų ir 
dalinai į kunigų Seminarijas. Iš naujo ku
nigo dabar daugiau tikimasi, negu seniau.
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VOKIETIJOS LIETUVIUOSE LIETUVOJE
PERTVARKYTA JAUNIMO SEKCIJA

Balandžio 19 d. Vasario 16 gimnazijoje 
įvyko VLB Jaunimo sekcijos narių susirin
kimas, kuriame dalyvavo 10 asmenų. VLB 
Valdybai atstovavo stud. A. Šmitas (JS 
Valdybos pirmininkas), skautams — abi
turientas P. Veršelis, skautėms — Kr. Žu- 
tautaitė (VI kl.). Evangelikų sielovadai — 
Ona Bartusevičienė, jr., Katalikų sielova
dai — kun. V. Damijonaitis. Evangelikų 
jaunimo rateliui — abit. G. Radionovas, 
moksleiviams ateitininkams — Rič. Pala- 
vinskas (VIII kl.). studentams ateitinin
kams — mokyt. V. Bartusevičius, Vasario 
16 gimnazijai —kum. II. Šulcas ir Jaunimo 
sekcijos sekretorius stud. P. Nevuliš.

Susirinkimui pirmininkavo V. Bartuse
vičius, sekretoriavo Rič. Padavinskas.

Tai buvo lyg koks Vokietijos lietuvių 
jaunimo seimas. Jame buvo išrinkta nau
joji JS Valdyba (studentai A. Šmitas, P. 
Nevulis ir Bertulaitytė), „Jaunimo žodžio'1 
redakcija (dr. Bogota, Bogutienė, R. E. Ši
leris ir stud. A. Šmitas, visi iš Bonnos) ir 
priimtas naujas JS statuto projektas, iš pa
grindų pertvarkąs šią organizaciją.

Po susirinkimo redaktoriaus užkalbintas 
stud. A. Šmitas atsakė keletą klausimų.

Klausimas: Vokietijos LB'Tarybos ant
roje sesijoje š. m. vasario-kovo mėn. išryš
kėjo jaunimo užmojis pertvarkyti VLB 
Jaunimo sekciją. Kokios priežastys iššau
kė šį užmojį?

Atsakymas: Sumanymas sukurti organi
zaciją jaunimui yra senas. Tuo tikslu 1967 
m. prie Vokietijos lietuvių bendruomenės 
buvo įkurta Jaunimo sekcija, kurios užda
vinys buvo apjungti visą lietuvišką jauni
mą Vokietijoje. Ši institucija buvo įkurta 
Vokietijoje jau veikiančių jaunimo arba 
jaunimu besirūpinančių organizacijų pa
grindu. Tuo būdu JS tapo organizacijų 
junginiu. Kadangi dauguma lietuviško jau
nimo Vokietijoje nėra organizuota, tai JS 
savo uždavinio apjungti visą lietuvišką 
jaunimą neįstengė atlikti. Todėl kilo min
tis JS taip perorganizuoti, kad jai galėtų 
tiesiogiai priklausyti kiekvienas Vokietijo
je gyvenantis lietuvis jaunuolis, nepaisant 
ar jis yra jau narys kurios nors tradicinės 
lietuviško jaunimo organizacijos, ar ne. JS 
turi tiesiogiai apjungti visus lietuvius jau
nuolius, nepaisant kokių pažiūrų ar kokių 
įsitikinimų jie bebūtų.

Klausimas: Ar jau yra išryškėję pertvar
komos VLB JS pagrindai?

Atsakymas: Taip, naujosios Jaunimo 
sekcijos pagrindai aiškūs. Paskutiniame JS 
visuotiniame narių susirinkime nutarta 
pakeisti jos sąrangą. Pagrindas naujai per
organizuotos JS yra paskiras lietuvis jau
nuolis. Netoli vienas nuo kito gyvenantieji 
jaunuoliai gali ir bus skatinami sukurti JS 
skyrių, šie skyriai turės demokratiškai 
tvarkytis. Visi Vokietijoje veikiantieji sky
riai sudarys VLB JS-ją. kuriai taip pat pri
klausys ir jau veikiančios jaunimo organi
zacijos.

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS
Urvą suradome, kaip buvo nurodyta. 

Lyg atsisveikindami pažiūrėjova aukštyn, 
o ten skaidru ir šviesu, bet nelabasis ūžė
tas kaip peiliu perrėžė dangaus mėlyną 
skarą, palikdamas pilką savo uodegą. Mu
du pasileidžiama žemyn, ne savo kojom. įso
dino j krepšį ir stačiai, kaip angliakasius, į 
žemės vidurį.

Staugdamas atidundėjo urvinis, ir pro 
plyšį įsispraudėm į vidų, atsisėsti leido. 
Draugelis įrėmė akis į priešingą sieną ir 
pastudijavęs planus painformavo:

— Gerą kryptį paėmėm, aštuntoje staci
joje mausim lauk.

Dvi ledys, viena viename, kita kitame 
gale, bando konversaciją užmegzti, bet jų

8 procentai
Grynais mokame už investacijas trumpam arba 

neribotam laikui.
Už £1000 sumą investuotojas kas metai gauna 

grynų nuošimčių £80. 0. 0.
Nuošimtis išmokamas kas pusė metų arba sykį 

per metus, taip, kaip investuotojas pagei— 
dauja.

Sumą iki £100 galima atsiimti kiekvienu mo
mentu.
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO. 

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Tel. 01 739 8734, 01 460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, sutvarkome visus palikimo reikalus. 

Išrūpiname giminėms turtą jei kas mirė nesu
daręs testamento.

Padedame INCOME TAX reikalus sutvarkyti.

Klausimas: Koks ryšys numatytas tarp 
perorganizuojamos Jaunimo sekcijos ir Vo
kietijos lietuvių bendruomenės?

Atsakymas: JS artimai bendradarbiaus 
su Vokietijos lietuvių bendruomene. Vie
nas JS uždavinių bus įtraukti jaunimą į 
Bendruomenę. Naujasis JS statutas įparei
goja jos Valdybą palaikyti tamprius ryšius 
su VL Bendruomenės valdyba. O Bendruo
menė, kuri apima visus lietuvius ir rūpina
si visais tautiečiais, turi tiek uždavinių, 
kad praktiškai negali skirti ypatingo dėme
sio jaunimui, kuris tačiau labai svarbus 
Bendruomenės ateičiai. Šią spragą turi už
pildyti JS.

Klausimas: Kokia bus naujosios Jauni
mo Sekcijos sudėtis?

Atsakymas: JS sudarys jos skyriai ir 
jaunimo organizacijos. Skyriai tvarkosi sa
varankiškai. Vyriausias JS organas yra 
skyrių ir didesniųjų jaunimo organizacijų 
atstovų susirinkimas. Šie atstovai turi bū
ti demokratiškai paties jaunimo išrinkti. 
Jaunimu besirūpinančios kitos institucijos, 
kaip Bažnyčios, Vasario 16 gimnazija ir 
VLB Valdyba, šiame susirinkime galės da
lyvauti patariamuoju balsu. JS susirinki
mas išsirenka Valdybą, kuri veikia visos 
JS vardu.

Klausimas: Kokie artimiausi Jaunimo 
sekcijos valdybos planai?

Atsakymas: Artimiausioje ateityje nu
matoma įkurti prie Vokietijos LB apylin
kių arba visur, kur tik gyvena lietuviško 
jaunimo, JS skyrius ir skatinti jų veiklą. 
JS Valdyba, be to, turės ruošti bendrus 
renginius visam lietuviškam jaunimui Vo
kietijoje, kaip, pavyzdžiui, vasaros jauni
mo stovyklą ir jaunimo seminarus bei va
dovų kursus-pasitarimus. Taip pat reikės 
įtampiai ruoštis antram Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui, kuris 1972 įvyks Ame
rikoje. (VKV Informacijos)

BIRŽELIO TRAGIŠKŲJŲ ĮVYKIŲ 
PAMINĖJIMAS LUEBECKE

Birželio 14 d. švč. Jėzaus Širdies bažny
čioje. gausiai dalyvaujant tikintiesiems, 
dekanas Gerhardt Staudt, asistuojant de
kanui Vaclovui Šarkai ir kun. Stanyslav 
Ren. atnašavo iškilmingas šv. Mišias ir pa
sakė tai dienai pritaikytą pamokslą. Popiet 
kun. August Kelte atlaikė pamaldas pabal- 
tiečiams evangelikams šv. Lorenzo bažny
čioje.

Pietų metu pabaltiečiai ir jiems prijau
čiantieji susirinko prie Vorwedker kapiniu 
didžiųjų vartų eisenai prie savo tautinių 
paminklų. Kiekvienos grupės priešakyje 
buvo nešami gražūs gyvų gėlių vainikai, 
perjuosti tautinių spalvų kaspinais su ati
tinkamais įrašais. Lietuvių tautinei grupei 
vadovavo Pranas Liegus, latvių grupei inž. 
Paul Witols ir estų Elli Oitma.

Prie lietuvių paminklo kalbas pasakė 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos įgaliotinis
Schleswig-Holstein kraštui Pranas Liegus, 
dekanas V. Šarka ir Lietuvos vokiečių įga
liotinis Schleswig-Holstein kraštui mokyto-

LONDONO URVUOSE

pastangos paskęsta dundesy. Visi nugrims- 
tam, kaip akmuo į sietuvą.

O iš namų su draugeliu išvykom, kaip 
padorūs žmonės. Jis dar buteliuką į terbe- 
lę ir priežastį čia pat paklojo:

— Be skysto kuro nevažiuosimi —
Kelias, brolyti, yra kur išsitiesti! Varyk 

nors šimtą mylių! Kai kas mudu pralenkia, 
kai ką mudu paliekame. Taip ir nardome, 
kaip žuvys vandenyje. Sustoti nebandyk, 
draudžiama. O kai laimingai išnešėm ku
dašių iš to pasiutkelio ir pasukom į vieške- 
liuką, tuojau ant plačios ežios sustojom. Ir 
tik dabar pamatėm nesvietišką žalumą, lyg 
kas būtų medžius ir laukus emeraldu už
liejęs. Čia pat pasimaišo juodas paukštis.

jas Arturas Hoffmanas. Po kalbų buvo pa
simelsta ir sugiedotas Lietuvos Himnas.

Pasinaudodamas savo viešnage Luebec- 
ke, minėjime dalyvavo dr buvęs savo laiku 
Luebecko bendruomenės pirmininkas Albi
nas Viraitis, kuris yra su šeima įsikūręs 
JAV, Chicagoje. Po iškilmingų apeigų prie 
paminklo dar ilgai lietuviai vaikščiojo po 
didžiules Vorwerker kapines ir lankė savo 
mirusių tautiečių atskirus kapus. Vėliau 
mūsų žmonės susirinko į vieną svetainę 
prie kapinių bendrai pasižmonėti.

Minėjime dalyvavo lietuviai ne tik gyve
nantys Luebedke, bet buvo atvykusių ir iš 
toliau, kaip Neustadt/Holst., Rendsburgo. 
Birželio 10 ir 16 d. d. plačiai rašė apie šį 
minėjimą ir „Luebecker Nachrichten“ 
dienraštis.

J. Pyragas

A. A. VACLOVAS ŠUKYS
Gimęs 1893 m. rugsėjo 8 d. Besčių kai

me, Kuršėnų valse., Šiaulių apskr., mirė 
1970 m. birželio 23 d. Hannover-Stoecken.

Palaidotas liepos 3 d. Stoedkener kapinė
se.

A. a. Vaclovas Šukys buvo sąmoningas 
lietuvis, geras žmogus, gabus buhalteris, 
šviesus visuomenės veikėjas pilkoje trem
tyje.

1920. II. 16 vedė Kuršėnuose. Su žmona 
Aleksandra laimingai gyveno. Dukteriai 
Irenai davė gerą gyvenimą. Gyveno Ees- 
čiuose, Kuršėnuose. Klaipėdoje, Šiauliuo
se, Hannoveryje. Šiemet atšventė 50 meti) 
vedybinio gyvenimo jubiliejų. Norėjo iš
vykti į Ameriką pas dukrą Ireną Sirutienę 
su šeima ir pas savo žmoną Aleksandrą. 
Deja. Viešpats kitaip lėmė.

Velionis mylėjo savo gimtąjį kraštą, 
brangino savo tautiečius ir dėl jų likimo 
labai sielojosi. Gyvai reiškėsi mūsų ben
druomenėje kaip veikėjas. Ilgus metus da
lyvavo Krašto Valdyboje, buvo šios valdy
bos specialiu įgaliotiniu prie Žemutinės 
Saksonijos krašto valdžios. Jis stengėsi, 
kad Hannoveryje ir visame Niedersachse- 
ne lietuviška veikla būtų sveika, gyva ir 
graži. Jis priklausė Tarptautiniam Politi
nių Pabėgėlių Sąjūdžiui ir čia gyvai reiš
kėsi kaip lietuvių atstovas. Sėkmingai il
gus metus vadovavo Hannoverio Lietuvių 
apylinkei,, organizavo minėjimus.

JANKAUS DUKTERYS
Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno 

Jankaus dukterys Elzė ir Ėdė gyvena To
ronte, Kanadoje. Prieš kurį laiką, kaip bu
vo rašyta ir „Europ. Lietuvyje“, jos palai
dojo savo aklą brolį Kristupą.

Dabar Elzė Jankutė-yra Toronto ..Maž. 
Lietuvos draugijos pirmininkė, o Ėdė rašo 
straipsnius ir prisiminimus apie Maž. Lie
tuvos veikėjus „Lietuvos Pajūriui“.

Prieš penkiolika metų Ėdė Jankutė dir
bo Nidos spaustuvėje ir „E. Lietuvio“ ad
ministracijoje.

AUSTRALIEČIŲ RINKTINĖJE
Virginija Juciūtė pateko į Pietų Austra

lijos krepšinio rinktinę.

— Ir lakštingalų čia yra! — sušunka 
bendrakeleivis. Juokai! Lakštingalos ne
matęs, per jaunas! Ir išaiškink jaunimui 
mūsų kaimo grožį, jei jie nebuvę prie mū
sų upelio ir lakštingalų čiulbesio negirdė
ję. Ir tas visas žalumas gal dar neprilygs
ta mūsiškio. Bet draugelis nenusėdi, vieloj 
tripinėja.

— Dabar po gurkšnelį, a? — ir atriša 
terbelę. Bet kur ten! Juk ne su sarčiu šį 
kartą. Bepigu buvo ten, namie! Nubrauki į 
turgų, į jomariką ar į atlaidus, pusiaukely 
su sarčiu žodžiu kitu persimesdamas, o 
grįžtant tai jau jokios bėdos! Jei į ratus 
šiaip taip įgriuvai, gali ūžti, dainuoti ar 
saldžiai knarkti, sartis prie kiemo vartų 
palauks, be vadelių grįžęs, kol namiškiai 
sukils.

Dabar mašina. Žinoma, ir mašina iš vie
nos pusės gerai. Robinhudas iš Nottingha- 
mo miškų į Londono vietovę ant septynių 
žirgų visą savaitę lėkė, o dabar? Bet ir ma
šina mašinai nelygu. Aną dieną Portsmou- 
the tokį šimtakojį-šarančių iš salos vande
nų atūžiant pamatėm, sakytum, nei maši
na, nei žvėris. Prie kranto gražiai nesusto
ja, bet dar labiau įnirtęs šoka ant sausu
mos ir tik tada atsidusęs aptyla ir daugybę 
kojų po savim pabruka. Vadinasi, prašom 
išlipti ir įlipti. Keleivių netrūksta, eilutė 
visą dieną nemažėja. Bet pasakysiu tiesą. 
Mano tėvas ir su pačiu velniu nesibijojo 
pasigrumti dėl apdegusio ir iš kelmo iš
versto pinigo, bet tokią baidyklę-mašiną 
pamatęs būtų movęs į krūmus.

Vaikų pasakos pasibaigė. Satelitai ir ra
ketos į mėnulį, nors ten nei saujos dirvože
mio, nei kąsnelio kasdienės duonos neužsi
auginsi.

— Jau aštunta stotis! Kai tik durys pra
sivers, spauskim lauk! — atsigavęs užko- 
landavo draugelis ir pašoko. Urvais, vie- 
i kitus pralenkdami, sukame kairėn ir de- 
inėn, kol, užšokę ant laiptelių, esame ne- 
ami aukštyn į saulėtą paviršių.

A. Bučys

ZIMANAS SUPYKO
G. Zimanas, „Tiesos“ vyr. redaktorius, 

patyręs apie „New York Times“ gegužės 3 
d. išspausdintą žinią, kad Vilniuje išleistas 
žydo Samuelio Rozino piešinių albumas, 
pasipiktinęs tą New Yorko dienraštį ir jo 
bendradarbį Theodore Shabad puolė Mask
vos „Izvestijų“ dienraštyje. Zimanas pasi
piktinęs amerikiečių teigimais dėl sovietų 
elgesio su žydais ir kalba, kad amerikiečiai 
siekią apšmeižti, apjuodinti „tarybinę vi
suomenę“ ir savo ydas stengiasi priskirti 
kitiems.

G. Zimanas betgi atskleidė kai kuriuos 
dar ne visiems žinomus dalykus. Jis, su so
vietų žurnalistais viešėdamas New Yorke, 
lankėsi ..New York Times" redakcijoj, kur 
buvęs sutiktas maloniai. Svečiai gavę do
vanų — knygų iš JAV žurnalistų, o Zima
nas Rozino albumą padovanojęs „N. Y. Ti
mes" atstovui T. Shabadui. Zimanas norė
jęs padaryti malonumą, nes Shabado tėvas 
ir senelis gyvenę Vilniuje ir jis pats lankę
sis Lietuvos sostinėje. (ELTA)

PAAUGLIAI PRIE ŠERMUKŠNINIO
Vaizdas Vilniaus „Bočių svetainėje“: ant 

stalo šermukšninio Anykščių vyno buteliai, 
cigarečių dėžutės, ties stalu keturi 14-15 m. 
amžiaus paaugliai kažką diskutavo, užger
dami šnicelį vyno taurėmis.

Apie tai paskelbė „Tar. Mokytojo“ laik
raštyje (geg. 22 d.) du laikraštininkai. Jie 
teigia, jog esą „liūdna, kad šie paaugliai 
padavėjoms — tik klientai, o ne vaikai, 
kuriems atnešti vyno butelį ir cigarečių — 
tiesiog nusikaltimas“. ELTA)

ARCHITEKTŪROS PARODA
Leningrade po pertraukos vėl veikia 

nuolatinė architektūros paroda. Joje paro
dyti ir lietuvių architektų pavyzdžiai: Vil
niaus Žirmūnų gyvenamųjų namų rajono 
vaizdas. G. Valiuškio suprojektuotas na
mas Antakalnyje ir 10 aukštų pastatas, ku
rio autoriai yra architektas E. Tamoševi- 
čius ir inžinierius K. Sližys. Monumenta
liajai Skulptūrai parodoje atstovauja pa-

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 

Klubo leidinius galima pinigus siųsti šiuo 
adresu:

Frl. R. Kumfert,
5 Koeln - 91, iDieselstr. 40/26.

Pinigus siųsti pašto perlaida (Zahlkarte) į 
Postscheckamt, Koeln, Konto Nr. 18G994.

Po Chicagos dangum
Nelaimės. Tarp 120 tūkstančių Chicagoje 

ir apylinkėse gyvenančių lietuvių įvyksta 
ir nelaimių. Vos gegužės 9 d. palaidojome 
jauną JAV karį kapitoną P. Bojevą, žuvu
sį P. Vietname, o štai Mirusiųjų dienos sa
vaitgalyje, gegužės 31 d„ . ties Willow 
Springs. 45 kelyje, Įvyko labai Skaudi ma
šinos katastrofa: Eduardas Veinsreideris ir 
6 m. amžiaus dukrelė Lena vietoj užmušti, 
kita dukrelė ir žmona sunkiai sužeistos. 
Velionis Eduardas buvo Lietuvių Televizi
jos valdybos narys, technikinis specialistas, 
malonus, mažai kalbąs, bet rimtai darbus 
dirbąs žmogus.

Steigiamojo Seimo narių Chicagoje turi
me, berods, tik du: žurnalistą Juozą Prons- 
kų ir prelatą Mykolą Krupavičių.

šiais metais minime St. Seimo 50 metų 
sukaktį. Labai būtų gera dar gyvus esan
čius laisvame pasauly jo atstovus tinkama 
pagerbti ir įamžinti filmuose.

Mirusiųjų šventės dieną JAV visur pa
gerbiami mirę ir ypač žuvę kariai pasaulio 
karuose. Lietuviai pagerbė mirusius Lietu
vių Tautinėse ir šv. Kazimiero kapinėse. 
Šv. Kazimiero kapinėse buvo įspūdingos iš
kilmės prie JAV 50 vėliavų alėjos, kur da
lyvavo organizacijos. Alėją įrengė Dariaus 
ir Girėno ir Don Varno postai. Šv. Kazi
miero kapinėse yra palaidota daugiau kaip 
tūkstantis lietuvų JAV karių.

Prie naujai pastatyto kapinių administ
racijos paminklo atžymėti įkūrėjams ir 
draugijoms įvyko tuo pačiu laiku LB ko
miteto ir Kapinių draugijos iškimės. Čia 
pirm. Regis kalbėjo kapinių išlaikymo 
klau-simais. Gimimo par. choras sugiedojo 
giesmę ir Himną. Gaila, kad nesusikalbėta 
— galėjo abejos iškilmės būti kartu.

Pilsen apylinkėje, 18 gatvės kolonijoj, iš
nyko lietuvių parapija, kaip rašo Chicagos 
katalikų laikraštis „The New World“. Ten 
yra likusios šv. Kazimiero lietuvaitės sese
lės, ir jos mokykloj išmokiusios lietuvių 
vaikus kalbėti svetima kalba ir ten kita
taučius aptarnauja. Ten dirba net 9 sese
lės. Labai trūksta seselių Gimimo parapi
joj ir Marijos Auikš. Mokykloj.

Jaunučio Puodžiūno baleto studijos va
karas Jaunimo Centre įvyko birželio 6 d. 
Didelė mokinių grupė išpildė „Chopinia- 
ną“ — F. Chopino įvairius valsus ir lietu
viškų dainų motyvams pritaikytus baleto 
šokius. Publikos prisirinko pilna salė, nes 
studija rodo gerus dalykus.

Dail. Adomas Varnas, sulaukęs 92 m. 
amžiaus, dar gana veiklus ir tebesisieloja 

minklas Pirčiupiuose, sukurtas G. Jokūbo- 
nio ir architekto V. Gabriūno. (ELTA)

FILMŲ FESTIVALIS
Minske gegužės 22 d. baigėsi filmų festi

valis, kuriame buvo rodomi tik sovietinių 
respublikų pagaminti filmai.

Varžėsi dr lietuviai filmininkai. Išskintas 
operatorius Alg. Mockus — jam pripažin
tas geriausio meninių filmų operatoriaus 
vardas už filmus „Gražuolė“ (rež. A. Žeb- 
riūnas), ir estų gamybos „Miško legenda“.

(ELTA)

UŽ SVOGŪNUS IR ČESNAKUS
Lietuvos Žemės ūkio ministerija „Tie

sos“ laikraštyje skelbia, kad tie gyvento
jai, kurie parduos valstybei svogūnus ir 
česnakus, nuo šių metų rudens bus apipre- 
kinami koncentruotais pašarais. Lietuvos 
vartotojų kooperatyvų sąjungai leista par
davinėti gyventojams po 3 kg koncentruo
tų pašarų už 1 kg svogūnų ir 10 kg — už 
1 kg česnakų.

NEVYNIOJA DUONOS
Kažkodėl Lietuvoje pardavėjai duonos 

nevynioja į popierių. Taip daroma ne tik 
kur keikiame nuošaliame rajone, bet ir kai 
kuriuose miestuose.

TIK ŠIAIS METAIS „ACRILAN"?
Birželio mėn. Nr. 11 „švyturys“ praneša, 

kad dabar jau iš akrilono pradėti gaminti 
moteriški megztukai, kurie nesivelia, pa
tvarūs, lengvai skalbiami, pigesni už vilno
nius. Šiemet jų numatoma išleisti daugiau 
kaip 60 tūkstančių.

KEIČIAMI UŽRAKTAI
Lietuvoje, gavę naujus butus, gyvento

jai tą pačią dieną pakeičia durų spynas.

PUSĖ PALIKO VYRUS
„Švyturio“ Nr. 6 V. Rinkevičiaus straips

nyje „Ar verta greitomis tuoktis“ teigia, 
kad pusė anykštiečių moterų paliko vyrus 
dėl jų girtavimo.

MELŽĖJOS VARŽOSI
Raudondvaryje birželio 16 d. prasidėjo 

„Gintarinio prizo“ mechaninio melžimo 
melžėjų varžybos. Dalyvauja 49 rajonų 
melžimo konkursų nugalėtojos.

2į
Pamokoj pasakė vaikas:
— Du sveiki, vienas nesveikas.

(iš „šluotos“)

lietuvybės reikalais.
Yra čia ir daugiau senesnių žymių lietu

vių, kaip dr. St. Biežis, 80 m., akt. St. Pil
ka.

Lietuvių Televizija liepos 12 d. Bučio 
sode rengia „Lietuvių Dieną“. Joje bus pa
gerbti žymūs Chicagos veikėjai, politikai.

Pernai sėkmingai praėjusioje Chicagos 
Lietuvių Dienoje buvo pagerbtas šaltimie- 
ras su radijo darbuotojais, šiemet tikima
si apjungti Margučio. Sophie Barčus radijo 
darbuotojus, Lietuvos vyčių pirm. sol. A. 
Brazį.

LTV veiks visą vasarą, kiekvieną sekma
dienio vakarą. Nors lėšų labai stinga, bet 
norima išlaikyti geras laikas ir sustiprinti 
programas.

Amerikos Lietuvių Respublikonų lygos 
Illinojuje veikla plečiasi. Jai vadovauja K. 
Oksas.

Šiemet tik vienas lietuvis, T. Allen (Ali
šauskas), kandidatuoja į Sanitarinio dist- 
rikto postą, tačau ateity numatoma dau
giau įtraukt* lietuvių.

Premijos trims rašytojams už romanus 
apie partizanų žygius įteiktos birželio 20 d. 
Romanų autoriai: J. Gliaudą, A. Baronas ir 
A. Kairys. Premijas skyrė „Laisvoji Lietu
va“.

Lietuviškų plokštelių Chicagoje yra di
delis derlius. Sunku net jau beįtikti mėgė
jams. Tačiau gero turinio plokštelių vis 
dar paieškoma. Pasiekusi mus iš Anglijos 
Kipro Petrausko ilgo grojimo plokštelė tu
ri neblogą pasisekimą, nes lietuviai daug 
kas jį prisimena, kai jis čia dainavo. Dai
nos iš tos plokštelės praskamba ir per lie
tuviškas radijo valandėles. O kai praskam
ba, lietuviai tuoj ateina įsigyti. Nors tru
putį brangoka 7 dol., mūsiškės daugiausia 
po 5 dol., bet Kipras Petrauskas vis tiek iš 
plokštelės plačiai dainuoja po Chicagos 
apylinkes ir lietuvių namuose.

Birželio 7 d. Chicagoje įvyko du dideli 
parengimai. Pirmasis — atidaryta „Lithu
anian Plaza“, kur prie Dariaus ir Girėno 
paminklo susirinko keli tūkstančiai lietu
vių ir amerikiečių. Ta proga paminėta 100 
metų sukaktis nuo lietuvių aitsikėlimo į 
Chicagą. Antras didelis parengimas — 
„Pavasario šventė“ Marijonų soduose, 30 
mylių už Chicagos, Kristijono Donelaičio 
žem. ir Aukšt. Mokyklose. Mokykla turi 
444 mokinius. Tėvai ją išlaiko. Ji jau pra
dės 11 metus.

Bal. Brazdžionis
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KADA NETURĖSIME LAIKRAŠČIO?
Dėl spaustuvės atostogų „Europos Lietu

vis“ neišeis rugpiūčio mėn. pirmąją savai
tę.

Būtini pranešimai ir skelbimai, kurie tu
ri būti išspausdinti paskutiniame prieš 
atostogas numeryje, privalo pasiekti re
dakciją ne vėliau kaip iki liepos 23 d., ket
virtadienio.

KUR RAŠYTI DBLS PIRMININKUI?
DBLS pirmininkui J. Alkiui bet kuriais 

reikalais prašom šiuo metu rašyti Lietu
vių Namų adresu.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: po 5 šil. J. 
Liobė ir V. Kraučiūnas, po 3 šil. J. Naujo
kas, J. Česukėnas ir A. Karanauskienė.

DVI NAUJOS KNYGOS
Nidos Knygų Klubas tuoj pradės savo 

nariams siuntinėti dvi naujas knygas, ku
rios buvo surinktos dar prieš sumažėjimą 
spaustuvės personalo ir kurių spausdini
mas taip pat užtruko.

Viena jų — Vytauto Alanto novelių rin
kinys „Nemunas teka per Atlantą“, kita — 
Antano Vaičiulaičio „Mūsų mažoji sesuo“.

Dabar šiaip taip baigta rinkti Juozo Ti- 
ninio knyga, kuri irgi seniai buvo pradėta. 
Bandoma po truputį pradėti rinkti „Sep
tintoji pradalgė“, bet kol kas nėra didesnių 
vilčių, kad ji kiek greičiau būtų atspaus
dinta. Darbas turės vykti lėtai, kol spaus
tuvė neatsigaus kaip reikiant.

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L. V. S. „Ramovė“ Manchesterio skyrius 
liepos 18 d., šeštadienį, 5.30 vai., Lietuvių 
klubo patalpose (121 Middleton Road, 
Manchester 8) rengia Dariaus ir Girėno 
minėjimą.

Programoje: DBLS Valdybos nario V. 
Zdanavičiaus paskaita. Meninės dalies me
tu pasirodys jaunieji dkautai su dainomis 
ir tautiniais šokiais, taip pat N. Kutkutės 
vadovaujamos sesės Skautės padainuos, 
bus linksmoji dalis ir šokiai.

Baras veiks iki 11 vai. vakaro.
Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvykti 

į minėjimą, nes erdvus klubas, vietos pa
kaks visiems.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
PUSMETINIS SUSIRINKIMAS

Liepos 19 d., sekmadienį, 3 vai. p. p., 
šaukiamas pusmetinis Vyties klubo narių 

SUSIRINKIMAS.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Vyties Klubo Valdyba

DERBY
MINĖJIMAS IR SUSIRINKIMAS

Liepos 18 d. Derbio Skyrius rengia kuk
lų Dariaus ir Girėno minėjimą. Minėjimas 
įvyks „Buxton“ Hotel, Boyer St., Derby, 6 
vai. vakaro.

Tuo pačiu pranešame, kad po minėjimo 
įvyksta bendras Derbio lietuvių visuotinis 
susirinkimas. Susirinkime bus diskutuoja
mi vietos lietuvių ir kiti bendri lietuviški 
reikalai. I minėjimą ir susirinkimą atvyks
ta DBLSpirm. J. Alkis ir gal daugiau Cent
ro Valdybos narių. Be to, atvyksta kun. A. 
Geryba iš Nottinghamo.

Visus vietos bei apylinkės lietuvius ma

Britanijos lietuviškasis jaunimas Lietuvių Sodyboje — tautinių šokių grupės

loniai kviečiame į minėjimą ii- tą svarbų 
susirinkimą gausiai atsilankyti, kad galė
tume pasvarstyti bendruosius lietuviškus 
reikalus.

Sk. Valdyba

STOKE-ON-TRENT
MIRĖ JOKŪBASTRAPECKAS

Ir taip retėja mūsų gretos, nes štai Jo
kūbą žiaurusis vėžys pakirto pačiame stip
rume. Gimė Jokūbas Uličėnų km.. Širvintų 
valsčiuje, Ukmergės apskr., 1915 m. birže
lio 21 d., o mirė, išbuvęs ligoninėje tik 3 sa
vaites, birželio 2G d.

Velionis buvo labai gero ir ramaus būdo, 
nebuvo sukūręs šeimos ir šiaip nepaliko 
artimų giminių. Buvo geras lietuvis, o dar 
geresnis katalikas. Mirė laikydamas rožan
čių ir maldaknygę, dar iš Lietuvos atvež
tus ir išsaugotus. Prašė su tais jam bran
giais dalykais ir palaidoti. Ypač gerai su
gyveno su Vencaičių šeima, kur išbuvo 
nuomininku daugiau kaip 12 metų. Ven
caičių dukrelės, kurios prie jo užaugo ir iš
tekėjo, vadindavo jį dėde.

Kariuomenės prievolę atliko 1938/9 me
tais 1-ame pėst. Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino pulke. Karo audros nu
blokštas į Vokietiją, buvo nelaisvėje Bu- 

Jokubas Trapcckas

cholte ir 1946 m. kovo 13 d. iš ten paleistas. 
Atvykęs į Angliją, visą laiką išdirbo ang
lies kasykloje.

Kadangi buvo labai taikaus, sugyvena
mo būdo, jo laidotuvės bene bus buvusios 
puošniausios i'š visų iki šiolei čia buvusių.

Bažnyčion ir į kapus palydėti susirinko 
visi lietuviai, daug bendradarbių lenkų, 
ukrainiečių ir anglų. Kasyklos vadovybė ir 
profesinė sąjunga atsiuntė savo atstovus. 
Kun. A. Geryba atvyko iš Nottinghamo at
likti paskutinių apeigų. Buvo 25 labai gra
žūs vainikai, 23 lengvos maSinos lydėjo 
karstą, o pats Dievulis nepašykštėjo tarp 
linojančios savaitės dienų gražiausią die
nelę.

Po laidotuvių. Vencaičių šeimos rūpes
čiu, restorane, kur Jokūbas mėgdavo su 
draugais išgerti vieną kitą kaušą, buvo su
rengti gausūs ir labai ištaigingi užkan
džiai. Visi daugiau kaip 60 dalyvių buvo 
sočiai pavaišinti.

Ir taip pasidalijus įspūdžiais ir prisime
nant velionį išsiskirstyta laukti, ką sekan
tį pašauks Kūrėjas į vyriausiąjį tribunolą.

Ilsėkis, Jokūbai, atklydęs iš Uličėnų iki 
čia ir baigęs neramią šioje vargų ir rūpes
čių pakalnėje paskutinę kelionę.

V. A.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — liepos 19 d., 12.30 v.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

ESTŲ 4-JI JAMBOREE
Estai V. Vokietijoje organizuoja 4-tąją 

jamboree, kuri pradedama liepos mėn. vi
duryje ir baigiama rugpiūčio 2-3 d. d. Jam
boree plevėsuos ir mūsų tautos trispalvė.

Į jamboree yra pakviesti lietuvių Skau
tai. Tam sudaromas reprezentacinis viene
tas iš lietuvių skautų Vokietijoje. Taip pat 
atvyksta Lietuvių Skautų Brolijos Tarp
tautinio Skyriaus Vedėjas fil. s. A. Zapa- 
reckas iš JAV ir atstovas ps. V. Gedmin- 
tas iš Belgijos.

Anglijos Rajonui atstovauja s. Br. Zin- 
kus.

Budėkime.
s. J. Maslauskas.

L. S. B. Vyr. Skautininko Atstovas 
Europoje

Į STOVYKLĄ
Liepos 25 d„ 9 vai. ryto, iš Manchesterio 

Socialinio Lietuvių Klubo (121 Middleton 
Road) autobusas su stovyklautojais paju
dės Derbio link.

11 vai. autobusas sustoja Derbio gele
žinkelio stotyje ir ten paima Nottinghamo, 
Derbio ir apylinkių skautus.

Prašom būti laiku nurodytose vietose.

AUKOS STOVYKLAI
DBLS Mansfieldo visuomenės parama 

per J. Beinorą 4 sv. 2 šil. 6 penai, LSB 
Jamborees Fondo Skyriaus parama iš JAV 
50 dol.. A. Barančiukas iš Chicagos aukojo 
5 sv., K. Murauskas iš Eccles 3 sv.. K. Kul
ka iš Leicesterio 2 sv.

Atstovui pasiųsti į estų 4-tąją Jamboree 
LSB Jamborees Fondo Skyriaus parama iš 
JAV 50 dol.

Visiems aukotojams reiškiamas skautiš
kas ačiū.

Stovyklos Vadovybė

VOKIETIJA
LIETUVOS KANKINIŲ PRISIMINIMAS 

STUTTGARTE
Jis Stuttgarte įvyko birželio 14 d. Pra

dėtas 14 vai. pamaldomis, kurias atnaša
vo kun. J. Dėdinas, liet. Gimnazijos moky
tojas, o jam prie altoriaus patarnavo Pet
ras Mačioniukas, gimnazistas iš Stuttgar- 
to, lankąs liet. Gimnaziją Huettenfelde. 
Pambkšle kum. K. Senkus iškėlė ir pabrė
žė žmogaus dvasinio gaivalingumo svarbą 
ir trumpai nurodė, iš kur sielos gyvybinės 
jėgos gaunamos. Skatino jų siekti, kad ge
riau galėtume išsilaikyti tauriais tautie
čiais, pajėgiais padėti pavergtiems bro-

TAU, SESUTE...

...Tau, sesute, puikios gėlės, 
Man gi kardas prie šalies. 
Tau akis plaus ašarėlės, 
Man gaisrai takus nušvies...

Ir kas gi mūsų nežino šios dainos? Bet 
nedaug kas žino apie jos autorių Praną 
Lembertą. mirusį 1967 m. Kalifornijoje, 
ypač apie jo kūrybą paskutiniaisiais gyve
nimo metais. Naujai išėjusioje knygoje 
TAU, SESUTE, 260 psl., kiekvienas ras ar
timų savo širdžiai dainų ir biografinių ži
nių apie poetą Praną Lembertą. Knygos 
kaina 34/.
RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, B. Pūkelevičiū- 
tės premijuotas romanas, 235 psl. Kaina 
43/6.
LIETUVOS VAIZDELIAI — Žem. Ant. 22 
atskiri vaizdeliai apie Lietuvą. 98 psl. Kai
na 9/.
LITUANISTIKOS DARBAI, J. Balio reda
guota. 2 tomas. 180 psl. Kaina 21/.
LEMTINGOS DIENOS — J. Leskausko 
apysaka. 187 psl. Kaina 43/.
L. Andriekaus SAULĖ KRYŽIUOSE, poe
zija. 200 psl. 27/.
L. Andriekaus PO DIEVO ANTSPAU
DAIS. Vytauto Didžiojo Godos. Iliustruota 
T. Valiaus. 108 psl. 50/.

Šios ir kitos knygos, lietuviškos plokšte
lės, periodiniai leidiniai gaunami: DAINO
RA, 14 Priory Rd.. Kew, Surrey. Pasiekia
ma autob. 27. 65 arba požeminiu traukiniu 
Kew Gardens.

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!

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

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

Manchester

Hams ir sesėms Lietuvoje bei kitur.
Bendroje minėjimo dalyje gražius poeti

nius žodžius Lietuvos kankiniams prisi
minti ir pagerbti su įsijautimu skaitė inž. 
G. Šilkas kartu su trimis taikintojais iš 
Vasario 16 gimnazijos, o taip pat kalbas 
pasakė Z. Glemžienė ir K. šimanauskas. 
Gimnazistė PalavinSkaitė dar padeklama
vo vieną eilėraštį Tėvynei vokiečių kalba. 
Užbaigos žodį tarė sesuo J. KrasnauSkie- 
nė, visiems gražiai padėkodama ir palkvies- 
dama sugiedoti Lietuvos himną.

VYTAUTAS MARIJOŠIUS EUROPOJE
Birželio 24 d. atskrido iš Amerikos į 

Briuselį Vytautas Marijošius. Per šešias sa
vaites jis nori aplankyti Europą, ypač 
kreipdamas dėmesį į muzikinį jos gyveni
mą. Jau lankėsi Bonnoje, kur dalyvavo 
operos spektakly, vizitavo Vasario 16 gim
naziją Romuvoj, Stuttgarte aplankė aukšt. 
muzikos mokyklą, radiofone stebėjo choro 
ir orkestro repeticijas, kaip svečias lietu
vių prietelio dr. H. J. Dahrnen. Muenchene 
lankėsi koncertų agentūrose, nacionalinėj 
operoj, kur dirigavo jo studijų draugas Ra
fael Kubelik; apžiūrėjo kompozitoriaus 
Carl Orffo instrumentines dirbtuves Stu
dio 49; susitiko su lietuviais. Maestro ke
lionė ves toliau į Romą. į lietuvių koply
čios šventinimą, iš kur pasuks į didžiuo
sius muzikos centrus Vieną, Salzburgą, 
Bayreuthą ir per Šveicariją, paskui Belgi
ją žada grįžti į Ameriką rugpiūčio pradžio
je.

Vytautas Marijošius yra Hartfordo uni
versiteto muzikinės konservatorijos ir mu
zikos interpretacinės katedros dekanas. To
dėl kelionėse, greta lietuviškų ir bendrų 
■muzikinės kultūros aspektų, daugiausia do
misi Europos muzikinio auklėjimo (kon
servatorijų) programomis ir problemomis.

Jo kelionės stebėtojai apgailestavo, kad 
toks tarptautinio masto dirigentas ligi šiol 
dar nebuvo pakviestas diriguoti operose 
Vokietijoje (kur yra 56 operos teatrai). 
E.ūtų pats laikas paprašyti Vytautą Mari- 
jošių įamžinti save ir mūsų muzikinę kla
siką nors orkestriniais muzikos [grojimais 
į plokštelę. Tam tikslui tikrai nebūtų gaila 
išeivijos surenkamų lėšų.

ELI

MUENCHENO LIETUVIUOSE
VI. 11 „Haus d. Begegnung“ mūsų tau

tinių šokių grupė gerai pasirodė atsisvei
kinimo akte-vakare su JT aukštuoju ko
misaru pabėgėlių reikalams Arne M. Tor- 
gersen. Jam i'š Vokietijos išvykstant, atsi
sveikinimą ruošė visos šalpos ir emigraci
jos organizacijos ir Muencheno „Haus der 
Begegnung“ kuratorija.

Po visos eilės kalbų, kur.as sakė Bava
rų vyriausybės atstovai ir kiti aukštieji 
svečiai, meninėje programoje pasirodė 
vengrų, lenkų, ukrainiečių ir lietuvių gru
pės. Mūsiškiai, gražiausiai atrodantys tau
tiniuose drabužiuose, buvo daugiausia fo
tografuojami ir filmuojami italų ir bava
rų filmams.

Dėkodamas Aukštasis komisaras pasakė, 
kad jam ypač patikusi lietuvių grupė, o 
„Haus d. Begegnung“ vadovybė išreiškė 
raštu padėką.

Šitokiam pasirodymui, kur susitinka vi
sų tautybių viršūnės ir vokiečių valdžios 
atstovai, iš tikrųjų verta pasitempti „tė
vynės labui“. Menkiausiai pasirodęs lenkų 
„kvartetas“, kuris nevykusiai improvizavo 
kažkokį romansą, užtarnautai supykino 
supjudė ir net visai išardė jaunimo klubą...

VI. 13 „Susitikimo namuose“ J. ir M. 
Garankščiai atšventė draugų ir bičiulių 
tarpe savo 50 metų vedybinį jubiliejų. Pa
maldos ta intencija įvyko savaitę anksčiau. 
Auksinė spalva vyravo visoj šventėj — 
Lietuvos auksu-gintaru buvo pasipuošusi 
jubiliatė ir visos ponios: degė 50 geltonų 
žvakių, kvepėjo 50 gelsvų rožių. Visa sta
lo dekoracija spindėjo auksu. Ant sienos, 
virš jubiliatų, simboliškai kabojo Janinos 
Jurkonytės pieštas paveikslas — tarp auk
sinių gubų pakrypę lietuviški kryžiai...

Jubiliatus sveikino Apylinkės pirminin
kas inž. R. Hermanas, klebonas prel. J. 
Aviža, dr. J. Sakalauskas ir Moterų klubo 
p-kė V. Hermanienė.

Dr. J. Sakalauškas (poetas J. Sakalas) 
šiai progai parašė ir įteikė Garunkščiams 
šiuos posmus:

PASUKUS LAIKRODŽIUI
Į pavėsingą metų vakarą
Tu man esi tik buvusi žmona
Mįslių pasaulio žiedu ir dagiais 
Ir aukuro šventa ugnim dalintis.

Tu — mano amžinoji nuotaka.
Sapnų akimirką su rūtų vainiku 
Ant palenktos galvos pražydusi 
Dviejų širdžių būties saulėteky.

Nors vys ir skendės darganoj ruduo 
Ir mūsų galvas dengs žiema baltai. 
Mūs sielose žydės pavasaris
Su paukščių giesme vakaro sode.

VI. 24 lietuv. seminaro ir kitiems daly
viams buvo parodytos kelios lietuviškos 
filmelės. Sunku būtų jas čia vertinti ar ly
ginti su vakarietiška gamyba. Gal įdo
miausia, geriausia aranžuota buvo spalvo
ta, lietuviškų vitražų filmelė. Lietuviški 
vitražai juk pirmauja visoj Sov. Sąjungoj. 
Neblogas filmas apie Maironį, bet apie šį 
mūsų didįjį poetą buvo galima daug dau
giau ką parodyti.

Lietuviškų valgių virimo kursuose (per 
4 kartus) pas V. Hermanienę jaunimas pa
simokė iš kopūstų, burokų ir bulvių patie
kalų. Kursas bus tęsiamas po vasaros atos
togų. Bet... stud. Mečys Landas automobi
liu „pašovė“ kiškį! Dabar tas kiškelis pū
domas ir šeštadienį, liepos 4 d., bus lietu
viškai paruoštas vakarienei.

Dr. L. Baldaufienė. Muencheno un-to li
tuanistikos lektorė, paruošė vokiškai lietu
vių poezijos antologiją nuo seniausių iki 
dabartinių laikų. Šalia vokiško bus ir lie
tuviškas tekstas. Žada išleisti Fink leidyk
la Muenchene.

Daugelis iš mūsų atidžiai seka solistės 
Lilijos Šukytės pasirodymus Muenchene.

Gegužės 28 d. ji dainavo Mozarto „Cosi 
fan tutte“ ir Berlyno operoje. L. Šukytė 
nesitikėjo, kad berlyniečiai ją taip šiltai 
sutiks ir tokias ovacijas sukels.

Birželio 17 ir 18 d. d., kviestinei publi
kai žiūrint (kurios tarpe sėdėjo ir mūsų 
Ausiejai), buvo nufilmuota „Cosi fan tut
te“ Bavarų televizijai. Dar nežinoma da
ta, bet liepos mėnesį tikrai visi galėsime 
pamatyti Šukytę televizijoj. Gal nebus pro
gos apie tai paskelbti, tad prašome sekti 
televizijos programas.

Šiuo metu L. Šukytė repetuoja festiva
liui Strausso operoj „Capriccio“ grovienės 
rolę.

Galime pasidžiaugti, kad sol. L. Šukytė 
gerai įvertinama Europoje. Ji pakviesta 
jau dainuoti Berlyno operoje (dalijantis 
su Muenchenu) ir — visų dainininkų sva
jonė! — Vienos operoje. Vėlybą rudenį L. 
Šukytė dainuos Alabamoje ir gruodžio 
mėn. Metropolitain New Yorke.

Birželio 11 d. vėl į Muencheną atskrido 
studijų tikslais Oklahomos universiteto 
profesorius V. S. Vardys. Jis atsivežė ir 
grupę studentų. Pasiliks porą mėnesių.

Stud. Regina Sakalauskaitė VI. 30 pra
dėjo laikyti biologijos egzaminus daktaro 
laipsniui įsigyti. Iš eilės keturias dienas 
laikys po vieną egzaminą. Pirmąjį, pagrin
dinį — zoologijos jau išlaikė geru pažy
miu. Neabejojame, kad už poros dienų ga
lėsime pasveikinti naują daktarę, nors ofi
cialiai daktarės titulas „prisegamas“ tik 
atspausdinus disertaciją (kurią ji yra jau 
įteikusi profesūrai).

Neilgai pas mus pagyvenęs, bet gražiai 
įsijungęs į jaunimo tarpą memmingeniškis 
Marius Dresleris VII. 1 išvyko į Wuerzbur- 
gą mokslo tęsti ir kartu dirbti.

E. Molnerienė poros metų bėgyje jau 
penktą kartą atsigulė su dideliais vidurių 
skausmais Schwagingo ligoninėn.

Jau pradėjo veikti „Haus der Begeg
nung“ biblioteka. Lietuviškas Skyrius, pa
lyginti su kitais, didelis, nes prijungtos 
Baltų d-jos ruoštoms parodoms surinktos 
knygos.

Yra Lietuvių Enciklopedijos 11 tomų 
(nuo A iki Kj), A. Šapokos ir Sruogienės 
Lietuvos istorijos, Čižiūno Tautinis auklė
jimas šeimoje, literatūros metraštis Gabi
ja, J. A. Kario Nepriklausomos Lietuvos 
pinigai. Krėvės raštai, Daumanto Partiza
nai už geležinės uždangos, nemažai be
letristikos ir vaikams literatūros.

Biblioteka galima naudotis nuo 14 iki 
23 vai. kasdien, išskyrus pirmadienius.

Apylinkės bibliotekos knygos bus per
keltos ir skolinamos tik po atostogų, nes 
dabar jau neapsimoka kelti — ir namai 
atostogaus. Kas norėtų pasiskolinti knygų 
važiuodamas atostogauti, gali kreiptis va
karais ar šventadieniais į P. Česūną Lud- 
wigsfeld. Opalstr. 10/1.

(Muencheno Apyl. Vald. Žinios)

ITALIJA
SALEZIEČIAI KVIEČIAMI Į BRAZILIJĄ

Susitaręs su kardinolu ir pritariamas 
Rio de Janeiro lietuvių generalvikaro prel. 
Z. Ignatavičiaus, prel. P. Ragažinskas kvie
čia lietuvius saleziečius iš Romos atvykti 
talkon į Sao Paulo lietuvių šv. Juozapo pa
rapiją.

Numatoma, kad saleziečiams galės būti 
perduotas vadovavimas parapijai, o taip 
pat galės būti įkurta berniukams semina
rija.

ŠV. RAŠTAS SU APOKRIFAIS
Po 24 metų uolaus darbo protestantų 

mokslininkas paruošė naują Šv. Rašto ver
timą. Jame išspausdinti visi apokrifinių 
raštų vertimai.

Apokrifiniai raštai apskritai yra nelei
džiami bažnyčiose vartoti, nes tai yra ne
žinomų autorių pasakojimai. įjungti į seno
jo ar naujojo Testamento kurio nors žino
mo veikėjo kalbą ar veiksmus.

Naująjį šv. Rašto vertimą išleido Oks
fordo ir Kembridžio universitetai.

NAUJOS MIŠIOS
Chicagos laikraštis „Draugas“ rašo, kad 

atsivertėlė į katalikų tikėjimą garsioji 
JAV muzikė M. Lou Williams sukūrė nau
jas šv. Mišias už taiką džiazo muzikos rit
mais.
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