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Karštos vasaros Ženevos keturių didžiųjų
konferencija, kaip ir visos prieš ją įvyku
sios, neatnešė šviesių vilčių milionams
žmonių, nešantiems Maskvos vergiją. Pokonferencinėmis dienomis atrodė, jog ten
vyravusi-šypsojimosi ir glėbesčiavimosi nuo
taika, užkrėtė ne tik didžiuosius konferenci
jos dalyvius, bet ir visą laisvąjį pasaulį,už
miršusį, ko siekia maskvietiškos meškos le
tena, nors nuo jos ir gausiai varvėjo medus
ir vynas tiek Ženevoje, tiek ir Kremliaus va
kariečių diplomatams surengtuose priėmi
muose. Neapkartino tų saldžių dienų nei
tuo metu amerikiečių lakūnų, grįžusių iš
komunistinės Kinijos kankinimo kamerų
pasakojimai apie nekaltai išgyventas kan
čias, nei bulgarų žmogžudystė keleivių, ne
tyčiomis užkliudžiusių kraštelį geležinės už
dangos, už kurios ne vynas ir midus, bet
kraujas upeliais teka. Nuo Maskvos atsto
vų, dalyvavusių Ženevos konferencijoje,
šyptelėjimo, taip visiems apsalo širdys, jog
atrodė, kad ši sachrininė gadynė užsitęs
tol, kol Maskvos sufabrikuotuose veidro
džiuose vakariečiai matys kaukų šypsenas.
Tačiau visai nelauktai, vienas didžiųjų,
pats dalyvavęs Ženevos konferencijoje ir,
atrodė, taip pat užsikrėtęs šypsenų polio Ii
ga, didžiojo demokratinio krašto vairuoto
jas, prezidentas Eisenhoweris, Filadelfijos
teisininkų sąskridyje pasakė blaivų žodį, di
džiai reikšmingą šypsenų gadynei. Jis, pre
zidentas Eisenhoweris, priminė amerikie
čiams ir visam pasauliui, kad Vakarus ir
sovietinę Rusiją skirianti gili bedugnė. Tar
si atsipeikėjęs nuo Ženevos saldumynų,
JAV prezidentas pareiškė, jog Sovietų Są
jungą slegia ba sus nusikaltimas — šimtų
milionų žmonių laisvės atėmimas, neseniai
buvusių laisvų tautų pavergimas. Preziden
to nuomone, nevalia taikos ilgesio sąskaiton pasirašyti sutarčių, kurios patvirtintų
skriaudas ir neteisingumą.
Neabejotinai, kad Filadelfijoje pasakytas
Amerikos prezidento žodis prablaivino poženevinę „taikingą“ nuotaiką ir taip pat ne
abejotina, jog taip pasielgti jį privertė ne
kas kitas, kaip Maskvos „draugai“, pasijuo
kę iš jo siūlomo plano... vieną kartą nuo
širdžiai ir atvirai pasirodyti, kas ką turi?
Ženevos konferencijos metu JAV preziden
to siūlymas laisvai leisti rusų lėktuvams
skraidyti virš Amerikos teritorijos, o ame
rikiečių lėktuvams virš Sovietų Sąjungos,
Vakaruose sukėlė sensaciją, tuo tarpu bol
ševikai tik juokėsi iš tokio jlano į saują, ge
rai žinodami, kad jiems dar reikia laiko, kol
šio siūlymo pirmąją dalį jie galės įgyvendin
ti, tik, žinoma, nebeklausdami ir neprašy
dami amerikiečių sutikimo.
Antra priežastis, vertųsi Jungtinių Ame
rikos Valstybių vairuotoją prablaivėti, tai
išgąstis, kad su velniu bcriešutaujant nu
brista tiek giliai miškan, jog jis ne tik pa
čius riešutus gali atimti, bet ir kraitelę, taip
kaip tos kraitelės neteko ir jo pirmtakūnas
Rooseveltas, Teherano ir Jaltos klystkeliuose.
Šį kartą Amerikos politikos vairuotojai
nepabūgo Maskvos koliojimosi, bet viliū
giško šypsnio, kuris ne tik juos, amerikie
čius, verčia atsidurti Raudonos Kepuraitės
widmenyje, bet ir visą, šiandien dar laisve
besidžiaugiantį, pasaulį.
Tame pačiame suvažiavime kiek vėliau
kalbėjo ir viceprezidentas Nixonas. Jis neatsiliko nuo vyriausiojo, pareikšdamas,
kad sovietai turi veiksmais įrodyti, jog jie
nori taikingai gyventi. Trumpai kalbant,
Amerikos spauda pranašauja, kad keturių
didžiųjų užsienio reikalų ministrų konfe
rencijoje Ženevoje Amerika kietai reika
laus visų pirma Vokietijos sujungimo,
nors kitos Vakarų valstybės ir jieškotų
kompromiso. Amerika taip pat pareikš
prieš tarptautinio komunizmo kenksmingą
veiklą ir priešinsis sovietų viešpatavimui
Rytų Europoje. Teigiamu atveju, Ameri-

IŠVEŽIMAI LIETUVOJE TĘSIASI
Tauragė šiandien teikianti paprasto Rusijos provincijos miesto įspūdį. Taip pašakoja šį pavasarį iš ten sugrįžusi moteris,
gyvenusi Tauragėje nuo 1946 m.
Iš 5000 gyventojų apie 2000 sudaro so
vietų piliečiai, atsikėlę iš Gorkio ir Mask
vos sričių. Miesto gatvės pilnos sovietų ka
rių, kurių daliniai, atkelti iš Donbaso, yra
labai skaitlingi. Jų didžioji dalis apgyven
dinta Vytauto gatvėje mūriniuose bara
kuose, kurie specialiai po karo pastatyti.
Tai — pėstininkai ir iš dalies motorizuo
ti artilerijos daliniai bei įvairūs specialūs
inžinerijos daliniai.
Lietuviškas elementas mieste mažėja
ne tik dėl didėjančio rusų gyventojų skai
čiaus, bet ir dėl masinių išvežimų, kurie
tebevykdomi ir toliau. Paskutiniai išveži
mai Tauragės apylinkėje įvykdyti 1953 ir
1954 metais.
Šiuo metu Tauragėje veikia lentpiūvėmalūnas, dvi plytinės ir skerdyklą. Jokių
kitų įmonių nėra. Vietos gyventojai dau
giausiai dirba apylinkės sovchozuose. Pas
tebimas didelis nedarbas, ypač žiemos me
tu. Todėl kas antras gyventojas verčiasi
nelegalia prekyba. Ir rusai be jos neišsi
verčia. Antai, juodoj rinkoj galima gauti
suknelių, kontrabandos keliu atgabentų
per Lietuvos — Lenkijos sieną. Didžiausi
pirkėjai — sov. karininkų žmonos, kurios
su savo vyrais, šiandien sudaro įžymiausią
Lietuvos miestų visuomenę.
Tauragėje ypač didelė butų stoka, šei
mos su vienu ar dviem vaikais gyvena vie
name kambarėlyje. Gyvenamomis patalpo
mis paversti koridoriai ir rūsiai, Namai
iš lauko ir vidaus blogai atrodo. apleisti,
Dar blogesnį vaizdą teikia gatvės ir miesto sodai.
Visoje Tauragėje veikia tik vienas di
desnis restoranas Vytauto gt. 253. Be val
gyklos, kur yra baras ir apie 23 stalai, ten
dar yra 2 kambariai, kur galima gauti al
koholio, alaus ir arbatos. Restoranas išlai
komas valdžios, todėl ir tarnautojai be
veik visi rusai. Lankyti galima ir lietu
viams. Restoranas veikia nuo 10 iki 24
vai. Dažniausi jo .lankytojai, žinoma, yra
rusai karininkai.
Patiekalai labai paprasti, neįvairūs. Ga
Įima gauti barščių, kopūstų ar žirnių sriu
bos bei mėsos pagal korteles. Pigiausias
patiekalas kainuoja 5 rb. ir jį sudaro ma
žas gabalėlis mėsos, kiek daržovių ir bul
vių su sriuba. Brangiausias patiekalas —
12 rb: kotletas su daržovėmis ir sriuba.
Gyvenimas mieste labai nesaugus vietos
gyventojams. Naktiniai užpuolimai, įsilau
žimai ir apiplėšimai, išniekinimai yra daž
ni įvykiai. Nors žmonės nusikaltėlius ir pa
žįsta, tačiau nepraneša, nes bijo. Sovietų
kariai, kurie dažniausiai šiuos nusikltia-

ka pasiūlys rinktinį saugumo paktą vi
soms Europos valstybėms, pasižadėdama
stoti į kovą prieš pasikėsintojus į taiką.
Šios garantijos nereikštų nei Atlanto pak
to panaikinimo, nei Vakarų vienybės pa
krikimo. Šitai, nors ir minkštai kalbėda
mas, patvirtino ir valstybės sekretorius
Dulles, pabrėždamas, kad „naujoji Žene
vos dvasia“ bus šį rudenį praktiškai išmė
ginta toje pačioje Ženevoje. Negana to, Va
šingtono politiniai slubgsniai pastebi, kad
Amerikos politikos tikslai, būtent, Vokieti
jos suvienijimas ir sovietų pavergtiesiems
nepriklausomybės suteikimas yra pasiekia
mi ir gali būti pasiekti dviejų metų bėgy
je.
Kaip tvirtas gali būti toks įsitikinimas,
šiandien sunku pasakyti, tačiau mums ma
Jonu pažymėti tai, kad raudonasis svaigu
lys pamažu praeina ir kad išsiblaivėjusios
smegenys pradeda tikroviškai galvoti. Tik
rai sveikintinas reiškinys, o juk buvo slys
tama Kremliopi iki juokų pro ašaras.
•>

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS LONDONE
š. m. rugsėjo mėn. 10 d. (šeštadienį) visų Londono lietuvių
organizacijų rengiamas didesno masto TAUTOS ŠVENTĖS mi
nėjimas — koncertas.
Koncertų atliks šv. Cecilijos Škotijos Lietuvių Mišrus Cho
ras, vadovaujamas p. A. Varnaitytės-Mullen, Londono Lietuvių
Vyrų Choras, vadovaujamas p. V. Mamaičio, ir solistas p. B. Povilavičius.
Minėjimas-koncertas įvyks ,,20th Century Theatre“ salėje,
Westbourne Grove, London, W.ll —visai netoli Lietuvių Namų.
Minėjimo pradžia — lygiai 7 vai. p.p. Pavėlavę į salę bus
įleidžiami tik pertraukų metu.
Visi Londono lietuviai, o taipgi ir artimiausios lietuvių ko
lonijos kviečiami atvykti į Tautos šventės minėjimą. Platesnio
masto minėjimams, į kuriuos kviečiami taipgi kitataučiai, vyks
tant tik kas keleri metai, parodykime savo lietuviškąjį solidaru
mą ir nė vienas, galįs į minėjimą atvykti, jo neapleiskim.
DBLBendruomenės Bendrinių Tautinių
švenčių Minėjimams rengti Komisija

...... .............

mus vykdo, laiko Lietuvą užimtu kraštu ir
atitinkamai elgiasi.
Pasakotojos žodžiais, lietuvių neapykan
ta pavergėjams rusams yra neišsakoma.
Reikia pačiam ten būti ir savo akimis pa
matyti su kokia viltimi lietuviai laukia iš
laisvinimo valandos. Lietuvos žmonės nematą kitos galimybės, kaip karą tarp Vakarų ir S. S-gos. Ir jiems esą tas pats nuo
karo žūti ar būti išlaisvintais.

GYVENIMAS IR NUOTAIKOS
ŠIAULIUOSE
Šiauliuose vaizdas negeresnis kaip ir ki
tuose Lietuvos miestuose. Gatvėse pilna
sovietų karių ir šiaip rusų. Jie gauna augštas algas ir turi daugiau teisių iš viso.
Jie gyvena geriausiuose namuose ir nauji
pastatai miesto centre tik jiems skiriami.
Be to, ištisas Šiaulių miesto kvartalas
jiems rezervuotas.
Rusų parduotuvėse yra daug daugiau
prekių ir jos nėra tokios skurdžios, kaip
vietos gyventojus aptarnaujančiose pardo
tuvėse. Jose beveik nieko negalima gauti.
Padėtis lyg ir buvo pagerėjusi po Stalino
mirties, tačiau po Malenkovo pasitrauki
mo vėl pablogėjo. Už tat labai paplitęs
kyšininkavimas bei nelegali prekyba.
Gatvėse labai daug matyti elgetaujančių
ypač senesnio amžiaus žmonių, kuriais
valdžia visiškai nesirūpina. Jie dažnai ne
turi jokios pastogės ir gyvena tik iš malo-

nes. Neretai randama mirusių gatvėje.
Pasakotojos liudijimu, lietuviai esą labai
solidarūs, vienas kitą užjaučia ir stengiasi
kuo galėdami pagelbėti.
Esama daug nedirbančių. Žmonės bėga
iš kolchozų į miestus, nes kolchozuose gy
venimas nepakenčiamas, šiuo metu Šiau
liuose atsirado ir ukrainiečių, kurie buvo
atvežti darbams į kolchozus ir iš jų taip
pat bėga. Laikas nuo laiko specialios įstai
gos gaudo bedarbius, sudaro iš jų kontin
gentus ir siunčia į vadinamas „naujas že
mes“.
Pasakotoja įdomiai apibudino lietuvių
nuotaikas. Lietuviai jaučia tylią panieką
rusams. Kai rusas paklausia kelio, jie iš
verčia akis "ir nuduoda nesupratę. Girdi,
tegu rusai išmoksta mūsų kalbos, jeigu no
ri su mumis kalbėti. Visi lietuviai yra aiš
kiai nusistatę prieš komunizmą. Tai nie
ko ypatingo, nes ir patys rusai, kaikada
priklausantys MVD, nemėgsta komunizmo.
Net rusai, kurie turi daugiau radijo apa
ratų, uoliai klauso Amerikos Balso, seka,
kas vyksta pasaulyje.
Dar 1953 m. partizanai reiškėsi Šiaulių
apylinkėse sabotažo veiksmais. Dabar jie
slapstosi, susilaikydami nuo veiksmų.„Tačiau kiekvienas žino, kad miškuose yra
daug partizanų ir net miesto gyventojai
juos remia“ — tvirtina šiais metais gegu
žio mėn. iš Šiaulių sugrįžusi vokietė, dir
busi pas MVD pulkininką.
Bkl. (ELI)

7 DIENOS
New Yorkas. Šį pirmadienį New Yorke
prasidėjo JTO nusiginklavimo pakomisės
pasitarimai. Juose dalyvauja D. Britanijos
JAV, Prancūzijos, Kanados ir sovietų at
stovai. Vakarai prieš tai turėjo įžanginius
pasikalbėjimus, kad jų laikysena būtų vie
ninga. „New York Times“ tvirtina, kad
Amerika į tuos pasitarimus žiūri labai at
sargiai. Pagal vyriausybės sluogsnius, vi
siškai tobulos ginklavimosi kontrolės nėra.
Patikimiausia saugumo garantija esanti
atominė bomba, kaipo atsakymas užpuoli
kui.

Jeruzalė. Iš Izraelio pranešama, kad
prie Gazos egiptiečiai pradėjo platesnio
masto puolimą. Viena augštuma taije ra
jone ėjo iš rankų į rankas. Pasienio sody
bos tolydžio apšaudomos. Izraelio kariuo
menė išstūmusi priešą iš užimtųjų pozici
jų. JTO paliaubų komisijos sutaikymo žy
giai lieka be vaisių.
Maskva. Sovietai rengia daugybę pramo
gų atvykstančiam į Maskvą kancleriui
Adenaueriui ir jo palydovams. Programo
je numatomi iškilmingi operos ir baleto
spektakliai, kaip lygiai paūžimas Bulganino dvare. Sovietų diplomatai stebisi,
kad Adenaueris vežasi tik 15-kos asmenų
delegaciją su 106 sekretoriais.

Helsinkis. JAV pagrasino išstosiančios
iš tarptautinės parlamentarinės organiza
cijos, jei į ją bus priimta raudonoji Kini
ja.
*
New Yorkas. Penktasis iš eilės uraga
nas slenka New Yorko kryptimi. Jei jo
smarkumas išsilaikys ir kryptis nepasikeis
Didžiosios Britanijos ūkis jau gyvena kar riąi neatsisakytų amžinai valdyti, tik klausi jis vėl nusiaubs neseniai nukentėjusias
čių mėginimų išvakares. Po eilės streikų, vy mas, ar lengva jiems bus atsilaikyti visuose sritis.
riausybės ir profsąjungų vadovybių pastan trijuose frontuose. Vargu ar kokį stebuklin
gomis šiaip taip likviduotų, štai pasigirdo gą vaistą surastų šiandien ir tie, nuo kurių
Paryžius. Prancūzų — morokiečių pasi
rimtas premjero Edeno įspėjimas atidėti į popierinio plano britų visuomenė nusigręžė tarimai baigėsi. Pranešama apie pasiseki
šalį ginčus ir našiau dirbti, nes gamyba ne- šį pavasarį. Nebent maisto korteles visuose mą, tačiau nieko nesakoma apie susitari
bepasiveja išlaidų, kitaip sakant, D. Brita kraštuose, net ir sovietų elgetyne, seniai pa- mą, Premjeras M. Faure į spėjo, vyriausy
nija nebeišsiverčia iš to ką uždirba. Jis dar‘dėtas į muziejų,
bės dešiniuosius palaikyti dabartinę susi
paaiškino, kad britai mėgina daryti per
kalbėjimo politiką, nes, priešingu atveju,
daug iš karto, o to neapdairumo pasekmės
DAIL. DOBUŽINSKIO PARODA arabų nacionalistai gali vėl pradėti kruvi
rodo, jog daugiau perkama nei parduoda
nus žygius. Greičiausia, kad sultonas Ben
ma. Savo įspėjimą jis palydėjo kietu šūkiu:
Anglų spauda labai šiltai atsiliepė apie Arafas turėš pasitraukti. Taip pat reikalau
„Daugiau gaminti ir daugiau taupyti“. Ne dail. Dobužinskio eskizų parodą, kuri da jama, kad pasitrauktų ir prancūzų gene
gana to, premjeras rūsčiai nuteikė visuome bar vyksta Royal Festival Hall, Londone. ralgubernatorius Grandvalas.
nę pareikšdamas, kad priemonės, kurių kai- Dail. Dobužinskis prieš karą dirbo Valsty
Buenos Aires. Vieną sutartą naktį Ar
kuriais atžvilgiais jau griebtasi ar bus grie biniame Teatre, Kaune, kur jis paruošė
biamasi, bus skausmingos. Tai reiškia, kad eskizus daugeliui pastatymų. Aplankęs gentinos sostinės policijos vadas padarė
liesos karvės šmėkla jau matyti. Baisiausia, daug kraštų, jis vis dar yra nuomonės, kratą pas visus įtartinus turtuolius — pre
žinoma, būtų, jei pasirodytų visos septynios kad Lietuvos Vasltybinė Opera savo meni kybininkus ir pramonininkus. Pas vieną
magnatą rasta medžiagos bomboms gamin
karvės, tuo labiau, kad tų riebių karvių pc niu lygiu buvo viena pirmųjų Europoje.
antrojo pasaulinio karo šiame krašte kaip i
Dail. Dobužinskis, kuris dabar yra apie ti. Peronininkai tvirtina, kad opozicijai va
nematyta.
80 metų amžiaus, šiuo metu gyvena Lon dovauja 200 šeimų, kurios neduodančios
Britų susirūpinimas suprantamas, nes pa done. Jis gyvai domisi lietuvių išeivių gy ramybės 19-kai milionų šeimų.
šonėje atsigavo stiprus ir pavojingas kon venimu. „Daily Telegraph“, rašydamas
Hamburgas. Audra nusiaubė pietryčių
kurentas — Vokietija, kuri gamina ir grei apie parodą, pažymi, kad dail. Dobužins
čiau, ir pigiau. Negana to, Amerika pakėlė kis yra lietuvis. Pats dail. Dobužinskis su Prancūziją ir Hamburgo apylinkes. Vienur
muitą dviračiams ir atmetė English Elec pasididžiavimu sako, kad jis turi savo šei ir kitur žuvo po tris žmones.
tric firmos pasisiūlymą atlikti stambius dar mos dokumentus, įrodančius, jog jis yra
New Yorkas. Prie Whiting, Indiana, už
bus, nors ta firma pareikalavo už juos daug kilęs iš Dobužių, Utenos apskrities, kur
sidegė lengvojo benzino rezervuaras. Žuvo
mažiau, nei JAV firmos, kitaip sakant, lai jo protėviai gyveno virš 400 metų.
du žmones, o sužeistų yra 17. Degąs benzi
mėjo varžytynes. Šitai ypatingai supykino
Neseniai su amerikiečių pagalba jam nas grioviais teka į Whitingo miestą, ku
britų vyriausybę, nes pluoštas svetimos va pavyko atgauti Kaune paliktą fortepioną,
liutos išslydo kraštui iš rankų. Štai* kodėl o dabar jis rūpinasi atgauti savo kūrinių riame gyvena 10.000 žmonių. Paskelbtas
rudeniniame biudžete, kurio iždo kancleris rinkinį, kuris taip pat buvo likęs anoj pu gaisro aliarmas. Tūkstančiai rafinerijos
darbininkų, kariuomenė, policija ir sanita
Butleris nenorėjo, numatomos griežtos prie sėj geležinės uždangos.
rai kovoja su gaisru ir padeda miesto gy
monės, kurių padedama D. Britanija tikisi
ventojams. Baiminamasi, kad liepsnos ne
išsilaikyti ant kojų ir kovoti su ūkio krize,
pasiektų vietos gazo rezervuarus, nes tada
JEI
NEBŪTŲ
PADARYTA
o ypač su svaro nuvertinimu, nors dėlto ir
įvyktų dar negirdėta ' katastrofa. Jau yra
smuktų konservatorių populiarumas. Ekoho
KLAIDŲ
16 apdegusių ar apsinuodijusių gaisrinin
minės priemonės, aišku, pačiupinės ir mūsų
kų.
and
Amerikos
savaitraštis
„U.
S.
News
kišenes, todėl būkime pasirengę sutikti lie
są karvę, kuri baubs pašaro, pasirišusi po World Report“ atspausdino pasikalbėjimą
Tokio. Apie 5.000 žmonių Japonijoje ap
kaklu mokesčių inspektoriaus pajamų-išlai su buv. Hitlerio maršalu Albertu Kessel- sirgo nuo pieno miltelių. 40 jų jau mirė.
ringu,
kuria
me
maršalas
kaltina
Churchldų padidintą blanką.
Valstybinė laboratorija išaiškino, kad dėl
Britų dienraštis „Daily Express“, pabrėž llį už padarytas klaidas. Girdi, Churchinevykusio šio maisto parengimo milteliuo
damas liūdnas kainų kilimo žinias, aiškina, llis turėjęs 1943 metais padaryti su vokie
se atsirado aršeniko.
čiais
taiką,
kuri
buvusi
vienintelė
išeitis
kad amžinojo valdymo paslaptis glūdi tri
juose dalykuose, būtent, reikia sugebėti iš — užkirsti Stalinui kelią Europon. Gaila,
Formoza. šios salos šiaurinėje dalyje
laikyti taiką, aprūpinti žmones darbu ir ne pasikalbėjime maršalas nepasisako, kaip viesulas sunaikino 1.200 namų, palikda-^
atrodytų
Europa
po
tos
anglų-vokiečių
tai
leisti smukti pragyvenimo lygmeniui. Pata
mas 3.000 žmonių be pastogės. Žuvo 40
rimas išmintingas, kaip gi ne, ir konservato- kos. Jis tik teigia, jog Hitleris negalėjo žmonių, o 100 buvo sužeista.
ryžtis padaryti invazijos Anglijon.
Aptardamas Vokietijos pralaimėjimą,
Viena. Austrijos kairiųjų profsąjungų
BOLŠEVIKAMS BUVO IŠDUOTI
Kesselringas randa šias stambiausias prie darbininkai norėjo išvaikyti streikuojan200.000 KAZOKŲ
žastis: 1) Vokietija neturėjusi bendro ka čių gydytojų demonstraciją, bet susidūrė
Rusų Informacijos Agentūros (RIA) ži rinio plano: 2) 1940 metais nesiryžo inva su jų šalininkais ir susipešė. Austrijos gy
niomis Linze buvo pastatyta kukli pamink zijai į Angliją; 3) 1941 metais nepaėmė dytojai buvo paskelbę dviejų dienų strei
line lenta kazokų išdavimo sovietams de Maskvos, kada Sovietų Rusija dar nebuvo ką, protestuodami prieš sveikatos tarny
šimties metų sukakčiai atžymėti. RIA nu visiškai pasiruošusi karui; 4) Vokietijai bos įstatymą.
rodo, kad 1945 m. gegužės 28 d. sąjungi nepavyko karo metais pastatyti reikiama
Londonas. Žymusis filmų aktorius Char
ninkų vyr. vado Viduržemio jūros erdvėje me lygyje karo pramonės.
le Chaplinas šių metų pabaigoje atvyksta
feldmaršalo Aleksanderio įsakymu Sovie
į Angliją ir čia suks naują filmą. Tai bus
tams buvo išduoti 37 generolai, 2.605 ka
rininkai ir 29.000 puskarininkių su kazo
Kairas. Egipto propagandos ir Sudano komedija, kurioje Chaplinas atliks kara
kais. Ši kazokų grupė kartu su vokiečių reikalams ministras Saleh Salemas, vadi liaus vaidmenį.
Wehrmachtu, pasitraukę iš Dono, Kuba- namasis „šokantysis majoras“, atleistas iš
Chicago, šio miesto ligoninėje vienam
nės ir Tereko, iki 1945 m. pavasario nužy pareigų. Jo portfelį perėmė pats premje
darbininkui sukalkėjusi arterija buvo pa
giavo ligi Linzo. Drauge su moterimis ir ras Nasser.
keista plastiniu vamzdeliu. Operacija tru
vaikais jų iš viso susidarė apie 35.000. Da
ko keturias valandas.
lis palikusių moterų ir vaikų šiandien sun
New Yorkas. Pastaruoju laiku soivetai
kiausiomis sąlygomis gyvena Austrijoje, o pradėjo smarkią grįžimo į tėvynę propa
Paryžius. Miškelyje, prie kelio į Boulog
kita dalis yra emigravusi.
gandą tarp rusų, gyvenančių Amerikoje. ne, prancūzų policija rado palaikus angies
Muenchene leidžiamas kazokų laikraštis Siuntinėjami specialūs lapeliai, kuriuose Janet Marshall, 29 m. amžiaus mokytojos
„Kazačij Viestnik“ aprašė 200.000 kazokų giriamas gyvenimas sovietijoje ir dergia iš Nottinghamo. Ji buvo pasmaugta viela,
tragediją, kurie britų buvo išduoti sovie ma Amerika. Taip pat pasipylė laiškai gi o jos skalbiniai apdraskyti. Nelaimingoji
tams. Jų dalis buvo išžudyta, dalis išsiųs minių gyvenančių už geležinės uždangos. atostogautoja dviračiu važiavo į uostą, iš
ta į Sibirą. Nieko nepadėjo nė telegramos Rusų išeivių Amerikoje yra apie pusantro kur norėjo grįžti į Angliją. Jos kelionės
Churėhilliui, Eisenhoweriui ir Popiežiui.
miliono.
bilietas ir pasas yra dingę.

Ar pasunkės gyvenimas ?

EUROPOS2LIETUVIS

PRAEITIES VEIDAI IR DALYKAI
ŽODIS APIE ŽODŽIUS

SĮ kartą vietoje eilinio pasidairymo mū
sų spaudoje pažvelgsime kiek i praeiti, į
tolimesnius ir artimesnius asmenis ir da
lykus. Šiam reikalui pasinaudojome „Drau
go“ ir Eltos medžiaga.
TIESOS IR LAISVĖS RITERIS

Fridrikas Šileris 1805 m. gegužės 9 d.
amžinai padėjo plunksną berašydamas Demetrijų. Jis tada buvo 45 ir pusės metų
amžiaus. Nors fiziškai silpnas, tačiau va
lios jėga sukūrė daug, ypač dramos srity.
Per tą laiką plačiai ir visokeriopai išryš
kėjo Šilerio kūrybos pobūdis, jos reikšmė
ir veikmė. Nes, kaip sako Signer Wuerth,
ne visi laikai Šilerį vienodai priėmė: ma
terialistiniams su juo nebuvo pakeliui, ide
alistiniams ir karžygiams jis buvo mieles
nis.
Dėl to ne be reikalo ir mūsų Vincas Ku
dirka vertė į lietuvių kalbą Šilerio Vilių
Telį ir Orleano mergelę, siekdamas tais
veikalais įskiepyti daugiau ryžto kovojan
tiems su mūsų tautos priešais ir alintojais.
Bet realistams ir Nietzschei jis tebuvo
„moralinis trūbočius“, permažai germaniš
kas ir romantiškas. O romantikams per
mažai poetiškas...
Paprastai literatūros istorikai Šilerio
draminę kūrybą skirsto dviem laikotar
piais: audros ir varžto ir klasikos. Bet rei
kia žinoti, kad tas skirstymas eina ne iš
Šilerio dvasinio lūžio, bet iš jo augimo ir
brendimo. Pirmoji reikšmingesnioji Šile
rio drama Plėšikai 1780 jau kovoja su in
divido laisvės varžymu, nors brandžiajam
Viliuj Telyj individą pakeičia tauta. Bet ir
Fiesco 1783 rodo, kad ir laisvės siekimui
turi būti ribos arba bent laisvės motyvas
tvirčiau pagrįstas. Klasta ir meilė 1784
griauna luomų skirtumus, kaip ir Šeks
pyro Romeo ir Julija, bet Don Carlos 1787
kovoja prieš tironiją jau su Lessingo nuosakiumu ir Montesquieu demokratinės
valstybės idėja.
Štai tos pusiausvyros išdavos. Savęs per
vertinimas tiek pat žalingas, kiek ir neįver
tinimas. Tai Wallensteino tragedija, gera
pamoka prieš diktaūrinius kėslus. Paleng
va vėl bando įsėlinti antikinis likimas į
Maria Stuart 1800, o ypač į Mesinos suža
dėtinę 1803, bet jis, kad ir negalutinai
įveikiamas. Ne likimas, bet veikiau klasta
suardo kilnesnę asmenybę Demetrijuj
1805. Kaip mažas žingsnis į šalį griauna
pusiausvyrą, rodo Orleano mergelė 1800:
kova už gerai įžiūrėtą idealą laimima be
jokio kompromiso su priešu. Garsusis Ši
lerio posakis „pasaulio istorija tai pašau
lio teismas“ niekur geriau nepasitvirtina
kaip Viliuj Telyj 1804, kur net tirono (Ges
slerio) nužudymas atrodo nepakankamai
pagrįstas. Bet tai populiariausia drama
pavergtosioms tautoms.
Šileris nebuvo svetimas lietuviams. Ta
čiau svarbiau dar tai, kad ir Lietuva nebu
vo Šileriui svetima. Nes kaip dažnai per
daug jau pabrėžiama svetimųjų mums įta
ka, o užmirštama, ką patys esame davę ki
tiems.
Yra tam tikrų lietuviškosios įtakos pra
dų Šilerio kūryboj. Visų pirma mūsų dai
na neliko jam nežinoma ir jo nepaveikusi.
ŠVIETĖJO PALIKIMAS

Antanas Tatarė, kunigas, vienas pirmų
jų mūsų liaudies kultūrintojų ir švietėjų,
buvo gimęs 1805 metais, taigi šiemet suei
na 150 metų nuo jo gimimo. Kilęs nuo
Griškabūdžio, buvo vikaru Balbierišky, Il
guvoje, Lukšiuose; rusų persekiodamas už

KETURI

lietuvybę po 1863 m. sukilimo ištremtas į
Lomžą, kur ir mirė 1889 m. Dar senais lai
kais buvo išspausdinta jo raštai: Žiburys
rankoje dūšios krikščioniškos (1848), Pa
mokslas išminties ir teisybės (1851; — pro
za rašytos, perdirbtos Aizopo, Krasickio,
Lafoneto Krylovo pasakėčios), Tiesiausias
kelias ing Dangaus karalystę (1853), Pa
mokslai (išelisti tik 1900 m.). Yra likę jo
poezijos ir kitų tikybinių raštų rankraščių.
Velionis poetas Motiejus Gustaitis yra pa
rašęs monografiją „Kunigas Antanas Ta
tarė. Jo gyvenimas, charakteristika ir raš
tai“. šis veikalas buvo išleistas prieš 40
metų Vilniuje.
KILNIOJI MOTERIS

TRAKĖNAI
(ARKLIO ATSIMINIMAI)
Dešimtas tęsinys.

Į naujai pirktą karinį vežimą Mykolas
pakinkė kumeles. Juodos, žvilgančios odos
pakinktai, išpuošti žėrinčiomis vario rinkė
mis, .visiškai nesiderino prie sunkaus, augštais tekiniais karinio vežimo, į kurį pasku
bomis abu vyrai išsivedėję sumetė du mai
šus avižų, Mykolas, lyg prisuktas, šnarinė
jo tarp vežimo ir arklidžių, vis ką nors ra
dęs, metė lentėton dėžėn, primenančion erd
vų aruodą, kiurksojusį mūsų Kėdainių žir
gyno arklidėse.
Bijūnas kapštelėjo paliktą kibirą ir pats
išsigando, kai išsiliejęs vanduo plačiu klanu
pasipylė po mūsų kojomis. Tarsi norėdamas
paslėpti savo nedorą darbą, jis'pasaga už
kabino paviftusį indą ir parito po mano ko
jomis. Šitoksai jo elgesys, šiurpus skardos
žvangėjimas, Bangos ir Smilgos artuma, su
krėtė mane ir aš įniršęs įkibau į Bijūno kar
čius, nepaisydamas čia pat esančių kareivių
ir Mykolo, vis tebetriūsiančio prie karinio
vežimo.
— Ar pasiutot! Perkūne! — šaukė bėg
damas prie mūsų Mykolas, kai aš vis dar
dantyse laikiau Bijūno karčius. Pasišokėjęs
Mykolas (vėrė už žąslų ir, trumpai suėmęs,
taip kietai užsuko abu pavadžius, jog pa

KNYGA APIE ARCHIMEDA
Archimedas. Didysis graikų mokslinin retų nepastebėtų reikšmingų rišamo klau
kas. Parašė Saliamonas Antanaitis. Išlei simo gelmių, nors ir labai nesidomėtų fi

do Lietuviai Saleziečiai. Castelnuovo Don
Bosco, Italia, 1955.
Kruopščiai surinkęs gausingos medžia
gos, autorius sugebėjo, rašydamas vien
apie Archimedą, atskleisti prieš ir ne taip
jau akylą skaitytoją tą didįjį mokslo ir
meno lopšį, kuris taip gražiai buvo anais
laikais graikų išminčių pasauliui perteik
tas Graikijoje.
Ir anksčiau yra buvę ir kitur savotiškų,
žmonių išmintį vaizduojančių, pasireiški
mų lopšių. Pvz., kinai ir Cho dar 4000 me
tų prieš Kr. jau tiksliai mokėjo nuspėti
mėnulio aptemimus.
Mums šiuo atveju įdomus Archimedas
gyvenęs 287-212 prieš Kr.
Arichimedas — autoriaus sumaniai pa
vaizduotas kaip matematikos, fizikos, mehcanikos, astronomijos mokslų pradinin
kas. Ryškiai parodyti keliai, kuriais eida
mas, Archimedas priėjo dar ir šiandien tebegaliojančių ir galiosiančių išvadų, visvien ar tai būtų geometrijos samprotavi
mai ar tai skysčių savybės, ar tai svirties
keliamoji galia, ar tai jau fizikos įžvelgtų
pradų taikinimas mechniniams įtaisams
tėvynei nuo taip žiaurių įkyriųjų romėnų
ginti.
Sako, būk žmogus teįstengia kitų galvo
se brendusias jau — jau, taip sakant skra
jojančias ore proto išdavos sukaupęs sa
vyje, pats protavęs, ką sugretinęs, ką at
metęs, suglausti ir parodyti — pranešti ki
tiems. Atrodo, gi su Archimedu bus buvę
bene kitaip.
Sklaidydamas taip lakiai skaitomą to
kią įdomią knygą skaitytojas kas kartą ap
tiks vis dar kitų ir kitų anksčiau neįžiū-

Marija Pečkauskaitė, kurios mirties 25tas metines šiemet švenčiame, yra mums
brangi kaip taurios lietuvės paveikslas,
kaip gili pedagogė rašytoja.
Marija subrendo Lietuvoje, pasisavinda
ma ir išugdydama lietuviškos dvasios kil
niąsias savybes: tiesumą ir meilę, pasiau
kojimą ir karžygiškumą. Lietuvos meilę
jai kvėpė visa lietuvių praeitis, įsigyveni
mas į tautiečių vargus.
Augštąjį mokslą ėjo vakaruose, kur tu
rėjo progos susipažinti su ano meto garse
nybe, giliu pedagogu ir humanišku prof.
Foersteriu. Jam Marija liko dėkinga visą
gyvenimą. Jo idėjos, mintys ir jausmai ta
po Marijos sielos ir dvasios turiniu. Fri
burgo u-to studijų įtaka liko žymi visą
gyvenimą. Jeigu Lietuva jai davė kilnią
sielą, išmokė tauriai mąstyti, tai Foersterio mokykla subrandino jos asmenybę pagrįsdama loginiu gilumu ir praktiniu nuo
seklumu. Susidūrimas lietuviškos dvcsios,
pilnos mistinio ilgesio, su praktiškais va
karais jai buvo nepaprastai naudingas.
Lietuviškasis kilnumas įgavo daugiau gy jos pagrindais, finansų ministerijos subsi
venimiškos jėgos, pasipildė vakarų kultū dijuojamas. Klaipėdą vokiečiams užėmus,
ros patirtimi bei jos dvasia. Todėl ir „Jau Prekybos Institutas 1938 m. persikėlė į
nuomenės Auklėjimas“, nors tai yra es Šiaulius. Iš pradžių jam teko glaustis įvai
mėje „Foersterio minčių ir dvasios išraiš rių įstaigų namuose. 1940 m. buvo pasta
ka“, tačiau jau grynai lietuviškas. Čia pra tyti specialūs Prekybos Instituto Rūmai su
kalba nebe vakarietis, nebe anas tėvinis ir chemijos laboratorija, prekių muziejumi,
protinis humanistas, bet daugiau mylinti, biblioteka, seminarais, studentų klubu,
gyva, gaji ir kasdieniška lietuvės siela. sporto sale ir kt. augštajai mokyklai rei
Marija savo mokytoją duoda pažinti jau kalingomis patalpomis. Deja, jais Institu
savoj dvasioj ir lietuviškame mąstyme. Ji tas mažai tegalėjo pasinaudoti. Rūmų dar
nepraranda nei savarankiškumo, nei savi nebaigus įrengti, Lietuvą okupavo bolševi
tumo.
kai. Kai kurie Instituto profesoriai pasiMarija savo prigimtimi buvo gimusi bū • traukė į Vokietiją, kai kuriuos bolševikai
ti pedagoge. Tai reto kilnumo siela. Ta pašalino. Tačiau Institutas tęsė savo darbą
čiau jos pedagogika yra savotiška ir įdo ir, nors bolševikai ir bandė daryti įvairias
mi. Joje nėra nei platoninio vienišumo bei „socialistines reformas“, mokslas buvo tę
idėjinio perdėjimo, nei praktinio vienaša siamas. Lietuvą okupavus vokiečiams, Pre
liškumo. Pilnatvė ir visuma Marijai visa kybos Instituto rūmuose įsikūrė karo li
dos stovėjo akyse. Tai meilės dvasia, kuria goninė, o mokslo reikalams vėl teko ieško
vadovavosi visi didieji žmonijos mokyto ti pakampių. 1943 m. jį vokiečiams užda
rius, Prekybos Instituto darbas perėjo į
jai.
Auklėjamieji patys, meilės paliesti, jos „pogrindį“, t.y. tik nelegaliai susirinkdavo
sužavėti, patraukti ir apgaubti turi bręsti studentai klausytis paskaitų, laikyti egza
ir nešti gražių vaisių. Auklėtiniai ją mylė minų etc.
jo, nes jie nieko kito nematė joje, kaip tie Nepriklausomybės laikais Prekybos In
są, taiką ir ramybę. Jie ją gerbė, nes jos stitute veikė prekybos, kredito ir konsulaartuma juos sušildė, nuramino ir padrąsi- rinis skyriai. Jame studijuodavo per me
no.TTie jai buvo atviri ir savi, nes ji juos tus 150-180 studentų.
Institute veikė šios studentiškos organi
motiniškai suprato. •
zacijos: varpininkų korp. „Granitas“, atei
MOKSLO ŽIDINYS
tininkų korp. „Gintaras“ ir tautininkų
korp. „Hercus Monte“. Be to, kooperacijos
Prekybos Instituto 20 m. įkūrimo su d-ja, choras, sporto klubas etc.
Instituto mokomąjį personalą paskuti
kaktis. 1935 m. Klaipėdoje buvo įsteigta
jauniausioji Lietuvos augštoji mokykla — niais nepriklausomybės metais sudarė 9
Prekybos Institutas. Vienas jo steigėjų ir vyresniojo, 31 jaunesniojo ir 2-3 pagelbipirmasis rektorius buvo prof. E. Galva nio personalo nariai. 1941 m. deportacijų
nauskas. Šios augštosios mokyklos uždavi metu bolševikai išvežė Prekybos Instituto
nys buvo paruošti kvalifikuotų žmonių be docentą, Lietuvos Banko direktorių Stat
siplečiančiam ir besivystančiam Lietuvos kų (skaitė kredito įmonių ūkio mokslą) ir
ūkiui. Institutas veikė privačios instituci- lėkt. Armūną (finansų matematiką).

BR. DAUBARAS

jutau, kad veržiamas liežuvis įtriško į mano
dantis. Bijūnas, bijodamas susilaukti to pa
ties, tuoj aprimo ir tik galvą panarinęs įnir
tusiai kramtė žąslus, karts nuo karto akimis
žvairuodamas tai į -besisukaliojančią apie
vežimą Mėtą, tai į vežiman pakinkytas ku
meles.
Karinį vežimą pardavę vokiečiai padėjo
Mykolui apsisukti siaurame mūsų arklidžių
kieme. Mudu su Bijūnu, pajutę, kad Banga
ir Smilga, lyg per žarijas žengdamos išdar
dėjo pro vartus, nenorėjome pasilikti ir tuoj
pat it įgelti pradėjome šokinėti. Tačiau
ant ožio jau sėdėjo Žemės Banko kieme su
tiktas vyras ir, matyt, greit su mumis apsi
pratęs, taip vadelėmis vairavo, jog turėjo
me paklusti jo valiai.
Mūsų akimis neįprastai tą saulėtą dieną
atrodė miestas: net ir judriausioje miesto
gatvėje, Laisvės Alėjoj, mažai tesimatė žmo
nių, o visų parduotuvių durys buvo akli
nai uždarytos. Niekas nestovėjo prie prekylangių, niekas nesėdėjo alėjos suoliukuose.
Vienur kitur, kiemų tarpuvartėse stovėjo pri
krauti sunkvežimiai, rankiniai žemučiai ve
žimėliai, ar kurnekur prie sienos atremtas
dviratis, apkarstytas; ryšuliais. Atrodė, lyg
visi miesto gyventojai būtų ištirpę nuo karš
tos vidurvasario saulės ir sulindę į gilius rū
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sius, ar ūmai išbėgę iš gyvenamų namų, ku
rie už akimirkos turėtų būti išsprogdinti.
Mes stabtelėjome ties Daukanto gatve.
Vežėjas pririšo kiekvieną atskirai taip tvir
tai prie liepos, lyg mes čia turėtume stovėti
visą parą. Bijūnas bandė gnybtelėti prie lie
pos augančią smilgelę, bet jis vos įveikė
truputėlį žemiau palenkti galvą: tvirtas pa
vadis buvo toks trumpas, jog mes negalėjo
me nė galvų pamosikuoti. Viršuje džiūvo
liepų žiedai, skleisdami malonų kvapą. Ten
ūžė darbščiosios bitės, visiškai nepaisyda
mos baugios nuotaikos. Mūsų naujasis šei
mininkas, perėjęs per gatvę, kumštimi dau
žė į gelsvas parduotuvės duris. Pertrauko
mis jis vis žvalgėsi į mus, lyg bijodamas,
kad mudu nepabėgtume su visa liepa. Tuš
čiu šaligatviu dvi moterys traukė rankinį
vežimėlį. Gailiai cypė neteptos ašelės ir
skardžiai aidėjo tekinėliai kietame grindiny
je. Pagaliau kyštelėjo seno, apšepusio vyriš
kio galva pro duris.
— Klausyk, Linkiau, matai turiu arklius
ir išvažiuoju. Ar turi dar nors kiek rūkalų?
—. teiravosi mūsų vežėjas.
— Tai jau išvažiuoji?.. Jums tikrai kelio
nėn dar surasiu. Tik jau kaina, žinoma, ge
rokai nuo vakar pašoko...
— Kiek turi, ir kiek nori?
Porą- myliukių „Turmac“, senos ga
mybos. po tris šimtukus...
— Duok keturias!
— Jei taip priedo laikrodėlį, ar kokį auksinuką, gal surasčiau...
— Kai sugrįšiu, gausi ir auksinuką, o da
bar imk pinigus ir duok keturias dėžutes, —
bruko vežėjas senio rankon banknotus.
— O jei nebesdgrįšite?.,

zika ir jai giminingais mokslais. Čia atras
ryškius kelius lakaus galvojimo, suma
naus apibendrinimo, paprastai išreikštų
sudėtingiausių aniems laikams, arba kal
bamų mokslų pradžiai, išvadų ar gamtos
dėsnių — vienur matematikos reiškiniais,
kitur — fizikos mokslo nusakomomis gam
tos Kūnų savybėmis.
Jau, rodos, ko-ko, bet tėvynės meilės čia
neaptiksi. Yra, ir iki gyvybės visiško nu
vertinimo, kad tik sprendžiamų mokslo
minučių neliečiamybę išsaugotų.
Kad mūsų patyrusieji mokytojai bet ku
ris iš savo pamėgta ar ilgą laiką dėstyto
mokslo turėtų progos paskelbti bent po
mažą datelę to, ką padarė S. Antanaitis,
susidarytų platesniajam lietuvių jaunūomenės akiračiui išvystyti itin brangių šal
tinių rinkinys.
Ignas J. Končius
(Iš „Draugo")

MŪSŲ MENO INDĖLIS

Tai buvo tolimojoje Brazilijoje. 36-tojo
Tarptautinio Eucharistinio Kongreso pro
ga Lietuvos Atstovybės kultūros skyrius
Rio de. Janeiro surengė lietuvių religinio
meno parodą, kurią aplankė ne tik iš visų
kraštų suplaukę piligrimai, bet ir brazilų
intelektualai, bei augšti dvasiškiai. Kardi
nolas Strich tarė šia proga net trumpą žo
dį į lankytojus. Parodos eksponatus tvar
kė P. Babickas. Vertingos medžiagos pri
siuntė gen. konsulas J. Budrys ir ponia
Daudžvardienė. Eksponatų tarpe buvo taip
pat mūsų moderniųjų dailininkų kūriniai.
Iškeltinas Adomas Trumpis, kuriam suka
ko 115 m. (gimęs Lietuvoj 1840 m.). Rio
de Janeiro dienraštis „Tribūna da Impensa“ apie šį lietuvių dailininką ir jo paro
doj išstatytus kūrinius rašo: „Jis yra
mums nemirtingos Lietuvos simbolis“. Pa
rodą aplankydavo apie 8.000-10.000 žmo
nių per dieną. Parodos lankytojų knygoje
randame tokių atsiliepimų: „Jei visi žmo
nės gyventų tokiame augštame dvasiniame
pakilime kaip lietuviai, mūsų žemė pavirs
tų meilės rojum“ (Auciano Lemos Noguei
ra), — „Giliaai sujaudintas lenkiu galvą
prieš didvyrišką lietuvių tautą ne tiek dėl
jos nuoširdaus prisirišimo prie tikėjimo,
kiek dėl nuostabių meno gabumų, kurių
čia žerte pažerta“ (Messios Tavares) ir
pan. Ši paroda aip pat padarė labai gerą
įspūdį ir ją lankiusiems mūsų dvasiškiams
— vysk. Brizgiui, prel. Tulabai ir kitiems.
Parodos lankytojams pradžioje buvo dali
namas Aušros Vartų Marijos paveikslėlis,
tačiau jo pakako tik 3 dienoms. Atsilan
kiusiems žurnalistams buvo įteikiama „Lituana Iliustrada“. ši paroda parodė, kad
nereikia daug žmonių, kad Lietuva būtų
tinkamai reprezentuojama.
ŽYMAUS LATVIŲ PROFESORIAUS
SUKAKTIS

Žinomas latvių mokslininkas ir visuo
menininkas, Latvijos Universiteto profeso
rius med. Dr. Jakobs Alksnis š.m. rugpjū
čio 22 dieną atšventė 85 metų amžiaus su
kaktį. Tremties dienas jis leidžia Londone,
yra geros sveikatos ir nuotaikos. Gyvenda
mas pas savo vaikus, sukaktuvininkas ra
šo atsiminimus.
Prof. Alksnis yra Pabaltijo tautų ben
dradarbiavimo karštas šalininkas. Jis
daug kartų yra dalyvavęs gydytojų kongre
suose Lietuvoje, o Kauno Vytauto Didžio
jo Universitetas yra jį pagerbęs, suteikda
mas Garbės Daktaro laipsnį. Savo atsimi
nimuose apie Pabaltijo valstybių gydytojų
bendradarbiavimą (ištraukas atsiminimų
paskelbė latvių laikraštis „Aviže“ š.m. rug
pjūčio 19.d. numeryje), prof. Alksnis tarp
kitko rašo, jog jam tekę arčiau pažinti Lie
tuvos prezidentą a.a. Antaną Smetoną, pas

Krikšto problema

Algis: Krikštyti vos gimusį kūdikį ar
nėra gal būt laisvės pažeidimas. Juk jis
dar nieko nežino apie Krikščionybę. Kam
jį įpareigoti.
Vitas: „Jei kas neatgims iš vandens ir
Šventosios Dvasios, tas negalės būti išga
nytas“, sako Kristus. O į Tavo klausimą
tiksliai gali atsakyti pats kapelionas.
Kun.: Prileiskjme, kad turtingas žmogus
įsūnija labai prasiskolinusios šeimos kūdi
kį ir jį padaro savo didelių turtų paveldė
toju. Ar tai bus kūdikio laisvės pažeidi
mas? Per krikštą kūdikis išlaisvinamas iš
begalinio gimtosios nuodėmės padaryto
nuostolio, sieloje įspaudžiamas amžinas
niekuo neišdildomas Kristaus ženklas —
sakramentinis charakteris, padaromas pil
nateisis Bažnyčios narys, Dangaus pavel
dėtojas.
Krikšto tėvai kūdikio vardu atsižada
velnio ir visų jo darbų bei tuštybių. Tai
yra kiekvienos sielos pareiga ir tuo nusta
tomą gyvenimo programa. Tas įsipareigo
jimas nekyla iš krikšto tėvų duoto paža
do, bet iš Dievo teisės į savo kūrinį. Per
krikštą kūdikis veltui apdovanojamas ant;
gamtinėm dorybėm, kad vėliau atėjęs į
protą, galėtų laimėti gyvenimo kovą.
Algis: Už kūdikį Tikėjimo išpažinimą
padaro krikšto tėvai. Tikėjimo aktas juk
turi būti sąmoningas ir laisvas.
Kun.: Krikšto tėvų Tikėjimo išpažini- ■
mas rodo Bažnyčios norą ir motyvą dėl ko
jį krikštija. Patys krikšto tėvai yra ga
rantija, kad beaugančiam vaikui bus mo
ralinė ir religinė pagalba. Krikšto metu iš
kūdikio nereikalaujamas asmeniškas Ti
kėjimas, nes tam jis dar nepajėgus. Tas
reikalinga tik tada kada suaugęs krikšti
jamas. Tai yra kūdikio privilegija, kuri
jam suteikia begalinę Tikėjimo šviesą ir
palinkimą, o kada paaugs ir bus išmoky
tas, turės asmenišką pareigą tikėti.
Algis: O kaip su troškimo krikštu?
Kun.: Jei žmogus tobulai gailisi už savo
nuodėmes ir yra pasiryžęs padaryti viską,
ką tik Dievas reikalauja išganymui, jis
tam tikra prasme pasikrikštyja. Kankinio
krikštas yra mirtis, ar mirties kančia už
Tikėjimą, ar už kurią krikščionišką dory
be. Troškimo ir kraujo krikštas neįspaudžia sieloje sakramentinio charakterio, bet
tam tikra prasme pavaduoja vandens krik
štą. Matydami krikšto neapsakomą vertę,
reikia stengtis, kad gimęs kūdikis būtų
kaip galima greičiau apkrikštytas.
P. Dauknys MIC

PAMALDOS
BRADFORD — rugsėjo 4 d., 12,30 v.
LEEDS — rugsėjo 4 d., 3 v. p.p.
NOTTINGHAM — rugsėjo 11 d., 12,15 v.
KULTŪROS NAUJIENOS

Maryland universiteto labaratorijoje
mokslininkams pavyko sudaryti tokią—į
smogiamą bangą, kuri keliavo 30,400 my
lių greičiu per valandą. Tai 40 kartų dedesnis greitis, kaip garso; tai daug dides
nis greitis, kaip žmogaus pasiektas lėktu
vu (1,650 mylių per valandą). Tas naujai
pasiektas greitis yra jau didesnis, negu
reikalinga atsiplėšti nuo Žemės traukos ir
iškeliauti į erdves: šiam reikalui pakaktų
25,000 mylių greičio per valandą.
> Mokslininkai dabar svarsto — kokias
medžiagas panaudoti tarpplanetiniam su
sisiekimui, kad jos nesutirptų greit skriedamos per orą. Dabar naudojamos medžią
gos sutirptų skriedamos penkis kartus
greičiau negu garso greitis.

kurį jis, drauge su kitais gydytojais, viešė
jęs Nepriklausomos Lietuvos prezidentūro
je.
Broliškos tautos žymiam mokslininkui^
prof. J. Alksniui, grabingos sukakties pro
ga, linkime geros sveikatos ir ištvermės
tremties dienose.
A. P.

— Tada nueik į mano ūkį ir pasiimk šią — klūstelėjo jaunesnioji moteris, perimda
karietą!
ma iš senosios tik ką gautus raktus.
Žmogėnas išniro iš tarpdurio ir apžvelgė
— Išvyko, išvyko. Galite drąsiai ten va
mus.
žiuoti ir šeimininkauti. Laimės tas, kas ten
— Kad taip, ponas, raštelį paliktumėte. pirmas įsibraus. Juk matote, kiek jau čia
Žinote, tokie laikai. Kas gali žinoti... Kol išplėštų butų.
aš atnešiu rūkalus, parašykite, ponas, kad...
— Tai mes jau, ponuli, ir skubėsime__
— Gerai, gerai ponas Linkiau, tik pasku Ačiū, labai ačiū, — lankstėsi senoji, apsuk
bėk. Raštelį gausi ir karietą taip pat...
dama cypiantį vežimėlį.
Tai gal į vidų užeisime? — kvietė pre
— Jau būtumėt man geriau tuos raktus
kybininkas.
atidavęs. Jos jau ir taip nebeturi kur dėti
— Matai, kad negaliu palikti arklių! prisigrėbto per vieną naktį turto, — prie
Pats jau tik paskubėk, o aš čia pat ant sie kaištavo prekybininkas, kai cypiąs vežimėlis
nos pasirėmęs parašysiu, — atsakė vežėjas, užsuko už kampo.
traukdamas iš kišeniaus knygutę.
— Pačiam juk karietą palieku! Galėsi •
— O kurgi jūs dabar su tokia brička? — važinėti, kai draugai ateis, — juokėsi vesulaikė pro šalį vežimėlį betraukiančias mo žėjas, nešdamas keturias dėžutes.
— Važinėti, tai jau aš nevažinėsiu, bet
teris.
— Dievuliau, tai jūs dar Kaune! Juk sa odą, tai dar šį vakarą norėčiau nupjauti. Ži
ko, kad jau Jonavoje bolševikai! —puolė note, tokiais metais už odą daug galima bus
gauti. Jau anais metais jie visi atėjo basi, ką
vyresnioji moteris mūsų šeimininką.
— Aš tai va, su šiais lėktuvais spėsiu iš bekalbėti apie dabartį, — karietos kraštus
skristi, jei jie būtų ir Petrašiūnuose, bet kur čiupinėdamas, samprotavo prekybininkas.
— Sakyk, pone Linkiau, ar pats nesibi
jūs traukiate? Ar pasitikti?
jai
pasilikti šiame ištuštėjusiame mieste ir
— Mes jau nutarėm likti. Kaip bus, taip.
Geri žmonės išbėgdami paliko mums šį tą, laukti nežinios?
— O kurgi man bebėgti? Mano moteris
tai dabar ir važiuojame parsigabenti...
— Jei jau šitaip, tai imkite ir mano buto ir sako: — atsipirkinėjome nuo vienų, atsiraktus. Ten vis šio to rasite. Tik žiūrėkite, pirksime ir nuo kitų. Jei tik neuždegs mies
tos didžiajame kambaryje pakabintos vėlia to, pragyvensime ir be bėgimo. Mes juk ne
vos nepaimkite ir to užrašo ant-sienos ne politikuojame : kokia valdžia bus, tokios ir
nutrinkite. Visą kitą, gabenkite, kiek įveik klausysime...
— Tai iki pasimatymo! — šūktelėjo iš
site...
karietos balsas.
— Ačiū, ačiū, pone. Mes jau pasimelsi — Dar šį vakarą užbėgsiu į Rimgaudus,
me, kad tik jums sektųsi... Kad laimingai — atsiliepė prekybininkas nuo šaligatvio,
sugrįžtumėt. Gal ir neilgai jie čia bus, o kai mes pasukome pro man neįžiūrimo augš
mes jau jūsų daiktelius pasaugosime... Vie čio baltą pastatą, dunksantį gatvių sankry*
nas Dievas težino, kas čia dabar bus...
žoje.
-jgH
— Ar jau ir jūsų ponia išvyko iš Kauno,
(b. d.)

r. 34/(414) 1. IX. 1955.
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
VISI Į TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ

Londono ir pravincijos lietuviai šiais
metais kviečiami Tautos šventės minėji
mui rinktis į Londoną!
Minėjimas įvyks rugsėjo 10 d. 7 v.v. XX
Century Teatre, — Westbourne Grove, W.
11. Kelios minutės kelio nuo Lietuvių Na
mų. Minėjimo vieta autobusais pasiekia
ma: 15, 52, 7, 27, 28, 31, 46. Požeminiais
iš Ladbroke Grove ar Notting Hill Gate
stočių tik 5 minučių nuotolyje salė.
Programoje Koncertas, kurį išpildys
Škotijos lietuvių šv. Cecilijos choras, Lon
dono Vyrų choras ir solistas B. Povilavičius.
Iš provincijos visų organizacijų skyriai
kviečiami organizuoti ekskursijas į šią
šventę.
D.B.L.S. KONFERENCIJA

Š.m. rugsėjo 24-25 dienomis Lietuvių So
dyboje, Headley Park, įvyks D.B.L.S. kon
ferencija, kurioje bus skaitoma visa eilė
paskaitų aktualiais klausimais. Konferen
cijoje kviečiami dalyvauti Skyrių Valdy
bų atstovai ir kiti nariai, kurie labiau do
misi lietuvių išeivijos veikla. Dalyviai tu
ri išanksto užsiregistruoti D.B.L.S. Centro
Valdyboje.
Paskaitos bus sekančiomis temomis:
■k 1. Lietuvis išeivis Rytų-Vakarų konflik
te,

2. D. Britanijos lietuvių bendruomenė ir
D.B.L.S-ga,
3. Lietuvių politinės organizacijos ir jų
tikslai,
4. Lietuvio išeivio uždaviniai,
5. „Lietuvių Namai“, jų tikslas, paskir
tis, ir pateisinimas,
6. Tautinė kultūra.
Konferencija prasidės, rugsėjo 24 dieną,
2 vai. p.p., šeštadienį. Baigsis tuo pat laiku
sekmadienį, rugsėjo 25 d.
ŠIMTAS EKSKURSANTŲ LIETUVIŲ
SODYBON

Šv. Onos D-jos ruošiamon ekskursijon
į Lietuvių Sodybą jau užsirašę 100 eks
kursantų. Ekskursija išvyksta sekmadienį,
rugsėjo U d., 9 vai. Autobusai pajudės
mm Parapijos Bažnyčios ir nuo Lietuvių
Namų. Sekmadienį Lietuvių Sodyboje kon
certuoja Škotijos lietuvių šv. Cecilijos cho
ras. Norį ekskursijoje dalyvauti, prašomi
, paskubėti užsirašyti.
*

PROF. S. ŽYMANTAS IŠSKRIDO
ŠVEICARIJON

DBLS CV vicepirmininkas prof. S. Žy
mantas šią savaitę išskrido Šveicarijon
dalyvauti VII Liberalų Internacionalo
kongrese, Lucerne, rugsėjo 1-3 d.d.
Lietuvių Liberalų grupę kongrese be
prof. Žymanto atstovauja ir J. Bataitis.
„VASAROTOJO ĮSPŪDŽIAI LIETUVIŲ
SODYBOJE“

Tokia antrašte kitos savaitės „E. Lietu
vio“ numeryje spausdinsime platesnį re
portažą apie Lietuvių Sodybą.
DOKTORANTAS J. MEDUŠAUSKAS
VIEŠĖJO LONDONE

Pereitą savaitę į Angliją iš Muencheno
atvyko ten stutdijuojąs filosofiją, dokto
rantas Medušauskas. Svetys dalyvavo
Tarpfederacinėje Pax Romana asamblėjo
je Leicesteryje ir Pasauliniame Pax Roma
na kongrese, Nottinghame, atstovavęs Stu
dentų Ateitininkų Sąjungą. J. Medušaus
kas yra Muencheno lietuvių apylinkės val
dybos pirmininkas, kelių laikraščių bend
radarbis ir uolus lietuviškos spaudos pla
tintojas Vokietijoje. Viešėdamas Londone,
aplankė Lietuvių Namus ir Sodybą.
GERB. SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

VOKIETIJA

LEICESTERIS
TARPFEDERACINĖ PAX ROMANA
ASAMBLĖJA LEICESTERYJE

Kiekvienais metais studentiškoji Pax
Romana sąjūdžio šaka (MIEC) rengia
tarpfederacinę asamblėją. Šiemet tokia
asamblėja įvyko rugpjūčio 15-17 d. Anę
joje, Leicesterio mieste, Ratcliffo vardo
kolegijoje. Asamblėjoje dalyvavo 35-kių
tautų katalikiškų studentų federacijų, ku
rios yra Pax Romana nariais, atstovai. Lie
tuvių Studentų Ateitininkų Sąjungą atsto
vavo iš Miuncheno atvykęs J. Medušauskas.
Atsižvelgiant į tai, jog po šios tarpfederacinės asamblėjos turėjo sekti pasaulinis
Pax Romana kongresas, Leicesterin suva
žiavę delegatai negvildeno jokios temos, o
tik aptarė einamuosius MIEC reikalus ir
išsirinko naujus vadovaujamuosius orga
nus.
Iš ligšiolinio generalinio MIEC sekreto
riaus Bernard DUCRET pranešimo buvo
galima matyti, jog paskutiniuoju metu
Pax Romana idėjos randa itin gerą dirvą
tolimojoje Azijoje. Tai liudijo ir šis fak
tas, jog šioje asamblėjoje prašėsi ir buvo
vienbalsiai į Pax Romana priimtos kata
likiškos Korėjos, Hong Kongo ir Filipinų
studentų federacijos.
Europoje didelę veiklą išvysto socialinis
Pax Romana (MIEC) pasekretoriatas. Jo
centras yra Vokietijoje, Miunsterio mies
te. šis pasekretoriatas leidžia „Bulletin fiė
Liaison“, kuriame šalia informacinės me
džiagos talpinami įvairūs krikščioniško visiomenės mokslo straipsniai prancūzų, vo
kiečių, anglų ir ispanų kalbomis. Iš lietu
vių jame yra rašę prof. A. Maceina ir V.
Žvirgždys.
Leicesterio asamblėjoje buvo išrinkta
nauja MIEC direktorija ir naujas genera
linis sekretorius. Per dešimt metų sėkmin
gai Pax Romana uždavinius vykdęs ge
neralinis sekretorius šveicaras B. Ducret
pasitraukė iš savo posto, užleisdamas šią
atsakingą vietą jaunesnei jėgai — olandui
Thom KERSTIENS. MIEC prezidentu bu
vo perrinktas indas dr. J. KURIACOSE.
Sekančioje naujai išrinktos vadovybės ka
dencijoje studentų tremtinių federacijų re'
kalus MIEC direktorijoje atstovaus veng
ras L. de MAROTHY, neperseniausiai at
bėgęs iš Vengrijos, kur porą metų, stu
dentu būdamas, praleido komunistiniuose
vengrų kalėjimuose.
1956 m. tarpfederacinėje MIEC asamblė
joje kandidatų į direktoriją, kurią sudaro
be prezidento ir viceprezidento dar 6 na
riai, sąraše figūruoja ir „Ateities“ vardas.
Asamblėjai Leicesteryje pasibaigus, visi
dalyviai kartu nuvyko 33-čią j į pasaulinį
Pax Romana kongresą, Nottinghame.
J. Mcdaitis

MANCHESTERIS
KOVAS BANDO ATGIMTI

Po ilgos neaktyvios pertraukos Manches
terio lietuvių krepšinio k-da Kovas ban
dys vėl įsijungti į sportinį gyvenimą.
Ta proga, rugsėjo mėn. laikotarpy, lie;
tuvių klubo aikštelėje, numatoma surengti
visą eilę krepšinio rungtynių su įvairiomis
komandomis.
Pirmosios rungtynės įvyks rugsėjo 3 d.
5 vai, kur Kovas susitiks su Bradfordo
latvių k-da TRIMDA.
Tikimasi, jog lietuviška visuomenė įver
tins sportininkų dedamas pastangas ir at
silankys į rungtynes, parems sportininkus
moraliai ir medžiaginiai, tuo būdu suteik
dami jiems naujų jėgų ir geresnių sąlygų
toliau sportinėje veikloje dirbti.
Kovas numato dalyvauti ir šių metų vi
sos Anglijos krepšinio pirmenybėse

COVENTRY
PADĖKA

Prieš porą mėnesių, man dirbant anglių
kasykloje, Binlley, Coventry, mane ištiko
nelaimė. Buvau užverstas slenkančios ang
lies, kuri sužalojo mano kūną. Po to ilges
nį laiką turėjau gydytis. Dar ir dabar esu
be darbo. Tokiu būdu, mano šeimyninė
padėtis ypatingai pasunkėjo. Bet, dėka ma
lonaus ir nuoširdaus Coventry skyriaus
pirmininko p. J. Kazlausko, kuris savo
iniciatyva sugebėjo laiku ištiesti man pa
galbos ranką — surengti rinkliavą ir per
mūsų tautiečius sukelti man piniginę pa
ramą, aš buvau apgintas nuo vargo.
Už tat aš Coventry skyriaus p-kui p. J.
Kazlauskui ir parėmusiems mane nelaimė
je coventriečiams tariu nuoširdų lietuviš
ką ačiū.

Vis dar karts nuo karto pasitaiko nesusi
pratimų, kai skaitytojai, siųsdami prenu
meratos mokestį už „E. Lietuvį“, neparašo
aiškiai savo pavardės ir adreso. Adminis
tracija kartais gauna prenumeratos mo
kestį vien tik su neišskaitomu parašu ar
ba inicialais, arba iš viso be jokio parašo.
Tokiais atvejais klaida neišvengiama.
Redakcija iš savo pusės prašo gerb. skai
tytojų nesiųsti prenumeratos mokesčio nei
Redakcijos vardu, nei Redaktoriaus, o ad
Zigmas Blaževičius
resuoti šitaip: Lietuvių Namų B-vė, 1. Lad
broke Gardens, London, W.11, arba „Eu
WOLVERHAMTONAS
ropos Lietuvio“ Administracijai.
Ta pačia proga maloniai primenama,
š.m. rugsėjo 10 d., 6.30 vai., George Ho
kad dar yra skaitytojų, neatsilyginusių už tel salėje įvyks
šių metų antrąjį pusmetį.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
BRANGSTA IPOTEKINĖS PASKOLOS

Namus parduodančios taip vadinamos
Building Society bendrovės kelia duoda
moms paskoloms procentus. Kaikurios
bendrovės jau pranešė skolininkams apie
procentų pakėlimą. Paskolų' pabrangini
mas liečia ir naujai perkamus namus ir
senus skolininkus.

Programoje: I) minėjimas, 2) Taurės
įteikimas viltiečiams, laimėjusiems pirmą
vietą krepšinio lygoje ir mažesnės taure
lės įtekimas anglų komandai, laimėjusiai
antrą vietą.
Po to šokiai iki pirmos valandos nakties
Bufetas veiks iki 11 vai.
Artimesnių ir tolimesnių apylinkių lie
tuviai prašomi skaitlingai atsilankyti ir
tuo paremti sportuojantį jaunimą.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
TĖVŲ KOMITETO PADĖKA
RĖMĖJAMS
Vasario 16 Gimnazijos Tėvų Komitetas
savo pasitarimą Huettenfelde užbaigė vie
šos padėkos pareiškimu visiems gimnazi
jos išlaikytojafns ir geradariams.
1. Veikiantiems ir veikusiems Rėmėjų
Būreliams:

Mieli Tautiečiai, Jums rūpi gimtojo krašto
ir tautos reikalai, dėl to pirmieji supratote
Vasario 16 Gimnazijos svarbią paskirtį ir
be jokių svyravimų stojot į talką — įsipareigojot išlaikyti po vieną mokinį. Jau eilę
metų tęsit savo laisvos valios pažadą, to
dėl iki šiol gimnazija tarpsta, moko, auk
lėja ir kasmet išleidžia vis naujų šviesuo
lių, kultūros artojų prieauglį. Didžiai ver
tindami Jūsų ryžtą ir aukas, besimokan
čio jaunimo tėvų vardu reiškiame viešą
padėką.
Broliai ir sesės rėmėjų būreliuose, Jūsų
rankose gimnazijos veiklos pulsas — jis
plaks kol Jūs tęsėsite! Nelengva Jums me
tai iš metų atiduoti mėnesinę duoklę, ta
čiau dar sunkiau tiems, kurie aukoja sa
vo brangų poilsį toms duoklėms surinkti,
jas persiųsti. Liga bei nedarbas sutrukdė
kai kurių būrelių veiklą — jie įnašais atsi
liko, kiti visai užgęso. Kada irsta pama
tas, griūna ir pastatas! Mes, nedalios pa
lydėti, čia pagelbėti bejėgiai, todėl šiuo
didžios pagarbos pareiškimu kartu šau
kiamės į Jus ir į visus kitus tautiečius:
neleiskite tremties jūros bangose gimnazi
jai sudužti, bet pasikeisdami, pasivaduo
dami tęsėkite ją įtraukti į paskirties uos
tą.

letą metų per kun. A. Bungą, kuris čia
šventė savo primicijas. Visus labai nustebi
no maža šveicarų mergytė, padainuodama
lietuviškai „Pasėjau kanapę...“. Už tai su
silaukė karštų plojimų. Po to šveicarų cho
ristai padainavo kelias ševicariškas daine
les. Naefelso klebonui ir ponui Thoma at
sidėkojant už jų pagalbą lietuviams, cho
ro vadovas p. Budriūnas įteikė po knygą
apie Lietuvą vokiečių kalboje, papuoštą
tautinėmis juostomis ir lietuvių choristų
parašais, šis jaukus pobūvis su lietuvių
prieteliais šveicarais užbaigtas Lietuvos ir
Šveicarijos himnais. Po to lietuviai cho
ristai kartu su Naefelso klebonu, p. Tho
ma su ponia ir kitais šveicarais pavažinė
jo po gražiuosius, dangų siekiančius kal
nus. Nepaprastas šveicarų gamtos grožis
ir didelė švara paliko gilų įspūdį. Sugrį
žus iš kalnų teko atsisveikinti su vaišingai
siais šveicarais ir vėl leistis Vokietijos
link. Kelionė patiko_ labai visiems ir pali
ko neišdildomų įspūdžių,“
NEUSTADT/Holst.

Š.m. rugpjūčio mėn. 15 d. Neustadt/Holstein, Henningssoll, po neilgos, bet sunkios
ligos pasimirė mūsų tautietis Mikas Gropas. Velionis buvo gimęs 1871 m. spalio 11
d. Gropiškių kaime, Klaipėdos apskr. Mi
kas Gropas buvo didelis lietuvis patriotas.
Paliko žmoną ir dvi dukreles. Paskutiniuo
se metuose velionis apsigyveno'pas savo
žentą Joną Pareigi. Palaidotas Neustadt
kapinėse.

ja šalpos komisija. Balsų dauguma į nau
jąją šalpos Komisiją pateko Valteris Me
jeris, Julius Simonavičius, Augustinas Rutenbergas, Fricas Urbaitis ir Jonas Ilgaudas. Susirinkimui pirmininkavo Jurgis
Grunovas. PLN Neustadt./Holst. apylin
kės ir seniūnijos gyventojai ta proga pa
reiškė visiems geradariams už teikiamą
jiems paramą nuoširdžią padėką.
WEHNENAS

š.m. liepos mėn. 6 d. mirė Wehnen lietu
vių stovyklos gyventojas Julius Bečelis,
kilęs iš Vilniaus krašto. Palaidotas Oldenburgo kapinėse. Kadangi Čia Vokietijoje
giminių neturėjo, tai jo visą turtą perėmė
valsčius.
PAJ IEŠKOJIMAI

Labai svarbiu reikalu pajieškomj Ona
UNTULIS (po kapituliacijos gyvenusi be
ne Frankfurte), Adolfas EIGELIS ir Vikto
rija EIGELIENĖ.
Svarbiu reikalu pajieškomi Evaldas ir
Augustė LIUBERTAI ir jų vaikai Erikas,
Hugo, Augustas, Alfredas, Vilius ir Ger
hardas, visi pirmaisiais pokario metais
gyvenę Ravensburge, DP Camp Kloster.
Artimųjų pajieškoma Maria SLĖNIS,
merg. pavardė Franckiewicz, gim. 1904 m,
Kaune, ir jos sūnus Witold-Jan, gim. ca.
1928 m.
Artimųjų pajieškomi:
GVISTAK šeima,
KAUNIENĖ Ida, gim. 1908.8.19, ,
LUIDZIALAIT Ida, maždaug 50 m*, amž.
SKERATH Ema,
GEČAS Kazys, ir jo seserys Aleksandra ir
Juzė iš Vilniaus.
Pajieškomieji arba žinantieji jų antra
šus prašomi skubiai susisiekti su PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba adresu: Litauisches Zentralkomitee, Weinheim a.d. Bergstr., Postfach 233, Germany.

Iš Neustadt/Holstein apylinkės išemi
gravo trys šeimos: Otas Mejeris su žmona
Marta ir dukrele Lydia, Juozas Žaliaus
kas su žmona ir sūneliu Jonuku, Jonas
Lileikis su žmona Amalija ir dukerim Rū
ta. Ypatingai gražios buvo Jono Lileikio iš
leistuvės. Stotyje susirinko atsisveikinti
2. Bendrajam Amerikos Lietuvių Fon visi geri draugai ir pažįstami, matėsi ir
vokiečių, lenkų ir kitų tautų žmonių.
dui, BALF:
Rugpjūčio mėn. 15 d. buvo renkama nau
Jūs sėkmingai įgyvendinat kilniuosius
žmoniškumo bei krikščioniškos dorovės
principus papenėdami alkanus^ pridengda
mi nuogus. Jau eilę metų Jūsų duosnių
rankų suteikiamomis gėrybėmis naudojasi
ir Vasario 16 Gimnazijoj besimokantis jau
nimas. Už teikiamas gėrybes tėvų vardu
Rugpjūčio mėn. 15 d. Stuttgarte įvyko eksponatų kolekciją, o estų grafikos rinki
reiškiame Jums viešą padėką ir prašome
Baltų Draugijos Vokietijos posėdis. Iš vo nys su žinomo grafiko Wiiralto ir kt. kūritolimesnės paramos.
kiečių pusės dalyvavo
Sueddeutscher niais yra pakeliui iš Stockholmo. Gal nie
Dr. H. Dahmen kad mūsų tremties istorijoje, bent Euro
3. Lietuvių kuopoms prie USA armijos, Rundfunk režisierius
ir Baltų Draugijos generalinis sekretorius poje, baltai neturėjo tokių palankių sąly
L.S.Co.:
Besimokančio jaunimo tėvų vardu reiškia advokatas A. Gruenbaum. Lietuvių sekto gų pademonstruoti savo kult, pasieki
me Jums, Kuopų Vyrai ir Vadovybe, pa rių atstovavo jos pirmininkas advokatas mus ir veidą. Tenka apgailestauti, kad lie
dėką už padovanotą gimnazijai pagelbinį J. Bataitis, muzikas V. Banaitis, dr. fil. tuvių sekcijos visuomenės paramos šauki
klasių pastatą ir reikmenis bendrabučjo Rėklaitis, estus — pulk. Jakobsen, latvius masis dar nesulaukė patenkinamo atbal
valgyklai, už nuolatines darbo talkas bei — mag. Šildė. Nusistatyta Dienas rengti sio. Į išsiuntinėtus dar balandžio-gegužio
kitą daugeriopą paramą. Prašome, kad ir lapkričio mėn. 26-28 d. Tomis dienomis mėn._ bėgyje virš 80 bendraraščių mūsų
ateityje gimnazija rastų Jumyse šilto pri įvyks simfoninės ir kamerinės muzikos kultūrininkams Europoje ir Užjūriuose, te
koncertai, kurių 10610 Stuttgarto radijofo- atsakė vos desėtkas... Jei keli Vokietijoje
tarimo ir sulauktų paramos.
no orkestras atliks lietuvių, latvių ir estų gyveną dailininkai vėliau prižadėjo daly
4. Gimnazijos namų jgyjimo aukoto ■ kompozitorių kūrinius bei įvyks atskirų vauti, dar nepavyko laimėti didžiųjų mūsų
sekcijų posėdžiai ir viešos paskaitos. P. W. meistrų užjūriuose pritarimą. Pabaltijo
jams:
Banaičiui jau pavyko surasti ir lietuvių paroda Stuttgarte tačiau vistiek įvyks, ne
Be Jūsų aukų lietuviškasis mokslo-kultū- kompozitorių gaidų. Pabaltijo krašto ir žiūrint lietuvių atsilikimo, todėl Vokieti
ros židinys neturėtų nuosavų namų, be sa meno parodas apsiėmė surengti Stuttgarte jos lietuviai pakartotinai prašo visus pri
vos pastogės Vasario 16 Gimnazijos veikla esąs žinomas vokiečių Institutas Užsienio sidėti prie Baltų Dienų parodos. Prašoma
būtų sunki ir netikra. Todėl visiems, sa Santykiams (Institūt fuer die Auslandsbe- siųsti lietuvių meno kūrinius, ypač grafi
vo aukomis gimnazijos namų pirkimą pa ziehungen). šis institutas, po paskutinio ką, kurią patogiausia atsiųsti, bet taip pat
rėmusiems, reiškiame viešą padėką. Na karo perorganizuotas, anksčiau tyrinėjo ir audinius, tautiškus drabužius, drožinius,
mai jau nuosavi, tačiau dar neviskas uz užsienio vokiečių kultūrinį gyvenimą ir keramiką, gražesnes knygas, spaudą, foto
juos apmokėta. Tvirtai tikime, kad ir šis turi labai daug medžiagos apie Estijos ir nuotraukas — negatyvus ar pozityvus tin
likutis Jūsų bendrosios talkos eigoje bus Latvijos kraštus ir gyventojus, bet kadan kamus padidinimui. Eksponatai koncent
išlygintas.
gi Lietuvos vokiečiai nebuvo tokie skait ruojami oficialioje įstaigoje: PLB Vokie
lingi, tai ir medžiaga apie Lietuvą šiame tijos Krašto Valdyboje, jos pirmininko ad
5. Paskiriems aukotojams:
resu: Dipl. Ing. Pr. Zunde, Weinheim/Berg
institute, deja, yra nežymi.
Baltų tremtinių menui pavaizduoti lat strasse. Postfach 233. Visi eksponatai bus
Visiems, kurie pavieniai ar grupėmis bet
kurios formos auka parėmė Vasario 16 vių komitetas jau yra parengęs 60 latvių tvarkingai sugrąžinti, o siuntimo išlaidos
Gimnaziją arba joje besimokantį jaunimą, dailininkų tremtinių darbų ir tautodailės apmokėtos.
tėvų vardu reiškiame viešą padėką. Aukos
vertė ne pagal dydį, bet pagal išgalę ir
nuoširdumą! Gimnazija laukia, o mes ti
kimės ir ateity Jūsų vertingos paramos.
zeiel
(pas.) kun. A. Keleris, Tėvų K-to Pir.
J. Kaminskas, Tėvų K-to narys
„Europos Lietuvio“ skaitytojai, bus jau darbo dar buvo apie 100 pusi. Spaustuvė
A. Damijonaitis, Tėv. K-to nar.
anksčiau šiame laikraštyje skaitę, kad je atspausdinta jau virš pusė leidinio pus
MEMMINGENO LIETUVIŲ IŠVYKA
Amerikoje Tėvynės Mylėtojų Draugija lei lapių. žodžiu rinkimo ir spausdinimo dar
džia tikrai vertingą leidinį — Dr. V. Sruo bas bus tuojau užbaigtas ir mūsų taip mie
Rugpjūčio 13-14 dienomis Memmingeno gienės „Lietuvos Istorija“.
lai laukiamas leidinys pateks į rišyklą. Te
lietuvių choras „Darna“ vedamas muz.
nai jis ilgai irgi nesutruks. Rudenį ir ne
Budriūno aplankė gražiąją Šveicariją. Su
Daugelis gal pasakys, kodėl toji „Lietu vėliau šių metų pabaigos „Lietuvos Istori
choru kartu važiavo ir nemažas būrys tau vos Istorija“ yra toks vertingas leidinys?
tiečių iš Memmingeno, Ulrno, Dillingeno
ja“ bus jau pasiekusi savo mielus-rėmėjus
ir Muencheno. Šią kelionę suorganizavo Turime jau anksčiau išleistą A. Šapokos -prenumeratorius.
Memmingeno apylinkės Valdybos pirm, „Lietuvos Istoriją“.
Šis leidinys pačiai Tėvynės Mylėtojų
kun. A. Bunga. Vienas dalyvis taip aprašo
savo įspūdžius:
Norėdamas šį klausimą patikslinti krei Draugijai atseina virš 6 doleriai savikai
„Įvažiavus i Šveicariją, pirmiausia buvo piausi į Tėvynės Mylėtojų Draugijos pir na egzempliorius. Tačiau, kas ją dabar už
aplankytas krašto didmiestis Zuerichas. Il mininką „Sandaros“ redaktorių p. M. Vai- sisakys gauna po 5 dolerius egz. Garbės
giau buvo apsistota Lucernoje. Tolimesniu
kelionės tikslu buvo Ingebolio vienuoly; dylą, kuris pareiškė, kad šioje „Lietuvos prenumeratoriai-rėmėjai moka po 10 dole
nas, kuriame gyvena ir apylinkės ligoninė Istorijoje“ ‘sudėtoji medžiaga yre neten- rių už egz. ir jų vardai, pavardės, adresai
se dirba virš dešimties lietuvių seselių dencinga ir be jokių nukrypimų į šaluti- bus atspausdinti šio leidinio puslapiuose.
vienuolių, į šį kraštą atvykusių dar Ne numus. Be to ji praturtinta virš 300 nuo
Patiekiau apie „Lietuvos Istoriją“ infor
priklausomybės laikais. Daugelis jų jau
keliolika metų buvo negirdėjusios lietuviš traukų iš mūsų žilos, žilos senovės. Minė macijas labai trumpas ir be jokios rekla
ko žodžio. Choras padainavo seselėms ke tų nuotraukų foto kopijos didelės iniciaty mos. Aš pats Anglijoje išgyvenęs virš tre
letą lietuviškų dainų, kurios atgaivino vos ir lėšų dėka yra gautos iš JAV Kon jų metų įsitikinau, kad Anglijos lietuviai
joms tėviškės prisiminimus ir išspaudė ne greso Bibliotekos. Jos visos ligšiol dar
be ypatingos reklamos ir gražių žodžių di
vieną ašarą. Keliavome toliau i Marijos
šventovę Marija-Einsiedeln. Čia ir apsi- mūsų periodinėje spaudoje nebuvo pasi delius darbus nuveikia. Kartu gyvendami
nakvojom. Sekmadienio rytą kun. A. Bun rodžiusios. Taipgi leidinyje tilps dar virš įsigijome Lietuvių Namus Londone. Pa
ga atlaikė' pamaldas Marijos grotoje. Pasi 30 nuotraukų, kurios irgi niekur spaudoje galiau ir jūs vieni likę įsigijote „priedo“
meldę ir pailsėję, leidomės toliau į Nae- nepasirodė.
dar ir puikią lietuvišką sodybą. Tikrai
fels. čia buvo ilgiausiai apsistota. Mieste
lis nedidelis. Jį supa gražūs, didingi kal
„Lietuvos Istorija“ bus didelio formato džiugu gėrėtis pasiektais Jūsų bendro dar
nai. Pasižymi tuo, kad jame gyvena daug virš 800 puslapių. Įrišta į kietus viršelius. bo vaisiais, gyvenant ir šiapus Atlanto.
lietuvių draugų-šveicarų. Pirmasis su šiais
J. Janulaitis.
šveicarais ryšius užmezgė ir apie Lietu Rašant šias eilutes „L. Istorijos“ rinkimo
vos kančias bei lietuvių tremtinių vargus
painformavo kun. A. Bunga, prieš trejus
metus čia švęsdamas savo primicijas. Pa
žymėtina, kad šio miestelio šveicarai yra
IMIGRACIJA I SO KANADA M IR AMERIKAM
daug padėję materialiai Memmingeno ko
lonijos lietuviams ir yra priėmę atosto
goms lietuvių vaikus. Atvykę į čia skubėjo
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, darbo-buto
me į šveicarų pamaldas, kurias atlaikė ir
šveicarams pamokslą pasakė kun. A. Bun
garantijas, etc. ) parūpina Pasaulio Liet. Bendruomenės Britų Kolum
ga. Per pamaldas gražiai giedojo lietuviš
kas giesmes choras „Darna“, diriguoja
bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplomuotas teisininkas
mas muz. Budriūno. Šveicarų klebonas tą
dieną buvo paskelbęs Lietuvos diena ir
JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
prašė savo parapijiečių pasimelsti už kenčiačią Lietuvą. Po pamaldų šveicarų kle
*
Įstaigos adresas:
bonas pasikvietė visus bendriems pietums,
kuriuose taip pat dalyvavo didelis lietuvių
SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
prietelius ir kovotojas už Lietuvos reika
lus p. Thoma su Ponia (ponia Thoma yra
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C„ CANADA
lietuvaitė) ir būrys šveicarų choristų. Naefelso klebonas šiltais žoldžiais pasveikino
(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos
chorą ir visus lietuvius, padėkojo už gražų
giedojimą bažnyčioje ir kvietė čia jaustis
smulkesnės informacijos).
kaip namuose. Pažymėjo, jog su lietuviais
jis ir jo parapijiečiai susipažino prieš ke

BALTU DIENOS VOKIETIJOJE
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PLUNKSNAQRA UŽIO
= UZRAS AI =
Literatūriniame lenkų
savaitraštyje
„Wiadomosci“, išeinančiame Londone, to
laikraščio bendradarbis Stanislaw Mackie
wicz, rašydamas apie lenkų emigrantus
Amerikoje, vienoje pastraipoje užsimena
ir apie lietuvius:
„Šie žmonės (suprask lenkai) prieš dau
gelį metų paliko savo gimtąjį kraštu ne to
dėl, kad ten jiems buvo pergerai, bet tik
riau todėl, kad ten jiems buvo blogai, kad
negalėjo ten ištverti, kad turėjo kur nors
kitur jieškoti gabalėlio duonos. Ir štai po
tiek metų jie visdėlto taip karštai myli ir
kitiems liepia mylėti paliktąją žemę. Iš tik
tųjų nežinau, ar kitos tautybės atsinešė su
savim tokią didelę meilę senajam kraštui.
Galbūt tik lietuviai.
„Lietuvių pasiuntinybė Vašingtone uži
ma labai padorią pilaitę. Trys prieškam
bario patalpos dekoruotos tautinėmis lietu
viškomis lėlėmis. Vaišina geru porto. Kal
ba visomis kalbomis, išskyrus lenkų. Ta
čiau, kai padarai gramatinę klaidą, jie ta
ve pataiso. Lietuviai išgelbėjo auksą, išga
bendami jį Amerikon tinkamu laiku, ir
šiandien yra pripažįstami Amerikos vy
riausybės. Mūsų p. Lipski (buvęs ambasa
dorius Amerikoje), talpinasi dviejuose
kambanūkščiuose, neturi nei automobiliaus, nei sekretoriaus, nei tų diplomatinių
kvietimų, kuriuos turi Lietuvos pasiunti
nybė“.
* * * * »

Jei mane pakviestų j kurią nors konfe
renciją su visais didžiaisiais, tai Maskvos
„taikos mylėtojams“ pirmoje eilėje staty
čiau vieną sąlygą: uždaryti visą propagan
dos mašineriją. Jei „išlaisvintojams“ atim
tume propagandą — jie gyventų nė kiek
neilgiau, kiek gyvena iš Sodybos ežerėlio
ištrauktas karpis be vandens. Užtrokštų
bematant. Kaip sovietai sugeba meluoti, la
bai vaizdžiai parodo jų pasakytos konfe
rencijose kalbos. Štai originalus N.A. Bulganino žodis, pasakytas Ženevoje, parodąs
kaip propaganda galima mulkinti pasaulį.
„Ponas prezidente,
ponai,
Tarybinės Vyriausybės ir tarybinės liau
dies vardu nuoširdžiai sveikinu taikingąją
šveicarų tautą ir Ženevos gyventojus.
Tarybų Sąjungos delegacija, atvykusi į
šį puikų miestą dalyvauti Keturių valsty
bių Vyriausybių vadovu pasitarime, yra
kupina troškimo bendrai su JAV, Anglijos
ir Prancūzijos delegacijomis surasti kelius
bei priemones tarptautiniam įtempimui su
mažinti ir pasitikėjimo atmosferai sukurti
valstybių santykiuose.
Prasidedantis rytoj čia pasitarimas at
kreipia visos žmonijos dėmesį. Tai nenuos
tabu. Taikos siekimas — pats stipriausias
troškimas visų šalių tautų, kurių atminty
je dar gyvos nesuskaičiuojamos praeito
karo padartyos nelaimės. Štai kodėl į busi
mąjį Pasitarimą dedamos didelės viltys.
Viso pasaulio tautos karštai trokšta, kad
šis Pasitarinias sukeltų tarptautinio įtem
pimo sumažėjimą, sudarytų pasitikėjimo
ir bendradarbiavimo atmosferą valstybių
santykiuose.
Mes neabejojame, kad, jeigu visi Pasi
tarimo dalyviai parodys gerą valią ir nuo
širdžias pastangas pasiekti šį kilnųjį tiks
lą, Ženevos pasitarimas sėkmingai baigs
savo darbą ir šimtai milionų žmonių visa
me pasaulyje lengviau atsikvėps.
Tarybų Sąjungos delegacija laiko savo
pareiga iki galo išnaudoti esamas dabar
palankias sąlygas ir savo ruožtu padarys
visa, kas nuo jos priklauso, kad- Keturių
valstybių Vyriausybių vadovų pasitarimas
pateisintų viltis, kurias į jį deda milionai
Žmonių visame pasaulyje.“
*****
Užsiminęs apie propagandą, turi pasa
kyti, kad ne tik eiliniai piliečiai, bet ir di
dieji politikos vyrai kartais bijos blogos
propagandos. Visi žinome apie pagarsėjusį
Chamberlaino lietsargį, kai jis su juo grį
žo iš Muencheno konferencijos, atvežęs
„taikingą“ Hitlerio pažadą, paskutiniojo
karo išvakarėse, šį lietsargį turėdamas
galvoje ir JAV prezidentas Eisenhoweris
velyjo sušlapti, negu prisidengti juo nuo
lietaus. O istorija buvusi tokia: preziden
tas "Eisenhoweris, grįžęs iš keturių didžių
jų konferencijos Ženevoje, turėjo tarti žo
dį Vašingtono aerodrome, vos išlipęs iš
lėktuvo. Viceprezidentas Nixonas taip bu
vo patvarkęs, kad, nors tuo laiku ir pylė
smarkus lietus, tačiau prezidentui neleido
pasinaudoti lietsargiu, bijodamas, kad ši
apsauga galinti kam nors priminti Chamberleną, atvežusį anuomet pasauliui „tai
ką“...

— Pabrangs! — tarė man ana dieną
draugas George, kai mūsų formanas atne
šė savaitini vokelį, su keliom viela perpin
tom žaliukėm.
— Pabrangs, — pritariau paskenduolio
balsu.
Šitokio pasikalbėjimo mums užteko, kad

darbą baigus, be didesnio suokalbio už
suktume į Hyde Parko kampinį bariuką,
kol dar viskės kaina nešoktelėjo vienu ši
lingu buteliui.
Tą vakarą visi baro lankytojai buvo
blogoje nuotaikoje, sužinoję apie tauraus
gėrimo kainos ūgtelėjimą, todėl ir aš dar
prieš sutemą išsirengiau aplankyti rytinia
me Londone gyvenantį bičiulį Liudviką,
juo labiau, lead tai būta jo vardo dienos.
Žinoma, negi eisi tuščiomis; paėmiau vie
ną, pasinaudodamas sena tos prekės kaina.
—• Tėvelio nėra namuose, ~— pasitiko
prie durų Liudviko dvylikmetis sūnus.
— O kur mamytė?
— Mamytė išėjo pasitikti tėvelio šian
dien jo vardinės ir jie eis į kiną, — atra
portavo Liudviko atžala, rankose laikyda
ma du pistoletus.
— Tai tu mane įleisk į kambarį. Norių
tėveliui parašyti laiškelį ir šį tą palikti,
— pasiprašiau ginkluoto skauto, neseniai
grįžusio iš stovyklos.
Tuo metu, kai Liudvikui ant butelio eti
tėtės rašiau sveikinimą, moters ranka p?
beldė į langą.
— Liu! — tave kviečia tėvelis prie tele
fono, — angliškai kalbėjo moteris, ragin
dama berniuką paskubėti.
— Tėvelis nerado mamytės, — atrapor
tavo grįžęs iš krautuvės Liudviko sūnus
Liudvikėlis kurios telefonu mano bičiuliai
pasinaudodavo.
— Kur jis jos neranda?
— Nerado Liverpoolio stotyje, kur jie
turėjo susitikti. Jis klausė ar mamytė...
— Liu! — tavo mama kviečia prie tele
fono, — nutraukė jo sakinį tas pats krau
tuvininkės balsas, ir Liu išbėgo, neužtren
kęs durų.

— Mamytė klausė, ar tėvelis negrįžo na
mo, nes jau ji visą valandą laukia jo sto
tyje, bet jo ten nėra, — pranešė susirūpi
nęs berniukas, padėdamas ant stalo gink
lus.
Etiketėje buvau baigęs rašyti sveikini
mą ir jau rengiausi išeiti, kai už lango
ryktelėjo krautuvininkė:
— Liu — Telefonas!
■ Palaukiau.
— Skambino tėvelis ir jis klausė ar ne
skambino mamytė, nes jis vis jos laukia
sutartoje vietoje. Liepė pasakyti, jei ma
mytė atsirastų, kad jis ten jos lauks visą
savaitę, — nusiminęs pareiškė Liudukas.

Po šitokio pareiškimo ir aš nutariau
laukti, jei ir ne visą savaitę, tai bent iki
ryto, juo labiau, kad berniuko kariška nuo
taika buvo visiškai kritusi.
Labai'atsiprašau gerb. skaitytojus, kad
ir jie turės palaukti kitos savaitės, nes ma
no bičiulio Liudviko susitikimas su žmo
na jo vardo dienoje vos per plaukelį nesi
baigė tragedija, kurios buvau tą naktį"' liu
dininkas. Taigi iki kitos savaitės.
*****
Liudviko vardinių savaitę turėjau kitą
nemalonų nuotykį su moterimi, kuri, nors
ir lietuviškai nemoka, bet „E. Lietuvį“
skaito per vertėją — savo vyrą. Ji, pripuo
lamai sutikusi mane Lietuvių Namų labi
rintuose, mandagiai atsiprašiusi, šitaip
prabilo angliškai:
— Tamsta Hyde Parke šluoji lapus?
Prisipažinau, nes liudininkų nebuvo.
— Aš esu anglė, ištekėjusi už lietuvio.
Jis dažnai man išverčia, ką ten parašote.
Vieną kartą vos nepriėjome prie skyrybų,
kai parašėt, kad mes, anglės, nemokame
virti jūsų tautybės vyrams kopūstų. Tai
melas, tai šmeižtas! Atvažiuokite pas ma
ne ir pats įsitikinkite! Tokių kopūstų ir
ne kiekviena lietuvaitė išvirs! Ateityje
daugiau taip nerašykite, nes mes., anglės
moterys, ištekėjusios už lietuvių, pareikši
me viešą protestą ir, tikėkite, labai ir la
bai nukentėsite! — pagrasino nejuokais
įniršusi kopūstų specialistė.
Kiek įveikdamas mandagiau atsipra
šiau, o „sorry“, kaip žinote, daug reiškia
šiame krašte. Gal dar kada nors ir palies
čiau šį „kopūstų“ klausimą, bet šį simpa
tinga lietuvio žmona mane pritrenkė, at
sisveikindama pasakydama:
— Aš jau truputį suprantu lietuviškai...
Ar gali kas nors mūsų abejoti, kad ji
išmoko virti kopūstus, jei jau tokį sakinį
vyro garbei ji išmoko?!

„NEGESTIS“

Tokiu vardu naujai pasirodė N. Mazalai
tės įdomaus turinio knyga 206 psl.. didelio
formato. Kaina tik 14 ši. ir 8d. Žemaičių
bajoro tragedija „Lokys“ — 4 ši. „Trum
pa Diena“ — premjuotas romanas iš ne
tolimos buities, 29 ši. 4 d.
Be to, gauta ir kitų naujai išleistų kny
gų ir periodikos.
Rašyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave
London W.4

KAIP RUOŠIAMAS ŽEMĖS SATELITAS
Šie 1955-tieji metai žmonijos progreso
istorijos puslapiuose bus,_ be abejo, atžy
mėti, kaip lemiamo posūkio data, kada
šios planetos gyventojas pasiekė moksle
tokio pažangos laipsnio, jog ryžosi išsiverž
ti iš sunkiai pramušamo kevalo: Žemės
globą supančių: atmosferos ir gravitacijos
kliuvinių ir jau jokių pašalinių įtakų nebetrukdomas nardyti po beribius dangaus
plotus.
Šiandien jau ir didžiausi skeptikai turės
sutikti,' kad erdvių užkariavimo problemos
nebėra medžiaga pigiai literatūrai, ar ki
tokia fantazija, nes pats JAV Prezidentas
viešai spaudos atstovams pareiškė, kad lai
kotarpyje tarp 1957 metų liepos mėn. ir
1958 metų gruodžio mėn. iš šio krašto bus
pasiųstas Žemės satelitas į erdvę. Preziden
tūros Spaudos Sekretorius James Hagerty
šį oficijalų prezidento pareiškimą dar pa
pildė, pasakęs, kad kalbamo satelito užda
vinys bus pasitarnauti mokslui, bet ne ka
rui, taigi įgytomis per jį žiniomis galės
pasinaudoti viso pasaulio mokslininkai
įskaitant ir sovietinę Rusiją. Tuo žygiu
JAV taip pat nori padaryti savo įnašą są
ryšyje su 1957-58 metais paskelbtais Tarp
tautiniais Geofiziniais Metais.
Savo baigiamuoju žodžiu J. Hagerty
spaudos atstovams dar pabrėžė, kad pa
siuntimas beįgulinio Žemės satelito į erdvę
yra tik
pirmas kuklus bandymas,
po kurie seks daug kitų ir, sako jis, šian
dien būtų labai sunku spėlioti, kokią ateitį
šis projektas įgys ateityje iU kokie rezul
tatai bus atsiekti.
Tiek apie JAV Prezidento pareiškimą,
padarytą š.m. liepos mėn. pabaigoje. Da
bar gi bus pravartu grįžti prie paties sa
telito ir pasistengti įgyti galimai daugiau
žinių apie jį. Skaitantieji angliškąją spau
dą, šiomis savaitėmis bus pastebėję, kad
joje tiek yra daug vietos skiriama Žemės
satelito pasiuntimo klausimams nagrinėti,
jog stačiai yra sunku juos visus ir per
skaityti ir yra pagrindo tikėtis, kad tokių
studijų bus pilna spauda dar ilgą laiką
ateityje ir skaičius tolydžio gausės tol, kol
kas nors bus daroma šiai idėjai įgyvendin
ti.
Kokį satelitą, kur ir kuriam tikslui
norima pasiųsti?

Tai yra klausimai, į kuriuos keliais žo
džiais yra neįmanoma atsakyti.
Atlikdami (visiškai slaptai) bandymus
su televairuojamomis raketomis kariniams
tikslams, JAV mokslininkai plius grupė
rinktinių vokiečių tos srities specialistų,
priėjo išvados, kad kaikurios iš sukon
struotų raketų jau yra tiek išvystytos, jog
jų pagalba jau yra visiškai įmanoma 50ties iki 100-to svarų kūną pakelti į 200
mylių augštį ir suteikti jam 18.000 mylių
per vai. greitį, kuriuo jis skrietų aplink
Žemės kamuolį. Yra žinoma tap pat, kad
tokiame augštyje satelitas negalės išsilai
kyti neribotą laiką, nes ten yra dar oro
pėdsakų, kurių pasipriešinimo pasėkoje sa
telitas nežymiai, bet palaipsniui pradės
prarasti savo pradinį greitį ir todėl po il
gesnio ar trumpesnio periodo nuslys i tirštesnio oro sluogsnį ir, krisdamas atgal
žemėn, visiškai dezintegruosis, t.y. trinties
jėgų veikiamas, sudegs, subyrės.
Dabartiniu metu yra visiškai pilnai žino
ma, kad joks satelitas negalėtų pastoviai
skrieti aplink Žemę 100-to mylių augšty
je, nes ten esantis oras jo greitį sulėtintų
ir po kurio laiko Žemė jį jau pajėgtų nu
traukti žemyn. aTip pat yra tikra, kad
1.100-to mylių augštyje jau yra absoliuti
tuštuma ir ten satelitas galėtų keliauti ap
link Žemės globą amžinai, kaip daro Mė
nulis. Tačiau dabar mokslininkams nėra
taip svarbu įkurdinti pastovų satelitą virš
Žemės, (jie tarp kitko tam dar ir priemo
nių neturi). Juos daugiau domina tai, kas
su juo įvyks 200 mylių augštyje, kokių
duomenų jis persiųs jiems savo automatiš
kais telemtriniais prietaisais, prieš nu
krisdamas. Žinant, kad pilną ciklą apie
Žemės globą satelitas atliks per 90 minu
čių, norima patirti, kiek tokių apskridimų
jis padarys prieš nukrisdamas: ar jis apskries Žemę “300, 3.000 ar net 6.000 kartų.
Iš laipsnio, kuriuo satelitas vis lėtins savo
keilonę aplink Žemę, sako vokiečių raketų

PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškomas Augustas Kalvaitis, gimęs
1930 metais Požerūnų kaime, Tauragės apskrityj, gyvenęs: 1 Mill Lane, Triangle
North, Halifax, Anglijoj. Žiną apie jį, pra
šomi pranešti jo motinai sekančiu antra
šu: Marie Kalvaitis, (20b) Salzgitter-Lebenstedt, Dachsgraben 5, Germany.

Lietuviu
KLUBAS
1, LADBROKE GARDENS,
LONDON, W.U

Š.m. rugsėjo mėn. 3 d. 7.30 vai.
rengiami

ŠOKIAI
Klubo narius ir jų svečius maloniai
kviečiame atsilankyti.
Pradžia 7.30

Jau atidarytas ir klube veikia jau
kus „RAGO“ baras. Klubo narius
kviečiame atsilankyti.

specialistas dr. W. Ley, bus galima nusta
tyti, kaip tirštas ten dar yra oro sluogsnis
ir kokios yra apskritai sąlygos, kuriose sa
telitas keliauja.
Mokslo tikslams, sako dr. Ley toliau, tu
ri tokią svarbą šitokie duomenys, kad vien
tik dėl to apsimokėtų jau satelitą pasiųsti.
Tačiau busimasis satelitas bus aprūpintas
gana dideliu skaičiumi ir kitokių registravimo-matavimo prietaisų. Pavyzdžiui, po
puliariausias iki šiol „MOUSE“ satelitas,
(nuo Minimal Orbital Unmanned Satellite
of the Earth), kurį suprojektavo Maryland'o universiteto prof. Fred Singer, tu
rėtų įmontuotus šitokius prietaisus: a) kos
minių spindulių registruotoją, b) fotocelę
matavimui nuo Žemės reflektuojamos švie
sos, c) solarinį X spindulių detektorių, d)
solarinį Ultra-spindulių detektorių, s) Gamma-spindulių registruoetoją, f) dalelyčių
ir sunkiųjų dalelyčių (particles a. heavy
partcl.) registruotojus. Be to jame tilptų
taip pat Silikono tipo solarinės baterijos
ir antena.
Kiti satelito tipai

Savaime suprantama, kad turima ir dau
giau satelito modelių. Taip pavyzdžiui iš
šio laikraščio žinomas jau mokslininkas
dr. v. Braun, yra suprojektavęs miniatiūri

nę „erdvės platformą“, kuri skrietų aplink
Žemę per 60 dienų. Yra ir daugiau projek
tų. Laikraščiai spėja, kad į erdvę bus pa
siųstas ne vienas ir ne vis to paties tipo
satelitas, bet keli pavieniui arba net gru
pėmis, po kurių vis seks nauji, patobulin
ti, kurie pakils augščiau, arba kurie pa
jėgs ilgiau išsilaikyti erdvėje. Tai tęsis
eventualiai tol, kol bus surinkta pakanka
mai duomenų ir paruošta dirva platformai
su žmonių įgula erdvėje stabilizuoti. Ži
novų tvirtinimu, nepalyginamai sunkesnis
uždavinys yra trapų žmogaus organizmą
apsaugoti iki tokio laipsnio, kad jis paly
ginamai saugiai jaustųsi beorėje, nulinio
svorio erdvėje ir nepažeistas galėtų grįžti
Žemėn. Tačiau, kai jau kartą bus pradėti
konkretūs bandymai su satelitais, yra pa
grindo tikėti, kad artimiausiųjų dešimtme
čių bėgyje bus rasta formulė ir žmogui į
erdvę pasiųsti.
Tuo tarpu yra daromi pasiruošimai 3-jų
stadijų raketa pakelti satelitą į 200-300
mylių augštį. Tūris šio satelito nedaug ką
praneša krepšinio kamuolio dydį. Tokio
uždavinio imasi ne privatūs mėgėjai, ko
kie nors sensacijų gaudytojai, bet Jungti
nės Amerikos Valstybės, todėl reikia many
ti, kad tam jos jau yra rimtai pasiruošu
sios ir nepasisekimo šansai yra menki.
J. Knystautas, „N. L“.

ĮVAIRENYBĖS
JAV KAPITOLIUS

Po 92 metų be svarbesnių architektinių
pakeitimų, prezidentas Eisenhoweris ir
Atstovų Rūmai dabar rekomenduoja padi
dinti sostinės kapitolių, kad kongresmanams būtų daugiau vietos ir kupolas būtų
pagražintas. Toks padidinimas duotų net
42 naujus kabinetus kongresmanams, du
didelius priėmimo kambarius ir naują res
toraną.
Jau 1860 m. Kapitoliaus architektas rei
kalavo pakeitimų. 1905 m. buvo pasiūlytas
40 pėdų pailginimas. Daugelis mano, kad
Kapitelius, kaip jis dabar stovi, yra neuž
baigtas. Kiti, istoriniais sumetimais, neno
ri jokių pakeitimų.
Dabartinis pastatas buvo pastatytas pil
dant Jurgio Washingtono pageidavimą tu
rėti gražų, kuklų ir patogų kapitolių. Pir
mieji planai buvo gydytojo Dr. William
Thornton. Įteikdamas planą jis laimėjo
500 dolerių ir plotą žemės. Bet Washingtonas ir Jefersonas (kurio planai buvo
naudojami pastatyti jo puikų namą Mon
ticello, Virginijos Universitetą ir Virgini
jos Kapitolių) taip pat prisidėjo prie Ka
pitoliaus pastatymo.
Washingtonas iškilmingomis ceremonijo
mis padėjo kampinį akmeni 1793 m. Pra
džioje abi svarbesnės Kapitoliaus dalys bu
vo sujungtos mediniu takeliu. Po 1812 m.
karo., kada britai pastatą sudegino, buvo
pridėta jungiama rotunda.
Civiliniame kare Senato ir Buto kamba
riai buvo kareivinės kariuomenės pirmie
siems savanorių daliniams. Rūsy buvo
Georgetown kepyklų miltai slepiami, o vir
šuj darbininkai statė nauja, augštą kuoolą. Laisvės Statulą Thomas Crawford, Ro
moj, padarė 1863 m.
Šią 9.000.000 svarų ...kabantį kupolą“ iš
lietos geležies reikia kas keturi metai nu
dažyti? Išeina 1.000 galionų dažų.
Po kupolu yra daug garsiausiu Ameri
kos vyrų statulų, ant sienų daug istorinių
paveikslų.
Kapitoliaus koridoriuose yra anie 435
kambariai, restoranai ir virtuvės, raštinės,
reikmenų krautuvėlės, biletų ir bankų įs
taigos, gydytojo kabinetas ir t.t.

mis. Viršus užmaskuojamas velėnomis, sa
manomis ar žaliomis žolėmis. Dramblys ei
damas upėn vandens atsigerti ar vabalų
užpultas išlenda iš tankaus miško pazylioti, ir patenka į užtaisytas pinkles t.y. pasi
junta besąs duobėje, iš kurios išlipti pats
nepajėgia. Tokiu būdu jis ir patenka į me
džiotojo rankas.
(ni.)

Gamtininkai nustatė, kad mažyčių pauk
ščiukų — kalibrų — širdis per minutę pla
ka 1,000 kartų; pelės pulsas — 300 kartų
per minutę; žmogaus — 68-72 kartų per
minutę. Dramblio širdis tesuplaka apie
35-40 kartų per minutę,: banginio gi — tik
20 kartų. Kuo didesnis gyvis, tuo rečiau
jo širdis plaka.

Keli Kalifornijos universiteto (Los An
geles mieste) tyrinėtojai nustatė, kad rei-'
kia apie miliono virusų, kad jie sukeltų
žmoguje infekciją. Tie virusai daugėja ląs
teles protoplazmoje. Virusų dauginimasis
toje ląstelėje baigiasi su ląstelės mirtimi,
kas įvyksta maždaug po 20 valandų nuo
to, kai virusai pasiekia ląstelės protoplaz
mą, bet jau tada yra išaugę daugybę viru
sų, galičių pereiti į gretimas ląsteles.
Horolovar bendrovė Bronksville, N. Y.
pradėjo gaminti spiruokles laikrodžių, ku
riuos užsukti tereikės tik kartą per 400
dienų.
Katalikų universiteto Washingtone prof,
dr. M. Gusinde savo tyrinėjimais Venfezueloje ir_Kolumbijoje nustatė, kad oęr keletą skurdaus gyvenimo kartų žmonių gėn
tis gali išvirsti savotiškais neūžaugomis,
„pigmėjais“. Tokių neūžaugų rasta minė
tuose kraštuose. Jų vardas — juoa. Tos
indėnų genties vyrai būna 4 pėdų 11 colių
ar net mažesnio ūgio.

Atominės energijos tyrinėtojai galutinai
nustatė, kad ir labai nežymi radioaktyvių- *
jų spindulių dalis daro neigiamos įtakos
žmogaus organizmui. Tų spindulių palies
tas organizmas lengviausia galima nusta
tyti iš pasikeitimo baltųjų kraujo rutuliu
kų. Kai tik organizmas paliečiamas atomi
KAIP PAGAUNAMI DRAMBLIAI
nių spindulių — tuojau baltieji kraujo riDideliuose ir tankiuose tropikų miškuo tuliukai pradeda keisti savo formą.
se tigrai, leopardai ir kiti plėšrieji žvėrys,
eidami jieškoti grobio, turi tam tikrus laKĄ JIE SAKO
birintiškus takus, tartum tunelius, apačio
Fred
Bason,
britų rašytojas: Tarp ge
je susipynusių medžių šakų.
ros
moters
ir
geros
knygos yra didelis skir »
Dramblių lankomose vietose po tuos pa
čius tankumynus nereikia daug dairytis, tumas: gerą knygą visada galima uždary-lj|
norint pamatyti plačias šliūžes, it kirti ti.
« * *
mus, kuriais jie, saulei tekant ar leidžian Bertrand Russeli, britų filosofas: Van
tis, būriais traukia į artimiausią upe ar denilio bomba dar nebus paskutinis gink
ežerą atsigerti. Tose vietose jiems ir pada las. Prieš 10 metų galvojome, kad atominė
romos pinklės. Iškasamos gilios duobės, bomba buvo baisiausia. Šiandien ji jau
kurios aklai oridengiamos ilgomis karti paprastas senas daiktas, kaip seniau lan
kai ir vilyčioS.
* * *
George Chaplin, New Orleans Item lei
PABRANGS IR BEKONIENA
dėjas: Geografijos žinias labai padidinoMaždaug po dviejų savaičių už bekono me, deja, kruvinų įvykių dėka.
* * *
svarą jau teks mokėti 5 šilingai. Pabrangi
L. W. Burns, Tc’cdo Chrcnicle: Viena iš
mo priežastys nurodomos dvi: ūkininkai
mažiau bepristato rinkai kiaulių, o rūkyk pagrindinių priežasčių, kad šuo pasilieka
los nebesuspėjančios patenkinti pareikala geriausiu žmogaus draugu, yra jo nuolati
vimų. Taip pat pabrangs ir kiti mėsos ga nis lojalumas, neatsižvelgiant kaip kvailai
žmogus elgiasi.
miniai.
O. C. Kelley, Onawa Sentinel: Koks pui
kus būtų pasaulis, jeigu jau šiandien da
DAUGIAUSIAI VAIKŲ ŽŪSTA SU
rytumėm taip gerai, kaip tikimės elgtis
DVIRAČIAIS
rytoj.
* * «
Anglijoje, didėjant automobilių skaičiui
lygiagrečiai didėja ir susisiekimo nelai R. Millard Farrell, kunigas, New Yorke:
mės. Šiais metais, liepos mėnesio bėgyje Mes nereikalaujame iš valdžios organų
užregistruota 90.000 naujų automobilių. dangiško miesto, kuriame gyvename. Bet
Iš viso šiame krašte užregistruotų auto ar yra perdaug prašyti ,kad jie sudarytų
mobilių skaičius siekia 5.930.000. Prieš sąlygas mūsų berniukams ir mergaitėms
metus ši skaitlinė buvo kuklesnė 538.000. saugiai vaikščioti miesto gatvėse?
* « ♦
Vien tik per šių metų vieną liepos mėnesį
mirtinų nelaimių buvo 456, tame skaičiu Ralph Shannon, Washington Journal:
je nemažą nuošimtį sudaro vaikai. Didžiau Yra žmonių, kurie sako, kad jie bijo atei
sį nuošimtį užmuštų susisiekimo nelaimė ties, tačiau jie visi nori galimai daugiau
se sudaro vaikai, važiuoją dviračiais.
jos pamatyti.
* * *
Muzikas Berlioz, 1843 parašęs Fausto
PABRANGS SVAIGALAS
prakeikimą, dainininkus skirsto į tris gru
Iš patikimų šaltinių pranešama, kad pes: turinčius balsą, bet nemokančius dai
nuo rugsėjo 1 d. butelis škotiškos whisky nuoti; mokančius dainuoti, bet neturinčius
pabrangs vienu šilingu. Iki šiolei šio gėri balso; pagaliau, pati gausiausioji grupė —
mo butelis katšavo 35 šilingai, o nuo šio nei mokan.tieji dainuoti, nei turintieji bal
ketvirtadienio kaštuos 36 ši.
są, o vistiek dainuojantieji.
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