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KONGRESO PROGA ,ES ATE NEPAGEIDAUJAMI’
PABALTIEČIŲ DEMONSTRA CIJOS ŠVEDIJOJEIr vėl pavasaris. Ir dar vienas pavasaris 

į* toli nuo gimtųjų namų, iš kur kasdien kas 
t nors mūsų gauname graudžias žinias, siel- 
I vartingai slegiančias ir taip niekad negy- 

jančias sielos žaizdas, padarytas ir tebeda
romas žmogaus žmogui.

Kiekvienas mūsų susikaupimo minutėse 
ar valandose mąstome apie šių dienų žmo
gaus nusižmoginimo priežastj, priežastį,- 
dėl kurios ir mes likome benamiais, dėl 
kurios milionai Europos ir Azijos žmonių 
kenčia fizines ir moralines skriaudas. 

I Kiekvienas matome, kad žemėje įsigalėjo 
; netiesos, jėgos, smurto ir prievartos teisė 
| ir ji vis platyn ir platyn sklisdama žmo- 
f nėse, daugiau įgauna įžūlumo, kasdien už- 

nuodindama naujas aukas.
Pavergtosios tautos ir tų tautų bena

miai, išgelbėję gyvybes bėgdami į nežinią, 
išsinešė anuomet viltį, kad laisvėje gyve
ną kultūringosios tautos, pamačiusios 
mums padarytas žaizdas, greit supras, už
jaus, užtars ir apgins silpnesniuosius. De-

Stochholman atvyko 16 sovietų „parla
mentarų“, jų tarpe ir okupuotų Pabalti
jo kraštų „atstovai“.

Švedijoje gyveną Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos pabėgėliai, surengė demonstra
cijas prieš „svečius parlamentarus“. Pro
testo susirinkime buvo priimta rezoliucija 
pasiųsti Švedijos parlamentui atvirą laiš
ką. Protesto laišką pasirašė buvęs Estijos 
prezidentas Augustas Rei. Laiške skelbia
ma, kad atvykę Pabaltijo parlamentarai 
pavergtų Pabaltijo tautų laikomi quislin- 
giausiais tarnais ir jie neturi teisės kal
bėti ir atstovauti tas tautas. Švedijos par
lamento prašoma, kad jis padarytų žygių 
išleisti iš kalėjimų buvusius Estijos seimo 
119 narius ir 45 Latvijos seimo narius.

Švedai sovietų parlamentarų delegaciją 
sutiko panašiomis nuotaikomis, kokiomis

Londone buvo sutiktas Serovas. Stockhol- 
mo didieji dienraščiai pasekė Londono 
spaudos pėdomis, stambiomis antraštėmis 
skelbdami, kad sovietų Rusijos parlamen
tarai yra žmogžudžiai ir tironai, ir geriau 
padarytų, jei tuoj pat grįžtų Maskvon! 
Populiariausias švedų dienraštis „Expres
sen“ vedamąjį atspausdino tokia antraš
te: „ESATE NEPAGEIDAUJAMI“ ne tik 
švedų, bet ir rusų kalba. Liberalų dienraš
tis „Dagens Nyheter“ taip pat vedamaja
me straipsnyje „parlamentarus“ pavadino 
vergijos atstovais, kurių švedai negali pa
kęsti.

Vyr. Sovieto atstovų ekskursijai pirmi
ninkauja Volkovas. Spaudos konferenci
joje paklaustas, kuo XX kongrese buvo 
apkaltintas Stalinas, atsakė, kad Stalino 
politika buvusį klaidinga santykiuose su 
Jugoslavija.

VIJIKO VYKDOMOJI TARYBA 
PRANEŠA,

kad per jos įgaliotą PLB Italijos krašto 
valdybos pirmininką kun. V. Mincevičių, 
1956 metų balandžio 11d. gautas Italijos 
Užsienio Reikalų Ministerijos su ministe- 
rio Alberto Nonis parašu pranešimas, jog 
Italijos vyriausybė Lietuvos Respublikos 
užsienio pasus pripažįsta lygiai, kaip ir 
kitų kraštų užsienio pasus, kelionės ir as
mens tapatybės įrodomaisiais dokumentais. 
Ateityje mūsų pasai bus vizuojami be pre
ventyvaus atsiklausimo norint įvažiuoti į 
Italiją ar iš jos išvažiuoti.

Vykdomoji Taryba.

PASKANDINS 850 SODYBŲ

„Skandinamų kolūkiečių ir tarnautojų 
sąrašai“ jau sudarinėjami ryšium su Kau
no hidroelektrinės statyba. Tvenkinys 
(vadinamoji ,Kauno jūra“) turės apsemti 
apie 850 dabartinių sodybų. Vien Darsū
niškio („Tiesos“) kolūkyje numatyta pa-

7 DIENOS
New Yorkas. Dienraštis „New York Ti

mes“ pastebi, kad sovietiniai vadai, pasi
sakę norį atvykti viešnagėn į JAV turėtų 
nepamiršti, jog tokio atvykimo sąlyga bū
tų ta, kad jų žodžiai turėtų virsti darbais., 
t. y., rytų Europos pavergtoms tautoms 
turėtų būti grąžinta laisvė ir nepriklauso
mybė.

*
Maskva. Gegužio pirmosios proga raudo

noji aviacija demonstratyviai parodė už
sienio stebėtojams naujus sprausminius 
lėktuvus, kurie skraidė virš Maskvos drau 
ge su šimtais kitų lėktuvų, Raudonąja 
aikšte riedant tankams. Tos dienos proga 
kalbėjo maršalas Žukovas, pabrėžęs, kad 
„imperialistiniai sluogsniai ir toliau tebe
tęsia šaltąjį karą, dėl kurio sovietų tauta 
priversta būti nuolatinėje parengtyje“.

♦
Viena. Austras, grįžęs iš Sibiro, 11 me

tų išbuvęs koncentracijos stovyklose, pa-
ja, mes dažnai matome, kad ir laisvieji va
karų pasaulio žmonės, daugumoje egoisti
nių tikslų vedini, apkurto ir apako mūsų 
skriaudoms ir, savo pražūčiai, bičiuliauja 
ir draugauja su tais, kurie jau beveik 40 
metų sėja pasaulyje piktybės sėklas, jėga 
ir teroru skiepindami žmogui tai, kas ne
siderina su jo prigimtimi, kas priešinga 
krikščionybei.

Tokiomis dienomis, kada virš visos žmo
nijos pakibusi komunizmo grėsmė, kada 
matome, jog amžiais krauti kultūros ir ci
vilizacijos laimėjimai drauge su gerais ir 
blogais žmonėmis atsidūrė ties bedugne, 
tarime tvirtai apsispręsti, kad atėjo laikas 
ryžtingiems žingsniams. Visi privalome pa 
busti iš sustingimo, ir sąžinę tebeturinčius 
žmones raginti burtis kovai už geresnį pa
saulį!

Tokiai kovai didįjį kvietimą skelbia Po
piežius Pijus XII viso pasaulio tikintie
siems, nes tik jie, tik tikintieji, gali sulai
kyti piktybės tvaną, besiveržiantį iš Rusi
jos.

Nebe pirmą kartą per du tūkstančius 
mėtų Kristaus paliktoji Bažnyčia puolama 
piktybės apsėsto žmogaus. Tačiau niekad 
jos istorijoje nebuvo puolama taip, kaip 
Ziiį Irnmnnizrrin vardu rjasivAdimi-
sios idėjos, idėjos, kurios priešas tas, kas 
skelbia ir išpažįsta didžiąsias tiesas. Todėl 
mes, tiesioginės komunizmo aukos, pirmie
ji privalome būti tų tiesų gynėjai. Tik jas 
gindami išgelbėsime žmoniją nuo pražū
ties, Pasaulyje laukiamas stebuklas įvyks 
tik tada, kai į gynėjų eiles stosime su tyra 
Širdimi, su įsitikinimu, kad ne kas nors ki
tas, bet mes esame skirti būti tos tiesos 
apaštalais.

Rusijos revoliucijos ir abiejų gigantiškv 
karų kaltininkai skelbė žmonėms šūkius, 
kad, revoliucijai ir karams pasibaigus, 
žmonija gyvensianti laimingas dienas. Tiek 
revoliucijos metu, tiek abiejų karų metu, 
buvo panaudota visa, ką žmogaus protas 
galėjo sugalvoti pikčiausio ir niekšingiau- 

Isio, nepaisant ir pasmerkiant iDevo įsaky- 
ų. Nuaidėjo revoliucija, praėjo karai, ir 
žmonija atsidūrė dar didesnėje nelaimėje, 
išradusi techniškas jėgas, pačiai sau susi
naikinti. Kelias beliko vienas — grįžti vi
siems prie Kristaus tiesos žodžių, skelbia
mų per du tūkstančius metų. Tik per šito
kį grįžimą žmonija suras Geresnį Pasaulį, 
kurio vardan mes, lietuviai katalikai, gy
veną šitame krašte, rinksimės į vieną vie
tą bendrai maldai ir susikaupimui, Sekmi
nių Pirmąją dieną.

Protestiiojančių minios prie Nežinomo Kario Paminklo, Londone. Foto Zdanavičiaus.

K’

skandinti 201 sodyba. Numatoma paskan
dinti ir Birštono žemutinė dalis. Todėl 
elektrinės statybos valdybos lėšomis nu
matoma kalne pastatyti naują sanatoriją 
ir jau esą gręžiami nauji mineralinių 
vandenų šaltiniai, kadangi pagarsėjusieji 
„Vytauto“ ir „Birutės“ šaltiniai bus ap
semti. Apsemdinti numatytose vietose 
rengiamasi kirsti miškus ir iškasti dur
pynus, nes apsemti stati medžiai kliudytų 
laivams, o durpynai iškiltų į paviršių ir 
uškimštų turbinas. Kalbama ir apie tame 
plote esamų kapinių iškėlimą. Jau dabar 
pasigirsta susirūpinimo, ar bus galirpa 
visa tai suskubti per penkerius metus at
likti. LNA

A.K.

Mūsų Didž. Gerb. kun. Kapelionui 
JONUI KUZMICKIUI, 

ryšium su žinia iš Tėvynės 
liūdinčiam dėl

MYLIMŲ TĖVŲ MIRTIES, 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

D.B. Bradford^ Liet. Kat. par.
Bendruomenes Komitetas

Mūsų Mylimam Klebonui 
Kun. J. KUZMICKIUI, 

jo tėveliams mūrus, 
iškiame gilią užuojautą 

K. Vilkonis 
ir 

A. Juodis

Skyriaus narį P, STANCIŲ, jo mo
tinai mirus Lietuvoje,' brolius J. GI- 
NEIKĮ ir A. LINKEVIČIŲ, jų tėvams 
mirus Lietuvoje, A. PUSVAŠKĮ, jo 
motinai mirus Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

DBLS Northampton© 
skyriaus valdyba ir nariai.

VYSKUPAS PALTAROKAS PAKELIAMAS ARKIVYSKUPU?
Šįmet Lietuvoje gali būti įšventinti dar 

trys nauji vyskupai, o vyskupas Paltaro
kas gali būti pakeltas į arkivyskupus.

Per Maskvos trumpų bangų siųstuvą 
(Lietuvoje vargu ar girdimą) Vilniaus 
radijo vardu užsienyje gyvenantiems lie
tuviams perduotame pranešime buvo pa
sakyta, kad Lietuvoje esantieji trys vys
kupai artimiausiu laiku prašysią Vatika
no leidimo įšventinti vyskupais tris jų 
parinktus kandidatus, o du vyskupai (P. 
Maželis ir J. Steponavičius) prašysią 
įšventinti vysk. Paltaroką arkivyskupu.

Iš pranešimo atrodo, kad vysk. K. Pal
tarokas dabar yra Vilniaus vyskupas, vysk. 
P. Maželis — Telšių, o vysk. J. Steponą-

sąly-

Paryžius. Paryžiuje gyvenantiems jugo-

IR KUKURUZOS PRITRŪKO

iš Sibiro
REIKALAUJA PALEISTI ŽYDUS

buvo 
nera-

viešnage Paryžiuje, įsakyta kasdien regis
truotis policijos nuovadose. Kai kuriems 
visai uždrausta pasišalinti iš namų, gi 80 
jugoslavų deportuota į Korsiką toms die
noms, kol Tito svečiuosis Prancūzijoje.

Alžiras. Arabų teroristai užpuolė kelias 
ūkininkų sodybas vakarinėje Orano dalyje 
ir nužudė 20 prancūzų ūkininkų.

sakoja, kad Sibiro lageriuose buvo sukilę 
kalinamieji, sužinoję apie Stalino pasmer
kimą. Jis tvirtiną, kad 200 kalinių 
užmušta, sukilimą raminant. Pirmieji 
mumai buvę Mimoje stovyklose.

New Yorkas. Dėl nepalankių oro 
gų atidėtas vandenilio bombos bandymas, 
išmetant ją iš lėktuvo. Šį bandymą ame
rikiečiai padarys Ramiajame vandenyne.

*
Tanganika. Metereologai iššovė mažos 

apimties raketas, pripildytas valgomąja 
druska. Raketos susprogo virš debesų, api- 
berdamos druska debesis. Tuoj pat ėmė 
lyti sūrus lietus.

Maskva. Maskvos radijas paskelbė, kad 
to miesto universiteto vienas profesorius, 
(šį kartą ne Lisenko), drauge su keliais 
studentais išauginę naują balto karvelio 
giminę. Karvelis gavęs „taikos balandžio“ 
vardą.

vičius —• Panevėžio. Kad Kauno arkivys
kupija ir Kaišiodorių bei Vilkaviškio vysk 
upijos neturi vyskupų (visas tris dabar 
valdo prel. J. Stankevičius), pranešime 
kaltė suverčiama arkivyskupui J. Skvirec
kui. vysk. V. Brizgiui ir vysk. V. Padols- 
kiui, kurie, esą, „pabėgo su vokiečiais

NEBUS ISTORIJOS EGZAMINŲ..,
Mokslas trijose pradinėse klasėse Lie

tuvoje baigiamas gegužės 25 d., kitose kla 
sese — gegužės 30, o baigiamosiose (de
šimtoje arba vienuoliktoje, kur dar ne
spėta pereiti į dešimtmetę sistemą) — ge
gužės 19.

Gegužės 25 prasidės išleidžiamieji eg
zaminai baigiamosiose klasėse, o birželio 
1 — keliamieji egzaminai kitose klasėse,
pradedant- ketvirtąja. Egzaminai laikomi slavų polit. pabėgėliams, ryšium su Tito 
ne iš visų dalykų, o tik iš trijų — penkių, 
jų tarpe lietuvių ir rusų kalbos. Išleidžia
muosiuose (brandos atestato) egzaminai 
daromi iš aštuonių dalykų.

Lenkų kalba dėstomosiose mokyklose 
egzaminai daromi tik lenkų ir rusų kalbų 
(šalia kitų dalykų), nors lietuvių kalba 
irgi dėstoma. Rusų, kalba dėstombsiose mo 
kyklose yra tik rusų kalbos egzaminai. Lie 
tuvių'kalbos mokėjimą sprendžia dėstyto
jas iš metinio pažymio.

Šiais metais (galbūt ryšium su Stalino 
eros nauju vertinimu) nebus Sovietų Są
jungos istorijos egzaminų, lietuvių moks
leivių džiaugsmui...

Paryžius. Komunistinės Jugoslavijos va
das — „prezidentas“ Tito, lydimas Jugo
slavijos užs. reik, ministerio Popovičiaus, 
tarėsi su Prancūzijos ministeriu Mollet ir 
jo vyriausybės nariais. Pasikalbėjimo me
tu buvo paliestas sovietinės politikos pasi
keitimo, nusiginklavimo ir Europos sau
gumo klausimai.

Ir šįmet, ne tik kukurūzų, bet ir kito 
vasarojaus sėklų Lietuvos kolūkiai pakan
kamai neturi, Valdžia jiems sėklas parduo 

okupantais. Prie „pabėgusių“ priskaitytas da iš savo sandėlių. Sėklos gabenamos iš 
taip pat ir arkivyskupas Jalbžikovskis, 
kuris pereitais metais mirė Balstogėje. 
Bet pranešime nieko neužsiminta apie pa
silikusių vyskupų likimą: arkivyskupo M. 
Reinio, vysk. T. Matulionio, vysk. P. Ra
manausko, vysk. V. Borisevičiaus. Tiesiog 
teigia, kad „Lietuvoj pasiliko tik vienas 
senas vyskupas Paltarokas“.

Viena. Austrų spauda praneša, kad če- 
koslovakijon atvyko 50 raudonųjų genero
lų ir apie tūkstantį kitokio laipsnio kariš
kių, kurie bus infiltruoti į čekų kariuome
nę ir tuo būdu čekų armijos vadovybė bus 
galutinai perimta rusų karininkų.

Ukrainos ir Moldavijos, taigi Lietuvoje 
neaklimatizuotos. Dėl tos selekcijos ir ban 
domųjų stočių darbas sėklų aklimatizaci
jos srityje didele dalimi netenka prasmės.

Mainais už sėklas, valdžia gabena į Uk
rainą ir Moldaviją Lietuvos miško me
džiagą. Vien balandžio pradžioje išsiuntė 
250 vagonų medienos. .a

Daugiau paleidžiama
Iš-Klaipėdos krašto į Vak. Vokietiją yra. kraštus. Visa eilė vokiečių, kurių pilietybę 

grįžusi Schuschelių šeima ir eilė kitų. Iš
trūkęs į Vakarus iš Sibiro vienas mūsų 
tautietis buvo su kitais vokiečių kariais 
apkaltintas, kad sudeginęs per karą kaž
kokią Sov. Sąjungoje vietovę. Visaip jį ir 
jo draugus komunistai tardė, kankino, ir 
tie, norėdami kad juos paliktų ramybėje, 
galų gale „prisipažino kalti“. Už tai buvo 
nubausti 25 metus sunkiųjų darbų,
paskiau pasirodė, kad vokiečių armija to
kios vietovės visai nebuvo užėmusi ir ji 
niekad nebuvo sudeginta. Nuteistiesiems 
bausmė ne tik buvo nepakeista, bet dar 
pridėta nauja •— už tai, kad jie „suklaidi
no teismą, suteikdami apie save neteisin
gus duomenis“... Taip tam mūsų tautiečiui 
iš viso sudėta įvairių bausmių daugiau 
kaip 100 metų.

Grįžtantieji iš Sov. Sąjungos teigia, kad
Stalino laikais įkurtosios darbo stovyklos 
dabar jau likviduojamos. Jose laikytieji 
daugiausia prievarta taip pat „kurdinami 
laisvai“ — jie ir toliau turi dirbti nustaty
tuosius, darbus. Prievarta įkurdintų, taria
mai „laisvųjų gyventojų“ buvo ir vokiečių. 
Iš jų atleisti ne tik vokiečiai, bet taip pat 
dalis vengrų, rumunų, čekų ir kitų tauty
bių žmonių, kurie pasiųsti į savo kilmės

sovietinės įstaigos ginčija, atleisti į šiau
rės ar pietų Rytprūsius, o kai kurie — ir 
į Klaipėdos kraštą. Anksčiau tie vokiečiai 
kurie buvo repatrijavę iš Pabaltijo kraš
tų ir pasisakę už vokiečių pilietybę arba 
jos negavę, turėjo kliūčių išvykti į Vokie
tiją — jų dažniausiai neišleisdavo. Bet da 
bar sovietai ir šiuo reikalu pamažu nusi- 

Bet ‘ leidžia. Tuo būdu galės su savo šeimomis 
susijungti dar daugiau žmonių.

Šiuo metu Sov. Sąjungoje registruojami 
taip pat „neišaiškintos pilietybės“ vokie
čiai, „Volksdeutsche“ arba ir tokie, ku
riems pilietybė buvo prievarta primesta. 
„Be pilietybės“ asmenys, nors ir vokiečiai, 
iš Sov. Sąjungos neišleidžiami. Yra tarp 
jų tokių, kurie turi Sibire gyventi net nuo 
Pirmojo karo. Šiuo metu laukiama atvyks
tant civilių vokiečių transporto iš Janisie- 
jaus sričių. Po vieną kitą parvyksta ir 
taip — bet daugiausia pavieniui. Maskva 
jau suteikia žinių ir apie mirusius ar pa
sigendamus karius bei civilius. Tuo būdu 
tikimasi galutinai išryškėsiant ir maždaug 
1 mil. karių likimą. Tikimasi, kad Sovie
tai galutinai atsisakys reikalavimo keisti 
galva į galvą sulaikytuosius ar esančius 
Sov. Sąjungoje vokiečius už jų tafiamuo-

sius piliečius, kurie esą „neišleidžiami iš 
Vokietijos grįžti namo“. Tačiau pabaltie- 
čių iš Sibiro nepaleidžiama tiek, kiek rašo 
užsienio spauda.

Jei likviduojamos iš Stalino laikų išsili
kusios „darbo stovyklos“ ar „darbo patai
sos namai“, tai dar nereiškia, jog būtų 
likviduojami ir „režimo lageriai“, į ku
riuos grūdami visi politiniai nepatikimieji, 
visi sovietinės santvarkos priešai. Jos ir 
toliau paliekamos, jų niekas nelikviduoja, 
bet jose vokiečių veik nėra. Tokiuose „re
žiminiuose legeriuose“ uždarytieji turi at-

(Nukelta į pšl. 4)

New Yorkas. Amerikos automobilių pra 
■monėje dirbančiųjų pirmininkas W. Reu
ther kreipėsi į darbdavius, prašydamas su- 
sirnkti bendron konferencijon ir aptarti 
staiga sumažėjusią automobilių gamyba. 
Kai kurie fabrikai šiais metais automobi
lių pagamina net 27 procentais mažiau, ne
gu tuo pačiu laiku pereitais metais buvo 
pagaminama. Chevrolet fabrikai paleido 
5.500 darbininkų, gi Chrysler fabrikai su
mažinę gamybą net 39 procentais.

, Pasaulinis sijonistų kongresas, turįs si- 
jonistų organizacijas 60 valstybėse, pa
skelbė rezoliuciją, reikalaujančią Sovietų 

' Sąjungos vyriausybę paleisti iš kalėjimų 
' ir stovyklų žydus sijonistus. Taip pat iš

leisti juos emigruoti Izraelin. Tame kon- 
' grėsė dalyvao 500 delegatų, atstovaujan- 
• čių 2 milionus sijonistų. Kongrese buvo 

priimta rezoliucija, kuria reikalaujama, 
kad sovietų vyriausybė duotų teisę žydų 
kilmės žmonėms steigti žydiškas mokyklas 
ir praktikuoti žydų tautos tradicinius pa
pročius.

Kun. J. KUZMICKIUI,

jo tėvelituns pavergtoje Tėvynėje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

„E. Lietuvio“ Redaktorius 
ir „Nidos“ spaustuvės 
kolektyvas.

1



Ad. Mickevičius, Lietuva ir Lenkij

EUROPOS LIETUVIS

LSDP JUBILIEJUS
Socialistų Internacionalo Pirmininkas tas galėjo džiaugtis demokratiniu ir nepri-

S. m. balandžio 17-21 d.d. Varšuvoje įvy
ko tarptautinis Ad. Mickevičiaus kūrybos 
kongresas, kuriame greta lenkų kalbinin
kų ir istorikų dalyvavo iš viso 19 kraštų 
atstovai, tarp jų net iš tolimosios Japoni
jos. Sov. Sąjungos delegacijos sudėtyje bu
vo atstovaujami Leningrado ir Maskvos 
universitetai, Baltgudija, Ukraina ir, žino
ma, paskutinėje vietoje sovietinė Lietuva. 
Pastarąją atstovavo K. Korsakas ir skaitė 
pranešimą apie Ad. Mickevičiaus kūrybos 
tyrimus sov. Lietuvoje.

Sis tarptautinis kongresas Varšuvoje lyg 
ir apvainikuoja Ad. Mickevičiaus mirties 
100 metų sukakties minėjimus, kurie buvo 

• surengti didžiojo lietuvių ir lenkų poeto 
garbei šiapus ir anapus geležinės uždan
gos. Visi tikri Ad. Mickevičiaus gerbėjai ga 
lėtų tik džiaugtis visais tais minėjimais, 

■ jei tuo pačiu nebūtų žalojamas paeto at
minimas ir daroma skriauda jo asmeniui. 
O taip, deja, yra, kai Ad. Mickevičius lai
komas tik lenkų poetu.

LIETUVIS AR LENKAS?

Visi žino, jog Ad. Mickevičius yra lenkų 
poetas, nes rašė lenkiškai. Lenkų poetas 
dar ir dėl to, jog sukūrė naują srovę lenkų 
poezijoje. Bet tai tik trečdalis tiesos, jei 
taip galima išsireikšti. Ne visi žino (dalis 
žinoti nenori), jog Ad. Mickevičius yra ly
gia dalimi lietuvių poetaš, nes savo kilme 
yra gryna istorinės Lietuvos atžala. Lie
tuvių poetas ir dėl to, kad nuolat savo 
poezijoj klajojo ne kitur, bet po Lietuvą: 
Kryme jam buvo mielesnis Lietuvos miš
kų ošimas, negu Baidaro lakštingalų suoki
mas; Prancūzijoje Fontainebleau jam pri
minė Lietuvą; Italijos dangaus žydrynė 
jame neišdildė Lietuvos ilgesio.

Nereikia užmiršti nė to, kad nūdien sa
vo asmeniu ir kūryba lygiai brangus dai
nius tiek lenkams, tiek lietuviams iš tik
rųjų istorinio lietuvio-lenko tipo žmogus. 
Toks jis ypač buvo visu neramiu kovotojo 
gyvenimu, kurį sunaudojo iki paskutinio 
atodūsio nėatlyžtamai kovai už senosios 
Lenkijos, t. y. Lietuvos — Lenkijos tautų 
išlaisvinimą penkiolikto amžiaus pirmoje 
pusėje. Bergždžia ir išoriškai visiškai klai 
dingą ginčytis apie tai, ar Ad. Mickevi
čius buvo lenkas ar lietuvis, kai jis buvo 
lietuvis-lenkas, kai to laiko Lietuvos vi
suomenės dalis (bajorija), kurios dvasioje 
poetas subrendo, griežtai abiejų sąvokų — 
lietuvybės ir lenkybės >— neskyrė, priešin
gai, jas savotiškai savo sąmonėje suderino.

SOV. LIETUVA IŠSIGYNĖ 
AD. MICKEVIČIAUS

Minėti tad Ad. Mickevičių tik kaip len
kų poetą yra aiški skriauda pačiam poetui. 
Lygiai tokia pati skriauda būtų, jeigu kas 
jį užsispirtų laikyti tik lietuvių poetu. Ga
lima teisėtai pasididžiuoti, jog mūsuose 
tokių užkietėjusių fanatikų nėra. Tačiau 
turime su liūdesiu pripažinti, jog šios iš
kilios sukakties proga sov. Lietuvos vieš
pačiai viešai išsigynė Ad. Mickevičiaus.

Tiesa, triukšmingų minėjimų šia proga 
praėjusiais metais pavergtoje Lietuvoje 
netrūko. Visas agitpropas tam buvo pa
jungtas. Tačiau visagalės partijos malonė 
leido Lietuvoje minėti tik „didįjį lenkų 
poetą“. Tokiu būdu atmintina 100 metų 

Ad. Mickevičiaus sukaktis buvo panaudota 
tam, kad Lietuva viešai išsigintų savo po
eto.

Šitų gėdingu žygiu sov. Lietuvos vieš
pačiai parodė dar kartą savo tikrąjį vei
dą, būtent, kad augščiausia jų elgesio nor
ma yra ne lietuvių tautos interesai, bet 
duondavio okupanto nubrėžtoji „generalinė 
linija“. Tai pirmas konstatavimas Micke
vičiaus metų paraštėje.

SOV. KOMUNIZMAS KURSTO 
LENKIŠKĄJĮ NACIONALIZMĄ

Iš savo netolimos praeities gerai žinome, 
kaip carinė Rusija savo priespaudos letena 
sutrukdė normalią lietuvių tautinio atgi
mimo eigą, smarkiai pastūmėjo lietuvišką
ją bajoriją lenkiškon stovyklon ir tuo la
bai nuskriaudė Lietuvą. Nūdienis Ad. Mic
kevičiaus pavertimas „lenkų poetu“ įsak
miai rodo, jog sov. Rusija mūsų atžvilgiu 
tęsia tą pačią carinės Rusijos tradiciją: 
skriausti Lietuvą, karpyti jos istorinį pali
kimą ir gilinti lietuvių — lenkų ginčą. Jei
gu dar leidžiama prisiminti kokius nors 
praeities ryšius, tai tik tuos, kurie sieja 
Lietuvą su Rusija. Su Ad. Mickevičiaus iš
braukimu siekiama visiškai išbraukti iš
tisą mūsų istorijos lapą, kurį rašė lietuviš
koji bajorija jungtinės valstybės tradici
jos rėmuose. Jau vien į tokį pasikėsinimą 
mes negalime ramiai žiūrėti.

Tačiau dar reikia pažymėti, jog sovieti
nis mūsų praeities žalojimas atitinka len
kų nacionalistų polinkius. Laikau pareiga 
paminėti vieną tokį atvejį iš praėjusių 
Mickevičiaus metų.

Pernai gegužės 7 d. L. Europos Kolegi
joje, Strasburge, buvo minima Ad. Micke
vičiaus sukaktis, dalyvaujant 15 tautų jau 
nimui. Lietuvių studentų tautinė grupė bu
vo pasiūliusi lenkų grupei rengti šį minė
jimą su sąlyga, jog abi grupės turėtų ly
gias rengėjų teises. Jie savo siūlymą grindė 
tuo, kad Ad. Mickevičius savo kūrybos vi
suotinai žmogiškomis idėjomis gali .būti 
artimas ir brangus visiems: albanams, bul
garams, estams ir t.t., tačiau niekam jis 
nėra taip artimas ir brangus, kaip lietu
viams ir lenkams. Atsakingiems lenkų, gru 
pės vadovams betgi nepatiko šis siūlymas, 
jie pasisavino vieni rengėjų teises, o lie
tuviai minėjime nedalyvavo. To ir pakako. 
Lietuvių nedalyvavimas buvo visų paste
bėtas ir minėjimo rengėjams nepasisekė 
pravesti .„Mickevičiaus — lenko“ propa
gandos.

SAUGOKIME TILTĄ
TARP LENKŲ IR LIETUVIŲ!

Paminėjau šį atvejį, nes jis primena 
Varšuvos kongreso pobūdį, kur Ad. Micke
vičius lietuviui tas pats, kas japonui. Tiek 
ikomunistams, tiek lenkų nacionalistams 
bendrai būdinga tendencija paneigti Ad. 
Mickevičių lietuviams sukelia teisėtą tikrų 
poetų gerbėjų pasipiktinimą. Paminėjau 
šį atvejį ir tam, kad turėtume gyvą pavyz
dį, jog laisvojo pasaulio lietuviai (jauni
mas!) neseka Korsakų pėdsakais, saugoja 
ir gina praeities tautinį palikimą ir tuo pa- 

. čiu ištikimai budi tilto sargyboje, to tilto, 
kuris gali būti ateityje labai naudingas 
lietuvių — lenkų santykių išlyginimui.

Tautinio atgimimo metu aštrus lietuvių

Morgan Phillips ir gen. sekretorius Julius 
Braunthal atsiuntė Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos Užsienio Delegatūrai sekan
tį sveikinimą, 60-ties metų nuo Partijos 
įsisteigimo sukakties proga:

— šešiosdešimties metų sukakties nuo 
jūsų Partijos įsisteigimo proga, Socialistų 
Internacionalas siunčia Lietuvos Socialde
mokratų Partijai nuoširdžiausius sveiki
nimus.

Lietuvos Socialdemokratų Partija įsistei 
gė istorinėje Vilniaus konferencijoje 1896 
metų gegužio 1 dieną. Jos steigėjais, tarp 
kitų, buvo Dr. Andrius Domaševičius ir Al
fonsas Moravskis. Tuo laiku Lietuva buvo 
caristinės Rusijos imperijos dalis. Social
demokratų Partijos steigiamoji konferen
cija priėmė partijos programą, kurioje pa 
reiškė ištikimybę demokratiniam socializ
mui ir pasiryžimą „atstatyti nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvos respubliką, lais
vu noru susifederavusią su kaimynais: Len 
kija, Latvija, Baltgudija ir Ukraina“.

Tiktai po dvidešimts dviejų metų sun
kios kovos šis tikslas buvo pasiektas 1918 
metais. Tačiau tik nedaug metų jūsų kraš-

LIETUVOS
Lietuvos Paukščiai, III knygą, išleista 

Vilniuje 1955 metais. Knyga didelio forma 
to, 872 psl., įrišta į pilko kolenkoro viršus 
su 145 iliustracijomis, kurių 10 spalvotos. 
Kaip prakalboje pasakyta, pirma šios kny 
gos dalis buvo išleista 1938 m., antra — 
1949 m.

Knygoje aprašyta šimtai Lietuvoje nuo
lat gyvenančių ar tik retkarčiais praskren 
dančių paukščių ir paukštelių, kurie su
skirstyti su mokslininko kruopštumu į 
įvairias šeimas ir: pošeimius. Pvz., šioje 
knygoje aprašytos šios paukščių šeimos: 
gegutės, lėliai, žalvarniai, bitininkai, tul
žiai, kukučiai, čiurliai, geniai, varnos, var
nėnai, volungės, kikiliai, vieversiai, kielės, 
lipučiai, bukučiai, zylės, medšarkės, musi
nukės, giesmininkai, kregždės. Aprašytų 
paukščių tokia daugybė ir toks įvairumas, 
kad net ir kaimo žmogus, praleidęs visą 
savo gyvenimą laukuose ir miškuose, var 
gial visus aprašytus paukščius yra matęs, 
o tuo labiau jų vardus žino. Prof. T. Iva
nauskas, žinomas mūsų gamtininkas, stebi 
paukščius visą savo gyvenimą ir knygoje 
apie juos rašo iš savo patyrimo. Naudoja
si ir įvairiausiais kitų stebėtojų aprašy
mais. Kiekvianas paukštis aprašytas smųl 

— lenkų santykis vertė lietuvius pabrėžti 
daugiau tai, kas juos nuo lenkų skyrė. Nū
dien lietuvybė yra pakankamai vidiniai 
stipri. Todėl istorinė lietuvių — lenkų pra 
eitis, kurios vienas ryškesnių pavidalų yra 
Ad. Mickevičiaus savo asmeniu ir kūryba, 
įgyja naujos reikšmės, kurią dera priminti 
ir sveikąją! lenkų visuomenės daliai, idant 
nesektų savaisiais nacionalistais, kurie de
gina mus jungiančius tiltus ir prisideda 
prie Maskvos vedamo žaidimo. Nes kaip se 
niau, taip dabar lietuvių — lenkų nesan
taika naudojasi Maskva.

J. Vidzgiris (ELI)

klausomu gyvenimu. 1926 metų gruodžio 
mėnesį pusiau fašistinis pučas panaikino 
demokratinę santvarką, o 1940 metų bir
želio mėnesyje Sovietų vyriausybė, vado
vaudamasi daugiau caro Petro negu Kari 
Markso principais, suardė jūsų krašto ne
priklausomybę ir Įjungė Lietuvą į Sovietų 
imperiją.

Stepono Kairio vadovaujama, jūsų Par
tija stovėjo avangarde kovoje dėl socia
linės demokratijos ir Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės. Ji suvaidino taip pat di 
delį vaidmenį 1905 metų revoliucijoje ir 
tautiniai — rezistenciniame sąjūdyje lai
ke nacių okupacijos Lietuvoje.

Jūsų Partija įstojo į Socialistų Interna
cionalą 1923 metais, Hamburgo Kongreso 
metu. Ji visuomet ištikimai laikėsi princi
pų, už kuriuos pasisakė prieš šešiasdešimts 
metų.

Su šia Socialistų Internacionalo padėka 
mes norime atžymėti jūsų įnašą mūsų ben 
dram reikalui. Tikėdami į socialdemokrati 
jos galutinį laimėjimą, mes kartu su jumis 
turime vilties, kad laisvė ir demokratinis 
socializmas bus atstatytas Lietuvai. Tegy
vuoja Lietuvos Socialdemokratija!

PAUKŠČIAI
kiai: ji išvaizda, gyvenimo būdas, zoologi
niai ypatumai, jo papročiai ir palinkimai, 
kaip ir kur jis peri, kuo minta, jo lizdas ir 
kiaušiniai, jo kelionės, kur ir kada, jį gali 
'ma sutikti ir t.t. Paukščių vardai duoti 
lietuviškai, lotyniškai, gudiškai, estiškai, 
latviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai.

Tačiau knygoje yra prikaišiota ir oku
pantų propagandos: esą, tik dabar profeso 
riui darbo sąlygos pasidariusios „palan
kios“. Kai kuriuos paukščius aprašinėjant, 
persmųlkiai išvardinami Rusijos kraštai, 
kur šie paukščiai gyvena. Pasakyta, kad 
Ventės Rago paukščių stebėjimo stotis tik 
dabar įsteigtą, kai tuo tarpu ji veikia jau 
keliasdešimt metų. Profesorius sąžiningai 
laikosi naujų okupantų išgalvotų pavadi
nimų ir sienų ir rašo: pameldulė gyvena... 
Kaliningrado srityje, apie Sovietską (Til
žę, kitur buv. Tilžę), matyta Gusevo 
(Gumbinės) apyl. ir pan.

Knygos gale visiškai nereikalingas sky
rius „Ornitologijos būklė Rusijos imperi
joje, pradedant nuo XVIII šimtmečio, ir 
Tarybų Sąjungoje“, kur aprašyti įvairūs 
rusų paukščių tyrinėtojai ir gamtininkai, 
išskyrus tik S.B. Jundiką, gyvenusį Vilnių 
je, ir (grafą) K. Tyzenhauzą, taip pat vil
nietį.

STASIO BUTKAUS ATSIMINIMAI

Vienas pirmųjų „Kario“ redaktorių ir 
šiuo metu išeinančio „Kario“ vienas re
daktorių, savanoris kūrėjas, Stasys But
kus, baigė rašyti savo atsiminimus iš Ne
priklausomybės kovų. S. Butkaus atsimi
nimai pasirodys dar šiais metais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

SVEČIAS — lietuvių evangelikų laikraš
tis, leidžiamas Vokietijoje. Numeryje įdo
mus straipsnis: „Ką patyrė Reino krašto 
evangelikai dvasiškiai, apsilankę Sovietų 
Sąjungoje“.

Nr. 19, (449) 10. V. 1956

Besiartinant Kongresui
Kristaus Bažnyčia šiandieną jau yra re

liginio atgimimo už geresnį pasaulį kry
žiaus žygio pradžioje. Kilni iniciatyva jau 
ima iš lėto pasireikšti visuose kraštuose, 
visuose sluoksniuose. Milionai laukia iš
vadavimo, laukia padėties pasikeitimo. 
Išlaisvinimas giliausia prasme ateis tily iš 
pasaulio Išganytojo Kristaus. Tą reikia 
skelbti visur: šeimose, bažnyčiose, susi
rinkimuose, suvažiavimuose. Eucharistinis 
atgimimas turi apimti plačiąsias kirkščlo- 
nių mases, kaip viešas liūdimas Kristaus 
dieviškumo ir niekuo nepamainoma jėga 
Kristaus viešpatavimui. Bažnyčios turi 
būti pilnos vaikų, jaunimo, vyrų, moterų, 
ištroškusių Dievo žodžių. Vidinis atgimi
mas pradės naują žomnijos istoriją, į ku
rią Bažnyčios kviečiami paskiri asmenys, 
bendruomenės, kad Evangelijos dvasia bū
tų nušviestas visas mūsų veikimas ir gy
venimas. Esame ant naujų laikų slenks
čio. Naujoji geresnio pasaulio istorija, ku
ri atsveria visai žmonijai, yra gilus ir 
platus Evangelijos įgyvendinimas, kokio 
dar nebuvo praeityje! Prieš Kristaus tai
kos ir meilės karalystę neatsilaikys nė ge
ležinės uždangos, nors ir kiek tankų ir 
patrankų jas saugotų!

Šiandieną Popiežius PIJUS XII viso 
pasaulio katalikus šaukia į generalinę 
mobilizaciją, kuri visur bus plačiau ar 
siauriau pravesta, daugiau ar mažiau pri
taikyta įvairiose modernaus gyvenimo* 
srityse, bet galutinai — prasideda visuoti
nė katalikų mobilizacija! Mobilizacija pati 
taikiausia, bet tikra mobilizacija už pa
saulio išganymą, kurios šaukiasi paverg
tieji, kurios nori Dievas. Laicistinės isto
rijos akyvaizdoje su jos nepasisekimu ir 
nutolimu nuo Laimės šaltinio Dievo, ka
talikai pabuskime! Dievo malonė širdyse 
nori stipriau negu perkūnas pažadinti iš 
susnūdimo. Ne kerštas, neapykanta ar 
ginklai, bet broliška nuoširdi meilė turi 
apimti visų širdis!

Kiek išgirs šį Popiežiaus PIJAUS XII 
kvietimą? Kiek žmonių dės pastangas įsi
gyti pašvenčiamosios malonės ir joje gy
venti?" Ateitis yra Dievo paslaptis. Mūsų 
šaukiamas D. Britanijos Lietuvių Katali
kų Kongresas Sekminių I dieną Lietuvių 
Sodyboje Headley Parke, nori būti gyvas 
atsiliepimas į Kristaus Vietininko kvieti
mą už geresnį pasaulį, kurio mes lietuviai 
labai laukiame. Kiekviena nuoširdžiai pri
imta Šv. Komunija bus ryškus ženklas 
jog mes norimą, kad ne bolševikai, bet 
Kristus viešpatautų musų brangioje Tė
vynėje ir visame pasaulyje! Todėl kas gy
vas šiame krašte, vykime ekskursijom ir 
pavieniai į Kongresą, kad atgaivintume 
savo dvasią ir pasisemtume jėgų kovojant 
už Tėvynės išlaisvinimą!

P. Dauknys MIC

LIETUVAITĖS PARODA ŽENEVOJE
Ženevos miestui priklausančiame Rath, 

muzė'juje š.m. gegužės mėn. 5 d. atidary
ta dailininkės Juzės Katiliūtės-Staniulie- 
nės paveikslų paroda, kuri truks iki gegu
žes men. z? a. Tapytoja isstatė“25 paveiki- 
lus, daugiausia gamtovaizdžius iš Šveica
rijos ir pietų Prancūzijos, taip pat kelis 
nature morte. Tai jau antra šios talentin
gos lietuvės dailininkės paveikslų paroda 
Ženevoje. Prieš tris metus buvusioji pa
roda susilaukė palankios kritikos Ženevos 
spaudoje ir dailės žinovų sluogsniuose. 
Juzė Katiliūtė-Stanulienė yra baigusi Kau
no ir Vilniaus meno mokyklas, o kaipo 
atbėgėlė apsigyvenusi Ženevoje, ji dar 
baigė šio miesto meno mokyklą. Jos vyras 
—■ Gabrielius Stanulis irgi yra baigęs Že
nevos meno mokyklą. Iš pradžių domėję
sis labiau skulptūra, jis paskutiniuoju 
metu perėjo į tapybą. G. Stanulis keliais 
atvejais dalyvavo parodose Paryžiuje.

JIEVA SIMONAITYTĖPAVASARIU AUDROJ
...Ir po amžių kada 
Skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės 
Nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ik kančios, 
Be ryto naktis,
Ar jiems besuprantamos bus?

Maironis

Pasaulinio karo audros — patrankų 
griausmas, kulkosvydžių tratėjimas, šau
tuvų tarškėjimas — nutilo. Rusijos im
perija sugniužo, Hehenzolerių vardas 
žuvo.

Ir kėlėsi Lietuva.
Dejavusi skriaudėjų grandinėse, ko

vojusi su baisiausia priešininke — pra
žūtim, lietuvių tauta laimėjo.

Iškilus karui ne vienas pamanė, kad 
pražūtis, panaikindama ir patį Lietuvos 
vardą, iškels savo laimėjimo vėliavą.

Bet likimas kitaip norėjo.
Štai, netikėtai kėlėsi tauta ir,, pasta

čiusi paskutines, dar likusias jėgas, iš 
naujo kovojo dėl savo būvio.

Nebeužteko’lyros, pritruko dainų, rei
kėjo tvertis ginklo. Priešas puolė ir 
smaugė iš visų šalių. Sulėkę rusų, vo
kiečių ir iš vergovės vos ištrukusių len
kų ereliai rengėsi sudraskyti mirštan
tį Lietuvos kūną.

Tik vyrų drąsa,, jaunų karžygių pasi
ryžimas mirti už tai, kas jiems brangu, 
iškėlė Lietuvą.

Išaušo pavasaris, ir prašvito lietuviš
ki dirvonai. Galingai pakilo saulės spin
duliuose naujų tvirtovių bokštai, ir iš
kilmingiau sužibėjo Lietuvos sargų sky
dai.

Lengvai ir laisvai atsikvėpė tauta 
šiltame Lietuvos pavasario ore.

Prašvito Aušra ir Mažojoj Lietuvoj. 
Išaušo ir jai pavasaris, nors žiaurus, 
šiurpus ir audringas. Atbudimo banga 
ėmė ristis per kraštą.

Atbudęs iš miega, ne vienas lietuvis 
prašėsi priimamas į budriųjų talką ir 
tvėrėsi darbo. t

Darbo dąug, ir tas nelengvas.
Takai, kuriais pirm amžių vaikščiojo 
mūsų seneliai,. apžėlė usnimis ir erškė- 
čiaiš. Norint žengti tais takais, pirma

neatvyko? Pasitikėjome.
— Nieko. Kad neatvyko, ir nereikia. 

Atliksime tokią programą, kokią galime 
patys atlikti, — sako Perkamytė ir jau 
tariasi su Lukšiu.

Tuo tarpu palangės jau aplipo anais iš 
smuklės parvykusiais vyrais. Šūkaudami, 
ne visiškai tarpu savęs sutardami, jie 
užėmė tinkamas sau pozocijas. Drąsesnie
ji arčiau prie durų, arčiau prie langų.

Bet iš kitos pusės, lyg juodas audros 
debesys, pamažu parslenka ką tik iš baž
nyčios išėjusių žmonių pulkas. Ne vien 
tik vyrai, bet ir moterys. Ties Joniškio na
mais susitinka abu būriu. Tai prišaukda
mi pažįstamiems, tai rankas vienas kitam 
paspausdami, susimaišė atvykusieji, ir 
šen ten pasikeisdami vietomis ar pasitar
dami, kaip geriau būtų tada, kad...

Paskui, dar laiko esant, pasikeitė min
timis:

— Nebuvai bažnyčioje?
— Ne... Aš rengiausi eiti pamokinti 

tuos lietuvius.
— Ir mes atėjome...
— Kur padėjote knygas?
— Knygos netrukdavo: jos kišenėje... 

Bet, štai, lazda rankoje!
— Ak, taip. O aš turiu ir briauninką... 

dėl visa ko...
—Mes tiems išdavikams parodysime!
—- Mes jų žarnas ištąsysime per bažny

čios bokštą...
— Šiandien bus daugiau kraujo pralie

jimo kaip prie Varšuvos.
— Vaike, ar tu buvai prie Varšuvos? 

Tavo nosis smurgina tebebuvo, kada mes 
į Varšuvą maršieravome.

— Nesigirkis, nesigirkis, tą patį, ką tu 
atlikai, ir aš būčiau atlikęs...

— Tylėkit vyrai, negalime tarpu savęs 
peštis, jei priešą norime nugalėti.

— Tam priešui tik sprigį po nosiest, ir 
jis gulės...

Trečią valandą po pietų jaunimo drau- 
gijoš pirrtiiiiirikūš titverifl Šūslriiikinią.

reikia pašalinti baisiausius žolynus — 
erškėčius, usnis ir dilgynes, žiauriai 
jie žeidžia rankas įr sielą, dažnai net 
sukruvina.

Lietuvos pavasaris audringas^ šiur
pus ir kruvinas.

SEKMADIENIS

Graži ir saulėta ankstybos vasaros die
na. Dėl to ir paledyniškiai ne tiek dėl pa
ties žodžio skubėjo j bažnyčią, ar į susi
rinkimą, arba į smuklę, kiek norėdami 
pasivaikščioti tokiam gražiam ore. Juk 
per savaitę dirbant sunkų darbą, lyg ir 
nejauti to gyvybę nešančio vėjo, lyg ir 
nematai ir negirdi vyturių čyrenimo pa
dangėse. Yra ir tokių Paledynuose žmo
nių, kurie, iš lovos kampo ištraukę prie
galvį, išsineša ir, pasimetę į patvorį, ant 
jo atsigula. Ir taip ne pro šalį. Kiek pa- 
snaudęs atsibundi nuo bitės zvimbimo, 
kuri pralekia tik pro nosį, skubėdama į 
avilį.

Ne, ne, jeigu jau nieko nedarai, ji tau 
ir nieko nedarys...

Tik turbūt dėlto, kad toks šiandien ypa
tingai gražus oras, įr pas Paledynų Joniš
kį renkasi daug žmonių. Ten paskelbtas 
jaunimo susirinkimas. Bet sunku pasakyti, 
kokių atvyksta daugiau: ar jaunimo, ar 
vyresnio amžiau žmonių. Ten pagaliau ir 
ne taip jau svarbu. Juk paskelbta, ir vis 
iš naujo sakoma, kad kiekvienas gali at
vykti, kas tik jaunas ir lietuvis jaučiasi.

Amžiumi niekas neribojama. ,
Taip, atvyksta daug lietuvių. Jie nori 

ką nors naujo pamatyti, ką nors išgirsti, 
kuo galėtų tvertis, kuo galėtų vadovautis 
ir-gintis prieš smarkėjantį priešą, kuris 
juo toliau, juo daugiau įsidrąsina.

Andai kaimyninėje parapijoje buvo su
šauktas susirinkimas — toliai! iiuo bažny

čios ir smuklės, pas tolimą, nuokampiai 
gyvenantį ūkininką.

Bet vis dėlto tai suuodė lentpiūvės ve
dėjas Rosenfeldas; suorganizavo savo dar
bininkus ir nusivedė juos į paskirtą lie
tuvių susirinkimo vietą. Susirinkimas dar 
nebuvo įvykęs, dar nebuvo nė atvyką kvies 
tieji. Dėl to Rosenfeldas, išlandžiojęs vi
sus kampus, nieko neradęs, iš pykčio kru
vinai apdaužė senelį ūkininką ir tada iš
ėjo „Die Wacht am Rhein“ giedodamas.

O kas bus šiandien Paledynuose
Užsimota gražiai įvykdyti šios dienos 

programą. Atvyks iš miesto keli kalbėto
jai. Dėl to Joniškiai gražiai papuošė salę 
gėlėmis ir vėliavomis.

Ir Advė Perkamytė pasiruošusi su įvai
riomis deklamacijomis. Ji žino, kad visi 
mielai klausosi jos jauno balselio. O, ji 
šiandien linksma! Ji pati susieiliavo eilė
raštį. Jis ilgaą, ilgas, ir, jos nuomone, la
bai gražus, nes jame kalbama apie Lietu
vą, tiktai apie Lietuvą nuo žilos senovės 
iki šiandien. Advė jau įsivaizduoja, kaip 
susirinkusieji šluostys ašaras susigraudi
nę, kaip paskui jai spaus visi ranką, dė
kodami už jos darbą. Ne, šiandien ji tik
rai nešykštės, šiandien ji parodys, ką gali 
ką moka. Tegul tai žino ir iš miesto at
vykusieji asmens.

Ateidama į susirinkimą, Advė netikėtai 
pakliūna į didelį žmonių kamuolį. Paga
liau ji pastebi, kad tai yra ne visai blai
vūs vyrai ir jie pavirsta iš smuklės.

O, Advės nuotaika smunka. Išsprukusi 
pas Joniškius, ji jau randa' susirūpinusį 
draugijos pirmininką:

— Kažin, kažin, kas šiendien bus!
— Nieko nebus. Nereikia nusiminti, — 

drąsina Advė.
Bet pirmininkas, Martynas Lukšys, lie

ka susirūpinęs. Jis vyras, jis mato toliau 
ir giliau negu Advė. I salę suėję "lietuviai 
laukia susirinkimo atidarymo.

—: Bet dar teatvyko atstovai iš niieš- 
tdu< —' pirriiiiiiiiišas fierlnista. — kėdei 

Jam dar nebaigus pasveikinimo žodžius 
tarti, lauke pakyla triukšmas.

Į salę staiga įsiveržia keli drąsuoliai, jie 
dvokia degtine. Ką jie dabar darys? Aiš
kiai matyti, kad jie pasiryžę didžiam žy
giui. Bet tuo tarpu jie nieko nedaro. Ke
lis kartus jie mėto žvilgį į sieną.

— Anos neimti: tai prancūzų, bet šitą...
Sienoj kabo prancūzų trikolorė bet lie

tuvių vėliava. |
Kol lietuviai tikrai susiprato, kas čia da

rosi, prie sienos kabančioji vėliava dingo. 
Ne, nedingo: ją laikė augštai iškėlęs ran-, 
koje Baužos Endrius.

Vienas ir kitas iš lietuvių subruzdo, jie 
puolė gelbėti savo vėliavą. Bet jiems prie-, 
šais atsistojo keli vyrai su žibančiais smai-\ 
liais peiliais rankose.

Draugijos pirmininkas puola į tarpą:
— Vyrai, lietuviai, — šaukia jis. — Tai •' 

tik popierius, tai tik popierius! Kada mes 
turėsime tikrą vėliavą, tos niekas mums 
nebeišplėš!

Bet susipratusieji lietuviai negali nusi
raminti. Juk jeigu jie tvertų, jie sumai# 
tuos kelis vyrukus čia, salėje. Bet pir*^* 
ninkas mato ne tiktai tuos kelis vy^us . , 
salėje: jis mato juodąjį žmonių debEi Pa" ?<-■ 
langėse. Jis mato, kad jie visi ynkluoti: 
kas revolveriais, kas lazdomis, k*s akmeni 
mis. Visų jų akys pasruvusios kerštu. Jie, 
trokšta kraujo, kraujo, kraiJ°- Pirminin-'- 
kui atsistoja plaukai piestu 'tereikia tik vie 
no iš lietuvių pusės kuities smūgio ir— 
karo išauklėtasis kraugerys žvėris' būtų 
paleistas iš ryšių — dėtuvių sąskaiton. Ir 
pirmininkas maldauja: mūsų kraujas per 
brangus čia prasti su girtuokliais. Bū
kime vyrai, taupykime savo jėgas vėles
niam laikui. Ateis ir ta diena, kada mes 
džiūgausime.'

(Ištrauka iš J. Simonaitytės „Pavasarių. 
Audroj" — Mažosios Lietuvos Laisvės ko- 
vų knygos, šiomis dieridmiš Terros atspaus; 
diriioš ČhikagojeJ B
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS MANCHESTERIS VOKIETIJA

DBLS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS 
IŠSIRINKO NAUJUS VYKDOMUOSIUS 

ORGANUS
Gegužio 5-6 dienomis Londone, Lietuvių 

Namuose, įvyko Visuotinis D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos atstovų suvažiavimas. 
Suvažiavimui pirmininkavo T. Grikinas, 
sekretoriavo Manchesterio atstovas J. Zo- 
kas ir Birminghamo — Jaloveckas.

Suvažiavimas, aptaręs organizacijos 
veiklą, išsirinko naujus vykdomuosius or
ganus. Pirmininku perrinktas Mečys Bajo- 
rinas. Centro valdybon, vadovaujantis nau 
jais S-gos įstatais, šiais metais išrinkti še
ši nariai: kun. A. Kazlauskas, prof. S. Žy
mantas, St, Nenortas, T. Grikitnas, V. Dar
gia ir inž. J. Vilčinskas. Kandidatais: G. 
Glatkauskas ir V. Akelaitis.

DBLS Tarybon išrinkti: Dr. K. Vaflteris, 
F. Neveravlčiius, J. Lūža, P. Pužauskas, N. 
Mockus, J. Kazlauskas, O. Kairiūkštienė. 
Kandidatais: P. Stirbys ir p. Ignaitis.

Revizijos Komisijon: P.P. Zokas, Stri- 
mas, Stakėnas. Kandidatu: p. Jaloveckas.

Suvažiavime padaryti trys pagrindiniai 
nutarimai: 1, Sąjungos nario mokesčio pa
kėlimas iš 6 d. į 1 ši. savaitėje; 2. dešim
ties metų Sąjungos veiklos sukakties mi
nėjimo surengimas 1957 metais ir 3. įsta
tų pakeitimas.

DBLS suvažiavimo dalyviai taip pat su
sipažino su sunkia L. N. B-vės finansine 
būkle, susidariusia dėl pinigų trūkumo per 
kant spaustuvę ir įrengiant Lietuvių So
dybą. Kad pagelbėjus bendrovei išeiti iš 
sunkumų, suvažiavimo dalyviai pasiūlė 
kreiptis į visus DBLS narius, prašant juos 
pirkti daugiau akcijų. Nupirktas akcijas 
išrašyti DBLS patikėtinių vardu, kad tuo 
pačiu padidinus S-gos žinioje turimų akci
jų kiekį.

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba 1956 metų gegužės 12 d., savo 
klubo patalpose rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
Prelegentas. J. Varanavičius

Pradžia 6,30 v.v. 
Klubo Valdyba

KONKURSAS

STOKE — on — TRENT
DBLS skyrius balandžio 28 d. Burse- 

lem — Leopardo viešbučio salėje suruošė 
Motinos Dienos minėjimą. Skyriaus pir
mininkas Vyt. Andriuškevičius jautriais 
žodžiais priminęs, kaip kiekvieną pavasa
ri! kultūringas pasaulis skuba pagerbti 
motiną, pakvietė kun. Dauknį motinos 
garbei tarti keletą žodžių. Svečias savo 
paskaitoje, plačiai apžvelgęs motinos pasi
aukojimą savo vaikams, neaplenkė neiški
lęs lietuvės motinos nuopelnus. Juk tik 
lietuvės motinos dėka, caristinės Rusijos 
pavergtoji Lietuva, mažiau turėjo beraš
čių negu jos engėjai rusai ir „kultūrinto- 
jai“ lenkai. Ji palaikė lietuvių tautoje gy
vą tikėjimą, dorovę, šviesą ir Tėvynės 
meilę. Lietuvos motinos dėką, Lietuva įsi
gijo šventosios ir Marijos žemės vardą! 
Jos išugdyti vaikai savo pavyzdžiu švie
čia ne tik mūsų tautai kaip didvyriai, bet 
ir visam pasauliui. Tik prisiminkim šiuo 
metu Romoje vykstantį Arkivyskupo Jur
gio Matulevičiaus Beatifikacijos procesą!

Vargo Mokyklos mokiniai, vadovaujami 
savo mokytojos p. Bronės Jacevičienės,, su
vaidino Motinos Dienai pritaikytą vaidi
nimėlį, šoko tautinius šokius, dainavo so
lo, sakė eilėraščius. Kaip reikia įvertinti 
tokių mokytojų pasišventimą! Kiek galima 
iš vaikų reikalauti, jie programą atliko 
puikiausiai. Neveltui tad p. Jacevičienės 
vadovaujama Vargo Mokykla šią progra
mą pakartoti pakviesta i Manchesterį ir 
Nottinghamą.

Reikia pasidžiaugti, kad minėjime da
lyvavo ir iš tolimų kolnijų tautiečiai.

Pats minėjimas praėjo gilia religine 
nuotaika ir tyra meile motinai.

Vyt. Pal.

evan-

daly-
,Dar-

PLB Vokietijos Krašto Valdybos ren
giamų „Kultūros dienų“ š. m. gegužės 19 
-21 d.d. Huettenfelde, Vasario 16 Gimna
zijos patalpose

PROGRAMA
Š. m. gegužės mėn. 19 d. — šeštadienis. 

17.00 vai. — šventės atidarymas.
17.10 vai. — „Lietuva vaizduose“ šviesos 
paveikslai ir lietuviška plokštelių muzika. 
Praveda kun. A. Bunga. .

Gegužės mėn. 20 d. — sekmadienis.
11.00 vai. — pamaldos katalikams ir 
gelikams.
15.00 vai. — Koncertas. Programoje 
vauja Memmingeno lietuvių choras
na“, dirig. M. Budriūnas; K. Motgabis (vio 
lenčelo) ir F. Strolia (smuikas).
19.00 vai. — Literatūros vakaras. Dalyvau
ja: dr. J. Grinius, dr. A. Rukša, A. Venc- 
lauskas ir kit.

Gegužės mėn. 21 d. — pirmadienis.
15.00 vai. — Koncertas. Programoje daly
vauja: Darbo kuopų vyrų choras, v. Faus
to Strolios, solistė M. Panse — Simaniukš- 
tytė, K. Motgabis (smuikas) ir Vasario 16 
Gimnazijos tautinių šokių grupė, v. L. 
Skeivalienės.
19.00 vai. — Paskaita.

Be to, gegužės mėn. 20 ir 21 d.d. yra nu
matyta ir sportinis pasfrodymas.

Gegužės mėn. 20 ir 21 d.d. 10 vai. iš 
Weinheimo geležinkelių stoties (Haupt- 
bahnhof) eis specialus autobusas į Hue- 
ttenfeldą, o 21 vai. atveš svečius atgal. Su
interesuotieji galės tuo pasinaudoti.

P. L. B.
Vokierijos Krašto Valdyba

NOTTINGHAMAS
Išsamesni reportažą apie DBLS suvažia 

vimą ir taip pat apie ivykusį Lietuvių 
Namų B-vės akcininkų visuotinį susirinki
mą spausdinsime kitos savaitės numeryje.

... MALDOS IR ATGAILOS DIENA 
NOTTINGHAME

Pereitą savaitę Londono Lietuvių baž
nyčioje moderniai sutvarkyti klaupiamie
ji suolai, ant jų uždedant specialią minkš
tą gumą, šis įrengimas kainavo £ 82.17.4. 
Keli parapijiečiai padengė didžiąją dalį 
išlaidų: p. Sirvydų šeima paaukojo £ 20, 
panelė X.Y. — £ 31 ir p. M. Kairienė £ 5. 
Likusią dalį £26. 17. 4 lieka.padengti vi
siems likusiems parapijiečiams.

KELIONĖ Į KONGRESĄ
Važiuojantiems į Kongresą šis sekma

dienis yra paskutinis užsisakyti vietas 
autobusuose. Jas galima užsisakyti pa- 
pačioje Lietuvių bažnyčios klebonijoje, 
pas p. Bulaitį, p.p. Liūdžiu krautuvėje ir 
Lietuvių Namuose. Sekminių dieną va
žiuojantiems traukiniu iš Waterloo sto
ties primenama, kad iš Aidershot stoties 
autobusai Lietuvių Sodybos linkme te
pradės eiti tik po 11 vai. ir tokiu būdu 
nebus suspėjama į Kongreso pradžią. Ke
lionė autobusu iš Londono ir atgal 14/-. 
Nuo Lietuvių bažnyčios pirmas autobusas 
išeis 7,30 vai. ryto, paskutinis — 9 vai.. 
Nuo Lietuvių Namų — 8 vai. ryte. Kong
resas prasideda lygiai 12 vai.

MOTINOMS PAGERBTI VAKARAS
Londono lietuvių skautų draugovė ir 

Vargo Mokyklos mažieji š. mėn. 12 d., 
Liet. Soc. Klube rengia .Motinos Dienos 
minėjimą. Minėjimo pradžia 7 vai. vakaro. 
Be jaunųjų pasirodymą, programoje daly
vauja ir Londono lietuvių vyrų choras.

Visi lietuviai kviečiami tą vakarą daly
vauti Motinos pagerbimo vakare.

„EUROPOS LIETUVIO“ MUGĖ
įvykstančio per Sekmines Kongreso me

tu Lietuvių Sodyboje bus įrengta „Europos 
Lietuvio Mugė“, kurioje bus galima gauti 
visa, pradedant lietuviška juoda duona, 
baigiant automobiliu. Mugė pradės veikti 
ieštadienio vakarą.

Kongresan atvykstantiems svečiams ren 
I giamos ir kitos malonios staigmenos.

SPAUDOS PARODA
Y Prie „Europos Lietuvio“ Mugės bus 
jungtas ir spaudos platintojos Dainoros 

as — parodėlė, kur bus galima pama- 
įsigyti naujausių leidinių, lietuviš

ku pirštelių, paveikslų ir kit.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO TARYBA

šinėle rašytais egzemplioriais įtei
kiami Jury Komisijos pirmininkui 
šiuo adresu: Dr. A. Rukša, Hutten- 
feld (Lampertheim, Viemheimer- 
str. 39:

i pirmoji tema iki 1956 m. birželio 15 d.
* antroji tema iki 1956 m. rugsėjo 1 d. 

trečioji temo iki 1956 m. lapkričio 15 d.
7. Premijos: už visą ciklą skiriama pre

mija DM 495, — Vokietijoje, kituo
se Europos kraštuose — atitinka
mas ekvivalentas JAV valiuta ar 
atitinkamo krašto valiuta pagal do
lerio kursą.

Už kiekvieną atskirą temą skiria
mos šios premijos

i už geriausiai parašytą rašinį—DM 75,- 
I už antrąjj rašinį pgl. gerumą — „ 55,- 

už trečiąjį rašinį pgl. gerumą — „ 35,-
8. Premijos skyrėjai Ir temų parinkėjai: 

Marijonas šnapštys ir Balys Klovas.
9. Premijos skyrių teisės: be atlyginimo 

atspausdinti vieną laidą premįjuotų 
rašinių, ši teisė gali būti perleista.

10. Jury Komisuos sudėtis: Dr. A. Rukš- 
ša, A. Giedraitis, A. Venclauskas.

p.p. M. š n a p š č i o ir B. K lo v o prašy
mu skelbia lietuvių jaunuomenei konkur
są geriausierris rašiniams iš ciklo .Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais turime 
ir būt!“ motto: „Būkime sau žmonės“ pa
rašyti.

1. Temos: Pirmoji tema: „Kaip aš trem
tyje turiu išlikti lietuviu?“ Motto 
pasirenka rašėjas.

Antroji tema: „Kuo galiu daugiausia 
prisidėti prie lietuvybės išlaiky
mo?“ Motto pasirenka rašėjas.

Trečioji tema: „Mano mokslas —. pri
sirengimas tėvynei atstatyti“. Mot
to pasirenka rašėjas.

Rašėjai: lietuviai — lietuvės, gyveną 
Europoje šiapus geležinės uždangos, 
vidurinių (gimnazijos lygmens) mo
kyklų mokiniai ar nelanką mokyk
lų ne vyresni kaip 21 m. amžiaus.

Kalba: lietuvių.
Apimtis: apie 5 (nedaugiau kaip 7) 

mašinėle rašytus puslapius.
Rašinio įteikimo būdas: rašiniai siun

čiami slapyvardžiu Jury Komisijos 
pirmininkui, įdedant užlipdytą voką, 
ant kurio užrašoma slapyvardė. Į 
šį voką įdedama kortelė, kurioje 
pažymima tikroji pavardė. Komisi
jai rašinį premijavus, atidaromas 
jo autoriaus slapyvardė atžymėtas 
vokas.

6. Terminai: Rašiniai trim rašom, ma-

a)
b)
c)

2.

3.
4.

5.

J. KUZMICKIS

Raudonojoj jūroj
Kur Raudonoji Jūra?Mintys maldos ir atgailos diena

Amerikoje esančių kat. organizacijų 
dvasios vadai atskiru raštu kreipėsi į vi
so pasaulio lietuvius, pažymėdami:

„Šiemet gegužės 13 dieną, kaip ir kiek
vienais metais, yra švenčiama viso pasau
lio lietuvių MALDOS IR ATGAILOS DIE
NA už nusidėjėlių atsivertimą, Lietuvos 
laisvę ir pasaulio taiką... Mes kreipiamės 
į visus lietuvius, kur tik gali pasiekti mū- „_
sų žodis, ir kviečiame suruošti didelę at- nemažina to ilgesio, ries teisingai 
gailos ir Dievo permaldavimo dieną už ”’-j- —
iiusiuejeilų atsivertimu, Lietuvos laisvę ir 
pasaulio taiką“.

Atsiliepiant į šį prasmingą atsišaukimą, 
gegužės 13 d. Nottinghame rengiama lie
tuvių maldos ir atgailos diena. Vietos ir 
apylinkės lietuviai kviečiami: dalyvauti 
Šv. Mišiose (St. Patrick's 12, 15 v.) auko
jant jas minėta intencija; priimti tą dieną 
Šv. Komuniją ir dalyvauti Pasiaukojimo 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai atnaujini
me.

Tremtiniai gerai žino tą Raudonąją 
komunizmo jūrą, kurios vandenys apsėmė 

sunka poetas Bern. Brazdžionis'ii Visdėl- Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Rytų

NOTTINGHAMAS IR BRADFORDAS
LAUKIANT J. E, VYSK. V. PADOLSKIO

J. E. Vysk. V. Padolskis, kuris iš Romos 
atvyksta į lietuvių katalikų Kongresą 
Sekminių dienai, maloniai sutiko aplanky
ti ir dvi didesnes lietuvių kolonijas Not
tinghame ir Bradforde.

NOTTINGHAME: gegužės 26 d., 11 vai. 
ryto, St. Patrick's bažnyčioje Šv. Mišios 
ir pamokslas. Po to apie 4 v. p.p. Liliac 
salėje bus šeimyninis pobūvis.

BRADFORDE: gegužės 27 d., 12,30 v., 
St. Mary's bažnyčioje (East Parade) Pa
siaukojimas Nekalč. Marijos Širdžiai ir 
Palaiminimas; tuoj po bažnytinių apeigų 
St. Mary's salėje— akademija. Be oficiy- komunistų kalėjimuose 
lios dalies bus plati meninė programa, ku- — ....................
rioje savo kurinius skaitys mūsų rašy
to j ai.

Tikimasi, kad Nottinghame ir Bradforde 
turėsime ir prof. Z. Ivinskis'kuris skaitys 
aktualias paskaitas.

Kadangi abiejose vietose bus svečių ku
nigų, kviečių pasinaudoti šia reta proga 
ir atlikti išpažintį, kad galima butų Šv. 
Komuniją paaukoti už kenčiančią Lietuvą.

Kun. J. Kuzmickis

„Koks gyvas tu, koks didelis ir koks 
sunkus, gimtosios žemės ilgesy!“ — su
šunka poetas Bern. Brazdžionis‘it visaei- 
to džiaugiasi, kad tas ilgesys, dar gyvas Vokietiją, Vengriją,^Rumuniją, čekoslova- 
mūsų širdyse. Tikrai; be savo gimtojo" ' ' "" ~ ~
krašto ilgesio mes būtume „lyg be duo
nos kasdieninės“, „tarytum žemė be lie
taus“.

Kasmet ilgėja tremties metai, anaiptol 
mūsų 

Vladas Šlaitas "tremtį vadina „nepakelia
ma bausme“ ir šitaip medituoja apie 
tremtinio dalią:

Jeigu jūs norite nubausti žmogų, 
jūs jį ištremkjt svetiman kraštan ir 

leiskit 
kasdien jam slankiot svetimų namų 

šešėly, 
kol jo širdis išdžius, 
kol paskutinis kraujas gyslose išdžius, 
kol iš žmogaus 
paliks tik buvusio' žmogaus šešėlis.

Ne be prasmės tąd tas „buvusio žmo
gaus šešėlis“ neramiaudiena iš dienos lū
kuriuoja pragiedrulių, dairosi giedrėjan
čių horizontų. Pradžioje, tuoj po karo, jis 
jieškojo gimtojo krašto laukiamosios lais
vės Vakarų valstybių vyrų politinėse kal
bose, Jungtinių Tautų konstitucijoje; vė
liau — šaltojo karo frontuose, atominės 
bombos sprogdinimų pelenuose, Korėjos 
karo aiduose, net Nato generalinio štabo 
pasitarim|uose ir jo ginkluotųjų pajėgų 
manevruose.

Deja, laikas bėga, vakariečiai draugiš- 
Eal spaudžia svečių atvažiuojančių ko
munizmo, „apaštalų“ pavergtų tautų krau
ju suteptas rankas, kalba apie biznį, apie 
meną, apie iškylas, net apie būtiną reika
lą sugyventi toje pačioje planetoje, o kai 
triukšmingoje puotoje viešai paminimas 
vos dviejų šimtų politinių aukų, kalinamų 
iwiuuiuovu likimas, įniršta
ne tik egzekutoriai, bet ir ramybės trokš
tą politikai, prikišdami šeimininkų netak
tą. Teisingai „The Daily Mail" gegužės 3 
d. skaitytojų laiškų skyrelyje pažymėjo 
tūlas Sybil Clerk: kai tiek daug atsiranda 
kaltinančių komunistų tariamus įžeidėjus, 
priminusius vos 200 komunizmo aukų, 
„atrodo, nėra nė vieno, kuris nors vienu 
žiedeliu primintų vilsas persekiojamas 
kitrkščionių bažnyčias; tai yra gėda taip 
vadinamam kirkščioniškam kraštui“.

v vrxvxcvijq, vvuguju, iiuniuiujqi, vtivuaivva- 
r kiją... Tremtiniai gerai žino, poeto VI. 
. šlaito žodžiais betariant, ir tą XX am- 
. žiaus gėdą, kada „raudonos vėliavos bota

gais plaka“ gimtųjų Tėvynės laukų „ža
liąsias lygumas“. Tačiau, kai tą Raudoną 
Jūrą kas nors išdrįsta paminėti Jungt. 

! Tautų posėdžių salėje, kaip poetas Bem. 
. Brazdžiohis" irOniztiodamas pastebi, net 

„dailiai ir meniškai pražilusi Madame 
Pandit“ nuduoda nieko nežinanti ir pa-

I
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=

dėl stovyklų

a)
b)
c)

VOKIETIJA. Vokietijos LB pirmininkas 
Pr. Zunde gegužės mėn. išvyko atostogų, 
Tuo metu pirmininko pareigas eina vice
pirmininkas E. Simonaitis.

Kartu Dovydas, švento įkvėpimo pagau
tas, gieda, kad „palaimintas žmogus, kurs 
laukia pagalbos“ iš Dievo, ir išdrįsta net 
šitaip melstis: „Išliek savo rūstybę ant 
pagonių, kurie Tavęs nepažįsta, ir ant 
karalysčių, kurios nesišaukia Tavo vardo“ 
(Ps 78, 6).

Pranašas Izaijas gi tvirtina, kad „tau
ta ir karalystė, kuri Tau netarnaus, pra
žus, ir tautos bus paverstos tyrais“ (60, 
2). Priešingai, — koks gražus pažadas 
tiem?, kurie ir sunkiausiose sąlygose šauk
sis Dievo pagalbos: „Štai aš surinksiu jus 
iš visų kraštų po kuriuos jus išsklaidęs 
buvau, grąžinsiu t tą pačią vietą ir leisiu 
jums ramuti gyventi. Ir bus jie mano tau
ta, o aš jiems Dievas“ (Jer 32, 37).

Tačiau persikelkime į mūsų laikus ir 
pasiklausykime, ką 1917 m. — komuniz
mo gimtuvėse — pati švč. Marija pasakė

Anglijos Liet. Kataliku I

ĮVYKSTA SEKMINIŲ PIRMĄJĄ DIENĄ, 
LIETUVIŲ SODYBOJE, HEADLEY PARK.

Ten tą dieną vyksta visi šio krašto lietuviai.

prašo negrą pamėginti surasti žemėlapyje 
Lietuvą: „Sfr. Prašom. Rodos, Afrikoj. 
Taip, Afrikoj. Senajam Testamente. Ne
randi?“

Ne, Lietuvos neranda žemėlapyje nei 
triukšmingų socialistų pietų Londone ly
deriai, nei dienų dienas su komunizmo 
vadais apie prekybą ir Art. Rytų naftą 
besitarę „šalti ir džentelmeniški“ minis
terial, nei Jungt. Tautų gen. sekretorius, 
kantriai stebįs arabų tautų ir Izraelio ra- 
gatkų pratybas. Taip, jie neranda Raudo
nosios komunizmo jūros, nors, kaip Bem. 
Brazdžionis šaukia —

Ji bėga linotipininkų pirštais,
ji rausias mokslo vyrų galvose, 
ji liejas pro Nerudos žodžių tvaną, 
pro Picasso karikatūras,
pro Pierre Matsse koplyčios kryžių ir

altorių,

!

DAR NEVĖLU
Lietuviai,'vorį atostogas praleisti Sody

boje, prašomi pašyti į Namų B-vę, 1, Lad- 
broke Gardens, ndon W. 11. Telf. PAR 
2470

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ DĖMESIUI
Lietuviams evangelikams pamaldas su 
sv. Vakariene laikysim,

Coventry, gegužės 12. d. 18 vai. St. 
Lūkės Church.
Wolverhampton, gegužės 13 d. 12,30 
vai. St. Mark's Church, Chapel Ash. 
Boltoną, gegužės 18 d. 19 val. 98 
Davenport Street.
Bradforde, gegužės 20 d. 13 vai. Evan
gelikų bažn. 29, Great Horton, Rd. 
Nottinghame, gegužės 21 d. 13 val. 
St. Peter's Church.

Kun, A. Keleris

Paskutiniuoju metu eilė tautiečių pasi
sakė dėl stovyklų. Nusiskudžiama, kad 
jos trumpos, o p. Lūža siūlo organizuoti 
jaunimo stovyklą.

Tai sveikos, gražios mintys, tik kaip 
jos įgyvendinti?

Lietuvoje skautai stovyklavo paprastai 
draugovėmis nuo 20 iki 30 berniukų. Tik 
tam tikromis progomis būdavo rengiamos 
ir didesnės stovyklos.

Mano manymu, gal ir Anglijoje reiktų 
rengti mažesnes stovyklas: pietų, vidurio 
ir šiaurės. Susitaupytų laikas, pinigą . 
tėvams būtų arčiau aplankyti ir vietoj 
vienos savaitės galima būtų stovyklauti 
bent dvi. Mat mažesniam skaičiui lengviau 
vadovauti ir tai galėtų atlikti mokslą ei-

užnuodydama žemę, 
srūva ji 
be atvangos, 
be atvangos 
be atvangos!

Susidaro klaiki situacija, kuri nuolat 
pakasa tremtinių vilčių pylimus, kuri so
vietų koncentracijos stovyklų siaubą kny
gų knygose tik tarsi prieštvaninių laikų 
atsiminimus paberia. Ir tada tremtinys 
pristigsią kantrybės ir poeto ketureiliu 
suklykia:

Aš tikiu ne kaukių baliaus diplomatų, 
ne valdovų šio pasaulio parašais — 
aš tikiu sunkiųjų metų 
Dievo žodžiais — pranašais.

(Bern. Brazdžionis)

nantis jaunimas, kuris nesurištas su dar
bo atostogomis.

Jei būtų mėginama suruošti neorgani
zuoto jaunimo stovyklą, tai iniciatyvą jai 
turėtų plaukti iš apygardų. Apygarda tu
rėtų ir vadovauti tokiai stovyklai, pasi- 
kviesdama talkininkų iš mūsų šviesuome
nės.

Laikas į šį darbą būtų įkinkyti ir lie
tuvius studentus-es. Jų Anglijoje turime. 
Lietuvoje studentai dirbo ir skautų, ir 
pavasirininkų ir jaunalietuvių jaunimo 
organizacijose. Dar labiau tokie studen- 
taf vadai reikalingi tremtyje. Aukščiau
sias laikas, kad jie viešai pasirodytų tiek 
su paskaitomis, tiek perimdami jaunimo 
globą. Ir centrui ir apygardoms reikalin- saranuuja «“««,*“• "“L"
L. ...huniMtau savo šveritanie _ soste“ (Ps 46, 9)

Dievas viešpatauja tautoms
Kagi sako tie sunkiųjų metų pranašai? 

Kokie žodžiai tautoms, kurios kurį laiką 
priversrtos nešti vergijos pančius?

Jau karalius Dovydas giedojo, kad 
,Dievas karaliauja tautoms. Dievas sėdi

R. SpaUs aną Jšaugština“ (Ps 74, 8).

Fatimoje: „...Pasaulis už savo nesuskaito
mus nusikaltimus greitai bus nubaustas 
karu, badu ir Bažnyčios bei Šv. Tėvo 
persekiojimu... Norėdama tai sustabdyti, 
aš ateisiu paprašyti paaukoti Rusiją ma
no Nekalč. širdžiai, o taipgi priimti pir
maisiais mėnesių šeštadieniais atsiteisimo 
Komunijas. Jei mano reikalavimai bus iš
pildyti, Rusija bus atversta ir bus taika... 
Žmonės neturi daugiau įžeidinėti Dievo, 
nes Jis jau perdaug įžeidinėjamas...“

Švč. Marija Fatimoje pabrėžė tikinčiųjų 
pareigą: sąžiningai atlikti savo pareigas, 
laikantis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, 
pareigingumą paverčiant atgaila ir pasi
aukojimu. Priemonėmis nurodė: pasiauko-, 
jimą Nekalč. Marijos Širdžiai, rožančiaus 
kalbėjimą, pirmųjų šeštadienių atsiteisi
mo Komunijas ir laisvai pasirinktas dva
sines aukas.

Dėlto, kai gegužės 13 d. skelbiama mal
dos ir atgailos diena už Lietuvą, atsiminę 
Viešpaties pažadą „surinkti iš visų kraš
tų“ ir grąžinti į gimtąjį kraštą, apipilki
me dangų nuoširdžios maldos ir dvasinių 
aukų žiežirbomis. Tą dieną visas dvasines 
aukas aukokime už nusidėjėlių atsiverti
mą, už Lietuvos laisvę ir pasaulio taiką.

Iš „Tiesoje“ paskelbtos vieno pranešimo 
santraukos yra pagrindo spręsti, kad buvv 
Žemės Ūkio Akademijos rektorius ir Švie
timo ministeris prof. J. Tonkūnas dabar 
yra Dotnuvos selekcijos stoties vyresnysis 
mokslinis bendradarbis pievų ir ganyklų 
kultūrinimo reikalais. (Grąžintas iš ištrė
mimo).

— K. Dineika yra Druskininkų „gydo
mosios fizkultūros parko“ vedėjas.

— Paleckis jau kuris laikas daugiau bū
na Maskvoje kaip Vilniuje. Balandžio pra
džioje jis (vienas tarp septynių rusų) da
lyvavo delegacijoj į parlamentarų konfe
rencija Dubrovnike. Jugoslavijoj. LNA
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PLUNKSNAQRAUZIO 
= UŽRAŠAI =

Pirmasis šių metų pavasario siltas sa
vaitgalis praėjo DBLS suvažiavimo šešė
lyje. Suvažiavimas, kaip mano informa
ciniai šaltiniai rodė, turėjo būti ne tik šil
tas, bet ir karštas. Galimas dalykas, kad 
tas karštis paveikė ir bendrąją salos tem
peratūrą, kadangi šeštadienį ir sekmadie
nį gražiosios lyties atstovės pirmą kartą 
didmiesčio gatvėse pasirodė pavasariškai 
išsilukštenusios, demonstratyviai grakščio 
mis linijomis žavėdamos praeivius, vos 
pražydusios japoniškos vyšnios žiedų fo
ne. Lyg tas madų apaštales sekdami, išsi
lukšteno ir atstovai suvažiavę iš visų apy
linkių į Lietuvių namus, sėdį orumo prino 
kusioje salėje, iš žieminių kailinių, nes už 
lango galima buvo iškepti pabertame smė
lyje kiaušinį.

Paties suvažiavimo temperatūra buvo 
nepastovi, lyg sunkios ligos apsėsto ligo
nio: kartais, ji, toji temperatūra, taip pa
kildavo, kad buvo galima išgirsti aiškius 
kliedėjimo šūktelėjimus: ■.— Diktatoriau!.. 
—Dėl tvarkos!.. Pirmininke... Chruščiovo 
ir Bulganino atvykimas!.. Tačiau po jau 
atsistatydinusio pirmininko pranešimo, o 
ypač po pietų, karštis po truputėlį krito, 
vėso, artėdamas prie priešingos ribos, prie 
tokios būklės, jog jau, jau grėsė letarginis 
miegas. To priežastimi buvo 6 valandų, 
47 minučių ir 59 sekundžių DBLS tarybi- 
ninkų patiekto įstatų pakeitimo projekto 
svarstymai. Dvidešimt devyni . rinktiniai 
atstovai ir kita tiek garbingų svečių, tu
rinčių patariamąją atstovams įtaką, susi
rūpinę, išvagotomis kaktomis, įkaitę, kan
dūs oponentams, sustodavo prie šitokio 
didžiai reikšmingo mūsų tautai jr visos 
žmonijos ateičiai reikalo: palikti senąjį 
įstatą, skambantį: „Lygiomis teisėnvte su 
lietuviais nariai!, gali būti vedusių lietu
vių žmones ir vyrai, nors jie būtų ir.ki
tos tautybės, ar jį keisti, ta prasme, kad 
žodis „VYRAI“ būtų pirmoje vietoje, o tik 
po jo — „ŽMONOS“. Atseit, naujasis įsta
tas turėtų skambėti taip: „Lygiomis teisė
mis- su lietuviais nariais gali būti vedusių 
lietuvių VYRAI IR ŽMONOS“...

Kaip ir dera demokratiniuose .susirinki
muose, taip ir šiuo kartu kilo, suprantama, 
dvi nuomonės: vieni už vyriškosios gimi
nės pirmumą, kiti už vakarietišką džen
telmeniškumą, kurio, girdi, jau turėjome 
laiko prisisunkti pakankamai. Oponentai 
griebėsi lietuviškų tradicijų, tvirtindami, 
kad šio įstato nevalia keisti vien todėl, nes 
paskutiniais nepriklausomybės metais ir 
suvalkiečiai, pasistatę pirtis, praktikuoda
vo, kad vyrai eitų pirma, d tik jiems išsi- 
maudžius, jų žmonos. Temperatūra ėmė 
kilti, kai centrinis atstovas pareiškė, jog 
įstate dar būtina; Keistinas.dąlykas esąs 
žodis „nors“. Turį būti įrašytas antroje 
redakcijoje pakaitalas „bent“ ir tuo būdu 
įstato galutinė redakcija skambėtų taip: 
„..mariais gali būti vedusių lietuvių vyrai 
ir žmonos, bent jie būtų, iš kitos' tauty-1 
bėš“...

Šis nepaprastos reikšmės klausimas bu
vo išsamiai išnagrinėtas, išlukštentas ir, 
pirmininkaujančiam klausimą atidavus 
suvažiavimui perbalsupti, pasįsakyta, , ly
giomis, vienam atstovui susilaikius. At
mintinai konstitucinius įstatus žinantieji, 
konservatorių šalininkai, pasirėmę seno
mis tradicijomis, tvirtino, kad tokios nelai
mės valandomis, pirmininkaujančio bal
sas nusveriąs. Nors ir buvo priešingų šū
kavimų, ’ tačiau pirmininkas drėbtelėjo 
svarų žodį už moterišką giminę ir už 
„nors“. Tokiu būdu įstatas liko koks bu
vęs. Suprantama, visų džiaugsmui, kad pa
vyko pagaliau nagrinėjimą baigti, kuris iš
čiulpė deputatams energiją ne tik priešin
tis, bet ir galvoti. Iščiulpė taip, kaip dak
taro dėlės, iščiulpia netikusį kraują. An
trąją suvažiavimo dieną įstatų klausimas 
buvo nagrinėjamas ir diskutuojama jau 
tik iki pusdienio. Gal būtų dar kiek ilgiau 
užsitęsęs, bet iš giedro dangaus ant po

SIUNTINĖLIAI I.VISUS KRAŠTUS
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

su tikra garantija pristatymo, arba pinigai grąžinami!
Išsiunčia eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą

P. 8t B. SUPPLY CENTRE LTD.
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNĘ, VAISTUS, 
ar kitas prekes geriausiai apsimoka išsiųsti.

Siūlome taip pat mūsų turtingą ir kasdien veikiančią iki 7 vai. 
vakaro (šeštadieniais iki 5 v.v.) KONTINENTINĘ PARDUOTU
VĘ LONDONE vardu „WHITE EAGLE STORES“ — 8A Thurloe 
Place, S.W. 7, visai prie Bromton Oratory.

Rašyti lietuviškai!

sėdžių salės lango užkrito lapas su įrašu: 
„Ne kalbos, bet darbai!!“, išgelbėjęs atsto
vus, paklydusius įstatų labirintuose, nuo 
savižudybės, o senąją centro valdybą nuo 
dienotvarkės punkto: valdybos plakimas.

♦ * *
Tūli skaitytojai, juo labiau atstovai, ga

li būti suklaidinti, galvodami, kad burti
ninkės pranašystė, jog Mr. Bajorinas ne
liks pirmininku, buvo melagingu. Priešin
gai. Visi, dalyvavę rinkimuose gali paliu
dyti, kad pirmininku išrinktas ne Mečys 
Bajorinas, bet, kaip Mandatų Komisijos 
pirmininkas paskelbė, MYKOLAS Bajori
nas. Tuo būdu pranašystė buvo visiškai 
tiksli ir teisinga.

* * *K
7 Suvažiavimo atstovams neiškrito dieno

tvarkės punktas, liečiąs mūsų jaunimą. 
Tuo reikalu pasakyta daug praktiškų min
čių. Vienas atstovų palaikė nuomonę, kad 
jaunimui svarbiau lietuviška dvasia, negu 
lietuvių kalba. Tokiai dvasiai išlaikyti už
tenka jaunuolį šerti daniška „saliami“, įs
kiepijus mintį, kad toji dešra esanti lie
tuviškos kilmės. Buvo minčių, kad mūsų 
jaunimą galima išgelbėti nuo nutautėjimo, 
atspausdinus Lietuvos istoriją anglų kal
bą, iliustruojant senovės lietuvių karius 
ne arkliais jojančius, bet sprausminiais 
lėktuvais skraidančius. Girdi, mūsų mažie
ji nėra savo amžiuje matę arklio ir jis 
jiems taip nesuprantamas, kaip ir pati lie
tuvių kalba. Anologinė mintis buvo pasa
kyta, kad lietuvišką dvasią jaunoje lie 
tuviuko širdyje galima išlaikyti, never- 
čiant jo kalbėti lietuviškai. Taip, girdi, da
rą ir žydai, kurie niekad nenutausta, nors 
žydiškai ir nemoka kalbėti. Ši paskutinio
ji nuomonė nerado daug pritarimo, paty
rus, kad žydai atsparūs nuo nutautėjimo 
tampa per krikštą.

Po išsamių diskusijų priimtos net dvi 
praktiškos rezoliucijos: a) atspausdinti „E. 
Lietuvyje“ jaunimo reikalu skaitytą refe
ratą ir b) palaukti, kol jaunimas paaugs, 
nes su mažaisiais, kaip žinome, daug var
go. Dera priminti, kad jaunimo reikalu bu
vo ypač jautrūs tie atstovai, kurie vaikus 
pažįsta iš paveiksliukų.

TĖVYNĖS VAIZDAI

Dar yra likę keli V. Augustino albu
mai „LIETUVA“.
. "Arkv. Skvirecko Šv. Raštas, Senas Tes
tamentas — 70 šil.

Arkv. Skvirecko — Šv. Raštas, Naujas 
Testamentas —• 33 šil.

Maironio — Pavasario Balsai — 18/6
Tyruolis — Aušros žvaigždė.
Vaikams —■ Katekizmas — 3 šil-

Knygos gaunamos: Dainora, 49, Thornton 
Ave, London W.4.

KUR PIGIAUSIA GYVENTI?
Keliaujant ir turint amerikonišką do

lerį pigiausia ir brangiausia pragyventi yra 
Pietų Amerikos valstybėse. Jeigu pragy
venimą Washingtone žymėsime 100, tai 
Bolivijoje bus 36,7, Chilėje 62,8, Meksiko
je 72,6, toliau jau Airijoje 85,6, Graikijoje 
88,1, Brazilijoje 89,2, Ispanijoje 91,8, Vo
kietijoje 93,9, Austrijoje 98,9. Tai vis pi
giau kaip Washingtone. Bet daugelyje ki
tų valstybių išeina brangiau: Anglijoje 
107, Portugalijoje 110,2, Švedijoje 113, 
Šveicarijoje 117,6, Italijoje 126, Prancūzi
joje 140,9, Turkijoje 176,4 ir brangiausia 
Venezueloje 187,2.

URAGVAJUS. Uragvajaus valstybinėje 
futbolo komandoj dalyvauja ir lietuvis V. 
Brazdžionis, ypač pasižymėjęs, per P. Ame
rikos pirmenybes, kur Uragvajus iškovojo 
meisterio vardą. Uragvajaus aukštosios 
klasės futbolo žaidėjai yra taip pat lietu
viai Albertas Kulys ir Vladas Daukša, su 
savo komanda išvykę žaisti į Europą.

MIRĖ MARIJONA VILIENĖ

Gegužio 2 d. Wolverhamptone mirė Ma
rijona Vilienė, kilusi iš Marijampolės 
apskr., Avikėlių km .AfA. M.- Vilienė bu
vo senosios kartos atstovė, stipraus cha
rakterio lietuvė.

I amžinojo poilsio vietą palydėjo skait
lingas būrys kolonijos lietuvių. Laidotu
vių apeigas atliko evangelikų kunigas.

Laidotuvėse dalyvavę lietuviai su giliu 
liūdesiu širdyse skirstėsi, palikdami nau- 
jaisupiltą lietuvos motinos kapą svetimo
je žemėje. V.N-tas

DRAMBLYS SUSIRGO JUROS LIGA

Nebuvo atsitikimo, kad vienam keleiviui, 
susirgus jūros liga, laivas dėl tos priežas
ties užsuktų į uostą, kad ligonis pasveiktų. 
Visai kitaip elgiamasi, kai suserga tokia Ii 
ga dramblys. Prekių laivas, plaukiąs iš In
dijos į Vokietiją, vežė dramblį, kuris su
sirgo jūros liga. Kapitonas, bijodamas, kad 
jo keleiviui ši liga gali sugadinti nuotaiką, 
užsuko į vieną Alžyro uostą, kur ligoniui 
gydytojas davė kelis kilogramus tablečių 
prieš šią ligą.

„Tegu kąsnis gerklėje 
sustoja”...

VUU Gutting, vokiečių karo belaisvis, 
buvęs Lietuvoje, pasakoja vokiškame laik- 
rašytje „Staatszeitung und Herold“, kaip 
jis su draugais, būdami nelaisvėje Pane
vėžyje, padarę apžadus.

1948 žiemą mes buvome perkelti į Pa
nevėžį, gerą mažą Lietuvos miestą. Vieną 
rytą atvyko rusas inžinierius ir po kiek
vieno žodžio nusikeikdamas, parinko iš 
mūsų trylika. Paskui atėjo sargybinis, už
sikabinęs ant pečių šautuvą, parištą vir
vele, ir mus išvedė pro vartus į lentpiūvę 
viduryje miesto. Didžiausia aikštė. Joje 
tik medžių rąstai, didelė pjaunamoji ma
šina ir šalimais mūrinė patalpa su garine. 
Ją mes mėgome, nes ji buvo šilta ir vo
kiška — ant garinės buvo užrašyta, kad 
ji gaminta J. Schultz Leipzige. Kai tik su
sidorodavome lauke su rąstais, aprūkdavo
me į garinės patalpą. Mašinistas buvo ma
žas drūtas lietuvis (visi kurie čia dirbo, 
buvo lietuviai). Jis dingdavo penkiom mi
nutėm. Ir kai grįždavo, toliau aplinkui 
strarpaliodavo užpiltom akim.

Čia mes ilgai prabuvom. Ir tai nebuvo 
blogi laikai.

Kai mes rytą ateidavom, mūsų sargybi
nis pakeldavo ranką ir šūkteldavo: „Ein 
Kamerad — davai“. Ir vienas iš mūsų, 
džniausiai tai būdavo siuvėjas iš Badeno, 
užsimesdavo porą krepšių ir dingdavo pro 
skylę tvoroje. Jis keliavo pas savo klien
tus. Jų turėjo nemažai. Ir žiūrėdavo, kad 
tuos pačius perdaug dažnai nelankytų. 
Apie trečią valandą jis būdavo jau grį
žęs. Jo krepšiai būdavo pilni — duonos, 
daug, duonos ir geros duonos; šiek tiek 
lašinių — o jų ypač norėjom, svogūnų, ir 
dar raugintas agurkas. Mūsų draugas iš
tiesdavo apsiaustą ant žemės ir ant jo 
laimėtą grobį padalindavo lygiom krūve
lėm. Trylika krūvelių. O šalia dar ir ke
turiolikta. Ji dingdavo nuo apsiausto ta

DOWNING STREET ISTORIJA
10-sis numeris Downing gatvėje* Londo

ne, yra žinomas visam pasaulyje. Žinoma, 
kad ten, tuo numeriu atžymėtame name, 
įvyksta istoriniai įvykiai. Mažiau yra ži
nančių, kodėl ši gatvė pavadinta Downing 
vardu? o

Downing Street vardas susijęs su 1640 
metais, kada iš Amerikos į Angliją grįžo 
gabus statybininkas,, Sir George Downing, 
išvykęs Amerikon vaiku būdamas. Grįžusis 
pradžioje užmezgė biznį su Oliveriu Crom- 
vertfu, bet labai greit nutraukė visus rei
kalus su juo, nujausdamas jo nesėkmę, ir 
perėjo tarnauti kakaliui Karoliui II-jam. 
Šis padovanojo jam Londone žemės sklypą, 
kuriame šiandien randasi Downing Street. 
Sumanus statybininkas tuoj pat ten pastatė 
kelis didesnius pastatus, jų tarpe ir tą, 
garsiąja dešimtuke ^atžymėtą. Tačiau ofi
cialia ministerio pirmininko būstine šie na 
mai liko visai pripuolamo supuolimo dė
ka, kiek vėliau. Tais laikais buvo paprotys 
toks, kad vyriausybės posėdžiams visada 
pirmininkavo pats įtaralius. Kadangi tuo
laikinis karalius Jurgis I-sis kalbėjo tik 
vokiškai, tai tokiuose posėdžiuose jį pava
davo vyriausias ministeris, Sir Robertas 
Walpole, vadinamas pirmuoju ministeriu. 
Tuo būdu atsirado ministerio pirmininko 
titulas. Jam karalius pasiūlė nuolat apsi
gyventi pastate, turinčiame numerį 10. Sir 
Walpole sutiko su sąlyga, jog šie namai 
likst pastovia visų ministeriu pirmininkų 
būstine ir ateityje. Karalius sąlygą priėmė, 
ir nuo anų laikų Downing Street 10 nume
ryje gyvena D. Britanijos ministerial pir
mininkai.

Iš lauko pusės paradinės durys, pažy-

Tame- pat augšte, be ministeriu kabine
to, yra visa eilė kitų svarbių įstaigų, jų 
tarpe finansų ministerio kabinetas, visos 
eilės sekretorių ir kitų pareigūnų. Prem
jeras nemoka jokios nuomos už šias pa
talpas. Viešųjų darbų ministerijos parei
ga kas trys metai nemokamai padaryti 
pagrindinį remontą premjero būstinėje. Iš 
reprezentacinių sumų premjeras pats ap
moka gana skaitlingą tarnų štabą. Jam 
taip pat reikia apmokėti ir tas visas” iš
laidas, kurios padaromos rengiant oficia
liems svečiams priėmimus.

Kaip jau minėj omo Downing Street 10 
numeriu atžymėtuose namuose įvyksta 
daug istorinių nutarimų. Čia 1875 metais 
premjeras Disraeli Rotšildo pinigais, (4 
miliardai svarų), išpirko karalienei Victo- 
rijai Suezo Kanalo akcijų, gi tame pat ka
binete po 79 metų premjeras Churchillis 
nutarė iš Suezo atitraukti britų karines 
pajėgas. Kai 1940 metais, spalio 14 d. vo
kiečių bombos krito Downing gatvėj, Chur 
chillis posėdžiavo su kitais ministeriais. 
Vienu metu atsikėlė iš fotelio, ir nusku
bėjo į virtuvę, įsakydamas virėjams ir 
kitiems virtuvės darbininkams, bėgti į 
slėptuves. Jis pats grižo į kabinetą ir to
liau posėdžiavo. Po kelių minučių naujas 
sprogimas sukrėtė visą pastatą, apkurti
nęs posėdžiautojus. Įpolęs detektyvas 
Uhurchilliui pranešė, kad bomba sunaiki
no namų dalį, kuriame buvo virtuvė.

Vertė K. Z. iš „D .P.“

WOLVERHAMTONAS
mėtos dešimtuke, yra nepaprastai kuklios 
ir, neatrodo, kad jos veda į pastatą, tu
rintį net 60 kambarių. Pagrindinio kori
doriaus grindys išklotos baltai — juodo
mis marmuro plytelėmis. Sienas puošia 
visų buvusių premjerų portretai. Šis ko
ridorius veda į svarbiausią visame pasta
te patalpą, į D. Britanijos Imperijos sme
genų būstinę — ministeriu kabinetą, kurį 
nuo koridoriaus skiria dvigubos, herme
tiškai užsiveriančios, durys. Pro jas ne
prasiveržia joks garsas iš vidaus. Kabine
tas turis 40 pėdų ilgio- ir 20 pločio, pra- 
bangiškai apstatytas, su langais, vedan
čiais į spdą. Patalpos viduje masyvus, 
milžiniškas stalas, vieno fotelio ir kelioli
kos kėdžių apsuptas. Tas vienintelis fo
telis priklauso ministeriui pirmininkui. 
Ten stovi kalendorius, žvilgą elektrinio 
skambučio mygtukas, guli stirtelė laiš
kams popierio su užrašu „Office of the 
Prime Minister“. Dešinėje randasi, tikriau 
šiai svarbiausias visoje Anglijoje, telefo
no aparattas su žalios spalvos rageliais. 
Šis telefonas turi betarpišką ryšį su Ka
raliene, nepaisant kurioje pasaulio daly
je ji bebūtų. Telefonas turi automatą, iš- 
jūngiatį bet kokią galimybę pasiklausyti 
pasikalbėjimo.

da, kai mes, pasiėmę savo dalį, nusisuk
davome. Juk sargybinis taip pat jautė 
alkį. •

Tokiame gyvenime mus užklupo ir Ve
lykos. Velykos lietuviškame Panevėžyje. 
Atsitiko taip, kad mes Didįjį šeštadienį 
padarėme apžadus. Apžadus trylika vyrų. 
Apžadus vidudienį apie ketvirtą valandą, 
sėdėdami ant dviejų rąstų, tarp dviejų 
malkų krūvų. Ant žemės sniege gulėjo ap
siaustas, o ant apsiausto trylika krūvelių. 
Kiekvienoje buvo po pora margų kiauši
nių (sargybinis gavo tris, nes vienas buvo 
viršaus),, po penkis gabaliukus pyrago 
(puikaus, saldaus), gabaliuką lašinių, tris 
svogūnus ir krūvą duonos.

Sėdėjome iš pradžių tylom ir grožėjo
mės tuo, kas prieš mus gulėjo. Paskui pa
kilo mūsų gėrybių rinkėjas Jupp Broese- 
ler ir ėmė sakyti prakalbą.

Treji me/ai mes esame šioje žemėje — 
jis kalbėjo, — ir maža buvo tokių dienų, 
kad mes nebūtume gavę; duonos iš lietu
viškų rankų. Prisiminkite Šiaulius: keturi 
tūkstančiai vyrų, ir kiekvienas gaudavo 
beveite kasdien pj gabalą duonos. Per iš
tisus trejus metus! Ir tai neturtingas kraš
tais! Ir aš jum sakau: kas ratai kada nors 
užmirš, tas nebeturės nė kibirkštėlės pa
dorumo. Jokios kibirkštėlės! Ir kai mes 
grįžome namo apie tai kiekvienam papa
sakosime. Tegul ta? kiekvienas žino... Lie
tuviai. Dievas mato, jie yra mūsų raudo
nas^ kryžius!

Kitas draugas Bernd Johani dar pridė
jo:

„Kas to nepadarys, tam vėliau, kai jis 
sėdės vėl prie pilniai stalo, tegul kąsnis 
gerklėje sustoja. Tai aš jums sakau!“

Ir visi su tuo sutikome. Ir kiekvienas 
tokiu būdu padarėme apžadus (ne garsiai, 
žinoma, tokie iškilmingi mes nebuvom).

...Juos vykdydamas aš šitai čia parašau.
,J)-kas“.

(atkelta iš psl. 1.)

likti jiems bolševikinių teismų uždėtąsias 
bausmes. Kai kur ir „laisvai įkurdintieji“, 
nesant pakankamai būstų ar bent žmoniš
kesnių patalpų, ir toliau pasiliko - gyventi 
buvusiose darbo stovyklose, nors jų asme
ninė laisvė šiek tiek padidėjo, kad ir ne
sumažėjus pačiai darbo prievolei. Bet da
bar jie — turi dirbti jau kaip „laisvi pi
liečiai“... Tenka tikėtis, jog grįžtantieji su 
teiks apie mūsų tautiečius Sibiro tremtyje 
ir apie ten „laisvai įkurdintuosius“, kurie 
praktiškai negali iš nustatytojo rajono be 
leidimo išvykti kitur, dar daugiau žinių.

Sibire turintieji įsikurti mūsų tautiečiai 
stengiasi kaip galėdami išsiversti. Jei 
trūksta kokių sėklų — parsisiunčia iš Lie
tuvos. Ypač jaučiama Sibire stoka bulvių. 
Uždarbiai — taip pat ne per didžiausi. Jei 
kas pvz. uždirba mėnesiui 600 rublių, o 
100 rublių turi mokėti už kambariuką, tai 
iš ko gyventi? Tačiau pasitaiko vienas ki
tas ir tokių, kurie, labai taupydami, susi
deda šiek tiek pinigo ir nusiperka lūšnelę.

Nemaža lietuvių mergaičių, ypač ištrem
tosios 1947-48 metais, atsigabeno drauge 
ir savo tautinius kostiumus. Tuos tauti
nius kostiumus kaip kokią brangenybę yra 
išsilaikiusios ir ligi šiol. Didesnėmis pro
gomis, per tautines šventes ar šiaip savų
jų pasirodymus, stengiasi šokti tautinius 
šokius ir tautinius kostiumus pademons
truoti.

Taigi, iš Sov. Sąjungos — to tautų ka
lėjimo — grįžta ir vokiečiai, ir rumunai, 
ir vengrai, ir kiti. Bet kada išauš pavasa
ris mūsų tautiečiams, kurie išvykstančius 
į laisvę tegali palydėti tik ilgesio kupino
mis akimis ir rankos paspaudimu? Kada 
jiems ir visai pavergtajai šaliai bus atitai
syta Stalino padarytoji skriauda

Štai vieno neseniai grįžusio į Vakarus 
žmogaus trumpai suglaustas gyvenimo ke
lias:

— Per 10 metų Sovietų Sąjungoje per
gyveno labai žiaurius laikus. Maskvos ka
lėjimai — Liubianka ir Liforto. Nuteisi
mas mirties bausme ir pakeitimas jos 25 
m. ypatinga uždara koncentracijos stovyk 
la. Vėliau — Vladimiro Ir Kuioyševo kalė- 
jimai. Išgabenimas į Magadaną, iš ten — 
grąžinimas į rytinį Sibirą: Taišetas-Brats- 
ičas. Po nepavykusio 1950 m. sukilimo ir
bėgimo į Mongoliją netekimas vienos žiau
nos ię raktikaulio sulaužymas vėl nuteisi
mas, išgabenimas į Šiaurinį Baikalą... Tai 
tik vieno žmogaus gyvenimo iškarpa. O 
kiek tokių iškarpų susidarytų iš viso? Kiek 
tektų prirašyti istorijų ir knygų iš viso?

Apie dabartinę padėtį Lietuvoje ir apie 
Sovietų Sąjungon ištremtus ir kalinamus 
lietuviu o tu-rįa-£G.vuį_uco -pei-- 

10 m. teko jų daug susitikti bei su jais 
drauge būti. Be to, iki 1953 m. vykę nuo
latiniai trėmimai iš Lietuvos. Iki anų me
tų lietuvių tautos sistematingas bei apgal
votas naikinimas buvo varomas visu spar
čiu. Gailisi, kad ten negalėjęs vesti užra
šų. Todėl daug ką pamiršęs, nors nemaža 
ir likę galvoje. E.

STUDENTŲ NENORAS VYKTI Į 
KAIMĄ

Vilniaus pedagoginį institutą baigiančių 
studentų tarpe kilo murmėjimas, kai jiem 
buvo paskelbtas maskvinės Augštojo moks 
lo ministerijos -įsakymas Nr. 1227 (1955 
m. gruodžio 20 dienos), iš kurio matyti, 
kad institutą baigusiųjų daugumai teks Į 
septynmetes kaimo mokyklas, kur labiau
siai trūksta mokytojų. Studentai nurodi
nėjo, kad pilnose vidurinėse (dešimtme
tėse) mokyklose dirba daug mokytojų, 
instituto nei nelankiusių, tad, anot jų, tie 
turėtą eiti dėstyti į žemesniąsias mokyk
las. Ir studentai bibliotekininkai nurodi
nėjo, kad Vilniuje, pačioje Švietimo mi
nisterijoje esą daug mažamoksliu, tad jie 
galėtų keltis j kaimo bibliotekas...

Šis studentų nenoras vykti į kaimą smer 
kiamas oficialiai, bet ypač nusiskundžia
ma, kad studentų* net komjaunuolių tarpe 
neatsirado tokių, kurie tokioms nuotai
koms pasipriešintų.

MUZIKOS TALENTAS 
ŠIAULIUOSE

Šiauliuose auga, galbūt, nepaprastas mu 
zikos talentas, šešerių metų Poviliukas 
Jaraminas jau skambina fortepionu Čai
kovskio, Mozarto, Haydno kūrinius ir 
pats savų kompozicijų' jau sukombinuoji 
Kelis kartus esąs dalyvavęs viešuose k'n* 
certuose Šiauliuose. Lanko vietinę muzi
kos mokyklą. Jį moko tos mokyklo- Piano 
mokytojas Žiūronas.

1953 metais Lietuvoje buvęvedama sti
pri propaganda sodinti bui/es kvadrati
niu — lizdiniu būdu. Bu'O skatinama ar
timiausiu laiku pereiti < tą naują sodini
mo būdą ir senąjį vifUi užmiršti: Tačiau, 
kaip paaiškėjo iš d^kusijų Kaune įvyku
siame 20-ties rajmu kolūkių pirmininkų 
suvažiavime, užmirštas tapo... naujasis bul 
vių sodinimo būdas. LNA
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tuvių-Namų Akc. Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių Pirmininkai: Vokietijoje — Pr. "Zunde, .Prancūzijoje — E. Turauskas, Belgijoje , 
Sekniokas, Šveicarijoje — A. Paulaitis, Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkus, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinas.
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