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Lietuviškosios vienybės
Vargu, ar laisvojo pasaulio lietuviškoje 

visuomenėje atsiras, kas prieštarautų tvir 
tinimui, jog pagalba mūsų tautos išsilais
vinimo pastangoms ir lietuvybės išlaiky
mas, kaip pagrindas tokiai pagalbai vyk
dyti, yra vienintelė lietuvius laisvėje sie
janti jungtis. Tokių tvirtinimų lietuviško
je spaudoje ir suėjimuose yra jau pakan
kamai buvę, ir jie ateityje bus nemažiau 
kartojami.

Tačiau, deja, dar nėra įmanoma tvir
tinti, kad minėtoji tezė būtų pilnai įsisą
moninta ir patvirtinta atitinkamos kon
krečios laikysenos. Priešingai, laisvoje lie
tuviškoje visuomenėje girdime pakanka
mai nusiskundimų lietuviškojo solidarumo 
ir vienybės stoka. O dar daugiau yra vi
siems žinomų liūdnų faktų, pagrįstai iš- 
šaukančių tokius nusiskundimus.

Kas čia per reikalas? Kodėl ta jungtis, 
kuri drauge yra ir kilniausias laisvojo pa 
šaulio lietuvybės dorovinis uždavinys, 
šiandien vis dar išpažįstama daugiau žo
džiais negu darbais? Klausimas nėra pap
rastas. Jis liečia temą, kuri buvo jau pa
kankamai daug kartų gvildenama ir šio 
laikraščio puslapiuose ir kitose viešosios 
nuomonės formavimo ir reiškimosi prie
monėse, ir jos gvildenimas nesibaigs tol, 
kol gyvensime dabartinėmis sąlygomis. 
Klausimai patenkinamai ir teigiamai iš
spręsti reikia visų lietuvių pastangų ir pa 
lankaus susidomėjimo. Todėl tebūnie ir 
čia toliau dėstomosios nuomonės pareiški
mai didesnio laipsnio lietuviškajai vieny
tų, vienas įnašas tarp eilės kitų — gali
mas — viena nuomonė tarp daugelio ki
bei siekti ir tos vienybės stokos priežas
tims tirti.

Prasilenkimas tarp žodžių ir darbų lie
tuviškosios vienybės klausimu, mano nuo
mone, kyla todėl, kad žodžiai vis dar nė
ra išėję iš šventiškų deklamacijų plotmės. 
Lietuviškoji vienybė, kaipo pagrindinė są 
lyga ko sėkmingiausiai tautos išsilaisvini
mo pastangoms paremti ir laisvajame pa
saulyje lietuvybei išlaikyti, vis dar yra 
tik Vasario 16-sios ir kitų minėjimų pra
kalbų objektas, o ne kasdienybės gyveni
mo pirmasis punktas. Kasdienybėje gi 
viešpatauja partinis susiskaldymas — ne 
tik partinis politine prasme, bet ir religi
ne, pasaulėžiūrine ir visom kitom pras
mėm.

Kad nebūtų kurių nors apšaukimų „fa
šistu“ ar „tarnaujančiu kam nors“, turiu 
čia pat pabrėžti, kad vienoks ar kitoks vi
suomenės susiskirstymas į įvairius padali 
nius yra demokratiškoje visuomenėje vi
siškai normalus ir teigiamas reiškinys. Tai 
yra viena iš pagrindinių ir labiausiai gin
tinų savybių. (Turiu daryti tokius elemen 
tariškus konstatavimus vien todėl, kad 
dalyje lietuviškosios visuomenės yra įsi
vyravusi nelemta praktika nedelsiant ap
šaukti kurį nors žmogų „vadistu“, jei jis 
betkuriame savo pasisakyme nekartoja 
paprasčiausių demokratiškumo „credo“ žo 
džių). Todėl ir galimai didesnio laipsnio 
lietuviškosios vienybės ieškojimas nėra 
siekimas kurios nors organizacijos, kurion 
visi lietuviai neva privalėtų taip tilpti, 
kad iš veido ir rūbų sukirpimo atrodytų 
visi vienodi ir uniformuoti. Visiškai ne. 
Lietuviškoji vienybė šiandien yra tik 
teisingo santykio suradimas tarp faktorių, 
kurie norima pripažinti pagrindine lietu
vių jungtimi ir drauge uždaviniu, ir prie 
žasčių, kuriomis lietuviškosios visuomenės 
rėmuose savo buvimą grindžia visos or
ganizacijos bei organizacijėlės. Štai šiame 
taške, mano nuomonė, glūdi visų apgai
lestaujamosios lietuviškosios vienybės bei 
solidarumo šaknys. Šį sektorių reikėtų vi
siems mūsų politikams, kultūrininkams, 
sociologams ir kitiems ypačiai ištirti ir 
siekti, kad demokratinio visuomenės pa
siskirstymo palaima mūsų padėtyje bei są 
lygose neišvirstų į prakeikimą.

O, tiesą pasakius, kaip tik laisvojo pa-: 
šaulio lietuviškosios visuomenės ko įvai
riausio organizacinio pasiskirstymo srity
je skamba, muzikaline terminologija kal
bant, kažkoks „danse macabre“. Gyvena
ma nuotaika, lyg seimo rinkimai būtų, jei 
ne šiandien, tai ryt. Susidaro įspūdis, kad 
tai, kas įvyko nuo 1940 metų, tiesiog ne
imama dėmesin, bet užtat juo labiau ruo
šiamasi ryt ar poryt skelbti kovą dėl ci
vilinės metrikacijos, dėl žemės reformų, 
dėl ligonių kasų ir visų tų dalykų, kurie 
mums, lietuviams, gali būti realūs lietu
viškąja prasme tik savame, laisvame 
krašte. Tegu šie ar kiti normalaus vals
tybinio ir visuomeninio gyvenimo punk
tai pažodžiui paskirų organizacijų ir as
menų veikloje ir nelinksniuojami bei ne
afišuojami, tačiau tikri ar tariamieji skir
tumai iškasinėjami skruzdėlišku kruopš- 
'tumu, „kadrų auginimo“ sumetimais pra- 
vedinėjamos vienus nuo kitų skiriančios, 
dažnai dirbtinai įsivaizduojamos ribos. Se 
nių ar jau mirusiųjų prieš keliasdešimt 
metų padarytosios tariamosios ar tikro
sios klaidos populiarizuojąmos, kaip da-
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barties ir ateities vidaus politiškų „atsi- 
skaitinėjimų“ aktualūs ginklai ir, vienu 
žodžiu, elgiamasi taip, lyg kad emigraci
joje esančiai lietuvių tautos daliai visuo
meninio apsisprendimo pasėkoje tvarkyti 
nas laisvosios Lietuvos gyvenimas yra jau 
čia pat apčiuopiama realybe. Tuo tarpu 
faktiškoji, dar gerokai beviltiška, begali
nio atkaklumo ir nemirštančios kontrybės 
reikalaujanti padėtis nustumiama į kaž
kokios fikcijos plotmę; fikcijos, kuriai pa 
gerbti skiriami iškilmingų progų skambūs 
žodžiai, o kasdienybėje — važiuojama to
liau išmintosiomis vėžėmis, pirmenybę 
praktiškai atiduodant iliuzoriškam vidaus 
politiškam „kbvingumui“. Ironija yra dar 
didesnė, prisimenant, kad jau nereti yra 
privatūs padejavimai, jog „nematysime 
jau Lietuvėlės, gal tik mūsų vaikai ar anū 
kai...“ Viešai gi, neduok, Dieve, kad tik 
kas neapšauktų „defitistu“, šventiški kal
bėtojai ir toliau trimituoja apie jau čia 
pat už durų įėjimo belaukiančią laisvės 
aušrą ir t.t. Ir tuo būdu mažai kas drįsta 
atvirai pasakyti, kokia padėtis iš tikrųjų 
yra ir kas jos akivaizdoje tėra svarbu.

O realybė yra tokia, kad niekas iš mū
sų neturi šiandien patikimos galimybės 
tvirtinti, kada Lietuva bus laisva, kaip 
mes to norime ir įsivaizduojame, ar ar
timiausių metų būvyje, ar šiame šimtme
tyje, o gal tik jau kitame? Visi samprota
vimai šia prasme yra tik genialūs ar ma
žiau genialūs spėliojimai, optimistiško ar 
pesimistiško asmens būdo išdavos. O re
aliai teigiamos reikšmės turi tik lietuviš
kasis atkaklumas, pasiryžęs siekti tautos 
laisvės ir nesilpstąs laiko ir aplinkybių 
įtakos išdavoje. Ir juo ilgiau kova dėl to 
tikslo tęsis, juo labiau dalyvavimas šio
je kovoje ir jį įgalinąs lietuvybės išlaiky
mas taps esmingiausia lietuvio charakte
ristika bei laisvojo pasaulio lietuvius jų 
visumoje siejantysis ryšys. Ir tai yra kaip 
tik mūsų lietuviškoji kasdienybė laisva
jame pasaulyje, o ne kas kita.

Tačiau ši kasdienybė turi dar ir kitą vi
siškai kasdienišką bruožą. Nežiūrint visų 
iškilmingų tvirtinimų, mes negyvename 
nei fronte, nei apkasuose. Mes nesame, de 
ja, kareiviai, gyvenantieji vien kuriuo 
nors nacionaliniu uždaviniu. Esame lais
vojo pasaulio lietuviai, emigrantai ar 
tremtiniai, kaip kas nori sakyti, turintie
ji, be tautiniu interesų, dar ir asmeniš
kus. Religija, pasaulėžiūra, socialekonomi 
nės ir kultūrinės pažiūros ir kitokie inte
resai nėra iš mūsų gyvenimo bei psichi
kos nei išnykę, nei išguiti. Todėl ir visiš
kai natūralu, jei organizuojamas! pagal 
tas kategorijas ir ieškoma savų asmeniš
kų intelektuališkų, sociališkų ar kitokių 
polinkių galimai didesnio patenkinimo. 
Visokie susigrupavimai ir visuomeniniai 
pasiskirstymai yra geri, jei jie laisvėje, ly 
gybėje ir teisingume prisideda prie asme 
nybės išsivystymo ir visuomeniškos kul
tūros kėlimo. Tačiau, nežiūrint tai, kiek 
mums kiekvienam savi asmeniški įsitikini 
mai yra šventi ir kitų gerbtini, nė viena 
paminėtųjų visuomenės pasiskirstymą pa
grindžiančių kategorijų nėra absoliutus 
lietuvių tautos išsilaisvinimo pastangų ir 
lietuvybės išlaikymo pagrindas ar tam bū 
tinai reikalingos lietuviškosios vienybės 
laidas. Minėtosios kategorijos gali būti ir 
dažnai yra patriotizmą paskirose lietuvių 
grupėse stiprinantieji reiškiniai, tačiau, 
peržengus tam tikras ribas, jie gali virsti 
ir lietuvišką vienybę ardančiomis priežas
timis. Religijų, pasaulėžiūrų, socialekono- 
minių bei kultūrinių srovių reiškiniai ir 
jų naudingumas ar žala lietuviškosios vie 
nybės požiūriu yra tik saiko funkcija. Ir 
tas saikas nebus perseikėtas, jei kiekvie
noje lietuviškoje veikloje ar asmeniškoje 
laikysenoje bus įsisąmonintas supratimas, 
kad mes, laisvojo pasaulio lietuviai, savai 
vienybei šiandien neturime jokio kito vi
suotino, bendro vardiklio, išskyrus pagal
ba mūsų tautos laisvės ryžtui ir mūsų pa
čių lietuvybės išlaikymą.

Tokio įsisąmoninimo pradu yra visose 
lietuviškose odganizacijose. Reikia tik 
juos stiprinti ir plėsti iki visuotinio pri
pažinimo. Pavergtoji Lietuva savo gyvy
binėje kovoje šiandien nėra suinteresuota 
nei mūsų katalikiškumu, nei evangelišku- 
mu, nei indiferentiškumu, nei socialistiš- 
kumu, nei liberalistiškumu, nei kuriuo 
nors kitu mūsų „izmu“. Tai yra dalykai, 
kurie mums, laisvėje esantiems, rūpi tik 
kaip individams. Tai yra dalykai, turintie 
ji savo atitikmenis tarptautinėje ir kitų 
tautų bendruomenėje. Gal būt, „izmuose“ 
mes, kaip asmenys, galėtumėm net geriau 
įsiprasminti, įsilieję i tuos kitų tautų ati
tikmenis. O pavergtoji Lietuva iš mūsų 
reikalauja tik patriotizmo, tik politinės ir 
propagandinės pagalbos ir lietuvybės iš
laikymo, kaip solidarumo išraiškos. Lais-

klausimu
vojo pasaulio lietuviškosios visuomenės
pirmoji pareiga yra klausytis kaip tik ši-
to pavergtosios Tėvynės balso, nes tik iš 
laisvės grįžtantysis jo aidas tėra vienin
telė lietuviškosios visuomenės ir jos bend
rinių organizacijų laisvėje buvimo pras
mė. Visuomeninės veiklos ir jos aktyvumo 
nukirčiavimas „izminiu“ judrumu ir už 
jo slypinti iliuzija, kad ryt poryt rinksi
me laisvoje Lietuvoje seimą ir valsčių 
viršaičius, reikštų išdavoje tik lietuviško
sios visuomenės laisvėje kiekybišką ir ko 
kybišką nusmukdymą. O tai niekas są
moningai nenori. Reikia išguiti iš lietuviš 
kosios visuomenės tarpusavio santykių tą 
„priešrinkiminių kampanijų“ dvasią ir su 
prasti pagaliau, kad lietuviškoji emigra
cija yra tik moralinis įpareigojimas vie
ningai ir solidariai padėti pavergtajai Lie 
tuvai, o ne scena, kurioje tik neigiamosio
mis formomis tęsiamas vaidinimas tartum 
savame krašte gyvenančios, tariamai sa
vo valstybinį gyvenimą kuriančios ir 
sprendžiančios visuomenės. Jei lietuviško
ji vienybė būtų pripažinta Lietuvos labui 
pirmuoju gėriu, tai ir visi „izmai“ ir rung 
tyniavimai dėl jų emigracinėje lietuvių vi 
suomenėje virstų tik tuo, kuo jie šiandie
ninėse sąlygose faktiškai yra, būtent, ang 
liškai tariant, „hobby“. Gal paskiriems 
asmenims geras ir naudingas „hobby“, pa 
siginčijimo vertas ir akiratį lavinantis po
mėgis, bet lietuviškosios vienybės ir jai 
skiriamųjų aukštų patriotiškai moralinių 
pareigų pažiūriu vis dėlto tik „hobby“.

Toks santykio tarp vienintelio ir aukš
čiausiojo lietuviškosios emigracinės visuo 
menės tikslo ir prasmės ir kitų jos rėmuo 
se iškylančių reiškinių supratimas daug 
ką sušvelnintų visuomeniniuose ir asme
niniuose santykiuose ir didžiai pasitarnau 
tų lietuvybei. Jau net ir mūsų tautos šio 
šimtmečio pradžios istorijoje yra pakan
kamai pavyzdžių, liudijančių, kad emigra
cija, beveik kaip taisyklė, pervertina savo 
įtaką į savosios tautos ir valstybės gyve
nimo raidą. Todėl ir dabartinės emigraci
jos aktyvo atsisakymas iliuzijos, kad ka
da nors ji gali turėti kurios nors dides
nės įtakos į „valdžią ir tvarką“ Krašte, 
būtų lietuviškosios emigracijos pagrindi
nių uždavinių akivaizdoje vien tik pliu
sas.

VOKIETIJOJE APKLAUSINĖS PABĖGĖLIUS
Vakarų Vokietijos kancleris Dr. Aden

aueris, 1955 m. lankydamasis Maskvoje, 
išsiderėjo, kad visi Sovietų Sąjungoje už
laikytieji vokiečių karo belaisviai būtų su 
grąžinti į Vokietiją. Šis susitarimas buvo 
atsiektas diplomatinių santykių tarp Sov.

PASAKIŠKI DUOMENYS APIE 
BUSIMĄJĮ KARĄ

Vokiečių „Der Spiegei“ žiniomis, britų 
admiraliteto būste buvo sukviesta slapta 
konferencija, kurioje buvo svarstomi ne
paprastai svarbūs dalykai, galį jūrų karo 
techniką apversti aukštyn kojomis. Pasi
rodo. Sovietų karo laivynas turėjo prie 
Murmansko manevrus, kurių metu paleis
ta į apyvartą pirmą kartą istorijoje ato
minių laivų artilerija. Ir amerikiečių karo 
laivynas projektuoja artimiausiu laiku vi
są eilę pačių stambiausių karo laivų ap
ginkluoti atomine artilerija. Karo laivyno 
specialistai teigia, kad praktiškai tada ka
ro laivynas gali būti nurašytas į papras
čiausią geležies laužą. Britų karo laivyno 
vadų įsitikinimu, karo atveju sunkusis 
greit plaukiojęs kreiseris galėtų dviem 
atominiais sviediniais sunaikinti visą lai
vų vilkstinę. Tat reiškia, jog neturintiems 
antiatominių ginklų karo laivams galima 
užgiedoti laidotuvių giesmę. Konferencijo
je buvo priminta, kad, pvz., galingas vo
kiečių „Tirpitz“ turėjęs 42.000 t. talpos, 
1944 m. buvo prie Tromsoe paleistas į dug 
ną tik dviejų ar trijų kliudytu bombų, ku
rių kiekviena turėjo nuo 5 iki 6 t. trini
trotoluolo (TNT), tuo tarpu vienas vie
nintelis atominis sviedinys turi po 12.000 
— 15.000 t tos pačios sprogstamosios me
džiagos. Britų admirolų teigimu, vienas 
vienintelis priešo kreiseris, ginkluotas ato
mine artilerija, galėtų visą britų laivyną, 
dalyvavusį 1916 m. Skagerako kautynėse, 
sunaikinti per kelias minutes. Sėkmingai 
kovoti su tokiu priešu tėra viena tinka
miausia priemonė — sunaikinti puoliką 
prieš jam pasiekiant tokį nuotolį, kurį 
gali nešti jo paleistasis atominis sviedinys.

Tokį jūrų karą su Vakarais Sovietams 
būtų visai lengva vesti, nes jų pajėgos 
operuoja daugiausia žemyne. O Vakarai 
nuo užjūriniu kelių atsisakyti negali. To
kiu atveju beliktų išeitis — sunaikinti So
vietų karo laivyno bazes prie Šiaurės led- 
jūrio, Juodosios jūros ir Didžiojo' vande
nyno profilaktiniais atominių bombų puo
limais. Todėl, britų jūros lordų samprota
vimu, ateities karas jūrose „turįs fantas
tinių perspektyvų“. (E)

IZRAELIS ATITRAUKIA
KARIUOMENĘ IŠ EGIPTO ŽEMIŲ

Pagaliau Izraelis nusprendė įvykdyti 
Jungtinių Tautų ir Amerikos reikalavimą 
pasitraukti iš Egipto žemių. Kol kas dar 
neaišku, ar Egiptas leis Izraelio laivams 
praplaukti Suezo kanalu, kai jis bus baig
tas valyti. Amerika remia Izraelio norą 
naudotis kanalu.

STALINO PASEKĖJAI KYLA 
VENGRIJOJE

Praeitais metais pašalintasis Vengrijos 
komunistų partijos vadas Rakosi dabar 
jau vėl pradedamas aukštinti komunisti
nėje vengrų spaudoje. Jis buvo stalinis- 
tas. Kitas tokių stalinistų, Rėvai, dabar 
pradėjo jau pulti ir patį Kadarą.

NUTEISTAS PROFESORIUS
Rytų Berlyno universiteto profesorius 

Wolfgang Harich pernai buvo suimtas, o 
dabar nuteistas 10 metų už išdavimą. Vie
šai jis buvo apkaltintas už skleidimą to
kių pat idėjų, kokios sujudino Lenkiją ir 
Vengriją.

ISPANIJA PALEIDO 3G KALINIUS
Ispanų teismas Taragonoje, netoli Bar- 

celonos, nutarė išteisinti 36 asmenis, dar 
1945 metais pakaltintus antivalstybine 
veikla. Dalis jų be teismo išsėdėjo po ke
letą metų kalėjime. Prieš keleris metus jų 
bylą buvo pradėjęs svarstyti karinis teis
mas, o paskui perdavė civiliniam teismui.

SERAS EDENAS SERGA
Atsistatydinęs iš Didž. Britanijos minis- 

terio pirmininko pareigų, seras A. Edenas 
išvažiavo į N. Zelandiją atostogų. Kelis 
kartus jis ten turėjo aukštą temperatū
rą. Dabar daktarų patvarkymu ilsisi.

VOKIEČIAMS LIEPIA RAMIAI
LAIKYTIS

Vakari) Vokietijos ministeris pasaulio 
vokiečių reikalams Jakob Kaiser įspėjo 
rytų vokiečius neorganizuoti jokių suki
limų, kaip vengrai. Vokietijai sujungti tu
rėsią būti rasta taikių būdų.

S-gos ir V. Vokietijos užmezgimo kaina. 
Toks susitarimas jau pilnai įvykdytas: 
Maskva ir Bonna pasikeitė diplomatiniais 
atstovais, o Sov. S-ga už tai sugrąžino vi
sus Sovietų Sąjungoje, kaip karo nusikal
tėlius, užlaikytus vokiečių belaisvius.

Tačiau Sov. S-goj išliko dar labai daug 
vokiečių tautybės civilinių asmenų, kurie 
taip pat norėtų grįžti į Vokietiją. Šių as
menų anoji sutartis nelietė. Kurį laiką bu 
vo bandoma šį klausimą išspręsti diploma 
tiniu keliu, tačiau iki šiol be pasekmių. So 
vietai minėtuosius civilius vokiečius_ laiko 
savo piliečiais ir todėl nesutinka išleisti. 
Neseniai šiuo reikalu Maskvoje lankėsi 
Vokiečių Raudonojo Kryžiaus pirm. Dr. 
Weitz. Jis tarėsi su vadinamuoju Sov. Ei
gos Raudonuoju Kryžiumi ir Raudonuoju 
Pusmėnuliu. Atrodo, kad šiuo kartu, kaip 
Dr. Weitz kovo 6 d. Bonnoje pareiškė, pa 
siekta vokiečiams palankaus susitarimo, 
tačiau irgi neveltui. Šiuo kartu „atpirki
mo ožiu“ teks būti pabėgėliams iš Rytų, 
gyvenantiems V. Vokietijoje. Derėdamasis 
Maskvoje, Dr. Weitz pažadėjo Sov. S-gos 
Ra.ud. Kryžiui, kad bus leista apklausinėti 
V. Vokietijoje gyvenančius pabėgėlius dėl 
jų noro ar nenoro sugrįžti į Sov. S-gą. 
Kaip Dr. Weitz pareiškė, tuo norima kar
tą įrodyti sovietams ir visam pasauliui, 
kad V. Vokietijoje norintieji grįžti į Sov. 
S-gą užsieniečiai nėra vokiečių prievarta 
užlaikomi, kaip kad sovietai iki šiol tvir
tindavo.

Apklausinėjami bus tie asmenys, kurių 
sąrašą, kaip norinčiu grįžti į Sov. S-gą, 
patieks Sov. S-gos R.K. Vokiečių R.K. 
greitu laiku tokio grįžti norinčiųjų sąrašo 
iš Sov. S-gos pareikalaus. Į tą sąrašą 
įtrauktiesiems asmenims Vokiečių Raud. 
Kryžius pirmiausia išleis bendrą atsišau
kimą, o po to seks apklausinėjimas. Pats 
apklausinėjimas vyks tarp „šešių akių“: 
jame dalyvaus po vieną patikėtinį iš Vo
kiečių R.K. bei Sov. S-gos R.K. ir pats ap
klausinėjamasis asmuo. Tariamieji norin
tieji grįžti į Sov. S-gą turės tą savo norą 
išreikšti raštiškai.

Už tai sovietai iš savo pusės pasižadėjo 
tokią pat procedūrą tiems „vokiečių pilie
čiams“ arba asmenims be aiškios piliety
bės (Staatenlose), kurių sąrašą, kaip no
rinčių grįžti iš Sov. S-gos į Vokietiją, pa
teiks Vokiečių R.K. Dr. Weitz tiki, kad to 
kiems asmenims Sov. S-goj nereikės net 
jokio ypatingo apklausinėjimo.

Vokiečių R.K. turi iš Sov. S-gos norin
čiųjų grįžti asmenų 85.000 adresų sąraša. 
Kokio dydžio sąrašą „norinčiųjų“ grįžti 
iš V. Vokietijos j Sov. S-gą turi sovietai, 
tuo tarpu dar nėra žinoma. Be to, nežinia, 
ar į tą sąrašą bus įtraukti ir pabaltiečiai 
ir, aplamai, kaip ir kokiu budu bus pra
vestas apklausinėjimas. Galima vokiečius 
suprasti dėl jų padarytųjų nuolaidų sovie 
tams, norint susigrąžinti savuosius. Ta
čiau reikia tikėti, kad vokiečiai dėl to ne
leis sovietams terorizuoti pabėgėlių iš Ry
tų. Tikėsime, kad mūsų atitinkami veiks
niai visa tai atidžiai stebės, aiškins, o pri
reikus ir veiks. ELI

GIIANOS NEPRIKLAUSOMYBĖ
Britai davė nepriklausomybę pirmajai 

negrų valstybei Afrikoje — Ghana (Auk
so krantas).

AMERIKIEČIŲ IR BRITŲ PASITARIMAI
Pasitarimai tarp Amerikos ir Didž. Bri

tanijos valstybės galvų prasidės Bermū- 
doje kovo 20 d. Juose tam tikrus klausi
mus svarstant dalyvaus ir Kanados minis 
teris pirmininkas.

ISLANDIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS 
APSIVALĖ

Islandijos profesinėms sąjungoms apie 
20 metų vadovavo komunistai. Dabar rin
kimus į vadovybę laimėjo darbiečiai ir ne 
priklausomieji.

LENKAI SKAITO PILSUDSKĮ 
IR TROCKĮ

Lenkiškų knygynų languose Varšuvoje 
ir kitur jau pradedamos reklamuoti nau
jos laidos Pilsudskio ir Trockio raštų, ku
rie iki šiol buvo draudžiami.

IR DR. ADENAUERIS VAŽIUOS Į 
AMERIKĄ

Amerikoje lankėsi Vakarų Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris Dr. Von Bren- 
tano ir išvažiavo džiaugdamasis, kad prez. 
Eisenhoweris nuoširdžiai žiūri j Vokietijos 
rūpesčius. Dabar apie gegužės mėn. pabai 
gą važiuos min. pirm. Dr. Adenaueris.

KINIJA PRADĖJO PERKILNOTI 
GYVENTOJUS

Vykdydama savo ekonominius planus, 
komunistinė Kinija yra nutarusi perkil- 
noti į naujas vietas iš viso apie 70 milijo
nų gyventojų. Perkilnojimas pradėtas pra
eitais metais. Iš tirščiau gyvenamų vietų 
žmonės gabenami daugiausia į Mandžiūri- 
ją ir į Hainan salą. Perkelta jau 700.000 
Naujose vietose kuriami kolektyviniai 
ūkiai. Kokios dabar ten ūkininkavimo są
lygos, šiek tiek parodo tai, jog žemės ak
ro paruošimas dirvai kaštuoja apie 35— 
45 svarus. Žmogaus uždarbis numatomas 
30—60 svarų per metus.

SOVIETAI SPROGDINO NAUJĄ 
ATOMINĘ BOMBĄ 

Amerikos Atominės Energijos Komisija 
pranešė, kad kovo 8 d. Sovietų Sąjunga 
sprogdino naują atominę bombą. Tai aš-
tuonioliktasis sprogdinimas iš viso ir penk 
tasis nuo praeitų metų rugpiūčio mėn.

Šis sprogdinimas nustebino japonus, ku 
riems Bulganinas buvo pažadėjęs paspaus 
ti britus, kad tie nebebandytų bombų.

LENKIJA TUR BUT NEGAUS 
PASKOLOS

Šiuo metu Amerikon yra nuvykusi Len
kijos ekonominė misija prašyti 330 mili
jonų dolerių paskolos. Nors lenkai ne vis
ką nori gauti pinigais (tik 130 mil., o ki
tus prekėmis), bet senatorius Knowland 
iš anksto įspėjo, kad ekonominė parama 
Lenkijai ar kuriam nors kitam rusų oku
puotam kraštui susidurs su opozicija.

BRITAI PO 6 METŲ ATOMINE 
ENERGIJA VARYS LAIVĄ

Paruošiamuosiuose darbuose atlikta di
delė pažanga, ir tikimasi, kad per šešetą 
metų didžiulis 65.0ff0—80.000 tonų tank
laivis bus jau varomas atominės energijos.

HAVAJŲ KAIMUS UŽLIEJO POTVYNIS
Aleutų salose ir Aliaskoje buvę žemės 

drebėjimai sukėlė potvynius, kurie prida
rė nuostolių Havajų saloms — sunaikino 
kelis kaimus.

AIRIJOS PARLAMENTO RINKIMUS 
LAIMĖJO DE VALERA

Airijoje rinkimus į parlamentą laimėjo 
de Valeros partija.

*
— Netoli Melburno kilo gaisras — už

sidegė žolė. Gaisras pasiekė anglies ka
syklas, sunaikino jos įrengimus, elektros 
jėgainę, keletą namų, istorinę bažnyčią ir 
nemaža automobilių, kurių viename sude
gė žmogus.

Savo esamiems ir busimiesiems skaity
tojams norime priminti, kad į didžiąją mū 
sų bendradarbių talką įsijungia vis dau
giau plunksnos žmonių. Jau yra rašę ar
ba artimiausiems numeriams savo raštų 
prisiuntę arba jau pasižadėję bendradar
biauti V. Akelaitis, M. Bajorinas, inž. R. 
Baublys, VI. Dargis, kun. P. Dauknys, Al. 
Dičpetris, inž. K. Drunga, D. ir V. Fidle- 
riai, V. Funkienė, Inž. A. Funkas, G. 
Glatkauskas, prof. Dr. Z. Ivinskis, K. Jo- 
nelynas, O. Kairiūkštienė, kun. J. Kuzmic 
kis, agr. J. Lūža, J. Medušauskas, Ir. Ne- 
veravičienė, rašyt. F. Neveravlčius, A. Pu
žauskas, J. Senkus, rašyt. R. Spalis, Dr. 
L. Stelmokas, rašyt. Ig. šeinius, P. B. 
Varkala, L. Venckus, inž. J. Vilčinskas, 
V. Zdanavičius ir kiti.
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RAŠO: MEČYS BAJORINAS

APIE LIETUVIU 
a

NAMU BENDROVE

Rugpiūčio mėn. sueis lygiai septyni me
tai, kai buvo Įregistruota Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovė. Atrodo, kad pranašystė 
gali ir mūsų atžvilgiu išsipildyti — septy- 
neri liesieji metai praėjo, ir riebesni me
tai turėtų prasidėti.

Bendrovės revizoriai jau baigia apyskai
tas už praėjusius finansinius metus, kurie 
pasibaigė pereitų metų spalio 31 d. Preli
minariniai duomenys rodo, kad, nors re
zultatai ir nėra tokie, kokių norėtume, jie. 
vis dėlto yra žymiai geresni, negu prieš 
metus. Apyskaitos rodo, kokią pažangą pa 
darėme per praėjusius metus, kokiose sri
tyse esame pasveikę ir kokiose dar tebe
sergame. Gerai nustatyti ligos diagnozę 
jau yra pirmasis žingsnis į pagijimą. Lai
mei, liga tebesireiškia tik vienoje vietoje, 
ir tai turėtų būti nesunku pagydyti: Lietu
vių Namuose imama per maža nuoma. Su
lyginus su gretimuose namuose imamąja 
nuoma, Lietuvių Namuose imamoji yra du 
ar net tris kartus mažesnė. Kodėl taip 
yra? Dėl to, kad Lietuvių Namai yra ne 
vien biznio įstaiga, bet kartu ir lietuviška 
įstaiga. Jeigu būtų imama rinkos nuo
ma, lietuviai nepajėgtų jos mokėti, reikė
tų leisti gyventi kitataučius, ir tada Lietu
vių Namai virstų ne lietuvių namais.

Šiuo reikalu dėl to reikia rasti kompro
misą. Pelno iš nuomos negalima tikėtis, 
bet ji turi bent išlaidas apmokėti. Nuo
mos pakėlimas Lietuvių Namuose, kad ir 
nedidelis, yra dėl to neišvengiamas.

Lietuvių Sodyba praėjusiais metais pa
darė, nors ir nedidelį, pelną (260 sv). Tai 
yra džiuginantis reiškinys. Šį sezoną atos
togavimo kainos yra pakeltos, ir rezulta
tai turėtų išeiti dar geresni.

Spaustuvė, įskaitant „Europos Lietuvį“, 
išėjo su mažu nuostoliu (234 sv.), o tai ir 
galima buvo tikėtis, turint galvoje, kad 
„Europos Lietuvis“ anksčiau duodavo iki 
1000 svarų nuostolio per metus. Padidėjus 
skelbimų skaičiui ir gavus pašalpą iš Lais
vosios Europos Komiteto, galima laukti, 
kad šiais metais ir spaustuvė išeis su pel
nu.

Lietuvių Namų baras padarė tą pačią 
apyvartą, kaip ir praeitais metais, ir da
vė 1300 sv. bruto pelno (kaip ir pernai). 
Valgyklos apyvarta liko ta pati, bet bruto 
pelnas yra didesnis dėl pakeltų kainų už 
valgius. 1955 metais bruto pelnas buvo 
380 sv., praėjusiais metais 630 sv.

O nuoma pakilo tik 400 svarų. Viso iš 
nuomos per praėjusius metus buvo gauta 
2940 sv„ ir tai neužteko namų išlaidoms 
padengti ir susidariusio nuostolio nepajė
gė išlyginti baro ir sodybos gautasis pel
nas. Dėl to metai baigėsi su 564 sv. nuosto 
liu (pernai nuostolis buvo 1373 sv.).

Turime Lietuvių Namų reikalus patvar
kyti taip, kad nuoma apmokėtu namų iš

laidas, o baro pelnas turėtų atlikti kaip 
grynas pelnas.

Vertindami Lietuvių Namų B-vės fi
nansinius rezultatus, neturime užmiršti 
vieno dalyko: L. N. B-vė nėra vien biznio 
ar pasipelnymo, bet lietuviška įstaiga, lie
tuviškosios veiklos šiame krašte palaikyto
ja, be kurios mes šiandien būtume tikrai 
liūdnoje padėtyje. Dėl to mums svarbiau
sia, kad ji išsilaikytų ir atliktų jai ski
riamuosius lietuviškus uždavinius, negu 
kad ji darytų dielį pelną ir būtų akla lie
tuviškiesiems reikalams.

Čia duodamieji duomenys yra tik preli
minariniai. Smulkūs ir tikslūs duomenys 
bus paskelbti vėliau, kai revizoriai baigs 
savo darbą.

MOTINA
Pavergtosios Lietuvos rašytojai šian

dien įpareigojami savo kūrybą palenkti vi 
sų „pergalių įkvėpėjui ir organizatoriui“ 
— komunistų partijai. Jonas Šimkus 
straipsnių rinkinyje „Apie Literatūrą“ 
(Vilnius, 1956 m.) įsakmiai skelbia: „Kol 
yra imperializmas, mūsų pareiga auklėti 
jaunimą budrumo dvasia, — kad jis aug
tų žvalus ir be baimės, nebijąs jokių sur, 
kūmų kovoje dėl taikos, dėl komunizmo. 
Klysta tie draugai, kurie mano, kad mūsų 
literatūrai atėjo saldaus pokaičio metas. 
Priešas stengiasi pasinaudoti kiekvienu 
mūsų slystelėjimu, kiekviena susilpninta 
pozicija ideologiniame fronte. Tarybinis 
rašytojas savo knyga turi kovoti už tai 
kas nauja, kas pažangu, kas artina ko
munizmo pergalę“ (11 psl.).

Kitoje vietoje tas pats komunizmo šauk 
lys dar įsakmiau sako: „Pats svarbiausias 
mūsų tolesnio darbo uždavinys — talen
tingais visų žanrų kūriniais pavaizduoti 
dabarties gyvenimo tikrovę, tos tikrovės 
kūrėją — tarybinį žmogų, kuris, Komu
nistų partijos vadovaujamas, stato komu
nizmą“ (50 psl.). Pasak jo, kiekvienas ra
šytojas turįs išsiaiškinti „svarbiausią“ 
klausimą, „kaip ir kokiomis priemonėmis 
aš padėsiu savo liaudžiai įvykdyti tuos 
istorinius uždavinius, kuriuos iškėlė par
tija ir vyriausybė“.

Neturėdami kitos išeities, Lietuvos ra
šytojai turi klausyti šių potvarkių ir įro
dinėti kolchozų naudą, kompartijos įžval
gumą bei nukreipti visus smūgius „prieš 
buržuazinį nacionalizmą ir lankstymąsi 
kapitalistiniams Vakarams“, „demaskuoti 
ir triuškinti... religinius prietarus, praei
ties ir dabarties paveikslais parodyti liau 
dies mulkintojų niekingumą“ (t.p. 51 
psl.). Dėl to pavergtoji Lietuva užversta 
plačiausia žodžio prasme propagandine li
teratūra: komunizmo tikslams tarnauja ne

NIDOS KNYGŲ KLUBAS

SUKA LABYN
Iki praeitų metų galo Nidos Knygų 

Klubas išleido jau 16 knygų. Pirmieji 
žingsniai nebuvo itin tvirti ir tiesūs. Šiek 
tiek stigo lėšų, nebuvo nė pati organizaci
ja pakankamai išplėsta, o ir su knygų au
toriais stigo dar ryšio. Todėl iš pradžių 
pravertė ir atsitiktinė originali knyga, o 
kai ir tokios nebuvo, tai tekdavo imti ir 
perspausdinti kada nors anksčiau išleisto 
sios naują laidą.

Taip iš dalies buvo, bet tik iki šių me
tų. Šių metų planas atrodo ir visiškai ori 
ginalus tąja prasme, kad perspausdinti jau 
nebenumatomas nė vienas senas leidinys, 
Ir turtingas.

Pirmasis šių metų leidinys jau atspaus 
dintas ir šią savaitę, tur būt, bus išsiunti
nėtas skaitytojams. Tai K. Barėno „Kara
liška diena“. Jau spausdinamas ir antra
sis šių metų leidinys (iš eilės Nr. 18). 
Tai V. Kazoko verstas Felix Timmermans 
romanas „Kaimietiškoji psalmė“. Toliau 
du iš eilės leidiniai (Nr. Nr. 19 ir 20) bus 
skiriami skaitymų knygai — literatūros 
chrestomatijai, kuri paruošta DBLS De
šimtmečiui Minėti Komisijos iniciatyva, o 
leisti perimta Nidos Knygų Klubo. Iš to
sios skaitymų knygos apsipažinę su savo
sios literatūros turtais ir pasidėję knygas 
į lentyną kitam kartui, nes šios pastaro
sios žada būti ne vienadienės, toliau 
skaitytojai gaus Irenos Joerg romaną 
„Taika ateina į slėnį“. Tik šeštoji šių me
tų knyga žada būti novelės. Tai Balio 

IR SŪNUS PALAIDŪNAS
Rašo: J. KUZMICKIS

tik Markso, Lenino raštai bei brošiūrėlės, 
bet ir tariamoji poezija, ir beletristika, ir 
drama, ir kritika su publicistika.

Vakaruose mes turime žymiai pajėges
nių mūsų rašytojų, kurie, nors priversti 
dirbti fizinį darbą, vis dėlto yra laisvi, — 
jiems niekas nenurodo temų, jie kuria tai, 
ką jiems širdis ir protas diktuoja. Tačiau, 
nors niekas nenurodinėja jiems kūrybos 
gairių, jie, skaudžiai pergyvendami sovie
tų okupaciją Lietuvoje, laikas nuo laiko 
pateikia skaitytojams tokių kūrinių, ku
riais nukreipia savo smūgius prieš mark- 
sįstinį—leninistinį komunizmą, demaskuo 
darni, vartojant J. Šimkaus išsireiškimą, 
tuščią ir melagingą komunizmo propagan
dą ir triuškindami jos fantastinį mitą, kad 
tik komunizme žmonių ir tautų išgany
mas.

Neminėdamas eilės šito pobūdžio kūri
nių, noriu trumpai sustoti prie naujausio

I VIEŠKELIUS
K

Gražulio „Sudužęs laivas‘\ Paskui vėl 
bus romanas — Antano Rūko „Sužalotie
ji“. Po jo numatoma išleisti stambią ang
lų rašytojų novelių antologiją, pavadintą 
„Laisvių ir tradicijų salos“. Antologiją 
yra paruošęs P. Gaučys, ir šitam tome (jei 
iš viso antologija sutilps dar į vieną to
mą!), skaitytojas ras po vieną pavyzdinę 
novelę 22 autorių, pradedant Dickensu ir 
baigiant Liam O'Flaherty. I galą metų 
skaitytojus žada pasiekti dar vienas romą 
nas: J. Kralikausko „Šviesa lange“. Pasku 
tinioji šių metų knyga būtų Dr. J. Balio 
paruoštoji sakmių knyga „Užkeikti lo
biai“.

Kad parenkamosios knygos tik visapu
siškai apsvarstytos pasiektų skaitytoją, 
prie Nidos Knygų Klubo sudaryta komisi 
ja, kurios uždavinys žiūrėti išleisti paren
kamųjų rankraščių lygio. Komisijon įeina 
F. Neveravičius, kun. P. Dauknys, V. Dar- 
gis, T. Grikinas ir K. Barėnas. Dalis šiais 
metais išleidžiamųjų knygų įtraukta leidy 
binin planan dar prieš komisijos sudary
mą.

ATSIŲSTIEJI PAMINĖTI ŽURNALAI
Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos va

dų, vadovių ir akademikų skautų-čių laik
raštis Mūsų Vytis, Nr.l (75), 1957 m. sau
sis-vasaris. X metai.

Moteris, 1957 m. sausis-kovas, Nr. 1 (6).
Ateitis, katalikiškojo jaunimo žurnalas. 

1957 m. vasaris, Nr. 2.

Nelės Mazalaitės kūrinio „Pjūties Metai“, 
kuriame ji viena iš pirmųjų pasistatė aiš
kų ir konkretų uždavinį — demaskuoti ko 
munizmo melą ir iškelti aikštėn jo būdin
gą bruožą — „milžinas ant svyruojančių 
kojų".

Motina — džiaugsmo filosofas
„Pjūties Metai“ vaizduoja krikščiony

bės ir komunizmo, gėrio ir blogio kovą, 
kurioje aktyviausiai dalyvauja du užgrū 
dinti kariai — džiaugsmo filosofijos sklei
dėja našlė ūkininkė Monika Vibrienė ir 
jos sūnus Mykolas — raudonojoj armijoj 
grūdintas aukštas komunizmo pareigūnas, 
meilės plėšikas.

Džiaugsmo filosofės pusėje stovi jos du 
sūnūs — kunigas Kazimieras ir ūkininkai 
tis Jonas bei didžioji dalis liaudies; meilės 
plėšiko pusėje — abi jo žmonos — žydė 
Judita Goldbergaitė ir rusė Olga, Kuz
mos duktė, bei sauja komunistinių parei
gūnų. Tačiau, užmiršęs lietuvišką išmintį 
— „Viešpatie, apsaugok mane nuo drau
gų, nuo priešų aš pats apsiginsiu“, Myko
las kliudomas ne savo ideologinių priešų, 
bet, priešingai, draugų — antrosios žmo
nos Olgos ir rašytojo Gusto, kuris pasi
glemžia ne tik jo tarnybą, bet, atrodo, ir 
žmoną.

Monika Vibrienė — tikras džiaugsmo fi 
losofas, įkūnyta krikščionybė — ar tik ne 
personifikuoja lietuvės motinos, besaugo- 
jančios senas krikščioniškas tradicijas ir 
bebudinčios tradiciniame lietuvės moters 
poste, pasiaukojimą. Ji gera ir taktiška 
motina ne tik sūnui Jonui ir kun. Kazi
mierui: ligi pačios mirties ji pasiaukoju
si motina ir sužvėrėjusiam sūnui Mykolui, 
kuris atsako jai paskutinio patarnavimo 
žemėje mirties akivaizdoje — išpažinties. 
Ji apaštalaujanti motina marčiai žydei

(nukelta psl. 3.)

Jie rado brangųjį perlą
Virš aerodromų kyla balta ilga rankovė, 

lakūnams rodanti vėjo kryptį. Taip ir mū 
sų Sekmadienio Rimtis nori rodyti kelią į 
Kristų — Gyvenimą ir Meilę. Kristus nuo 
lat eina ieškodamas žmonių, ir Jo keliai 
visuomet yra nauji. Nežiūrint žmonių nei
gimo, prieštaravimo, delsimo, ištisi būriai 
mokslininkų, filosofų, menininkų, įvairių 
sričių aukšto išsilavinimo vyrų ir moterų 
susitinka su Kristumi ir Jį garbina. Tai 
ypač ryšku mūsų dienomis, ir tai galima 
palyginti su ketvirtuoju šimtmečiu, kada, 
Bažnyčiai laisvai išėjus iš katakombų, Ro 
mos žymieji vyrai pripildė pirmąsias 
krikščiotKų bazilikas. „The Catholic Direc 
tory 1957“ skelbia, kad vien tik užperei- 
tais metais Anglijoje į Katalikų Bažnyčią 
atsivertė 13.291 žmogus. Prikėlimas iš nu 
mirusių mums duoda tikėjimo argumentą 
į Kristaus dieviškumą, o sielos atsiverti
mas, kuri iš Kristaus gauna malonės ir 
šviesos išspręsti dvasinėms ir socialinėms 
problemoms, yra saulėtos dienos vidurdie 
nio aiškumas, kad Kristus nuolat gyvena 
mūsų tarpe. Pažvelkime nors trumpai į ke 
lėtą tų tikėjimo piligrimų, kurie po ilgų 
dvasinių kovų rado Tiesą, susitiko su 
Kristumi, greičiau Kristus susitiko su 
jais.

Sir Henry Slesser — žymus politikas, 
dabartinis D. Britanijos The Privy Coun
cil narys. Po gilių mąstymų ir ilgų disku
sijų su anglikonų vadais, 1948 m. pateko 
į didįjį protestantų suvažiavimą Amster
dame, bet ir ten nerado tikėjimo dalykuo
se trokštamojo autoriteto. „Tik tada ra
dau jį“, rašo Sir Slesser, „kai malonės ap- 
šviesti su džiaugsmu grįžtame prie dieviš 
kojo mokslo ir šventumo šaltinio, kuris 
trykšta iš Viešpaties per Jo Vietininką Po 
piežių žemėje“.

Francesco Messina — italas skulptūros 
profesorius, jo darbų yra įvairiuose Euro 
pos ir Amerikos muziejuose ir daugybėje 
pačios Italijos bažnyčių ir aikščių. Tekal
ba jis pats: „Mano tėvas man nieko nekal
bėjo apie Dievą, juo labiau nei motina. 
Dar prieš keletą metų Evangelija man te 
buvo poetinis pasiskaitymas. Žemės sujuo 
dintas, kūniškumo suteptas, sąžinei grau
žiant, puoliau prie kryžiaus ir karštai pra 
šiau: Viešpatie, suteik man skaistumo arba 
leisk numirt. Tu išklausei mano balsą, ir 
aš atgimiau 1949 m. balandžio 11 d.“

Pierre Van der Meer — olandų rašyto
jas, gimęs Kalvinizme, praktiškai gyveno 
lyg netikintis. Būdamas dar 26 m. jaunuo
lis rašė: „Aš galiu išjuokti švenčiausius 
dalykus, juos išniekinti žodžiais ir min
tim, man to niekas nedraudžia, bet tuo pa 
čiu metu aš trokštu kūdikiško paprastu
mo. Tikra kančia nežinoti, į ką tikėti, kur 
rasti širdies ir proto ramybės“. Jis daug 
keliauja. Kartą prieblandoje užsuka į kop 
lyčią, vienuoliams giedant mišparų Magni 
ficat. Didingi akordai prie žvakės šviesos 
paslaptingai sujudino jo sielą. „Štai mū
sų moderniųjų laikų vyrai, jaunuoliai ir 
seneliai, kurie savo visą gyvenimą skiria 
Viešpaties garbinimui!“ Neilgai truko, ir 
Pierre Van der Meer, kartu su savo sū
numi Pieterke, vienoje Paryžiaus bažny
čioje, dalyvaujant Jacques Maritain, pri
ėmė krikštą ir pirmąją Šv. Komuniją!

P. Dauknys, MIC
PAMALDOS

NORTHAMPTON — šį sekmadienį, kovo 
17 d., 12 vai.. Katedroje, Kingsthorpe 
Road. Kviečiami ir apylinkės tautiečiai 
atlikti Velykinę išpažintį.

LOWTON — Pamaldos kovo 17 d.: Mi
šios 11.30 vai. Išpažintys prieš Mišias.

PAMALDOS IR REKOLEKCIJOS:
BRADFORD — kovo 17 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM — rekolekcijos kovo 23 ir 

24 d. St. Patrick's bažn. Jas ves kun. V. 
Kamaitis. Kovo 23 d. 11 v. išpažintis ir 
Mišios; 5 v. p.p. pamokslas ir išpažintis; 
kovo 24 d. 12.15 v. — pamaldos.

PETERBOROUGH — kovo 24 d., 12.30 v. 
BUCKMINSTER — kovo 24 d., 5.30 v. p.p.

SEB

ĄSOTIS ANT MANO GALVOS
Biurokratija — sistemos tironas

Pasakojimai apie biurokratiją jau nie
ko nebeįvelkia nustebinti. „Trybuna Wol- 
nosci“ laikraštyje esu skaitęs pasakojimą 
apie du direktorius, kurie ilgą laiką keitė 
si laiškais, ginčydamiesi, kaip geriau pa
vadinti kioską — „bufetu“ ar „būdele“. 
Man, lenkų piliečiui, tokie atsitikimai yra 
tiek įprasti, kaip įprastinis kavos puodu
kas. Bet pastaruoju metu patyriau, kad 
biurokratija, būdama jau antižmoniška, 
pasidarė dar ir antigyvuliška.

Netoli Krokuvos miesto yra institutas, 
kuris gamina serumus ir skiepus kar
vėms. Kartas nuo karto karvė pagal savo 
prigimtį turi privačių pasimatymų su bu
lium. Privati karvė maloniai išnaudoja 
tą laiką — ji pasimato su bulium, ir visi 
dėl to laimingi. Bet karvė, priklausanti 
valstybei, turi aukštesnių pareigų ir įsi
pareigojimų.

Netoli instituto yra valstybinis ūkis, ku 
ris verčiasi bulių auginimu. Remiantis tai 
syklėmis, instituto karvės privalo flirtuo
ti tik su tais buliais. Turėtų taip būti, bet 
neišeina. Kodėl? Buliai perdaug užimti su 
savo valstybinio instituto moteriškosio
mis. Galų gale buliaus galimybės taip pat 
ribotos. Ką gi kita toms vargšėms kar
vėms bedaryti, jeigu ne mestis į flirtą su 
privačiais buliais? Bet. kad viskas lai
mingai baigtųsi, instituto vadovybė priva
lo: 1. surašyti dokumentą, rodantį, kad 
karvėms toks mažas flirtas iš viso reika
lingas; 2. valstybinis ūkis turi paliudyti, 
kad valstybei priklausantieji buliai ne
įveikia atlikti savo pareigų. Tiktai tuo
met tu gali vėsti karvę pas privatų bulių. 
Kai tas flirtas atbūnamas, tada vėl turi

būti dokumentas, kuris liudija, kad bu
lius atliko savo pareigą. Tik kai tie trys 
dokumentai jau gatavi, tik tada bankas 
privačiam buliui išmokės uždirbtus pini
gus.

Šiaip ar taip, šitokioje padėtyje sunku 
gyvuliams sujaudinti mus, nes žmogiško
sios būtybės kankinamos daugybės pana
šių niekų. Mes esame aptarę antižmogiš- 
kąsias tendencijas, kurios reiškiasi prieš 
vartotoją. Yra dar tokių dalykų, su ku
riais susiduria gamintojas — įmbnėje dir
bąs darbininkas.

Lodzės tekstilės pramonė dar nuo 10 iki 
20 metų gali dirbti, iš pagrindų nepakeis- 
dama savo turimųjų mašinų ir neįsives- 
dama modernių metodų. Ekonominiu po
žiūriu tai yra niekai. Antra vertus, auto
matizacijos įvedimas daugeliui darbinin
kų reikštų nedarbą. Net ir dabar ten yra 
perdaug žmonių. Net ir dabar esama per
pildymo žmonėmis. Tą faktą, kad būtina
sis sumoderninimas reikštų atleidimą di
delio skaičiaus darbininkų, reikia turėti 
galvoje. Šitą dėsnį jūs užtiksite kiekvieno 
je ekonomijos knygoje. Viena galima iš
eitis būtų — skirti didelius kapitalus nau
joms įmonėms statyti arba senosioms per
tvarkyti. Tai ekonominis būtinumas. Bet 
mums tenka eiti pamažu, kadangi negali
me iš karto skirti didelių kapitalų. Toliau 
— didelių kapitalų sukišimas Lodzėje nie
ko gera neduotų. Miestas nėra toks jau 
žymus savo vandeningumu, o tekstilės 
pramonėje vanduo yra sprendžiamasis 
veiksnys. Lodzėje sutalpinti visą tekstilės 
pramonę buvo kapitalistinės ekonomikos 
nesąmonė, ir būtų beprasmiška tą nesąmo
nę tęsti.

Nuėjau į Darbo Įstaigą. Balandžio mėn,

jie turėjo suregistravę 3.568 bedarbius, 
įskaitant 2.507 moteris. Tuo metu darbų 
pasiūlos nebuvo. Pramonė ne kažin kiek 
darbo gali pasiūlyti, ir jeigu žiūrėsime ga 
mybinės ekonomijos požiūriu, tai šitaip ir 
turėtų būti. Pačios tekstilės pramonės la
bui turėtų būti pasukta kitu keliu.

Masinio nedarbo Lodzėje dar nėra. Bet 
toks klausimas kils, kai pramonė pasuks į 
moderninimą. Štai dėl ko mums reikia 
pagalvoti jau dabar. Teisingą ekonominį 
planavimą sudaro ne vien tik planų suda- 
rinėjimas, bet ir numatymas socialinių ir 
ekonominių pasekmių. Tai ką mums rei
kia daryti? Išeitį aš šitokią įžiūriu:

Pirma, visomis priemonėmis (įskaitant 
administratyvines priemones) sustabdyti 
darbininkų veržimąsi iš kaimų.

Antra, greitai ir organizuotai grąžinti 
tuos jaunus žmones, kurie atėjo dirbti pra 
monėn (pagal reikalą) atgal į kaimus, ku
riuose dabar trūksta darbininkų. Reikalas 
sunkus ir painus, nes tie jauni žmonės 
nebenori grįžti. Bet tai reikalauja padė
tis valstybiniuose ūkiuose ir kolūkiuose. 
Jie turi būti grąžinti atlikti socialistinį 
darbą krašte, bet pirma jie turi būti per
auklėti ir jiems turi būti pažadėtas toks 
pat gyvenimo lygis, kokiu jie naudojosi 
mieste, ir tai jiems reikštų socialinę pa
žangą. Mes turime išrasti patrauklią eko
nominę sistemą, kuri būtų pajėgi patrauk 
ti juos grįžti, o dar svarbiau tai, kad visa 
šitai turi būti atlikta protingai, žmoniš
kai ir pagal įstatymus.

Toliau tai mes patys turim atsikratyti 
to giliai mumyse įsirėžusio „socialistinio 
snobizmo“, kuris mūsų ekdbdmiriiam gy
venime yra ir juokingas ir tikra nesąmo
nė. Ko mums reikia, tai daugiau amalų.

Klaidingas yra mūsų požiūris, kad amatai 
nebesiderina su supramoninto Europos 
krašto garbe. Mes norime vilkėti smokin
gais, nors nepajėgiame įsitaisyti batų!

Reikia sakyti teisybę, kad amatai mū
sų krašte apsimoka. Galėtume turėti rin
ką ir namie ir užsienyje. Jiems tereikia 
labai maža kapitalo. Keistai skamba, bet, 
norėdami susimoderninti, turime truputį 
žengti atgal. Mes turime duoti darbo tiems 
žmonėms, kurie nereikalingi dirbtuvėse, 
ir tegu jie šį tą gamina. Mes neturime ka
pitalų. Amatai galėtų duoti darbo mote
rims ir dabartiniams ir busimiesiems be
darbiams.

Pagaliau mes turėtume kurti naujas 
pramonės įmones Lodzėje. Jeigu tekstilės 
pramonė (dėl to vandens) turi šiame mies 
te ribotas galimybes, tai dar nereiškia, 
kad mes negalime suorganizuoti čia kito
kios pramonės. Lodzė yra didelė. Kodėl 
mes turėtume paimti iš čia žmones ir per
kelti juos, sakysim, į Zambrową, nes tai 
reikštų ir naujų namų statymą, kada yra 
didelis melstas, kuriam gresia nupramoni 
nimas? Ar ne žymiai paprasčiau būtų dar 
bininką permokyti?

Pasakiškos svajonės

Tai labai suprastintas ir sutrauktas rū
pestis Lodzės, žiūrint ne specialisto aki
mis. Dėl to yra daug ko galvoti.

Krašto ekonomijai mes esame sukūrę 
geležines taisykles ir dėsnius, gamybai va 
dovaujamės „aukštais įstatymais“ ir „ne
pajudinamom sistemom“ ir 1.1. Tuo pat 
metu nustojome rūpintis žmogum ne tik 
smulkiaisiais, kasdieniniais atvejais, bet 
ir didžiaisiais, sprendžiamaisiais. Mes kri 
tikuojame savo ekonominius metodus. Vi
si — pradedant darbininkais ir baigiant 
valstybinių ūkių vedėjais — pripažįsta, 
kad kažkas ir kažkur negerai. Bet visi 
skundžiasi', nieko nedarydami, ir kažkaip

nė vienas nepajėgia peržengti to užburto
jo apskritimo ir pradėti veikti. Mes pri
valome atsikratyti kalbų, kurios niekur 
nenuveda. Tautinei ekonomijai tvarkyti 
nėra tokių geležinių taisyklių, kurių ne
būtų galima panaikinti. Tiktai žmonišku
mas, kartu su socialistine ideologija, gali 
ma sakyti, kad būtų mūsų riba ir tikslas, 
o dėl to ir mūsų gamybinė sistema turėtų 
būti pakeista.

Lenkijos gamyklų darbininkai negali 
dirbti pagal atitrauktinę plano idėją. Jie 
privalo dirbti konkretiems Lenkijos pilie
čiams, galvodami apie juos. Bet tai įmano 
ma tik tada, jei jie pagal savo sąžinę jau
sis atsakingi už gamybą ir jei jie svars
tys rinkos pareikalavimus ir skonius, nes 
tuo atveju gaminių kokybė diktuos gamy
bą ir atlyginimus. Jie neturi būti įsuka
mi į biurokratinę mašiną, kuri sudarinė
ja „planus pagal vertę, kokybę ir kieky
bę“.

Įmonės vadovybė turėtų būti taip pat 
rankose ten dirbančiųjų darbininkų, ne tik 
įvairių valdininkų.

Vadovavimo sistema turėtų būti protin
gai pertvarkyta, kad išnyktų prieštaravi
mai; darbininkai ir direktoriai, pardavimo 
vadovai ir eksportininkai — visi turėtų 
pasukti į pirkėją, užuot vertęsi visokia 
ginčų veikla.

Apsimokėjimo dėsnis turėtų būti pramo 
nės pagrindas, o pardavimo vadovų požiū 
ris — išlupti tik piliečio pinigus — turė
tų būti laikomas nusikaltimu.

Turėtų būti atstatyta pagarba piliečiui 
ir jo privilegijos, idant kiekvienas žino
tų, kad jis, o ne kas nors kitas yra visa 
ko centras.

Tai tokie mano svarstymai ir mintys, 
paviešėjus Lodzėje, mintys didžiosios Len 
kijos mažojo piliečio, besiilginčio čigoniš
kosios pedagogikos, kuri, norėdama iš
vengti blogio, baudžia iš anksto.

Pabaiga
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LONDONAS
NAUJIEMS NAMAMS PIRKTI

D. Banaitis iš Rochdalės Liet. Namų 
Akc. B-vei atsiuntė laišką, kuriame, be ki
ta ko, rašoma:

„Girdėjau, kad norite „praturtėti“, įsi
gydami dar vienus namus, todėl ir aš siun
čiu 3 sv. ir prašau išrašyti akciją“.

IŠPLAUKĖ Į JŪRAS
Praleidęs Londono Lietuvių Namuose 

atostogas, B. Ališauskas kovo 11 d. apsi
rūpino „Europos Lietuvio“ prenumerata 
ir Nidos Knygų Klubo leidiniais ir iške
liavo vėl į jūras, kuriose jis plaukioja 
estų laivais. Tą pat dieną išvyko ir T. Le
kavičius, dirbąs norvegų laivuose.

GRAUDŪS VERKSMAI
Lietuvių bažnyčioje kiekvieną Gavėnios 

sekmadienį, 7 vai. vakarais, yra giedami 
Graudūs Verksmai ir sakomas pamoks
las, o penktadieniais, 8 vai. vakare, gie 
darni Kryžiaus Keliai. Kolonijos gyvento
jai kviečiami palaikyti šias gražias mūsų 
Tautos religines tradicijas.

*
Pereitą sekmadienį Lietuvių bažnyčioje 

buvo pakrikštyta Kristina Birutė Marke
vičiūtė, gimusi 1956 m. liepos 10 d. — pir
moji dukrelė Felikso ir Brendos Markevi
čių. Krikšto tėvai buvo Julius Starkevi
čius ir Margarie Bray.

*
Ieško 1 ar 2 kambarių su baldais ir vir

tuvės Chiswick, Kew Gardens, Richmond 
ar Brentford rajonuose Londone. Angliš
kai rašyti „Eur. Liet.“ administracijai.

MANCHESTERIS
Stabačlnskų išleistuvės

Kovo 9 d. LS Klube manchesteriečiai 
suruošė į Kanadą išvykstantiems Staba- 
činskams išleistuves. Stabačinskai visą 
laiką Manchesteryje stovėjo kultūrinio dar 
bo priekyje, rr jų netekimas bus didelė 
spraga toms orgaaiacijoms, kuriose jie da 
lyvavo. Stabačinskas, tiesus, atviras ir pa
reigingas, palieka eilę gerų draugų ir daug 
nudirbto kultūrinio darbo.

Susirinkusieji savo kalbose palinkėjo 
daug laimės kitoje šalyje ir susitikimo tė
vynėje.

Pobūviui surengti daug pasidarbavo A. 
Kuzmickas. D.

Skyriaus Susirinkimas
DBLS Manchesterio skyrius kovo 17 d., 

6 vai. vakare, LS Klube šaukia visuotinį 
metinį narių susirinkimą. Nariams daly
vavimas būtinas. Darbotvarkėje numato
ma: pranešimas dėl susirašinėjimo su Lie 
tuva; skyriaus valdybos pranešimas; apta 
rimas Sąjungos Dešimtmečio minėjimo; 
atstovo rinkimas j suvažiavimą.

Stabačinskų Padėka
Reiškiame nuoširdų ačiū p. A. Kuzmic

kui, p. Puodžiūnienei ir p. Marytei už gra 
žiai suruoštas išleistuves, o taip pat vi
siems atsilankiusiems.

R. ir VI. Stabačinskai
Lelijos žiede karalaitis ir žmogus

Pereitą sekmadienį, kovo 3 d., bažnyti
nis komitetas suruošė iškilmingą Lietu
vos dangiškojo globėjo Šv. Kazimiero mi
nėjimą. Pamaldas laikė ir ilgą žadinantį 
pamokslą šventojo karalaičio garbei pasa
kė svečias iš Londono kun. P. Dauknys. 
Melsdami savo šventojo tautiečio palai
mos ir laisvės Tėvynei, daugelis priėmė 
Šv. Komuniją. Po Mišių buvo sugiedotas 
Lietuvos Himnas.

Iškilmingas minėjimas įvyko Lietuvių 
Socialiniame Klube, į kurį atsilankė apie 
80 tautiečių. Buvo svečių ir iš tolimesnių 
apylinkių. Minėjimą pradėjo kolonijos ka
pelionas, kun. Valentinas Kamaitis. Sve
čias iš Londono savo paskaitoje į šv. Ka
zimierą pažvelgė iš istorinės perspektyvos, 
jo reikšmę susiedamas su Lietuvos, trem
ties ir kasdieniško gyvenimo įvykiais. Po 
paskaitos ševntojo garbei deklamavo Bi
rutė Girdžiūnaitė ir Antanukas Jokūbai
tis. Po to buvo parodyta Lietuvos vaizdų 
filmą, paruošta TT Saleziečių iš Torino. 
Ją lėtai, įspūdingai aiškino Leonas Venc
kus. Vėliau ekrane rodė savo spalvotas fo 
tografijas Vincas Rudys, kuris paskuti
nių kelių metų bėgyje anglų fotografų kon 
kursuose ir parodose laimėjo keturias pre 
mijas. Čia spalvotoje filmoje prabėgo Kon 
greso vaizdai iš Lietuvių Sodybos, katali 
kų Sekminių procesija Manchesteryje, par 
kų gėlynai, paties Soc. klubo ir tautodai
lės parodos įvairūs vaizdai.

Programa tęsėsi daugiau kaip 2 vai. ir 
visiems padarė gražaus ir gilaus įspūdžio. 
Tenka padėkoti bažnytiniam komitetui, ku 
ris jau nebe pirmą kartą sugeba puikiai 
organizuoti. Jo suorganizuotose pereiti) 
metų lietuviškose kūčiose buvo dalyvavę 
apie 50 tautiečių. Venckus yra užmezgęs 
ryšius su senaisiais Škotijos lietuviais, ir 
šių metų Didįjį šeštadienį komitetas or
ganizuoja ekskursiją į Glasgovą, kur nu- 
siveš ir savo programą. Šiai ekskursijai 
galima užsirašyti pas Lėkį iki kovo 31 d., 
nes iš anksto reikia užsakyti vietas trau
kinyje.

Daugiau tokių puikių minėjimų!
Dalyvis

*
Stud. Romas Verbyla, žymus sportinin

kas, o kartu ir Lietuvių Skautų Akademi
kų korporacijos „Vytis“ narys, rungtynių 
ir varžybų keliu pateko į D. Britanijos 
Tautinę Krepšinio komandą, kuri šią va
sarą vyks į tarptautines Europos Krepšį 
nio Meisterio varžybas. Jos bus Danijoje, 
Aarchus mieste. Džiaugiamės, kad mūsų 
jaunasis studentas Romas, vos peršokęs 
20 m. amžiaus, sugeba puikiai sporte pa
sireikšti ir prasimušo į pirmaeilius Angli
jos krepšininkus!

BRADFORDAS
Sodybos Rėmėjai

Bradfordo lietuviai, šiaip visą savo dė
mesį nukreipę įsigyti saviesiems lietuviš
kiems namams, neužmiršta taip pat ir ben 
drųjų reikalų. Pastaruoju metu Lietuvių 
Sodybos (Headley Park) Bradfordo kam
bariui įrengti 2 sv. yra aukojęs Juozas 
Unikas, o po 1 svarą — Aleksandras Žu
kauskas, Augustinas Čelatariūnas, Leonas 
Vitėnas, Petras Jokubėnas, Juozas Akavi- 
tas, Juozas Peleckis ir Jurgis Šergalis.

NORTHAMPTONAS
Nauja Valdyba

Northamptono skyrius vasario 24 d. vi
suotiniam susirinkime išsirinko naują vai 
dybą: pirm. A. Barančiukas, sekr. A. Pet
ruševičius, kasin. S. Barančiukienė, na
riais P. Čyvas ir A. Mažutavičius; rev. ko
misijom P. Stančius ir L. švalkus.

Atstovu į suvažiavimą išrinktas skyr. 
pirmininkas A. Barančiukas.

WOLVERHAMPTONAS
Wolverhamptono Skyriaus Susirinkimas

Kovo 17 d., 19 vai. vakare, George Hote 
lyje šaukiamas visuotinis metinis narių 
susirinkimas.

Bus renkama skyriaus valdyba, atsto
vas į suvažiavimą Londone, svarstomas 
šalpos kasos projektas ir aptarti kiti eina
mieji reikalai.

Skyriaus nariams dalyvavimas būtinas. 
Maloniai kviečiami taip pat dalyvauti ir 
nenariai.

Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
Moterų Susirinkimas

Kovo 10 d. tuoj po pamaldų mokyklos 
salėje susirinko Moterų Draugijos narės 
savo einamųjų reikalų aptarti. Susirinki
mui pirmininkavo D. Fidlerienė, sekreto
riavo Zaveckienė.

Draugijos pirm. Fidlerienė perskaitė 
gražiai parengtą veikimo apyskaitą. Dirb
tą, kiek galėta, talkininkaujant kitoms lie 
tuviškoms organizacijoms, rūpintasi vai
kais, buvo padėta surengti Kūčias. Po to 
buvo naujos valdybos rinkimas. Išrinktos: 
Matulevičienė, Kiburienė ir Vainorienė. 
Kandidatėmis liko Zaveckienė ir Uščiū- 
nienė.

Labai gražu, kai moterys taip gražiai 
organizuojasi, tik būtų labai pageidauti
na, kad į draugijos nares įstotų ir susi
rinkimuose dalyvautų visos vietinės mote
rys. G darbo yra gražaus, ypačiai kai ar
tėja pavasaris. j.k.STOKE-on-TRENT

Veikli lietuviška kolonija
Stoke-on-Trent lietuviškoji kolonija nė 

ra maža. Vien tik DBLS vietiniam sky
riui priklauso 24 vyrai, 16 moterų ir 25 
vaikai. Neorganizuotų dar yra 15 vyrų, 10 
moterų ir 9 vaikai.

Lietuvių tarpusavio santykiai yra geri. 
I pobūvius, minėjimus ir pamaldas suei
na skyriaus nariai ir nenariai, ir tas tamp 
rus ryšys stiprina draugiškumą. Už lietu
vių ištekėjusios anglės lietuviškoje bend
ruomenėje jaučiasi gerai ir mėgsta lietu
viškus pobūvius ir tvarką.

Kultūrinę kolonijos veiklą palaiko ir gy 
vina mok. B. Jacevičienė. Pobūviams ir 
minėjimams ji visada paruošia progra
mas, kurias atlieka kolonijos vaikai. Pa
mėgę šokti ir deklamuoti, vaikai žymiai 
geriau ir lietuviškai kalba.

Praeitais metais buvo paminėta Moti
nos diena. Vysk. V. Padolskio lankymosi 
proga suruošta ekskursija į Nottinghamą, 
ir vaikai ten atliko visą programą. Suruoš 
tas taip pat Tautos šventės minėjimas, o 
š. m. per Tris Karalius — vaikams eglu
tė su programa ir Kalėdų seneliu. Vasa
rio 16 d. proga, šalia atliktosios progra
mos, skyriaus valdybos rūpesčiu buvo pa
ruošti angliškai keli egzemplioriai Lietu
vos istorijos santraukos ir padalyti į lietu
viškąją bendruomenę įsijungusiems anglų 
tautybės asmenims.

Be kita ko, DBLS skyrius per 1956 m. 
turėjo 49 sv. 9 p. pajamų ir 28 sv. 17 šil. 
ir 7 p. išlaidų.

STROUD,
Mūsų nedidelė kolonija taip pat nenori 

atsilikti nuo kitų. Pereitą sekmadienį bu
vo iškilmingai paminėta Lietuvos dangiš
kojo Globėjo Šv. Kazimiero šventė. Lie
tuviškų pamaldų metu karštai pasimeldę 
į savo šventąjį karalaitį ir sugiedoję Tau 
tos Himną, susirinkom į parapijos mokyk
lą minėjimo. Kapelionas kun. P. Dauknys 
iškėlė mūsų Tautos dvasios karžygį. Visi 
karališki puošmens istorijoje sudula, visa 
da gyva ir patvari lieka vien nuskaidrin
ta žmogaus asmenybė, laiko nesugriaužia- 
mas jos šventumas. Po paskaitos skyriaus 
pirmininkas Andrius Kaziūnas padarė 
pranešimą apie steigiamą Sąjungos šalpos 
kasą, kuriai kolonijos gyventojai vienbal
siai pritarė. Dar buvo pasitarta bėgamai
siais reikalais ir dėl DBLS Dešimtmečio 
iškilmių. Tenka pasidžiaugti, kad pamal
dose ir minėjime dalyvavo beveik visa ko 
lonija, apie 15 asmenų.

Po minėjimo mūsų kapelionas pakrikšti 
jo Sonią Mariją Birutę Ožytę, gimusią pe
reitais metais rugsėjo 26 d. Tai Antano 
ir Pearl Ožių antrasis kūdikis. Krikšto tė
vai buvo Miss Audrew Gibons ir Kazimie
ras Makaras. Gražu, kad mūsų tautietis 
A. Ožys, DBLS narys ir „Europos Lietu
vio“ prenumeratorius, nors ir kitatautę 
vedęs, savo vaikučiams parenka tautinius 
vardus.

Sekantį kartą kapelionas mus aplankys 
per Atvelykį, ir ta proga numatyta su
ruošti Motinos Dienos minėjimą. Sutar
damas ir mažas skyrius gražiai reiškiasi

PAIEŠKOJIMAI:
PLECHAVIČIUS M. (1419 W. 51 St. Chi 

cago 9, Ill., USA) paieško Jono Žefčuko 
(žibčuko), gyvenusio Leeds. Jam turima 
svarbių žinių.

VOKIETIJA
VASARIO 16 D. VARDO GIMNAZIJOS 

OPIEJI REIKALAI
Huettenfelde kovo 2 d. buvo susirinkę 

kuratorijos nariai apsvarstyti Lietuvių 
Vasario 16-sios Gimnazijos pačių svarbiau 
šiųjų reikalų. Posėdyje dalyvavo Europos 
PLB atstovas, kuratorijos pirmininkas M. 
Bajorinas, Katalikų Sielovados atstovas ir 
kuratorijos sekretorius Tėvas Alf. Berna
tonis, Evangelikų Sielovados atstovas kun. 
senj. A. Keleris, Tėvų Komiteto atstovė 
Greta Jasevičienė, Vokietijos L. Bendruo
menės atstovas V. Sutkus, Vokietijos L. 
Bendr. Krašto Valdybos pirmininkas J. Ba 
taitis ir gimnazijos direktorius Dr. V. Li
terskis.

Vasario 1 d. Gimnazija turėjo DM 30. 
477 skolų, kurios metų bėgyje dar padidės. 
Gimnazijai išsilaikyti, pasirodo, kas me
tai, be gaunamųjų, dar reikia apie DM 
45.000 pajamų metams. Tuos piniginius 
reikalus svarstydama, kuratorija priėjo 
išvados, kad papildomoms pajamoms su
rinkti būtų dvi galimybės, ir abi jos iš- 
naudotinos. Pirma, tai kreiptis į vokie
čių įstaigas ir prašyti pašalpos. Antra, kas 
metai per Velykas ruošti pasaulio lietu
vių tarpe rinkliavas Gimnazijai paremti. 
Rinkliavas organizuoti įpareigotas kura
torijos prezidiumas.

Be to, Gimnazijos direktorius pasiūlė 
apsvarstyti išlaidų sumažinimo projektus. 
7, 8 ir 9 klasėse mokinių iš viso tėra apie 
12, dėl to siūloma nuo naujų mokslo me
tų pradžios tas klases panaikinti, o moki
nius išsiųsti į vokiečių gimnazijas, palie
kant jiems teisę gyventi gimnazijos bend-

Motina ir sūn
(atkelta

Juditai, kurios širdyje aptirpdė komuniz
mo ledus ir parengia ją Dievo malonei. Ji 
motina auklėtoja savo vaikaičiui Myko- 
liukui, Mykolo ir Juditos sūnui, kurį sle
pia nuo tikro savo sūnaus, kad tik jo 
jaunutės sielos nepakirstų bedieviško ko
munizmo šalna.

Pagaliau Monika saugo ir gina ne tik 
savo šeimą: ji budi Bažnyčios sargyboje. 
Ji pati paskutinioji meldžiasi Mykolo ali
namoje parapijos bažnyčioje, iš kur ją 
prievarta išneša jos pačios sūnus, kuriam 
mirties akimirksnį nenumeta laukto pra
keikimo, bet maldos palaimą: „Dieve, būk 
gailestingas jam, būk geras---------- jeigu
aš galiu atpirkti jį savo pražūtim------
— būk gailestingas“ (300 psl.).

Monikos gyvenimą stiprino ir įprasmi
no pats didžiausias žemėje dalykas — 
meilė. Net tą akimirksnį, kai buvo išva
ryta iš namų ir eglyne susitiko su visos 
nelaimės priežastimi sūnumi Mykolu, tiek 
tepasakė: „Dievo valia. Nėra ko plyšinėti 
širdžiai dėl žemiškų dalykų, juk širdis tik 
viena, — ji šyptelėjo ir palingavo galvą.
— Ji tiktai skauda...“ (222 psl.).

Ir dėl to motina laimėjo. Ji laimėjo, 
nors mirė be kunigo, nors prieš save matė 
jdūkusio Mykolo akis: laimėjo Juditą, lai
mėjo mažąjį Mykoliuką ir savo sūnų pa
laidūną.
Sūnus — meilės plėšikas

Vyresnysis sūnus Mykolas vaikystėje bu 
vo lepinamas, ir nieko jam nestigo. Jis 
buvo gabus, buvo gražus, pranašesnis už 
savo brolį Kazimierą, kuris pasirinko ku
nigo dalią žemėje.

Kunigu norėjo būti ir Mykolas. Tačiau 
jo noro motyvai buvo kitokie: „Jis turėjo 
būti tiktai vienas toks! — jis statė sąly
gas, kodėl dar kiti? Jis ėmė meilę ir ma
tavo, kaip medžiagą — tiek ir tiek metrų 
kitiems, ir man viskas... Ir jis norėjo Die
vo viso sau — ar jūs pagalvojate, koks 
jis buvo nusikaltėlis, koks gobšas, koks 
beprotis!“ (365 psl.).

Mykolas paliko seminariją ir pradėjo 
maištauti. Jam, kaip jis vėliau pats prisi
pažino, patiko šėtonas, bet jis norėjo bū
ti didesnis ir už jį: „Aš galėjau išeiti prieš 
Dievą — ne neigti, bet pripažindamas, aš 
galėjau tarti: nenoriu! Aš tariau. Aš sa
kiau: nenusilenksiu Tau, aš jau neno
riu Tavo meilės, išskirstytos tarp pasau
lio, aš noriu būti sau kelrodžiu ir tikslu, 
aš laisvas žmogus. Aš noriu būti‘pasmerk 
tas“ (266-7 psl.).

Kai žmogus atplyšta nuo antgamtės ir 
jam lieka tik žemė, — jis ieško žemiškų 
gėrybių, patogumų, ir toks „laks iš gel
dos ir los, kad tiktai jam leistų kvėpuo
ti“ (367). Šituo keliu patraukė ir Myko
las: jis norėjo pavergti žmonių — net sa
vo motinos — širdis, norėjo patapti ant
žmogiu. Deja, kai to neįstengė pasiekti, 
kai nuo jo nusigrįžo žmonės ir net drau
gai, jis pasijuto tos aklos savimeilės pražu 
dytas ir desperatiškai sušuko: „Kur mano 
gražioji kova prieš Dievą?“ (367).

Ar Mykolas tikėjo?
Nors jis plėšė iš kitų širdžių tikėjimą, 

nors jis uždarė savo bažnytkaimio bažny
čią ir ištrėmė savo brolį kunigą, — jis 
nebuvo netikintis. Dar Rusijoje, kalbėda
mas su Olga, turėjo atsakyti į jos iššau
kiantį klausimą: „Atrodo, kad pats tiki į 
Dievą?“ Tada jis karštai atsakė: „Kas ka-

NAUJAS „E.L.“ IR N.K.K. ATSTOVAS 
VOKIETIJOJE

Supsitarus su Vokietijos L. B-nės Kraš
to Valdyba, nauju „Europos Lietuvio“ ir 
„Nidos Knygų Klubo“ atstovu Vokietijoje 
nuo kovo 1 d. paskirtas J. Medušauskas, 
Muenchen 8, Šekeli Str. 12/3 rechts. Lie
tuvių Namų B-vės Valdyba dėkoja Vokie
tijos L.B. Krašto Valdybai už jos nuošir
dų bendradarbiavimą ir paramą, atstovau 
j ant iki šiol „E.L.“ ir N.K.K. Vokietijoje.

SVARBU „E.L.“ IR N.K.K.
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Pranešame visiems „Europos Lietuvio“ 
ir Nidos Knygų Klubo skaitytojams Vo
kietijoje, kad nuo kovo 1 d. mūsų atsto
vas Vokietijoje yra:

J. Medušauskas, Muenchen 8, Šekeli 
Strasse 12/3 rechts.

Prašome visus skaitytojus „E.L.“ ir N. 
K.K. reikalais Vokietijoje kreiptis į mū
sų naująjį atstovą.

Taip pat prašome „Europos Lietuvio“ 
prenumeratos pinigų ir pinigų už Nidos 
Klubo knygas nesiųsti Vokietijos Krašto 
Valdybai, kaip buvo daroma iki šiol, o 
siųsti mūsų naujajam atstovui aukščiau 
minėtuoju adresu, kad būtų išvengta be
reikalingo darbo, išlaidų ir suvėlinimo.

Ta proga primename, kad yra daug 
skaitytojų, kurie dar nėra atsilyginę už 
laikraštį ar knygas už pereitus metus, taip 
pat ne visi yra susimokėję už šiuos me
tus. Labai prašome kuo greičiau atsilygin 
ti, nes nesame pajėgūs siųsti laikraščio ar 
knygų į skolą. Jei visi skaitytojai sąžinin
gai atsilygintų, tada būtų galima laikraš
tį ir padidinti ir pagerinti.

„Europos Lietuvio“ ir N.K.K.
Administracija 

RŪPINTOJĖLIS LIETUVIŲ 
SODYBOJE

ATSIŠAUKIMAS Į D. BRITANIJOS 
LIETUVIUS

Nė vienoje tautoje liaudies meno dirbi
niai nepasireiškė tokiu grožiu, kaip lietu
vių kryžiuose, Rūpintojėliuose. Lietuvio 
dvasia, šimtmečio vergijos spaudžiama ir 
niekinama, savo skausmą ir ilgesį sudė
jo į ornamentinius kryžius, Rūpintojėlio 
statulėles, kurios puošia Lietuvos kelius, 
ūkininkų sodybas, kapines, šventorius. Per 
Lietuvą keliaujant visur tave lydi įvai
riausių formų, puošniais ornamentais iš
marginti kryžiai, kurie originalumu mū
sų Tėvynę išgarsino Vakarų Europoje, 
kaip kryžių ir Rūpintojėlių žemę. Specia
listai tvirtina, kad lietuvių kryžiai turi 
bendra ir su kitų tautų kryžiais, o kartu 
užima pirmąją vietą pasaulyje, kaip la
biausiai ištobulinti architektūrinėmis for
momis ir turtingesni originalumu. Tokių 
kryžių neturi joks mūsų kaimynas: nei 
Latvija, nei Lenkija, nei Prūsija, o Rusija 
jų iš viso neturėjo.

Tremtyje, dar Vokietijoje tebęsant, pa
prasti žmonės ir žymūs dailininkai droži
nėjo mą.žus stalinius kryželius. Lietuviš
kas liaudies meno kryžius buvo padovano 
tas Popiežiui PIJUI XII, kardinolams, vys 
kupams, ministeriams, nevienam universi 
teto rektoriui ir kitiems aukštiems žmo
nėms. Jis puošia ir dažno lietuvio tremti
nio kambarį, nes primena mūsų tikėjimą 
j Kristaus kryžių, kuris po kančios per
galę žada.

D. Britanijos Lietuvių Sodyba tremtyje 
mums simbolizuoja Tėvynę. Bet jai dar 
trūksta tautinio atspalvio, kuris, ir sve
timtaučiui į ją patekus, bylotų pavergto
sios tautos kančią ir originalią lietuvio kū
rybinę galią. Todėl ir DBLS Dešimtmečio 
Minėjimo Komisija jau savo pirmajame 
posėdyje, kaip vieną iš pirmųjų progra
mos punktų, nutarė Sodyboje pastatyti 
paminklinį lietuvišką Kryžių — Rūpinto
jėlį ir jo pastatymo reikalą pavedė komi
sijos nariui inž. R. Baubliui. P. Dauginis 
paruošė projektą, kurį komisija su mažom 
pataisom priėmė. Jis bus apie 12 pėdų 
aukščio, bus pastatytas šalia Sodybos rū
mų netoli aukštų medžių. Šiuo metu Kry
žiaus darbai jau vyksta. Jis daromas iš 
jugoslaviško ąžuolo. Jį gamina Jankūnas, 
o Rūpintojėlį jau drožia Jokūbaitis. Pa
šventinimo iškilmingos apeigos įvyks D. 
B.L.S. Dešimtmečio Minėjimo metu per 
Sekmines, ir dalyvaują iškilmėse pasira
šys specialiai paruoštą šventinimo aktą.

Kryžius bus tipiškai lietuviškas. Jo pa
gaminimas tačiau pareikalaus apie 100 sv. 
Dešimtmečio Komisijos vardu kreipiuosi 
į visus D. Britanijos lietuvius: savo auko
mis pastatykime Kryžių Sodyboje! Šiuo 
metu jau reikia mokėti už medžiagą, o pa 
ti Komisija pinigų nieko neturi. Nuošir
džiai prašau DBLS skyrių Valdybas pa
rinkti aukų iš savo kolonijos tautiečių. 
Ir paskirai gyveną tautiečiai, tikiu, grei
tai savo auka atsilieps, kad pradėtas Kry
žiaus darbas neliktų atidėtas dėl lėšų sto
kos. Minėtosios sumos jau reikėtų arti
miausiom dienom. Aukas siųsti šiuo adre
su: Kun. P. Dauknys, Lithuanian Chūtch, 
21 The Oval, Hackney Road, London, E.2.

rabutyje. Tas klases panaikinus, bent 
trečdaliu sumažėtų mokytojų skaičius, o 
kartu ir išlaidos. Smulkų šio siūlymo pla
ną dar svarstys Krašto Valdyba ir kura
torija, kai direktorius paruoš jį.

Šitais pat taupumo sumetimais Gimna
zijos direktorius yra pasiūlęs sumažinti ir 
ūkio personalą.

Kitas opus reikalas — tai Gimnazijos 
mokomasis personalas. Dabar trūksta ar 
neužilgo teks ieškoti mokytojų lietuvių 
kalbai ir istorijai, gamtai, chemijai ir geo 
grafijai. Nuo kovo mėn. galo pasitraukia 
ir pats Gimnazijos direktorius, kuris iš
emigruoja. Kuratorija svarstė Dr. Ant. 
Rukšos kandidatūrą į direktorius, bet, at
siradus nuomonių skirtumui, tas reikalas 
buvo atidėtas kitam posėdžiui.

Lituanistikos dalykams mokyti buvo pa 
siūlyti prof. Dr. J. Grinius ir Stp. Vykin
tas.

Taip pat buvo dar apsvarstytas Švieti
mo Draugijos steigimo klausimas. Draugi
ja perimtų Gimnaziją ir išlaikytų ją. Gįm 
nazijos turtas liktų ir toliau Krašto Bend
ruomenės nuosavybė.

Kadangi senasis Kuratorijos prezidiu
mas atsisakė, tai naujajin išrinkti Krašto 
Valdybos atstovas V. Sutkus ir Katalikų 
Sielovados atstovas kun. Br. Liubinas.

GIMNAZIJOS DIREKTORIUM 
PASKIRTAS DR. A. RUKŠA

Kaip skelbia PLB Vokietijos Krašto Vai 
dybos biuletenis (1957.III.6 Nr.2), nauju 
Gimnazijos direktorium Krašto Valdybos 
paskirtas buvęs Vilniaus Universiteto do
centas ir Pabaltijo Universiteto Pinneber- 
ge profesorius Dr. phil. Antanas Rukša, 
kuris nuo 1954 m. jau mokytojavo Gimna
zijoje.

is palaidūnas
1 psl 2.)
riauja su negyvėliu?.. Ir jeigu kas buvo 
sakęs, kad — Dievas mirė — tas tvirtino, 
jog Jis buvo, o jeigu vadina Jį Dievu — 
žino, kad Jis nemiršta, žinoma, aš tikiu į 
Dievą“ (311).

Pirmą smūgį Mykolo savimeilei sudavė 
jo sūnus Mykoliukas: „Bet aš pražuvau 
pažvelgęs į jį, į savo pavidalą — nes mei
lė apvaldė mane“ (368). Sūnaus panašu
mas į tėvą priminė žmogaus panašumą į 
Dievą. Ėmė busti sąžinė, ryškėti Dievo 
kantrybė, bet ir gailestingumas. Beanali
zuodamas netikinčių sielą, Mykolas pri
ėjo išvadą, kad „savo sielos dirvonuose 
kiekvienas turi užkasęs auksą, kurio už
sigina, kaip šykštuolis: prieš mirtį, taip, 
paskutinę valandą aš grįšiu" (370).

Grįžo ir Monikos sūnus palaidūnas, grį
žo ir Mykolas, kai savieji jį išdavė, įka
lino apiplėštoje ir jo paties uždarytoje 
bažnyčioje ir paliko alkaną, purviną ir su 
šalusį apsimąstyti. Netolimo pasmerkimo 
akivaizdoje Mykolas, kaip ir Graham 
Green Wisky kunigas prieš savo mirtį, ku 
ris taipgi neturėjo progos išpažinties at
likti, šitokia atgaila nusiplauna savo sąži
nę: „Aš prarėkiau savo balsą mitinguose. 
Aš gailiuosi. Palaiminti nužemintieji, ir 
nuolankios širdies, palaiminti aštuonerio- 
pai. Jiems bus išlaisvinta jų žemė, ir jų 
sūnūs augs be nusiminimo. Aš esu ap
semtas iki burnos, aš gailiuosi. Aš gai
liuosi. Mano Dieve, aš gailiuosi...“ (377).

Mykolą, kurį į komunizmo klystkelius 
išvedė nežmoniška savimeilė ir puikybė, 
grąžino motinos tikėjimui nužeminimas su 
kalėjimu ir dvasinis praregėjimas siau
bingu vienatvės laikotarpiu.
Pabaigos vietoje

Ne šitokios recenzijos rėmuose vieta 
kalbėti apie knygos perdidelį ištęsimą, 
apie pasikartojimus, apie kai kuriuos psi
chologinius nepritempimus, apie vieto
mis sunkią ir aptemdančlą sakinių kons
trukciją bei apie jų sintaksę. Jei motina 
Monika iki pabaigos išvesta lygi, logiška, 
tokio logiškumo, dar daugiau — psicholo
ginio pagrindimo — stinga jos antipodui 
— sūnui Mykolui, kuris yra pagrindinė 
šio kūrinio ašis.

Tačiau Nelės Mazalaitės aktyvan gali
ma įrašyti kūrėjos didelę meilę veikė
jams — ne tik idealiai motinai, bet ir jos 
sūnui palaidūnui Mykolui. Apie ją gali
ma Mykolo žodžiais pasakyti: „Bet ji tik
tai mylėjo — kaip jūs, žmonės, ji buvo 
Dievo stebuklas, saugodama Jo meilę, ir 
mane mylėjo ji, tikėkite negalimiems da
lykams — ji mylėjo mane!“ (368). N. Ma- 
zalaitė mylėjo rašydama visus savo vei
kėjus — ir tiesius ir sulaužytus, nes di
džiausia nelaimė, jei kūrėjas nemyli savo 
veikėjų.

Jei Lietuvoje žmonės turi šiandien skai 
tyti knygas, kurios stengiasi įvykdyti tuos 
„uždavinius, kuriuos iškėlė partija ir vy
riausybė“, — mes tremtyje turėtume ati
džiai skaityti ir studijuoti tokias knygas, 
kaip N. Mazalaitės „Pjūties Metai“, kad 
surastume ir įsimintume nors vieną tokį 
sakinį, kaip šis, Mykolo pasakytasis: „Bet 
jūs neikite mano keliais. Pamanykite, kaip 
esate laimingi paprastai gyvendami, už 
dirbdami savo skurdžią duoną, net nežino 
darni, kad visą naktį leis jums išmiegoti 
savo lovoje, nes jūs savo kūdikius mokina 
te, kad reikia gyventi dorai ir šventai nu
mirti“ (369).
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Europos Lietuviu Kronika
VOKIETIJA

HAMBURG. Šiemet vietos lietuviai gau 
siau negu bet kada susirinkę stovyklos 
salėje paminėjo Vasario 16-tą. Jau prieš 
porą savaičių rūpinosi E. čerkus, kad mi
nėjimas duotų tinkamų vaisių mums ir ki 
tiems. M. Lipšys su J. Valaičiu pasirūpino 
puikiu salės papuošimu ir lietuviškų 
plokštelių muzika. Teresė šikšniūtė gerai 
išmankštino vargo mokyklos mokinius de
klamuoti, o Dr. Arnoldas Grušnys paruo
šė gerą paskaitą.

Minėjimas prasidėjo bendromis pamal
domis už mirusiuosius ir žuvusius kovo
je už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
Minėjimą atidarė vietos lietuvių pirm. E. 
Čerkus. Dr. Arnoldas Grušnys paskaitoje 
iškėlė Vasario 16-tos reikšmę mums, trem 
tiniams, ragino užmiršti savo asmenišku- 
mūs ir visas jėgas aukoti atgimstančiai 
Lietuvių Tautai. V. Gurinskaitė ir R. La- 
čytė padeklamavo patriotinių eilėraščių. 
J. Drungllas, Geesthacht'o lietuvių apy
linkės pirmininkas, trumpai visus pa
sveikino Nepriklausomybės Šventės pro
ga ir perskaitė Vliko atsišaukimą i lietu
vius Krašte, o mokyt. T. šikšniūtė pertei
kė Vliko žodi lietuviams laisvėje, sveikino 
žodžiu estai ir latviai. Ofiicalioji dalis 
baigta Tautos Himnu.

Po trumpos pertraukos visi minėjimo da 
lyviai susėdo prie bendro stalo pasistiprin 
ti šilta ir šalta kavute, artimiau paben
drauti su savo tautiečiais, padainuoti su
tartinai savo liaudies dainų.

Jaunimas protarpiais ėjo ratelių, pašoko 
mūsų tautinių ir kitokių šokių. Malonu 
visiems buvo, kad šį kartą minėjime ak
tyviai dalyvavo ir Amerikos lietuviai, ku

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVE
įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

BALTIC STORES
Z. JURAS

Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 
kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:

421, Hackney Rd„ E. 2., Tel. SHO 8734.
148, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970.
148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.
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WINTREX

DOVANŲ SIUNTINIAI Į VISĄ PASAULĮ!

Mūsų parodinėje salėje galima pasirinkti iš tūks- 
tanties Įvairiausių audinių, nuo lengvųjų medžiagų 
suknelėms iki tų, iš kurių siuvami apsiaustai ir 
eilutės. Į

šimtus dar kitokių dalykų galima pasirinkti 
siųsti savo dovanų siuntiniams 1 visus pasaulio 
kraštus. |

Pasinaudokite mūsų siūlymu, aplankykite musų 
parodines sales ir apžiūrėkite, kokios geros rūšies 
medžiagas mes siunčiame. =

Visi užsakymai atliekami tuojau paprastu ar oro 
paštu. |

Pristatymas garantuotas.
CENTRINĖ ĮSTAIGA: PARODINĖS SALĖS:
Vintrex and Co Ltd. 64 Pembroke Road,
51 Brompton Road, London W. 8.
London S. W. 3. „ x i

Tel. KNI 1394 Tei. WES 0305
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rie daug prisidėjo prie iškilmių padidini
mo. Minėjimas pilnai pavyko.

Visų parengimų gyvoji dvasia yra M. 
Lingienė. Jinai viską aukoja bendriems 
lietuvių reikalams: brangų laiką, sveika
tą ir visas asmeniškas ambicijas. Jos dė
ka kiekvienas lietuviškas susirinkimas, po 
būvis baigiasi bendra lietuviška agape.

NEUSTADT/Holst. Šiemet pirmąsyk pra 
vedė Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą naujas apylinkės pirmininkas 
Jonas Breskys. Neustadto lietuviškoji ko
lonija dėl emigracijos smarkiai sumažėjo. 
Pasilikusieji jaučia reikalą dar labiau vie 
nytis ir vienas kitą labiau ginti. Minėjime 
dalyvavo dauguma sveikų lietuvių. Be sa
vųjų, turėjome dar latvių, estų, lenkų ir 
vokiečių atstovus, kurie atidžiai sekė mi
nėjimo eigą. Paskaitą apie Lietuvių Tau
tos tragediją paskaitė kun. V. Šarka. Jis 
pabrėžė vienybės ir pasiaukojimo reikalą 
bendriems reikalams ir davė vilties, kad 
Lietuvai prašvis Prisikėlimo Rytas ir pa
sigirs Laisvės Varpas.

Programą paįvairino mok. Pareigio va
dovaujami vargo mokyklos mokiniai sa
vo dainomis ir eilėraščiais. Buvo tikrai 
jaudinančių momentų, kurių daugelis da
lyvių ilgai nepamirš.

Pagerbus mirusius ir žuvusius savano
rius kūrėjus, karius, partizanus ir tautos 
darbuotojus, buvo pagerbti ir mūsų sava
noriai ir kariai — šio minėjimo dalyviai, 
specialiu žodžiu.

Minėjimą užbaigėme galingu sugiedosi
mu Tautos Himno. Po šios dalies buvo su
organizuotos keliose vietose šventiškos 
vaišės, kur visi svečiai buvo gražiai pri
imti.

LEBENSTADT. čia yra didelė lietuviš
koji koloniją. Nežiūrint tai, kad daug kas 
emigruoja, čia nuolat galima dar priskai
čiuoti per porą šimtų lietuvių. Savo laiku 
čia buvo didelė vargo mokykla ir gyva 
lietuviška kultūrinė veikla. Keletui asme
nų emigravus ir seniesiems veikėjams tru 
pūtį sustojus, viskas buvo užmigę letar
go miegu. Šiemet vietos lietuviai subruzdo 
ir energingai ėmėsi ruoštis Vasario 16-ta- 
jai. J. Ginčas pravedė visą turtingą prog
ramą labai tvarkingai ir iškilmingai. Gra
žiai pasireiškė Vitlybo vadovaujamas cho
ras, kuris sudainavo „Lietuva brangi“, 
„Kur giria žaliuoja“, „Jaunimo giesmė“, 
„Loja šunes“, „Kur bėga Šešupė“.

Deklamacijomis ypač išsiskyrė Gincai- 
tė, Vaičytė, Milerytė. Tautinius šokius pra 
vedė Liorencaitė. Malonu buvo matyti, kad 
šiame minėjime gražiai ir energingai pa 
sirodė vietos skautiškasis jaunimas, vado
vaujamas K. Masiliūno. Prie šio minėjimo 
surengirno ir sklandaus pravedimo prisi
dėjo Šležai, Mileriai, Ginčai, Šiugždai, 
Rupkalviai, Valčiai, ir daugelis kitų są
moningų lietuvių.

Duok Dieve, kad šie mūsų žmonės nepa 
vargtų ir nesuabejotų savo gerų darbų 
naudingumu.

Hamburg.
Išskrido į J.A.V.

Jonas Petkevičius, Jonas Šnelius, Itn. 
Liepinaitis, Jokūbas Gerasimavičius, Olga 
Rauchienė, Antosė Petrauskaitė, Feliksas 
Mikšiūnas, Voldemaras ir Gizela Getlin- 
gai. 

NEUMUENSTER. 1957.1.31 d. tragiškai 
mirė a.a. Kazys Žulys, ilgametis Neumuens 
terio lietuviškosios seniūnijos seniūnas.

Velionis turėjo šeimą Lietuvoje. Netu
rėjo su ja ryšių, bet dėl jos nuolat sielo
josi.

Nepriklausomybės minėjimas Stuttgarte

Paskutinė emigracijos banga, su kuria 
vėl būrys tautiečių pasitraukė į užjūrį, 
praretino ir Stuttgarto apylinkės bendruo 
menę. Šis nuostolis kultūrinio darbo Stutt 
garte tačiau nesustabdė. Apylinkės valdy
bos kvietimas susirinkti paminėti Lietu
vos Nepriklausomybę turėjo grąžų atbalsi. 
Vasario 24 d. Steinhaldenfelde — Stutt
garto pakraštyje — gražią Volksheimo sa
lę užpildė atvykę 86 apylinkės nariai. Kai 
kurie turėjo važiuoti per 40 km. Minėjimo 
diena buvo pradėta, kaip visada, pamal
domis. Steinhalderrfeldo parapijos bažny
čioje pamaldas atlaikė ir pamokslą pasa
kė kun. A. Bunga iš Memmingeno. per pa
maldas vargonais griežė svečias iš Muen- 
cheno — muzikas Valteris Banaitis, o gie 
dojo naujai suorganizuotasis apylinkės lie 
tuvių vyru choras. Tuo. pačiu metu Volks 
heimo salėje kun. J. Stanaitis, taip pat iš 
Memmingeno, atlaikė pamaldas evangeli
kams. Nepriklausomybės minėjimo aktas 
įvyko Volksheimo salėje, kurį atidarė 
PLB Apylinkės valdybos naujoji pirminin 
kė Z. Jauniškytė. Pradėdama naujus dar
bo metus, pirin. Z. Jauniškytė kvietė vi
sus narius aktyviai ir darniai bendradar
biauti, taip pat priminė tragišką Vasario 
16 d. minėjimo pobūdį šiandien Lietuvai 
netekus nepriklausomybės. Tyliu susikau 
pimu atsistoję minėjimo dalyviai pager
bė žuvusiuosius ir kenčiančiuosius lietu
vius už geležinės uždangos ir mirusius mū

ACTON PHARMACY Vaistinė siunčia j 
visus kraštus vaistus ir kitas prekes.

Atliekame užsakymus pagal receptus ir 
visus užsakymus, rašytus lietuvių kalboje.

Skubius siuntinėlius siunčiame oro paštu.
Vaistinė atdara nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Adresas: 24, Church Rd., London W. 3.

Tel. ACO 0712.

sų bendruomenės narius. Dalyviai nutarė 
persiųsti sveikinimus PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai ir Vilkui. Pagrindinę pas 
kaitą skaitė Valteris Banaitis, gyvais pa
vyzdžiais iš istorijos nušviesdamas nepri
klausomybės paskelbimo brendimą vokie 
čių okupacijos metais 1916-1918. Prelegen 
tas nurodė įdomių paralelių su dabartine 
padėtimi rusų okupacijos laikais, sykiu 
plačiau sustodamas prie paskutiniųjų įvy 
kių Vilniuje ir Kaune. Dabartinė Lietuvos 
padėtis daugeliu atžvilgiu esanti palan
kesnė, kaip 1917-1978. Lietuvos nepri
klausomybės reikalas yra viso pasaulio 
pripažintas ir suprastas. Kol degs mūsų 
širdyse meilė Lietuvai, tol Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas yra tikras. Pa
našiomis mintimis pasisakė ( nuoširdžiais 
žodžiais prelegentą papildydami kun. J. 
Stankaitis ir kun. A. Bunga. Po visų kar
tu sugiedoto Tautos Himno sekė meninė 
dalis. Apylinkės mišrus choras padainavo 
liaudies dainų, o grupė merginų pašoko 
tautinių šokių ir padeklamavo. Dainoms 
ir šokiams pritarė pianinu muzikas Val
teris Banaitis, kuriam priklauso ypatinga 
padėka už vertingą pagalbą programą ruo 
šiant. Minėjimas truko 3 valandas. Pažy
mėtina, kad nuotaika buvo labai jauki, ir 
niekas nenorėjo minėjimui pasibaigus ei
ti namo. Didesnė dalis dalyvių susibūrė 
vietinėje užkandinėje. Visi džiaugėsi, nes 
visi jutos! esą suburti Į vieną darnią šei
mą.

PRANCŪZIJA
Graži Tautos Šventė Lyone

šeštadienio rytą, vasario 23 d., 12 vai., 
lijoniškiai susirinko į bažnyčią, kurioje 
kun. J. Petrošius atlaikė lietuviškas pa
maldas, dalyvaujant gausiam buriui žmo
nių. Ypačiai gražu buvo mayti rųusų sesu 
tęs lietuvaites pranciškones (jų Centras 
Lyone), kurios jau daug metų kaip nebu
vo dalyvavusios Tautos šventėje, bei ta 
proga ruošiamose pamaldose. Ašaromis 
pasruvusios akys liudijo jų susijaudini
mą... Maldoje jungėsi skausmas ir viltis...

Salėje minėjimą atidarė Lyono Apylin
kės b-nės pirmininkas V. Narbutas, ir bu 
vo sugiedotas Tautos Himnas. Toliau tarė 
žodį Krašto Valdybos pirmininkė O. Bač- 
kienė, pabrėždama tautinio pasireiškimo 
momentus kasdienybėje ir jų reikšmę. Ji 
prisegė pirmininkui gintaro gabalėlį, kaip 
simbolį mūsų jungties su kraštu...

Gražiai kalbėjo Z. Banevičius, iškelda
mas tautinio atsparumo ir laisvės princi
pą. Lyono latvių bendruomenės pirminin
kas A. Ledinš perdavė savo tautiečių svei
kinimus Lietuvos Nepriklausomybės minė 
jimo proga. Sidabrienė paskaitė prancūziš 
ką poemą ,,1‘Espoir“. Aktas buvo baigtas 
plokštelės muzika „Malda už Tėvynę“.

Po to sekė bendri pietūs ir linksmoji da 
lis, kurios metu Lapinskienė pralinksmino 
gražia daina, o jaunieji ir senieji sušoko 
suktinį ir klumpakojį.

Šis gražus minėjimas buvo su dideliu 
atsidėjimu suruoštas apylinkės valdybos, 
kurią sudaro V. Narbutas, Z. Banevičius 
ir Sidabras.

Pr. L. Ž.

Mirė daug dainų mokėjusi lietuvė

1957 m. sausio 2 d. Colmare po operaci
jos mirė Anna Sosnowska. Velionė buvo 
gimusi 1880 m. Juškių šeimoje Raseinių 

apsk. 1907 m. ištekėjo už lenkų tautybės 
vyro.

Į Prancūziją atvyko 1920 m. iš Vokieti
jos. Gyveno prieglaudoje. Senelė iki pas
kutiniųjų metų išlaikė atmintyje daugybę 
lietuviškų pasakų, patarlių. Mokėjo daug 
senovinių dainų.

Mirė lietuvis

1956 m. gruodžio 18 d. mirė Stasys Šnei 
deraitis. Velionis buvo gimęs 1910 m. Pa
luobių km., Paežerėlių valsčiuj, Šakių a.

Į Prancūziją atvyko iš Vokietijos 1949 
m. Dirbo anglies kasyklose, gyveno Pas de 
Calais.

P. Kiaulėno pomirtinė tapybos paroda
Nuo kovo mėn. 1 d. iki 15 d. Weil gale

rijoje Paryžiuje ruošiama dailininko Petro 
Kiaulėno kūrinių paroda.

Šią parodą ruošia jo žmona, kuri su dūk 
rele yra atvykusi iš New Yorko.

Velionis keletą metų gyveno ir studija
vo Paryžiuje ir buvo jau gerai žinomas 
Paryžiaus meno pasaulyje.

Lietuviškos Atvirutės Velykoms!
Spalvotos lietuviškos velykinės atviru

tės. Su vokais ir persiuntimu — 9 d.
MOTERIS — moterų iliustruotas žur- 

nals, aktualus ir įdomus kiekvienai lietu
vei. Jo metinė prenumeratos kaina tik 18 
šilingų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — kiekvienas 
lietuvis tame žurnale ras gero ir naudingo 
pasiskaitymo, ras atsakymus į rimtus gy
venimo klausimus. Kaina 20 šil. metams.

NAUJAS ANGLŲ KALBOS ŽODYNAS 
— šiomis dienomis leidykla Terra išleido 
Anglų-Lietuvių kalbų žodyną. Kietais ap
darais. 20.000 žodžiu, 368 psl. Kaina 28 š.

Prašoma rašyti: DAINORA. 49, Thorn
ton Av., London W. 4.

PAIEŠKOJIMAI:
URBONAS Pranas (72, Woodsley Rd., 

Leeds. 3, England, ieško Kosto Ročio. s. 
Antano, kilusio iš Plungės valse. Alksnė
nų k.

POVILAUSKAS Anicetas (223 Holton 
Ave. S. Hamilton, Ont. Canada) ieško Do
mo Steponavičiaus ir Broniaus Motiejūno, 
prieš 6 metus gyvenusių Anglijoje.

MOCKAITYTĖ Ona (Hardwick, Mass. 
Box 16, USA) ieško Kazimiero Levendaus 
ko, kilusio iš Vilkaviškio apskr., Kybartų 
valse., Griebčių k., 1948 m. gyvenusio 
Anglijoje.

STANKEVIČIUS Jonas (Hardwick, 
Mass. P.O.B. 16, USA) ieško pusbrolio, 
gyvenusio ar gyvenančio Anglijoje.

VIRKUTIS D. (41, St. Marks Rise, Dais 
ton, London, E. 8), ieško Juozo Basčio, ki
lusio iš Kutų k., Būblelių vals., Šakių ap„ 
ir Juozo Jasaičio, kilusio iš Bliūkiškių k., 
Šakių apsk. Jiems turima svarbių žinių.

RIPKEVIČIUS Albinas (20, Dane Rd„ 
Stoke, Coventry, England) ieško Onos 
Miliauskaitės, anksčiau gyvenusios Old
ham, Anglijoje. Jai turima svarbių žinių.

KUKYS Pijus, kilęs iš Pagernavės k., 
Bartininkų valsč., prašomas atsiliepti 
Onai Petkevičienei (20, Kelvin Grove, 
Cheetham, Manchester 8, England). Ieško 
sesuo Ona Kukytė.

GUSTYS Pranas, kilęs iš Mediškių k., 
Telšių apskr., paieškomas A. Lingio (80, 
Terry Rd., Coventry, England).

Per Tarptautinį ir Vokietijos Raudonąjį 
Kryžių paieškomi šie asmenys:

Atkočaitis Stasys (gim. 1914.4.8) — pa
ieško motina iš Lietuvos.

Ašutaitis Juozas, (g. 1928.12.15) — pa
ieško žmona iš Lietuvos.

Bohdanowicz Wladyslaw. (g. 1918) — 
pusseserė iš Lenkijos.

Briedis Juozas, (1912) — giminaitė iš 
Lietuvos.

Briedienė Kazė, (1905) — giminaitė iš 
Lietuvos.

Balionis Petras, (1911.11.11) — sesuo 
iš JAV.

Balkauskis Kazimieras, (1921) — pus
brolis iš Lietuvos.

I 
VELYKOMS DAR SIUNTINĖLĮ GAUS,

S jei užsakysite dabar! d

b KAI TURITE SKUBIAI pasiųsti vaistus
q parašykite ką ir kam, ir per kelioliką dienų g
0 vaistai pasieks adresatą. g

c Tais visais reikalais kreipkitės lietuviškai b
g į didžiausią firmą — g

I Tazab & Co Ltd. §
| 22, Roland Gardens, London, S. W. 7, 5
§ Tel. FRE 4154 b

Blinstrubas Aleksandras, (1919) — gi
minaitis iš Sibiro.

Bilvaišienė Birutė, (1910) — sesuo iš 
Lietuvos.

Bytautas Alf.-Tadas, (1927) — motina 
iš Lietuvos.

Bytautas Alfonsas, (1921.4.21) — gimi
nės iš Australijos.

Bielkevičius“ Algimantas, — giminės iš 
Lenkijos.

Bielevičiūtė Marija, (1919) — pažjst.
iš Vokietijos.

Brandtner Vera, (1899) — vyras iš Lie
tuvos.

Bonacker Otto, (1913.2.11) — vokiečių 
ištaiga palikimo reikalu šio asmens arti
muosius.

Čaplinskas Zigmas, (1916.2.14) — gimi
naitė iš Lietuvos.

Visais tais paieškojimų reikalais prašo
me kreiptis į PLB Vokietijos Krašto Val
dyba šiuo adresu:
Litauisches Zentralkomitee. 17a/ Wein
heim a.d. Bergstr. Postfach 233.

BROWNEJONES Ltd. GREITAI!

I. Norfolk Pl., London W.2
TEL.: PAD 2797. (arti PADDINGTON požemio stoties.)

Pagelbės pasiųsti siuntinėlį šeimai
VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR .ODĄ, MEGZTINES KOJINES ... 

Garantuotas siuntinėlių pristatymas 
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MŪSŲ KAINARAŠČIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO, 

ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

★ PIGIAI! ★
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ!

Žiūrėkite kainų ir rūšies!
VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.

3į jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos 
medžiagos vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

RIMTAI!

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — ,£24.16.6.
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei. 
Moteriškos eilutės priedai.
4Į jard. batiso medvil. medž. suknelei.
1J jard. medž. trumpikei (bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražinimais. 
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
,£ 5. 7.6 19 svarų ryžių
£ 8.18.6 19 sv. kiaulienos,

£ 6. 2.6 
sud. k. tauk. .£11.12,0
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