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Svetimieji meldžiasi už Lietuva
Jau kelinti metai iš eilės Lietuvos Ne

priklausomybės šventės minėjimas Me- 
mmingene, vietos lietuvių klebono — Me
mmingeno PLB apylinkės pirmininko kun. 
A. Bungos pastangomis, pravedamas ne
paprastai iškilmingai, plačiai išgarsinant 
Lietuvos ir lietuvių reikalus ir pačią Lie
tuvą svetimtaučių tarpe. Jau praeitais me 
tais toks paminėjimas sutraukė labai daug 
vokiečių, surado daugybę naujų draugų 
Lietuvai ir plačiai nuskambėjo vokiečių 
spaudoje, sukeldamas tiesiog nusistebėji
mą. Nemažesni įspūdį paliko ir šių metų 
Vasario 16 minėjimas ,o kai kuriais atve
jais prašoko ir visus ikišiolinius.

Šiais metais toks paminėjimas oficia
liai buvo pravestas kovo 10 d. Tačiau tik
rumoj minėjimas lietuvių tarpe buvo pra
dėtas jau išvakarėse, kovo 9 d., drauge 
priimant ir pagerbiant aukštuosius sve
čius ir kitus iš toliau atvykusius lietu
vius. Ta proga atidaromąjį žodį tarė kun. 
A. Bunga, primindamas, kad tremtyje Va 
sario 16-tosios minėjimas yra lyg lietuviš
koji vigilija: budėjimas tremtyje dėl išsi
neštųjų tautinių, kultūrinių, religinių ir 
kitų vertybių; budėjimas dėl lietuvybės iš 
laikymo tremtyje, budėjimas dėl savo ken 
čiančios tautos. Kalbėtojas, pasveikinęs 
svečius, pakvietė žodžiui Vliko VT pirmi
ninkę A. Devenienę, kuri savo kalboje nu 
piešė dabartinį Lietuvos vaizdą. Remda
masi atbėgusiųjų iš Lietuvos parodymais, 
kalbėtoja papasakojo apie baisią dvasinę 
ir fizinę priespaudą krašte. Drauge pasi
džiaugė, kad, nežiūrint asmeninių rūpes
čių ar nuklydimų į partines rietenas, vis 
dėlto lietuviai tremtyje nuoširdžiai įsi
jungia į bendrą darbą lietuvybei išlaikyti 
ir Lietuvai laisvinti. Vargo mokyklos mo
kiniai padeklamavo keletą eilėraščių, o 
choras „Darna“ laisvai padainavo 
lietuviškų ir vieną latvišką dainą.

Kovo 10 d. prieš piet vyko pamaldos už 
Lietuvą visose Memmingeno katalikų baž 
nyčiose ir vienoje evangelikų bažnyčioje; 
visas Memmingenas meldėsi už Lietuvą! 
Pamoksluose, kuriuos sakė iš Šveicarijos 
atvykę katalikų kunigai Wiesli ir Schmidt, 
buvo iškeltas dabartinis šiurpus gyveni
mas Lietuvoje ir drauge paminėta, kad 
Lietuva yra jauniausia krikščioniškosios 
Europos duktė, tačiau savo ištikimybę ir 
meilę Dievui ir tėvynei įrodė net gausio
mis kraujo aukomis. Evangelikų bažnyčio 
je pamaldas laikė kun. Pommer, kurs taip 
pat gyvu žodžiu iškėlė kenčiančios Lietu
vos vargus ir rūpesčius.

Iškilmingasis Aktas vyko Memmingeno 
didžiojoje Pilies salėje, kuri tai dienai b’> 
vo nepaprastai gražiai išpuošta aštuo- 
niais šimtais gvazdikų, kuriuos dovanai 
atveze is Šveicarijos didieji lietuvių drau
gai ir geradariai p.p. Thomai. Salė, kuri
talpina daugiau kaip tūkstantį žmonių, Iškilmės buvo baigtos lietuvių ir vokie- 
buvo pilnutėlė. Kadangi lietuvių Memmin čių himnais.
gene tėra apie 300, tai iš to galima supras Po minėjimo buvo surengta vakarienė 
ti, kad vokiečių ir kitų svetimųjų daly- — pobūvis pagerbti brangiems svečiams, 
vavo apie tūkstantį. Tokį didelį vokiečių kurių tarpe buvo dienos prelegentas Dr.

Eminencija kardinolas F. Spellman įteikia Balio pirmininkui kan. Dr. J.B. 
Končiui 15.000 dolerių nuo komunistii persekiojimo nukentėjusiems lietuviams 
šelpti. Šią auką Amerikos katalikų episkopatas suteikė atsižvelgdamas Balfo pir
mininko prašymo. Pastebėtina, kad Amerikos katalikų episkopatas po antrojo pa
saulinio karo jau daug kartų lietuviams suteikė moralinę ir materialinę pagalbą.

Balfo pirmininko rūpesčiu, neseniai iš NCWC (National Catholic Welfare 
Council) gauta 50.000 svarų drabužių ir daugiau kaip 10.000 svarų avalynės. Šios 
gėrybės vasario mėnesį pasiųstos Vokietijoje likusiems lietuviams pabėgėliams.

Nuotraukoje: dešinėje — kardinolas Spellman, kairėje — Balfo pirmininkas 
kan. Dr. J.B. Končius.

skaičių sutraukė kun. Bungos paskleisti 
7000 gražiai paruoštų kvietimų su infor
macine dalimi apie Lietuvą. Minėjime tarp 
žymiųjų asmenų dalyvavo Bavarijos par
lamento atstovai kunigaikštis Fugger, 
Gaksch ir Fischler; Vyr. Miesto Burmis
tras, Apskrities Viršininkas, didesnė dalis 
Memmingeno miesto tarybos narių, dauge 
lis kunigų, seselių vienuolių ir įvairių vi
suomenininkų.

Iškilmingą minėjimą atidarė kun. A. 
Bunga, tardamas trumpą žodį vokiečių ir 
lietuvių kalbomis, ir po to buvo malda. 
Paskui sekė svečio iš Šveicarijos „Zueri- 
cher Woche“ redaktoriaus Dr. Schwarzen 
bacho paskaita „Europa tarp galingųjų 
blokų“.

Bavarijos parlamento narys F. Gaksch 
savo žodyje iškėlė tremtinio vargus, pa
brėždamas, kad tremtiniai yra pasaulio są 
žinė komunizmo atžvilgiu.

Memmingeno Miesto Burmistras prisimi 
nė labai gerai įvertindamas praeitų metų 
Vasario 16 minėjimą Memmingene, kurio 
metu kalbėjęs prof. J. Eretas, nors pasku
tinė emigracija žymiai palietė Memmin
geno lietuvių bendruomenę, tačiau šių me 
tų paminėjimas pravedamas dar didingiau 
ir todėl sukelia nuostabą.

Pabaigoje buvo perskaityti sveikinimai, 
atsiųstieji raštu, ir po trumpos pertraukos 
sekė meninė programa.

Minėjimą uždarė Vliko VT URT vedė
jas Dr. P. Karvelis, išreikšdamas džiaugs
mą, kad vokiečiai pavergtųjų reikalus pui 
kiai supranta, ir drauge padėkojo šveica
rams, kurie jau iš senų laikų Lietuvai ro
do didelį palankumą.

Šių nepaprastų iškilmių didingą įspūdį 
žymiai sustiprino choras „Darna“, vado- 

keletą vaujamas muziko M. Budriūno, kuriam 
teko net keturis kartus įsijungti į progra
mą. Jau išvakarėse jis dainavo susirinku 
šiai lietuvių bendruomenei ir atvykusiems 
svečiams. Iškilmių dieną, atgiedojęs evan
gelikų pamaldose, skubėjo į naująją Ma
rijos Dangun Žengimo bažnyčią. Šuo juo
kartu nuėjo ir evangelikų pamaldų daly
viai. Čia lietuvių choras giedojo pakaito
mis su vokiečiais. Aktas didžiojoje Pi
lies salėje buvo pradėtas po įžanginio žo
džio, choro sugiedota „Malda“ — Br. Bud- 
riūno su Balio Sruogos žodžiais: Tėve mū 
sų, kurs esi viltis tikinčiųjų šviesi, žvelk 
— mes klaupiam prieš Tave, kaip pakly
dusiam laive, kaip našlaičiai be globos 
meldžiam duonos ir taikos.

Meninėje dalyje choras su geru pasise
kimu sudainavo eilę dainų. Daugelį vo
kiečių iki ašarų sujaudino vokiška daina 
„Die Heimat“, su užbaigos žodžiais: „Aš 
negaliu grįžti namo, aš nebeturiu daugiau 
tėvynės“.

NEPASTOVĖS ŽENKLAI
Nuolat susidurdamas su įvairiais sun

kumais, „Europos Lietuvis“ niekados ne
buvo pastatęs sau hamletiško klausimo: 
būti ar nebūti. Jis visados stengiasi būti, 
nes įvairiuose Europos kraštuose išsibars- 
čiusioms lietuvių kolonijoms reikia laik
raščio, kuris parodytų jų gyvenimą, palai 
kytų jų lietuviškosios vilties žiburėlį ir 
prisidėtų prie tos kovos, kuri veda į kraš
to laisvę.

Kai mūsiškį savaitraštį prislegia pini
giniai sunkumai, rodos, jau nebeišbrenda
mi, lietuviškas apsukrumas vėl ištraukia 
jį į lengvesnį kelią. Kas bus, kas nebus, 
o laikraštis turi eiti, nes be jo mes būsime 
ir akiesni, ir kurtesni, ir greičiau užmir
šime, kad visi ir kiekvienas turime būti, 
„kaip ąžuoTs drūts prie Nemunėlio“. Ši
taip keitėsi jo leidėjai, leidimo našta ati
duota Lietuvių Namų Akc. Bendrovei, da
bartiniam jo leidėjui, kuris pajėgia pri
reikus patrumpinti kitur, kad tik pailgė
tų laikraščio gyvenimo kelias.

Leidėjai žino, kad maža kalbėti apie 
sunkumus. Jie turi galvoje ir skaitytojų į 
laikraštį dedamuosius lūkesčius: kad tik 
laikraštis gerėtų ir didėtų! Dėl to jie šita 
kryptimi ir pasiryžę sukti, šiandien jau 
išleidžiame šešių puslapių numerį, sklidi
ną lietuviškos medžiagos. Išleidžiame jį 
be ypatingų pažadų ir nesakome, kad kiek 
vienas numeris jau bus toks talpus ir tur 
tingas, bet leidėjai savo skaitytojų intere
sus turi arti širdies ir stengsis pagal išga
les bent kartas nuo karto didesniu nume
riu prašviesinti savaitę.

Tų vilčių daugėja, nes didėja bendra
darbių būrys. Plunksnos žmonės vis tam
priau buriasi apie laikraštį, o tai ir didina 
viltį.

Bet pastoviai talpus laikraštis galės bū
ti tik tada, kai jis turės daugiau skaityto
jų, nes tik skaitytojai yra tas didysis lai
das, kuris įgalina pinigiškai skurdžiai besi 
verčiantį laikraštį suprašyti talkon plunks 
ną valdančius žmones. Jei prenumerato
rius dar suras prenumeratorių, jei judres
nieji lietuviškųjų dirvonų piešėjai apibėgs 
neskaitančiuosius ir pakalbins juos, jei 
mūsiškis savaitraštis pradės pasiekti ir 
tuos, kurie nutolo nuo Europos, tada padi
dės galimybės, leidėjai atsistos ant kojų, 
ir laikraštis bus vertas savo vardo ir pa
skirties. Normalus šešių puslapių laikraš
tis — leidėjų ir skaitytojų svajonė — pa
laipsniui galės būti įgyvendinta, kai visi 
talkoje nugalėsime bent didžiumą tų 
„jeigu“.

Schwarzenbergas su žmona, Bavarijos par 
1 amen to nariai, Memmingeno miesto Bur
mistras, dideli lietuvių bičiuliai šveicarai 
— ispanai Thoma ir Ehrensberger.

Ir šis minėjimas rado nuoširdų atgarsį 
vokiečių spaudoje, kaip dienraščiuose 
„Memminger Zeitung“, „Schwaebische 
Landeszeitung“ ir kituose.

L. Taurys (ELI)

SĄLYGA, KAD SOVIETAI SUSTABDYTŲ 
ATOMINIŲ BOMBŲ BANDYMUS

Kovo 18 d. Chruščiovas pasakė, kad so
vietai sustabdys atominių bombų bandy
mus, jei šitaip pat padarys amerikiečiai 
ir britai. Jie taip pat atitrauksią savo ka
riuomenę iš rytų Europos, jei vakariečiai 
pasitrauksią iš Europos.

VĖL SĄLYGOS KIPRO SALOS 
RAMYBEI

Teroru siekianti atsikratyti britų Kipro 
salos graikiška kovos organizacija pasiūlė 
britams paliaubas. Už jas reikalaufama 
paleisti vysk. Makarios, dabar laikomą iš
trėmime.

KARALININKAI STIPRĖJA
Falangos partijos generalinis sekreto

rius Solis savo kalboje užsipuolė ispanų 
monarchistus už stengimąsi grąžinti Ispa
nijon praeitį.

GYVOS GĖLĖS ANT NUŽUDYTŲJŲ 
KAPO

Daugiau kaip tūkstantis organizuotų 
Hamburgo vaikų kovo 17 d. aplankė Bel- 
zeno obeliską — paminklą, pastatytą nu
žudytiesiems koncentracijos stovykloje pa 
minėti ir padėjo gyvų gėlių.

PREZ. EISENHOWERIS STIPRINA 
VENGRŲ DVASIĄ

Amerikos prezidentas Eisenhoweris ven
grų tautos šventės proga (kovo 15 d.) pa
skelbė savo žodį laisvės siekiantiems veng 
rams. Minėdamas jų kovas už žmoniškuo
sius laisvės ir nepriklausomybės idealus, 
prezidentas pažymėjo: „mes galime bent 
tiek padaryti — pareikšti neabejotiną vii 
tį ir tvirtą tikėjimą, kad pagaliau kartą
nugalės teisingumas žmonių ir tautų tar
pe“.

LAISVOSIOS VENGRIJOS TAUTINĖ 
ATSTOVYBĖ

Anna Kethly, buvusi Nagy‘o vyriausy
bės ..narė, dabar esanti Amerikoje, paskel
bė, kad sudaryta Laisvosios Vengrijos Tau 
tinė atstovybė, kuri rūpinsis kova už kraš 
to laisvę ir pagalba pabėgėliams.

DIDŽ. BRITANIJOJE STREIKAI
Dar praeitą savaitę pradėjęs įsisiūbuo

ti, nuo pirmadienio, kovo 18 d., Didž. Bri
tanijoje rimtai išaugo streikas. Jau strei 
kuoja 200.000 darbininkų laivų statyklo
se. Į streiką ruošiasi įsijungti 40 profesi
nių sąjungų.

GEN. MICHAILOVO JAU VEIKIAMA 
IS AMERIKOS

Rytų Berlyne sėdinčiam gen. Michailo- 
vui sunkiai sekasi platinti savo leidžia
muosius laikraštėlius ir atsišaukimus. Kad 
tremtiniai nebegrąžintų, kad provokacijos 
geriau sektųsi, kaip siuntėjas dažnai vo
ke įrašomas kuris nors žymus asmuo iš 
pačių lietuvių, ir ta propagandinė medžią 
ga siunčiama jau iš Vakarų Vokietijos.

Pastaruoju metu lietuviai Europoje pra 
dėjo gauti „Pagalbos Tarybos“ pasirašy
tus, tariamai Čikagoje spausdintus ir iš 
Niujorko siuntinėjamus rotatorium spaus
dintus atsišaukimus, kuriuose nurodinėja 
ma, jog niekur taip nuoširdžiai nepriima 
mi grįžtantieji piliečiai, kaip Lietuvoje. 
Kviečiama prisidėti prie Vokietijoje esan
čio komiteto „Už sugrįžimą į tėvynę“, sto
ti į „Pagalbos Tarybą“ ir neužsiiminėti 
„juodu darbu“ — nešmeižti bolševikų.

ARTĖJA NAUJA PRAMONĖS 
REVOLIUCIJA

Amerikoje daugiau kaip 2000 savųjų ir 
užsienio mokslo žmonių buvo susirinkę į 
atominės energijos apžvalginę parodą, ku
rios metu kongreso atominei energijai tai 
kos reikalams pritaikymo komisijos pir
mininkas R. McKinney pasakė, jog atomi
nė energija greit padarys tikrą revoliuci
ją kiekvienoje pramonės srityje, prade
dant žibalo versmėmis, baigiant plieno 
fabrikais ir cigarečių dirbtuvėmis. Jis pra 
našauja, kad per 20 metų atominė energi
ja bus jau įkinkyta varyti tanklaivius, o 
per 25 metus jos varomosios jėgainės dau 
giau pagamins elektros, negu šiandien ang 
lim, žibalu ir vandeniu varomosios sto
tys visos kartu sudėjus.

AMERIKOS KOMUNISTAI KEIČIA 
LINIJĄ?

Amerikos komunistai paskelbė naują sa 
vo konstituciją .pagal kurią išeitų, kad jie 
laikysis marksizmo—leninizmo, bet nebe
priklausys taip nuo Maskvos. Jei tikėti 
tai konstitucijai, tai iš komunistų parti
jos bus išmetami tie, kurie versis šnipinė
jimu ar norės versti demokratiją.

Komunistai skelbia, kad Amerikoje jie 
turi 25.000 narių. Amerikos saugumo įstai 
gos tvirtina, kad komunistų partijos na
rių tėra tik 8.500.

TURKIJOJE DEMONSTRUOJA 
VENGRAI

Turkijoje ties sovietų konsulatu Istan- 
bule buvo suruošta demonstracija. Polici
ja suėmė 4 asmenis, kurie bandė nuo var
tų nuplėšti plaktuką ir piautuvą. Paaiškė
jo, kad visi jie yra vengrai.

LAIMINGAS LAKŪNAS
Rytų Italijoje, netoli Adriatikos jūros, 

kovo 9 d. 12 km. aukštyje sprogo turbini
nis naikintuvas, perlūždamas pusiau. Bai 
sus sprogimas buvo girdėti labai plačioje 
apylinkėje. Pats lakūnas jaun. leitenantas 
Piero Costelli iš krintančios kabinos vos 
spėjo atsipalaiduoti, kai iki žemės bebuvo 
likę vos 2 km., ir iššokęs laimingai nusi
leido parašiutu. Į nelaimės vietą bema
tant subėgo daug žmonių, bet lakūnas šyp 
sojosi. iš didelės avarijos išlikęs sveikas, 
net nesužeistas. Lėktuvo abi dalys, vos 
atsitrenkusios j žemę, suliepsnojo ir visiš 
kai sudegė, o pati lėktuvo uodega įkrito į 
upę.

EGIPTO GENEROLAS NEBENORI 
GRĮŽTI

Egipto generolas Digway, kuris iki Sue- 
zo įvykių buvo Gazos kariniu gubernato
rium, dabar yra Izraelio belaisvis ir atsisa 
kė grįžti į Egiptą. Žydų kariai Gazoje ra
do dokumentus .pagal kuriuos arabų tero-
ristai buvo apmokomi, kaip Egipto valdi
ninkai.

STACHANOVIŠKAS DARBO
METODAS YRA ŽALINGAS

Medicinos Dr. Magda Becsey, neseniai 
pabėgusi iš Vengrijos, žurnalistams nu
švietė liūdną Vengrijos mokslininkų pa
dėtį. Garsus vengrų neurologas ir psichi-
atras Dr. Horany, Budapešto universiteto 
profesorius, klinikose ilgai gydydamas 
ir tirdamas ligonius, moksliškai įrodė, kad 
stachanoviškas darbo metodas yra labai 
žalingas darbininko fizinei ir psichinei 
sveikatai. Dėl šio paskelbimo Dr. Horany 
tuojau buvo išmestas iš universiteto ir iš
tremtas.

Pabėgėlis rašytojas Zoltan Pecsi pareiš
kė, kad komunizmas neturi pasisekimo 
vengrų mokslininkų, rašytojų, menininkų 
ir kitų intelektualų tarpe dėl to, jog komu 
nizmas reiškia ėjimą ne į pažangą, bet at
gal. Mes esame europiečiai,' sako Pesci, ir 
kultūriniai ryšiai mus sieja su kitomis 
Europos tautomis. Sovietų Rusija mums 
yra visiškai nepriimtina, visiškai svetima, 
visiškai ne europietiška. Sovietų Rusija 
žus, nes valdžia, kuri prispaudžia indivi
dualinę asmenybę, anksčiau ar vėliau ne
išvengiamai turi žūti!

DAUGIAU PRAGERIAMA
Statistikos duomenys rodo .kad praei

tais metais britai pragėrė už 26 milijonus 
svarų daugiau negu 1955 m.

ŠEŠI TURTŲ MEDŽIOTOJAI GYVI
Kadaise už 300 mylių nuo N. Zelandijos 

nuskendo laivas, kuris vežė maždaug už 
3 milijonus svarų aukso. Praeitais metais 
grupė pralobti norinčių žmonių iš Škoti
jos išplaukė į N. Zelandiją. Šiai tarptauti 
nei nuotykių ieškotojų grupei vadovavo 
australas kapitonas Havens, kuris jau ant 
rą kartą dabar bandė iš vandenyno dugno 
ištraukti auksą. Šį kartą taip pat nepasi
sekė. Nuskendo jachta, ir 6 gyvi likę nuo
tykių ieškotojai gelbėjimosi valtimi turė
jo dar atvargti 300 mylių, kol pateko į ka 
rinį laivą.

Tarp tų nuotykių ieškotojų, žinoma, yra 
anglas, airis ir valas.

— Monako uoste narai ištraukė ameri
kiečių 1944 m. įmestą 250 svarų nesprogu
sią bombą.

BENDRADARBIŲ BDRYS DIDĖJA
Jau mums yra rašę, šiame numeryje 

rašo ar artimiausiuose rašys šie brangūs 
bendradarbiai: V. Akelaitis, V. Alantas, 
M. Bajorinas, inž. R. Baublys, D. Dainaus 
kas, V. Dargis, kun. P. Dauknys, Al. Dlč- 
petris, inž. K. Drunga, D. Fidlerlenė, V. 
Fidleris, 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, M. Mus 
teikis, Ir. Nevcravičienė, F. Neveravičius, 
A. Pužauskas, Br. Raila, J. Senkus, R. Spa 
lis, Dr. L. Stelmokas, Ig. šeinius, A. Škė
ma, J. Varanavičius, P.B. Varkala, L. Venc 
kus, Stp. Vykintas, inž. J. Vilčinskas, V. 
Zdanavičius ir kiti.

Tikimės, kad bendradarbių būrys dar 
didės. Dėl to tikimės, kad „Europos Lie
tuvis“ ilgainiui bus paskaitomas ne tik 
Europoje, bet ir kituose kraštuose. Dėl to 
svarbu pasitikrinti sau prenumeratą, kad 
jis tvarkingai kas savaitė pasiektų jūsų 
namus.

1
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Klaipėdos krašto netekimas
1939 metų pavasaris buvo ankstyvas ir 

gražus. Kovo 22 d. rytą saulė, rodos, pa
tekėjo skaistesnė kaip paprastai ir kildama 
aukštyn savo auksiniais spinduliais kėlė 
iš miego Klaipėdos miesto gyventojus. 
Nors paskutinės dienos buvo ypač gražios, 
sausos ir saulėtos, tačiau visame ramume 
ir grožyje buvo jaučiama kažkokia nema
loni, (tempta atmosfera, Įjūri kėlė susirū
pinimą vietos lietuvių širdyse. Mat, vokie
čiai, kuriems spaudžiant Klaipėdos Krašte 
buvo atšauktos visoje Lietuvoje veikęs iš 
imties stovis, paskutiniu laiku drąsiau pa
sijutę, darėsi vis daugiau priekabūs ir 
įžūlūs. Nebesivaržydavo ir nepašykšėdavo 
įvairiausių koliojimosi žodžių prieš tik
ruosius Krašto šeimininkus lietuvius, o 
dažnai net ir brutaliais veiksmais išlieda
vo prieš juos savo nevaldomą neapykantą.

Tą atmintiną rytą, kaip ir visados, dar
bininkai ir tarnautojai važiuoti ir pėsti 
skubėjo į savo darbovietes. Miesto gatvės 
jau dundėjo nuo ankstyvųjų prekiautojų 
ir ūkininkų, kurie savo prekes ir gami
nius vežė į turgaus aikštę. Buvo kaip tik 
trečiadienis, o trečiadieniais ir šeštadie
niais Klaipėdoje būdavo turgai. Čia suva
žiuodavo ne tik apylinkės „laukininkai“, 
bet taip pat „žemaitėliai“ iš tokių atstu
mų, kaip Darbėnai, Rietavas, Veviržėnai 
ir kt. Tad turgadieniais judėjimas Klaipė 
doje tikrai būdavo nemažas.

Uoste, prie senųjų muitinės sandėlių 
prieplaukos, tarp kitų laivų stovėjo ir 
United Baltic Corporation Ltd. (Suvieny
ta Baltijos Korporacija) laivai „Baltonia“ 
ir Baltroffic, kurie reguliariai lankydavo 
Klaipėdą. Tą dieną turėjo būti baigta iš
krauti iš Anglijos atvežtosios prekės: ce
mentas, geležis, tekstilės gaminiai ir kt., 
vadinas, patuštinta vieta laive lietuviš
kam sviestui, bekonui, taukams, kiauši
niams, fanierai ir kitokiems mūsų krašto 
gaminiams, kurie kas savaitė dideliais 
kiekiais būdavo eksportuojami į įvairias 
šalis. Uosto darbininkai rinkosi darbą. 
Lietuviai, užėję į laivo denį, tyliai kalbė
josi, dalydamiesi paskutinėmis naujieno
mis ir gandais. Sunku eiliniams žmone- 
liams buvo susivokti, kas teisybė ir kas iš 
piršto išlaužta, nes gandų buvo daug ir 
įvairių. Vieni pasakojo apie didelį Reicho 
spaudimą, apie Lietuvos vyriausybei įteik 
tą ultimatumą per vieną parą atiduoti 
Klaipėdos Kraštą Vokietijai ir grasinimą 
karu. Kiti kalbėjo apie Šaulių S-gos bū
rių pasiruošimą aktyviai priešintis, jeigu 
vietos vokiečiai iš tikrųjų sugalvotų ką 
nors daryti. Gandų buvo daug, bet tikrų 
žinių, atrodo, niekas neturėjo, todėl nie
kas tokiems gandams rimtai ir netikėjo.

Vokiečiai tą rytą neskubėjo lipti į lai
vus, stovinėjo ar vaikščiojo išilgai prie
plaukos mažomis grupelėmis, vis skersuo
dami ir akimis sekdami lietuvius.-

Jau laikas pradėti darbą, bet vis dar 
visi laukia lyg nujausdami ką nors ne
paprasto. Tik staiga Kuršių marių bango
mis atplaukia Smeltėje esančio Celiuliozės 
fabriko galinga sirena. Tuojau pat priside 
da antra, trečia, ketvirta ir po to jau ne
beaiškus skaičius fabrikų sirenų. Uoste 
stovintieji visi vokiečių laivai taip pat pra 
deda staugti. Oras dreba, ir nebegalima 
susikalbėti. Nespėju dar apsiprasti su tuo 
baugiu, nepertraukiamu ir, rodos, niekad 
nebesibaigsiančiu staugimu, ausis išgirsta

Minint Klaipėdą, beveik visada galima 
užtikti 1923 m. sausio 15 d. datą, nes ji 
mums primena džiaugsmą ir laimėjimą. 
Tačiau yra dar kita data, kuri beveik nie 
kada ir niekur neminima, nes ji mums 
primena tą liūdesio, kančios ir baimės 
pilną 1939 metų gavėnią, kada be kaltės 
tūkstančiai mūsų tautiečių pirmą kartą ta 
po tremtiniais, išbėgdami iš vokiečių už
grobtosios Klaipėdos ir jos Krašto į Di
džiąją Lietuvą.

dar kitą, širdį jaudinantį skambėjimą: vi
sų Klaipėdoje esančių bažnyčių varpai su
gaudžia galingais balsais.

Vokiečiai džiūgauja ir garsiai šūkauja 
„Heil“ ir „Heil Hitler“. Lietuviai žiūri vie 
nas į ktą, nežinodami, kas daryti. Laivo 
karininkui anglui pasiteiravus, kodėl šian 
dien toks triukšmas ir kodėl niekas ne
pradeda darbo .praeinąs pro laivą litau- 
eris Gawehn'as sušuko:

— Memel ist wieder deutch und darum 
ist heute ein Feiertag. Wer auch nur ver- 
sucht zu arbeiten, dem schlagen wir den 
Schaedel ein.

Mėginant susisiekti telefonu su ekspedi
cine firma „Sandėliu“, paaiškėjo, kad te
lefonai nebeveikia, nes paštas, Jaku arba 
Klaipėdos radio stotis, o taip pat visos 
įmonės ir įstaigos jau užimtos vietos SA 
ir Kulturverband‘o dalinių.

Klaipėdos miesto gatvių vaizdas pasikei 
tė per pusvalandį. Iš kiekvieno vokiečių 
apgyvento namo langų kyšojo raudonos 
su juoda svastika vėliavos arba buvo iš
statyti Hitlerio paveikslai. Nors gyvento
jai jau buvo pratę matyti senų ir jaunų 
vokiečių ruda S A arba juoda Kulturver- 
bando uniforma, bet staiga tokia daugybė 
vokiškų vėliavų ir Hitlerio paveikslų tik
rai nevieną nustebino. Juo labiau, kad 
labai dažnai tos vėliavos kyšojo net iš ta
riamųjų lietuviškų „šyšoniškių“ namų. 
Lietuvių savijauta pasidarė nekokia, ir vi
si skubėjo namo. Atsukus Kauno, radio 
stotį, buvo girdėti tik lengva plokštelių 
muzika, ir nė vienu žodžiu neprasitarta 
apie ką tik ištikusį tragišką įvykį, sukrė
tusį tiek tūkstančių lietuvių. Jiems nebu
vo patariama kaip elgis, bet palikta ap
sispręsti patiems dėl tolimesnės ateities. 
Vokiečių radio stotys be išimties pylė 
skambius ugningus karinius maršus ir 
kas penkios minutės kartojo Sondermel- 
dung: Das Memelland is wieder frei! Taip 
pat buvo aiškinama, kad Lietuvai duoda
ma .teisė 99 metams naudotis tam tikra 
nustatyta Klaipėdos uosto zona, ir-wietos 
gyventojams buvo patariama iš krašto ne
bėgti, nes vokiečių Reichas garantuojąs vi 
siems darbą ir pragyvenimą.

Dažnam kilo klausimas: kas daryti? Kol 
dar lietuviai buvo šio krašto teisėti šeimi 
ninkai, jau tada vokiečiai jiems visą laiką 
grasino, tai kas bus dabar, kai reikalai pa 
sikeitė? Be to, jau sklido gandai, kad 
Wehrmachto daliniai, perėję Luizės tiltu 
per Nemuną, vyksta Klaipėdos kryptimi. 
Tačiau, kaip vėliau pasirodė, tai buvo ne
tiesa, nes tiek kariuomenė, tiek ir pats 
Hitleris Klaipėdoje buvo tik sekančią die
ną.

Vos tik sužinoję, kas atsitiko, žydai pir
mieji pajuto pavojų ir galvotrūkčiais sku 
bėjo pranykti iš miesto. Nesant pakanka

mai susisiekimo priemonių, žydai skubėjo 
į turgaus aikštę ir ten maldavo „žemaitė- 
lį“, kad būtų žmogus ir kaip galint grei
čiau nuvežtų jo šeimą ir mantą bent iki 
Kretingos, Palangos ar Gargždų, vadinas, 
iki Klaipėdos krašto sienos. Kam bėda, o 
kam biznis. Žemaitėliai neatsisakė, tik šį 
kartą žydai mokėjo pinigus, o lietuviai 
pasipelnė. Neretas tą dieną buvo atsitiki
mas, kad žydas siūlė 200 litų už greitą per 
vežimą, o kad ūkininkas nebedelstų, dar 
nupirko visas jo atsivežtąsias prekes; liep 
davo iškrauti sviestą ir grietinės puodus 
turgaus aikštėje ir, viską palikus, skute 
ti į namus.

Toks žydų skubėjimas nebuvo be pagrin 
do; vokiečiai jau ne vieną iš jų buvo spė
ję gatvėje apdaužyti, apspardyti. Pagavę 
senesnio amžiaus barzdotą žydą, jeigu ir 
nemušdavo, tai bent barzdą nukirpdavo, 
išpešdavo ir apspiaudydavo. Netoli gyvu
lių turgaus (Friedrichsmarkt) vokiečių 
vaikėzų būrys atplėšė žydų sinagogą, įsi
veržė vidun, sudaužė visą vidaus įrengi
mą ir langus ir primėšlino, kaip gyvuliai.

Nors lietuviams negrėsė toks pat pavo
jus, kaip žydams, tačiau daugelis jų, ku
rie buvo ar kiek veiklesni lietuviškoje or
ganizacijoje (Šaulių S-ga, Santara), ar tik 
šiaip sau buvo vokiečius kada nors „per 
dantį patraukę“, tą patį trečiadienį buvo 
vokiečių suimti ir patalpinti kaluzėn. Ke 
Ii pažįstami, tik už kelių savaičių ištrūkę, 
baisiai sudaužyti pasiekė savo šeimas jau 
Didž. Lietuvoje. Todėl, pajutę pavojų ir 
matydami, kas mieste vyksta, daugybė 
lietuvių jau tą pačią dieną pradėjo kraus 
tytis iš Klaipėdos. Prisimindamas aną 
liūdną įvykį, visada prisimenu tą juok
darį žemaitį, kuris taip pat bėgo iš Klai
pėdos. Ant dviračio užsikrovęs gerą laga
miną ir ant rankenų dar užkabinęs porą 
ryšulių, pats gerokai išgėrus, stumia savo 
dviratį Laukininkų gatve Kulių vartų 
link ir krypuodamas dainuoja:

Kas su barzda, tai tas žyd's,
Bus iš Prūsų išvaryt's;
O žemaitis — žydo draug's
Su žydeliais kartu trauks.
Juokėsi ir vokiečiai, tai matydami, bet 

jo neužkabino.

Keitėsi Klaipėdoje gyvenimas po An- 
schluss'o ir tai gana greitai. Net patys 
žmonės pasikeitė taip staiga, kad kartais 
net nejauku dėl to darydavosi. Krautuvės, 
restoranai, kirpyklos, kinai ir kavinės — 
visur, kur žmonės anksčiau laisvai lanky
davosi, dabar prie durų ar languose tu
rėjo iškabas: Judėn und Szameiten uner- 
wuenscht (žydai ir žemaičiai nepageidau
jami). Jeigu lietuvis, užėjęs į įprastinę 
krautuvę ir žinodamas, kad krautuvinin
kas laisvai lietuviškai moka, savo kalba 
ko nors paprašė, tai krautuvininkas daž
niausia apsimesdavo nenugirdęs arba ne
suprantąs lietuviškai arba visai savo kli- 
jento nebenorėjo pažinti ir jį vokiškai pa 
klausdavo, kuo galįs jam patarnauti. Jei
gu šitaip elgėsi tikri vokiečiai, tai dar ga
lima buvo pateisinti; bet dažniausia vieti
niai memelaenderiai buvo daug biauresni 
už tikruosius vokiečius.

Anksčiau katalikų bažnyčioje kas sek
madienį per sumą giedodavo lietuvių cho
ras arba grodavo 6-to L.K. Margio pėst.

(nukelta Į psl. 6.)

MIŠKAIS ATEINA RUDUO

VINCO KRĖVĖS VARDO 
LITERATŪRINĖ PREMIJA

Lietuvių Akademinis Sambūris Montre- 
alyje (Kanadoje) nutarė 1955 m. įsteigtą 
Vinco Krėvės vardo literatūrinę premiją 
500 dol. sumoje skirti reguliariai kas ant
ri mėtai. Pirmoji premija buvo įteikta 
1955 m. Jonui Aisčiui už 1954 m. pasiro
džiusią literatūrinių atsiminimų knygą 
„Apie laiką ir žmones“. Antroji premija 
bus skiriama 1957 m. gegužės mėn. už 
1955-56 m. bet kuriam laisvo pasaulio 
krašte išleistą ir dar neprimijuotą lietu
vių grožinės literatūros (poezijos, prozos, 
dramos) veikalą.

Premijai skirti sudaroma penkių asme- 
nU Jury komisija, kurios sudėtis šiomis 
dienomis bus paskelbta visoje lietuviško
sios išeivijos spaudoje.

Visos lietuviškos leidyklos yra kviečia
mos atsiųsti 1955-56 m. išleistųjų lietuviš
kos grožinės literatūros knygų.

Lietuvių Akademinis Sambūris tikisi su 
šliaukti aukų šiai premijai paremti iš vi
so pasaulio lietuviškosios visuomenės.

Dėl smulkesnių informacijų ar aukų 
prašome kreiptis į lietuvių Akademinio 
Sambūrio pirmininkę Birutę Ciplijauskai- 
tę, 3472 Hutchison St., Montreal, Que.
Lietuvių Akadm. Sambūris Montrealyjc

Tokiu vardu yra naujausias Mariaus 
Katiliškio romanas, kurį autorius baigė 
tvarkyti ir atidavė Terros knygų leidyk
lai.

Marius Katiliškis yra vienas stipriau
siųjų mūsų jaunesniosios kartos beletris
tų, gražiai debiutavęs novelių knyga „Pra 
silenkimo valanda“ ir sukėlęs visuotinį 
pasigėrėjimą romanu „Užuovėja“, prieš 
ketveris metus išleistu tos pačios leidyk
los. Savo knygose Marius Katiliškis įdo
mus ir stiprus puikiu kaimo gyvenimo ir 
problemų pažinimu, sodriu stilium, dide
liu vaizdingumu ir ypač įdomiu pasako
jimu. Šis naujausias romanas, „Miškais 
ateina ruduo“, taip pat skirtas kaimo gy
venimui pavaizduoti, bet jau čia išeinama 
iš to vaizdavimo būdo, kuris mūsuose 
pradėtas vadinti butovine literatūra, ir 
einama prie kaimo socialinių problemų 
sprendimo, taip menkai paliesto mūsų raš 
tijoje. Naujajame romane Katiliškis api
ma visą kaimą: ūkininkus, laukų darbinin 
kus, bažnytkaimio valdininkiją, miškų 
kirtėjus ir grioviakasius, ir vaizduoja tik 
rąjį jų gyvenimą su vargo, skurdo ir dar
bo dienomis ir su šventadieniais, sukurda 
mas nuostabaus spalvingumo paveikslą, 
duodamas turtingiausią kaimo tipų gale
riją. Knyga įdomi puikiu pasakojimu, sod 
riu stilium, dideliu žodingumu, puikiais 
kaimo ir miško vaizdais, išbaigta nuo pir 
mojo iki paskutiniojo puslapio. Veikalas 
didelės apimties, apie 500-600 psl., ati
duodamas spausdinti dar šį pavasarį, bet 
iš spaudos išeis tiktai spalio mėnesį.

UŽ GERESNI
PASAULI■»

Tokio pavadinimo kun. Prano Dauknio, 
MIC, parašytoji knyga tik ką pasirodė 
Londone.

Knyga yra didesnio masto atgarsis į po
piežiaus Pijaus XII 1952 metais paskelb
tąjį religinio atgimimo žadinimą. Tas ža
dinimas yra sulaukęs atgarsio ir lietu
viuose: 1956 m. Sekminėms Didž. Britani
joje sušauktas Lietuvių Sodyboje kongre
sas. Taigi ir kun. Pr. Dauknio, MIC, kny
ga turi dvi dalis: bendrinę ir lietuviškąją. 
Pirmojoje plačiai apžvelgiamas pats to 
atgimimo vyksmas iš viso katalikiškaja
me pasaulyje, o lietuviškojoje dalyje — 
kongreso aprašymas ir visa jo metu su
kauptoji medžiaga: sveikinimai, prakalbos 
ir prof. Z. Ivinskio paskaita.

Knygą spausdino Nida. Teksto joje yra 
135 psL Kaina Didž. Britanijoje 5 šilingai.

Reikšminga Sukaktis
Šv. Tėvo PIJAUS XII aštuoniolikos me

tų sukaktis nuo vainikavimo Popiežiaus 
Tijara Romoje buvo paminėta reto iškil
mingumo pamaldomis, į Šv. Petro baziliką 
suplaukus tūkstantinėms minioms tikin
čiųjų. Čia buvo 19 kardinolų, per 60 arki
vyskupų ir vyskupų, o specialiose tribū
nose — Airijos Respublikos Prezidentas, 
Ispanijos Užsienių Reikalų ministeris ir 
visas Diplomatinis Korpusas, akredituo
tas prie Apaštalų Sosto, Italijos ministe
rial, Romos burmistras su delegacija ir ki 
ti žymūs bažnytinės ir civilinės valdžios 
pareigūnai. Dalyvaujant Šv. Tėvui, prie 
Apaštalų kunigaikščio Šv. Petro karsto 
kylančio popiežiško altoriaus, pontifikali- 
nes šv. Mišias laikė kardinolas Masella — 
šv. Sakramentų Kongregacijos Prefektas. 
(Tenka pastebėti, kad čia oficialiai buvo 
atstovaujama ir Lietuva. L'Osservatore 
Romano, aprašydamas iškilmes, ministe- 
rių tarpe pirmoje vietoje paminėjo kaip 
tik Lietuvos Ministerį!).

Popiežius — tai tautų mokytojas, vy
riausiasis žemėje Kristaus Kunigas, Jo 
Vietininkas, šv. Petro Įpėdinis. Dėl šių ne 
paprastai garbingų pareigų, gyvam popie
žiui esant, jam yra teikiamas Šv. Tėvo 
titulas. Dabartinis Šv. Tėvas PIJUS XII 
savo skaidria asmenybe, giliu išsilavini
mu, gyvenimo problemų sprendimo iš
mintimi, net ir netikinčiųjų yra laikomas 
vienu iš didžiausių autoritetų žemėje! 
Vien jo ilgo pontifikato kalbos, pasakytos 
įvairių sričių mokslininkams, specialis
tams bei įvairių tautų tikintiesiems, uži
ma 18 didžiulių tomų. O kur dar visi kiti 
Bažnyčios valdymo reikalai, gausios au
diencijos, enciklikos, beatifikacijos, kano
nizacijos, nuolatiniai posėdžiai, maldos, 
studijos!

Viename savo Apaštališkame Laiške 
bolševizmo pavergtiesiems PIJUS XII krei 
piasi: „Gerbiamieji Broliai, mylimieji Yai 
kai, visi, kurie kenčiate už teisybę, jus ypa 
tingai mylime ir trokštame jūsų grandi
nes pabučiuoti. Pakelkite savo akis į dan
gų ir prisiminkite, kad su Mumis viso pa
saulio katalikai meldžiasi, jog pasibaigtų 
jūsų skausmų kelias ir visos tautos džiaug 
tusi taika, kuri pripažįsta šventąsias reli 
gijos teises, kurios saugoja kiekvieno žmo 
gaus sąžinės vertę ir laisvę!“

Tegul Dievas mums laiko ilgus metus 
Šv. Tėvą PIJŲ XII, ir tegul jo akys dar 
išvystų iš bolševizmo išlaisvintas tautas!

P. Dauknys, MIC

PAMALDOS
DERBY — Rekolekcijos Seselių koplyčio

je, Bridge Gate, šį šeštadienį, kovo 23 
d., 7 vai. vakare, ir sekmadienį, 11 vai. 
iš ryto. Kviečiami apylinkės lietuviai.

Rekolekcijų Tvarkaraštis:
BRADFORD — rekolekcijos St. Ann's baž 

nyčioje kovo 30 d.: 11.30 v. Mišios ir iš
pažintis, 6 v.v. — išpažintis; kovo 31 d. 
12.30 v. Mišios ir pamokslas. Vedėjas: 
kun. A. Kazlauskas, MIC.

KEIGHLEY (St. Anne bažn.) — kovo 30 
d„ 4 v. p.p. — pamokslas ir išpažintis.

LEEDS (Holy Rosary bažn.) — kovo 31 
d„ 3.30 v. p.p. išpažintis ir pamaldos.

Nėra niekur tokio miško, kN p mūsiškis — 
Ant pušelių, kaip varpeliai, skamba šiškos.

A. Miškinis.

PAIEŠKOJIMAI:
KALASEVIČIAUS Zigmo ir KONCEVI

ČIAUS Alekso ieško Domas Andruška 
(264 Ferry St., Newark 5, N.Y., USA).

R. SPALIS

JOS APMOKĖTOJI SĄSKAITA 
(KOBRA)

Atidariau Pienocentro duris, ir mano 
žvilgsnis krito tiesiai į ją. Vos tikėdamas 
savo akimis, visas nušvitęs, džiugiai pla
kančia širdimi spraudžiausi tarp staliukų, 
kad kas neužimtų tuščios vietos.

— Skaiste, —• šūktelėjau išsiilgęs, lenk
damasis greta.

* Pajutusi mano šešėlį, balso paliesta, ji 
staiga pakėlė galvą, ir akyse sužaibavo 
toks atkaklumas, neapykanta ir tai tokia 
jėga, kad intuityviai buvau blokštas at
gal, mano nuoširdus šypsnis tuojau užgę- 
so, ir kiek pasimetęs stabterėjau, ieškoda
mas tinkamų žodžių.

Ji patraukė savo rankinuką, padaryda
ma man vietos ant stalo. Pastebėjęs ant
rą lėkštę, sumišęs paklausiau:

— Girdėjau, ištekėjai. Ar su vyru esi 
atvykusi?

— Ne. Su sūnumi... -
Pasilenkė atidarydama rankinuką, bet 

nenuslėpė raudonumu užlieto veido.
— Atvežiau jį pas specialistą. Ausim 

kažkas netvarkoje. Vaikas ten, — linktelė
jo j šoną paaiškindama.

Pasukau nurodyton pusėn galvą ir pa
mačiau gal dviejų trijų metų berniuką, 
veidu prisiplojusį prie lango, stebintį gat
vės judėjimą.

Kai vėl žvilgterėjau į ją, ji buvo jau 
susivaldžiusi, nuo veido dingęs raudonu
mas, uždėtoji kaukė rodė abejingą ramu
mą, kuris neleido prasiveržti bet kokiai ši
lumai, draugiškumui. Vis atkakliai stebė
jau jos veidą ir neradau jame nė vieno 

man palankesnio bruožo, kuris primintų 
praeitį, kuris šį tą paaiškintų. Pranyko 
buvęs jos akių gyvumas, pasitikėjimas. 
Kažkokie nauji sunkūs bruožai ne tik sen
dino šį jauną veidą, bet rodė susikrovusį 
kartėlį, nenuskandinamą žaizdą. Jutau 
plaukiantį iš jos man priešiškumą ir nie
ko negalėjau suprasti, nes mano nusikalti
mas nebuvo mirtinas, priešingai, jos nuos
tabus skubėjimas sugriovė mūsų viltis, gal 
ir mūsų laimę.

Paskutinį kartą mačiau ją prieš treje
tą metų. Tą vasarą dėdė klebonas parašė 
man laišką, kviesdamas į atlaidus. Kaip 
tik buvau įsigijęs motociklą ir nekantriai 
dairiausi dienos, kada galėsiu atlikti šią 
puikią ilgą kelionę. Besiruošdamas prasi
tariau vienam kitam savo pažįstamam, ir 
vienas iš jų, Mykolas Zubrys, už akių va
dinamas Kobra, pasisiūlė kartu važiuoti. 
Mielai sutikau, nes už benziną per pus 
mokėjome. Be to, turint antroje sėdynėje 
keleivį, patogiau dumti, juntiesi mažiau 
kratomas. O tą Zubrį vidinis nepasitenki
nimas vertė trankytis, jis buvo nemėgia
mas. Kiek mėsingas, neaukšto ūgio, ryš
kiai rudų plaukų, nešiojo jis tos pat-spal
vos barzdelę, kuri, jo manymu, teikė jam 
daugiau vyriškumo. Bet tie fiziniai trūku
mai išugdė jame pavojingą ypatybę: kar
tumą ir kerštą. Jis buvo geras psichologas, 
juto pažino žmones ir norėdamas mokėda
vo savo žodžiu kietai pataikyti, lyg nuo
dais apnuodyti, įsiutinti iki kraštutinu
mo, arba taip bejėgiškai parblokšti, nu

teikti, kad veik visad pasiekdavo norimąjį 
tikslą. Paprastai jo oponentai tik po laiko 
susigaudydavo, kai likdavo Kobros gudru
mo aukomis.

Mes su Zubriu nebuvome nei draugai, 
nei priešai, tik šiaip pažįstami, kurie dar 
neturėjo progos susiremti, bet kiekvienas 
susitikimas daugiau šaldė mus, o ne ar
tino.

Dėdės klebono bažnytkaimis buvo ne
paprastai gražioje vietoje, supamas šven
tosios ir pušynų, kur ir saulėtos vasaros 
karščiausia diena tirpo miškų šešėliuose 
ir upės ošiančioje vėsoje.

Nusiplovę kelionės dulkes, kurį laiką 
vartėmės gėlėtoje pakrantėje. Tik vežimai 
ir vis daugėją pėsti maldininkai, skuban
tieji į atlaidus, nuvarė mus nuo palaimin
to kranto ir nutraukė poilsį.

Kiek akys siekė, bažnytkaimio pakraš
čiuose stovėjo vežimas prie vežimo, ir iš
kinkyti arkliai sunkiai kratė galvas, spar
dėsi besigindami nuo siurbikų. Skarota 
minia jau nebetilpo bažnyčioje, bet ir 
šventoriuje sunku buvo pasijudinti. Veltui 
spraudėmės. Numoję ranka, šluostydamies 
rasojančias kaktas, dairėmės šešėlio. Kiek 
pasisukęs, tuomet susitikau su blizgančio
mis, man besišypsančiomis akimis.

— Skaiste!
Viską užmiršęs, prasiveržiau artyn. Ne

kreipdamas dėmesio į gausius žiūrovus, 
nutvėriau jos ranką. Neatsigaudami gla- 
monėjomės žvilgsniais, rankų prisilieti
mais. Be žodžių pasukome tolyn. Tik atsi
dūrę už šventoriaus ribų pajutome mus ly
dint Zubrį. Supažindinau juos, tačiau mes 
buvome pilnį vienas kito, palikome jį gre
ta stovintį, nekreipdami mažiausio dėme
sio, ir po kurio laiko jis timptelėjo mane 
už skverno, sakydamas, kad grįžtąs į kle
boniją.

Likę vieni, traukėme tolyn, toliau nuo 
smalsuolių žvilgsnių ir ausų, kur netruk

domi galėtumėm pasotinti savo džiaugsmą.
Skaistė buvo pirmoji ir vienintelė mano 

meilė gimnazijoje, kurią baigęs buvau pa
šauktas atlikti karinės prievolės, o ji tuo 
tarpu turėjo dar dvi klases prieš akis ir po 
to įstojo į mokytojų institutą. Ilgą laiką 
karštai susirašinėjome, protarpiais susi
tikdami, bet kartą įvyko biauri pavydo 
scena, dėl to nutraukėme ryšį ir laukėme, 
kuris pirmasis atsiųs taikos laišką. Ta
čiau skubantis gyvenimas tuoj sumaišė 
mūsų žingsnius, pakeitė adresus, todėl ir 
norėdami nebegalėjome greit vienas kito 
surasti.

Skaistė buvo keisto būdo, staigaus im
pulso moteris. Suaudrinta ji likdavo akla, 
nustodavo protauti ir pridarydavo nesą
monių, kurios vėliau teikdavo jai daug 
rūpesčio.

Kai kartą ji maudėsi su draugėmis, ber
nai pavogė drabužius. Jei mergaitės būtų 
kiek ilgiau patupėjusios vandeny ir pašū
kavusios, viskas būtų gražiuoju susitvar
kę, bet įpykusi Skaistė prikalbėjo kitas 
nuogomis pareiti į kaimą. Kai bernai iš 
tolo pamatė, kas darosi, iš baimės vos 
gerklių neprabliovė berėkaudami, kur gu
li paslėptos suknelės, bet Skaistė ir dėme
sio nekreipė.

Iš juoko susidarė didžiausia istorija. Su 
judo net kelios parapijos. Kunigai šaukė 
iš sakyklų, senesni žmonės spiaudėsi, o to 
kaimo jaunimas niekur jau ir veido ne
rodė, nes dėmė krito ant visų. Nukentėjo 
mergaitės, bernams taip pat kliuvo, ir vis 
kas ilgai ir neskaniai virė, kol šiaip taip 
aprimo.

Bet Skaistė nepasimokė. Užėjusios nuo
taikos pagauta ji ir vėliau privirdavo ko
šės. Dukart vos neišlėkė iš gimnazijos, o 
jau vėliau, kai buvau aspirantas, ji dar 
gražiau pasižymėjo. Sužinojusi, kad aš su 
kita mergaite nuėjau į studentų balių 
Kaune (tarp kitko toji mergaitė buvo ma

no pusseserė), Skaistė tą vakarą išbučia
vo visus po ranka pakliuvusius vyrus. Ma 
žam apskrities miestelyje vėl virė bent mė 
nesį.

Tada tai ir nutraukėme bet kokius ry
šius ir apsimetėm, tartum vienas kitam 
visiškai nerūpim.

Bet, be tos savo silpnybės — beprotiško 
staigumo, ji buvo puiki mergaitė. Žmonės 
mėgo ją ir net lepino. Tiek jauni, tiek se
ni lydėdavo ją šypsniais, rasdavo jai daug 
gerų žodžių, ir gyvenime netrūko jai drau 
gų-

Dabar, eidamas vos pastebimu pievos 
taku, klausiausi jos pasakojimo apie at
kėlimą į naują mokyklą, vos per penketą 
kilometrų nuo šio bažnytkaimio, apie jos 
nenorą vykti į atlaidus ir apie tai, kaip 
ji seniai pastebėjusi mane, tik aš nekrei
pęs į ją dėmesio.

Jai pasakojant, iš šono stebėjau tą sau
lės nudegintą, patrauklų veidą, apvalų, 
ne aną gimnazistišką, jau dabar subrendu 
sį kūną ir nejučiomis paliečiau jos ranką, 
pajusdamas karštesnio kraujo srovę. Go
džiai stebėjau jos krutančias lūpas, ku
rias kadaise bučiavau, ir ji atrodė man, 
lyg atrasta nuosavybė, į kurią turiu kaž
kokią praeities teisę. Iš pasikeitusio veido 
ir artumos ji pajuto mano įtempimą, bet 
atrodė patenkinta tuo, kartu pasitikinti 
savimi, norinti pabrėžti tarpą tarp mūsų, 
kuris lyg ir sakė, kad nutrūkę ryšiai pa
liko pėdsakus.

Saulės stabdomi išsitiesėm pievoje, ir 
balta jos suknelė, švelniai priguldama, 
glostė ir glamonėjo pražydusį jos kūną. 
Tvinktelėjo prisiminimai, kai dar pavasa
riškai nekaltais veidais glaudėmės abudu, 
ir aš tyčiomis dabar užkliudžiau gimnazi
ją, tą miškelį prie Panevėžio, kur virpan
čiu balsu krito pirmasis meilės žodis...

Prisiminimai, lyg bundančio pavasario 
kvapai, atpalaidavo laiko nuotrupom apau
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Pinnebergo lietuviu kolonija
Pinnebergas yra savo rožių laukais ir 

rožių karnavalais pagarsėjęs Sleswig-Hol- 
šteino apskrities miestas, apie 20 km.-j 
šiaurę nuo Hamburgo. Jo ilgametis bur
mistras p. Glissman yra pabaltiečių drau
gas, ir jo globoje yra DP stovykla, įreng
ta gražiai pastatytose nedidelėse kareivi
nėse, kur anksčiau stovėjo aviacijos ryšių 
batalionas. ! šias kareivines 1947 metais 
persikėlė iš Hamburgo tuojau po karo 
įsteigtasis Pabaltijo Universitetas, viena 
įdomiausių tremties gyvenimo įstaigų. Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos profesoriai ir do
centai, pasidarę politiniais emigrantais, 
atėjo į laisvąjį pasaulį nevisai tuščiom 
rankom. Kai kurie jų pagal išgalę išgelbė 
jo nuo pražūties savo alma mater turtą, ir 
ilgainiui visa tai buvo sugabenta į vieną 
vietą — į Hamburgą. Ten pasidarė tikras 
Pabaltijo mokslo centras. Buvo atvežta 
įvairių mokslinių knygų, kartografinės 
medžiagos, laboratorinių įrengimų, prepa
ratų ir mokslinių įrankių. O svarbiausia, 
— susiėjo į krūvą daug mokslo personalo 
ir studentų ar norinčių j ų pradėti studi
jas. Jų iniciatyva anglų karinė valdžia 
leido steigti tremties Universitetą, kuris 
angliškai buvo pavadintas „Study Centre".

Hamburge jaunam, nepaprastai greit be 
siplečiančiam Universitetui greit pritrūko 
patalpų. Pakviestas keltis į Pinnebergą, 
jis rado tuščioje kareivinėje prieglaudą, 
kuri, nors ir negalima sakyti, kad būtų 
patenkinusi visus jo reikalavimus, vis dėl 
to buvo pakenčiama.

Apie 200 profesorių, docentų ir kito
kio personalo su šeimomis ir 1500 studen
tų apsigyveno patalpose, kur normaliai 
galėjo tilpti apie 1000 žmonių. Bet geri no 
rai nugalėjo visus sunkumus. Profeso
riams apsigyventi buvo skirta 7 kv. m. 
grindų ploto, studentams 4 kv. m. Lovos 
buvo pastatyti dviejų aukštų, visi kam
pai buvo išnaudoti, ir Universitetas galė
jo sėkmingai veikti.

Study Centre turėjo 8 fakultetus: Filolo 
gijos, Juridinį, Fizikos-Matematikos,, Ag
ronomijos, Technikos (Statybos ir Archi
tektūros), Chemijos, Mašinų statybos ir 
Medicinos. Rektoratas buvo sudarytas iš 
penkių asmenų: Universiteto prezidento, 
viceprezidento ir trijų rektorių, nuo kiek
vienos Pabaltijo kraštų tautybės po vieną. 
Lietuvių prof. V. Stanka buvo pirmuoju 
viceprezidentu, o vėliau Universiteto pre
zidentu. Lietuvių rektoriais buvo prof. V. 
Manelis ir prof. J. Puzinas.

Universitetą steigiant daug padėjo ame
rikietis Mr. Robert Riggle, UNRRA atsto
vas švietimo reikalams, kuris išrūpino 
Universitetui leidimą veikti ir suteikė di
delę pagalbą lėšomis, knygomis ir mokslo 
priemonėmis.

Nereikia užmiršti taip pat to didelio en
tuziazmo ir atsidavimo darbui, kurį paro
dė mokslo personalas ir studentai. Daug 
įvairių knygų, vadovėlių ir konspektų bu
vo parašyta profesorių ir docentų; studen 
tai dailiai pagamino žemėlapius, diagra
mas,' modelius ir kai kuriuos įrankius, 
dirbdami Universiteto braižyklose ir dirb
tuvėse. Materialinė mokslo personalo pa
dėtis dažnai buvo labai sunki. Pabaltijo 
Universitetas buvo įsteigtas 1946 m. sau
sio mėn., bet iki spalio mėn. visi dirbo be 
jokio atlyginimo. Vėliau apie 140 profeso
rių ir docentų buvo apmokami, bet greit 
pritrūko lėšų, ir atlyginimą gaudavo tik 
33 profesoriai. Jie pasirašydavo algų la
puose, kad gavo visą atlyginimą, o tikru
moje pinigai buvo įmokami kiekvienam 
dekanate į bendrąją kasą ir paskui dalija 
mi tarp visų profesorių, docentų ir lek
torių.

Užsieniečiai — amerikiečiai, anglai, 
prancūzai, — kurie lankėsi Pinneberge 
kaip svečiai, buvo nustebinti nepaprasto 
tolerantiškumo, 'demokratiškumo ir dar
naus įvairių tautų sugyvenimo. Tarp stu
dentų vyravo Pabaltijo tautų atstovai, bet 
buvo taip pat nemažai lenkų, ukrainiečių 
ir jugoslavų. Per dvejetą metų visi Uni
versiteto miestelio gyventojai užmiršo sa
vo tremties likimą ir gyveno įdomioje aka 

deminėje atmosferoje. Tai yra didžiausia 
Pabaltijo Universiteto moralinė reikšmė. 
50 studentų, pradėjusieji mokslą tėvynė
je, turėjo progos baigti jį ir gauti diplo
mus. Apie 200 studentų pradėjo arba tęsė 
mokslą toliau ir vėliau įstojo į vokiečių 
Universitetus arba į Strasburgo Laisvo
sios Europos Universitetą. 1948-49 prasidė 
jusi masinė emigracija praretino Pinne
bergo Universiteto eiles, ir 1949 m. rudenį 
jis buvo uždarytas. Iki 1950 m. stovyklos 
gyventojų skaičius tiek sumažėjo, kad į 
Pinnebergą pradėjo keltis DP iš kitų lik
viduojamųjų stovyklų. Pradžioje čia apsi
gyveno daugiau kaip 1000, todėl laikinai 
teko gyventi po kelias šeimas viename 
kambaryje. Bet, dideliam skaičiui tinka
mų emigruoti žmonių išvažiavus, gyveni
mas sunormalėjo, ir dabar kiekviena šei
ma ar pavieniai asmenys turi sau atskirus 
kambarius. Paskutiniaisiais metais užsie
niečių tremtinių Pinneberge liko apie 500 
žmonių, todėl čia galėjo apsigyventi dar 
apie 300 vokiečių pabėgėlių.

Lietuvių kolonija dabar yra nedidelė. 
Anksčiau joje buvo apie 150 narių. Bet 
dabar Pinnebergo apylinkės bendruome
nėje įregistruota 42 žmonės, iš jų 15 vai
kų. Tik 11 suaugusiųjų yra darbingi. Iš jų 
darbą turi 7, kiti gyvena iš bedarbių pa
šalpos. Kai kurie nedarbingųjų taip pat 
dar „štampuoja“, kaip bedarbiai; kiti gy
vena iš mažų pensijų, ar, kaip, pvz., plau
čių ligoniai, iš socialinės apsaugos pašal
pų. Kai kurie dar turi vilties išemigruoti, 
nors iki šiol vis buvo nepraleidžiami. Pas 
kutiniai lietuviai emigravo į JAV pernai 
rudenį. Jų buvo 3: dvi jaunos mergaitės 
ir vienas ūkininkas, kuris dėl plaučių li
gos negalėjo anksčiau išvažiuoti. Jis savo 
laiku persiskyrė savo žmoną, kad duotų 
jai ir vaikams galimybę išvažiuoti į Ame
riką. Penkeris metus jis išgyveno čia vie 
nas, laukdamas, kaip stebuklo, tos dienos, 
kada galės vėl pasimatyti su savaisiais. 
Vaikai iš 10-12 metų berniukų ir mergai
čių pasidarė beveik suaugusiais žmonė
mis. Dabar, susijungęs su jais, jis vos atpa 
žino juos. Bet jis laimingas, kad vėl gali 
gyventi su savo šeima.

Pinnebergo lietuviai gerai organizuoti, 
priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei ir neužmiršo savo kilmės ir kultūros. 
Apylinkės bendruomenė kasmet renka sa
vo Valdybą iš trijų asmenų ir kontrolės 
komisiją ir turi atskirą šalpos komisiją, 
kuri dalija iš Balfo gaunamąsias gėrybes. 
Tautinių švenčių progomis, vasario 16 ir 
rugsėjo 8 d., lietuviai susirenka į minėji
mus, stengiasi gražiai dekoruoti nedidelę 
salę, skirtą tokioms iškilmėms. Valdybų 
pirmininkai, kunigai arba šiaip bendruo
menės nariai laiko prakalbas, aiškindami 
tų dienų reikšmę. Suaugusieji gerai žino 
mūsų tautos skaudžią istoriją, o paskuti
niuoju metu į minėjimus pritraukiama 
vis daugiau vaikų, kuriems daugiausia ir 
skiriami prakalbų žodžiai.

Po prakalbų visi mini žuvusiuosius už 
tėvynės išvadavimą, sustojant tylos minu
tėlei, po to visi kaip vienas gieda tautos 
himną. Po himno vaikai deklamuoja eilė
raščius. Jie sustoja prie tulpėmis dekoruo 
to stalo, virš kurio šiemet kabėjo didelė 
tautinė vėliava su ornamento užrašu: „At 
mink pavergtą Lietuvą“.

Po deklamacijų visi susėda prie bendro 
stalo išgerti kavutės su sumuštiniais ir py 
ragaičiais.

Lietuviai rodo vieni kitiems didelį drau 
giškumą. Kada buvo renkami pinigai va
sario 16 d. minėjimui suruošti, po 50 Pf. 
nuo žmogaus, daugelis davė daugiau, ne
gu prašoma. Vienas plaučių ligonis, suži
nojęs, kad viena mergaitė nepajėgia sumo 
keti, tuojau sukrapštė už ją ir net dvigu
bai. Viena moteris iš kaimo, kuri gyvena 
netoli kareivinių ir priklauso bendruome 
nei, atsiuntė kiaušinių ir naminės dešros. 
Viena vietinė gyventoja padovanojo ka
vos ir t.t. Tokiu būdu vaišės galėjo būti su 
ruoštos daug geresnės, negu buvo numa
tyta.

Birželio 14 d., Lietuvos okupacijos die-

Nijolė ir gimtoji kalba NIDOS KNYGŲ
J ° ' KLUBAS

Pravėriau duris pas kaimyną: tikrai Ni- Namuose Nijolė mėgino paaiškinti mo-
jolė verkė. Sėdėjo visai susitraukusi kėdėj 
ir tyliai šluostėsi ašaras. O jos motina sė
dėjo prie stalo atsigręžusi ir adė kojines.

— Na, kas gi čia yra? — paklausiau. 
— Kodėl Nijolė verkia?

— Ne jai, o man reikėtų verkti, — at
sakė motina. — Ko aš susilaukiau!..

Nijolė vėl pravirko ir išbėgo iš kam
bario.

— Tuoj pasakysiu, kaip čia buvo, — 
pradėjo ponia B. — Buvom mes šiandien 
mieste su Nijole. Reikėjo batukus jai nu
pirkti. Nupirkom gražius batukus, Nijo
lė panorėjo juos tuoj ir užsimauti. Gerai, 
užmovėm, senus supokavom ir einam na
mo. Kai į savo gatvę pasukom, aš ir klau
siu ją: „Na, kaip, ar nauji batai tau kojų 
nespaudžia?“ O Nijolė tyli ir žiūri į šoną. 
Aš vėl klausiu ją, o'jinai man tik ranką 
spaudžia ir šnibžda: „ššt! Nekalbėk su ma 
nim lietuviškai, kalbėk vokiškai, arba ty
lėk...“ ir dar labiau man ranką spaudžia. 
Aš sustojau ir paklausiau ją, ar kokia 
nors musė jai įkando, ar kas čia atsitikę. 
Ką visa tai pagaliau reiškia?! O Nijolė 
jau nusiraminusi sako, kad kaip tik pro 
šalį ėjo josios klasės mokinė ir Nijolė ne
norėjo, kad toji išgirstų, jog mes lietu
viškai kalbam...“

Juozas Mikuckis

IŠ TOLI
Iš toli, toli, toli,
Kur žiema šiandien gili, 
Veržiasi tyliai širdin: 
Ti-li, ti-li, din, din, din...

Kur rogučių siauros vėžės, 
A pšarmotos eglių šakos, 
Kur prakalbins ir pavėžys 
Ir supras tave prašnekus.

Kur daina skardžių šaltinių
Apie rūtą, pinaviją.
Kur troškimas nuolatinis 
Pinti lasvės žydrą giją.
Kur pirmiems karklams susprogus, 
Kils jauni c.Volai smagūs
Ir laukai pasveikins žmogų — 
Nusities jam naujos vagos...
Iš tenai — toli, toli,
Kur žiema šiandien gili.
Veržiasi tyliai širdin:
Ti-li, ti-li, din, din, din...
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ną ir masinio lietuvių išvežimo į Sovietų 
Sąjungą pradžią, mini dažniausia visos 
trys Pabaltijo tautos drauge. Šis minėji
mas būna rimtas, gedulingas, ruošiamas 
bažnyčioje. Stovykla turi dvi bažnyčias, 
katalikų ir evangęlikų. Kunigai atvažiuo
ja laikyti pamaldų iš Hamburgo, bet kar
tais ir iš kitų miestų. Lietuviai evangeli
kai paskutiniais metais pamaldoms važiuo 
ja į Hamburgą, kur jie priskirti prie vie
no didesnio lagerio parapijos.

Pinnebergo bendruomenė turi lietuviš
kų knygų knygynėlį ir vargo mokyklą.

Visokeriopą paramą bendruomenė gau
na iš savo žmonių centriniam lietuvių ko
mitete, kuris vadinasi Vokietijos Krašto 
Valdyba; su ja palaikomi labai draugiški 
santykiai. Tremtis suartina žmones. Bend 
ras liūdnas likimas, ypač tų žmonių, ku
rie dėl ligos ar kitų priežasčių negalėjo iš 
emigruoti, parodė, kad tarp žmonių esmi
nių skirtumų nėra, kad visi yra broliai ir 
seserys, tik vieni daugiau, kiti mažiau ne
laimingi. A. F.

tinai, kad mokyklose vaikai juokiasi iš tų, 
kurie blogai kalba vokiškai, vadina juos 
„Auslaenderiais“ ir t.t. „Bet tu gerai mo
ki vokiškai“, sakiau aš jai.

Taip, bet Nijolė vis tiek norėjo, kad jos 
klasės draugės užmirštų, jog ji ne vokie
tė, o lietuvė. Na, žinoma, aš ir daviau jai 
už tai, o jinai pradėjo verkti ir dar sako, 
kad aš jos nesuprantu... A? Ko susilau
kiau iš savo dukters. Vadinas, jai gėda, 
kad ji lietuvė, ir man gatvėse draudžia 
lietuviškai su ją kalbėtis, — baigė papa
sakoti motina.

Kaip tik po kelių dienų man teko būti 
mieste, ir ten susitikau Nijolę. Vieną, be 
motinos. Nors jai bus jau greit 9 metai, 
bet aš vis tiek kiek nustebau, pamačiusi 
ją vieną, ir paklausiau, ką ji čia daro. 
Mes su Nijole geros draugės, tai jinai tuo
jau paėmė mane po ranka ir pradėjo pa
sakoti, kad jinai šiandien visai viena bu
vo pas dantų gydytoją. Jis toks geras, ji
nai jo nebijojo, ir jai nieko neskaudėjo. 
Taip besikalbėdamos, mes ėjom kartu na
mo. tSaiga pajutau, kad Nijolė tartum 
sustingo, nustojo kalbėtis ir pamažu pra
dėjo traukti savo ranką iš manosios.

Prieš mus per kelis žingsnius ėjo du ber 
niukai, karts nuo karto atsigręždami į mū 
sų pusę. Jie juokėsi ir sakė vis: „Plem- 
plem-blem“. Aš stipriau paėmiau Nijolę 
už rankos ir tyčia garsiau lietuviškai kal
bėdama, kiek greičiau pradėjau eiti pir
myn. Berniukai sustojo prie šaligatvio. 
Nežinau, ką jie norėjo pasakyti ar padary 
ti, bet aš „puoliau“ juos pirma: priėjusi 
prie jų, labai garsiai vokiškai pasakiau. 
„Matai, mes viską galim suprasti, ką jūs 
kalbate, o jūs mūsų — ne! Matai, tai 
jums ir plem-plem, kad nieko suprasti ne
galite, ką mes kalbam! Eh!“ O Nijolė, la
bai patenkinta ir vėl linksma, net liežuvį 
jiems parodė. Tie berniukai stovėjo, lyg 
pritrenkti, nes iš šitos pusės jie, matyt, 
dar niekuomet į šitą dalyką nežiūrėjo.

Tą patį vakarą pakviečiau pas save į 
svečius 4 mergaites: dvi lietuvaites ir dvi 
vokietaites. Jos visos čia pat stovykloje 
gyvena ir draugauja tarp savęs. Kaip vi
suomet, tokiais atvejais pirmiausia mes 
gėrėm arbatą su sausainiais ir norėjom 
jau žaisti, bet aš pradėjau kalbėti lietu
viškai su tom dviem savo tautietėmis. Vie 
na vokietaitė norėjo nusišypsoti, bet aš 
vėl tuoj perėjau į vokiečių kalbą ir pa
sakiau: „Matote, mes mokam vokiškai, o 
jūs lietuviškai nė žodžio. Galėtumėt ir jūs 
šiek tiek išmokti. Dabar, ateidamos pas 
mane J kambarį, sakykite „labas“, ir dė- 
kodamos už ką nors „ačiū“. Na, pakarto
kite“.

Jos rimtai pakartojo. Dabar po kelių 
savaičių jos visos šoko kartu klumpakojį, 
ir visi — lietuvių ir vokiečių vaikai — 
linksmai dabar dainuoja: „Reik mokėt ir 
žinot, kaip bernelį paviliot“.

šitas mažas, įvykis, nors ne tragiškai 
skamba, yra tikra tragedija. Tragedija tė
vams, kurie nebegali susikalbėti su savo 
vaikais. O vaikams tragedija, kad jie tu
ri slėpti savo tautybę mokyklose, norė
dami išvengti pajuokos ir pasityčiojimo. 
Čia gali padėti tiktai mokytojai, kurie tu
ri paaiškinti, kad žmonės kalba įvairiom 
kalbom, kad kiekviena tauta yra garbinga 
ir kad juo daugiau žmogus moka svetimų 
kalbų, juo jam geriau.

- Vakarytė

Romano konkursas su jeigu...
Nidos Knygų Klubo vadovybė, jau tre

jetą metų varanti savo darbą, juo toliau, 
juo menkiau jaučia tą kliūtį, kuri gali bū 
ti vadinama tinkamų išleisti rankraščių 
trūkumu. Rankraščių daugėja, leidybos 
planas gerėja, bet vadovybei rūpi dar ide 
alesnė padėtis, kad tas masinis skaityto
jas, kuriuo remiasi Nidos Knygų Klubas, 
gautų dar geresnių skaitinių. Dėl to Ni
dos Knygų Klubo vadovybė ruošiasi kreip 
tis į savo narius ir prašyti, kad tie 2.000, 
kurie dabar priklauso Klubui, sumestų 
tik po 1 dolerį ar jo atitikmenį kito kraš 
to valiuta. Šitaip susidarytų 2.000 dolerių, 
ir tuomet Nidos Knygų Klubas skelbtų 
romano konkursą. Būtų išleistas premijuo 
tasis, o šalia jo gal dar susirastų gerų da
lykų, kad ir nepremijuotinų, vis dėlto ver 
tų išleisti.
Sakytume, kad skaitytojų skonis gerėja

Kaip ir kas metai, taip ir šįmet kovo 
mėn. pradžioje buvo nuspręsta, kurią Ni
dos Knygų Klubo išleistąją knygą skaity
tojai laiko geriausia. Į išsiuntinėtąsias tuo 
reikalu anketas atsakė 507 nariai. Šįkart 
balsavimo rezultatus buvo pavesta suskai 
čiubti tai pačiai jau mūsų minėtajai ko
misijai, kuri skaitinėja rankraščius ir at
renka spausdintinuosius. Ji patikrino at
sakymus, atmetė 7 sugadintus ir nustatė, 
kad daugiausia balsų (176) gavo G. Flau- 
berto „Ponia Bovary“. Kitų eilė šitokia: 
Br. Daubaro „Uždangai nusileidus“ (137), 
„Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos De
šimtmetis“ (82), P. Orintaitės „Grožvy- 
lės meilė“ (55) ir prof. M. Biržiškos „Se
nasis Vilniaus universitetas“ (50).

Ženklai geri ne vien dėl to, kad „Ponia. 
Bovary“ laimėjo pirmąją vietą ir parodė 
musų skaitytojų plačiųjų sluoksnių su
gebėjimą atskirti ir įvertinti gerą knygą, 
bet ir dėl to, kad šiaip vadinami neran
giais, iš 2.000 net 507 lietuviai pasiryžo da 
lyvauti pačiame balsavime. (k.b.)

JAUNIMAS RYJA „ŽALGIRĮ“
Pirmuoju savo leidiniu perspausdinęs 

Juozo Sužiedėlio paruoštąjį „Žalgirį“, Ni
dos Knygų Klubas' gauna vis daugiau at
siliepimų, kaip tremties skaitytojas sutiko 
šią knygą. „Sekiau, kaip juo domėjosi jau 
nimas“, rašo p. A.S., „ir reikia pasaldyti, 
kad „rijo“, kaip Pietario „Algimantą“ 
(mačiau ir šeštadienio mokyklos moki
nių)“.

Ta proga pažymėtina, kad „Žalgirį“ pa
ruošęs Juozas Sužiedėlis, 15 metų atkalė- 
jęs, šiuo metu yra iš Sibiro grįžęs į Lietu
vą, tik jau besveikatis.

. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ“ JAU 
BAIGIAMA SPAUSDINTI

Vinco Kazoko verstasis flamando Tim
mermans romanas „Kaimietiškoji psalmė“ 
jau baigiamas spausdinti. Leidžia jį Ni
dos Knygų Klubas savo nariams. 

DU ANGLŲ KALBOS ŽODYNAI
Vilius Pėteraitis, mūsų žymus kalbi- 

ninkas-anglistas, savo lietuviškai-angliš- 
kojo žodyno antrąją laidą atidavė išleisti 
Terros knygų leidyklai. Pirmoji šio žody
no laida visiškai išsibaigusi. Žodynas yra 
apie 580 psl., pripažintas geriausiu mūsų 
turimųjų lietuviškai-angliškų žodynų. Ta 
pačia proga V. Pėteraitis susitarė su Ter
ra ir dėl angliškai-lietuviškojo žodyno lei
dimo, kuris šiuo metu jau baigiamas. Ši
tas žodynas taip pat bus didelės apimties, 
apie 50.000 žodžių, su ištarimu, apie 600 
psl. Lietuviškai-angliškas žodynas iš spau 
dos išeina dar šią vasarą, angliškai-lietu- 
viškas — greičiausia tik kitų metų pabai
goje. _______

— Marijampolėje (bolševikiškai pava
dintoj Kapsuku) Maskvos Čaikovskio var
do konservatorijos studentų lietuvių grupė 
suruošė didelį koncertą. Programą atliko 
studentai Digrys, Juodišius, Kulinauskas 
ir Jotys.
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gusias širdis, ir Skaistė, veikiama mano 
žvilgsnio, apsipylė raudonumu, nusisuko 
ir paslėpė veidą tarp gėlių. Savo rankų 
neatitraukė, kai pagavęs suspaudžiau del 
ne, keldamas prie lūpų.

Praeivių sutrukdyti, atsikėlėme ir pa
mažu leidomės takeliu, minėdami vaikiš
ką savo pasaką, atskleisdami tada kaup
tąsias mintis ir pusiau juokaudami, pu
siau su gailesčiu matavome praėjusius lai
kus. Emocijų pagautas Skaistės balsas 
kartais lūžo, įgaudamas jautraus švelnu
mo, ir jos žvilgsnis vis dažniau ir ilgiau 
rimo ant mano veido. Jos akyse seniai din 
go tie pasitikį atsargūs žiburiai, kurių vie 
toje dabar skleidėsi beginklis pasiilgimas.

Po atlaidų, tolumoje sudundėjus veži
mams, žvilgterėjo ji į mane, lyg pagalbos 
ir paskatinimo prašydama.

— Manęs laukia ūkininkas, turiu grįžti.
Pirmą kartą apkabinau jos liemenį.

— Pabūk.
— Penki kilometrai miško taku — bi

josiu viena...
— Aš palydėsiu, — šnabždėjau lenkda

masis.
Čia pat subaltavo skarelės, ir ji nusku

bėdama atsitraukė nuo manęs. Pavijęs 
ėjau greta, ir mūsų pečiai lietė vienas ki
tą.

— Pasilik, Skaiste, — prislopintu dus
liu balsu maldavau ją, gniauždamas jos 
nuleistos rankos delną.

Ji pasisuko veidu į mane, ir tada pama
čiau, kokią sunkią kovą ji veda su savim, 
pamačiau, kad jos anksčiau man nešiota
sis jausmas nėra žuvęs. Pilnas pergalės, 
lyg tas nelabasis gundytojas, nesiliauda
mas šnabždėjau:

Pabūk, pasilik, aš palydėsiu. Argi 
nori bėgti nuo manęs?

Ji netikėtai stabtelėjo, ir mes susidū

rėme kūnais. Vienas kitą palaikydami, 
kad nekristumėm, susipynėm rankomis.

— Vytai, ar galiu paklausti tavęs?
— Klausk.
— Ar tu neturi... nemyli... kitos...
— Ne, prisiekiu, esu laisvas, kaip ir 

tada, kada vienas kitu gyvenome.
Palengvėjimo atodūsis suvirpino ją. Žiū 

rėjo į mane bevalė ir išsekusi. Apsižval
gęs stvėriau ją į glėbį, siekdamas lūpų. 
Jos šviesios akys vis labiau bluko. Kai po 
valandėlės atsitraukiau, nereikėjo jau 
klausti, žinojau, kad ji lieka.

Ėjome gaišdami, bučiniais apipildami 
vienas kito veidą ir lūpas. Ji nebesirūpino 
aplinka, tai aš buvau priverstas sekti ke
lią ir dairytis į šalis, kad kas nors nepa
stebėtų mūsų elgesio. Stabtelėjau prieš 
pat bažnytkaimį, iš kur jau matėsi klebo
nija.

— Pabūk čia tarp šitų berželių. Aš nu
bėgsiu pakalbėsiu su dėde.

Ji išsitiesė žolėje ir užsimerkė prieš 
saulę. Nuskubėjau į kleboniją, tikėdama
sis sugaišti tik vieną kitą minutę. O kai 
patekau į namus, tai virtuvėje išvydau 
nemalonų vaizdą. Dvi moterėlės šokinėjo 
apie šeimininkę, o toji laikė atkištą ran
ką, iš kurios čiurkšlėmis bėgo kraujas. Ne 
begalėdamas išsisukti, išsitraukiau vaisti
nėlę, apvaliau žaizdas ir pradėjau stabdy
ti kraują. Dirbau atsidėjęs, ir tas darbas 
užgesino mano dundantį kraują. Kai bai
gęs ploviausi rankas, susirūpinęs ir žy
miai blaiviau ėmiau žiūrėti į savo susiti
kimą su Skaiste.

Neabejojau, ji dar myli mane. O aš? 
Taip, tada, o dabar? Jau esame ne gim- 
naizstai ar bent išriedėję iš gimnazistų. 
Mūsų pasielgimas jau įpareigoja, ir šios 
dienos nuotykis jai gali atrodyti rimtas, 
vedąs į lemiamą tikslą. O man? Gal tik 
neįpareigojantis vasaros dienos malonu
mas, po kurio, eidamas su kita, vengsiu 

Skaistės, sukdamas į šalį nusikaltusias 
akis, kad nematyčiau nebylaus priekaišto. 
Suprasti save, pasverti manyje likusį ir 
tebeglūdintį jausmą Skaistei reikia laiko, 
rimties, negalima vėjavaikiškai apsvaigti 
ir žengti žingsnį, kuris jau nebeleis grįžti. 
Be to, gerbiau savo dėdę kleboną, kuris 
daug padėjo mums, ir bet koks nerimtas 
mano žingsnis užgautų jį iki gilumos šir
dies. Koks nepadorus kvailys buvau, verž 
damasis su bučiniais, glamonėjimais.

Kol stovėjau prie lango, man tai buvo 
aišku, suprantama, bet žinojau, kad išė
jęs iš tų sienų į klykiančią dieną, palietęs 
žvilgsniu Skaistę, vėl pasimesiu, vėl apims 
mane tas vasaros ir jaunystės apsvaigi
mas, o tą abejojimo ir kovos akimirką 
įėjo Zubrys. Staigios minties pagautas pa
prašiau:

— Ji ten prie keturių berželių. Paly
dėk ją į namus. Sugalvok ką nors, patei
sink mano neatėjimą...

Ir tuoj išbėgau į kitą kambarį, kad ne
atšaukčiau sprendimo, kuris išsprukęs 
taip sunkiai prislėgė, jog nežmoniškai gai 
lėjausi ištaręs jį, o lūpose stingo keiksmo 
žodžiai.

Pamačiau Zubrį tik išvažiuojant. Kai 
įjungiau motorą ir trūktelėjome pirmyn, 
valdydamas balsą, paklausiau:

— Kaip paaiškinai jai mano dingimą?
— Pasakiau, kad tavęs neišleido sužie

duotinė. Tai buvo rimčiausia priežastis, 
kurią galėjau sugalvoti...

— Kvailys! — riktelėjau, vos nepalei- 
dęs vairo. Įtūžęs tikriausiai kirsčiau jam 
į veidą, jei galėčiau pasiekti. Įsiutęs va
riau mašiną, ir vargas, jei pasitaikytų kad 
ir mažiausia kliūtis. Tas šėtonas sugalvo
jo skaudžiausią, Skaistę žudantį žodį. Ką 
ji juto, kaip ji reagavo? Ar patvino aša
romis, ar sustingo paraližuojančiu klyks
mu? Kas supras, atspės moterį, kuriuo ke

liu ji gali pasukti beviltišku, širdį ėdan
čiu krizės metu?..

Zubrio nenorėjau klausinėti, nenorėjau 
parodyti, kaip giliai jis man įkirto. Be
veik sudie nepasakę persiskyrėme. O vė
liau ir susitikę sukome aplink, kad netek
tų galvos linkterėti.

Po tos kelionės ko greičiausiai parašiau 
jai atsiprašomąjį laišką ir su džiugiu smal 
sumu laukiau atsakymo, nes pakito man 
dienos ir nuotaika: tas trumpas pasimaty
mas suvirpino praeities aidus, ir Skaistės 
pasiilgimas pradėjo čiulpti mano dienas.

Nubluko visos ligšiolinės mano gražuo
lės, nuobodūs pasidarė draugiški suėji
mai, prailgo studijos, ir jutau, kad vis ga
lingiau traukia ten prie kryžkelės, kur su 
tikau ją. Degė lūpos prisiminimais, kaito 
akys, beskęstančios jos akių žydrynėje, ir 
jutau, kad grįžta tas nenugalimas, viską 
apimąs jausmas — meilė.

Tačiau laiško iš jos nesulaukiau. Para
šiau kitą, karštesnį, bet pagalvojęs suplė
šiau jį, nes nutariau pats nuvykti, prie ke
turių akių išsiaiškinti, viską atvirai iš
kloti. Kaip tik artėjo puiki proga: mano 
dėdės vardinės. Teisybė, ne už savaitės ki
tos, bet už trijų mėnesių, o vis dėlto buvo 
verta laukti, verta ilgėtis to susitikimo, 
tos jausmų išpažinties, to visko atleidžian
čio žodžio — myliu.

Nesibaigiančios, skaičiuojamos dienos, 
prakeiktai ilgos valandos pagaliau nuslinko 
amžinybėn, ir svaigdamas nekantrumu 
jau ruošiausi kelionėn, kai sutiktas gim
nazijos laikų bičiulis pranešė perkūnišką 
žinią. Prieš keletą dienų Skaistė ištekėjo 
už mažažemio ūkininko. Nuostabiausia, 
kad pasirinktasis neturėjo jokių moterį 
patraukiančių savybių. Bičiulis tik pe
čiais trūkčiojo, tvirtindamas, kad tokio 
prasto netašyto kelmo ir su žiburiu rei
kia ieškoti. Išprotėjo mergaitė, ne kitaip!

Žinoma, jau nevažiavau pas dėdę, už

gniaužęs savyje audrą, kuri ilgai nerimo 
ir kuri liko rusenti.

Dabar štai sėdėjau prieš ją ir norėjau 
viską išpasakoti, viską iškrauti, norėjau 
tai padaryti atvirai ir nuoširdžiai.

— Tu man tada neatsakei į laišką. Gal 
tu netiki, bet vienintelė priežastis, dėl ku
rios tada negrįžau, pas tave, buvo ne to
ji, kurią tau pasakė anas tipas, bet kad 
bijojau savęs, bijojau užgaut tave...

Ji neklausydama pasuko galvą, akimis 
nubėgdama prie vaiko.

Ištiesiau ranką ir draugiškai padėjau 
ant jos rankos.

Ji staiga atitraukė ją, lyg ko biauraus 
paliesta.

— Man laikas eiti, — pakilo iš vietos.
— Andriau, — pašaukė berniuką nuo 

lango.
Sužvangėjo ant stalo pinigas.
Sėdėjau, tartum prikaltas prie kėdės. 

Tačiau ne jos išėjimas prikalė mane, už
imdamas kvapą, bet pašauktojo sūnaus 
vaizdas, kuris degino mano vaizduotę. 
Mat, eidamas pro šalį, jis pasuko galvą į 
mane: rudi plaukai, apskrita, charakterin
gai šaunanti į viršų nosis! Neabejotinai 
Mykolas Zubrys pasivaideno!..
Automatiškai sužėriau smulkius centus į 

kišenę — padavėjos duotąją grąžą. Tik 
žymiai vėliau susigaudžiau, kad tai buvo 
ne mano pinigai, kad tai Skaistės numes
tasis sidabrinis apmokėjo ir mano sąskai
tą...

Jau slavai sukilo. Nuo Juodmario krašto 
Pavasaris eina Karpatų kalnais.

Maironis.
*

Laukai pavasarėja.
Tik dar rytais šalčiukai.
Dangaus pakluonėmis vaikštinėja 
debesų jaučiukai.

K. Binkis.
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MINTYS APIE TAUTINI 
GLAUDUMĄ

Išsibarsčiusiems po pasaulį, mums kyla 
ir nuolat kils klausimas, kaip išlikti. Jau 
ir šiandien yra nemaža nubyrėjusių. Jau 
ir šiandien yra tokių, kurie apsistojo tū
lame nuošaliame užkampyje, ten užsidir
ba duoną ir net nieko nebenori žinoti, kas 
vyksta lietuviškoje bendruomenėje. Tokie 
nubyrėjimai kelia rūpestį tiems, kurie dar 
tebesinešioja mintį, kad mums tektų ar
čiau vieni kitų laikytis, sudaryti stipres
nį frontą šiandieninėje kovoje ir, švieses
nės rytdienos sulaukus, juo pilnesnėmis 
gretomis pasukti į gimtąją žemę.

Kaip gi mes turėtume laikytis šiandien, 
kad toji rytdiena mus užkluptų ne praski- 
dusius ir palaidus? „Tėviškės Žiburių“ 
savaitraštyje (Nr. 4) bando atsakymą duo
ti Pr. G. straipsnyje „Lietuvių ghetto“. 
Straipsnio autorius, prisiminęs nesenąjį 
žydiškąjį ghetto, į kurį Hitlerio prievarta 
buvo grūdami žydai, vėliau daugiausia iš
žudyti, sako, kad šitokios rūšies priemonę 
mažumoms išskirti iš krašto gyvenimo 
pasmerkė visas kultūringasis pasaulis, nes 
šitoji sistema buvo paremta žiaurumais.

Bet esąs kitos rūšies ghetto, kuriuo 
mėgsta naudotis laisvieji žydai — „be sar
gybinių, be spygliuotų vielų ir be baimės 
dėl rytojaus“. Tokiame ghetto žydai išlai
ko savo šventoves, mokyklas, chorus, laik
raščius, verslus ir t.t. Tai padeda tautiš
kai išsilaikyti. Šitaip atsiskyrę nuo gyve
namojo krašto bendruomenės laikosi ne 
vien tik žydai, bet ir JAV ir Kanadoje įsi
kūrę hutteritai. Jie sudaro lyg valstybę 
valstybėje. Šituos pavyzdžius turėdamas 
galvoje, straipsnio autorius toliau spren
džia mūsų lietuviškosios bendruomenės 
klausimą Amerikos žemyne pagal ghetto 
kategorijas:

„O kaip su Lietuva Amerikos žemyne? 
Lietuvių čia priskaitoma virš milijono. 
Vien Kanadoje esame tuo tarpu gausesni 
už hutteritus. Vis dėlto apie lietuvių gau
sėjimą niekas nekalba; visų rūpestis — 
kaip ilgai išliksime? Ir tai ne be pagrindo. 
Jeigu mūsų .,ghetto“ būtų kur nors Mani- 
tobos ar Albertos plotuose, kur galima izo
liacija, ir mes kalbėtume ne apie išlikimą, 
o apie augimą. Tapti mums tokia sala ne- 
įmanoma; gyvenant daugiausia miestų
skruzdėlynuose, reikia norint nenorint tap
ti viso krašto bendruomenės dalele. Čia
tačTir kyla problema, su kuria tenka grum 
tis visiems savitų tautinių grupių žmo
nėms. Juk jų gyvenimas nusitęsia per du 
pasaulius — savąjį tautinį ir svetimąjį, 
kuris daugiau ar mažiau turi tapti savu. 
Gimusiem? Lietuvoje atsineštinis pasaulis 
yra visada mielas ir nesunkiai duodasi iš
laikomas. Čia gimusiems savesnis yra vie
tinis pasaulis su visa jo galvosena, ir tė
vų atsineštasis pasaulis sunkokai duodasi 
apčiuopiamas. Pirmieji yra daugiau linkę 
užsidaryti savo lietuviškajame „ghetto“, 
antrieji — iš jo pasitraukti, įsitaisyti vie
tiniame gyvenime ir tuo išvengti dvilypio 
pasaulio, kuris ne visuomet lengvai duo
dasi derinamas“.

Straipsnio autoriaus išvados dėl uždaru
mo yra itin liberalios. Jis rašo:

„Ir viena ir kita linkmė veda betgi nu
skurdimo keliu. Užsidarantieji savo pasau
ly, užsidaro ir nuo gyvenamojo krašto lo
bynų, o paneigiantieji atsineštinį tėvų lo
byną praranda pagrindinį raktą į savąjį 
dvasios turtinimą. Mūsų sąlygomis būti
nas yra toks „ghetto“, kuris pajėgia iš
saugoti lietuviškąjį lobyną ir kartu neuž
kerta kelio įsijungti į gyvenamojo krašto 
tėkmę. Mūsų „ghetto“ turi būti sintetinis, 
jungiąs abu pasauliu. Šis bruožas mums 
nebuvo svetimas ir Lietuvoje, kur rytų-va
karų įtakos vertė mus savito gyvenimo ne
apleisti ir kitų kūrybos nepaniekinti. O ir 
čia būdami turėtume gyventi tuo plačiuo
ju akiračiu, kuriame būtų įmanoma dvie
jų pasaulių pusiausvyra“:

Vis liūdnėjanti ateitis
Savaitraštis „Vienybė“ (Nr. 5) išsi

spausdino Vytauto Meškausko straipsnį 
„Lietuviškoji knyga 1956 metais“, kuria
me apžvelgiamas praeitų metų knygos der 
liūs ir bandoma žvilgterėti į ateitį. Dėl 
praeitų metų V. Meškauskas rašo:

„Lietuviškų knygų praeitais metais iš
leista apie 20. Ir tai ne tik JAV, bet ir iš 
viso laisvajame pasaulyje. Mūsų leidi
niuose dar vyravo grožinė literatūra. (At
rodo, kad tai buvo paskutiniai tokie me
tai). Patiekti buvo du romanai: B. Pūke- 
levičiūtės „Aštuoni lapai“ ir A. Lands
bergio „Ilgoji naktis“, J. Savickio litera
tūriniai užrašai „Žemė dega“, A. Škėmos 
drama „Pabudimas“, eilėraščių rinkiniai: 
A. Gustaičio „Anapus teisybės“ ir E. Gruo 
džio „Aguonos ir smėlis“, jaunimui Terra 
patiekė naują Grimų pasakų leidinį ir jū
rininko Sindbado nuotykius. Atsiminimų 
pasirodė Raštikio „Kovose dėl Lietuvos“ 
ir V. Ramojaus „Lenktynės su šėtonu“. 
Tai bene visi nauji leidiniai, kiti buvo pa
kartojimai — naujos laidos.

„Kaip ir pas amerikiečius, taip ir pas 
mus daugiausia buvo išparduota ne gro
žinės literatūros — Dr. Sruogienės Lietu
vos istorijos buvo parduota daugiau negu 
kurios nors kitos knygos, apie 1.700 egz. 
Dėl antrosios vietos varžosi Raštikis, Pū- 
kelevičiūtė ir Savickis. (Reikia pastebėti, 
kad A. Landsbergio romanas pasirodė vi
sai neseniai).

„Leidyklų tarpe pirmavo čikagiškė Tė- 

rra su 7 leidiniais, išleidusi daugiau negu 
jos artimiausi varžovai Draugo knygų klu
bas ir Anglijos Nida kartu. Visos kitos 
leidyklos išleido po vieną leidinį“.

Su leidimo vadinamaisiais biznio reika
lais V. Meškauskas iškelia ir tas priežas
tis, kurios pranašauja liūdną mūsų knygos 
ateitį. Čia jis rašo:

„Leidėjai skundžiasi, kad knygų leidi
mas pasidarė nepelningas biznis, iš kurio 
neišsiversi. Lietuviškos knygos paklausa 
esanti sumažėjusi net 2/3. 1952-53 metais 
buvo išleista po 70-80 knygų. Tais metais 
dar buvo galima tikėtis išparduoti ir po 
porą tūkstančių egzempliorių. Šiuo metu 
savo apskaičiavimus reikia daryti iš... 500 
egz. Daugiau galima išparduoti tik labai 
populiarios, gerai išreklamuotos knygos.

„Kas dėl to kaltas? Visų pirma smarkiai 
vykstąs nutautėjimas. Vis daugiau lietu
vių nustoja domėtis lietuviškais reikalais, 
kiti bando lietuviškai knygai statyti tarp
tautinius reikalavimus, kuriuos tik reta 
mūsų knyga tegali patenkinti. Antra, lei
dėjams knygų leidimas pasidarė pašalinis 
verslas. Jie juo verčiasi daugiau iš išsi- 
bėgėjimo. Dėl to jie sumažino savo pastan
gas lietuviška knyga sudominti platesnę 
publiką“.

O, va, ta pirštu prikišamoji ir straips
nio autoriaus iš anksto ironiškai pasitin
kamoji ateitis su visais kabliukais ir klaus 
tukais:

„Perspektyvos? Autoriai turės patirti, 
kad knygų rašymas yra visai nesunkus 
darbas palyginus su pastangomis surasti 
leidėją! Ypač tai liečia jaunesniąją kartą, 
dažnai nenorinčią rašyti „pavėjui“, bet 
ieškančią naujų kelių sau išreikšti. Nusi
raminimui galime prisiminti, kad tai nėra 
vien tik lietuvių problema. Leidėjų sunku 
susirasti ir jauniesiems amerikiečių, ang
lų bei prancūzų rašytojams. Proporcingai 
imant, mes nesame atsilikę; blogiau atro
do, kai atsimeni, kad iš 30 ar 40 tūkstan
čių iš Lietuvos pabėgusių asmenų didesnę 
dalį sudarė inteligentai, kuriems statyti
ni didesni reikalavimai“.

PLB Seimo Organizacinio Komiteto Darbai
PLB Seimui rengti Organizacinis Komi 

tetas, sudarytas praeitų metų rudenį New 
Yorke, savo veiklą plečia ir intensyvina. 
Iki šiol įvyko penki prezidiumo posėdžiai. 
Prezidiumą sudaro: Prel. J. Balkūnas — 
pirm., J. Šlepetys ir A. Ošlapas — vice
pirmininkai, V. Vaitiekūnas. — sekr. ir A. 
Trečiokas — iždininkas.

Organizacinio Komiteto pilnatį sudaro 
prezidiumas ir visų komisijų pirmininkai. 
Iki šiol įvyko penki pilnaties posėdžiai. Be 
to, turėta 3 prezidiumo pasitarimai su ko
misijomis.

Š. m. vasario 20 d. pilnaties posėdyje 
buvo galutinai priimta PLB Seimo Konsti 
tucija, kuri nusako Seimo tikslus, jo šau
kimo tvarką ir atstovų rinkimo taisykles.

PLB Seimo Organizacinis Komitetas 
jau yra gavęs penkis Seimo žymenio pro
jektus. Netrukus tinkamiausias jų bus pa 
rinktas, pagamintas ir pradėtas platinti 
visose lietuvių kolonijose.

PLB Seimas pareikalaus žymių išlaidų, 
kurioms telkti yra sudarytas Finansų Ko
mitetas, A. Trečioko vadovaujamas.

Pirmasis, atsiliepęs į Finansų Komisi
jos atsišaukimą ir paaukojęs Seimo reika
lams penkis dolerius yra prel. F. Bartkus 
iš tolimojo Texas. Komisija tiki, kad visi 
lietuviai supras Seimo reikšmę ir šį reika 
lą gausiai savo aukomis parems. Lėšos 
bus reikalingos Seimo proga rengiamiems 
kultūriniams pasirodymams finansuoti ir 
iš užjūrio atvykstančių Seimo atstovų ke
lionės išlaidoms padengti.

Seimo proga įvykstančio simfoninio kon 
certo dirigentu pakviestas muz. Marijo- 
šius. Jis veda plačius pasitarimus su ki
tais liet, muzikais tinkamiausio repertua
ro parinkimo reikalu. Koncerto repertu
aro Jury komisijon be to įeina prof. K.V. 
Banaitis ir prof. J. Žilevičius. Pastarasis 
yra ir tarpininku tarp Seimo Org. Komite 
to ir muzikų.

PLB Seimo Organizacinio Komiteto ri
bose veikia simfoninio koncerto rengimo 
komisija, V. Tysliavienės vadovaujama, 
kuri rūpinasi orkestro, salės ir kitais su 
koncertu susietais technikiniais reikalais.

PLB Seimo proga New Yorke įvyks re
prezentacinė lietuvių dailininkų ir skulp
torių paroda vienoje iš žymesniųjų New 
Yorko galerijų. Parodos rengimo komisi
jai pirmininkauja E. Kulbokienė, o na
riais pakviesti Jasaitytė ir Šalčius.

PLB Seimo proga New Yorke rengiama 
ir plati Lietuvos pašto ženklų paroda, ku
rios surengimu rūpinasi New Yorko Lietu 
vių Filatelistų Draugija, V. Motuzo vado
vaujama.

Lietuviškosios spaudos rengimo komisi
jai pirmininkauja rašytojas J. Aistis. Pa
rodoje numatoma pavaizduoti ne tik da
bartinę lietuviškąją raštiją, bet ir jos is
torinę raidą.

Seimo ūkiniams reikalams tvarkyti yra 
sudaryta ūkio komisija, kurios pirminin
ku yra Dr. A. Skėrys.

PLB Seimo informacijos reikalais rūpi
nasi Informacijos Komisija, kurios pirmi
ninkui, kun, B. Mikalauskui, išvykus, pa

Šypsniai pro ašaras
Senų karvių istorija

Tur būt, visi girdėjome ir skaitėme apie 
senas, nelaimingas karves, kurias anglai 
parduoda prancūzų mėsininkams. Tų kar
vių istorija sukėlė ant kojų Anglijos Gy
vulių Globos Draugiją, Spaudą ir net Par 
lamentą.

Mat, anglai, nors ir garsūs jautienos mė 
gėjai, karvienos ir dar senos — nenori. 
Todėl savo senas karves jie eksportuoja į 
Prancūziją. Ką su jomis daro prancūzai 
— nežinia. Gal skerdžia ir valgo, o gal pa
verčia į „jautieną“ ir vėl eksportuoja... 
Iš visos tos karvių prekybos paaiškėjo tik 
vienas dalykas: pirkliai su jomis elgiasi 
žiauriai ir negailestingai. Gyvuliai sugrūs 
ti į ankštas patalpas išbūna kelionėje po 
kelias dienas be vandens ir pašaro. Į Pran 
cūziją dažnai karvės atvyksta sužeistais są 
nariais, nulaužytais ragais ir sukruvinto
mis kojomis. Spauda šį reikalą kėlė su 
dideliu pasipiktinimu, o Parlamente ats
tovai reikalavo vyriausybę šią prekybą vi 
sai uždrausti, nors ji ir labai būtų pelnin
ga.

Mano senas darbo draugas, kramtyda
mas keliais dantų likučiais liesą sumušti
nį ir tuo pačiu metu skaitydamas karvių 
istoriją, nuolat kartojo: „Kaip baisu, kaip 
baisu, vargšai gyvuliai“... Nebeiškentęs 
aš jam papasakojau dar žiauresnę istori
ją, tik ne su gyvuliais, bet su žmonėmis. 
Jie taip pat buvo sugrūsti į prekinius va
gonus be maisto ir vandens. Jie kentėjo, 
dejavo ir vietoje mirė. Jų pakrovimo vieta 
buvo Lietuva, o kelionės tikslas — Sibi
ras. Jie šaukėsi pagalbos, bet niekas ne
padėjo, maldavo nors lašo vandens, bet 
niekas nedavė. Savo skausme jie atrodė 
ne tik žmonių, bet ir Dievo apleisti...

„O kodėl jie nepaprašė, kad atneštų cup 
of tea?“ — nustebęs pasakė mano kaimy
nas. Šyptelėjau pro ašaras. Daugiau aiš
kintis atrodė beprasmiška.

Didžiausias pasaulyje kraštas
Patogiai įsitaisęs vagono minkštasuoly

je, įsikibau į „Don Kamilijaus mažąjį pa

kviestas St. Dzikas. šios komisijos nariai 
reklamuos spaudoje seimo idėją ir leis pe 
riodinį biuletenį spaudai, per kurį visuo
menė bus supažindinama su pasirengimų 
seimui eiga. Informacijos Kbmisijon pasi
žadėjo įeiti šie laikraštininkai: V.. Bar- 
čiauskas, E. Čekienė, K. Čerkeliūnas, A. 
Šalčius, V. Gervickas, P. Jurkus, S. Nar- 
keliūnaitė, kun. J. Petrėnas ir A. Sodaitis.

Sporto šventė, kurioje dalyvaus geriau
si lietuviai sportininkai iš viso pasaulio, 
įvyks seimo proga New Yorke. Rengimo 
Komisijai pirmininkauja A. Vakselis.

1957 m. kovo 6 d.
PLB Seimo Informacijos Komisija, 

145, Waterbury St., Brooklyn 6, N. Y. USA

SPORTAS
VILTIS pasiekė pusfinalį

Bert Williams Taurės varžybose Viltis 
susitiko su Wolverhamptono Krepšinio 
Klubu, kuris pasirodė labai stiprus vie
netas su geru zoniniu dengimu. Pirmąjį 
kėlinį, negalėdami prieti prie krepšio, 
viltiečiai pralaimi 21:10.

Antrajame kėlinyje, atlikus keletą tak
tiškų pakeitimų, Viltis, parodydama grei
tą žaidimą, pradėjo rezultatą lyginti, 
galutinai pasiekdama 28:28. Pratęsime abi 
komandos įmetė tik po vieną krepšį, ir 
rezultate 30:30 buvo priversti žaisti antrą 
pratęsimą, per kurį viltiečiai, sukaupę vi
sas jėgas, išsikovojo 6 taškus prieš Wolv. 
Krepš. Klubo 2. Baigminis švilpukas nu
traukė gražias rungtynes 32:36 Vilties 
naudai.

Kitose rungtynėse prieš malajiečius 
Viltis išėjo laimėtoju rezultatu 51:32, tuo 
pačiu padidindama galimybes laimėti ly
gos varžybas.

Viltis pralaimėjo
Viltis pralaimėjo prieš Withmore Klubą 

31:23 Bert Williams Taurės finale, kuris 
įvyko Baths didžiojoje salėje. Žaidimo žiū 
rėjo daugiau kaip 400 žmonių. Viltiečiams 
baisiai nesisekė metimuose, ir grindys bu
vo slidžios, kas neleido viltiečiams išvys
tyti tempo. Šiaip gerai pasirodė J. Snabai- 
tis ir D. Forrester tiek puolime, tiek ir 
gynime. Jei Viltis būtų gerai panaudojusi 
šiuos žaidėjus, gal ir būtų laimėjusi.

Viltis susikoncentravo Lygai ir turi pro 
gos laimėti.

Viltis pralaimėjo Birmingham© 
čempijonams

Dėl įvairių priežasčių Viltis teturėjo tik 
penkis žaidėjus. V. Kasnickas buvo penk
tasis ir gerai žaidė gynime.

Dolobran A. C. turi du Anglijos rinkti
nės žaidėjus ir vieną augalotą kandidatą. 
Taigi Viltis nesitikėjo laimėti, turėdama 
tik penkis žaidėjus. Bet pirmame kėlinyje 
Viltis žaidė taip' gerai, kad visi stebėjosi. 
Tik prieš pirmojo kėlinio galą, viltiečiai 
pakriko, ir tai įgalino priešą užmesti ke
letą krepšių. Pirmasis kėlinys baigiasi 27- 
37. Antrajame kėliny, neturėdama pakai
tų, Viltis pavargo ir nebegalėjo atlaikyti 
priešo veržlumo. Rungtynės baigėsi 81:47 
Vilties nenaudai.

Už Viltį žaidė ir taškus pelnė: V. Kel- 
mistraitis — 26; U. Manga — 9; P. Jasio- 
nis — 8; I. Vanags — 4; V. Kasnickas —0.

Birminghamo komanda Pogan, lenkų 
studentų komanda, atvyksta kovo 23 d., 
5.30 v. p.p., žaisti prieš viltiečius V'ithmo- 
rė salėje. Prašome atsilankyti ir moraliai 
paremti viltiečius. 

saulį“. Šviesus ir šiltas vagonas, monoto
niškai dundėdamas geležiniais bėgiais, su
darė visai palankias sąlygas gėrėtis Gu- 
areschi sąmojais. Keleivių buvo nedaug. 
Šalia manęs sėdėjęs pagyvenęs, inteligen
tiškos išvaizdos anglas muistėsi po rytinio 
laikraščio sporto skyrių ir, papsėdamas 
naujutėlaitę pypkę, leido kvepiančių dū
mų kamuolius. Abu buvome savimi paten
kinti ir vienas kitu nesidomėjome. Kaip 
ir dera geriems šio krašto gyventojams.

Pagaliau anglas, geroką valandą spok- 
sojęs į mano skaitomosios knygos virše
lį, paklausė: „Vokietis?“ „Ne“, atsakiau. 
„Lenkas?“ „Irgi ne“. „Tai kas jūs būsi
te“, nekantriai pradėjo kamantinėti ang
las. „Lietuvis. Ar jūs žinote ,kur yra Lie
tuva?“ „O taip, tai viena iš prieš karą bu
vusių Pabaltijo valstybių, taip sakant, vals 
tybė — nykštukas“. „Toji valstybė ne tik 
buvo, bet ir dabar tebėra“, aš atsakiau 
jam. „Tik ji dabar rusų okupuota ir nuo 
Vakarų atitverta Geležine Uždanga. O 
kai dėl mažumo, tai ji dabar yra viena iš 
didžiausių pasaulyje“. „Kaip tai?“, pa
klausė susidomėjęs anglas. „Labai papras 
tai. Lietuvos žemės remiasi į Baltijos jū
rą, jos valdžia sėdi Maskvoje, o gyvento
jai išsimėtę po plačiausią Sibirą...“ „I 
see...“, numykė kiek pagalvojęs mano kai
mynas.

Tuo tarpu traukinys atvažiavo į mano 
sustojimo vietą, ir aš turėjau nutraukti 
pradėtąjį pokalbį apie mažas valstybes, 
kurios „savo noru“ įsijungia į komunisti
nę Rusijos imperiją. Atsisveikindamas 
anglas pasakė: „Tai jūs esate didžiausios 
valstybės pilietis“.

šyptelėjau ir pasukau savais keliais.

Baltoji stirna
Vienoje Anglijos girioje iš kažkur pasi

rodė balta stirna. Ją pastebėję medžioto
jai labai įniršo ir, pasitelkę šunų rujas, nu 
tarė baltąją stirną užmušti. Negirdėtas 
daiktas. Iš kažkur atvykusi balta išsigi
mėlė gali sugadinti visą tauriųjų stirnų 
giminę! Nelaimingas žvėrelis net vandeny 
nerado išsigelbėjimo. Plaukiančią pasivi
jo šunes ir, suleidę į kaklą žiaurias iltis, 
sukruvino baltąjį kailį...

Baltosios stirnos tragedija kartojosi žmo 
nijos istorijoje per amžius. Ta proga vie
nas anglų laikraštis (Daily Mail) įsidėjo 
vedamąjį, kurio vieną kitą mintį apie bal
tosios stirnos persekiojimą negaliu iškęsti 
neatpasakojęs. Štai Hitleriui baltoji stir
na buvo žydai. Jis šaukė: „Jei jiems leisti 
veistis, tai jie sugadins visą grynąją arijų 
veislę“. Ir naikino žydus be pasigailėjimo. 
Raudonieji Rusijos viešpačiai šaukia, kad 
nėra pasigailėjimo baltiesiems liaudies iš
naudotojams. Ir maudosi tų „liaudies prie 
šų“ kraujuje ir ašarose. Pietų Afrika ne
apkenčia savo negrų, kam jie juodi, Ame
rika taip pat vis dar nėra apsipratusi su 
mintim, kad juodieji negrai yra tokie pat 
žmonės, tik skirtingos spalvos. Arabų pa
saulyje sunaikinimo verta baltoji stirna 
yra Izraelio valstybė, o Indijos muzulmo- 
nams — hindai. Ir taip per visą pasaulį ir 
per visą istoriją.

Sena vengrų legenda pasakoja, kad 
anais neatmenamais laikais, kai pirmieji 
magi j arai atsirado vidurio ■ Europos stepė 
se, juos vedęs gražus, baltas briedis. Tas 
briedis išvedęs vengrus į laisvę ir nepri
klausomybę. Kai vengrų laisvė atsidūrė 
pavojuje, briedis vėl pasikėlė. Bet nepati
ko jo baltoji spalva raudoniesiems Krem
liaus pataikūnams, ir jie pasikvietė rusų 
tankus, kad persekiotų ir nužudytų jį.

O Nepriklausomoji Lietuva ar nebuvo 
grakštutė balta stirna, pasinešusi į Balti
jos pajūrį laisvės ryto rasa atsigaivinti? 
Ir kuo ji kam nors prasikalto, ką nu
skriaudė? Nieko. Kitiems linkėjo laisvės 
ir pati norėjo būti laisva. Bet nepatiko 
jos laisvas gyvenimas raudoniesiems žmo 
nių medžiotojams, ir jie persekioja ją, gi
liai sukruvindami ne tik jos veidą, bet ir 
pačią širdį.

J. Lauras

— Šiemet dabartinės sovietinės Gudijos 
teritorijoje Astrevo rajone gyvenantiems 
lietuviams pradėta dėstyti gimtoji kalba. 
Vilniaus'' radijas 1957.1.3 skelbia, kad 
„tiek vaikai, tiek jaunimas su meile lanko 
lietuvių kalbos pamokas, skaito lietuviš
kas knygas“. Vilniaus pedagoginio institu
to studentai .sužinoję, kad lietuvių tauti
nėje bibliotekoje trūksta lietuviškų knygų, 
nutarė padovanoti jiems pirmą lietuvišką 
bibliotekėlę. Grupė lietuvių kalbos ir li
teratūros fakulteto studentų, vadovaujami 
dėstytojo Mikalausko, Astrovo rajono Gir
diečių, Pristautų ir Gilių kaimo bibliote
koms nuvežė daugiau kaip 300 įvairaus 
turinio lietuviškų knygų, o rajono lietu
viams užprenumeravo 15 įvairių lietuviš
kų laikraščių ir žurnalų.

(E)

Viltis — Dudley
Viltis lengvai laimėjo šias Lygos rung

tynes 65:18. Tai pagerino Vilties taškų san 
tykį. Reikia pažymėti, kad Viltis nėra pra
laimėjusi rungtynių Wolverhamptono Ly
goje. Bet Dudley yra antroje vietoje, tik 
su dviem pralaimėjimais. Prieš viltiečių 
staigų veržimąsi Dudley baisiai pakriko, 
o viltiečiams gerai sekėsi metimuose.

V. Kclmistraitis

NE VIEN TIKTAI 
DUONA

Kardinolas Mindszenty kaitą pasakė sa
vo raudoniesiems tardytojams: „Jūs gali
te pasiimti mano kūną, bet mano siela nie 
kada jums nepriklausys“. Žmogaus siela 
yra laisva ir tada, kai jis uždarytas kalė
jime ar gyvena nuolatinio persekiojimo 
ir mirties baimėje. Per 39 metus Rusijos 
valdovai bandė pavergti vadinamojo ta
rybinio žmogaus sielą ir padaryti ją klus 
niu komunistų partijos įrankiu. Per visą 
tą laiką ne tik partijos ir valstybės ma
šina, bet taip pat menas ir literatūra bu
vo įkinkyti į melo ir klastos propagandą. 
O vis dėlto, vos tik po Stalino mirties 
švystelėjo nors ir neaiškus laisvės pra
giedrulis, iš visų pusių pasigirdo tiesos pa 
siilgusios jaunosios kartos šauksmas: „Mū 
sų literatūra iki šiol buvo vien tik didelis 
melas. Pagaliau turime progos pamatyti 
literatūroje besireiškiančią tiesą“...

šitaip reiškė savo nuomones Rusijos 
studentai po to, kai praėjusį rudenį žurna 
las „Novy Mir“ per tris numerius išspaus 
dino niekam nežinomo autoriaus Dudin- 
cevo knygą „Ne Vien Tiktai Duona“. De
ja, šitas Dudincevo kūrinys niekada netu
rėjo progos pasirodyti vienoje knygoje, 
nes, ryšium su Vengrijos įvykiais. Sovie
tų Sąjungoje prasidėjęs laisvės atodrėkis 
pasibaigė, ir „Ne Vien Tiktai Duona“ bu
vo uždrausta spausdinti ir platinti. Au
torius buvo pasmerktas už faktų iškraipy 
mą ir partijos disciplinos pažeidimą, o 
„Novy Mir“ pakaltintas už tokios knygos 
spausdinimą. Tačiau, nežiūrint tai, Du
dincevo kūrinys trijuose žurnalo nume
riuose slaptai keliauja iš rankų į rankas 
ne mažesniu tempu, kaip vodkos stikliu
kas Kremliaus baliuje. Ir tie, kuriems ją 
teko skaityti, teigia, kad „Ne Vien Tiktai 
Duona“ gali turėti Sovietų Sąjungoje to
kios pat įtakos, kokios kadaise turėjo „Dė 
dės Tomo trobelė“ į vergijos panaikini
mą Amerikoje.

Apie ką šitoje knygoje — romane iš tik
rųjų rašoma? Kas sukėlė tokį didelį vi
suomenės susidomėjimą? Trumpai — pir
mą kartą nuo revoliucijos laikų komunis
tinė bendruomenė yra pavaizduota tikro
je dienos šviesoje — žiauri, sukta ir ne
teisinga. Romano pagrindinis veikėjas La 
patkinas išranda naują mašiną, bet, no
rėdamas ją pritaikyti, susiduria su jokio 
skrupulo neturinčia partijos ir valstybės 
biurokratija. Dėl šito savo išradimo jis 
yra įžūliai apgaudinėjamas, terorizuoja
mas, niekinamas, įmetamas į kalėjimą ir 
pagaliau pasiunčiamas į Sibiro vergų sto
vyklą. Ir net po to, kai jis grįžta ir jo iš
radimas pradedamas plačiai pritaikyti, Lo 
patkinas negauna nė mažiausio materiali
nio ar moralinio atlyginimo. Jo persekio
tojai ne tiktai nenubausti, bet dar paaukš 
tinti. Todėl jo iškankinta siela, pasiilgusi 
socialinės laisvės ir teisingumo, prasiver
žia tokiu sakiniu: „Žmonėms, kurie prisi
rišę tik prie medžiaginių gėrybių, komu
nizmas yra maitinimo lovis. Bet tikrasis 
žmogus gyvena ne vien tiktai duona“... 
Iš čia ir knygos pavadinimas.

Sakoma, kad talentingo rašytojo di
džiausias nuopelnas ir pasisekimo laidas 
yra sugebėjimas žmonėms parodyti tą ap 
linkumą, kurioje jie gyvena, patys jos 
nejausdami ir nematydami. Dudincevas 
parodė Sovietų Sąjungos žmogui, kad jis, 
bekovodamas už beklasę visuomenę, iš tik 
tųjų sukūrė dvi dideles ir labai viena ki
tai priešingas klases. Tai prie partijos lo
vio sėdį visagaliai biurokratai, arba G. 
Orwellio žodžiais betariant, Didieji Bro
liai, ir tikrieji žmonės, pažeminti ir išnau
doti, — Lopatkinai. Šimtai, milijonai Lo- 
patkinų, pasiilgusių tiesos ir laisvės, neša 
jiems ant pečių uždėtąjį komunistinį jun 
gą, nepajėgdami jo nusikratyti, o kartais 
gal net ir nebejausdami. Dudincevas jiems 
tą jungą labai aiškiai parodė. Lopatkinai 
ryte ryja tiesą ir vis aiškiau pradeda ma
tyti, kas aplinkui darosi. Tokie aiškiare
giai betgi nepageidautini ir net labai pa
vojingi. Todėl nenuostabu, kad „Ne Vien 
Tiktai Duona“ atsidūrė raudonajame in
dekse, o jos autorius pateko į nemalonę.

Viena Anglijos knygų leidykla, turinti 
kontraktą su Tarybų Sąjungos Valstybine 
Leidykla, pasiryžo Dudincevo knygą iš
leisti anglų kalba. Rusai iš pradžių sutiko 
pristatyti tris egzempliorius, bet vėliau 
pareiškė, kad viskas išparduota. Buvo 
duota suprasti, kad tiktai atitinkamai per 
dirbus knygą būtų galima leisti angliškai. 
Kitaip tai būtų „nedraugiškas aktas“ Ta
rybų Sąjungos atžvilgiu. Tačiau minėtoji 
leidykla nenusileido. Ji gavo jai vienai te
žinomais keliais „Novy Mir“, ir romanas 
jau baigiamas išversti į anglų kalbą. Ba
landžio mėnesio gale pasirodys knygų rin 
koje Dudincevo veikalas „Not by Bread 
Alone“. Leidykla sutiko, kad, jei autorius 
pageidautų, leisti jam įžangoje pasisaky
ti, kur ir kodėl jis savo nuomonę yra pa
keitęs.

J. Lauras

Skaityk 
„E. Lietuvi“!
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MISIJOS
Kiekvienoje parapijoje bent kas dešimti 

metai yra ruošiamos ištisą savaitę trun
kančios Misijos, kad būtų atnaujintas ir 
pagyvintas visas parapijos religinis gyve
nimas iš pačių pagrindų. Tokios Misijos 
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažny
čioje bus Gavėnios metu, nuo balandžio 
7 d. iki 14 d. imtinai. Jos prasidės Kan
čios sekmadienį ir pasibaigs Verbų sekm. 
Misijų pravesti yra pakviestas vienas iš 
žymiausių tremties kunigų kalbėtojų — 
Tėvas Juozas Vaišnora, MIC — filosofi
jos ir teologijos daktaras, kuris šiuo metu 
dirba Romoje Vyriausioje Marijonų Tar
nyboje, o kartu yra ir Lietuvių Enciklope
dijos teologinio sk. redaktorius. Vėliau 
bus paskelbta smulki Misijų tvarka.

RŪPINTOJĖLIUI SODYBOJE
Į pereitą savaitę paskelbtąjį atsišauki

mą ,kad savo aukomis pastatytume pa
minklinį tautiniais ornamentais išpuoštą 
Lietuvišką Kryžių—Rūpintojėlį, minint 
DBLS pirmąjį dešimtmetį, jau atsiliepė 
pirmieji aukotojai. Aukotojų sąrašą pir
masis pradėjo Jonas šėma iš Wellingbo
rough, prisiuntęs vieną svarą. Jonas ir 
Teofilė Bakaičiai iš Ketteringo — abu po 
svarą. Adolfas Černiauskas iš Londono 
10 šilingų. Aukotojams nuoširdžiai dėkoju. 
Ir toliau aukas siųsti DBLS Dešimtmečio 
Komisijos nariui kun. Daukniui, Lithu
anian Church, 21 The Oval, Hackney Rd., 
London, E. 2.

savo atliktais darbais, tai Manches- 
lietuviai savo tylėjimu daro kitiems 
neigiamą ir klaidinantį įspūdį apie 
Tokia laikysena netinkama ir blogai 

Kitiems,

Manchesteris ne toks, koki matome

Mažam klubui reikalinga šeimininkė — 
virėja. Duodamas kambarys. Skambinti: 
PARk 4440.

Vasaros sezonui
Vasaros sezonui Lietuvių Sodyboje rei

kalingos padavėjos. Kreiptis į Lietuvių 
Namus (1, Ladbroke Gardens, London, W. 
11).

BIRMINGHAMAS
Skyriaus Susirinkimas

Šį sekmadienį, kovo 24 d., 12 vai., „Old 
Moseley Arms“ restorano salėje, Tindale 
St., Birmingham 12, Šaukiamas skyriaus 
susirinkimas. Narių dalyvavimas būtinas; 
kviečiami dalyvauti ir nenariai.

Bus svarstomas šalpos kasos projektas 
ir eilė kitų svarbių reikalų.

Skyriaus Valdyba

NORTH AMPTONAS
Buvo paskaitininkas, buvo programa, bet..

Pereitą sekmadienį — kovo 17 d., turėjo 
me lietuviškas pamaldas, minėdami dan
giškojo Globėjo Šv. Kazimiero šventę. Ka
pelionas pamoksle iškėlė dvasines verty
bes, kurios mūsų Karalaičiui nupynė šven 
tumo aureolę. Kaip maldą į savo Tautos 
šventąjį visi sugiedojo Lietuvos Himną.

Buvo svečių, atvykusių iš Wellingbo
rough, Corby ir Ketteringo. Pats minėji
mas neįvyko, nors DBLS sk. pirmininkas 
buvo paruošęs puikią programą ir pakvie 
tęs paskaitininką; neįvyko, nes iš savos 
kolonijos tesusirinko vos keletas tautie
čių. šio skyriaus pati didžioji problema 
•ne tiek paruošti programą, kiek sukvies
ti tautiečius, kad jie teiktųsi atsilankyti. 
Dėl šio mūsų žmonių šaltumo anksčiau 
buvę sk. pirmininkai nuleisdavo rankas. 
Linkime, kad dabartiniam pirmininkui'A. 
Barančiukui tai butų tik paskatinimas be 
perstojo žadinti savo koloniją.

Tenka paminėti, kad pirmininkas Nepri 
klausomybės Šventės proga savo kolonijo
je surinko aukų: Tautos Fondui 35 šil. ir 
Vasario 16 Gimnazijai — 53 šil. ir 8 penus.

WAKEFIELD
MIRĖ JUOZAS JUŠKYS

Kovo 11 d. Wakefield Clayton ligoninė
je mirė lietuvis Juozas Juškys.

Velionis buvo gimęs 1907 m. kovo 21 d. 
Raseinių apskr. Baigęs Raseinių gimnazi
ją, tarnavo Šakių apskr. Rusams užei
nant, J. Juškys pasitraukė į Vokietiją, ku
rį laiką gyveno Flensburge, o 1947 m. at
vyko į Angliją.

J. Juškys buvo sąmoningas lietuvis pa
triotas. Gyvendamas Vokietijoje, aktyviai 
dalyvavo scenos darbe. Anglijoje ne kartą 
jį matėme Bradfordo „Atžalyno“ pastaty
muose. Aktyviai rėmė spaudą ir organiza
cinį darbą.

Velionies šeima yra likusi Lietuvoje. 
Laidotuvės įvyko kovo 16 d.

P. V-kas
*

Kembridže mirė lietuvis
Vasario 27 d. Kembridžo (Cambridge) 

ligoninėje mirė lietuvis Vincas Kisielius 
ir kovo 4 d. palaidotas miesto kapinėse 
(Newmarket Road).

Turimomis žiniomis, Marijampolėje gy
vena velionies tėvas.

NEPASISEKĘS ŠVEICARIŲ BANDYMAS 
BALSUOTI

Unterbaech kaimo Šveicarijoje mote
rims buvo plebiscito metu leista atiduoti 
savo balsą. Jos ramiai pasinaudojo leidi
mu. O kai balsavimas baigėsi ir buvo pra
dėti skaičiuoti balsai, tada paaiškėjo, kad 
moterų balsai visi atmetami, kaip negalio- 
jantieji.

Dabar tai Unterbaecho moterys sujudo 
ir apsiskundė kantono vyriausybei.

Kas tebeskaito „Europos Lietuvį“, gal 
iš retkarčiais pasirodančių skelbimų apie 
kokį nors busimąjį parengimą ar minėji
mą bus pastebėjęs, kad Manchesteryje dar 
yra ir gyvų lietuvių. Jų čia yra dar gana 
daug, jie dirba, juda .kruta, turi savo or
ganizacijas, jų posėdžius ir parengimų. 
Tik, deja, niekad „Eur. Lietuvyje“ nega
lima užtikti ko nors, kas pavaizduotų tą 
lietuvių gyvenimą. Sunku pasakyti, kas 
čia kaltas: ar tos kolonijos lietuviai tokie 
kuklūs, kad varžydavosi ir varžosi skelbti 
savo atliktuosius ir busimuosius darbus, 
ar tai, kad jų korespondencijos atsidurda
vo redakcijos krepšin. Tačiau jeigu kitos, 
net ir mažesnės lietuvių kolonijos skel
biasi 
terio 
labai 
save,
reprezentuoja manchesteriečius. 
toliau gyvenantiems tautiečiams gali susi
daryti įspūdis, kad Manchesterio lietuviai 
yra ištižėliai ir lepšiai, kurie, susirinkę į 
savo klubą, tik išgeria, padainuoja, pa
triukšmauja ir važiuoja, namo išsipagi
rioti, kad kitą savaitgalį vėl kartotų tą pa
čią procedūrą iš naujo. Bet juk ne visai 
taip yra.

Turėdami savo nuosavą gražų klubą, 
vietos lietuviai yra tikrai ne mažiau veik- .trūksta, visi dirba, juda kruta, kiek sąly- 
lūs, bet gal dar net ir veiklesni už kitų 
kolonijų tautiečius. Manchesteryje jau nuo 
seniai veikia DBLS skyrius, Bažnytinis ko
mitetas, LRS, „Ramovė“, LAS ir kitokie 
organizaciniai vienetai. Manchesteriečiai 
turi vaikų darželį jau šiame krašte gimu- 
siems „pipiriukams“, lietuvišką sekmadie
nio mokyklą pradžiamoksliams ir atskirą 
klasę jaunimui, jau baigusiam pradžios 
mokyklą. Neperseniausiai net lietuviai na
mų savininkai buvo susirinkę aptarti 
jiems rūpimų klausimų; jei bus reikalo ir

VOKIETIJA
Geesthachte Vargo Mokyklos Egzaminai

Mūsų laikraščio bendradarbiui inž. A. 
Funkui pavesta pasirūpinti kovo.mėn.tpra 
vesti išleidžiamuosius egzaminus Geest
hachte vargo mokykloje.

Pažymėtina, kad inž. A. Funkas yra Pi- 
nnebergo lietuviškosios bendruomenės apy 
linkės valdybos pirmininkas ir atstovas 
lietuvių tremtinių reikalams prie Hambur 
go vyriausybės.

SVARBU „EUROPOS LIETUVIO“ IR 
NIDOS K.K. SKAITYTOJAMS 

VOKIETIJOJE

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

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

Dėl to prašome visus „Europos Lietu
vio“ ir Nidos Knygų Klubo reikalais Vo
kietijoje dabar kreiptis į mūsų naująjį 
atstovą.

Taip pat prašome nei „Europos Lietu
vio“, nei Nidos Knygų Klubo prenumera
tos pinigų nebesiųsti 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 skai 
tytojų, kurie dar nėra atsilyginę už laik
raštį ar knygas už pereitus metus, taip 
pat ne visi yra sumokėję už šiuos metus. 
Labai prašome kuo greičiau atsilyginti 
nes nesame pajėgūs siųsti laikraščio ar 
knygų skolon. Jei visi skaitytojai sąžinin
gai atsilygintų, tad būtų galima laikraštį 
ir didinti ir gerinti.

„Europos Lietuvio“ prenumerata yra 
DM 24, — metams. Neįrišti Nidos knygų 
Klubo leidiniai po DM 2.40, įrišti po DM 
3.60.
„Europos Lietuvio“ ir NKK administracija

PRANCŪZIJA
Pr. L. B. Krašto Tarybos Posėdis

Kovo 10 d. Paryžiuje įvyko Prancūzijos 
L.B. Kr. Tarybos posėdis, kuriame buvo 
apžvelgti praėjusių metų darbai ir ypa
čiai Krašto Valdybos veikla ir finansinė 
atskaitomybė. Krašto Valdybos veiklos 
apyskaitą darė jos pirmininkė O. Bačkie
nė, nubrėždama faktų šviesoje lietuviško 
sios veiklos aktingumą. Krašto Valdybos 
užsibrėžtasis veiklos planas visiškai reali 
zuotas, įsteigiant kiekvienoje apylinkėje 
kultūrinius židinėlius, suruošiant vaikų 
koloniją, aprūpinant šeimas spauda, ke
liant lietuviškąją sąmonę tautinių švenčių 
bei tautinių—politinių manifestacijų pa
rengimuose. Konstatuota, jog Pr. L.B. yra 
stiprus ir pajėgus vienetas. Krašto Tary
bos pirmininkas pik. J. Lanskoronskis pa 
reiškė nuoširdžią padėką už gražią Krašto 
Valdybos veiklą.

Toliau sekė Kontrolės Komisijos aktas, 
kurį perskaitė tos Komisijos pirmininkas 
min. E. Turauskas. Kontrolės Komisija ra 
do finansinę atskaitomybę tvarkoje, tik 
primetė per didelį Kr. Valdybos geraširdiš 

palankios sąlygos, tai jie taip pat žada su
siorganizuoti.

Bendrajam kultūrinio ir visuomeninio 
darbo derinimui Manchesterio lietuviai tu
ri savo vadinamąjį Kultūros Koordinaci
nį Komitetą, kuris 1957 metams yra net 
sudaręs darbo kalendorių. Čia numatyta, 
kokie svarbesnieji metų bėgyje pasitaiką 
tautiniai, religiniai ir kultūriniai įvykiai 
bus minimi vietinių organizacijų. Vieno 
dalyko tačiau pasigendama: šios kolonijos 
lietuviai neturi savo vargonininko ar chor 
vedžio, kuris galėtų atgaivinti lietuvišką 
dainą. Toks žmogus čia labai reikalingas 
ir laukiamas.

Tarytum virš visų organizacijų ir viene
tų čia yra lietuvių klubas, be kurio para
mos dabartinė lietuvių veikla čia būtų 
sunkiai įmanoma. Klubas remia ne tik vie 
tines organizacijas, bet ir kaimynams nė
ra kietas ir uždaras. Savo metiniame su
sirinkime jis sutiko be procentų pasko
linti Bradfordo lietuviams 100 svarų, no
rėdamas palengvinti jiems ten nusipirkti 
savo lietuvišką pastogę — klubą.

Jau ir iš šių kelių sakinių matyti, kad 
Manchesterio lietuviai nėra išmirę, nors 
jie jau iš anksto apsirūpino nuosavu kapi
nių sklypu. Žmonių ir organizacijų čia ne

APIE SODYBĄ, DEŠIMTMETĮ 
IR NAMUS

> Ilgais žiemos vakarais, kur tik didesnis 
' būrelis lietuvių susirenka pasižmonėti ar 
l pasisvečiuoti, visada iškyla nesibaigian- 
i čios kalbos apie Lietuvių Sąjungą, Sody

bą ir Namus. Anąkart, kai buvo pranešta, 
. kad nežinomi niekadėjai nunešė prie kelio 
, buvusį Lietuvių Sodybos užrašą, vienas 

juokauti pasinešęs tautietis šitaip pareiš- 
, kė: „Kiek ten to lietuviškumo! Žemė — 

britų salos dalis, namas perdėm angliš
kas, administruoja Anglijos pilietis, tvar
ka kolchoziška, o daugumos kalba vasaros 
metu lenkiška“... Žinoma, kiekvienas pa
sakys, kad čia, angliškai betariant, yra tik 
lietuviškas jumoras. Bet kartais ir jumo
re būna bent krislelis tiesos.

Tiesa, to lietuviškumo nei viduje, nei 
išorėje ten kol kas labai daug nėra. Bet, 
šiaip ar taip, vietovė, kurią anglai Head- 
ley Parku vadina, priklauso lietuviams 
(nors ir skolon), ir ji turės kada nors pa
sidaryti lietuviška. Svarbu, kad ją iš viso 
turime. Roma ne per vieną dieną buvo 
pastatyta. Jeigu dabartinės aplinkybės 
greitai nepasikeis, ateities Lietuvių Sody
boje, reikia manyti, matysime lietuvių ap
gyventus ne vien tik lordams statytus di
džiuosius rūmus, bet taip pat pridygs dai
lių lietuviškų namelių, į kuriuos atsikraus 
tys mūsų pensininkai savo gyvenimo va
saros užbaigti. Atsiras tada ten gražiai ap 
tverti sodeliai, atsiras nauji keliai ir ta
keliai, atsiras stiklinės gonkos, rūpintojė
lis, o gal net ir... kapinės. Tada pradings 
iš Sodybos svetima kalba, pradings neiš
brendamos džiunglės, ir žalčiai nebeperės 
savo vaikų. Nebebus tada pavojaus, kad 

. lietuviškas užrašas gali būti nuneštas, nes 
jis bus išrašytas gyva lietuvių dvasia ir 
darbu. Ir tada jau tikrai bus galima kal
bėti apie Anglijos lietuvių koloniją — 
Lietuvių Sodybą. Tikėkime, kad tatai iš
sipildys.

šiuo metu lietuviai Sodyboje aktyviai 
beveik tik tada pasireiškia, kai iš visų 
kampų suvažiuoja į kokį kongresą, kon
ferenciją ar skautų laužą. Vienas toks su
važiavimas numatomas Sodyboje Lietuvių 
Sąjungos dešimtmečio proga. To suvažia
vimo rengėjai išsiuntinėjo gražiai „išdru- 
kavotą“ raštą, kad tautiečiai nepamirštų 
per Sekmines Londone ir Sodyboje apsi
lankyti. Kam tai nepatiktų, tik gaila, kad 
toji Sodyba ne čia pat gretimame miestely 
je, bet tolimame salos užkampyje. Na, bet 
jos kur nors į Midlandą dabar nebeper- 
kelsime, todėl ir apie atstumus nebėra 
reikalo kalbėti.

Kviečiami ne tik tautiečiai patys atva
žiuoti, bet ir savo pažįstamus anglus atsi
gabenti. Gražu ir malonu. Bus šventina
mas kryžius, rengiama tautodailės ir meno 
paroda, vaidinimas, šokiai ir visokios ki
tos linksmybės, žodžiu, šis suvažiavimas 
žada palikti didžiausius lietuviškumo pėd
sakus Sodyboje. Už visa tai DBLS nariai 
ir kitataučiai turės užsimokėti po vieną 
svarą, šeimų nariai po 10 šilingų, o nena
riai po 30 šil. Atrodo ne mažai. Ypačiai 
kitataučiams, nes jie turės mokėti po 20' 
šilingų vien tik už pakvėpavimą „lietu
višku“ oru, kądangi visų kitų įvairybių 
vis tiek nesupras. O kur kelionės išlaidos, 
pragyvenimas ir nakvynė. Atrodo, reikia 
tikrai turėti turtingus draugus (deja, jie 
tik darbininkai, kaip ir mes), kad tokią 
prabangą galėtų leisti sau. Išlaidos bus 
didelis galvosūkis ir ne vienam lietuviui, 
ypač daugiau siuntinių pasiuntusiam. Na, 
bet aplinkraščio autoriai visus nuramina 
pareikšdami, kad „įmokėję regsitracijos 
mokestį, į visus centrinio dešimtmečio mi
nėjimo programos parengimus, tiek Lon
done, tiek Liet. Sodyboje, įeina nemoka
mai“... (mano pabraukta. J. L.).

Kaip matyti iš minėtojo rašto, per Sek
mines numatomas 
tuvių pasirodymas 
ir svetimiesiems, 
ar ne geriausiai 
Prieš kurį laiką per BBC televiziją buvo 
parodytas tolimame Valijos užkampyje įsi 
kūrusių pavienių lenkų ūkininkų gyveni
mas. Pvz., buvo rodoma, kaip vienas bu
vęs lenkų karys, pradėjęs su keliais ak
rais ir viena akla karve, dabar jau virto 
tikru ūkininku, pasistatė gražius namus, 
įsitaisė elektrą ir turi gražią galvijų ban
dą. Taip pat buvo parodytas lenkiškos pa
rapijos organizavimas ir ūkininkų pobū
vis. Nieko ten nebuvo prašmatnaus, bet 
komentatorius nepagailėjo lenkų ūkinin
kams komplimentų, ir jų vardas buvo ge
rokai išpopuliarintas. Gražiai pasirodė 
lenkai per televiziją ir N. Metų išvakarėse 
Londone.

Arba vėl visai neseniai buvo parodyta 
viena DP šeimų stovykla Wiltshire. Ten 
daugiausia gyvena latvių ir ukrainiečių

gos leidžia. Tik gaila, kad viskas „paslap
tyje“ laikoma, nors tam nėra nė mažiau
sio pagrindo ar reikalo.

Tuoj pradės švisti pavasaris, o su juo 
reikia laukti ir didesnio judėjimo visose 
srityse. Tikėkimės, kad ateityje manches- 
teriečiai nepagailės truputį laiko papildy
ti „Eur. Lietuvio“ skiltis savo korespon
dencijomis ir tokiu būdu prisidės prie pil- 
nesnio vaizdo sudarymo apie lietuvių veik
lą šiame krašte.

Elvė

kurną skolinant per dideles sumas. Kr. Vai 
dybos pirmininkė stengėsi tuos priekaiš
tus pateisinti teigiama prasme.

Išdiskutavus Kr. Valdybos ataskaitą ir 
Kontrolės Komisijos aktą, išrinkta Kr. 
Valdyba. Pirmininkas buvo renkamas at
skirai, ir pagal daugumą balsų buvo per
rinkta O. Bačkienė. Kr. valdybos nariais 
išrinktas kun. J. Petrošius ir P. Klimas 
jun.

į Revizijos Komisiją išrinkta: B. Vens 
kuvienė, E. Turauskienė ir E. Vaicekaus
kas.

Šioje Kr. Tarybos metinėje sesijoje da
lyvavo ir Garbės Teismas, kurį sudaro 
pirm. Dr. S. Bačkis, vicepirm. A. Michele- 
vičius ir sekr. P. Dulevičius.

„Pr. L.Z.“
• *

Europos Federalistinio Jaunimo Tarp
tautinė Studijų Sesija vyko Paryžiuje 15, 
16 ir 17 kovo. Šių studijų tema: „Rytų Eu 
ropos Kraštų ateitis“. Jaunuosius lietu
vius federalistus šioje tarptautinėje sesijo
je atstovavo: Bačkis Ričardas ir Klimas 
Petras junr.

AMERIKOS LIETUVIŲ BALSAS
Vasario 24 d. suėjo 15 metų kai pasaulis 

girdi „Amerikos Balsą“, kuris yra JAV 
Informacijos Agentūros skyrius.

Amerikos Balsas įsteigtas dar antro pa
saulinio karo metu. Šiandien Amerikos 
Balsas skelbiamas pasauliui 43 kalbom. 
Amerikos Balso 15 metų sukakties proga 
šią įstaigą aplankė JAV prezidentas I. 
Eisenhower. Jis iš A. Balso studijų pasa
kė reikšmingą kalbą, kurioje jis kreipėsi 
į tuos, kurie gyvena slegiami tarptautinio 
komunizmo tironijos.

Lietuviškai Amerikos Balsas pradėtas 
skelbti 1951 metų vasario 16 d. Tada ši įs 
taiga dar buvo New Yorke, o dabar Wa-# 
shingtone, Amerikos sostinėje.

Reikia čia pastebėti, kad lietuviškas 
Amerikos Balsas, kaip patiriama, gerai 
girdimas Lietuvoje, Sibire, Aliaskoje, Pie
tų Afrikoje ir kitur.

Vasario 16 d. proga per lietuvišką Ame 
rikos Balsą kalbėjo Lietuvos ministeris 
Washingtone Povilas Žadeikis, vyskupas 
V. Brizgys, ALT pirmininkas L. Simutis, 
Lietuvos Atstovas Pietų Amerikoje Dr. 
Graužinis, Liet. gen. Konsulas Kanadoje 
V. Gylys, taip pat paskelbti gubernatorių, 
senatorių, kongresmanų pareiškimai.

Vasario 23 ir 24 d.d. lietuviškasis „Ame
rikos Balsas“ perdavė himnus ir giesmes 
iš Katedros, esančios Washingtone, atpa
sakojo Liet. Neprik. minėjimus New Yor
ke ir Chicagoje. Tarp kitų, Liet. Amerikos 
Balsas perdavė Sen. Knowlando, Kongres 
mano Flood, Alto vicepirmininko A. Olio, 
Alto sekretoriaus Dr. P. Grigaičio, J. Tys- 
liavos ir kitų kalbas. Tai vis kalbos Lietu
vos Neprikl. paskelbimo 39 metų sukak
ties proga.

gerai organizuotas lie- 
ne tik saviesiems, bet 

O tokiam pasirodymui 
patarnautų televizija.

SOVIETŲ MENAS TUOSE PAT 
RĖMUOSE

Sovietų Sąjungos menininkų kongresas 
dar kartą parodė, kad nebus leidžiama nu 
krypti nuo vadinamojo socialistinio realiz 
mo. Tai pabrėžta komunistų partijos svei
kinime (reikalaujama vaizduoti tikrąjį 
gyvenimą ir „didvyriškąją liaudies kovą“) 
ir šepilovo kalboje.

moterys ir vaikai. Nežinau, kas tą paro
dymą organizavo, tačiau pakartotinai bu
vo minima, kad jis esąs suruoštas Latvi
jos Neprikl. šventės išvakarėse (faktiškai 
tai buvo rodoma sausio mėn.). Stovykla 
atrodė labai kukliai, ir jos nė lyginti ne
būtų galima su mūsų majestotiška Sody
ba. Vaikų atlikta programa paprastutė, 
tačiau propaganda padaryta labą! didelė. 
Tautiniais rūbais apsirengusi latvė papa
sakojo apie laisvosios Latvijos gyvenimą, 
apie savo namus ir šeimos odisėją nuo Ry 
gos iki šitos stovyklos. Ukrainietės parodė 
savo gražius ir nepaprastai margus rank
darbius. Lietuviai, nors ir buvo paminėti, 
niekur nepasirodė. Greičiausia gal kokia 
viena šeima stovykloje telikusi.

Taigi jeigu kiti gali taip gražiai ir sėk
mingai pasirodyti, kodėl mes negalėtume? 
Ir dar turėdami tokią gražią Sodybą. Gal 
tada ir tas registracijos mokesti^ nebeatro 
dytų toks didelis ir svečių daugiau atva
žiuotų. Dar, atrodo, būtų labai gera, kad 
šalia numatomosios’chrestomatijos (ar tai 
nebus pats didžiausias dešimtmečio pa
minklas?) būtų paruošta kokia brošiūrėlė 
angliškai apie šio krašto lietuvius.

Paskutiniuoju metu vėl visi įniko svars 
tyti ir diskutuoti dar vienų namų įsigiji
mo klausimą. Kai kurie „štukoriai" jau 
pranašauja, kad Ladbroke Gardens greitai 
pasikeis į Lithuanian Gardens. Dar kiek 
pasiplepėsim ir turėsim visą kvartalą... 
Tada jau dainuok ir šūkauk kiek tik be
norėdamas — joks kaimynas nepasiprie
šins.

Na, bet juokas juoku. Kai 1955 m. rude
nį Lietuvių Sodybon konferencijoj) suva
žiavusieji (jos nutarimai niekam nepriva
lomi) iškėlė naujų turtų įsigijimo klausi
mą, tai visi jos dalyviai pasisakė, kad bent 
laikinai reiktų nuo tokios minties ateiso— 
kyti ir suslkoncentruotfi Liet. Namų ir 
Sodybos sutvarkymą ir jų pelningumo pa
didinimą. Praėjusiais metais pagrįstai tei- 
sinomės, kad pelno nėra, nes dar nesusi
tvarkyta, o nesusitvarkyta, kadangi negau 
ta pelno ir nebuvo pinigų. Daina be galo. 
Taigi ne vienam ir kyla klausimas, ar ne
reiktų laikytis ką tik minėtojo, nors ir ne
privalomo, anos konferencijos pasiūlymo.

Skelbiama, kad naujieji namai kaštuos 
7.500 svarų. Atrodo, stambi suma. Jeigu ją 
visą pasiskolinti, tai vien palūkanų susi
darys metams 450 svarų (neskaičiuokime 
vienkartinių pirkimo-pardavimo išlaidų). 
O kur visi kiti metiniai mokesčiai, admi
nistracija, gyventojų aptarnavimas, kuras, 
šviesa, smulkus inventorius, remontai ir 
kita? Nežinia, kaip ten yra Londone, bet 
provincijos miestuose pinigų investavimas 
į gyvenamuosius namus šiuo metu laiko
mas labai abejotinu bizniu. Ypačiai po 
to, kai bankų procentai smarkiai pakilo.

Ir dar vienas dalykas. Anglų darbiečių 
partija neperseniai išleido manifestą, pa
gal kurį, jei socialistai laimės sekančius 
Parlamento rinkimus, numatoma nusavin
ti visus pačių savininkų nenaudojamus na 
mus. Savininkams bus užmokėta specia
liais valstybės bonais, kuriuos jie galės 
realizuoti tik per ilgą eilę metų. Suvals
tybintųjų namų faktiškoji vertė neabejoti 
nai žymiai skirsis nuo tų kainų, kurias 
reikia dabar mokėti namus perkant. Taigi 
mūsų naujai įsigytoji nuosavybė tam tik
rose sąlygose gali atsidurti suvalstybinimo 
pavojuje. Tačiau mūsų skolas tokiu atve
ju vargiai kas suvalstybins.

žinoma, turtas yra geras dalykas. Klau
simą toliau diskutuojant, susirastų nema
žai arąumentų ir už namų pirkimą. Tik 
visa bėda, kad pirkimas be pinigų visada 
buvo ir pasiliks labai rizikingas. Todėl, 
galvojant atsargiai, po to, kai jau turime 
stogą virš galvos, gal vis dėlto būtų ge
riau pirma kiek apsitvarkyti ir prasigy
venti. faamų niekada nepritrūks. O paga
liau kodėl nenupirkti namų, kuriuos da
bar turime, nes jie tik išnuomoti?

J. L,

Pastaba. J. L. straipsnis yra sveikinti
nas jau vien dėl to, kad parodo visuome
nės domėjimąsi bendraisiais mūsų reika
lais. Negaliu su viskuo sutikti, bet gerbiu 
J. L. nuomonę, nuoširdžiai pareikštą. Šiuo 
kartu nesiginčysiu dėl nuomonių skirtu
mo, tik duosiu informacijų, kurių J. L. ga 
Įėjo nežinoti.

1. DBLS dešimtmečio reikalu jau buvo 
paskelbtas pakeitimas pereitą savaitę. De
ja, be jokio reigstracijos mokesčio nepa
jėgtume suorganizuoti dešimtmečio, ir mo 
kestis, kad ir kaip nemalonus dalykas, yra 
būtinybė.

2. Televizijos transliacijai gauti jau yra 
padaryti žygiai, bet rezultatų dar nežino
me. Labai graži idėja, ir tikėkime, kad pa
vyks ją įgyvendinti.

3. Tiesa, kad DBLS konferencija 1955 
m. patarė laikinai susilaikyti nuo naujų 
turtų įsigijimo, bet juk tada nebuvo gali
ma pramatyti, kokios problemos iškils po 
dviejų metų. Sąlygos pasikeitė ta prasme,

(nukelta | prt, 8.)
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KLAIPĖDOS KRAŠTO NETEKIMAS
(atkelta 

pulko orkestras. Dabar ir čia tylu ir nejau 
ku pasidarė, jau pirmasis po anšluso sek
madienis parodė didelę tuštumą. Nuotaika 
susidarė tokia, kad ta mieloji Klaipėda 
kasdien vis daugiau buvo nemaloni, ir lie 
tuviai, nors anksčiau dar abejoję dėl bė
gimo, būriais ir pavieniui skubėjo persi
kelti j Didžiąją Lietuvą.

Maždaug už savaitės po prijungimo bu
vusioji Prezidento Smetonos alėjoje Klai
pėdos Krašto Gubernatūra buvo pakeista 
j Lietuvos Konsulatą. Norint legaliai iš
vykti iš Klaipėdos į užsienį (o užsienis da
bar buvo ir Didž. Lietuva), reikėjo gauti 
Lietuvos vizą. Didžlietuviais gimusiems vi 
zos gavimas nesudarė sunkumų, tačiau gi
musiems Klaipėdos krašte lietuviams kon 
sulatas neturėjo teisės duoti vizų. Tuos, 
kurie kreipėsi, siųsdavo į Žvejų gatvėje, 
prie Dangės upės, firmos Robert Meyhoe- 
fer namuose esančią Klaipėdos Krašto Di
rektoriją. Ten einant, su savim reikėjo 
pašiimti gimimo metrikas, pasą, Klaipė
dos Miesto įmonės pažymėjimą, kad ne
skolingas už elektrą, dujas ir vandenį; jei
gu nuomininkas — tada iš namų savinin
ko reikėjo turėti pakvitavimą, kad sumo
kėta buto nuoma, ir galų gale dar Krašto 
Policijos pažymėjimą, kad nesi paieško
mas ar tardomas.

Praėjus dviem savaitėm po prijungimo 
aš nelegaliai perėjau žaliąją sieną ir atsi
dūriau Didž. Lietuvoje. Susikrapštęs vi
sus relikamus dokumentus, buvau nuėjęs 
Kl. Kr. Direktorijon, prašydamas leidimo 
išvykti. Tačiau užteko valdininkui pama
tyti mano gimimo metriką ir pasą, ir jis 
tarė:

— Šie sind eln geborener Memellaender 
und darum besteht kein Grund fuer Šie 
dieses Gebiet zu verlassen.

Mėginau aiškintis, kad esu tikrų žemai 
čių vaikas, tik tiek, kad čia gimęs, taip 
pat, kad mano žmona žemaitė, ir pana
šiai. Bet valdininkas trumpai davė su
prasti. kad turįs vykdyti Reicho Gaulei
terio Koch'o įsakymą, pagal kurį visi 
„memellaenderlai“ turi likti Krašte.

Tur būt, niekados nepamiršiu ano Ver-

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.

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS
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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.

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

Pasinaudokite musų 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.

Tel. KNI 1394 Tel. WES 0305
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SIUNČIA LIETUVIU BENDROVĖ
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.
146, 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.

| VELYKOMS DAR SIUNTINĖLĮ GAUS, g

B jei užsakysite dabar! v
n KAI TURITE SKUBIAI pasiųsti vaistus S
B parašykite ką ir kam, ir per kelioliką dienų
b vaistai pasieks adresatą.

g Tais visais reikalais kreipkitės lietuviškai
g Į didžiausią firmą —

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

iš DSl. 2.J
bų sekmadienio. Visas oras kvepėjo lietu
višku pavasariu. Ėjau gerai grįstu Klaipė 
dos—Plikių plentu. Abipus plento eilėje 
stovį aukšti beržai, ką tik buvo išsprogdi
nę kvapnius, žalius lapelius, o pagrioviai 
pilni baltųjų sniegulių ir geltonųjų kiaul
pienių. Kartas nuo karto prieidavau „ka
čiukų“ krūmus, kuriuos pavasarį parsine
šę į namus merkdavome į puodą, kad iš
sprogtų kartu su berželiais Velykoms. Tik 
šiais metais nebereikėjo merkti, nes pa
vasaris buvo ankstyvas, o, be to, Velykas 
švęsime ne savo namuose. Saulė šildė ma
loniai, o nuo jūros per Paupio (Bach- 
mann'o) kalną atplaukiąs vėjelis su savim 
nešė varpų skambėjimą. Tai buvo tų pa
čių Klaipėdos bažnyčių varpai, kurie aną 
trečiadienio rytą kėlė tokį neapsakomą ne 
rimą lietuvių širdyse. Tačiau kažkodėl 
šiandien jie manęs nebebaugino. šiandien 
šitie varpai girdimi saulėtoje, atbundan
čios gamtos aplinkumoje mano, bėglio, šir 
dyje kėlė kažkokius keistus, mano iki šiol 
nepatirtus, gal gailesčio ir ilgesio jaus
mus. Juk šitie laukai, plento beržai, apy
linkės ir žmonės man pažįstami ir artimi 
ir mieli. Čia gimiau, vaiku laksčiau ir už
augau. Čia dabar palieku savo tėvus, bro
lius ir sesutes ir senutę, su kuriais vakar 
prieš išvykdamas atsisveikinau. Palikau 
čia ir savo žmoną, kuri už dienos kitos 
gaus vizą ir legaliai išvyks į savo tėviškę 
Plungėje. Bet kadangi man leidimo gauti 
nepavyko, manta jau pasiųsta traukiniu, 
ir su žmona susitarta susitikti Plungėje, 
todėl dabar skubu pasiekti sieną.

Dar Klaipėdoje būdamas girdėjau žmo
nes kalbant, kad vokiečiai jau laiko ap
statę Klaipėdos krašto sieną ir gaudo bėg
lius; todėl artėdamas prie sienos, nėjau 
tiesiai į Plikių miestelį, bet pasukau iš 
plento į lauko kelią.

Kad manęs nepastebėtų, slapsčiaus už 
medžių ir krūmų, kol pagaliau, šunkeliams 
ir takeliams pasibaigus, atsidūriau gryna
me lauke. Jutau, kad siena nebetoli, ir da 
bar nebesisaugodamas per arimus ir pel 
ketas pievas skubėjau pirmyn, tik bijojau, 
kad klykaudamos pempės neįrišauktų ko-

LAISVOJI TRIBŪNA
(Atkelta iš 5 pusi.)

kad kaimyninis namas yra parduodamas. 
Baugu, kad jo nenupirktų mums nepalan
kus asmuo, kuris galėtų mums daug pa
kenkti ir net uždaryti klubą — svarbiau
sią pajamų šaltinį. Perkame namą ne dėl 
to, kad norėtume jo, bet apsisaugoti nuo 
nemalonių eventualumų. Jeigu jis mums 
ir jokio pelno neduotų, vis tiek mūsų in
teresas yra nupirkti jį. J. L. išlaidų ap
skaičiavimas yra geras, bet išlaidos^ pri
klauso nuo pajamų, o mūsų apskaičiavi
mu pajamos daugiau negu padengs išlai
das. M. Bajorinas

LEISKITE IR RAŠEIVAI PASISAKYTI
Gyvenu gal už 6000 mylių nuo Europos 

Lietuvio būstinės. Vėlai jis mane laivais 
ir traukiniais pasiekia, ir mano pasisaky
mas jau bus gal gerokai suvėlavęs.

Tačiau norėjau pasidžiaugti, kaip keli 
gauti laikraščio numeriai parodė, plačiais 
ir įdomiais atgarsiais dėl tilpusių Santar
vėje kelių mano kritinių pastabų apie gen. 
S. Raštikio atsiminimų pirmąjį tomą. Toks 
skaitytojų atgarsis yra geras ženklas. 
Amerikoje skaitytojai yra didesni snauda 
liai, ir čia retas atsitikimas, kad jie gyvai 
'usidomėtų (džiaugdamiesi ar keikdamie- 

kio vokiečių pasienio sargybinio. Kojos 
klimpo ir klupo, ir nugara kaito nuo sau
lės ir skubėjimo, kol priėjau visai nežymų 
griovelį. Tačiau abiejose griovio pusėse 
buvo šviežiai suminta žolė — takelis.

— Čia siena! — dingtelėjo man; šokęs 
per griovį, tekinas pasileidau tiesia krypti 
mi per pelkes ir krūmokšnius.

Staiga priešais už mažo alksnyno paste
bėjau aukštą tiesų medinį kryžių, kurie 
tokie gausūs mūsų Tėvynės pakelėse ir ku 
riuos aš pirmą kartą buvau matęs tarnau
damas Lietuvos kariuomenėje. Žinojau, 
kad kryžių pasiekęs jau būsiu saugus nuo 
vokiečių, ir dar labiau skubėjau. Pasie
kiau jį sušilęs, sušlapęs ir purvinas, bet 
laimingas. Nusiėmęs kepurę atsisėdau ant 
akmens, pakėliau dėkingas akis į Rūpin-
tojėlį. Apie autoritetus

Nusivalęs į pagriovio žolę savo purvu 
apkibusius batus, nusišluostęs nuo kaktos 
prakaitą, atsikėlęs persižegnojau ir links
mas nužygiavau plačiuoju vieškeliu Kre
tingos link. L. Venckus

•d) kokiu nors straipsniu spaudoje. Euro
pos Lietuvis savo Laisvojoje Tribūnoje 
iš viso šiuo metu gauna ir pateikia bene 
geriausius skaitytojų pasisakymus.

Plunksnagraužis buvo griežtas, išbaręs 
tuos skaitytojus, jog jie „nesugeba pozity
viai pasisakyti, bet tuoj pat pereina į as
meniškumus, barasi dėl knygos, kurios nė 
ra skaitę, ir jų kalbos liečia ne knygos tu
rinį, bet asmenis, kurie rašė atsiliepimus.

Tas teisybė, ir tai yra daugelio musų 
dvikojų nelaimė. Bet geriau šioks toks su 
judėjimas, negu visiška tyla.
Objektyvumas ir asmeniškumai

Su objektyvumu vargas mūsų pasauly
je. Jei kam rašinys patiko, tai jo autorius 
objektyvus, išmintingas, geras. Jei nepati
ko arba jei nepritaria jo mintims, tai au
torius esąs — neobjektyvus, asmeniškas, 
nepozityvus, niekinantis, pajuokiantis... 
Tokie mastai nėra jokie mastai. Nesvarbu, 
koks tas buvo ar yra rašeiva, bet reikia 
kalbėti apie dalyką, apie iškeltus klausi
mus, arba apie pačią knygą, kurią reikia 
pirmiau bent perskaityti.

Niekas nesiginčys su žmogum, kuriam 
„viskas žinoma“ ir „viskas aišku“, o kai- 
kas per stebuklą net „daugiau, negu aiš
ku“ (tai kaip tada yra?). Niekas taip pat 
nesiginčys su tokiu, kuris tik ieško progos 
„užsigauti“. Užsigauk, mielas, kiek tik no
ri, ■— dėl to nepasikeis nei atsiminimų, 
nei jų kritikos vertė. Ji yra tokia, kokia 
yra, arba kaip mes į tai žiūrime, išeidami 
iš skirtingų prielaidų ir pažiūrų.

Gen. Raštikio knygoje radau gerų ir 
mažiau gerų dalykų, gerai parašytų vietų 
ir gana nevykusiai sudarytą knygos visu
mą. Tvirtinu, kad gerai atsiminimų kny
gai parašyti reikia prisilaikyti nusistovė
jusių to pobūdžio veikalam:; standartų ir 
kriterijų bei metodų. Maištauti galėsite 
po to kiekvienas, kai tuos dalykus pir
miau išstudijuosite. Tada jums bus aiš
kiau, kas gerai ar negerai padaryta, o gal 
net ir „daugiau, negu aišku“.

Gen. Raštikio veikalo proga man rūpė
jo labiau paanalizuoti mūsų buvusios vals 
tybinės ir politinės santvarkos prigimtį 
bei pobūdį, ypač kiek tai lietė kariuome
nės vaidmenį joje ir jos kariuomenės va
do laikyseną anuomet ir dabar. Gal aš 
dėl to daug kur klystu, bet nei vienas iš 
atbalsininkų dėl to nepasisakė. 

Atskirai norėčiau pasisakyti tik dėl p.tais žada dar dvigubai pastorėti...
P. Dauknio MIC pareiškimo, kuris buvo Todėl p. P. Dauknys MIC gal be reikalo 
trumpas, bet vienas iš pikčiausių. Užuo- spiaudosi šiukšlėmis. Tai nėra labai sko
nimos apie „rašeivas“ ir „šiukšles“ gerai ningas požymis. Gen. Raštikis gal kokiai 
rodo jo etinius ir estetinius nusiteikimus, mūsų politinei ar profesinei grupei yra la 
Mano straipsnis jam ir jo publikai šutei- bai didinga asmenybė ir labai stambus 
__autoritetas. Tai kiekvienas suprasime ir 
................... —....tokias nuotaikas pagerbsime. Bet nereikia

kė „neskanų atgarsį“, nes ai buvęs šaipy
masis iš savo tautos garbirgų asmenybių!

Iš pažiūros aiški, bet gilau pažiūrėjus 
gana miglota ta „garbingų asmenybių“ 
sąvoka, ir dar miglotesnis tas „šaipyma
sis“. O kodėl gi nepasišaipyti, jei kam no
risi ir jei kas to vertas? Aš daviau savo 
straipsnyje apsčiai nuotykių ir įvykių, ku 
rie man teikia pagrindo pasišaipyti, nes 
generolo knygoje aprašomos jo laikyse
nos, ypač politiniais klausimais, yra gana 
komiškos, švelniausiai išsireiškiant.

O kas gi būtų garbingos asmenybės? 
Jų turime labai daug, ir tai nepriklauso 
nei nuo užimamdsios vietos, nei nuo turto 
ar mokslo. Gal čia p. P. Dauknys MIC tu
rėjo galvoje autoritetus, apie kurių gerbi 
mą mūsų spaudoje dažnai pakalbama? 
Tautos garbingos asmenybės, arba autori
tetai, retai būna vertinami pagal tą patį 
bendravardiklį, ypač politikos, pasaulė
žiūrų ar tikybų srityse. Kas vieniems au
toritetas ar garbinga asmenybė, kitiems 
visai ne.

Autoriteto dar nesudaro nei laikinis po 
puliarumas. Išskyrus šokėjų ar senų ar
tisčių atsiminimus (kokios jos buvo gra
žios ir visų mylimos!), bent aš dar nebu
vau skaitęs tokių atsiminimų ar autobio
grafijos, kur pats autorius kelis sykius 
kartotų, kaip jis buvęs pasidaręs populia
rus ir kad jo autoritetas buvęs didelis, net 
per didelis (palyginus su valstybės prezi
dento)... Jei kas kitas tai būtų rašęs, — 
tvarkoj. Bet kai reikia pačiam apie tai 
kalbėti, yra vis dėlto juokinga. Garbingos 
asmenybės ar autoriteto dar nesudaro nei 
turėtoji aukšta vieta ar didelis turtas. Jų 
galima netekti, ir viskas prapuola.

Į autoritetus ar garbingas tautos asme
nybes pretenduoti gali tas tautietis, kuris, 
pvz., yra jau parašęs visą eilę labai svar 
bių ir tautai reikšmingų mokslo veikalų, 
karo, ekonomikos, technikos, filosofijos ar 
kitų sričių. Arba — vadovavęs istoriškai 
lemtingiems karams ir juos laimėjęs. Ar
ba vadovavęs valstybei ar vienam kuriam. 
jos darbų sektoriui, tuo ryškiai pakelda
mas šalies pažangą, dvasiškai ar ūkiškai 
praturtinęs savo tautą, palikęs pozityvių 
neišdylančių pėdsakų. Ir t.t.

Man labai nepatogu taip nuogai kalbėti, 
bet gen. Raštikio knygoje butų sunku su
rasti duomenų apie tokius žygius ar dar
bus. Pats stambiausias jo žygis tuo tarpu 
yra ta stora autobiografija, kuri šiais me-

reikalauti, kad visa „tauta“ arba kiekvie
nas kitas lietuvis būtinai tomis pažiūro
mis 100 procentų dalytųsi.
Atsimeni Joną, nepamiršk ir Petro...

Pagaliau, jeigu p. P. Dauknys MIC yra 
toks taurus garbingųjų asmenybių vardo 
gynėjas, tai laukčiau, kad jis savo drą
siais pasisakymais butų visuotinis ir ne
praleistų kiekvienos ryškesnės progos.

Anksčiau negu aš parašiau savo kritiką 
apie gen. Raštikio knygą, prel. M. Kru
pavičius Draugui parašė savo atsimini
mus apie liūdnąją gruodžio 17 d. sukaktį. 
Ten yra neigiami (be humoro, tik sirtrar- 
tiniu fanatizmu) keli kiti asmenys, ypač 
buvęs prezidentas A. Smetona, prof. A. 
Voldemaras, buvęs prezidentas Dr. K. Gri
nius, kurie, man rodos, savo įnašais lietu
vių tautos ir valstybės istorijoje yra pa
like žymiai stambesnių pėdsakų už gen. 
Raštikį. Anie brandžiau turėjo sąlygų, ga 
bumų ir pasiryžimo pasireikšti mokslo, vi 
suomenės, tautinio atgimimo, valstybinia
me ar socialiniame gyvenime. Aš dar ne
skaičiau, k'ad p. P. Dauknys MIC būtu 
jau protestavęs prieš jų degradavimą ir 
juodinimą prel. Krupavičiaus rašinyje. 
Ar tai dėl to, kad asmenybės garbingumas 
jam priklausytų nuo tos garbingosios asme 
nybės pažiūrų?

Dėl Raštikio jis šoksta protestuoti, kaip 
pilypas iš kanapių, o kitur — tyli. Jam 
aš tik rašeiva, skleidžiąs šiukšles, ir. ži
noma, blogesnis už gatvių šlavėją. Nieko 
sau stilius sociologo E. Fiedler rūbuose! 
Taip šis ponas lavina mus, kaip reikia 
gerbti garbingas asmenybes...

Esame daugelis silpni rašeivos, ir gal 
būt mus labai reikia lavinti. Ir kai taip 
būrys tautiečių sklandžiai pasisakė ir vie
ni kitus palavino, tai vėliau tur but visi 
mokėsime rašyti ne tik kritikas, bet ir pa
čias savo autobiografijas. O su kiekvie
na iš jų — vis sėkmingai didinsime naujų 
garbingų asmenybių skaičių.

Ir tai bus laimėjimai, bent popieriuje. 
Bronys Raila. Los Angeles, USA.

Prekybos įmonei Londone Sandėlio dar
bams reikalingas lietuvis darbininkas. Sa
vaitinis atlyginimas apie 10 sv.

Rašyti lietuviškai arba kreiptis asmeniš 
kai į P. B. Varkalą arba J. Bendorių šito
kiu adresu:

Progress Mercantile Co Ltd., 368, Old 
Street, London, E.C. 1.

BItOVVNEJONES Ltd. GREITAI!
1. Norlolls PI., London W.2

★ PIGIAI! ★
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 

Žiūrėkite kainų ir rūšies!

RIMTAI! *

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 KAINARAŠCIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO, 

ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.
31 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.
G jard. poplino niedž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £24.16.6.
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei.
Moteriškos eilutės priedai.
41 jard. batiso medvil. medž. suknelei.
Ii 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.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
£ 5. 7.6 19 svarų ryžių £ 6. 2.6
£ 8.18.6 19 sv. kiaulienos, sud. k. tauk. £11.12.0
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