
/ UCIUVU3 \
. [ nacionalinė \

IM.Mažvydol 
Xbibiioteka/

Qt^c s u LT u y IS
Nr. 15. (465) 11. 4. 1957. Londonas, 1957 metų, balandžio mėn., 11d. VIII metai

RINKTIEJI DAR BUS PERRENKAMI dėl savo neapgalvoto žygio.

„RINKIMAI“ Į VIETINE!

Keturiose apygardose rinkimai 
panaikinti ir numatyti nauji

(ELTA) Nors Vilniaus radijas ir sovieti 
nė spauda skelbė, kad „rinkimai“ j vieti
nes tarybas įvykę tvarkingai, o balsuoto
jai dalyvavę gausiai, tačiau ir patys bol
ševikai buvo priversti viešai prisipažinti, 
kad ne visose apygardose taip buvo. Vil
niaus radijo pranešimais kovo 6 ir 7 die
nomis, Lietuvos TSR aukščiausios tary
bos prezidiumo duomenimis, „keturiose 
rinkiminėse apygardose rinkimams į apy
linkių tarybas kandidatai į deputatus nega 
vo absoliutinės balsų daugumos“, tad pre
zidiumas skelbia naujus rinkimus. Kitaip 
tariant, gyventojai tose apygardose arba 
visai neatėjo balsuoti, arba atėję nedavė 
savo balsų už „komunistų ir nepartinių 
bloko“ kandidatus.

Lietuvos sovietinių įstaigų duomenimis, 
deputatai išrinkti į 83 rajonų tarybas, 89 
miestų tarybas, 4 miestų rajonų tarybas, 
1209 apylinkių tarybas ir 11 gyvenviečių 
tarybas.

Rinkimuose į vietines tarybas dalyvavę, 
anot „Tiesos“ (56 nr.) 1.704.692; į rajonų 
tarybas — 1.273.648; į miestų tarybas — 
634.341; į miestų rajonų tarybas — 147. 
700; į apylinkių ir gyvenv. tarybas — 
1.069.271 balsuotojas.

Už „komunistų ir nepartinių bloko“ kan 
didatus buvę paduota tiek balsų: į rajonų 
tarybas — 1.271.231; į miestų tarybas — 
632.794; į miestų rajonų tarybas — 1.066. 
480 balsų.

Skaičius balsų, paduotų prieš kandida
tus į deputatus, sudaro sovietų teigimu: 
rinkimams į rajonų tarybas 2378 arba 0.19 
proc.; į miestų tarybas 1.538, arba 0.24 
proc.; į miestų rajonų tarybas 741, arba 
0.50 proc.; į apylinkių ir gyvenviečių tary 
bas 2.733, arba 0.25 proc. Remiantis rinki
mų nuostatų 97 straipsniu buvę' be to, pri

SVETIMOMIS AKIMIS
Prieš kelias dienas musų stovyklą Vo

kietijoje lankė didelės šalpos organizaci
jos dvi pareigūnės. Abi anglės, jau pagyve 
nusios, kaip vėliau pasirodė, gerai susipa
žinusios ne tik su tremtinių dabartinėmis 
problemomis, bet ir su mūsų praeitimi, 
mūsų istorija.

Stovyklos vadovas buvo užimtas svar
biais reikalais, anglės turėjo dar dvi va
landas laiko iki traukinio išėjimo. Lauke 
siautė pusėtina audra. Buvau paprašytas 
lankytojoms prie arbatos puoduko „palai
kyti kompaniją“. Nesigailėjau to praleisto 
laiko, nes teko daug ką įdomaus išgirsti, 
nors tarpais ir paraudonuoti.

.Kalba, kaip paprastai tokiais atsitiki
mais, nuo oro ir kasdieninių įvykių grei
tai perėjo prie įvairių tremties problemų, 
emigracijos, ateities planų ir pan. ,

— A; tai ir jūs esate lietuvis? — staiga 
paklausė viena anglių.

Man patvirtinus, ji tęsė: — Neįsižeiski
te, bet apie lietuvius mano asmeninė nuo
monė nėra pergeriausia.

— Ar nebus kas iš mano tautiečių jums 
kokią kiaulystę padaręs? — pasiteiravau.

— Ne ne, lietuviai tokiais dalykais ne
siverčia. Jei jie kiaulystes daro, tai tik vie
nas kitam, bet niekuomet svetimiesiems 
Turime laiko, tad aš papasakosiu, kodėl 
susidariau tokią nuomonę apie jūsų tautą.

Ir ji pradėjo pasakoti.
— Prieš kurį laiką turėjome savo klube 

diskusinį susirinkimą, kuriame kaip tik 
buvo plačiai kalbama apie Lietuvos istori
ją, valstybės atkūrimą, lietuvių charakterį 
ir būdą, apie dabartines gyvenimo sąly
gas, apie lietuvius, esančius emigracijoj ir 
apie jų darbus. Gal būt, ir ne viskas buvo 
teisingai nušviesta, gal pasitaikė viena ki
ta klaida, bet esmėje, manau, turėsite ir 
jūs pripažinti, kad mano nuomonėje yra 
daug teisybės.

Gyvenimas lietuvių tautai davė retą ir 
neįkainojamą progą įrodyti, kad ji ver
ta gyventi, kad1 ji gali ir sugeba savaran
kiškai tvarkytis. Iš buvusios ir sugriuvu
sios didžiulės valstybės atsikėlė nauja, 
tartum nauja nudžiūvusio šimtamečio me
džio atžala. Tačiau gal kaip tik tas senųjų 
ir naujųjų šaknų mišinys suteikia jūsų 
tautai tuos būdo bruožus, kurie nevisad 
svetimųjų yra suprantami ir kurie jums 
patiems gerokai kenkia. Jūs patys tų keis
tumų, greičiausia, nepastebite, viską lai
kydami geromis būdo savybėmis. Paimki
me kad ir tą smarkiai garbinamąjį svetin
gumą. Gal būt, savame krašte gyvendami 
buvote svetingi visiems be išimties. Bet 
tremtyje — emigracijoje tą neribotą, net 
perdėtą svetingumą rodote tik svetimie
siems. Saviesiems esate daug šaltesni, tar
tum luomų skirtumas dar visiškai tebega- 
liotų, tartum norėtumėte prieš svetimuo
sius pasirodyti. Greičiausia, toks noras 
yra, gal daugumai vien tik pasąmonėje. 
Jūs turite du mastus, vienu mastu matuo

I TARYBAS LIETUVOJE

pažinti negaliojančiais 109, arba 0.01 proc. 
balsavimo lapelių.

Į vietines tarybas išrinkta iš viso 
26.383 deputatai. Aukšč. tarybos prezidiu
mas paskelbė, kad visi išrinktieji deputa
tai yra „komunistų ir nepartinių bloko“ 
kandidatai. Gyventojai neturėjo teisės 
laisvai statyti kandidatus ir rinkti juos, 
kaip tai yra demokratinėse šalyse.

Norėdami suklaidinti pasaulio opiniją, 
sovietai paskelbė, kad išrinktųjų deputa
tų tarpe tikrų TSKP partiečių kandidatų 
į partiečius esą tik 8.481 arba tik 36.29 
proc., o nepartinių 17.902, arba 67.86 proc. 
Tačiau iš to santykio negalima daryti ko
kių nors ypatingų išvadų, nes bolševikai 
parenka kandidatais tik tokius „neparti
nius“, kurie, jų nuomone, komunistų lini
jai nesipriešins arba kurie vėliau galės 
būti kandidatais į partiečius.

Moterys išrinktųjų tarpe sudaro dau
giau kaip trečdalį (9.576, arba 36.29 proc.).

Net iš pačių sovietinių paskelbimų maty 
ti, kad ir geriausiai surežisuoti „rinkimai“ 
ne visai sklandžiai įvyksta. Net Rusijos 
federatyvinėje respublikoje, kur kovo 3 d. 
taip pat įvyko „rinkimai“, buvo apygardų, 
kur komunistų pastatytieji kandidatai ne
surinko reikiamo skaičiaus balsų ir kur 
rinkimus teks pakartoti.

Nors išrinktieji kandidatai sovietų vadi
nami, „darbo žmonių deputatai“, tikrų dar 
bininkų ir kolūkiečių, pačių sovietų duo
menimis, iš bendro skaičiaus esą tik 15. 
526 arba 58.84 proc. Kas sudaro likusį žy
mų procentą? Patys sovietai jų nei darbi
ninkais, nei kolūkiečiais nevadina.

„Tiesa“, komentuodama tuos „rinki
mus“, pamini ir atvykusius iš užsienio lie
tuvius, kurie sovietų suvilioti „grįžo į ro
jų“. Girdi, jiems pirmą sykį tenka daly
vauti tokiuose rinkimuose, ir jie esą „di
džiai patenkinti tokia teisinga demokrati
ne tvarka“. Tai jau pasityčiojimas iš tų su 

jate santykius su saviškiais, visai kitu —- 
santykius su svetimtaučiais.

— Paimkime šalpos reikalus (ši sritis 
man labiausiai prie širdies, nes tą darbą 
dirbu jau apie 20 metų). Kiek žinau, apie 
30.000 jūsų tautiečių įsikūrė JAV; po kelis 
tūkstančius Kanadoje, Australijoje, Ang
lijoje. Beveik visiems gerai sekasi, daugu
mas gyvena daug geriau nei savame kraš
te. Visi tie tūkstančiai neįstengia patenki
namai sušelpti kelių šimtų ligonių, invali
dų ir senelių, kuriems nepasisekė emigruo
ti iš Vokietijos. Skelbiatės, jog turite di
delę šalpos organizaciją, bet, kiek žinau, 
reta šeima per 1955 metus gavo daugiau 
kaip 15 dol. pinigais. Panaši padėtis bus 
buvusi ir 1956 metais, šalpa maisto pro
duktais yra reikšminga ir svarbi, bet nuo
pelnai už tai tik iš dalies priklauso jūsų 
tautiečiams. Jei ne JAV vyriausybės veik 
dovanai dalijamieji dideli maisto kiekiai, 
kažin, kiek šalpos gautumėte iš savųjų.

Jūs visur skelbiate, kad JAV gyvena vi
sas milijonas lietuvių, su pasididžiavimu 
statote ir išlaikote milijonus kaštuojan
čių bažnyčių, mokyklų, spaustuvių, o čia 
pat jūsų vargstantiesiems turime mes — 
svetimieji padėti. Tiems reikalams, atro
do. nesurandate lėšų... Ar tose naujose 
bažnyčiose jūsų maldos nebus fąriziejiš- 
kos? Melskitės sakydami: — Dieve, Ta
vo didesnei garbei pastatėme šią bažny
čią. Išklausyki mūsų maldų, neatmesk! 
mūsų prašymų tolimesniam pasisekimui. 
— Abejoju, kad tos maldos pasieks Dievo 
ausis. Greičiausia, jis paklaus: — O kur 
jūsų vargstantieji broliai? Ar nušluostėte 
jų ašaras? Ar prisimenate dar juos? AY 
daug padėjote sergantiems, ar nuraminote 
seneles motinas? Ar žinote, kiek vaikų gy
vena ir auga varge ir mažai saulės tema- 
tydami? — O, būtų įdomu žinoti išteisin
tųjų skaičių. Vargu ar norėtų jūsų spauda 
tuo skaičium girtis.

Emigravęs italas, jei tik gali, padeda ir 
tolimiausiam savo giminaičiui. Londone 
įsikūręs mūsų kolonijos negras rūpinasi 
gerove viso kaimo, iš kurio jis yra kilęs. 
Jus galima palyginti su vaikais, stovin
čiais prie žaislų krautuvės lango. Vaikai 
nori visus žaislus turėti, nesuprasdami, 
kad esmė glūdi ne žaislų kiekyje, bet suge 
bėjime jais žaisti. Daugelis jūsų, kaip ir 
tie vaikai, nesupranta, kad gyvenimo lai
mė ir esmė glūdi ne gobšiame turto rin
kime, bet sugebėjime savo pajamomis pro 
tingai ir širdingai naudotis. Ilgainiui įsi
tikinsite šios pažiūros teisingumu, gyveni
mas pats parodys jums tai. Tačiau, jei juo 
greičiau tai įvyks, juo daugiau naudos tu
rėsite kaip subrendusios kultūros tauta, 
juo aukščiau jūsų vertė kils kitų tautų 
akyse. —

Anglė baigė dėstyti savo nuomonę. Ant
roj’ pritardama lingavo galva. Aš, netu
rėdamas nieko konkretaus atsakyti, sriūb- 
čiojau jau atšalusią arbatą.

. L. S.

SMULKINA STAMBIUOSIUS 
KOLCHOZUS

(E) Žemės ūkio specialistų pasitarime 
Vilniuje ž.ū. min. pavaduotojas J. Kriau
čiūnas pasakė, kad „vykdant kolūkių stam 
binimo politiką buvo padaryta ir klaidų. 
Taisant šias klaidas, pernai respublikoje 
buvo susmulkinta 117 kolūkių... Tačiau 
kolūkių nustambinimo darbas dar nebaig
tas“. Iš pranešimų tame pasitarime ma
tyti, kad pertvarkomi ir brigadų darbo ra
jonai. Ir pačioje sovietų spaudoje yra bu
vę kritikos, kad kolchozų ir-sovchozų bri
gadų veikimo plotas perdaug platus ir kad 
kolchozininkai sugaišta perdaug laiko, kol 
nueina į darbovietę arba iš vienų ūkinių 
pastatų iki kitų.

VĖL BUVO SUSIRINKUSI LIETUVOS 
AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

(E) Okupuotos Lietuvos aukščiausioji ta 
ryba kovo . 12 d. ir sekančiomis dienomis 
buvo susirinkusi penktajai sesijai. Dieno
tvarkėje buvo šie punktai: 1. Lietuvos vals 
tybinio 1957 m. plano liaudies ūkiui iš
vystyti tvirtinimas. 2. Lietuvos valstybi
nio biudžeto 1957 m. ir 1955 m. biudžeto 
vykdymo apyskaitos tvirtinimas. 3. Aukš
čiausiojo teismo rinkimai. 4. Aukšč. tary
bos įsakų tvirtinimas. 5. Biudžeto komisi
jos p-ko rinkimas. Sesiją atidarė aukšč. 
tarybos p-kas Niunka. Kalbas pasakė ke
lios dešimtys deputatų. Buvo iškelta ir ei
lė „trūkumų“. Gamybos planai, esą, nepil
domi, gamybiniai susitarimai nevykdomi, 
tokiu būdu žlugdomi ir bendrieji ūkio pla 
nai. Buvo paliesti ir kultūros reikalai.

TIK TOKIOS
„PRAPLĖSTO SUVERENUMO“ TEISĖS

(E) Ryšium su aukščiausios tarybos 
Maskvoje priimtaisiais nutarimais atski
roms sąjunginėms respublikoms „duoti 
daugiau teisių“, net valst. planavimo komi 
sijos p-ko pavaduotojas Kazys Pivoriūnas, 
anot Vilniaus radijo, kalbėdamas apie ūki 
nius planavimus, neiškentė nepalietęs „są- 
junginių respublikų suverenumo ir jų tei
sių išplėtirno“ klausimo. Girdi, „kiekviena 
sąjunginė respublika savo teritorijoje sa
varankiškai sprendžia darbo, žemės turtų 
panaudojimo, žemėtvarkos, 'švietimo, - svei
katos, šeimos ir kt. klausimus“. Tai tik
tokios tos „suvereninės teisės“. Bet ir čia
suminėtosios teisės tėra fiktyvios.

DAR ŽINIOS APIE LIETUVIUS 
SIBIRO STOVYKLOSE

Grįžęs iš Sibiro vokiečių pilietybės žydų 
tikybos tremtinys išbuvo prievartos stovyk 
lose 10 metų. Jis paneigė, kad savo laiku 
paskelbtoji amnestija plačiau būtų buvusi 
įgyvendinama. Buvę paliuosuojami tik li
goti ir nedarbingi asmens. Priverčiamojo 
darbo stovykos ne tik kad nelikviduoja
mos, bet į jas atgabenami vis nauji trem
tiniai. Jo pasakojimu pereitų metų rugp. 
10 d. į stovyklą „Potma X“ buvęs atgaben 
tas kartu su kitais kaliniais lietuvis X. 
Jis kartu su žmona 1955 m. pabaigoje bu
vęs suimtas kaltinant bendradarbiavus su 
vokiečiais, nors jis vokiečių okupacijos 
metu nieko kito nedarė, kaip laiškus išne
šiojo. Kai lietuvių pora pareigūnams pri
minė paskelbtą amnestiją, tai buvę įžū
liai paaiškinta, jog amnestija esą taikoma 
tik anksčiau nuteistiesiems. Tokiu būdu 
lietuvis po amenstijos paskelbimo buvo nu 
teistas 10 metų, o jo žmoną 5 metams.

Toje pačioje Potmos stovykloje sutikęs 
6 Vilniaus universiteto lietuvius studen
tus, kurie buvę suimti 1956 m. kovo mėn. 
Jie buvę kaltinami priklausę katalikų jau
nimo organizacijai ir pritarę „buržuazi
niam nacionalizmui ir patriotizmui“. Jie 
anot grįžusioje, buvę puikūs jauni žmo
nės, inteligentingi, religiškai nusiteikę, ge
ri draugai. Vienas jų, medikas, buvęs pri
skirtas prie stovyklos gydytojo, o kiti dir
bę kol kas žemės ūkio darbus. Jie buvę 
pasmerkti 3-10 metų. 1956 m. rugsėjo 13 d. 
trys tų studentų nebegrįžo darbo stovyk
lom Pasinaudoję patogia proga bandė pa
bėgti. Kitą dieną jų lavonus sargybiniai at 
gabeno sunkvežimiu į stovyklos kiemą ir 
pametė ant svarbiausiojo tako. (E)

f PASAULYJE ]

— Kanada kovo 1 d. turėjo 16.420.000 
gyventojų. Praeitų metų gruodžio 1 d. gy
ventojų buvo 16.308.000.

— Per Texas valstybę Amerikoje nu
siauto viesulas — Tornado.

— Brazilijoje sprogo parako gamykla. 
430 žmonių sužeista.

— Bonoje studijuojąs amerikietis Stu
art Kellogg paprašė vokiečių įstaigas pri
pažinti jį politiniu pabėgėliu.

Prašymas buvo atmestas.
— Argentinoje vėl prasidėjo neramu

mai kariuomenėje. Kaip žinia, kariuomenė 
ten savo metu nuvertė Perono diktatūrą.

P Sefitiįnfos DIENOS ~|
STREIKAS BAIGTAS

Dėl atlyginimų kilęs Didž. Britanijoje 
laivų statyklų ir metalo apdirbimo įmonių 
streikas balandžio 4 d. baigtas. Darbininkų 
profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai 
sutarė bylą perduoti aiškinti teismui.

PRIEŠ HIDROGENINES BOMBAS
Britų darbo partija nutarė spausti vy

riausybę, kad būtų bent sulaikyti hidroge
ninių bombų bandymai ir reikalui aptarti 
sušaukta tarpvalstybinė konferencija.

Nepaisant tai, Amerika pasiryžus nuo ge 
gūžės 15 d. pradėti Nevadoje sprogdinti 
— bandyti eilę savo gamybos atominių 
bombų.

GEN. SPEIDEL PERĖMĖ VADOVYBĘ
Vokiečių generolas Hans Speidel perėmė 

Šiaurės Atlanto karinių pajėgų vadovybę. 
Kai kurie kraštai protestavo dėl jo pasky
rimo. Ypač buvo sujudę prancūzų komu
nistai.

RYTŲ VOKIETIJA GRASINA
Rytų Vokietijos min. pirm. Grotewohl 

savajame liaudies seime pareiškė, kad bus 
imamasi priemonių, jei Vakarų Vokietija 
įsitaisys atominių ginklų. Ta proga Vaka
rų Vokietiją jis išvadino „taikos nebemy- 
linčiu kraštu“.

GRĮŠ 120.000 LENKŲ
Maskvoje pasirašyta sutartis, pagal ku

rią iš Sov. Sąjungos bus grąžinta 120.000 
lenkų, tarp jų ir Stalino laikais Sibiran 
ištremtieji komunistai, taip pat Sov. armi
joje esantieji lenkai. Bus leidžiama pasi
imti ir ištrėmime gimusius vaikus!

ŠTAI KĄ REIŠKIA 200 METŲ!
Prancūzų politinių partijų vadovai, iš

skyrus komunistus ir poujadistus, sutarti
nai pasiūlė vyriausybei kitais metais ofi
cialiai paminėti vieno prancūzų revoliuci
jos vadų — Robespierre —- 200 metų gi
mimo sukaktį. Iš 200 metų atstumo jis ne- 
beatrodąs toks žiaurus ir kruvinas, kaip 
istorikų buvęs piešiamas. Anatole France 
vadinęs jį didžiuoju valstybininku, George 
Sand — didžiuoju revoliucijos vyru; jis 
buvęs giriamas ir Napoleono Bonaparto.

KARALIENĖ VIZITUOJA PRANCŪZIJĄ
Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta 

su savo vyru Edinburgo kunigaikščiu ba
landžio 8 d. išskrido valstybinio vizito į 
Prancūziją.

NUSIŽUDĖ KANADOS AMBASADORIUS 
EGIPTE

Nušokęs iš devinto aukšto, nusižudė Ka
nados ambasadorius Egipte Herbert Nor
man. Atimti sau gyvybę jį bus paskatinęs 
amerikiečių viešas spėliojimas ir tvirtini
mas, kad jis esąs komunistas.

BRITAI RUOŠIASI PERTVARKYTI 
KARIUOMENĘ *

Siekdama taupyti, Didž. Britanijos vy
riausybė ruošiasi per penkeris metus su-, 
mažinti savo kariuomenę iki 375.000. Dėl 
to ji dabar ruošiasi atitraukti savo dali
nius iš Korėjos ir kitur.

ISPANIJOJE PABRANGO 
GELEŽINKELIŲ SUSISIEKIMAS

Švęsdama civilinio karo sukaktį, Ispa
nijos vyriausybė staiga 35 procentais pake 
lė geležinkelių susisiekimo kainas. Tas pa 
kėlimas taikomas ir prekių pervežimui. Se 
nomis kainomis bus vežami tik miltai duo
nai.

ETIOPAI PIRMĄ KARTĄ BALSUOS
Etiopai (Abisinija) pirmą kartą gegužės 

mėn. rinks parlamentą.

POVILAS
Kovo 26 d. suėjo 70 metų pulkininkui 

Povilui Žadeikiui, Lietuvos Pasiuntiniui 
Vašingtone, Amerikoje.

P. Žadeikis yra žemaitiškos kilmės — 
gimęs 1887 m. kovo 26 d. Telšių apskrity
je, Pareškečio kaime. Namie išėjęs pra
džios mokslus, pasiekė Palangos progim
naziją, o vėliau įstojo į Jelgavos gimnazi
ją. Baigęs gimnazijos mokslus, 1907 m. įs
toja į Petrapilio universitetą ir ten 1912 
m. baigia chemijos studijas. Netrukus ky
la pasaulinis karas, ir Žadeikis, trumpai 
patarnavęs Kaune ir Gardine, turi išeiti į 
kariuomenę. Kaip kuopos vadas, su rusų 
armijos daliniais jis būna čia Petrapilyje, 
čia Kaukaze, čia vėl Lietuvoje. Vėliau jis 
patenka į karininkų elektrotechnikų mo
kyklą Petrapilyje, dirba Maskvoje ir pa
galiau Išsiunčiamas į frontą.

Revoliucijos metu jis, jau kaip civilis, 
1918 m. patenka į Lietuvių repatriacinį ko 
mitetą ir eina jame generalinio sekreto
riaus pareigas, tais pačiais metais grįžta 
Lietuvon, dirba Vilniuje, 1919 m. išvyksta 
į Kauną. Iš pradžių jam tenka eiti kraš
to apsaugos ministerio pareigas. 1919-1921 
m. Žadeikis išvyksta į Ameriką kaip ka
rinis Lietuvos atstovas ir Lietuvos misijos 
narys. 1922 m. jis siunčiamas į Vokietiją,

SOVIETAI SPROGDINO NAUJĄ 
ATOMINĘ BOMBĄ

Nepaisant visų kalbų sustabdyti atomi
nių bombų sprogdinimą, amerikiečiai ir 
britai skelbia, kad sovietai balandžio 3 d. 
vėl sprogdino vieną bombą. Nuo rugpiūčio 
mėn. tai jau septintas sprogdinimas.

DUDINCEVAS PROTESTUOJA
Viduje smarkiai puolamas, knygos „Ne 

vien tiktai duona“ autorius, sovietų rašy
tojas Dudincevas pareiškė protestą danų 
leidyklai, kuri išleidžia nepataisytąjį jo tą 
romaną. O leidėjas sako, kad jis atidėjęs 
apie 400 svarų autoriui .honoraro, tik au
torius turįs atvažiuoti atsiimti (Sov. Są
jungos paprotys, kad verstinio veikalo au
torius turi atvažiuoti ir vietoje išleisti ho
norarą).

Dabar tos knygos vertimus ruošiasi iš
leisti dar norvegai ir britai. Dėl britų tai 
sovietai pateikia užuominų, jog vertimo 
nespausdinimas būtų laikomas ženklu 
draugiško nusiteikimo sovietams.

BANDYS KITAIP PLANUOTI
Chruščiovas paruošė būsimajai aukšč. 

tarybos sesijai pranešimą, kuriame dėsto
mos sovietinio planavimo klaidos ir siūlo
mi projektai planavimui decentralizuoti. 
Dabar jau ekonominį gyvenimą planuos 
nebe vien centrinė planavimo komisija, 
bet atskiros tokios komisijos respublikose 
ir regi jonuose.

LYSENKO ATGAUNA MALONĘ.
Sovietų biologas prof. Lysenko, dėl savo 

teorijų labai brangintas Stalino, buvo ne
tekęs malonės Chruščiovo laikais. Vienoje 
paskutiniųjų kalbų Chruščiovas apie jį pa
sakė: „Esu tikras, kad maža mokslininkų 
taip pažįsta dirvožemį, kaip draugas Ly
senko“. Vienoje konferencijoje jis dar pa
sakęs, kai kilo žemės ūkio klausimų: „Bus 
mokslininkų, kurie ginčysis keliamuoju 
klausimu. O jei mane paklaustų — „už ku 
rį mokslininką tu balsuoji?“, tai aš negal
vodamas atsakyčiau — už' Ėyšehkb";

MALDOS UŽ PERSEKIOJAMUOSIUS
Balandžio 7 d., sekmadienį, Londone 

apie 15.000 katalikų minia nuo Hyde Par
ko nužygiavo iki Vestminsterio katedros. 
Tai buvo Vestminsaterio arkivyskupo Dr. 
Godfrey paraginimas melstis už persekio
jamuosius, kenčiančius po bedieviškuoju 
jungu. Tame tyliajame žygyje ir pamal
dose, be anglų, dalyvavo ir kitataučių.

KOMUNISTŲ VEIKLA ISPANIJOJE
Neramumai prasidėjo Ispanijos anglies 

kasyklose, ypač Astūrijoje. Ispanijos vy
riausybė skelbia, kad tiek šiuo, tiek ir ki
tais neramumų atvejais paaiškėjusi komu
nistų ranka. Buvusi surasta dirbtuvė Mad
ride, kurioje aptikta propagandai ruošti 
priemonių. Ta proga suimta 14 įtariamųjų.i
GINČAS DĖL AUKSO

Civilinio karo metu Ispanijos vyriausy
bė buvo išgabenusi į Maskvą 500 tonų auk 
so (apie 275 milijonų vertės). Mirdamas 
Paryžiuje anuometinės Ispanijos min. pir
mininkas Dr. Negrin pasirašė dokumentą, 
pagal kurį auksas turėtų grįžti Ispanijon. 
„Pravda“ dabar skelbia, kad auksas jau su 
naudotas. Sovietai turį net Dr. Negrino pa 
sirašytus dokumentus savo tvirtinimams 
paremti.

INDIJA KEIČIA PINIGINĘ SISTEMĄ
Senoji, iki šiol veikusi Indijos piniginė 

sistema buvo truputį panaši į angliškąją 
(trys pies sudarė pice, keturios pice suda
rė anną, šešiolika annų — rupiją). Dabar 
įvedama dešimtainė sistema.

ŽADEIKIS
vėl kaip krašto apsaugos ministerijos ats
tovas derybose su vokiečiais. Sekančiais 
metais su Lietuvos karine misija jis siun
čiamas j Prancūziją.

Tais pat 1923 m. jis pereina dirbti į už
sienio reikalų ministeriją ir skiriamas į 
Čikagą konsulu. 1928 m. jis Niujorke jau 
generalinis konsulas, o 1935 m. skiriamas 
Lietuvos Nepaprastu Pasiuntiniu ir įga
liotu Ministeriu Vašingtone. Tas pareigas 
tebeina iki šiai dienai.

Už savo darbus ir nuopelnus yra apdo
vanotas keliais pasižymėjimo žymenimis 
(Vytauto Didžiojo ir Gedimino ordenais, 
Saulių žvaigžde ir Nepriklausomybės me
daliu).

„EI Pais“ (Urugvajus) paskelbė platų 
straipsnį apie Lietuvą, kurį parašė Albi
nas Gumbaragis. Tarp kitko rašo ir apie 
okupuotą Lietuvą aplankiusius „Urugva
jaus lietuvių delegatus“. Lankėsi tėvas su 
dukra. Kai dukrai nusibodo klausyti tėvo 
pagirų okupantams, ji viešai jam pareiš
kusi: „Padre, no mientas mas“, t.y. „Tė-' 
ve, nemeluok daugiau“. (E>
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Knyga apie geresni pasauli
Kova dėl geresnio rytojaus yra taip se

na, kaip sena yra pati žmonija. Kartais ta 
kova yra žiauri ir kruvina, kartais nau
jais šūkiais ir idėjomis išgražinta, kartais 
vėl moksline aureole apsisupusi. Tačiau, 
gaila, pasaulis nuo tų visų kovų ir pastan
gų nė kiek nėra pasidaręs geresnis. Nežiū
rint tai, kad jau praėjo beveik du tūkstan
čiai metų nuo krikščionybės pradžios, 
žmogus žmogui vis dar tebėra vilkas. Ver- 

• gai, kurie statė senojo Egipto piramides, 
persikėlė j Sibiro dykumų kasyklas, mo
dernieji neronai tebedžiūgauja prie de
gančio Budapešto, kankiniai tebemiršta už 
savo tikėjimą ir tėvynę... Ne, pasaulis ne
pasidarė geresnis. Nors žmogaus išrasto
sios atominės bombos jau grąso suardyti 
Dievo pasauli, bet tas žmogus vis dar ne
suranda būdo, kaip su savo broliu taikoje 
ir meilėje kartu gyventi.

Dabartinis Popiežius Pijus XII, kuris 
dėl savo nuopelnų pateks į žmonijos istori 
ją šalia pačių didžiųjų Bažnyčios Vadų, 
matydamas, kad šių dienų žmonija eina į 
galutini sunaikinimą, paskelbė dvasinę ko
vą už geresni pasaulį. Ne ginklų, bet sie
los, proto ir širdies kovą. Kovą ne prieš 
artimą, bet savo paties blogybes.

Popiežiui metus šūki — Už Geresnį Pa
sauli, i ii atsiliepė beveik viso pasaulio ti
kintieji. Jis rado gyvą susidomėjimą ir už
sienyje gyvenančių lietuvių tarpe. Prasi
dėjo gyvas, naujas, daug vilčių teikiantis 
dvasinis judėjimas. (Pats Popiežius tikisi 
sulaukti krikščionybės triumfo ir gal net 
Rusijos atsivertimo). Šito judėjimo pasė
koje šiomis dienomis pasirodė dar jauno, 
bet spėjusio gražiai visuomenėje ir spau
doje užsirekomenduoti kun. P. Dauknio 
MIC knyga, pavadinta UŽ GERESNĮ PA
SAULĮ.

Pirmoje knygos dalyje autorius, lengvu 
žurnalistiniu stiliumi parašęs pratartį ir 
įvadą, plunksną perduoda Popiežiui, pats 
sau pasilikdamas tik kruopštaus selekto
riaus ir stilingo vertėjo vaidmenį, čia duo
damos Popiežiaus kalbų ir laiškų ištrau
kos, kviečiančios į religinį atgimimą už 
geresnį pasaulį.

Savo pagrindinį kvietimą Popiežius pra 
deda žodžiais: „žadinimo šauksmą šian
dieną girdite iš savo Tėvo ir Ganytojo, nes 
negalime likti tylūs ir neveiklūs pasaulio 
akivaizdoje, kuris nesąmoningai eina ke
liais, vedančiais civilizaciją, tautas, gerus 
ir blogus žmones į bedugnę“ (psl. 21). To
liau jis skelbia: „Atėjo laikas, kada bunda 
me iš miego, nes dabar yra arti mūsų iš
ganymas. Reikia visą pasaulį perkeisti iš 
pačių pagrindų, iš laukinio i žmogišką, iš 
žmogiško į dievišką...“ (psl. 23). Popie- 
žiuo savo raginimą kartoja įvairiomis pro
gomis ir įvairių luomų žmonėms. Jis kalba 
dvasios vadovams, katalikams vyrams, jau 
nimul, darbininkams ir apskritai visai 
žmonijai. Atskirai kreipiasi į Rusijos, Ki
nijos, Rumunijos ir kitas pavergtąsias tau 
tas, kviesdamas: „Perneškite trėmimus, 
kalėjimus ir visus dalykus, bet neišsižadė
kite tikėjimo...“

Popiežiaus kvietimas randa gerą atgar
sį, ir čia pat knygos autorius duoda dauge 
lio'vyskupų atsiliepimus apie akcijos Už 
Geresnį Pasaulį pasisekimą. Pirmosios 
knygos dalies gale taip pat įdėtas skyre

lis, pavadintas „Geresnio pasaulio katali
kas“, kuriame autorius labai suglaustai 
nurodo pasauliečio kataliko pareigas, sie
kiant religinio atgimimo. Gaila, kad šis 
skyrelis labai schematiškas ir siauras, pri
menąs katekizmą ar tikybos vadovėlį. Iš 
tikrųjų, mano manymu, knygos praktinė 
nauda būtų galėjusi dar padidėti, jei šis 
skyrelis būtų paimtas kaip pagrindinė 
knygos tema ir išvystytas, pasiremiant pra 
džioje įdėtomis Popiežiaus kalbomis, šiaip 
jau Popiežiaus kalbos, kuriose kiekvienas 
sakinys persunktas gilia mintimi, dauge
liui gali pasirodyti sunkokos. Vidutinis 
skaitytojas mėgsta eiti per knygą „pasi
šokinėdamas“ — nuo sunkių dalykų prie 
lengvesnių. Ilgesnį laiką prie sunkesnių 
dalykų jis nepajėgia susikoncentruoti ir 
dažnai knygą užverčia, nebaigęs pradėto
jo skyriaus.

Antroji knygos dalis skirta Anglijos Lie 
tuvių Katalikų Kongresui (Liet. Sodybo
je), kuris kaip tik ir praėjo šūkiu už Ge
resnį Pasaulį. Čia sudėta Kongreso proga 
gautieji laiškai ir sveikinimai, žymiųjų 
svečių apybraižos, Kongrese pasakytosios 
kalbos, rezoljucijos, smulkus paties Kong
reso aprašymas ir net pasaulio katalikų 
statistika. Taigi medžiaga, nors istoriniu 
atžvilgiu svarbi, labai marga ir gal ne vi
siškai prisiderinanti prie didelę rimtį ke
liančios pirmosios dalies. Iš jos betgi iš
siskiria antroje dalyje taip pat ištisai iš
spausdinta prof. Dr. Z. Ivinskio Kongrese 
skaitytoji paskaita apie katalikybės reikš 
mę lietuvių tautai. Labai gerai padaryta 
šią vertingą paskaitą įglaudžiant į knygos 
rėmus. Kadangi ją daugelis esame girdėję 
arba skaitę E. Lietuvyje, tai plačiau šioje 
vietoje sustoti nebebūtų tikslu. Tačiau vis 
dėlto reikia pasidžiaugti, kad šis mūsų 
rimtas mokslininkas, pasiremdamas kruopš 
čiai surankiotais istorijos faktais, papras
tais žodžiais pasakė daug tiesos toms mū
sų atkaklioms davatkėlėms, kurios per dau 
gelį metų skelbė tariamuosius „istorinius 
faktus“, nesugebėdamos atskirti krikščio
nybės esmės nuo kryžiuočių riterių žygių 
ar nuo lietuviškai nemokančio lenkų ku
nigo. Linkėtina, kad šioje paskaitoje gvil
denama įdomi tema būtų autoriaus dar 
labiau išplėsta, papildyta ir pasirodytų 
kaip atskiras veikalas. Būtų atliktas di
delis patarnavimas krikščioniškajai lietu
vių kultūrai.

Baigiant šias kelias pastabas norisi iš
reikšti pasigėrėjimą dėl kun. P. Dauknio 
atsidėjimo ir triūso knygą UŽ GERESNĮ 
PASAULĮ berašant ir beruošiant. Joje su
rinktoji ir surašytoji medžiaga yra ne tik 
nemažas indėlis į mūsų religinę literatūrą, 
bet taip pat garantija, kad žymaus Angli
jos lietuvių gyvenime įvykio, Katalikų 
Kongreso, archyvas bus išsaugotas atei
čiai. O tie, kurie savo sielos gelmėse tikrai 
ilgisi geresnio ir laimingesnio pasaulio, 
šioje knygoje atras nurodytas gaires, kaip 
tokio pasaulio siekti ir jame gyventi.

Pranas Dauknys, MIC, UŽ GERESNĮ 
PASAULĮ, 135 pusi. Rinko ir spaudė Nida 
Press, Londonas, 1957 m. 3. L.

IS tolo žiūriu į tave, Nemunėli!
Per tūkstančius mylių matau!

Jonas Kmitas

EUROPOS LIETUVIS

BALTŲ DRAUGUOS VOKIETIJOJE 
KULTŪRINIS PARENGIMAS

Š.m. kovo 21-24 d.d. pažintims su Pabal 
tijo tautomis ir jų kultūra Vokietijos vi
suomenėje skleisti draugija, kurią jau iš 
lietuviškosios spaudos pažįstame Baltų 
Draugijos Vokietijoj vardu, suruošė vėl 
Lueneburge, š. Vokietijoje, paskaitų-dis- 
kusijų ciklą. Tokį pat parengimą draugija 
buvo suruošusi ir pereitų metų pradžioje. 
Šiais metais parengime dalyvavo 76 asme
nys. Jų tarpe daug vokiečių akademikų, 
meninių ir visuomeninių sluoksnių atsto
vų. Parengimo dalyvių tarpe buvo taip pat 
JAV ambasados Bonnoje atstovas, JAV ge 
neralinio konsulato Hamburge konsulas ir 
Vokietijos užs. reikalų ministerijos parei
gūnas baronas Dr. Maydell. Iš lietuvių šį 
kartą parengime dalyvavo draugijos lietu
viškosios sekcijos pirmininkas ir lietuvių 
bendruomenės Vokietijoje pirmininkas J. 
Bataitis, draugijos lietuviškosios sekcijos 
valdybos narys V. Banaitis, Lietuvos Dipl. 
Tarnybos ryšininkas Bonnoje Dr. A. Geru
tis, prof. Dr. A. Maceina, K. Drunga, Dr. 
J. Norkaitis, Dr. P. Rėklaitis, Dr. P. Kar
velis ir Bonnoje studijuojantieji studen
tai K. Dikšaitis ir J. V. Bylaitis.

Paskaitų cikle labai gerai paruoštas ir 
įdomias paskaitas iš lietuvių pusės skai
tė — V. Banaitis apie dabartinę pabaltie- 
čių muziką ir prof. A. Maceina apie pabal 
tietiškosios emigracijos uždavinius laisva
jame pasaulyje. Šios dvi paskaitos, pridė
jus dar latvio docento N. Valters paskaitą 
apie jaunimo problemas už geležinės už
dangos, buvo pateiktosios medžiagos, įdo
mumo ir intelektualiniu požiūriu pačios 
stipriausios. N. Valters paskaitoje, remian 
tis paskutiniąja Lenkijos ir Vengrijos pa
tirtimi ir panašiomis žiniomis iš Pabalti
jo, buvo aktualiai parodyta, kad jaunimas 
už geležinės uždangos slepia savyje dideles 
ir viltingas revoliucines jėgas prieš kom
partijos reakcionieriškumą. Prof. Maceina, 
istoriškais pvyzdžiais pagrįsdamas mažų, 
„ribinių“ tautų svarbų vaidmenį didžiųjų 
Europos kultūrų sintetiškame vyksme, iš
kėlė ir Pabaltijo tautų istorinę reikšme, 
tarpininkaujant tarp Vakarų ir Rytų kul
tūrų. Prof. Maceina ragino ir šiuo metu 
tęsti tą vaidmenį emigracijoje, neužsida
rant vien savuose tautiniuose kiautuose, 
bet išplėsti mūsų tautinį „geokultūrinį“ 
vaidmenį į europinę plotmę. Pastaroji re
komendacija susilaukė aštresnių priešpasi 
sakymų, nes, nesuprasdami prelegento, kai 
kurie kalbėtojai susidarė įspūdį, jog prele
gentas siūlo pabaltietiškajai emigracijai 
tarpininkauti tarp vakarietiškosios ir ..bol 
ševikinės kultūros“. Šis prelegento žodžiu 
nesupratimas buvo paties prelegento tei
singai paaiškintas, išryškinus, kad pabal- 
tietiškoji emigracija turi veikti Vakaruose 
prieš nekritišką priėmimą „sovietizmo“ 
reiškinio su visais jo atributais. Remian
tis patirtimi, pabaltietiškosios emigracijos 
uždavinys yra būti tuo tarpininku, koris 
kaip tik tiesiogiai gautojo pažinimo dėka 
yra predestinuotas būti tarpininkiškai 
„kritinė prizmė“, per kuria Vakaruose lie
tųsi teisingas (o ne Kremliaus propagan
dos pasėkoje klaidinantis) „sovietizmo“ 
pažinimas.

Paskaitos ir diskusijos buvo labai gera 
proga kultūrinio parengimo rėmuose pa
gilinti pabaltiečiu-vokiečiu tarpusavį pa
žinimą ir draugišką vertinimą ir tuo būdu 
toliau siekti lygybės ir teisingumu parem
to europinio solidarumo prieš bolševikinę 
tironiją.

Kovo 24 d., sekmadienį, puikaus Luene- 
burgo „kurhauzo“ salėje įvyko meninis ak 
tas. Jo pradžioje Vokietijos „Europa-Uni- 
on“ judėjimo organizacijos Niedersachse- 
no federalinio krašto pirmininkas Dr. W. 
Hasemann skaitė paskaitą tema „Pabalti
jo tautos — Europos kultūros avannostai“. 
Salę užpildžiusiems svečiams paskaitinin
kas šiltai nupasakojo Pabaltijo skriaudas 
ir pabrėžė, kad Pabaltijo laisvės reikalas 
yra neatskiriamoji Europos vienijimo pas
tangų dalis. Koncertinėje programoje pa- 
ritetiškai buvo išpildyti pabaltiečiu kompo 
zitorių veikalai (pianinu) ir rečituoti vo-

Didžioji Savaitė
Mūsų Religijos didžiosios paslaptys — 

Viešpaties Jėzaus kančia, mirtis ir prisi
kėlimas, — jau nuo pat Apaštalų laikų 
kasmet minima ypatingomis apeigomis, 
kad visi tikintieji būtų labiau paskatinti 
savo asmenišką ir bendruomeninį gyveni
mą atnaujinti Kristuje, atnaujinti Links
mosios Naujienos — Evangelijos dvasioje. 
Krikščionybė visų pirma nesiteirauja, 
kur yra nuodėmė, bet kur dorybė; visų pir 
ma einama į šviesą, kad tamsa savaime 
pranyktų! Ypačiai Didž. Savaitės dienomis 
Bažnyčia taip pabrėžia rimties būtinumą, 
atgailos reikalą. Kristus pataria atgailau
jančiam numesti rūstų fariziejų šydą, 
kviečia aliejumi- pasitepti galvą, kad dv.a- 
sia ir kūnas būtų šventiškai džiaugsmui 
nusiteikę, ne paniurusi dvasia, nuleista 
galva, bet šviesus optimizmas, nes Dievas 
myli linksmą davėją. Jis nepaniekins nu
žemintos širdies.

Verbų arba Palmių sekmadienį mini
mas iškilmingas Kristaus įžengimas į šven 
tąjį miestą, kai žmonės išgirdę, kad Išga
nytojas ateina į Jeruzalę, išėjo Jo pasitik
ti palmių šakomis. Tikintieji yra kviečia
mi kuo gausiausiai dalyvauti Palmių pro
cesijoje prieš Mišias, kad Kristui Karaliui 
viešai pareikštume savo meilę ir dėkingu
mą.

Didysis Ketvirtadienis — kada Kristus 
prieš savo kančią įsteigė Eucharistiją, 
kaip Sakramentą ir Auką, kuri kunigo ran 
komis bus visuomet aukojama iki pasaulio 
pabaigos. Kristus, pavakarieniavęs su sa
vo mokiniais, nuplovė jiems kojas ir kal
bėjo: Ar suprantate, ką aš jums padariau, 
Viešpats ir Mokytojas? Aš daviau jums 
pavyzdį, kad ir jus taip darytumėte!

Didysis Penktadienis — Kristaus kan
čios ir mirties minėjimas. Kristus, esme 
būdamas Dievas, — rašo Apaštalas šv. 
Povilas, — nelaikė pasisavinimu būti ly
giam su Dievu — Jis pats save sunaikino, 
prisiimdamas tarno pavidalą. Jis pats sa
ve pasižemino, pasidaręs klusnus iki mir
čiai, mirčiai gi kryžiaus. Todėl ir Dievas 
išaukštino jį ir dovanojo jam vardą, vir
šesnį už visus vardus, kad Jėzaus vardu 
priklauptų visoks kelias danguje, žemėje 
ir po žeme ir kad kiekvienas liežuvis išna 
žintų, jog Viešpats Jėzus yra Dievo Tėvo 
garbei!“

Didžiojo šeštadienio apeigos simboliš
kai iškelia, kaip iš Kristaus kančios kyla 
naujas gyvenimas ir malonės, kuriomis 
naudodamies ir mes prisikelsime naujam, 
dieviškam gyvenimui!

P. Dauknys, MIC

kiečių kalba liaudies dainų, poezijos ir pro 
zos vertimai. Iš lietuviškų dalykų buvo su 
grotas ir labai palankiai klausytojų priim
tas V. Jakubėno „Iš pasakų šalies“ (iš 
opus Nr. 2). Be to, buvo rečituota dviejų 
lįaudies dainų, vieno B. BrazdžionioJ eilė
raščio ir V. Tamulaičio novelės vertimai. 
Muzikinę programą atliko Augsburgo mies 
to teatro dirigentas K. Pawassar, rečitavi- 
mus — berlynietis artistas E. von Loewis.

Pasibaigus kultūriniams parengimams, 
įvyko draugijos sekcijų ir bendrinis posė
dis, kurių metu buvo patvirtintos valdybos 
veiklos ir finansų apyskaitos. Pereitų me
tų pradžioje Stuttgarte sėkmingai suorga
nizuotąsias Pabaltiečiu Kultūrines dienas 
ruošiamasi šių metų pabaigoje pakartoti 
Bremene. Visi dalyviai Baltu D-jos Vo
kietijoje veiklą labai palankiai įvertino, 
ir lieka tik įgyvendinti visų pareikštą pa
geidavimą ir linkėjimą, kad draugijos 
veikla ko daugiausiai išsiplėstų.

K. D.
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PAMALDOS
ECCLES — pamaldos pirmą Velykų dieną 

12.15 vai. Išpažintis Didž. šeštadienį, 4v.
BOLTON — pamaldos antrąją Velykų die

ną 11 vai., St. Patrick bažnyčioje (Great 
Moor Str.). Išpažintis prieš pamaldas.

= f =
REKOLEKCIJOS
BRADFORD — balandžio 21 d„ 12.30 v.
HALIFAX — Pelion bažn. — balandžio 

22 d., 11 vai.
KETTERING — šį šeštadienį, balandžio 

13 d., 7 vai. vak., St. Edward bažn., o 
Verbų sekm. — 12 vai.

WOLVERHAMPTON —• Didįjį šeštadienį, 
balandžio 20 d., 7 vai. vak., SS. Peter 
and Paul bažn., North St., o Velykų I d. 
— 1 vai.

GLOUCESTER — balandžio 27 d., šešta
dienį, 12 vai. St. Peter bažn., London Rd.

STROUD — balandžio 28 d., 12 vai. The 
Immaculate Conception bažn., Beeches 
Green.

COVENTRY — gegužės 4 d., 7 vai. vak. 
St. Elizabeth and Helen bažn., St. Eliza
beth Rd., Great Heath. Sekmadienį-12v.

CORBY — gegužės 11 d., 7 val. vak. Our 
Lady bažn. Occupation Rd., ir sekm. — 
12 val.

BIRMINGHAM — gegužės 18 d., 7 val. v., 
St. John bažn., George St., Balsall He
ath, ir sekm. — 10 val.

LEICESTER — gegužės 25 d., 7 val. vak., 
The Sacred Heart bažn., Mere Rd., ir 
sekm. — 12 val.
Visose kolonijose tautiečiai kviečiami 

gausiai dalyvauti Rekolekcijose. Čia pas
kelbtose kolonijose jas ves kun. P. Dauk
nys.

TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ
Skaitymų knygos—chrestomatijos su

rinkimas ir spausdinimas žada kiek už
trukti. Kad Nidos Knygų Klubo nariai ne
turėtų perdaug ilgos pertraukos, nuspręsta 
atspausdinti ir išsiuntinėti Irenos Joerg 
„Taika ateina į slėnį“. Knyga jau surinkta.

Atsiųsta paminėti
Keleivis, Mažosios Lietuvos lietuvių laik 

raštis, 1957 m. sausio-vasario mėn. Nr. 1-2.
*

Ateitis, katalikiškojo jaunimo žurnalas, 
1957 m. kovas, Nr. 3.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Ruošiasi išleisti Jablonskio ir Būgos raštus

Valstybinė politinės ir mokslinės litera
tūros leidykla leidžia J. Balčikonio ir B. 
Larino redaguotą „Pirmąją lietuvių kal
bos gramatiką“. Knyga skiriama kalbinin
kams. Joje numatomas platus įvadas, D. 
Kleino gramatikų fotokopijos ir jų verti
mas į lietuvių kalbą, o priedo dar D. Klei
no vartojamų terminų ir vardų paaiškihi- 
mai ir rodyklės.

Taip pat ruošiamasi išleisti kalbininkų' 
J. Jablonskio ir K. Būgos rinktinius raš
tus. ---------f---------------

PASIKEITĖ „EAST AND WEST“
Trijų Pabaltijo tautų atstovų rūpesčiu 

redaguojamas (redakcijoje iš lietuvių bu
vo prof. S. Žymantas) ir leidžiamas žur
nalas „East and West“ pastaruoju metu 
buvo perimtas angliškosios Markham Hou
se Press leidyklos. Leidykla paskyrė ir sa 
vo redaktorių. Dabar jį redaguoja Egerton 
Sykes. Žurnalas spausdinamas jau rotato
rium. Keičiama ir žurnalo linija. Ligi šiol 
žurnalo uždavinys buvo supažindinti Va
karus su Pabaltijo šiandieninėmis proble
momis. Nuo dabar jis bus iš viso antibol- 
ševikinis apskritai.

P. ABELKIS

_ Baisioji
Kiek paėję pamatė šviesą. Mergaitė įbe

dė akis į apšviestąją sieną ir sustingo vie
toje. Pagaliau ėmė bartis:

— Tamsta vis dėlto esi egoistas: aš no
rėjau pasižiūrėti, kaip tamsta dirbsi, pa
dėti, o jis vienas padarė. — Ji greit ap
kabino jo kaklą ir įsisiurbė į jo lūpas. — 
Tai pabauda: žinau, kad tamsta nemėgsti 
mano lūpų.

Jis apkabino ją per liemenį ir paklausė:
— Ar negražu?
— Taip, gražu, bet kaip apšvietei šią 

vietą?
Tą akimirką šviesa užgeso, pranyko — 

urvas paskendo tamsoje.
— Matai...
— Nieko. Kodėl užgesinai?
— Šios paslapties ir aš nežinau. Radau 

apšviestą vietą ir iškaliau joje tavo var
dą. Galiu pasakyti, kad ji tik per pačius 
pietus čia atsiranda.

— Ir ją mano vardui pavedei?
— Tai tik gyvenimo prošvaistė, — pa

sakė nieko nepagalvojęs.
— Tokia trumpa ji bus?
— Nežinau.
—L Ačiū ir už tai, — ir ji vėl pakibo ant 

jo kaklo.
Keistą, jis dabar nevengė jos glamonių, 

priprato prie jos švelnumo, nuoširdžių 
patarnavimų, ir gera jam buvo.

Nuėjo į grotą, šį sykį jis ėmė su ypa
tinga atida apžiūrinėti ją. Vidury, po įėji
mo anga, buvo aukštas ir gana storas stą- 
ląchlto stulpas. Geriau įsižiūrėjęs, netolie
se pamatė .gulint, lyg iš kur nukritusį, to
kio pat storio kitą stąlachltą. Priėjęs iš
matavo — abu buvo vienodo storumo. Mė
gino į stovintįjį lipti, bet tas buvo slidus, 
nesisekė. Kilo mintis, kad jis bus lūžęs, o 
prieš tai įlindę pro skylę juo nusileisda-

įlanka _
"V

vo groton ar per jį išlipdavo kalno viršū
nėm

— Žiūrėk, — jam besvarstant stulpo 
reikšmę, sušuko Rožės Žiedelis, — čia tik
ras karaliaus sostas!

Jis pažvelgė į ją. Ji sėdėjo savotiškame 
soste, aplink papuoštame natūralių krista
lų blizgesio, visokiausių fantazijų stalach- 
titų stulpų; virš galvos buvo savotiškas iš
sikišimas, ant kurio augo aibės vien raus
vo kvarco kristalų ir sienoje sudarė lyg 
kokį vainiką. Jis įdėmiai ėmė apžiūrinėti 
visa tai. Tik ilgai tyrinėjęs pasakė:

— Teisybę sakai, čia būta sėdėjimo vie
tos, tik labai seniai. Ilgainiui visa apaugo 
kristalais, kurie, matyt, ir tada puošė šią 
vietą. Suolo, ar, kaip tu sakai, sosto, pėd
sakai aiškūs liko.

— Kaip seniai tai galėjo būti?
— Kai čia paskutinis žmogus sėdėjo, 

bus praėję ne mažiau kaip dvidešimt pen
ki ar trisdešimt tūkstančių metų.

— Taip daug? Negali būti!
— Bet taip yra.
— Iš ko sprendi?
— Niekur nematyti darbo pėdsakų net 

žalvario įrankiais.
Jis priėjo ir atsisėdo šalia jos.
— Kaip tik mudviem sėdėti.
— Dviem taip, be ne mudviem: turėjo 

būti jie storesnį: per tiek laiko sostas pri
augo iš vidaus. Taip pat ir daug kas apau
go ir paslėpė nuo mudviejų praeitį.

— Manai, kad šis grotas buvo žmonių 
naudojamas?

— Nėra abejonės. Bet kokią paskirtį tu
rėjo — negaliu sugalvoti. Gal laikas iš
aiškins. Dabar matau, kad visi padavimai 
apie kalną yra ne be pagrindo.

— Gali būti.
Jiedu dar ilgai apžiūrinėjo grotą, bet, 

nieko nauja nepastebėję, nuspūdino vėl 
urvu prie jūros. Kai ėmė leistis kiek pa
kalnėn ir urvas kiek platėti, Lu Pa koja 
užkliuvo, ir jis vos nepargriuvo. Šis įvykis 
jį taip pat sudomino, ir jis ėmė kojomis 
ieškoti, už ko buvo užkliuvęs. Greit paju
to stulpiuką. Apčiupinėjęs rado jame ir 
skylutę. Rožės Žiedelis surado ir kitą tokį. 
Dabar jiedu abu graibė patamsiais net 
sienas. Tokių stulpelių rado gana daug, 
bet negalėjo suprasti, kam jie čia buvo. 
Viena aišku: jie visi padaryti žmogaus 
ranka, tam tikra eile — pasieniu, kur ur
vas išsiplėtė į pakriaušę. Čia buvo rastas 
ir pakaruoklis.

— Palikime visa tai kitam sykiui, kai 
ateisime su žiburiu, — pasakė Lu Pa, ir 
abu jie, nusileidę prie vandens, niro iš po 
pakriaušio į užtvanką.

Kai išlindo švieson, abiejų rankos ir 
veidai buvo puišini lyg kaminkrėčių.

— Kur išsisuodinome? — nustebusi pa
klausė mergina.

— Aš irgi stebiuosi, — atsakė jaunikai
tis, mėgindamas nusiplauti. -r

— Tikri suodžiai, lyg katilo paišos, — 
patvirtino Rožės Žiedelis.

— Be muilo nieko nepadarysiva, nenu- 
sikratysiva jomis.

— Taip ir man atrodo.
Jis užlipo ant akmens sienos, skyrusios 

jūrą nuo šio ramaus vandens, ir ilgai ste
bėjo aplinką ir vandenų sroves.

— Ko ieškai vandenyno toliuose?
— Keistos mintys kilo, ieškau joms įro

dymų.
— Vargiai rasi juos šiose kunkuliuojan

čiose srovėse.
— Kaip tik jos ir bus mano ieškojimų 

patvirtintojos, jei taip galėjo būti, kaip 
manau.

— Sakyk.
— Tai tik hipotezės. Eime į mano urvą 

iškalti sienoje pavadinimo. Saulė ritasi že
myn ir gali pasislėpti man nebaigus darbo.

Abu, vėl taškydamiesi, pasileido per ra
mu vandenį, nors kitoje pusėje ilgosios 
akmens sienos, lyg kokios tvirtovės mū
ro, verpetais dūko vandens srovės,

Nusitvėrę už virvės jau mėgino plaukti 
prie ilgojo akmens galo, lyg kokio pyli
mo, bet tuomet susikirto vandenyno sro
vės. Lu Pa sustojo ir gerą valandėlę ati
džiai žiūrėjo čia į vandenis, čia į tvenki
nį ir jį nuo sriautų saugojančią uolą, čia 
į kalno skardį.

— Keista, tik keletas žingsnių per sriau 
tą, ir jau mano urve. Plaukiame.

Lu Pa pirmas, o mergaitė iš paskos, lai
kydamiesi virvės jie pasileido plaukti. 
Abiejų nustebimui, dabar juos srovė pati 
nešė stačiai į urvo angą.

— Nuostabu, to niekad nebuvau paste
bėjęs, — aiškino jaunikaitis, atsistojęs 
ant žemės urvo angoje.

— Niekad nebuvai iš tos pusės plaukęs, 
— pastebėjo mergina.

— Teisybę sakai. Iš įlankos srovė neša 
jūron, todėl iš jos urvo anga yra gerai ap
saugota.

Dabar jiedu ir šiuo urvu kopo kiek kal- 
nyn. Čia buvo visai šviesu: daugely vietų 
spinduliai skverbėsi per aibes plyšių. Kiek 
paėję, pasijuto lyg ant kalniuko. Sustojo. 
Viena sienos dalis buvo gerai apšviesta, 
tcdėl Rožės žiedelis ir ėmė prašyti:

— Čia iškalk žodį „Maharadža“.
Lu Pa nesipriešino. Išsiėmė įrankius ir 

pradėjo darbą.
— Ar toli dar tęsiasi šis urvas? — pa

klausė mergaitė. — Ar turi kitą išėjimą?
— Tai maždaug vidurys. Kitas galas są

moningai mano užslėptas: ąkmenimis už
krautas.

— Esame po pačiu baisiuoju kalnu?
— Taip ir aš manau.
Siena buvo nekieta, vienodos uolėnos, ir 

darbas sekėsi lengvai. Mergaitė, neturė
dama ką veikti, vaikščiojo po urvą ir žai
dė rastaisiais akmenukais.

— Klausykis, kaip gražiai urve atsilie
pia aidas į plaktuko dūžius, lyg netaisyk
lingas širdies plakimas. Tu suduodi sykį 
„tuk“, o ten atsako „tuk, tuk“. Tai savo
tiška muzika, gerai prisilaikanti takto.

— Tau visur taktas, muzika. Gal dar 
mėginsi ir šokti.

— Kodėl ne. Nustok kaukšėjęs: aš pa
mėginsiu mušti savotišką taktą.

Ji ėmė akmenukais tauškintl į sieną, o 
jai vis atliepdavo dvigubas aidas. Susi
darė savotiškas ritmas, ir ji daužydama 
ėmė šokti pasieniu.

Tik staiga sustojo, ritmas nutrūko, ir 
tik girdėjosi vienodas taktas.

— Kas atsitiko? — paklausė Lu Pa. — 
Kodėl nebetauškini, kaip pirmiau? Buvo 
savotiškai gražus dūžių ir aidų akordas.

— Tsss... Nutilk. Kažkas įtartina. Vie
noje vietoje visai kitaip skamba, lyg už 
sienos būtų tuštuma.

Abu tylėjo, tik buvo girdimi akmenuko 
dūžiai į sieną. Vienoje vietoje tikrai jie 
skyrėsi nuo kitų.

— Girdi? — klausė mergina.
-—- Tavo teisybė, — atsakė jaunikaitis. 

Priėjęs jis ėmė tą vietą daužyti plaktuku. 
Dabar smūgių garsas buvo dar aiškesnis, 
skirtumas balso dar ryškesnis.

— Skirtingas garsas išeina iš keturkam 
pio ploto sienoje, — pastebėjo mergina.

— Ir šį sykį tavo teisybė.
Mėgino tą vietą stumti, bet siena nejudė 

jo. Pagaliau užgreibė įdubimą. Įkišo į jį 
ranką — tik, lyg tyčia suimti padaryta. 
Mėgino traukti — pajudėjo.

— Žiūrėk, viršuje irgi toksai pat įdu
bimas, — sušuko Rožės Žiedelis.

Lu Pa antrąja ranka suėmė šią vietą, 
ėmė judinti ir traukti. Akmuo pasidavė 
kiek pirmyn. Dabar sukibo abu. Po ilgų 
pastangų pasisekė iš sienos ištraukti ne
mažą keturkampį akmenį, kuris buvo ga
na storas. Sienoje buvo urvas. Greit Lu 
Pa smuko į jį. Kiek paslinkusi jo galva at
sidūrė nemažame, silpnai apšviestame 
kambary. Nuo urvo angos iki rūsio apa
čios ėjo akmeniniai laiptai. Negalėdamas 
apsisukti, prisilaikydamas rankomis laip
tų, vis dėlto jis ėmė leistis žemyn. Ir kai 
jau visas buvo rūsy, riktelėjo į urvo angą:

— Lįsk čia, tik pirma kišk kojas!
Beregint ir Rožės Žiedelis buvo šiame 

keistame kambary.

(Bus pabaiga)
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CENTRINIO SKYRIAUS VALDBA 
IR ATSTOVAI

Nauja centrinio skyriaus valdyba pasi
skirstė pareigomis šitokiu budu: T. Vidugi 
ris — pirmininkas, T. Grikinas — vicepir
mininkas, V. Akelaitis — iždininkas, B. 
Daunoras — narys, R. Baublys — sekreto
rius.

Revizijos komisijon išrinkti V. Strimas, 
Z. Akelaitienė ir K. Makūnas.

Atstovais į visuotinį S-os suvažiavimą 
išrinkti R. Baublys, T. Grikinas, F. Neve- 
ravičius, T. Vidugiris ir J. Vilčinskas.

Primenama centrinio skyriaus nariams, 
kad paskubėtų įsiregistruoti dešimtmečio 
minėjimui, kuris įvyks liepos 9 d. Lietu
vių Sodyboje.

Registracijos mokestis 10 šilingų (DBLS 
nario žmona ir nedirbą vaikai dalyvauja 
nemokamai). Užsirašyti galima pas cent
rinio skyriaus iždininką V. Akelaitį (1-2, 
Ladbrbke Gardens, London. W.ll.).

LONDONO KOMITETO POSĖDIS
Kovo 29 d. įvyko 18-tasis Laisvųjų Rytų 

ir Centro Europos Tautų Londono Komite 
to posėdis, kuriame pranešimą padarė po 
sukilimo iš Vengrijos išbėgąs Mažažemių 
Partijos vada? Bela de Palanyi-Gulyas, 
beveik iki pat sukilimo sėdėjęs kalėjime. 
Jis kaip liudininkas, nupasakojo vengrų 
revoliucijos eigą, kurios metu išryškėjo 
du svarbiausi punktai: revoliucija kilo ne 
iš aukštuomenės, bet iš darbininkų ir ūki
ninkų, ir ji nebuvo iš anksto organizuota, 
o, antra, jokios paramos iš užsienio negau 
ta, išskyrus vieną savanorį kareivį iš Ju
goslavijos, kuris be ginklų perbėgo sieną 
ir kuris dabar Jugoslavijoje yra teisiamas 
už dezertyravimą. Vengrai sukildami ti
kėjosi gauti paramos iš Vakarų ir taip pat 
tikėjosi, kad sukils ir kiti satelitai, padrą
sinti vengrų pavyzdžio. Dabar Vengrijoje 
vyksta pasyvus pasipriešinimas okupan
tui.

Tame pačiame Londono Komiteto posė
dyje buvo galutinai priimta rezoliucija Ry 
tų ir Centro Europos klausimui spręsti, ši 
rezoliuciją pasiųsta Jungt. Tautoms ir Va 
karų valstybių vyriausybėms. Rezoliuci
jos teistą dedame atskirai.

Lietuviams posėdyje atstovavo M. Bajo- 
rinas ir J. Vilčinskas.

LONDONO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
šeštadienį, balandžio 6 d., Parapijos klu 

be įvyko metinis DBLS Londono skyriaus 
susirinkimas, kuriame išrinkta nauja vai- 
riyhn. revizijos komisijai ir atstovai į 
DBLS suvažiavimą.

Susirinkime taip pat buvo nutarta orga
nizuoti didelę ekskursiją į Dešimtmečio 
Minėjimą per Sekmines L. Sodyboje ir pri 
tarti DBLS V-bos projektui įsteigti šalpos 
Kasą.

RŪPINTOJĖLIUI SODYBOJE
Kryžius mums žadina tikėjimą teisingu

mu, kurs laimi, ir Dievu, kurs kančią vai
nikuoja pergale! Tautinių ornamentų Kry
žius nuo šių Sekminių stovės ir mūsų Lie 
tuvių Sodyboje. Jo pastatymui aukų pri
siuntė: kun. Valentinas Kamaitis iš Man- 
chesterio — 1 sv., Aleksandras Kadžionis 
iš Bradfordo — 10 šil., K. Mažylis iš Cross 
in Hand — 1 sv., Juozas Naudžiūnas iš Mi 
ddlesborough —■' 1 sv., Juozas ir Petrutė 
Renteliai iš Stoke-on-Trent — 1 sv., Ka
zys Vitkus iš Northwood — 1 sv., DBLS 
Corby sk. per kasininką J. Pipynę — 3 sv., 
DBLS Leigh sk. per sekr. D. Steponavičių
— 4 sv., londoniečiai: Bronius Daunoras
— 10 šil., Stasys Štarulis — 10 šil., Stepas 
ir Petrutė Nenortai — 1 sv.

Visiems aukotojams Dešimtmečio Komi
sijos vardu broliškai dėkoju. Kas aukoja 
greitai — aukoja dvigubai. Kuris DBLS 
skyrius pavys Nottinghamo sk., paaukoju
sį 8 sv.? Šiuo metu Fonde jau yra 48 sv. 
ir 10 šil. Dar trūksta 51 sv. ir 10 šil.

Kun. P. Dauknys

BRITŲ TARYBOS PRIĖMIMAS
Penktadienio vakare (balandžio 5 d.) 

Britų Taryba Pabėgėliams Remti surengė 
priėmimą New Forum Klube tikslu susi
pažinti su Jungt. Tautų Aukštuoju Komi
saru Pabėgėliams, Auguste Lindt (šveica
ru).' Britų vyriausybei atstovavo panelė 
Hornby. Smith, Britanijos vyriausybės na
rė. Priėmimui vadovavo Britų Tarybos pir 
mininkė Dame May Curven.

Iš lietuvių priėmime dalyvavo M. Bajo- 
rinas ir G. Glatkauskas, DBLS Valdybos 
atstovas Pabėgėlių Koordinaciniame Ko
mitete.

VELYKINIS NUMERIS IŠEIS LAIKU
Nenorėdami suvėlinti laikraščio velyki

nio numerio, prašome pasiskubinti visus, 
kurie turi ką nors pranešti ar paskelbti ki 
tos savaitės „Europos Lietuvio“ numeryje.

Tavo kaimynas bei pažįstamas ar 
skaito „Europos Lietuvį“? Jei dar ne— 
būk malonus ir atsiųsk mums jo ad
resą: mes supažindinsime jį su savuo
ju laikraščiu. Tau, malonusis skaity
tojau, esame iš anksto dėkingi už 
kiekvieną tokį adresą. O mūsų adre
sas: 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll.

PABALTIEČIŲ LAIŠKAS DARBO 
PARTIJOS VADUI

Lietuvių Sąjungos, Latvių Tautinės Ta
rybos ir Estų Sąjungos pirmininkai — M. 
Bajorinas, L Andrups ir Dr. J. Taul — ko
vo 30 d. pasiuntė Darbo Partijos vadui 
Hugh Gaitskell laišką, kuriame pasisako
ma dėl jo pasakytosios kalbos Berlyno uni 
versitete. Toje kalboje Darbo Partijos va
das siūlė, kad Sovietų karinės pajėgos bū
tų atitrauktos iš Vokietijos, Lenkijos, Če
koslovakijos ir Vengrijos ir kad tos vals
tybės būtų neutralizuotos.

Pabaltiečių laiške nurodoma, kad toks 
Rytų ir Centrinės Europos reikalų išspren 
dimas paliktų tris Pabaltijo valstybes po 
sovietų okupacija, o tai sukėlė didelį susi
rūpinimą mūsų tautiečių tarpe. Tai prie
šintųsi Jungt. Tautų chartai, Anglijos vy
riausybės nusistatymui, Bermūdos 1953 m. 
nutarimui ir Bermūdoje 1957 metais pada
rytam pareiškimui tarp prezidento Eisen- 
hoverio ir ministerio pirm. Macmillano.

Laiške reiškiama viltis, kad H. Gaits
kell atkreips savo dėmesį į tragišką Pabal 
tijo Tautų likimą ir parems jų pastangas 
atgauti laisvę ir nepriklausomybę.

Balandžio 2 d. Hugh Gaitskell padėkojo 
už laišką. Jis pilnai įvertinąs mūsų pažiū
ras, kuriomis jam būsią malonu pasinau-
doti.

LAISVŲJŲ RYTŲ IR CENTRO EUROPOS 
TAUTŲ LONDONO KOMITETO

REZOLIUCIJA JUNGTINĖMS TAUTOMS 
IR V. VALSTYBIŲ VYRIAUSYBĖMS
Priimtosios rezoliucijos tekstas yra ši

toks:
Turėdami galvoje, kad dabartinė padė

tis, kada su Rytų ir Centrinės Europos tau 
tų ateitimi susijusios pačios didžiosios pro 
blemos tebelaukia sprendimo, negali truk 
ti šitaip vis nesulaukdamos tikrumo ir 
kad įvykiai tarpais prasideda nelauktai ir 
pasuka dramatiška linkme; žinodami savo 
kraštų pastangas ir aukas siekiant atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę; vedami troški
mo matyti įgyvendintą visuotinę ir teisin
gą taiką, paremtą aiškiais demokratiniais 
pagrindais; žinodami, kad laisvajame pa
saulyje yra daug žmonių, kurie jaučia, ko
kią grėsmę taikai sudaro pavergimas Cent 
rinės ir Rytų Europos tautų, ir siekia to
kio sprendimo, kuris pavergtąsias tautas 
įgalintų taikiu būdu atgauti savo laisvę ir 
nepriklausomybę; būdami įsitikinę, kad 
mūsų pareiga yra pareikšti savo nuomonę 
dėl įvairių planų, susijusių su mūsų kraš
tus liečiančių problemų sprendimu, — 
mes. Centrinės ir Rytų Europos Tautų lais 
vųjų Atstovų Komitetas, šituo reikalu siū 
lytume tokius sprendimus, kaip labiausiai 
patenkinamus:

1 Sovietų karinių dalinių pasitraukimą 
iš mūsų kraštų;

2. sukūrimą Centrinės ir Rytų Europos 
kraštuose laisvų ir tikrai demokratinių 
valdymosi santvarkų, paremtų rinkimais, 
kuriems patikrinama laisvė;

3. įjungimą mūsų išlaisvintųjų kraštų į 
jungtinę Europą, kurios rėmuose jie, rem
damiesi bendriniais savo reikalais, galė
tų artimai bendradarbiauti;

4. sudarymą bendros Europos Saugumo 
Sąjungos.

Suminėtieji siūlymai turėtų būti imami 
kaip visuma.

Reikia tik kibirkšties, kad pasaulis su
liepsnotų. Šito pavojaus įmanoma išveng
ti galimai labiausia tik per Vakarų stipru
mą ir ryžtingumą. Laikas reikalauja veiks 
mo.

PAIEŠKOJIMAI
L. BIRŽIŠKIENĖ—CHECHOWICZ, gy

venanti Manchester, prašoma rašyti šiuo 
adresu: D. Dainora, 49, Thornton Ave., 
London, W.4. Turima svarbių žinių.

STANKŪNAVIČIUS Česlovas, sūnus Ze
nono, gim. 1926 m., prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: P. Klegerienė, 31, Spencer 
Rd., Rushden, Northants. Ieško artimieji.

DRUNGILO Kazio paieško Justas Lata
kas (63, Ewbank St., Stockton on Tees, 
England). Turima svarbių žinių.

PIRMĄJĄ VELYKŲ DIENĄ, 
Š. m. balandžio 21 d.,
LIETUVIŲ KLUBE,

1-2, Ladbroke Gdns., W.U., 
Naujosios Salės atidarymo proga 

ruošiamas

Pasilinksminimas 
šokiams gros džazo muzika. Veiks 

turtingi bufetai. Vakaro pradžia 7 vai.
Įėjimo mokestis 4 šil.

---------------- II ii-----------------
ANTRĄJĄ VELYKŲ DIENĄ, 

Lietuvių Klube, 1-2 Ladbroke Gdns. W.ll., 
7 vai. vakare, ruošiamas

Pasilinksminimas
Įėjimo mokestis 3 šil.

Naujai išleistoji P. Dauknio, MIC, knyga
Už GERESNĮ PASAULĮ 

gaunama už 5 šil. tik 
Nidos Knygų Klube: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll Ir pas autorių: Lithuanian 
Church, 21, The Oval, Hackney Road, Lon
don, E. 2.

Įsigydami šią aktualią knygą, išgirsime 
žadinimo balsą. Mūsų kasdieniniam ir bend 
duomenės gyvenimui ji suteiks naujo en
tuziazmo. Kartu — tai puiki švenčių do
vana artimiesiems.

NOTTINGHAMAS
Klubą perėmė

Nuo šių metų balandžio mėn. 7 d. No
ttinghamo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
klubą perėmė Tautinio Sąjūdžio Valdyba.

Klubas veiks kaip ir anksčiau — šešta
dieniais ir sekmadieniais.

Š. m. balandžio 22 d., Velykų antrąją 
dieną, 6 vai. p.p., Lilac str. mažojoje salė
je Nottinghamo DBLS skyrius ruošia

VELYKŲ MARGUČIŲ VAKARĄ
1. Gros lietuviška kapela.
2. Šokiai ir žaidimai. Žaidimų laimėto

jams bus duodamos individualinės premi
jos.

3. Skiriama premija už atsineštą origina 
liausią lietuvišką margutį.

4. Veiks baras, ir bus loterija.
Įėjimas 2 šil. 6 penai. Gautasis pelnas 

skiriamas Nottinghamo jaunimo reika
lams.

Visuomenė prašoma gausiai atsilankyti, 
praleisti linksmai vakarą ir tuo pačiu pa
remti lietuvišką reikalą. Salė pasiekiama 
autobusu Nr. 31 iš miesto centro.

Skyriaus Valdyba

CORBY
Aukos gimnazijai

Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje pa
remti Corby lietuvių kolonija suaukojo 4 
svarus ir 4 šilingus.

WOLVERHAMPTONAS
SPORTAS

Viltis suklupo
Dėl įvairių aplinkybių rungtynėms prieš 

lenkų komandą Polonia Viltis tesudarė tik 
tris žaidėjus. Lenkų žaidėjai suvažiavo iš 
Staffordo ir Birminghamo. Pagal taisyk
les Viltis jau iš anksto tas rungtynes pra- 
leimėjo, bet lenkai pareiškė norą žaisti. 
Viltiečiai pasitarę sutiko, nors buvo jau 
aišku, kad laimėti nebegalės.

Viltiečiai, nors tik tryse, žaidė gerai, bet 
atsilaikyti prieš penketą jaunų ir vikrių 
lenkų negalėjo.

Rungtynės baigėsi 100:67. Viltlečlų žai
dimas buvo toks gyvas ir įdomūs, kad net 
lenkų žiūrovai plojo jiems žaidimo metu, 
o po žaidimo ir žiūrovai stebėjosi viltie- 
čių patvarumu ir plojo pribėgę viltiečiams 
per prakaltu sumirkusius pečius.

Už Viltį žaidė ir taškus pelnė: V. Kel- 
mistraitis — 46, Manga — 17, G. Bay — 4.

Viltiečiams ir kitiems krepšininkams pa 
vyzdžiu gali būti Manga, latvis, kuris, sun 
klai dirbdamas kasyklose, nėra praleidęs 
rungtynių ir kovoja už Viltį iš grynos šir
dies ir nuolatos remia klubą, susimokėda
mas nario mokestį.

Balsiai bloga, kad daugumas lietuvių 
asmeniškais sumetimais nelanko treniruo
čių ir rungtynių ir neremia klubo.

Jei Viltis turi komitetą, tai tik tam, kad 
tas svarstytų ir nurodinėtų, kokiomis kryp 
tirais Viltis turi žengti, o jei narys galvoja, 
kad veikla sukama klaidingu keliu, tai jis 
turi teisę kelti tai komiteto ar visuotinia
me susirinkime. Negavęs paramos. Vilties 
klubas turės pasitraukti iš Lygos varžybų 
ir kartu sumažinti išlaidas, o tuo pačiu ir 
veiklą. Iki šiol Viltis gražiai gynė ir garsi
no lietuvių ir Lietuvos vardą Wolverhamp 
tone ir apylinkėje. Iki šios dienos jie laimė 
jo tris taures ir turi keturis diplomus, ku
rie jiems bus įteikti klubo trijų metų su
kaktuvėse gegužės 4 d. George salėje.

Tą patį vakarą bus ten ir šokiai.
V. Kęlmistraitis

MANCHESTERIS
Prašomas atsiliepti

lietuvis iš Manchesterio 8, kuris pereitą 
savaitgalį siuntė kartu su laišku mokestį 
už Nidos Knygų Klubo leidinius „Ilgąją 
naktį" ir „Karališkąją dieną“. Paštas pri
statė tik apdegusias laiško ir pašto orde
rio liekanas.

Ta proga siūloma visiems pašto ar pini
ginių orderių siuntėjams neišmesti tuoj 
pat tokių piniginių dokumentų atkarpėlių.

VOKIETIJA
„EUROPOS LIETUVIO“ IR NIDOS 
KNYGŲ KLUBO SKAITYTOJAMS 

VOKIETIJOJE
Kelis kartus jau esame skelbę savo nau

jojo atstovo Vokietijoje adresą. Jį dar kar 
tojame. Mūsų atstovo adresas yra:

J. Medušauskas, Muenchen 8, Sckellstr. 
12/3 r.

Savo skaitytojų visokeriopam patogu
mui dabar norime dar pranešti, kad jiems 
pinigus kur kas patogiau ir pigiau bus 
siųsti per Postcheck-konto. Siunčiant ši
tuo būdu, perlaidoj maloniai prašom pa
žymėti, už ką yra tie siunčiamieji pinigai. 
Pinigų perlaidos atkarpėlė visados galio
ja kaip pakvitavimas. Kas pageidaus, tam 
galės būti pasiųstas dar ir atskiras kvitas. 
O šitaip pinigai siunčiami šitokiu adresu:

J. Medušauskas, Postcheckamt Muen
chen, Konto Nr. 146486.

Taip pat skaitytojams primename, kad 
„Europos Lietuvio“ prenumeratos kaina ir 
šiems metams Vokietijoje paliekama tik 
22,-DM, pusmečiui 11,-DM. —
HAMBURGO NAUJIENOS
Kun. V. Šarka pasveiko

Nuo vasario 18 d. išgulėjęs ligoninėje 

VELYKŲ ŠVENTĖS 
c\

O. Kairlukštienė

Viena džiaugsmingiausių viso krikščio
niškojo pasaulio pavasarinių švenčių yra 
Velykos. Jos kas metai švenčiamos prisi
minti Kristaus prisikėlimui iš numirusių.

Kaip gi atrodė ši pavasario šventė am
žių bėgyje ir kokie, be bažnyčios apeigų, 
papročiai pasiekė net ir mūsų laikus?

Nors centriniu Kristaus mirties ir prisi
kėlimo tašku laikomas Velykų sekmadie
nis, iš tikrųjų Velykų periodas tęsiasi nuo 
pelenų trečiadienio, t.y. nuo pirmosios ga
vėnios dienos iki Sekminių sekmadienio. 
Tas laikas dalijamas į keturias dalis: 1) ga 
vėnia; 2) nuo verbų sekmadienio iki atve
lykio; 3) Velykų oktava, kada naujai pa
krikštytieji dėvėjo baltus rūbus, ir 4) pe
riodas, kuris prasidėjo Velykomis ir tęsėsi 
iki Sekminių.

Pirmieji krikščionys sugretino Kristaus 
mirties ir prisikėlimo įvykius ir savąsias 
apeigas su žydų Pesach švenčiamuoju lai
ku ir iš jų perėmė paprotį aukoti Dievui 
nekaltą avinėlį, kaip džiaugsmingą Kris
taus pažadą prisikelti iš numirusių.

Kadangi žydų kalendoriniai metai yra 
sudalyti į 12 mėnulio mėnesių," arba 354 
dienas, tad periodiškai reikėjo įterpti vie
ną mėnesį viršaus, kad tokiu būdu būtų 
galima sulyginti jį su tada veikusiu romė
nų Julijono kalendorium, kurio metai bu
vo skaičiuojami pagal saulės apsisukimus. 
Dėl to Velykos ir yra kilnojama šventė, vis 
maždaug tarp kovo 22 ir balandžio 25 d.

Velykų papročiai
Kadangi krikščioniškosios Velykos buvo 

tokios artimos žydų šventei Pesach, tai 
daugumas krikščioniškųjų kraštų Velykų 
periodui vadinti pavartojo hebrajų žodį 
„Pesach“ (lotynų — Festa, Paschalia; ru
sų — Paska; prancūzų — Paųue). Krikš
čionybei pasiekus Centrinę Europą, teuto
nai suplakė tam tikrą dalį savo pagoniš
kųjų pavasario šventės apeigų ir papro
čių su Kristaus prisikėlimo švente. Pava
saris, kada gyvybė triumfuoja ir nugali 
žiemos mirtį, atgimstantiems metams ir 
saulės sugrįžimui pažymėti buvo ruošia
mos džiaugsmingos šventės. Čia Velykų 
šventės pavadinimas jau turi kitą kilmę. 
Vokiečių — Ostern, anglų — Easter month 
atitinka maždaug dabartinį balandžio 
mėn., o tas mėnuo prieš Kristaus gimimą 
buvo švenčiamas pavasario deivės Eostke, 
ar Ostara, garbei. Tokiu būdu tas vardas 
paliktas ir Kristaus prisikėlimo iš numiru
sių šventei pavadinti.

Velykų papročiai ir simboliai turi pra
džią ne vien tik senovės teutonų pavasario 
apeigose, bet siekia daug ankstyvesnius 
laikus prieš Kristų. Paprotys Velykų sek
madienį valgyti kiaušinius ir apdovanoti 
draugus ir vaikus, greičiausia, kilo anksty 
bomis krikščionybės dienomis, nes kiauši
niai buvo draudžiami valgyti gavėnios me
tu ir visados valgomi Velykų sekmadienį. 
Be to, kiaušinis suprantamas kaip derlin
gumo ir atsinaujinusios gyvybės simbolis. 
Jau senovės egiptiečiai ir persai pavasario 
švenčių metu turėjo paprotį dažyti ir val
gyti kiaušinius. Ta senoji idėja laikyti 
kiaušinį naujos gyvybės simboliu krikščio 
nims virto Kristaus prisikėlimo simboliu.

Paprotys dažyti kiaušinius raudonai aiš
kinama įvairiai: ta spalva reiškia saulę, 
ugnį, Kristaus pralietąjį kraują ir paga
liau Velykų džiaugsmą dėl prisikėlimo iš 
numirusių.

Daug kur Velykų žaidimai kiaušiniais 
išvirto į tradiciją. Kasmetinis kiaušinių 
ritinėjimas aikštėje prieš Baltuosius Rū
mus Vašingtone yra modernus senųjų lai
kų sporto praktikavimas.

Velykų kiškis krikščionybės perimtas 
iš priešistorinių laikų ir, lygiai kaip ir

(Hamburg-Reinbęk, Adolfstift - Kranken- 
haus), po sėkmingai padarytos operacijos 
balandžio 10 d. grįžta prie savo pareigų. 
Jo laukia visi šiaurės Vokietijos lietuviai 
ir dideli darbai. Laukia ne tik religiniai, 
bet taip pat ir visuomeniniai darbai, gu
riuose jis taip aktyviai dalyvauja. Tad vi
si šiaurės lietuviai linki jam geriausios 
sveikatos ir nori jį juo greičiau pamatyti.

V. Lingytė grįžta
Vienuoliką metų ji išbuvo ligoninėse, to

li nuo savo tėvelių, gydėsi kaulų džiovą. 
Likimo nepalaužta ir vilties pilna taip su
stiprėjo, kad balandžio 18 d. grįžta pas sa
vo tėvelius.

Martynas čerkus išvyko į JAV
Buvęs Vasario 16 Gimnazijos 6-tos kla

sės mokinys M. Čerkus, iš Bremeno laivu 
M.S. General Harry Taylor išvyko į JAV 
pas savo geradarius p. Daunes (471 Wil
low St. Waterburg 10, Conn.) tęsti toliau 
mokslą.

Sustiprėjo A. Kuprevičius
Buvęs Kaune lauko teniso žaidėjas A. 

Kuprevičius metus gydėsi džiovą. Dabar 
jau pakankamai sustiprėjo ir balandžio 18 
d. grįžta pas žmoną ir sūnų.

Grįžta iš ligoninės ir Llngienė
Staigiai susirgusi ir išvežta į ligoninę, 

M. Lingienė dabar, po aklosios žarnos ope
racijos jaučiasi gerai ir tikisi greit grįžti 
namo.

kiaušinis, yra įsitvirtinęs velykinėse pasa
kose. Senovės egiptiečių ir kitų tautų le
gendos sako, kad kiškis yra nakties sim
bolis, nes jis tiktai naktį išeina ieškoti 
maisto. Jis yra gimęs atvirom akim, • ir 
mėnulis esąs tokia pat atvira akis — dan
gaus budėtojas. Egiptiečiai kiškį. vadina 
„un“, o tai reiškia „atviras“ ir „periodas“. 
Tad kiškis čia gretinamas su mėnulio kai
taliojimųsi, o kartu ir su žmogaus naujos 
gyvybės pradžia. Tokiu būdu kiškls-zuikls 
patapo vaisingumo ir gyvybės atsinauji
nimo simboliu, ir šitokia jo prasmė greti
nama su Velykų kiaušinio simbolika.

Amerika neturi kiškių ,tai tenai Velykų 
triušis sudėlioja kiaušinius į gūžtas ar 
šiaip kur paslepia juos, kad galėtų suras* 
ti vaikai.

Daug dar kitokių velykinių papročių ir 
tradicijų yra išlikusių ir iki dvidešimtojo 
amžiaus. Pvz., Velykų dienomis pasikeisti 
bučkiais buvo net visas tam tikras cere
monialas. Velykų sveikinimas „Kristus pri 
sikėlė“ ir atsakymas „Jis iš tikrųjų prisi
kėlė“, ypač Rusijoje, išsilaikė iki pat 1»17 
m. revoliucijos. a

Daug kur laikoma būtinu reikalu per 
Velykas užsidėti kokį nors naują rūbą ar 
papuošalą (prietaras, kuris reiškia,, kad 
tuo būdu galima bus išvengti netikėto? ne
laimės). Gal tai pagaliau siejama ir su pa
vasariu, kada įsivyrauja bendras jausmas, 
jog Velykos yra tas laikas, kai atmetama 
viskas, kas sena, ir pradedamas naujas gy
venimas.

Katalikų ir Rytų apeigų bažnyčiose Ve
lykų sekmadienis ir prisikėlimas buvo ir 
yra šveičiama labai iškilmingai. Liturginė 
spalva būna balta, kaip džiaugsmo, Švie
sos ir nekaltybės ženklas. Altoriai ir baž
nyčios papuošiamos geriausiais papuoša
lais, kokius tik kiekviena bažnyčia turi. 
Vienok Anglijoje puritonai, neapkentusieji 
katalikų perdaug turtingų ir iškilmingų 
apeigų, iš viso atsisakė švęsti Velykas. 
Dar ir dabar Velykų šventė nustumiama į 
antraeiles. Taip pat ir Amerika tiktai lo
tojo amžiaus pabaigoje, ypač nuo civilinio 
karo laikų, pradėjo Velykų sekmadienį at
žymėti ypatingomis pamaldomis. Bažny
čia, trokšdama pareikšti užuojautą žuvu
siųjų karo mūšiuose giminėms ir norėda
ma suraminti juos, Velykų sekmadienį pa
sirinko kaip viltį, kad gyvybė nugalės mir
tį. Kunigai bažnyčiose sakė atitinkamus 
pamokslus, o bažnyčios ir jų altoriai buvo 
apsčiai puošiami gėlėmis. Ypač baltoji le
lija buvo taip plačiai vartojama, kad ji ga
vo net Velykų lelijos vardą.

Nuo pat ankstybųjų krikščionybės dienų 
katalikų bažnyčia Velykų metą laikė pa
čiu tinkamiausiu krikštui.

Paprotį Velykų rytą saulei patekant lai
kyti pamaldas protestantų bažnyčia pasili
ko iš katalikų.

Kada Velykos švenčiamos?
Pačioje pradžioje buvo daug nesusipra

timų dėl to, kurią dieną ir kuriuo metu tu 
ri būti Velykos. Ginčas tarp žydų kilmės ir 
kitų tautybių krikščionių tęsėsi net iki 4- 
tojo amžiaus. 325 m. Konstantinas sušau
kė tarybą, kuri nusprendė, kad Velykos tu 
ri būti pirmąjį sekmadienį po pavasarinės 
mėnulio pilnaties, įvykus persvarai tarp 
dienos ir nakties ilgumo. Tolimesni sunku 
mai kilo, nustatant bendrą Velykų datą, 
nes dienos ir nakties ilgumo datos svyravo 
ir priklausė nuo žemės geografijos ilgių 
(dienovidinių). Buvo dar neaiškumų ir dėl 
Julijono saulės kalendoriaus santykio su 
mėnulio kalendariumu, nuo kurio iš dalies 
priklausė Velykos. Dėl to kildavo ir ne
tikrų apskaičiavimų. '

(Nukelta į 4 psl.)
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Artimieji Rytai
PRAEITŲ METŲ LAIMĖJIMAI

Amerikos filmų centras, Hollywoodas, 
kas metai rengia savo meno iškilmes. Tą 
dieną įteikiamos premijos, arba vadina
mieji „Oscarai“, ypač pasižymėjusiems, ak 
toriams ir režisoriams; išskiriamos geriau
sios filmos. Tas premijas, paauksuotas sta
tulėles, skirsto Filmų Meno ir Mokslo Aka 
demlja.

Pereitą savaitę du tūkstančiai praban
gių automobilių atgabeno galybę kailiais 
ir deimantais apsikabinėjusių moterų ir 
išsipusčiusių vyrų pasidžiaugti savo ir ki
tų laimėjimais celiuliozės kaspine. O tie 
laimėjimai pasirodo esą įdomūs. Jie buvo 
dalijami Pantages teatre.

Geriausia 1956 metų filmų aktore pripa
žinta švedė Ingrid Bergman už savo vaidy
bą filmoje „Anastasia“. Jai teko atlikti 
paskutiniojo rusų caro dukters vaidmenį.

Geriausiu aktorium pripažintas plika
galvis Yul Brynner, rusų kilmės, gimęs 
Sachaline, už Siamo valdovo vaidmenį fil
moje „The King and I" (Karalius ir aš).

Geriausiais antraeiliais aktoriais pripa
žinti: Anthony Quinn už vaidybą filmoje 
„Lust for Life“ (Troškulys gyventi) ir Do
rothy Malone, už pastangas filmoje „Wri-

(Dešimt Įsakymų), surijusi 14 milijonų do 
lerių, gavo pagyrimą tik už technišką pokš 
tą — stebuklą, už Raudonosios jūros per
skyrimą Izraelio kariuomenei žygiuoti.

Žaviausia daina pripažinta „Whatever 
Will Be Will Be“ iš filmos „The Man Who 
Knew too Much“.

Skiriama ir daugiau premijų. Oscarus 
gauna ir muzikai, rašytojai, dekoratoriai, 
fotografai ir kiti filmų meno darbuotojai. 
Tokiu būdu kiekviena filmos meno kūry
bos šaka pagerbiama atskirai.

Tačiau didesnis Oscarų skaičius, tekęs 
kokiai filmai už atskirus nuopelnus, nenu
lemia tos filmos iškėlimo į pirmaeiles, nes, 
sakysim, silpno turinio veikalas gali būti 
suvaidintas pasigėrėtinai, o įdomus — ap- 
sileidėliškai. Pavyzdžiui, premijuotoji fil- 
m? „Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų“ 
buvo pamylėta penkiais Oscarais, o filmą 
„Karalius ir aš“ net vienu daugiau. Vadi
nasi, nulemia bendras įspūdis. Tokiais su
metimais buvo nutylėtas ir milžiniškas L. 
Tolstojaus veikalas „Taika ir karas“, ku
rio filmuotojai susilaukė įvairių priekaiš
tų.

Dabartiniu metu Anglijoje demonstruo
jamos šios vertos dėmesio filmos: „Giant“,

tten on the Wind" (Vėjuje parašyta).
Geriausiu režisorium pripažintas Geor

ge Stevėns už ilgą filmą „Giant“.

„Tre Great Man“, „The Rainmaker“, „Ok
lahoma“, „Secret Place“, „Brothers in 
Law“ ir kelios premijuotosiot

Labiausiai pasisekusia filmą pripažinta 
„Around the World in 80 Days“. Filmą 
sukta pagal savo laiku sensacingą fantas
tinę Jules - Verne apysaką antrašte „Ap
link pasaulį per 80 dienų“.

Vykusiu trumpu veikalu pripažinta ang
lų gamybos filmą „Bespoken Overcoat“ 
(Užsakytas apsiaustas).

Už ilgiausią dokumentalią filmą premi
ja teko greičiau moksliniam dalykui „The 
Silent World“ (Tylusis pasaulis). Tai seri
ją nuostabių nuotraukų iš gyvenimo jūrų 
gelmėse.

Už neanglų kalba dalyką premija teko 
filmai „La Strada“. Tai italų gamybos vei- 28šiL
kalas, režisuotas Federico Fellini. B. Zumeris — „Gyvenimo Keliu“ — 10

Didelis nusivylimas prislėgė senelio Ce- šil-Jaunimo lit premiją laimėjęs veikalas.
-nnnwn Lietuviškos Velykines atvirutes su vokuall B. DeMille širdį, kurio gaminta milzi- g penai Rašykite: DAINORA, 49, Thorn- 
niška filmą „The Ten Commandments“ ton AVe> London, W.4.

S. L-s.

KNYGOS
Geriausia N. Mazalaitės knyga — „Pjū

ties Metas“ — 27 šil.
J. Kairys — „Lietuvos Pinigai“ — 

šil. 8 penai.
K. Barėnas — „Giedra Visad Grįžta' 

15 šil.
F. Neveravičius — „Dienovidžio Sute

mos“ — 10 šil.
A. Vaičiulaitis — „Valetina“ — 10 šil.
J. Vaičeliūnas — „Tėvynės Sargyboje“ 

— 22 šil.
J. Jankus — „Namas Geroj Gatvėj“ —

36

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai 

Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir 
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio 

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki 
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.

ADRESAS: ACTON PHARMACY,
24, Church Road, London, Acton, W. 3. 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Pasaulinės reikšmės politiniai, eko
nominiai ir kariniai įvykiai susitelkė Ar 
timuosiuose Rytuose. Jų pasėkos šiandie 
ną jaučiamos visame pasaulyje, ypačiai 
Vakarų Europoje. Per eilę laikraščio nr. 
pateiksime savo bendradarbio paruoštų 
žinių apie Art. Rytų valstybes.

* * *
I. Sfinksų ir piramidžių šalis

Suezo įvykiais pastaraisiais mėnesiais 
plačiai nuskambėjęs Egiptas yra žinomas, 
kaip seniausias pasaulio civilizacijos kraš
tas, siekiąs net ketvirtąjį tūkstantmetį 
prieš Kristų. Tikrasis Egiptas, kitaip ta
riant, dirbamoji krašto dalis, yra didžiau
sia pasaulyje upinė oazė, kurią sudaro 
apie 1.000 kv. km. ilgumo ir 10-15 km. plo
čio Nilo slėnis. Visas Egipto plotas 994.300 
kv. km., o dirbamos žemės šiame plote tė
ra tik 25.000 kv. km.; visa kita dykumos 
ir kalnai.

Paviršius būdingas smėlio dykumomis, 
kurias sudaro 90 procentų viso ploto. Kal
nai į rytus nuo Nilo ir jo slėnių pakyla iki 
2.200 m. aukščio. Žemės turtų nedaug. 
Prie Suezo įlankos aptikta naftos. Staty
bai yra savo granito, kalkakmenio, purpu
ro. Klimatas sausas su karšta vasara, ku
rią švelnina šiaurės vėjai. Kritulių maža, 
ir jų sulaukiama žiemą ir tik šiaurinėje 
dalyje. Toliau nuo jūros dienos tempera
tūra pakyla iki 47 C laipsnių, o naktį nu
krinta iki 5 C laipsnių. Dėl Abisinijos tro
pinių liūčių Nilas patvinsta birželio mėn. 
ir atslūgsta spalio mėn. Vienas įdomiausių 
Egipto reiškinių yra miražai, kada už aki 
račio esamieji daiktai atsispindi ore ir da
rosi matomi, dažnai juos net sunku at
skirti nuo tikrovės.

Augalai klesti tik Nilo slėnyje, deltoje 
ir oazėse; vyrauja datulių palmės. Miškų 
visiškai nėra, auga akacijos ir įvairūs krū 
mokšniai. Iš kultivuojamųjų augalų žy
miausi įvairūs vaismedžiai: vynuogės, apel 
sinai, citrinos, bananai, figos, persikai, gra 
natai, obuoliai, alyvos, javai, kukurūzai, 
medvilnė, cukrinės nendrės. Per metus 
gaunami net trys ryžių derliai.

Gyvulių Nilo slėnyje retai tesutinkama. 
Dykumose yra gazelių, šakalų, hienų, la
pių; daug nuodingų gyvačių, daug paukš
čių — apie 300 rūšių. Liūtai ir leopardai 
teužtinkami tik pačiuose pietuose. Iš narni 
nių gyvulių žymiausi kupranugariai, asi
lai, avys.

Gyventojų šiuo metu yra apie 21 milijo
ną, daugiausia arabų kilmės, semitai. Tik

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

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

BALTIC STORES
Z. JURAS

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

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

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

421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734.
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.

(Atkelta iš 3 psl.)

VELYKŲ ŠVENTĖS
1582 m. įvestas Gregorijaus kalendorius. 

Kadangi tas naujasis kalendorius pradžio
je buvo priimtas ne viso pasaulio, tai dėl 
to vėl buvo kilusi visa eile nesusipratimų. 
Vakarų bažnyčios pripažino naująjį kalen
dorių, bet Didž. Britanija ir Airija pagal 
naująjį kalendorių pradėjo gyventi tik nuo 
1752 m. Rytų bažnyčios taip ir liko prie se 
nojo kalendoriaus. Tik 1916 m. Bulgarija 
pirmoji prisiėmė naująjį kalendorių, ją pa 
sekė 1918 m. Rusija ir 1924 m. graikų or
todoksų bažnyčia. Bet didžioji dauguma 
Rytų ortodoksų grupių vis dar laikosi se
nojo Julijono kalendoriaus ir todėl Velykų 
nešvenčia vienu ir tuo pačiu laiku su visu 
pasauliu.

Nepatogumas dėl Velykų švenčių kilnoji 
mo kas metai vis į kitokias datas, tarp ku 
rių susidaro 35 dienų svyravimas, jaučia
mas ne tik bažnytiniame kalendoriuje, bet 
ir civilinėje visuomenėje.

Nuo 1900 m. komercinės, tautinės ir 
tarptautinės įmonės ir bendruomenės pa
kartotinai spiria nustatyti pastovią Vely
kų datą. 1923 m. tokia rezoliucija buvo 
įteikta popiežiui. Buvo kreiptasi į Tautų 
Lygą. Buvo sušaukta konferencija, kurioje 
dalyvavo Romos katalikų, Ryti; ortodoksų 
ir anglikonų bažnyčios. Atstovai vienbal 
siai pareiškė pageidavimą, kad Velykų da
ta turėtų būti nustatyta pastovi. Po 1923 
m. konferencijos buvo daug įvairių pasiū
lymų kalendoriaus reformai. 1928 m. ir bfi 
tų parlamentas svarstė kalendoriaus refor 
mą ir savo sudarytąjį projektą siūlė pri
imti visam pasauliui. Rodos, tuo viskas ir 
pasibaigė.

apie 1 mil. yra tikrųjų senovės egiptiečių 
palikuonių — koptų, kurie, kaip krikščio
nys, nesimaišė su mahometonais arabais. 
Apie 90 procentų gyventojų šiuo metu yra 
mahometonai. Pradžios mokslas dabar ne
mokamas ir privalomas vaikams nuo 7 iki 
12 m. amžiaus. Yra du universitetai: Alek
sandrijoje ir Kaire su maždaug 12.000 stu 
dentų. Krašte labai ryškūs socialiniai skir
tumai: šalia mažo skaičiaus didžturčių gy
vena milijonai vargšų. Socialinės reformos 
pradėtos vykdyti tik nuo 1953 m., pašali
nus Faruką ir Egiptą paskelbus respubli
ka.

Nuo senovės laikų Nilas, kasmet pe
riodiškai išsiliedamas ir palikdamas der
lingų nuosėdų, telkė savo paupyje geras są 
lygas žmonėms kurtis. Nilo potvynių regu
liavimas, kanalų kasimas vertė žmones 
burtis. Ilgainiui čia buvo susidariusios dvi 
valstybės, viena aukštutiniajame, o kita 
žemutiniajame Nile, kurios apie 3.000 m. 
prieš Kristų susijungė faraonų valdomos. 
Graikų istorikas Manetonas Egipto istori
ją skirsto į 33 dinastijas.

Pirmųjų karalių-faraonų metu Egiptas 
jau buvo pasiekęs aukštą meno lygį. Egip
tiečiai buvo įsitikinę, kad mirtis nenutrau 
kia sielos ir kūno bendravimo, todėl rūpi
nosi išsaugoti mirusiųjų kūnus. Balzamuo 
toms mumijoms reikia padaryti ramias ir 
patvarias būstines. Taip išaugo piramidės, 
kuriose būdavo laidojami faraonai. Įspū
dingiausi IV dinastijos statybos paminklai 
yra faraonų Cheopso, Chefreno ir Mikeri- 
no piramidės ties Gizos kaimu. Buvo stato 
mos puošnios šventovės, išdažytos hiero
glifais ir išgražintos reljefais. Prieš šven
tyklas būdavo ištisos obeliskų ir sfinksų 
alėjos. Tai egiptiečių dievai, vaizduojami 
gulinčio liūto liemeniu, o moters galva ir 
krūtine. Didžiausias išlikęs sfinksas yra ar 
ti Snefro piramidės. Jis yra 20 m. aukščio 
ir 57 m. ilgio.

Paskutiniuosius 2.000 m. Egiptą valdė 
svetimieji. Egiptiečiai buvo graikų, romė
nų, persų, o per paskutinį tūkstantmetį — 
turkų vergais. Per pirmąjį pasaulinį karą, 
anglams, prancūzams ir amerikiečiams su
mušus turkus, Egiptas pasiskelbė nepri
klausoma karalija, nors anglai ir toliau pa 
siliko teisę Egipte laikyti savo kariuome
nę. II pasaulinio karo metu Egiptas išliko 
neutralus ir tik 1945 m„ anglų spaudžia
mas, paskelbė karą ašies valstybėms. 1948 
-49 m. Egiptas įsikišo į žydų karą ir pra
laimėjo jį, nors žydai turėjo 20 kartų ma
žiau ir žmonių ir karių. Po to vėl atsinau
jino kivirčas su anglais, ir 1950 m. anglai 
savo kariuomenę atitraukė į Suezo zoną, 
bet tuo nenuramino egiptiečių.

Apie 160 km. ilgio Suezo kanalas, jun
giąs Viduržemio ir Raudonąją jūras, pra
dėtas kasti 1859 m. balandžio 25 d. Oficia
liai laivams plaukioti atidarytas 1869 m. 
lapkričio 16 d. Egipto valstybė už kana
lą kasmet gaudavo po 3.000 sv., o 1951 m. 
su visais mokesčiais gavo beveik 4 milijo 
nūs svarų; antrą tiek uždirbdavo apie 20 
tūkstančių egiptiečių darbininkų.

Egipto vyriausybė, nuo 1953 m. jai ėmus 
vadovauti prezidentui pik. Gamal Nasser, 
arabų pasaulyje sudaro didžiulę problemą 
Vakarams. Egiptas jau yra stipriai nacio
nalistinis kraštas, kuriame pereitais. me
tais pasikeitė vidaus jėgų pusiausvyra, so
vietams pradėjus tiekti ginklus. Paskuti- 
niems britų kariuomenės daliniams pali
kus karines Egipto bazes, Naseris naciona
lizavo Suezo kanalą, ir dėl to pereitų metų 
spalio mėn. gale prasidėjo kariniai veiks
mai. Šiuo metu, Jungtinių Tautų Organi
zacijai įsikišus, jau atstatyta pirmykštė 
padėtis. Europos spauda plačiai rašo, kad 
Naseris užėmė tokią neatlaidžią ir labai 
daug reikalaujančią politiką, spaudžiamas 
sovietams atsidavusių karininkų.

Šiuo metu Egipto karines pajėgas suda
ro 180.000 vyrų kariuomenė, turinti leng
vųjų dalinių aviaciją ir kelis karo laivus. 
Iš sovietų gauta nemažai „Mig-15“ lėktu
vų, bet tikras jų skaičius Vakarams nežino 
mas. Nors Egipto kariuomenė didelė, bet 
ji niekur nepasižymėjo. Ji pralaimėjo ir 
paskutiniajame žydų žygyje į Sinajo pu
siasalį.

1955 m. Suezo kanalu praplaukė per pu
sę milijono keleivių ir 11.694 laivai, suda-

OLANDAI PASIRYŽĘ NURAMINTI 
ŠIAURĖS JURĄ

Olandijos istorija be galo tampriai su
sieta su jūros potvynių sukeliamomis ka
tastrofomis. Kaip kitų šalių mokiniai ka
lasi sau į galvą svarbesniųjų karo mūšių 
datas, taip Olandijos mokiniai imasi į šir
dį jūros potvynių metus. Pastarasis prieš 
4 metus įvykęs potvynis sunkiai palietė 
Olandiją ir sukėlė didelį nerimą ir daug 
sielvarto.

Dabar rimtai pasiryžta Šiaurės jūrą nu 
raminti. Dar vasario mėn. Olandijos parla 
mente pradėta tartis dėl įstatymo, kuris 
turės labai kuklų „Deltos plano“ pavadini 
mą. Bet čia eina reikalas apie patį didžiau 
šią mūsų žemėje vandens tvenkinio pro
jektą. Jo pastatymas užtruks 25 metus ir 
pareikalaus apie 3.5 milijardų guldenų.

Vos keletai savaičių praslinkus po 1953 
metų katastrofos, Olandijos vyriausybės 
patvarkymu buvo sudaryta komisija, ku
riai .pavesta paruošti planus, kaip ateityje 
apsisaugoti nuo jūros potvynių. Olandijos 
vandens statybos inžinieriams, tiems go
riausiems vandens užtvankų statytojams, 
teko pasirinkti vieną iš dviejų galimybių. 
Pirmoji — visus jau esamuosius jūros 
tvenkinius 2 metrais paaukštinti ir pagal 
reikalą paplatinti. Šis projektas liečia 700 
km. ilgio pylimą ir pareikalautų apie 2 
milijardus guldenų, šio projekto rengėjai 
vis dėlto nesiryžo imtis atsakomybės, kad 
tokie tvenkiniai kada nors vėl nebus pot
vynių pragraužti.

Kitas projektas dar nepaprastesnis ir 
drąsesnis. Jis numato visiškai atitvenkti 
nuo jūros Reino ir Maaso deltą. Inžinierių 
komisija priėjo šitokios išvados, vadovau 
damasi tuo pavyzdžiu, kurį davė Zuider- 
see tvenkinys. Šis 30 km. ilgio pylimas, 
nors ir buvo šiek tiek apgadintas, vis dėl
to atlaikė 1953 metų potvynį. Jei šio py
limo nebūtų buvę, visa šiaurinė Olandija, 
įskaitant ir Amsterdamo miestą, būtų tada 
buvusi užlieta vandens.

Tokiu būdu dabar projektuojama visą 
Reino ir Maaso žiočių sritį milžiniškais py 
limais užtvenkti nuo Šiaurės jūros. Kai 
kuriais atžvilgiais šių pylimų statyba bus 
lengvesnė, negu Zuidersee pylimo statyba, 
kuri yra 30 km. ilgio. Reino-Maaso žiotyse, 
tarp Seelando provincijos salų, teks pasta 
tyti keturis nuo 7 iki 10 km. ilgio pylimus. 
Zuidersee pylimą teko supilti jūroje vidu
tiniškai 4-5 m. gylyje. Reino-Maaso žio
čių pylimą teks iškelti vietomis net iki 40 
metrų iš jūros gelmės.

Olandijos tvenkinių statytojai yra Įsiti
kinę, kad reikalas eina dėl paties iki šiol 
didžiausio tvenkinio, kuris neturi sau ly
gaus pavyzdžio ir kuris yra techniška nau 
jiena. Kiek didelis pats darbas, tiek mil
žiniškos ir darbo išlaidos. Apškalčluota, 
kad jos sieks, mažiausiai, 3.5 milijardų 
guldenų.

Hagos Vandenų Statybos Ministerijos 
(projektai siekia dar toliau. Jie numato ir 
Waddermariu sritį atitverti pylimu nuo 
šiaurės jūros. 2000 metais, gal ir kiek 
anksčiau, Olandijos žemėlapis atrodys ra
dikaliai pasikeitęs. Išraižyti jūros krantai 
ir krantinės su savo giliomis įlankomis su 
darys nebe 1800 km. ilgį, bet tik kokius 
300 km. Tik Rotterdamo uostas dar liks 
„Naujuoju Vandens Keliu“ sujungtas su 
Šiaurės jūra. Reino, Maaso ir Šeldės upių 
vandenys slinks kanalais į Šiaurės jūrą.

Reino Deltos ir Vaddenmarių pylimai 
yra ateities darbas. Pagal Vandens Staty
bų Laboratorijos Delfte specialistų apskai 
čiavimus, šis darbas užtruks 25 metus. Su 
koncentravus visas ūkines ir technines 
krašto jėgas, statybos laikas gali būti su
trumpintas ir užtrukti 17 metu. T.

PAIEŠKOJIMAI
JUREVIČIAUS Felikso, kilusio iš Molė

tų. ieško Alb. Žvinys (150, North St., Co
ventry, England). Turima jam svarbių ži
nių.

KINKOS Zigmo, kilusio nuo Kudirkos 
Naumiesčio, paieško Juozas Leneris (R.R. 
2 Campbell Bay, Quebec, Canada).

rautieji daugiau kaip 100 milijonų tonažo. 
Tekios pasaulinės reikšmės arterijos kont
rolės negali įstengti garantuoti, palyginti 
silpna Egipto valstybė. JTO ruošia Suezo 
sutarptautinimo projektą.

P. Dauknys

BBOWNE JONES Ltd* GREITAI!
1. Norfolk Pl., London W.2

'~p~pĮ' • H A D (arti PADDINGTON požemio stoties.)

Pagelbės pasiųsti siuntinėlį šeiniai
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.

PIGIAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 

Žiūrėkite kainų ir rūšies!

RIMTAI!

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.
3 j- jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos 
medžiagos vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos 
kiaulienos taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS 
3 jard. vii. medž. moteriškai 
Moteriškos eilutės priedai. 
41 jard. bitiso medvil. medž. 
1| 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 šokoladą

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
£ 5. 7.619 svarų ryžių £ 6. 2.6
£ 8.18.619 sv. kiaulienos, sud. k. tauk. £11.12.0

— £24.16.6. 
eilutei.

suknelei.

grynuose
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