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SUSIMASTYMAI PAVERGTŲJŲ TAUTU SESIJAI
MIRĖ ŽADEIKIS

STRASBURGE PASIBAIGUS
SIMAS MIGLINAS

Šių metų balandžio 26-30 dienomis Stras 
burge — Jungtinės Europos idėjos sostinė
je — vyko trečioji europinė Pavergtųjų 
Tautų Seimo sesija. Lietuvių delegaciją 
šiemetinėje sesijoje sudarė: V. Sidzikaus
kas — delegacijos pirmininkas; delegacijos 
nariai: Dr. P. Karvelis, pulk. Lanskorons- 
kis, E. Turauskas, J. Glemža, V. Banaitis.

Šiemetinė PET europinė sesija susilaukė 
didesnio dėmesio, negu ankstesniosios. Ta
tai liudija gauti gausesni sveikinimai, žy
mių politikų apsilankymai. Buvo gauta J. 
A.V. užsienio reikalų min. Dulles sveikini
mo telegrama, kurioje reiškiama viltis, jog 
pavergtosios tautos išsilaisvins evoliucijos 
keliu... Į sesiją atsilankė Europos Pataria
mosios Tarybos pirmininkas (pirmu atve
ju!) belgų parlamentaras Dehousse. Vaip 
pat pirmu atveju PET sesiją aplankė vo
kiečių parlamentarai Kiesinger ir Paul.

Tačiau šiemetinė PET sesija Strasburge, 
nežiūrint jai skirto didesnio dėmesio, vyko 
gilesnio susimąstymo ženkle, negu anks
tesniosios. Be kita ko, ši sesija vyko Lais
vosios Europos kolegijos patalpose, kuriose 
yra įkurdinta eilė vengrų studentų, Veng
rijos sukilimo dalyvių. Su šiomis vengrų 
tautos sukilimo aukomis PET sesijos daly
viams teko kasdien susitikti, matyti eilę 
invalidų, netekusių rankų ir kojų. Vakarų 
pasyvumas Vengrijos atžvilgiu ir buvo vie 
na priežasčių, PET sesijos dalyviuose kė
lusi susimąstymą. JAV užsienio reikalų mi 
nisteris Dulles savo sveikinimo telegramo
je taip pat tepriminė išsilaisvinimą evoliu
cijos keliu... O tasai kelias gali būti labai 
ilgas, tuo pačiu išsilaisvinimo kelias turi 
priešingą laisvinimui prigimtį.

PET sesijos Strasburge metu nestigo at
virų ir taiklių pasisakymų Jungtinių Tau
tų Organizacijos adresu. Vengrijos tragedi 
ja, liberalizacijos eiga Lenkijoje buvo te
mos, kurių vertinimas kai kurių delegacijų 
buvo skirtingas. Visa tai, pasireiškusių pa
žiūrų skirtingumą, atrodo, kai kuriais 
klausimais delegacijoms nepavyko suves
ti vieningon linkmėn. Pavyzdžiui, lenkų de 
legacija jau pirmuosiuose sesijos posė
džiuose atvirai ir nedviprasmiškai pasisa
kė už ūkinę paramą Lenkijai. Įvyko pažiū 
rų susikryžiavimas ir NEUTRALIOS ZO
NOS Europoje klausimu. Patariamuoju bal 
su dalyvavusi egzilų socialistų delegacija 
besąlyginiai palaikė britų parlamentaro 
Gatskellio tezę. Tuo tarpu Gaitskellis, šią

tezę paskelbdamas Berlyne lankymosi me
tu, neutralias zonos ribas numatė Vokieti
joje (rytų ir vakarų), Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje ir Vengrijoje. Po to susilaukė iš 
egzilų laiškų, priminimų, jog tokios zonos 
įgyvendinimas apsunkintų laisvinimą Pa
baltijo ir kitų Sovietų pavergtųjų tautų. 
Balandžio mėnesį lankydamasis Romoje, 
Gaitskellis jau kalbėjo apie „Mentaliteto 
-Maginot“ liniją, kuri apimtų satelitus. Ir 
tokiu atveju, jei būtų pasisakoma už to
kios apimties neutralią zoną, tai toks pasi
sakymas būtų tolygu Pabaltijo valstybių 
problemos dar didesniam apsunkinimui, 
jei ne visiškam palaidojimui. Pasireiškus 
skirtingoms pažiūroms neutralios zonos 
klausimu, PET sesijoje Strasburge neutra
lizacijos problema palikių ateities svars
tymams.

šiemetinė PET sesija Strasburge baigta 
devynių tautų bendru kreipimusi į paverg
tąsias tautas, šiame kreipimesi atsispindi 
nuotaikos, kuriomis vyko sesija. Pirmą 
kartą kreipimesi gana atvirai pasisakoma, 
jog iki šiol PET pastangos paverbtųjų 
laisvinimo klausimu nesusilaukė atgarsio, 
kokio jos buvo vertos. Kai tuo tarpu pir
mosios europinės PET sesijos -(įvykusios 
1955 m. liepos 1-4 d.d.) kreipimasis buvo 
optimistiškesnis ,jame reikštas pasitikėji
mas ir tikėjimas esimu „prieangyje kelio, 
kuris veda į laisvę...“ Dar ir šių metų nau
jametiniuose sveikinimuose kai kurios 
PET grupės reiškė į pavergtuosius kraštus 
perduodamuose žodžiuose viltis, jog „Dar 
niekada lig šiol laisvojo pasaulio valstybių 
atstovai taip solidariai ir taip energingai 
nereikalavo, kad Sovietų Sąjunga atstaty
tų sulaužytą teisę užgrobtuose kraštuo
se...“ Ir tik po šiemetinės PET Strasburge 
sesijos atvirais ir nedangstančiais žodžiais 
į pavergtuosius nusakomas laisvinimo dar 
bo ligšiolinis laisvųjų nepakankamas verti
nimas ir net nesupratimas. Ir vis dėlto šie
metinis kreipimasis taip pat baigiamas su 
dideliais lūkesčiais, jog bolševizmas yra 
savo galo kelyje...

Deklaracijoje, tiesa, atvirai pasisakoma, 
jog PET iš laisvųjų šalių laukia didesnio 
aktyvumo ir ypač nutarimų laisvinimo rei
kalu grindimo pozityvumu ir aktyvumu, 
kad tie nutarimai nepaliktų tik dokumen
tais, atestuojančiais laisvųjų šalių pasyvu
mą.

Lietuvos Pasiuntinybė Lon
done gavo kablegramą, kad 
praeitą šeštadienį, gegužės 11 
d. vakare, staigiai mirė nuo šir 
dies smūgio Paulius žadeikis, 
Lietuvos Ministeris Vašingto
ne, Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Paulius Žadeikis gimė Že’mai 
tijoje 1887 m. kovo 26 d. Ame
rikos lietuviai prieš kelias sa
vaites buvo iškilmingai pami
nėję jo 70 metų sukaktuves. 
Jau keli metai jis sunkiai sir
guliavo, bet savo itin sunkias 
pareigas didvyriškai ėjo ligi 
pat paskutinės valandos.

Savo diplomatinę karjerą 
Žadeikis pradėjo kaipo Lietu
vos konsulas Čikagoje' (1923 
metais), vėliau buvo paskirtas 
Lietuvos Generaliniu Konsulu 
Niujorke (1928 metais), ir nuo 
1935 metų perkeltas Lietuvos 
Įgaliotu Mfnisteriu Vašingto- 
nan.

Paliko žmona Marija Radze- 
vičiūtė-Žadeikienė ir duktė 
Mirga žadeikytė.

AMERIKA JAU BANDO SAVO 
„PALYDOVUS“

Amerikos mokslininkai pasiekė naujų 
laimėjimų — jau paruošė, nors ir ne galu
tinai, vadinamuosius „satelitus“ — rake
tas, kurios iššautos dideliame aukštyje 
bėgs apie žemę. Toks žemės „palydovas“ 
— raketa gegužės 1 d. buvo Floridoje ban
dyta. Iš pradžių ji skrido 3500 mylių grei
čiu per valandą, vėliau šovė į viršų — į 
120 mylių aukštį. Po tų pradinių veiksmų 
raketa pradėjo antrąjį jai numatytosios 
kelionės laikotarpį — skristi tolyn lygia
grečiai su žeme.

Darbas dar nebaigtas. Šitokios raketos 
kelionė iš tiesų bus paskirstyta i tris lai
kotarpius, ir numatytasis jai nuotolis nuo 
žemės yra 300 mylių. Tokiame žemės „pa
lydove“ — satelite numatoma įtaisyti prie
taisus, kurie pažymės temperatūrą, slėgi
mą ir kitokius dalykus.

r Se/tfyn/oS DIENOS 1
chrušciovas dėl karo ir
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ

„New York Times“ išsispausdino pasikal 
bėjimą su Chruščiovu dėl karo ir taikos. Jo 
pasisakymu, jei Sov. Sąjunga susitartų su 
Amerika, tai su kitais kraštais būtų lengva 
kalba.- Būdingas jo išsireiškimas, liečiąs 
amerikiečių statomąsias sąlygas ir paverg 
tųjų tautų reikalą: „Mes didžiai trokštame 
kalbėtis su Jungtinėmis Valstybėmis, bet 
jei vis susiduriame su tokiomis sąlygomis, 
kokias Dulles pakiša, kaip išlaisvinimas R. 
Europos kraštų iš „vergijos“, tai gali pra
eiti 200 metų, kol mes sueisime draugėn“.

JUNGIASI PRIEŠ RASISTINĘ POLITIKĄ
Bendrai kovai prieš vyriausybės veda

mąją rasistinę politiką Pietų Afrikoje ruo
šiasi jungtis bažnyčios, tarprasinės organi
zacijos ir socialinės draugijos. Tam susi
jungimui galimybės padidėjo, kai vyriau
sybė uždraudė giedoti britų himną.

INDONEZIJOJE DIDĖJA SUKILIMO 
GALIMYBĖ

Indonezijoje suimta 21 karininkas ir ne
žinomas skaičius žymių civilių, kurie bu
vo slaptai susirinkę tartis jėga nuversti vy
riausybę. Dabar ten prezidentas Sukarino 
veda prokomunistinę politiką, ir ruoša 
kiliržui prasidėjo Bandungo mieste 
riausybei tebepriiminėjant Vorošilovą.

JUGOSLAVAI GRĄŽINO VENGRŲ 
VAIKUS

Jugoslavijoje tarp Vengrijos pabėgėlių 
buvo 44 vaikai, kurių tėvai likę krašte. JT 
aukštasis komisaras Dr. Lindt skrido jau 
į Jugoslaviją, norėdamas įtikinėti vyriau
sybę sulaikyti grąžinimą, bet jugoslavų R. 
Kryžius paskubėjo susitvarkyti. Vaikams 
grąžinti pagrindu jugoslavai palaikė tėvų 
pareiškimus, reikalaujančius atiduoti vai
kus. Jungt. Tautos turėjo rimtų įtarimų, 
kad tėvai tokius pareiškimus 
mi.

KARALIENĖS KELIONĖ Į JAV
Tikimasi, kad netrukus prasidės pasita

rimai dėl Didž. Britanijos karalienės lanky 
mosi Jungt. Amerikos valstybėse. Tas klau 
simas jau buvęs apkalbėtas Bermūdoje. 
Kelionė numatoma rudenį.

DUDINCEVAS GINASI
Dar vis tebepūdamas sovietų spaudoje, 

knygos „Ne vien tiktai duona“ autorius 
Dudincevas ne gailisi, o ginasi ir įrodinėja 
savo teisę šitaip rašyti net ir ateityje. Ang
liškąją! knygos laidai jis parašė įžangos 
žodį, visiškai neužsimindamas noro per
tvarkyti knygą, kaip norėjo sovietų įstai
gos.

PASITARIMAI BUVĘ SĖKMINGI .........
Didž. Britanijos min. pirm. Harold Mac

millan, grįžęs iš pasitarimų su Vokietijos 
kancleriu Dr. Adenaueriu, pareiškė, kad 
kelionė buvusi labai sėkminga. Buvę ap
tarti trys svarbūs klausimai: britų įnašas 
šiaurės Atlanto karinėms pajėgoms, Euro
pos bendrosios rinkos planai ir Vokietijos 
sujungimas.

su- 
vy-

rašė verčia-

ANGLIJOJE

Anglijoje ir

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 
IR VALIJOJE

Per savivaldybių rinkimus
Valijoje konservatoriai laimėjo 57 vietas,
pralaimėjo 233, naujų vietų gavo 1; darbie 
čiai laimėjo 261, pralaimėjo 59, naujų vie- 

TRECIA ATOMINĖ ELEKTROS tų gavo 11, liberalai laimėjo 30, pralaimėjo
JĖGAINĖ 19; nepriklausomieji laimėjo 45, pralaimė-

Britai jau statys trečią iš eilės atominę *1° 81, naujų vietų gavo 3; komunistai pra- 
elektros jėgainę. laimėjo 1.

KOLUMBIJOJE PASIKEITĖ REŽIMAS
Gegužės 10 d. generolas Gustavo Rojas 

Pinilla buvo priverstas atsistatydinti iš 
prezidento pareigų, kurioms jį buvo prieš 
dvi dienas perrinkęs jo paties sudarytasis 
parlamentas. Kraštą valdyti perėmė 5 ka
rininkų taryba.

CHRUŠČIOVO PLANAS PRIIMAMAS
Aukšč. taryba nutarė paskirti 50 asme

nų komisiją pataisyti Chruščiovo paruošta 
jam ūkio pertvarkymo planui, kur} nese
niai kritikavo sovietų spauda ir kurio bend 
ruosius, Eltos aptartuosius dėsnius esame 
atsispausdinę praeitam laikraščio numery.

BOMBOS BUS BANDOMOS
Sovietų užs. reik, ministeris Gromyko sa 

vo kalboje pareiškė, kad sovietai liausis 
bandę atomines bombas, jei tai padarys 
amerikiečiai ir britai. Aukšč. taryba nu
tarė rūpintis, kad būtų sudaryta rusų-bri- 
tų-amerikiečių parlamentarų komisija, ku
ri išdirbtų budus ir rastų priimtiną susita
rimą, pagal kur} atominės bombos nebebū 
tų gaminamos, o pagamintosios būtų sūnai 
kintos. x

PADĖKA
ši padėka gauta per kelias dienas 

prieš Min. P. žadeikio mirtį.
šių metų kovo mėnesį man suėjo 70 me

tų amžiaus. Ta proga Lietuviškoji Visuo
menė, ne tik Amerikoje, spontaniškai pa
gerbdama pilnateisį nepriklausomos Lie
tuvos diplomatinį atstovą Washingtone, 
sveikino ir siuntė man savo 
linkėjimus, kurie buvo gauti tai žodžiu, tai 
gėlėmis, asmeniškais laiškais bei telegra
momis ir formoje laikraštinių straipsnių 
lietuviškoje ir Amerikos spaudoje. Ypač 
gausiai atsiliepė -Lietuvos įstaigos ir pla
čios Amerikos Lietuvių Visuomenės orga
nizacijos — laisvinimo, politikos, kultūros, 
savišalpos bei labdaros, biznio bei ekono
mijos ir kitokios — kaip centrai, taip ir jų 
skyriai, savo raštais bei pareiškimais. Čia 
paminėsiu bent keletą tokių pavyzdžių: 
a) Iš Romos atėjo Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos Pirmininko-Šefo gražus ir šiltas 
sveikinimas savo ir kolegų vardu. Panašūs 
sveikinimai-linkėjimai atėjo kiek vėliau iš 
VLIK'o Prezidiumo Pirmininko, ALT Pir
mininko, LLK in corpore ir JAV ir Kana
dos Bendruomenių; b) Chicagos lietuvių 
minia, susirinkusi į koncertą-banketą su
kakties proga, nutarė pasiusti man į Wa- 
shingtoną albumą su dalyvių parašais ir 
nuotraukomis; c) „Ramovės“ Centro Valdy 
ba atsiuntė dailiai surašytą brangintiną dc 
klaraciją formoje „scroll“; d) Washingtono 
lietuviai, nariai vietos Draugijos, atėję bū
riu į Legaciją, padovanojo man įspūdingą 
p. V.K. Jonyno pieštą kūrinį „Pavasaris 
Miške“, o vietos Moterų Klubo delegatės 
atnešė žavinčių gėlių ir visi svečiai drau
ge šauniai sudainavo „Ilgiausių Metų“ ir 
„Laisvųjų Metų“; e) Paveiksluotas žurna
las „Lietuvių Dienos“ savo 1957 m. balan
džio laidoje pagerbė sukaktuvininką padė
damas jo atvaizdą ant savo viršelio ir įdė
jo straipsnį „Ministeris Be Pertraukos“, ku 
ris paremtas mano biografine medžiaga, ir 
pagražino jį septyniomis nuotraukomis iš 
mano gyvenimo.

Giliai įvertindamas Lietuviškos Visuome 
nės patriotingą jautrumą, kenčiančios Lie
tuvos atveju ir parodytą širdingumą mano 
asmens atžvilgiu, nuoširdžiai ačiuoju vi
siems tautiečiams, mano bičiuliams, už vi
są tą man suteiktą brangią moralinę puo
tą, kuri bus man maloniausiu atsiminimu 
iki mano dienų galo.

Esu tikras, kad mūsų visti vienintelis ir 
didžiausias troškimas buvo, yra ir bus at
statymas demokratiškai laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos. Tegul darbas, lietuvių 
brolybe ir jų vienybė skina mūsų takus j 
Tėvų Žemę! „Tegu meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse“, amžinai!!
Washington, D. C.
1957 m.gegužės 1 d.

P. ŽADEIKIS
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys 

ir Įgaliotas Ministras

STRASBURGO SESIJOS PASISAKYMAI

EGIPTIEČIAI SULAIKĖ KLAIPĖDĄ ’
Gegužės 9 d. Egipto valdininkai sulaikė 

rusų laivą Klaipėdą, jati praplaukus} Sue 
zo kanalą. Pranešimai sako, kad laivo va
dovybė apmokėjo už praleidimą iš einamo 
sios sąskaitos .kuri jau buvo perimta.

NUOBODŪS LAIKRAŠČIAI
Minėdama savo 45 metų sukaktį, „Prav- 

da“ išsispausdino vedamąjį, kuriame tvir
tina, kad sovietų spauda yra „bespalvė, ne 
gyva, nuobodi ir taip pat sunkiai paskai
toma“. Tokie pat esą ir sovietų radio pra
nešimai.

Sovietų naujausioji statistika tvirtina, 
kad Sov. Sąjungoje išeina 7000 laikraščių, 
leidžiamų 60 kalbų. Jų tiražas 53 milijonai.

IH-ji nepaprastoji PJT sesija, įvykusi 
balandžio 26-30 d.d. Strasburge, išleido ši
tokį atsišaukimą į savąsias tautas.

Jau trečią kartą Pavergtųjų Centro ir 
Rytų Europos Tautų atstovai renkamės 

iškalbingus' čia, Strasburge, busimoje naujosios Euro
pos sostinėje tam, kad skelbtume teisingu
mo, laisvės ir nepriklausomybės evangeli
ją pavergtosioms tautoms. Mes jus gerai 
pažįstame, nes esame jūsų kraujo ir dva
sios broliai ir galime su didžiausiu tikru
mu tvirtinti, kad nepaisant visų komunis
tinės agresijos pastangų, nepaisant darbi
ninkų išnaudojimo, ūkininkų žemės atėmi
mo, šviesuomenės persekiojimo ir sistemin 
go jaunimo apgaudinėjimo, nepaisant 
jums taikomo fizinio teroro ir materialinio 
spaudimo, — Jūsų tikėjimas didžiaisiais ir 
kilniaisiais Vakarų demokratijų principais 
pasiliko nepajudinamas.

Visa tai mes garsiai ir įtaigiai skelbė
me, tik, deja, mūsų žodžiai nesusilaukė to
kio atgarsio, kokio jie buvo verti. Vakarų 
tautos, — kurias amžių būvyje mūsų tau
tos savo gyvybių aukomis saugojo nuo iš 
Rytų plūdusių užpuolimų, — maža tepa
rodė susidomėjimo mūsų likimu.

Jungtinės Tautos, kurių nuostatai naujai vietuose. 
patvirtino žmogaus asmens garbingumą ir 
lygias teises didžiosioms ir mažosioms tau 
toms, neparodė jokio susidomėjimo mūsų lai" laisvasis" pa"saLlis?

draugiškumo dabarčiai ir bendradarbiavi- kių išlygnimas su Sovietų Sąjunga ;— — —_ — - • . —. .. .. .
mo dvasios ateičiai, mes kreipiamės į Jus, lygojamas sovietų pasitraukimo iš jų pa- jas> skelbia, kad-jis esąs pasiryžęs tartis, 
lenkdamiesi Jūsų patvarumui,^ reikšdami vergtųjų kraštų.
savo pasididžiavimą Jūsų didvyriška drąsa 2. Laisvojo pasaulio vyriausybės 
ir, galiausiai, pasižadėdami

kraštų kančiomis. Net ginkluota, savo bru
talumu neturėjusi pavyzdžio, Maskvos ag
resija prieš didvyrišką vengrų tautą tesu
silaukė tik nevaisingų rezoliucijų, be išva
dų ir be reakcijų. Iš tikrųjų, jei mes taip 
tvirtai nepasitikėtume JUMIS, jei, antra 
vertus, taip gerai nežinotume sovietinio re
žimo klaidų, vidaus sunkumų ir prieštara
vimų, tai būtume galėję būti privesti prie 
nusivylimo.

jeigu pra
būti skir- 
laisvė, so- 
nepriklau-

ir vulkaniškas vengrų išsiveržimas .buvo 
lig šiol ryškiausi.

Aišku, kad, pagal aplinkybes, priklauso
mai nuo savo charakterio, kiekviena tauta 
ieškos savito laisvės kelio. Bet, 
džia ir pasirinktasis kelias gali 
tingi, tikslas lieka tas pats: — 
cialinis teisingumas ir visiška
somybė visoms pavergtoms tautoms.

Paskutiniai įvykiai padarė milžinišką 
įspūdį laisvajam pasauliui. Visa tai, ką 
mes seniai tvirtinome, nesulaukdami atgar 
šio, staiga tapo aiškia, visų priimta tiesa.

Susirinkę Strasburge — Europos Tary
bos mieste — mes darbavomės visiškai vie 
ningai, siekdami mūsų bendro tikslo. Teisi 
nės tvarkos ir pastovios taikos Centro ir 
Rytų Europoje atstatymas, Europos apjun 
girnas, tremtinių dabartinės problemos bu
vo mūsų darbo sritys. Buvo kreiptasi raš
tu ir telegramomis į laisvojo pasaulio vy
riausybes, į Jungtinių Tautų pirmininką 
ir generalinį sekretorių, prašant juos Tgner- 
gingai įsikišti prieš persekiojimus Veng
rijoje.

Maskvos propagandos isteriški šmeižtai 
prieš mūsų seimą aiškiai rodo mūsų dar
bų svarbumą ir jų keliamąjį nerimą so-

—: yra tik musų ištvermės ir laiko, klausi
mas.

LENINO PREMIJOS
Švęsdami 87 m. Lenino gimimo sukakti, 

sovietai paskyrė 57 jo vardo premijas. 
Tarp premijas gavusiųjų yra baleto vadi
namoji pažiba Galina Ulanova, lėktuvų 
projektuotojas Tupolev, atomo specialistas 
prof. Blokincev, net miręs muzikas Pro
kofiev.

DUDINCEVO ANTRININKAS KINIJOJE
Kai sovietinėje Rusijoje dar tebeverda

PJT DEKLARACIJOS REIKALAVIMAI
IH-ji PJT sesija Europoje, apžvelgusi 

pastaruosius politinius įvykius sovietų pa- ginčai ir puolimai dėl Dudincevo romano 
vergtuosiuose Europos kraštuose ir ligšio- „Ne vien tiktai duona“, panašus atsitiki- 
linį pavergtųjų valstybių išsilaisvinimo ko- mas pradeda vis daugiau garso susilaukti 
vos kelią ir laisvojo pasaulio įnašą laisvės sovietinėje Kinijoje. Ten rašytojas Wang 
kovai su tironija, savo priimtojoje deklara Meng parašė romaną „Naujas partijos sky 
cijoje skelbia šitokius reikalavimus: riaus ateivis“, kuriame iškeliama nemaža

1. Laisvojo pasaulio tautos ir vyriausy- partijos ydų ir juokiamasi iš tų naiviųjų 
bės raginimas pripažinti, kad sovietų agre- partinių, kurie į gyvenimą žiūri pro rusiš- 
sijos veiksmais sudarytoji dabartinė pade- kųjų filmų tikrovę. Romanu jau susidomė- 
tis Centro ir Rytų Europoje yra pavojinga jo partijos laikraštis „Liaudies dienraš- 
taikai bei saugumui ir todėl priešinga JT tis“. Laikraštis pasisakė, kad knygoje yra 
tikslams bei uždaviniams ir kliuvanti di- vaizduojamas iškraipytas partijos gyveni- 
džiųjų tarptautinių reikalų sprendimui; mas.
laisvojo pasaulio vyriausybės sovietų pa- . ,
vergtųjų valstybių atžvilgiu raginamos su- CIANG KAI-ŠEK NEVEDĄS DERYBŲ 
tarti bendrą politiką ir pozityvias priemo- SU BOLŠEVIKINE KINIJA

Padrąsinti aktyvios simpatijos ir supra- nes Centro ir Rytų Europoje taikai sukur- Formozos salą valdąs Čiang Kai-šek pa- 
timo, kurį, pagaliau ,ima rodyti mūsų by- ti; raginamos proklamuoti savo nusistaty- neįgį gandus, kad jo sūnus išsiųstas tartis 
1-111---1 ---- sujungti broliško mą, kad laisvojo pasaulio valstybių santy- su bolševikais dėl bendradarbiavimo. Mao- '

yra są- Tse-Tung, komunistinės Kinijos valdymo-

malo- NESUSIPRATIMĄ SUKĖLĘ KIAUŠINIAI
Jums viską niai prašomos instruktuoti savo delegaci- 

daryti, kas tik yra žmogiškai įmnoma, kad jas Jungtinėse Tautose, kad jos į artimiau- 
garbingai ir veiksmingai atstovautume mū sios JT pilnaties darbotvarkę įdėtų aukš- 
sų šventajam reikalui prieš laisvojo pašau čiau minėtąjį Centro ir Rytų Europos pa- valstybės priemokomis, vadinas, pigesnė- 
lio vyriausybes ir viešąją nūomonę. dėties klausimą, reikalaudamos, kad sovie- mis kainomis. Byla pasiekė Europos Pa- 

Greičiausia, dar teks išgyventi sunkių tų karinės ir policinės jėgos iš Albanijos, tariamąją Tarybą.
Tačiau nuo Stalino mirties ir, svarbiau- laikotarpių. Bet sovietinis kolosas jau bu- Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, Latvi- 

sia, nuo to momento, kai praeitų metų pra- vo sukrėstas įstabaus ir vieningo pasiprie- jos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir Veng 
džioje Chruščiovas padarė didžiausią neat- ginimo visų politinių linkmių, visų sociali- rijos būtų atitrauktos ir kad nesuklasto- 
sargumą kirsdamas mirtini smūgį komu- nių sluoksnių, o svarbiausia —- darbininki- tais ir tikrai realios laisvės sąlygomis įvyk- 
nistinei diktatūrai ir sugriaudamas Stalino jos ir jaunimo, kuriuos Maskva laikė ko- dytais rinkimais būtų sudarytos šių tautų 
legendą, buvo sukeltas didžiausias sąmyšis munistinės sistemos kertiniu akmeniu, 
net tarp uoliausių komunistų. Jūs, mūsų Mes esame įsitikinę, kad dramatiški pra „. 
broliai. Jūs tuojau įvertinote didžiausią tų ėjusių metų įvykiai atžymėjo sovietinės ga kartojamas skubus atsišaukimas imtis JT 
įvykių reikšmę. Didžiulės pavergtųjų tautų lybės galo pradžią ir pasiekimas mūsų Chartoje numatytųjų kolektyvinių priemo- 
teritorijos plotuose prasidėjo sukrečią srhū bendro tikslo —- mūsų kraštų išlaisvinimo nių Jungtinių Tautų nutarimams dėl Veng- 
giai, tarp kurių lenkų žemės sudrebėjimas ir jų visiškos nepriklausomybės atstatymo rijos įvykdyti.

Tarp Danijos ir Didž. Britanijos kilo ne
susipratimas dėl kiaušinių, kai britai pra
dėjo Europoje pardavinėti kiaušinius su

Dėl mylimo brolio mirties
valią atitinkančios vyriausybės.

3. Jungtinėms Tautoms ir jų nariams JOANAI SERAFINAITEI

nuoširdžią užuojautą reiškia
Juzefą ir Leonas Venckai
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POETO 50 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIS

Kaip Nemuno krantais šešėlis 
prabėgo vaikiška diena.
Užaugau didelis. Po dvidešimt. 
Paseno motina. Sena.

Tai buvo lygiai prieš trisdešimt metų. 
Mokiausi tada Jurbarko gimnazijos ketvir
toje klasėje ir vis dar skaičiau S. Tijūnai
čio redaguotą vaikų laikraštėlį „žvaigž
dutę“, kuriame itin gausu buvo puikių Vy
tės Nemunėlio eilėraščių. Kadangi ir pats 
mėginau „kalti“ eilėraščius, panūdau pasi
naudoti V. Nemunėlio paskelbtu adresu 
(Biržų Gimnazija) ir parašyti jam laišką. 
Ką jam tada parašiau, jau nebeatsimenu. 
Po kurio laiko gavau atsakymą — atvirą 
laišką, parašytą smulkiu braižu ir pasira
šyta ne kokia pavarde, bet tuo pačiu mane 
intriguojančiu slapyvardžiu. Poetas rašė 
apie mokslą, apie savo eilėraščius, sutei
kė kelis patarimus ir užbaigė sausu linkėji 
mu sėkmės.

Man toks atsakymas nepatiko. Svarbiau 
šia — tada nesužinojau, kokia iš tikrųjų 
buvo Vytės Nemunėlio pavardė. Antra, po
eto laiškas man atrodė perdaug sausas, ne 
poetiškas ir net išdidus. Gerai neprisime
nu. bet man atrodo, kad po to daugiau 
jam ir nerašiau.

Praėjo keleri metai. Kopiau vis aukštes- 
nėn klasėn ir visa siela domėjausi litera
tūra — poezija, beletristika. Tiesa, ir to
liau sekiau vaikų literatūrą ir Vytės Ne
munėlio eilėraščius, tačiau vis daugiau dė 
mesio skyriau „rimtai, suaugusiųjų" lite
ratūrai.

Pamenu 1930 — Vytauto Didžiojo — me 
tus. Juozas Keliuotis Kaune suredagavo 
patrauklios išvaizdos literatūros almana
chą „Granitą“. Ir redaktorius, ir gausūs 
jauni bendradarbiai pasisakė už literatū
ros turtingumą ir formos moderniškumą. 
Nors mums, jauniesiems, keistas buvo ka
potas Juozapo Banaičio ir kurio tai kito 
stilius, tačiau mus žavėjo minties ir for
mos naujumas, moderniškumas. Tame al
manache užtikau ir Bern. Brazdžionio, ku
rio nuotrauką jau 1928 m. buvau matęs 
„Pirmo Dešimtmečio" antologijoje, poezi
jos. Ne žinomi faktai, ne kokie gandai, bet 
kažin kokia vidinė nuojauta pradėjo įtai
goti, kad Bern. Brazdžionis tai man jau 
žinomas Vytė Nemunėlis.

Pasirodo, neapsirikau: vaikų literatūroje 
pirmaująs poetas ir vaiku mėgiamas dai
nius Vytė Nemunėlis buvo Bern. Brazdžio 
nis, kuris su naujos minties ir formos ori
ginaliais eilėraščiais pradėjo vis gausiau 
rodytis įvairiuose žurnaluose ir net atski
romis knygomis.

Poetas pranašo vaidmenyje
Bern. Brazdžionio kūrybos kelias nebu

vo lengvas. Jo kūryba buvo ir tebėra įvai
riai vertinama. Rašydamas ir dainuoda
mas, jis nevengia religinių motyvų, nema
ža medžiagos semdamasis iš šv. Rašto. Dėl 
to netik pavergtoje Lietuvoje jis vadina
mas reakcionieriumi, mistiku, o jo poezija 
— „giesmėmis cypiančia literatūra“: jis 
turi atkaklių kritikų ir mūsuose.

O tačiau jo eilėraščiai deklamuojami ne 
tik mūsų vakaruose ir parengimuose, bet 
ir tų Lietuvos sūnų ir dukrų, kurie tyliai 
priešinasi Lietuvoje ar kenčia Sibire. Braz 
džionio poezija jiems artima ir sava,.nes 
ji ne tik juos guodžia, bet ir teikia vilčių. 
Mano įsitikinimu, Brazdžionis įžūliai puola 
mas komunistinių kritiku pirmoje eilėje 
dėl to. kad jis ne eilinis poetas, o tautos 
prahašas, nuolat pranašaująs apie „sun-

POETAS BERNARDAS BRAZDŽIONIS
J. KUZMICKIS

kių žmogaus tremties dienų“ laikinumą i: 
įtaigojąs tikėjimą šviesia ateitimi:

Perdaug ilgai šėtonas viešpatauja, 
perdaug trumpa ranka mirties, 
per daug regiu aš ašarų ir kraujo, 
perdaug tikiu aš dieną ateities.
Antra, nirštama ant Brazdžionio ir dėl 

to. kad jis apie ateities laisvę dainuoja ne 
dėl manierizmo ar tuščio patoso, bet iš gi
laus įsitikinimo, kurį net logiškai savo ei
lėraštyje pagrindžia:

Aš tikiu ne kaukių baliaus diplomatų, 
ne valdovų šio pasaulio parašais — 
aš tikiu sunkiųjų metų.
Dievo žodžiais — pranašais.
Kokie tie žodžiai — pranašai? Tai grei

čiau įvairūs ženklai, kuriuos poetas jaut
riau ir giliau įžvelgia nei kiti. Jis tiki, kad 
„ne veltui vargo žemėj plūsta skausmas 
rykšte ugnine“, kad pats Viešpats „paukš
čiui lizdą krauna“ ir „trapią sraigę saugo“. 
Juk jau atgimimo dainius Maironis šaukė, 
kad skausmas, vargas, „kryžius gyvatą ža
dėjo“; juk kiekvieną pavasarį parskrisda- 
mas paukštis neša išsiilgtą džiaugsmą — 
„aš pavasario tavo žinia“; juk „tautų liki
mo Viešpats“ saugo „ir žemę jų ir sienas 
jų ir jųjų likimus“, — jis tad, poeto giliu 
įsitikinimu, saugo, „kad į bedugnę nenu
pultų mūs namai“.

Jonas Aistis „Brazdžionis S'impose“ 
straipsnyje tvirtina: „Brazdžionis nuo pat 
pradžių jautė poeto-pranašo pašaukimą: 
jautė pareigą įspėti ir kalbėti su tokiu įsi
tikinimu ir jėga, lyg ne pats kalbėtų, o kai 
betų kažkas kitas, už mus ir patį laiką ga
lingesnis“. Tačiau tuojau pats tas poetas 
J. Aistis pastebi: „Pranašas gyvas, prana
šas savam krašte niekad nebuvo populia
rus. Dėl to labai svarbu tada poetui susitai 
kinti su savo pašaukimu ir su savo likimu. 
Svarbu susitaikinti su mintimi, kad kol bū 
si gyvas, o gal net ir dar daugiau, būsi my
limas ir neapkenčiamas vienu ir tuo pačiu 
laiku“ (1957 m. „Aidai“, 3 nr„ 110-11 psl.).

Poetas Brazdžionis tai ne tik žino: jis 
dažnai tai pats pergyvena. Jis nenusiminė 
ir nepalūžo, kai 1931 m. Ad. Jakštas jo po
eziją pavadino „didžiausiu regresu, nedova 
notinu slinkimu žemyn, atgal, biaurumo, 
šlykštumo linkon“; jis ir toliau kuria, nors 
ne kartą ir šiandien išgirsta tokius dirbti
nius ir paviršutiniškus kaltinimus, kaip 
— „jis ir šiandien stovi „didžiojoje kryžke
lėje“, skęsdamas „laisvės ir teisybės“ 
šauksme“ (Ant. Jasmantas). Man rodos,

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

DIDIEJI VANDENYS

Kažin kur vidury didžiųjų vandenynų 
Susirenka, subėga ufrių vandenys 
Iš viso žemės rutulio.
Senasis Nilas, išdidus gimdytojas didžiausio Dievo tarno 

[— Mozės, 
Plačioji Mississippi — laisvės prerijų duktė.
Šventasis Gangas, pabarstytas Gandi pelenais, 
Laukinė Volga, matj rodnaja,
Romantiškai dainuodamas Heinricho Heinės Lorelei 

[dainelę Reinas, 
Senoji Sena, Robespjero ir Dantono neapykantos pilna, 
Koketė Vysla, kaip Jadvygos meilė, 
Ir Nemunas,

senesnis už Nilą, šventesnis už Gangą ir 
platesnis už plačiausią Mississippi.

Ir kalba vandenys:
— Aš Volga. O kas tu? Ant mano nugaros dar virpa 
Burliokų sielininkų raudanti daina,
O mano krantuose paminklai didesni už kalnus Himalajų.
Ir kalba vandenys:

— Aš Nilas. O kas tu? Nešu aš paslaptį senųjų
piramidžių ir Kleopatros amžiną jaunystę.

— Nešu aš Nehru nuodėmes, — atsako Gangas.
— Nešu aš amžiną nesantaiką tėvų, — atsako Vysla.
— Nešu politikų klaidas, — lyg rauda Reinas.
— Nešu aš demokratiją, — dainuoja Mississippi,

Walt Whitmano sesuo,
O Nemunas: — Nešu aš kraują už laisvę žūstančiu, sūnų. 
Ir tuo krauju pasrūva visas vandenynas,
Ir kruvina spalva raudonai nusidažo
Drąsių piratų laive Nuskendusi Atlanto Charta 
Kažin kur vidury didžiųjų vandenų.

poetas, suradęs savo poezijos kelią ir dar 
daugiau — kelius į skaitytojų širdis, į to
kius pabaksnojimus žiūri taip, kaip suau
gęs į nenuoramų išdaigas.

Poetu- Credo
Faustas Kirša kartą dar Lietuvoje išsi

reiškė: „Jei kūrybos nelydi dvasia, ji tėra 
tik žodžių technika“. Eilėraštį nukalti leng
va, tačiau sunku sukurti poezijos kurinį.

Bern. Brazdžionis, kaip pareiškė 1947 m. 
premijos už „Svetimų kalnų“ knygos su
teikimo proga, tiki, kad kūrybos žodis turi 
tapti kūnu ir nešti gyvybę žmogui ir tautai
— „laisvę širdžiai, taiką, apdarą teisybės 
žemei“. Jo nuomone, lietuviškas kūrybos 
žodis bus amžiais gyvas, nes jis „gimęs ko
voje dėl Dievo vardo ir augęs kovoje dėl 
mūs tautos prisikėlimo ir brendęs didžia 
jai visų tautų kultūros garbei“.

Didi yra lietuvio rašytojo pareiga, „nes 
ir nelaimė mūs tautos, kaip niekad, begali
nė“. Tačiau Lietuvai nelemta žūti: „Mūsų 
viltį, kaip didelę vaivorykštę, nuo krašto 
iki krašto šviesus tikėjimas per ūkanotą 
dangų veda“. Dar daugiau: „Didžiom au
kom teužgema didieji idealai“.

Poeto tvirtinimu, „tik tas praeis pro mir 
tį, kas mirties nebijo“. Visos tautos — di
delės ir mažos — siūbuoja, „kai supa Vieš
paties ranka jas“, o ateinantieji metai, „po 
didžiųjų skausmo potvynių atėję“, rinks 
ašaras, kraują, aukas ir meilę.

Tiesa, mes dabar negyvename savo Tė
vynėje, tačiau „mumyse tauta gyvena ir 
čia — tremty, ir ten — ištrėmime, ir ten
— tėvynėj“. Dabarties lietuvis — kaip že
mė ar upė: „Tu žemė, tartum motina, paslė 
pus daigą jave, — kaip žemė ir tava tauta, 
kaip daigas slėps gyvybę. Tu upė po ledu. 
Ateis pavasaris ir ledą numes tvirti pečiai, 
išnešę visą žiemą; ir bėgs srovė, ir oš kran 
tai, ir amžiais būsi gyvas!“

O poezijos paskirtis? O jos uždaviniai?
Tai pajusime, įsijausdami į šį poeto tri

eilį: „O, žodi, būk elegija ilgesy tėvynės! 
O, žodi, būk heroika, kai skelbsim melui 
kovą! O, žodi, būk visų dienų maldų mal
da didžioji!“ Taigi, poezija turi kelti tėvy
nės ilgesį, žadinti jos meilę ir didvyriškai 
kovoti su melu ir apgaule. Poezija, paga
liau, turi būti tarsi malda, šaukianti: „Tei
sybės, Viešpatie, — tiesos! Tautoms — tai
kos ir laisvės!“

Brazdžionis tiek tepasako apie poezijos

paskirtį. Tačiau savo kūryba jis eina dar 
daugiau: jis, kaip anksčiau sakėme, dar 
žadina lietuvių viltis, jis — pranašauja ga
lutinę pergalę: „O jau Teisybė artinas. Ji 
didelė. Ji šviečia viršum Europos pelenų, 
viršum pasaulio viso“.

Baigiant
Bern. Brazdžionis, dedikuodamas man 

„Svetimų kalnų“ poezijos rinkinį, savo ran 
ka įrašė:

Heroica — kur tu vedi mus;
elegija — kur tu šauki,
kai siaučia, tartum prakeikimas, 
naktis bežvaigždė ir klaiki?..
Taigi, kur veda poeto poezija, kelianti tė 

vynės ilgesį ir didvyriškai kovojanti su ap 
gaule ir melu? Kokią būseną' ji sukuria 
skaitytojų sielose?

Atsaką į šiuos klausimus pateikia sekan
tis jo dedikacijos ketureilis:

Apoteoze — tu paguoda,
malda — tu Viešpaties ranka, 
mes su jumis praeinam gruodą, 
gėles ir spindulius renką...
Taigi, poeto kūryba ne tik sujudina skai 

tytojo jausmus, pakreipdama juos prie gy
vybinių šaltinių —■ skausmo, ašarų, aukų 
ir meilės: poezija ir guodžia, nes ji — tarsi 
malda, pasikalbėjimas su Viešpačiu. Gilios 
minties poeto kūryba įgalina geriau su
prasti tautų likimo Viešpaties paaštrintą 
gruodą, nes ir priespaudoje galime surasti 
gėlių ir spindulių.

Populiariam, bet ne vieno kritikuoja
mam, kuriančiam, kai ne vienas tik griau
na, dar gyvam ir kūrybingam sukaktuvi
ninkui mes tariame jo paties žodžiais:

Neklupk, kaip tąsyk neklupai, 
bet eik, bet eik, pabėgs kapai, 
iškelsi pergalės vainiką...

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių Dienos, lietuviškai angliškas 

iliustruotas žurnalas, redaguojamas B. 
Brazdžionio. 1957 m. balandžio mėn. Lietu
viškoje dalyje L. Grinius rašo apie tauti
nio išsilaikymo elementus („Nuo gimimo 
dienos“), KR. apie Lietuvos Minister; Va
šingtone („Ministeris be pertraukos“). J. 
Surgaila duoda pasikalbėjimą su poeto Ju
liaus Janonio seserim („Mano brolis poe
tas“), spausdinamas laiškas iš anapus gele 
žinės uždangos („Kaunas dabar“), straips 
niai P. Nato („Stovykla jaunimui“), Alg. 
Gustaičio („Kelias tolimas, bet mielas“), 
P. Vaičiūno dabartinės poezijos („Sielvar
to poezija“), K. Barėno novelė („Karališka 
diena“). Angliškoje dalyje J. Gobio straips 
nis „The little nations and culture“, P. Jur 
kaus „Lithuanian patriarch Dr. Jonas Ba
sanavičius“, A. Bernoto „Lithuanian histo
ry in stamps“, J. Savickio ištraukos iš die 
noraščių „Žemė dega“, verstos M. Stark 
(„A bone from Monte Carlo“), W.K. Ma
tthews verstas M. Vaitkaus „Keleivis de
besėlis“, skyrius „Lithuanians make 
news“. Numeris, kaip ir visad, gausiai ilius 
truotas.

Moteris, S. Prapuolenytės redaguojamas 
liet, moterų žurnalas, 1957 m. balandis-bir- 
želis. Turinyje: A. Šidlauskaitės straipsnis 
(„Apsimarinimas ir charakterio ugdy
mas“), Iz. Matusevičiūtės („Didysis lietu
vių tautos palikimas“), D. Augienės („Įvai 
rios lyčių skirtumų apraiškos tautose“), J. 
Paukštienės („Mūsų vaikai piešia“), Dr. 
M. Budrienės („Alergija kūdikių ir vaikų 
amžiuje“), A. Krikščiūnaitės („Bręstantis 
jaunimas ir mes“), W. Kurmauskaitės-Kun 
drotienės („Tėvai ir vaikai“), E. Petraus- 
kaitės-Pasalantės („Pietų Amerikos rašyto 
ja Gabriela Mistral“), dar platus skyriai: 
grožis, higiena, mergaičių kertelė, knygos, 
mūsų moterys, apžvalga, in memoriam, šei 
mininkėms. Eilėraščiai B. Kemežaitės, S 
Tomarienės, D. Lipčiūtės, J. Švabaitės-Gy- 
lienės, G. Mistral.

PASAULIO LIET. BENDRUOMENĖJE
ARGENTINA

(E) Lietuviai nupirko laivą. Andrius ir 
Liuda Ramanauskai, sudarę bendrovę su 
P. Krištalevičių šeima, nupirko laivą, kurį 
naudos medžio ir kitų produktų transpor
tui tarp Entre Rios salyno ir Buenos Aires 
uosto. Laivo kapitonu bus Benjaminas 
Krištalevičius, kuris iki tol tarnavo Argen 
tinos laivyne.

(E) Pabaltiečių paroda įvyks Buenos Ai
res mieste birželio 14-23 d.d. Parodoje bus 
pabaltiečių rankdarbiai ir kiti būdingi eks 
ponatai.

m oi Aijy.
Gegužės Pirmajai praėjus

Europos horizontas jau beveik keturias
dešimt metų kaip žaibuoja — baisi komu
nizmo baidyklė sukasi apie mus, kaip vam 
pyras, 1940 m. paglemžęs ir mūsų brangią 
ją Tėvynę Lietuvą. Komunizmas yra gąs
dinanti klaida. Bet kas gi yra klaida? — 
Tai tiesos piktnaudojimas! Tačiau komu
nizme ar nėra šiek tiek ir tiesos? Tikrai! 
Būtent, kad mes visi esame broliai ir pri
valome broliškai elgtis su privatiška nuo
savybe.

Turime atvirai pasakyti: begalinis, ne- 
saikus turtingumas nėra ir negali būti 
krikščionybės idealas, kaip ir stokojantis 
vargingumas, o tik padorus pragyvenimas! 
Jau seniai Šv. Rašte, Patarlių Knygoje, bu 
vo parašyta: „Viešpatie Dieve, neduok man 
elegetystės ir turtų, o tik tai, kas reikalin
ga pragyvenimui“. O Šv. Povilas rašė Ti
motiejui: „Mes nieko neatsinešame į pa. 
šaulį, abejonės nėra, kad nieko negalime 
ir išsinešti. Turėdami maisto ir apdaro, tuo 
tenkinkimės“. Turto padalijimas, kuris vie 
niems sukrauna drambliškus turtus, ki
tiems atneša skurdą, nėra ir negali būti 
krikščionybės idealas! Anapus geležinės 
uždangos milijonai vargsta, šeimos išdras
kytos, o šiapus — šimtai tūkstančių ponių 
savo kambarinius šuniukus maitina parink 
tais skanumynais, juos parfumuoja, šukuo 
ja, guldo į minkštai išklotas vyges. Nu- 
krikščionėjęs pasaulis, nebesilaikydamas 
religinių dėsnių, eina iš proto ir erzina dir
bančiuosius!

Ar bandoma socialinį klausimą išspręsti, 
kai sakoma: Kristus buvo pirmasis komu
nistas; Kristus buvo pirmasis socialistas; 
Kristus buvo žymiausias proletaras... O, 
ne, ne, taip šis klausimas neišsprendžia
mas! Nepažeminkime Kristaus ligi proleta
rų, bet proletarus pakelkime ligi Kristaus! 
Kristaus globėjo Šv. Juozapo Darbininko 
šventė, kurią 1950 m. gegužės pirmąją die 
ną šv. Tėvas paskelbė visam pasauliui, no
ri būti ne pagiežos, nesantaikos ar neapy
kantos šventė, bet turi būti ir bus atsišau 
kimas į modernią bendruomenę, kad pada
rytų tai, ko dar trūksta socialinei teisei, 
kad būtų džiaugsmo šventė už konkretų ir 
pirmyn žengiantį krikščioniškųjų idealų 
įgyvendinimą didžiojoje darbo šeimoje, 
nes darbas yra šventas ir žmogui garbin
gas!

Pats Dievo Sūnus nesidrovėjo sunkiai 
dirbti, tad ir žmogus į darbą negali žiūrėti 
kaip į pažeminimą. Darbdavys privalo dar 
bininke matyti savo brolį, kuris turi teisę 
turėti užtenkamą, padorų ir žmogaus ver
tą pragyvenimą. Nors ir toliau fabrikuose, 
liejyklose, katiluose, krosnyse liepsnos ug
nis ir darbščių darbininkų akyse degs nuo 
latinio karščio ugnis, bet nubus baisaus i. 
naikinimo ugnies ženklas, o pozityvaus ku
riamojo darbo ugnis! Darbininkus ir darb
davius apims taikinga atjautimo ir teisinu 
gurno ugnis, bet tik tada, kai K'rtStauS' nt- 
neštoji šviesa bus visų širdyse!

P. Dauknys, MIC
= t =

Pamaldos
BRADFORD — gegužės 19 d., 12.30 vai. 
NOTTINGHAM — gegužės 26 d., 12.15 vai. 
Rekolekcijos
BIRMINGHAM — šį šeštadienį, 7 vai. va

karo, St. John bažn., George St. Balsall 
Heath, ir sekm. — 10 vai. ryto. Apylin
kės tautiečiai kviečiami gausiai dalyvau
ti.

Nidos knygų klubas
Nidos leidinys pasitarnavo disertacijai
Alfred Erich Senn neseniai paprašė leis

ti jam savo disertacijai daktaro laipsniui 
gauti („The Foreign Relations of the Pro
visional Governement of Lithuania 1918- 
1920“) pasinaudoti ištraukomis iš Nidos 
Knygų Klubo perspausdintosios knygos 
„Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos De
šimtmetis 1928-1928“. A. E. Senn savo mi
nėtajai disertacijai naudojosi knygoje 
spausdintuoju '".-‘vno Yčo straipsniu ir 
džiaugiasi, kad pati knyga buvo perspaus
dinta.
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DAR VIS KAIMYNAI j

JURGIS SAVICKIS =

Dienos blaivios. Dar daugiau sausos. Tre 
čias mėnuo be lašelio lietaus. Mes, daržo 
darbininkai, skurstame, nuolat belaistyda- 
mi savo daržus. Kai ko vis dėlto nepavyko 
išgelbėti.

Vakarais visu žavumu dega kalnuose 
girios. Vieną kartą Italijoje, kitą kartą ug
nis persimeta į mūsų puse. Mūsų pusėje 
net dažniau. Žmonės žino iš anksto, kur 
„degs“. Žmonėms reikalinga sausu malkų 
prisikirsti žiemai. Sunku sukontroliuoti gi
rias kalnuose.

Vakare viskas tai atrodo kaip milžiniški 
fakelai ir eitynės. Žmonėms pritraukti.

Nors mūsų jaunas ir išsibėgiojęs vyro- 
kas, mūsų burmistras, ir beria iš aukšty
bių reskriptais (potvarkiais). Mat. jis, vers 
lo agronomas, tokiais atvejais viską žino ir 
numato. Tiek tų pamokslų jis suteikia 
mums, net baugu iš ryto ir laikrašti pra
skleisti.

Jis. pavyzdžiui, žino, kur sąšlavas berti. 
Kaip sąšlavas deginti. Kiek krepšių į mu
gę nešti. Kaip elgtis su ugnim namie ir 
ore. Per daug vandens šiemet neeikvoti iš 
šulinių. Kokiais rūbais reikia vilkėti. Vy
riškos kelnės moterims vardan „naciona
linės revoliucijos" Prancūzijoje draudžia 
mos. Tik, jei aht dviračio, leidžiama.

O buvo kai kada padorus žmogus.
Šiandie visai neatnešė mums laikraščio. 

Mes spėjome, burmistras nesuskubo kurio 
restrikto pagaminti. Bet, pasirodo, cenzūra 
sulaikė. Nicoje metė bombą ir maršalo Pe- 
taino propagandos biurą suardė.

— Le marechai, nous voila!

Namie paskutinis gabalas muilo išbaig
tas. O taip atsargiai, atrodė, buvo vartoja
mas. Blogiausia, kai reikia nusiplauti ran
kas. iš darbo parėjus. Dabartinis vietos 
pramonės „muilas“ — kažkokia miltų ar 
pelenų tešla. Pasiterlioji, ir tiek.

žmona ramina: namie dar liko du gaba
lai rudojo muilo žlugtui skalbti. Jį galima 
supjaustyti mažesniais gabaliukais ir tau
pyti.

Kurią dieną mėsininke atsileido. Dukart 
pagrečium palaimino geru gabalu dešros 
Ir davė daug pašteto. Pate de la maison, 
namų džiaugsmas.

Su dešra nesusivokėme iš pradžių 
kaip elgtis su ja. Ji buvo įdaryta į kažko
kį pergamentinį popierį, per suvėrimus su 
klijuotą. Bet ne į žarną, kaip pridera kiek 
vienai padoriai dešrai.

— Jei į vandenį įmesi, pasileis
Bet dešra išvirta išėjo puiki, žinoma, nė 

gabalėlio joje kiaulienos. Kiaulių seniai 
jau ūkininkai neaugina. Mes seniai jau ne 
same matę kiaulės. Dešra buvo gerai pa
valgoma, karšta ir raudona. Paštetas, ži
noma, ne ant sidabrinių tacų, kaip sykis, 
paduodamasis, bet atstoja valgį.

Katė ir ciucka, irgi pavaišinti po kruo
pelę. didžiai džiaugėsi, akių nenuleisdami 
nuo stalo.

Šiandie neatėjo sodininkas. Andai skun
dėsi. koja ima votėti. Ramus žmogus di
džiai baiminosi, rodydamas savo nežymų 
spaugelį blauzdoje. Baimę mačiau iš jo 
akių. Dar ne per seniausiai išgulėjo su di
deliu karščiu dvi savaiti lovoje, užsinuo
dijęs kraują. Nors šiaip taip bendromis 
pajėgomis sulopėme finansus, bet — antrą 
kartą!

Žmonės darosi nervingi, vien tik valgiu 
rūpinasi ir apie valgį kalba. Nuolat ir vi
sur. Nuo klientų darže sunku ir atsiginti. 
Žiūrėk, iš kurio kampo sode išlenda ir ky
šo galva: maisto!

Net kaimynai. Ypač mūsų skaisčioji po
niutė. pulkininko lakūno jauna našlė, pa
sižymi tuo staigiu kalėdojimu.

— Nieko šiandie neturime pusryčiams!
Savo laiku tai buvo prabangos žmogus, 

toji mūsų paryžietė. Ir dabar dar ji kalba 
labai retais, gerai pakoštais, žodžiais bei 
balansuotais judesiais, kas turėtų, tur būt, 
reikšti ypatingai gerą išauklėjimą. Ji su
randa vis laiko dažyti akutes ir bruvius. 
Pagal laiką ir nuotaiką. Dažniausiai ji fi
gūruoja aiškiai rudais plaukais. Ji mote

riškė pastovi. Pakliuvusi čia iš Paryžiaus, 
iš draugijos tirščio, savo įpročių ji taip daž 
nai nekeičia. Pastaruoju laiku ji ruda.

Už tą jos pastovumą aš ir padedu jai.
Šiandie daktaras vizituoja. Ne tiek ma

ne, kiek pažiūrėti daržo. Jau dvylikta. 
Mums laikas valgyti. Jis didžiai kliudo ir 
neišeina. Be to, visi mano triušiai neri- 
mastauja.

Jo patariami, kadaise esame pasidarę 
iš seno benzino bako krosnelę pyragams 
kepti. Miltų mes prasimanome kartais už 
papirosus. Aš pats nerūkau. Dabar dar 
daktaras varto mūsų krosnį ir mokina iš
sijuosęs, kaip dar šį stebuklą pagerinti. 
Reikia žarijų pripilti ir ant šios konstruk
cijos.

— Daktare... —■ perkertu jį. — Mūsų so 
dininkas vėl, matyti, serga, neatėjo. Koja!

— Kad nedavė man piauti voties!
Bet jis sunkiai sustabdomas. Nelygu 

lakštingalas. Įprastu jo profesijai metodin 
gurnu apeina visą sodą. Džiaugiasi visais 
augalais ir juose tūnančiomis kalorijomis. 
Jis, kaip atėjęs, visai tyliai, neatsisveikin
damas, pradingsta. Savo mažą automobi
liuką palikęs pakalnėje — benzino be rei
kalo nevartoti. Matyt, grįžo, kur lankęs 
ligonį.

Daktaras. Kunigas. Policijos komisaras. 
Šios diduomenės atšvaista ir mes pasidžiau 
gėme. Su pasaulį mačiusiais žmonėmis ir 
mes ištarėmė po žodį.

Prabaščlus, grįžęs iš atostogų, tuoj ap
lankė ir mus. — „Pieno iš ryto pilnas kau

šas, per pietus — pieno iki valiai. Ir — 
mėsos!“ Sirgo ta pačia liga, kaip ir mes vi
si, badmiriavimu. Tai buvo serenada.

Žmona šiam iškilmingam momentui pa
dėjo į papirosų dėžutę tris papirosus.

— Turkiški!
Ji vis atgiežia ir gėralą ir papirosus. Už

kalbina ir sušneka, ji tą moka. Tur būt, 
kad reverendum iš karto visų papirosų ne
išrūkytų. Kunigui atsisveikinus ji paste
bėjo, kad jos dėžutė tuščia. Šiam išėjus su 
žvilgo negeru žvilgsniu ir į kunigo puse 
ir į mane.

— Žinai, jis bus sušlavęs į kišenę visus 
papirosus.

— „Visus“! Kiek gi jų ten buvo?
— Trys! Išrūkyti jų iškart per tokią va

landėlę negalėjo.
— Gerai, kad net trisdešimt. Mes gi ne

rūkome.
Tačiau stabiliškiausias už visus, visai 

nesinervinantis ir visokios tvarkos rams
tis — tai tas policijos komisaras, Ypatin
giem reikalams.

Jis vis prasimano maisto, tunka ir sako: 
Anglija nugalėsianti.

Bet tai vis medžiaginiai dalykai: polici
ja, tvarka, papirosai ir valgis. O tas, kas 
suteikia emocijų? Iš tos srities, kur mūsų 
jausmus žadina. Vakar iš ryto ir visą po
rytį grojo patrankos kažkur Italijos kal
nuose. Tik atrodė dabar, tarytum buvo ar 
čiau nuo mūsų, nei paprastai. Vakare, me
nuliui sušvitus, toje pusėje buvo pazara.

(Iš Terros išleistosios knygos „žemė 
dega“).
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LAUKIAMA FANTŲ LOTERIJAI
Jau buvo skelbta, kad DBLS Dešimtme

čio Minėjimo Komisija atsisakė minties iš 
suvažiavusiųjų Lietuvių Sodybon minėji
mo dalyvių imti registracijos mokestį. Te
gu minėjimas bus be jokių mokesčių, kaip 
pageidauja kai kurie skyriai ir nariai. Tik 
vis dėlto minėjimo visi paruošiamieji dar
bai pareikalaus išlaidų ir dar nemažų. Dėl 
to reikia ieškoti kitų būdų surinkti išlai
doms apmokėti šiek tiek pinigų.

Kai kurių skyrių siūlymu, dešimtmečio 
proga Lietuvių Sodyboje numatoma suruoš 
ti loterija, kurios pelnas skiriamas su minė 
jimu susijusiomis išlaidoms padengti.

Skyriai ir atskiri nariai kviečiami pagal 
išgales paaukoti tai loterijai fantų. Siųsti 
tuos fantus prašom iki birželio 1 d. į Lietu 
vių Namus (1, Ladbroke Gardens, London, 
W.11), pažymint, kad jie skiriami loteri
jai.

V. SIDZIKAUSKAS LONDONE
Praeitos savaitės gale iš Paryžiaus po

rai dienų į Londoną buvo užsukęs Liet. 
Laisvės Komiteto Niujorke pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir ta proga su lietuviais pasi
dalijo mintimis dėl dabartinės pasaulio po
litinės padėties iš viso ir taip pat dėl lietu 
viškųjų reikalų.

P. V. Sidzikauskas neseniai buvo su lie
tuvių delegacija Pavergtųjų Tautų konfe
rencijoje Strasburge, o iš Londono išvyko 
dar į Muencheną. Iš ten skris atgal į Niu
jorką.

REIKALINGAS VIENUOLIO 
APSAKYMĖLIS

„Europos Lietuvio“ redakcija bus didžiai 
dėkinga, jei kas nors paskolins jai kelioms 
dienoms nusirašyti A. Vienuolio apsakyme 
lį „Grįžo“.

NOTTINGHAMAS
Motinos Diena Nottinghame

Kaip praeitais metais, taip ir šįmet Mo
tinos Dienos minėjimą suruošė Moterų D- 
ja. Minėjimas įvyko Lilac St. net dviejose 
salėse. Vienoje buvo oficialioji dalis, kitoje 
linksmoji. Kiekvienai į salę įeinančiai mo
tinai buvo prisegama konvalija, o vargšai 
vyreliai turėjo įėjimą išsipirkti.

Minėjimą atidarė Mot. Draugijos pirm. 
B. Kiburienė .pakviesdama garbės prezidiu 
man viešnią iš Manchesterio O. Kairiūkš- 
tienę, seniausią kolonijos motiną Bliūdžie- 
nę, didžiausias šeimas turinčias motinas 
Veinorienę, Oželienę ir Domeikienę.

Momentui pritaikytą, labai įdomią pas
kaitą skaitė O. Kairiūkštienė. Paskaita pa
liko gilaus įspūdžio ne tik motinoms, be 
ir vyrams. Dauguma, tur būt, pirmą kartą 
sužinojo, kur ir kaip ši motinos garbei skir 
toji diena buvo pradėta švęsti. Paskaitai 
pasibaigus Vargo Mokyklos mokinukai 
kiekvienai prezidiume esančiai motinai įtei 
kė po gėlių puokštę. Toliau sekė DBLS sk. 
pirm. K. Bivainio sveikinimas. Pasveikinęs 
visas Nottinghamo kolonijos motinas, pa
prašė sugiedoti posmelį giesmės „Marija, 
Marija“ už mūsų motinas, kenčiančias Si
biro taigose. Nuaidėjus paskutiniams gies
mės žodžiams, sekė Vargo Mokyklos jaunų 
jų pasirodymai ir tautiniai šokiai, kuriuos 
išpildė Nott. Taut, šokių grupė, vadovau
jama D. Fidlerienės. Iš jaunųjų lūpų ir šir
delių sklido padėkos eilėraštukai motinė
lėms — dainelės jų garbei ir montažėlis. 
Jaunuosius programai paruošė Vargo Mo
kyklos mokytojai V. Fidleris ir D. Fidle- 
rienė.

Duodamą tarpais mažiesiems atsikvėpti, 
taut, šokių grupė pašoko kelis šokius. Šo
kių grupė padariusi nemažą pažangą.

Pasibaigus programai, visos motinos ir

PRANCŪZIJA — Kavaliauskas Julius dirba anglių ka
sykloje. Gražiai ir pavyzdingai gyvena. Vy 
resnysis sūnus Vidmantas — 11 m. moko
si muzikos.

— Niebroj Pranas (prancūzas) yra ve
dęs lietuvaitę — Gaudešiūtę. 15 m. dirbo 
anglių kasykloje. Nuo 1956 m. pabaigos 
apsirgo plaučių liga ir gydosi sanatorijoj.

— Ona Savickaitė gyvena „Asile de Be 
auregard“ senelių prieglaudoje, Villeneu
ve St. Georges (S. et O.).

— Nord apylinkėj senelių prieglaudoje 
yra trys lietuviai: Damidavičius Albinas, 
Dielininkaitienė Uršulė, Gervickaitė Ona.

Jų adresas: 188, rue de Marquette, LIL- 
LE-LA MADELEINE (Nord).

Seneliai būtų labai dėkingi, jei arčiau 
gyvenantieji lietuviai juos aplankytų.
Menininkų parodos Paryžiuje

— Prieš keletą mėnesių atvykęs iš Kana 
dos skulptorius Bakis Juozas suruošė sa
vo darbų parodą Chardin galerijoje. Tai 
naujieji jo skulptūros darbai, sukurti 1956 
m. rudenį ir 1957 m. pradžioje.

Paroda su pasisekimu tęsėsi nuo balan
džio mėn. 26 d. iki gegužės mėn. 9 d. Ją ąp 
lankė ir nemaža Paryžiaus lietuvių.

— Pirmą kartą savarankiškai, su savo 
tapybos darbais gražiai pasirodė Gailius 
Pranas, išstatydamas savo naujuosius kuri 
nius La Voute galerijoje. Jo darbų parodą 
aplankė ir Paryžiaus lietuviai.

Jaunasis tapytojas gimė Žemaitijoje, Ma 
žeikiuose, 1928 m. Gimnaziją lankė savo 
gimtajame mieste. Po karo kurį laiką gyve 
no Strasburge. 1949 m. atvyko j Paryžių, 
kur su kietu užsispyrimu siekė savo užsi
brėžtojo tikslo.

Pasibaigus parodai, Pr. Gailius išvyko 
meno studijoms į Italiją, kur žada dirbti 
keletą mėnesių. Sugrįžęs Paryžiun žada 
pasirodyti su nauja parodą.

— PLB Krašto Tarybos pirmininko pik. 
J. Lanskoronskio duktė Danutė-Monika 
gegužės 4 d. Briuselyje ištekėjo už p. Yvon 
Toussaint.

— Gegužės 11d. Paryžiuje sukūrė lietu 
višką šeimą Marija Toliušytė ir Antanas 
Lastauskas.

— Prancz. LB Reikalų Vedėjo A. V. 
švirmicko šeima balandžio 26 d. susilaukė 
dukrelės Onos.

— Paskutiniu laiku į Jungtines Ameri
kos Valstybes išvyko: Siaurusaitis M. Sta
sys su žmona, gyvenę Nord dep. ir Trifel- 
das Albertas, gyv. Paryžiuje.

— Netiesioginiu budu sužinota, kad mi
rė Jonas Šakalis. Velionis gyveno Villers- 
au-Floo, Pas de Calais, dep.

— Gaudešiui Antanui pavyko gražiai ir 
pavyzdingai įsikurti. Turi nuosavus na
mus. Nežiūrint senyvo amžiaus, vis darbuo 
jasi. Vaikai yra suaugę ir dirba.

— Jarašiunienė Angelė, nors gyvenda
ma ir tebedirbdama viena, gražiai auklėja 
savo tris vaikučius.

— Szebries Kristofas dirba pas ūkinin
ką kūlimo mašinų specialistu.

— Gavinaitis Kazys dirba anglių kasyk
loje. Jo žmona prancūzė domisi lietuvių rei 
kalais ir noriai dalyvauja lietuviškose 
šventėse.

— Patpirka Jonas (ukrainietis) yra ve
dęs lietuvaitę — Giedraitytę Danutę. Po 
sunkaus darbo kasyklose su žmona verčia
si dar paukštininkyste. Dalyvauja ūkio pa
rodose ir jau yra gavęs keletą premijų.

— Ubartas Stepas, dirbęs anglių kasyk
lose, jau antri metai sirguliuoja ir nedir
ba. Sunkiai pragyvena iš gaunamos pašal
pos. Vyresnioji duktė Birutė — 9 metų gra 
žiai skaito ir rašo lietuviškai.

CORBY
Motinos Dienos minėjimas pereitą sek

madienį suruoštas gana simboliškai ir pra 
dėtas išvakarėse. Atvažiavęs kapelionas pa 
krikštijo dar jaunos šeimos ketvirtąjį kū
dikį. Tai Broniaus ir Bronės Černiauskų 
dukrelė, gim. š.m. vasario 19 d., ir jai per 
krikštą duoti trys gražus vardai: Dalios, 
Jazminos ir Joanos. Krikšto tėvai buvo Jo 
nas ir Saliute Perminai. Po to sekusios Re 
kolekcijos sutraukė kone visus kolonijos 
gyventojus ir svečių iš gretimų miestų.

Sekmadienį lietuviškųjų pamaldų metu ______ ___ _____ , ____   -
giedojo Vargo Mokyklos vaikų choras, pri- svečiai buvo paprašyti pereiti į kitą salę, 
tariant visiems susirinkusiems. Už savo kur laukė linksmoji to vakaro dalis, tai ąo- 
motinas beveik visi priėmė Šv. Komuniją, kiai, žaidimai, baras su alučiu ir labai tur- 
o po Šv. Mišių sekė lietuviškos Gegužinės tinga loterija. Ant stalo buvo išdėstyta 
pamaldos, giedant gražiąją Marijos garbei daug puikių fantų, kuriuos surinko ir pa- 
poemą — Litaniją. čią loteriją pravedė E. Veinorienė, už tai šį

Pats minėjimas pradėtas 5 vai. po pietų, kartą bilietų nereikėjo daug siūlyti, sve- 
susirinkus kolonijos gyventojams ir sve- čiai vienas per kitą stengėsi įsigyti bilietą 
čiams, kurių tarpe ir J. Škėma — pirmasis ir ką nors jštraukti. 
pradėjęs Rūpintojėlio Fondą ir savo naujai 
įsigytąja mašina atvežęs svečių. DBLS sk. atsilieka nuo kitų — vyriškų organizacijų. mūsų metinių švenčių eilėje 
pirmininkas M. Vereika, poetiškais žo- Tenka pažymėti, kad vakaro metu buvo 
džiais atidaręs minėjimą, paskaitai pakvie- renkamos aukos skautų stovyklai. Surink- , nauja. Sa^lma apie tą iškilmingai 
tė londonietį Vincą Akelaitį. Corbiečiai pre ta per 3 svarus. Dalį pelno — 3 svarus — švenčiamąją dieną pasakyti?
legentą girdėjo čia kalbant pirmą kartą. Moterų Draugijos valdyba taip pat paauko £1 _'.l_ ___ "A______ .............................

RŪPINTOJĖLIUI SODYBOJE Jis savo gerai paruoštoje paskaitoje giliai jo skautams.
Lietuvi, Tavo tikėjimas yra Tavo tauti- *r logiškai, vaizdžia kalba, gyvu žodžiu Lie

FOTOGRAFIJŲ PARODA
Trokšdama, kad dešimtmečio minėjiman 

suvažiavusieji lietuviai Sąjungos nariai ir 
jų svečiai turėtų juo daugiau kur nukreip
ti akis ir lietuviškai atsigauti, DBLS De
šimtmečio Minėjimo Komisija nutarė vi
sus minėjimo įvykius papildyti dar vienu 
— suruošti fotografijų parodą. Kaip tik 
šiuo metu susidarė itin puiki proga, nes 
p. P.B. Varkala perdavė Sąjungai, tarp ki
ta ko, daug aną nepriklausomąjį Lietuvos 
gyvenimą vaizduojančių fotografijų, ku
rios šiandien jau labai retos ir kuriomis 
dabar prarečiui naudosis „Europos Lietu
vis“. Fotografijos buvo p. K. Gineičio, ku
ris dabar gyvena Amerikoje.

Fotografijų parodos paruošimo ir prie
žiūros reikalą pasiėmė E. Matukas. Paroda 
žada būti patraukli ir puikiai suorganizuo
ta.

MOTINOS VAIDMENS BRUOŽAI
O. KAIRIŪKŠTIENĖ

DIDŽIOJI MOTINOS SVORIO GIJA
Taip papratome švęsti Motinos Dieną, 

Moterų D-jai tenka visų padėka, kad ne- kad toji šventė jau įsigijo tvirtas teises

Lietuvi, Tavo tikėjimas yra Tavo tauti- ir logiškai, vaizdžia kalba, gyvu žodžiu Lie Foto Korespondentas
nė jėga! Minėdami DBLS pirmąjį Dešimt- WOLVERHAMPTONAS

ši diena skiriama ne kokiam nors atski
ram istoriniam įvykui prisiminti. Istori
niai įvykiai kartais nublunka, gali būti ir 
visai pamiršti. O jei ir nepamirštami, tai 
rūpi vien tik tam tikrai didesnei ar mažes
nei pasaulio daliai. O Motinos Dienos cent 
rinė figūra MOTINA neturi nei aiškiai nu-

vio ženklą. Tas gyvis buvo laikomas šven
tu, ir tokio gyvio atvaizdas buvo vadina
mas totem. Kiekviena gentis dievino tą gy
vį, kurio ženklą nešiojo.

Tokios gyvenimo formos pėdsakų dar 
yra Australijoj, Kinijoj, Afrikoj ir šiek 
tiek Amerikoje. Tai taip’ pat kiek primena 
ir mūšų šventuosius žalčius iš stabmeldys
tės laikų.

Kadangi žmonės gyveno atskiromis uždą 
romis gentimis, tai ir vedybinio gyvenimo 
formos buvo bendros. Nesvarbu, kas buvo 
vaiko tėvas, svarbu, kad gimtų kiek gali
ma daugiau vaikų. Kadangi tėvas ne visa
da buvo aiškiai žinomas, tad vaikai visiš
kai priklausė motinai ir nešiojo jos vardą. 
Jei motina mirdavo, tai tariamasis tėvas 
negalėjo paveldėti savo šeimos, su kuria 
jis iki tol gyveno. Visa šeima su turtu ir 
dar nesuaugę vaikai pereidavo motinos 
brolio ar jos tėvo žinion. Iš tokios gyveni
mo formos išsirutuliojo vadinamoji moti
nos — mater — matriarchato gadynė. Yra 
likę žinių iš 10 amž. apie Tibete buvusią 
gerai organizuotą matriarchato valstybė
lę, kuri vadinosi Moterų Karalystė. Visa 
valdžia buvo moterų rankose. Karalienės 
vyras buvo menkystė. Jo vaidmuo buvo ne 
lyginant bičių trano. Nors moterys nebuvo 
tokios žiaurios ir nežudydavo jų, kaip bitės 
savo tranų. Amerikoj buvusios žinomos mo 
terys amazonės.

Klajoklių gyvenimo laikotarpiui baigian 
tis, žmonės ima sėsliau kurtis, verstis žem
dirbyste. Tveriasi miestai. Iškyla naujos 
religijos.

Kadangi žemdirbystė ir apskritai sėslus 
gyvenimas pareikalavo šeimoje darbo pa
siskirstymo, ypač moters nėštumo, gimdy-

mėtį, savo Sodyboje statome Kryžių-Rupin lionas, DBLS Ketteringo sk. pirm. A. Pu- 
tojėlį Dievo ir tautinių idealų ištikimybei! žauskas ir DBLS Northamptono sk. pirm.

Rūpintojėlio pastatymui dar aukojo: jau A. Barančiukas.
nieji — Aldutė ir Rytis Barančiukai iš Vaizdelį „Dėl Tavęs, Brangi Mamyte“ iš 
Northamptono, abu po 5 šil., M. Neimantie pildė Vargo Mokyklos mokiniai su savo ----- .' V~~’ tos pasauly Kaip senas pasaulis taip sena

• • ■ z-., i v. \ m «-i tr c • i - mokytoja Perminiene. Čia pasirodė: B. Pau ris turėjo teisėjauti sioms rungtynėms, H. . pasauly. n-aip senas pasaulis, taip sena
ne is Cleckheaton ■ ■ 10 sll., K. Svinkunas ]auskaitė, R. Perminaitė, A. Daukintaitė, Hoult visai netikėtai mirė Taigi šioms *r motina. Koksai jis platus, tokia ir jos
iš Rollingwood1- 1 sv K.. Jankus iš Burn- A. Gervelis, G. Kukanauskas ir R. Čerbaus rungt;nėms teisėjauja vietiniai teisėjai. Ne karalystė. Kol tas pasaulis gyvens, bus ir
ley — 1 sv., I. Gilys is Lietuvių Sodybos kas, o patys mažieji A. Pumputyte ir .. , , .. .. . ... sjmDatįzuoia motina. Kada mirs paskutinė motina, iš-

_ 1 sv T černis iš Powick Hosnital __ R- Gervelis pries tai deklamavo eileras- paslaptis, Kaa jie siek tiek simpatizuoja
... ’’ „ . .. čius Mamytei. Po vaizdelio, vaikučiai, ap Whitmore komandai.. Iš kitos pusės viltie- nyks ir pasaulis.

10 sil., U. Verbylaite ir K. Kairys is Mou t sirengę tautiniais drabužiais, kiekvienai gjai kaip komanda žaidė blogai. Jau pat Kas nežino, kiek vargo motina padeda 
Vernoon Hospital, abu po 10 su., H .J. na- motinai įteike po gyvų gėlių puokštę. Deko Dradžioje Whitmore veda 12'0 V Kelmis augindama vaikus, kiek nemigo naktų pra 
minskiai iš Škotijos — 1 sv., B. Pužauskie- racijas piešė K. Kriaučiūnas, kuris visad p J ’ Daqikpi. leidžia beslaugydama sergantį kūdikį, kiek

ir Tautietė iš sav° gerai valdomu teptuku prisideda prie traiciui įmetus oauaą, žaidimas pasiKei . „„„„
papuošimų. Po oficialiosios minėjimo da- čia, ir viltiečiai švelnina. ašarų ji praheja, kada kuris nors jos vai-
lies buvo bendra arbatėlė. Jos metu praves Antrajame kėlinyje Viltis dar vis švelni kas patenka i nelaimę... Ji peržengia, ro
ta loterija. na rezultat£Į. Jau bebuvo likę 5 taškai skir d°s- nenugalimas kliūtis, kad tik jos vaikai

Apie Corby neretai skaitome, kad kolo- tumo, Viltis laikėsi gerai, ir atrodė, kad išaugtų padoriais žmonėmis ir gerais pilie- 
A. Ta- mja suruošia įvairius minėjimus, kuriuose ,. ax_ilaikvt} Bpt Kplrniqtraitis dėl čiais.

visuomet mūsų atžalynas atlieka nemažą dar J>ales a*s al -v ' . e a T d ilgainiui ir susidarė tradiciia kad
dalį. Gražu, kad tėvai prisideda, bet jaunų penktosios baudos turi palikti aikštę. Nuo laa ilgainiui ir susidarė tradicija, kad 
jų tautinio mokymo metodišką darbą jau čia priešas pakrikusiai Vilties komandai nors viena diena metuose butų paskirta 
trys metai kaip ant savo pečių neša Tėvy- užmeta keletą lengvų baudų ir porą krep- Motinos garbei.
„„„ „ „ i-— -'-i- 1 i ■> - rungtynes jr Kokia gi yra tos dienos minėjimo istori

nė raida?
Amerikos Jungtinių Valstybių kongresas 

1914 m. gegužės 8 d. oficialiai pripažino 
Motinos Dienos minėjimą, ir antrasis gegu 
žės mėn. sekmadienis ten laikomas tauti
ne švente. Šitaip palaipsniui ir visame pa
sauly įsigalėjo paprotys gegužės mėn. pra
džioj minėti motinas. Tos dienos ženklų 
pripažinta gėlė — baltasis gvazdikas, švel
numo, nekaltybės ir ištvermės ženklas. O mo ir vaiko maitinimo metu, tai lauko dar 
kaip amžių bėgyje atrodė moters motinos bai teko vyrui, o namai ir vaikų auklėji- oa durnus greitai, išvėdinu ir vienas Kiiam snynus vasariu iv uriiiinaziją iiv.u.v ovj, *" - ' .... . ... . .. . ...

paduoti brolišką ranką. Sėkmės, Corbie- skautus (9.0.0 sv.), prof. M. Biržišką (4.2.6 vaidmuo? Čia ir nubresime tai bendrais mas iki tam tikro amžiaus motinai. Vyras 
čiai, nes vienybėje mūsų galybė! sv.), Tautos Fondą (1.16.0 sv.), rengė Liet, bruožais. atgauna savo vyrišką vietą, daugiau teisių,

Kun. P. Dauknys Sodyboje savo kampelį (15.0.0 sv.), dėjo 
savišalpos reikalams (7.19.0 sv.) ir paren
gimams (11.6.6 sv.), nepagailėjo n<=L lx ...
vengrams (3.W.0 sv.). Surengė Vasario 16 ma, indoeuropietiškųjų giminių 
d. minėjimą, turėjo 3 susirinkimus ir kelis lopšys. Ten kilo ir mūsiškis žodis motina, ter — patriarchato laikotarpis, 
valdybos posėdžius. Turi skyrius jau ir sa
vo tradicijų. Pvz., Vasario 16 d. vis renka
mos aukos Vasario 16 Gimnazijai.

VILTIS suklupo
Jau pradžioje besiruošiant šioms rungty

nėms buvo matyti, kad viltiečiams niekas 
sėkmės nežada. Gerai žinomas teisėjas, ku statytos datos, nei tam tikros ribotos vie-

Kas nežino, kiek vargo motina padeda

nė iš Ketteringo — 15 šil.
Leeds — 1 sv. Iš Londono: L. Kališiūtė — 
1 sv., O. Ličkuvienė — 10 šil., O. Giriūnie- 
nė —- 5 šil., P. Bulaitis — 1 sv., šeiminin
kė Oną — antrą kartą — 10 šil. 
lahskas — 1 sv. ir J. Senkus — 1 sv.

Savarankiškas aukotojų naujas gerašir
diškumas Rūpintojėlio Fondą pakėlė iki 
146 sv. 16 šil. 9 penų. Už tai jiems visiems nės meile karštai plakančia širdimi Vargo 
priklauso mūsų nuoširdi padėka! Pats Fon Mokyklos mokytoja S. Perminienė. Tai pri 
das kol kas dar neuždarytas, ir ketiną pri ’ 
sidėti dar gali tai padaryti.

Kun. P. Dauknys

PIRMOJO SKYRIAUS EKSKURSIJA
DBLS Londono I skyrius rengia ekskur

siją į Lietuvių Sodybą Sekminių pirmąją 
dieną (1957.VI.9), į ten vyksiantį DBLS 
dešimtmečio minėjimą.

Norintieji vykti prašomi užsirašyti kaip 
galima greičiau, kad būtų galima parūpin
ti reikiamą skaičių autobusų. Užsirašyti 
galima pas S. Kasparą (164, Quinn Sq. 
E.2), A. Pranskūną (Lietuvių Namuose, 1, 
Ladbroke Gardens, W.11) ar Lietuvių Baž 
nyčios Klebonijoj (21, The Oval, Hackney 
Rd., E.2).

Taip pat maloniai pasitarnausime vi
siems svečiams, atvykstantiems iš provin
cijos Londonan praleisti Sekminių. Jie ga
li taip pat dabar, jau iš anksto, užsiregis
truoti vykti Sodybon su mūsų ekskursija. 
Ten ir atgal vienam asmeniui kaina 13 šil. 
6 penai. Pinigus prašoma sumokėti užsira
šant. Išvykstame nuo Lietuvių Bažnyčios 
8.45 vai. ryto, nuo Lietuvių Namų 9 
ryto.

šių. Taip priešas laimi 
pažįsta visi corbieMai. Tokias savanoriškai išplėšia taurę iš Vilties rankų. Rezultatas 
ir su pasiaukojimu mūsų tremties jauni- 30:42. 
mą mokančias mokytojas kada nors ir 
DBLS turės ir privalės tinkamai pagerbti 
ir atžymėti ,nes jos tyliai atlieka didelį ir 
svarbų mūsų tautai darbą!

Į Corby suruoštąsias lietuviškas pamal
das ir minėjimus kiekvieną kartą atvyksta 
nemažas būrelis iš gretimų miestų, nes ma 
lonu pabuvoti nuoširdžių jų corbiečių tar- DBLS Prestono skyrius 
pe. Tiesa, nėra namų be dūmų; pasitaiko Vadovauja tam, 16 narių būreliui pirm, 
jų ir Corby. Tai gyvenimiška, bet jie suge- A. Kontrimas ir sėkr. V. Paliulionis. Rėmė 
ba dūmus greitai, išvėdinti ir vienas kitam skyrius Vasario 16 Gimnaziją (10.5.0 sv.). __ i_ x.- i__ i:’,.. ___m_______ i- /n n a \ n/r ia o l

užimti antrą vie-Viltiečiai turi progos 
tą ir gauti mažąją taurę. Tik reikia pasi
stengti. K.

DBLS* CENTRAS

MANCHESTER1S
Dovana ir Motinos Dienos Minėjimas
Manchesterio Liet. R. Kat. bažnytinis 

komitetas, kurį sudaro pirmininkas kun. 
V. Kamaitis, vicepirm. A. Jaloveckas, sekr.
L. Venckus, kasn. J. Lekys ir nariai A. Ja- DBLS Buckminsterio skyrius 
kimavičius, A. Padvolskis ir D. Jalinskas, J. Šukaičio skyrius mažas: vos tik 8 na- 
dar praeitų metų lapkričio mėn. iškėlė min riai, bet pavyzdingas! Visi yra apsimokė
ti, kaip dešimtmečio proga atsilyginti Sis- ję nario mokestį, nors kasoje teturi 1.17.7 
terš off Notre Dame vienuolynui, kur Man sv. Jie dar per 1956 m. yra sumetę aukų 
chesterio ir apylinkės lietuviai kiekvieną Vasario 16 Gimnazijai 6 sv., skautų sto- 
pirmąjį mėnesio sekmadienį ir metinių vykiai paremti 2 sv. ir vengrams 9.10.0 sv. 
švenčių progomis turi gražioje ir jaukioje _ „Europos Lietuvio“ nesiprenumeruoja 
vienuolyno koplyčioje ilietuviškas pamal- tik vienas, Nidos knygų Klubo leidinių ne- 
das. Bažnytinis komitetas nutarė su aukų ima 3, puse skaito „žibintą“ ir dar visam 
lapu kreiptis į manchesteriečius ir pirkti skyriuje prenumeruojasi po 1 egz. „Lais- 
dovaną. Per bendras kūčias Manchesterio v°sl0,s Lietuvos , „Kario į,Darbininko , 
Lietuvių Socialiniam klube komiteto sek- -Technikos Žodžio“ ir Mažosios Lietuvos 
retorius L. Venckus surinko apie 23 sv. „Keleivio . ......
Bet aukų rinkti nesustota. Sausio-vasario I minėjimus buckminsteneciai važiuoja 
mėnesiais dar surinkta 27 sv. Už aukas bu kitur. Vasario 16 d. proga užperkamos mi- 
vo nupirkti gražūs bažnytiniai rūbai. Gegu ‘ 
žės pirmąjį sekmadienį po pamaldų vienuo DBLS Ketteringo skyrius

„ . . . lyno salėje, dalyvaujant daugumai man- Narių su visais šeimų nariais turi 32, iš
vo namams papuošti vis dažniau pasigen- chesteriečių ir beveik visoms vienuolyno jų 26 moka nario mokestį. Pajamų per 

n„+.,„;rircic cii,-žotaic seserjrnSi tautiniais drabužiais apsirengu- 1956 m. turėta 52.6.0 sv., išlaidų 50 sv. Sky 
sios mergaitės tuos rūbus įteikė vyriausia rius ne tik dalyvavime, bet ir pinigais 

žodžiais padėkojo kun. V. Kamaičiūi ir vi- komunistinis mitingas. Paremta ir skautų 
siems lietuviams už dovaną ir priminė, stovykla (2.15.0 sv.).

„ ...----- , , • kad ir toliau, kaip ligi šiol, vienuolyno du- DBLS Corby skyrius
Pažymėtina, kad paskutinėje parodoje rys lietuviams visados bus atdaros. Visad iuda visad gyvas Tam vra labaiapie puse dail. Petrikonio paveikslu bu- _ _. . ..... . v*sart Jtiaa, visaa gyvas, lam yra labai

vo išpirkta Keli paveikslai nukeliavo jau i T;* Pačią dieną po pietų Manchesterio rimto pagrindo: beveik visa lietuviškoji ko
Ameriką; didžioji dauguma yra Anglijoje, Lietuvių Socialiniam klube įvyko Motinos lonija yra įsijungusi į skyrių — Corby ko-
ypač Londone’, kur švieseniūose namuose Dienos Minėjimas, kurį atidarė bažnytinio lonijoje yra 48 lietuviai, o narių skyrius
puošia sienas. ’ komiteto vicepirmininkas A. Jaloveckas. turi 45 ir dar 2 kandidatus!

Kas norės prašviesinti savo lietuviškus Svečias is Bradfordo, p. Ignaitis, skaitė Dėl to organizuotumo, metų laikotarpy-
namus, šioje parodoje taip pat galės įsigyti dienai pritaikytą paskaitą. Prelegentas pri je įveikta suruošti 7 minėjimus ir pobu-
dail. A. Petrikonio darbų minė Dievo Motiną, Motiną Tėvynėje ir Že vius, 3 išvažiavimus, pastatyti 4 vaikiškus

Mfisn iicniuui miškąją Motiną. Ilgiausiai apsistojo prie vaidinimus, įsigyti sau scenos užuolaidas,
_ i,i(,ui\i/\l lietuvės motinos, ir ne vienai iš minėjime įgalinti p. Perminienę nuolat vargo mo-

dalyvavusiųjų mamyčių net ašarą ištrau- kykloje mokyti vaikučius. Visokiems Sai
ke. Po paskaitos motinos dienos progai pa- P°s reikalams suaukota 17.19.0 sv.

■ ■ ■ ................... . Net ir susirinkimus šis skyrius turėjo 4,

vai.

sv.), Tautos Fondą (1.16.0 sy.), rengė Liet, bruožais.
Manoma, kad žmogus pradėjo kurtis kaž jau kaip namų galva. Kortos apverčiamos 

neVir kur apie vidurinę Aziją. Ten, kaip spėja- į kitą pusę. Šitaip su sėsliu gyvenimu pra- 
.1 ir kalbų sideda ir mūsų laikus pasiekia tėvo •— pa-

Kartu 
Mater -L reiškia: visa tai, kas neša vaisių, gimsta ir sustiprėja teisėta vedybų forma, 
kas ką nors gimdo. Pvz., ir savo kalboje tu Vyras galėdavo vesti vieną žmoną, bet jei 
rime išsireiškimą: „Žemė motinėlė“. Jau se jis buvo ekonomiškai pajėgus, tai galėjo 
novės Graikijoje buvo ruošiamos savotiš- turėti ir keletą žmonų, žmonoms padėti 

motinos minėjimo šventės su įvairio- dirbti ir savo malonumui jis galėjo naudo- 
apeigomis pagerbti Cybete ar Rhea. tis ir vergių patarnavimais. Norėdamas 

Tai buvo tų laikų dievų Didžioji Motina, apsaugoti savo teises, jis pradeda savo 
iškilmės būdavo kovo mėn. Jos buvo žmonas — motinas laikyti uždaras, stato

kos 
mis

KĄ ŽIŪROVAS MATYS DAIL. 
A. PETRIKONIO PARODOJE?

DBLS Dešimtmečio proga Lietuvių Sody 
boję tarp daugybės kitų dalykų žiūrovai 
turės progos pamatyti dail. Antano Petri- 
konio naujuosius paveikslus. Jų ten bus 
net apie 40.

Turėdamas galvoje tai, kad lietuviai sa-
V* -------------------- *" ’ -1-X-S------ - --------------

da savo menininkų lietuviškais siužetais 
darbų, dail. A. Petrikonis šioje parodoje iš _____ ,_____ ..,______ ___ ___ __ ___ _______ , __ - t____ ___
statys nemaža lietuviškų gamtovaizdžių. jaį vienuolyno viršininkei. Ji labai gražiais (3.2.6 sv.) paremtas Wellingborough anti- 
Dalis kitų spalvingų jo paveikslų bus sim- - — • ... — — ....................... . .. . ,x,------ „------ x
bolinių — žmogiškosios prasmės ieškoji
mas, gilinimasis j problematiką.

Tą pačią dieną po pietų

Tos 
pasklidusios per visą Mažąją Aziją. Atsira joms net atskirus namus — haremus. Joks 
dus krikščionybei, motinos garbinimas per svetimas vyras nemato net jų veidų. Jeigu 
simetė Motinai Bažnyčiai. jos kada nors išeidavo iš namų, tai visados

Kiekviena normali moteris turi įgimtą seniausios moters priežiūroje. Jų ir rūbai 
motinos instinktą. Dėl to mergaitės jau neturėjo jokių formų: buvo platūs ir ilgi, 
nuo pat mažens rūpinasi ir žaidžia lėlėmis, tamsios spalvos. Net ir veidas buvo den- 
Reta kuri mergaitė nežaidžia lėlėmis. O giamas juodu šydu. Vien tik akys žibėjo 
tos, kurios tokios rūšies žaislams abejin- pro plyšį. Pzv., turkės tik visai neseniai bu 
gos, išaugusios neretai būna žiaurios vai- vo išvaduotos iš tokios uždaros padėties, 
kams. Nemaža tokių motinų yra žinoma ir Dar ir dabar Kįnijoje ir Japonijoje, nors 
gyvenime. Dažnai paskaitome ir laikraš- tenai haremai išnyko gana seniai, šeimos 
čiuose apie motinų žiaurumą. Bet tai jau gyvenimas yra labai aštriai saugomas. Tė- 
nenormalūs atvejai. vas yra vyriausioji galva, bet motinai pri-

Tyrinėtojai — archeologai sako, kad klauso visa namų tvarka ir berniukų auk- 
ankstybiausiasis žmogus buvo daugiau pa- Įėjimas iki tam tikro amžiaus, o mergaičių 
našus į gyvulį, apaugęs plaukais, gyveno — iki vedybų. Vedę sūnūs taipogi gyvena 
urvuose ir mito medžiodamas. Moters uždą tėvo namuose, o jų žmonos yra visiškoje 
vinys buvo gimdyti vaikus ir kaip galima motinos priežiūroje.«Toks gyvenimas veda 

mas tol, kol sūnus įsigyja nuosavybę, arba 
kol motina miršta. O jei moŲna miršta ir 
sūnūs dar vis priversti gyventi tėvo na
muose, tai vyriausiojo sūnaus žmona tam-

Stanley Royd Hospital, Ward 2, Wake
field, Yorks, yra paraližuotas mūsų tautie- x u __________ _ P.„6„x <,-

• i bemokėdamas anglų deklamavo du eilėraščius mažutė Irutė Ja- i’,<=L “ »uoxxxun.Auiwo onjrxx, —
^ha¥n»i»,“J?^kuOTPaslkalbetl lr Jau" kubaitytė ir jos broliukas Antanas. Abu o valdyba posėdžiavo 8 kartus.

ciasi laoai nelaimingas. Lietuviai vra pra- susjiaukė ilgu katučių. Corby kolonijos lietuviškas puslapis bu-
somi, kada gali, aplankyti ligonį. Motinos dienos minėjimas baigtas pa- tų toli Rražu nepilnas, jei nesuminėtume,

VISI KELIAI VEDA Į ROMĄ garbinant ir Dievo Motiną. Prie gražfus ka? čla dar iudriai veikią ir skautai.
Į Lietuvių Namus atėjo laiškas iš Lietu- Marijos paveikslo, papuošto gėlėmis if ap- DBLS NottingHanio skyrius 

vos paieškojimo reikalu. Voke buvo tik šviesto žvakėmis, visų dalyvaujančiųjų su ( Vadovauja jani K. Bivainįš. Skyrius tur- 
toks adresas: „Anglija, Londono miestas, kun. V. Kamaičiu buvo sugiedota Marijos tingas! turi 68 darius ir 100 švarų Barike. 
Adresų Biurui“.*. litanija ir Marijos giesmė. A. J-kas Ten nuolat reiškiasi gyvybė,

greičiau pratinti juos kartu su augesniais 
medžioti ir išmokti savarankiškai išsimai
tinti. Tai vadinamoji urvinio žmogaus 
gadynė.

Kadangi žmogus skiriasi nuo bet kokio 
gyvulio savo protu, tad ir pirminis žmogus Pa namų seimininke, 
pradėjo taikytis prie aplinkybių ir, lengvin Ten iki vedybų jaunieji viens kito nema 
damas sau gyvenimą, daryti įvairius išra- to viskas tvarkoma tėvų. Ten paprastai tė 
dimus. Ilgainiui žmonės ima burtis giminė vai susitaria dėl vaikų vedybų dar tada> 
mis. Tuomet įskyla jau šiokia tokia religi , , _. . . . . ...... kol tie tebera maži, o kai ateina laikas vesja, nors ir pagoniška.

a x- j t. - ■ . . ti, tai ir apvesdina. Ne taip jau sena pra-Antra žymesnė žmonių gyvenimo forma
yra žinoma tdtėniizmo vardu, t.y. kada eitis, kad vedybų reikaluose ir mūsų kraš 
žmonės gyveno atskiromis gentimis ir kiek te tėvų sprendimas buvo labai svarus, net 
viena gentis turėjo atskirą kokio nors gy- lemiamas.
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Artimieji Rytai
V. LEVANTO VALSTYBĖS: SYRIJA IR 
LIBANONAS

Senovėje Syrija buvo užkariauta egiptie 
čių apie 1.500 m. prieš Kristų, o vėliau žy
dų, finikiečių, asirų, chaldėjų, persų ir 
graikų. Nuo 64 m. prieš Kr. Syrija buvo 
Romos imperijos dalis, kol ją 636 m. už
kariavo arabai. Kraštas labai nukentėjo 
nuo mongolų Įsiveržimo 1260 m. Turkų 
Otomanų imperijon ji pateko 1516 m. ir li
ko jos provincija iki pirmojo pasaulinio 
karo. 1916 m. britų-prancūzų slaptu susita 
rimu Syrija pateko Į prancūzų įtakos sfe
rą, ir po I pasaulinio karo, sumušus turkus 
ir žlugus Otomanų imperijai, Tautų Sąjun
ga ją pripažino kaip prancūzų mandatą — 
pusiau koloniją. Art. Rytų žinovas prof. 
George Lenczowski savo knygoje „The 
Middle East and World Affaires“ rašo, kad 
prancūzai čia viešpatavo senuoju pagonių 
šūkiu: Divide et impera! — skaldyk (peš- 
dink) ir valdyk, sudarinėk priešingus vi
suomenės susigrupavimus, kad pats galė
tum valdyti. Todėl ir prancūzų vyr. komi
saras gen. Gouraud 1920 m. Syriją pada
lijo į 4 dalis: Didįjį Libanoną, Damasko 
valstybę, Latakiją ir Alepo valstybę su 
Aleksandretos sritimi (šią sritį 1939 m. bir 
želio 23 d. prancūzai perleido Turkijai, no
rėdami įsigyti jos prielankumą besiartinan 
čio karo akivaizdoje. Ši Aleksandretos sri
tis apima 4.700 kv. km. su 273,350 gyv.). 
Šios "Art. Rytų prancūzų dominavimo vi
sos sritys vadinamos Levanto valstybėmis.

1925 m. Alepo ir Damasko valstybės bu
vo sujungtos į vieną ir pavadintos Syrijos 
respublika (arabų kalboje — Al Jamhou- 
rya as — Souriya). Prancūzų politika šiuo 
se kraštuose buvo kolonialinė ir visiškai 
centralizuota, beveik nieko ar labai mažai 
teatsižvelgiant į vietinės autonomijos tei
ses. Nuo pat prancūzų valdymo pradžios 
Syrija buvo nepatenkinta, ypačiai kai kai
myninei Irako karalijai britai 1922 m. su
teikė nepriklausomybę, o 1932 m. Irakas 
jau buvo priimtas į Tautų Sąjungą. Syrijo 
je įtempimas prieš prancūzus kilo ir 1925 
mugate pasireiškė sukilimu Damaske ir ki
tose krašto vietose. Tada vyr. Sirijos ko
misaras prancūzas gen. Sarrail davė įsa
kymą bombarduoti Damaską, dalį miesto
paversdamas griuvėsiais. 1926 m gale su- kybos centras — Alepas su 407.600 gyv., 
kilimas buvo numalšintas, bet bruzdėjimai žemės ūkio gaminių ir šilko pramonės 
nenurimo ir dažnai pakartotinai reikšda- centras — Homs su 261.900 gyv ir Hana 
vosi. 1930 m. prancūzai Syrijos adminis- — beduinų prekybos centras, su 155.600

š. m. gegužės mėn. 18 d., Lietuvių Klube,
| 1-2 Ladbroke Gardens, W.11 |
s rengiamas *
! 'Į ŠOKIŲ VAKARAS j
I Vakaro pradžia 8 vai. Gros džiazas J
♦♦♦* Įėjimo mokestis 2šil. 6p.
**+**+ «♦♦♦♦♦♦

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVĖ
Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuhtinėliai 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 297Q.
148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

traciją pertvarkė į šiek tiek savarankesnę 
nepriklausomybę, bet vis mandato teisė
mis. Po 1939 m. įvykusių tautiniu demons
tracijų prancūzų vyr. komisaras suspenda
vo Syrijos konstituciją. 1941 m. britų ir 
laisvosios Prancūzijos kariuomenės įsiver
žė į Syriją, nes joje prancūzų administra
cija buvo ištikima vokiečių pastatytajai 
Vichy vyriausybei. Britų spaudžiamas 1941 
m. rugsėjo 28 d. prancūzų gen. Catroux 
turėjo atlikti Prancūzijos atžvilgiu nema
lonų dalyką — paskelbti Syrijos nepri
klausomybę. Šis aktas įvykdytas ir Liba- 
none, kuriame nepriklausomybė paskelbta 
1941’m. lapkričio 26 d. Nežiūrint tų forma
lumų, prancūzai naujosioms respubli
koms neperdavė atsakingesnių pareigų, o 
pačiame Libanone 1943 m. net suėmė pre
zidentą ir didesniąją dalį ministerių. Liba- 
noniečiai atsakė generaliniu streiku ir anti 
prancūziškomis demonstracijomis. Tas pat 
1944 m. sausio 24 d. įvyko ir Syrijoje. Abu 
kraštai aiškiai matė: kol juose bus pran
cūzų karinės pajėgos, tol nepriklausomybė 
bus tik iliuzija. Įsiliepsnojančio įtempimo 
metu D. Britanijos min. pirmininkas Chur
chills ultimatumo forma įsakė prancūzams 
sustabdyti ugnį į arabus ir taikiai susi
tarti. 1946 m. gruodžio 31 d. paskutinis
prancūzų karys paliko Syriją ir Libanoną, 212 
ir nuo tada jos abi tapo savarankiškomis 
ir nepriklausomomis, o prancūzai baigė sa
vo viešpatavimą Art. Rytuose. Antiprancū- 
ziškas nusistatymas ir šiandien gana gy
vas Syrijoje.

Sirijos respublikos plotas — 181.337 kv. 
km., gyv. 3.905.800; didžiuma arabai, ma
žumos: armėnų, kurdų, turkų ir prancū
zų. Religijos atžvilgiu: 85 proc. mahome- 
tonys, 13.9 proc. krikščionys, 1 proc. žydų, 
kitų religijų apie 1 proc. Pusė viso krašto 
ploto tinka ūkininkauti, bet šiuo metu dir
bama tik trečioji dalis, nes reikalinga ge
ros drėkinimo sistemos. Auginama kvie
čiai, lęšiai, vynuogės, alyvos, medvilnė, ta
bakas. Klimatas subtropinis, maža lietaus.

Dabartinis respublikos prezidentas — 
Shukri al-Kuvatly, ministeris pirmininkas 
— Said el-Ghazzi. Užsienio politika grynai 
prosovietinė. Svarbiausieji miestai: sosti
nė Damaskas su 408.7774 gyv., šiaurės pre-

LIET. KAT. MOKSLO AKADEMIJOS 
SUVAŽIAVIMAS ROMOJE

Mums pranešama, kad LKM Akademi
jos Centro Valdyba, atsižvelgdama į na
rių pasiūlymus ir pageidavimus, yra pasi
ryžusi atnaujinti savo oraeities tradicilas 
—■ sušaukti narių suvažiavimą spalio 2-4 
dienomis Romoje.

Bendroji suvažiavimo tema numatyta 
ši: Lietuvių mokslo problemos naujausių 
Katalikų Bažnyčios direktyvų' šviesoje. 
Bus šešios paskaitos su diskusijomis. Iš te 
ologijos: Kristaus mistinio kūno doktrina 
ryšium su dabarties gyvenimo faktais: iš 
filosofijos: Materializmas katalikiškosios 
filosofinės doktrinos šviesoje; iš sociologi
jos: Socialinių problemų krikščioniškojo 
sprendimo perspektyvos; iš teisės: Katali
kų Bažnyčios doktrina dėl tautų apsispren 
dimo teisės; iš istorijos: Apaštalų Sostas 
ir Lietuva; iš medicinos: Medicinos etika 
pagal Popiežių direktyvas. Paskaitų temos 
gali būti pačių prelegentų patikslintos.

gyv. Piniginis vienetas —■ svaras. Pagrindi 
nės kalbos: arabų, mažiau — aramajų ir 
prancūzų. Aukščiausias kalnas — Es Suk- 
hne (šalia Palmyro miesto esančios kalnų 
grupės) yra 4.560 m. aukščio.

Pradžios mokslas privalomas. 1954 m. 
Syrija turėjo 2.595 pradžios mokyklas ir 

vidur, mokyklų, bendrai paėmus 360 
tūkstančių moksleivių. Vienintelis universi 
tetas Damaske.

Ginkluotąsias pajėgas sudaro 70.000 ka
rių. Aviacija turi dvi „Meteorų“ eskadri
les, 40 „Spitfire“ lėktuvų, o iki 1956 m. jau 
turėjo ir 25 sovietų gamybos „Mig-15“ lėk 
tuvus. Suezo įvykių metu didelį karo me
džiagos kiekį ji gavo iš sovietų, kurie ir 
paskutinėm dienom jos daug gabena į Sy
rijos uostus. Iš visų Art. Rytų tai yra la
biausiai prokomunistiškai . nusistačiusi 
krašto valdžia!

Libanono respublikos plotas — 10.400 
kv. km., gyv. (pagal 1954 m. surašymą) — 
1.450.000. Religiškai — 54 proc. krikščio
nių, 44 proc. mahometonų, kitų — 2 proc. 
Svarbiausieji miestai — sostinė ir pagrin 
dinis uostas — Beirutas, su 375.000 gyv., 
Tripolis, su 120.000 gyv. Piniginis vienetas 
— svaras. Pagal susitarimą, respublikos 
prezidentūra — krikščionių, o min. pirm, 
vieta — mahometonų. Prezidentą renka 6 
metams. Nuo 1952 m. yra Camille Cha- 
moun, ministerių pirm. — Abdullah Yafi. 
Prezidentas sudaro ministerių kabinetą, 
kuris atsakingas prieš parlamentą, tu
rintį 44 atstovus. Libanone balsavimo tei
sę turi ir moterys; čia jos gali ir mokytis.

1952 m. buvo 2.201 mokykla su 182.327 
moksleiviais. Yra 3 universitetai (amerikie 
čių, prancūzų ir valstybinis) su 3.537 stu
dentais.

Kraštas augina tabaką, alyvas, vynuoges 
ir kitus vaisius. Transarabijos naftos vamz 
džiai iš Saudi Arabijos ateina j Sidono 
uostą, o iš Irako Kirkuko — į Tripolio 
uostą. Senovėje garsieji Libanono kedrai 
beliko tik mažose oazėse viduryje nuo sau
lės išdegusių kalnų. Klimatas gana įvai
rus, nuo švelnaus Viduržemio jūros pak
raščių iki subtropinio prie Syrijos sienų. 
Libano kalnai siekia iki 3.048 m. aukščio. 
Šilko pramonės centras — Tripolio uostas.

Karines pajėgas sudaro 10.000 karių, ke
liolika lėktuvų ir nedideli pakrančių ,sar- 
gybos karo laivai. Žydų karo metu Libano- 
nas buvo neutralus ir nedalyvavo jame. Ko 
munistų partija už įstatymų ribų, tačiau 
sovietai Beirute turi didelę atstovybę, kuri 
laikoma Art. Rytų komunistų propagandos 
centru. P- Dauknys

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

OKUP. LIETUVOS ŽINIOS

(E) Prieš kurį laiką iš Baltarusijos į 
Lietuvą buvo atgabenta tam tikros veislės 
laukinių miško šunų, kurių kailiai esą 
brangesni už sidabrinių lapių kailius. To
kių šunų buvo paleista Utenos, Švenčionių, 
Ignalinos ir kituose rajonuose. Lietuvos 
mokslo akademijos biologijos institutas da 
bar išsiuntė ekspediciją tų šunų gyvenimui 
tirti. Be to, tyrinėjami ir kiti Lietuvos miš 
kuose aklimatizuoti žvėrys ir žvėreliai.

(E) Apie 200 vilkų nušauta pereitais me 
tais Lietuvoje, kaip paaiškėjo respubliki
niame medžiotojų tarybos posėdyje. Vil
niaus radijo pranešimu, esąs plečiamas 
ir vertingų kailių žvėrelių veisimas. Me
džioklės ūkiuose esą dabar 4 juodsidabrių 
lapių farmos, kurios turi daugiau kaip 400 
žvėrelių. Farmos kasmet duodančios 1.5 
mil. rublių pajamų. Šiemet įsteigta dar ir 
vilkininkystės farma.

Mirė operos solistas J. Babravičius
(E) Kaip matyti iš Vilniaus spaudoje 

tūpusio nekrologo, š.m. balandžio 3 d. 
Kaune mirė operos solistas, Kauno muzi
kos mokyklos ir valstybinės konservatori
jos dėstytojas Juozas Babravičius. Velio
nis gimė 1882 m. kovo 21 d. Vilkaviškyje. 
1908 m. buvo priimtas į Petrapilio konser
vatoriją, o 1915 m. debiutavo Maskvos te
atre, kur dirbo iki 1917 metų. Vėliau il
gus metus buvo Lietuvos operoje, o pas
kiau perėjo į pedagoginį darbą.

(E) Rašytojui A. Vienuoliui jo 75 metų 
amžiaus sukakties proga suteiktas „Tary
bų Lietuvos liaudies rašytojo garbės var
das“. Vilniaus konservatorijos salėje įvyko 
iškilmingas posėdis sukaktuvininkui pa
gerbti. „Tiesa“, rašydama apie Vienuolį, 
t.k. pastebi, kad jo „indėlis, įneštas į lietu
vių literatūrą, sudaro brangią mūsų na
cionalinės kultūros dalį“.

RENKAMA MEDŽIAGA 
LIETUVOS POLICIJOS ISTORIJAI

Buvusių Lietuvos Policijos Tarnautojų 
„Krivūlės" Klubas Čikagoje yra pasiryžęs 
surinkti medžiagą, liečiančią Lietuvos po
licijos istoriją Nepriklausomos Lietuvos 
laikais ir okupacijų metais. Galvojama ją 
išleisti atskiru leidiniu, kurį paruošti pa
kviestas žurnalistas Bronius Kviklys.

Šia proga kreipiamasi į visus buv. Lie
tuvos policijos tarnautojus tremtyje, pra
šant juos bendradarbiauti medžiagos rinki 
mo darbe. Sėkmingesniam paruošimo 'dar
bui rūpėtų gauti: / '

1. buv. policijos pareigūnų atsiminimų 
tiek apie policijos organizavimą, darbus, 
veiklą, tiek apie su policijos darbu susiju
sius Lietuvos gyvenimo įvykius;

2. bet kurių metų „Policijos“ žurnalo 
komplektų ar paskirų numerių;

3. policijai skirtų leidinių, ypač „Lietu
vos Policija 1918-1928 m." (red. Ig. Tama
šausko), Policijos Kalendorių 1934, 1936, 
1938 m., „Policijos Departamento Aplink
raščių Sąvadą“ ir pan.;

4. Fotografijų iš Lietuvos policijos gy
venimo.

Jeigu kas galėtų šių dalykų suteikti ar 
paskolinti, o taip pat nurodyti, kur jų bū
tų galima gauti, maloniai prašoma praneš
ti Br. Kvikliui, adresu: 631 W 54 Place, 
Chicago 9, ILL.

AUKA KRYŽIAUS FONDUI
5 svarų auka Paminklinio Kryžiaus Fo>. 

dą parėmė TAZAB firmos lietuvių skvrius

[ PASAULYJE j
— Vokietijoje vėl paleisti 3 karo nusikal 

tėliai, neatkalėję savo bausmės.
— Portugalijoje, netoli Grandolos, bu

lius užpuolė automobilį. Juo važiavusi ke
leivė mirė iš išgąsčio.

— Amerika duoda Austrijai žemės ūkio 
gaminių už 9.430.000 svarų vertės.

— Per savaitę turi palikti Didž. Britani 
ją Rumunijos pasiuntinybės atache, kuris 
bandęs pavartoti spaudimą šnipinėti rumu 
nų pabėgėlius, turinčius krašte šeimas. D. 
Britanija nepakęsianti tokio kišimosi į pa
bėgėlių reikalus.

— Arkivysk. Makarios būtų palankus 
sutikti, kad Kipro salą perimtų savo glo- 
bon Jungtinės Tautos.

— Indija mini 100 metų sukaktį nuo pir 
mojo sukilimo už nepriklausomybę.

— Kuwait valstybė Art. Rytuose, garsi 
savo skystojo kuro versmėmis, turi 206.177 
gyventojus.

— Vak. Vokietijos komunistų delegaci
ja, vadovaujama M. Reimann, Maskvoje 
tariasi su sovietų vadais.

— Atkeliavę į Hanoverį į parodą, 56 ju 
goslavai paprašė vokiečių įstaigas politinės 
globos. Tikimasi, kad tokių bus ir daugiau.

— Pulitzerio premija šiais metais Ame
rikoje paskirta jau mirusiam dramaturgui 
Eugene O'Neill. Būdinga, kad to'vardo pre 
mi j a niekam šįmet nepaskirta už romaną.

— Suezo' kanalo atidarymui paminėti 
Egiptas išleido specialų pašto ženklą.

— Italijoje automobilių lenktynių metu 
žuvo 12 žmonių.

JUOKIMĖS AR BENT ŠYPSOKIMĖS
Tremtinė, mokydama sūnų:
— Sakiau ne kartą": sek tėvo, pėdomis.
—■ Dovanok, mama, man tėvo batai per 

maži.
— Tėveli, kas yra ekonomija?
— Išleisti pinigus, neturėjus sau malo

numo.
Mažutė Danutė, pirmą kartą apsilankiu

si su tėvais pas savo dėdę daktarą, pama- x 
tė žmogaus griaučius.

— Kas tai tokio? — klausia nustebusi.
— Tai mirusio žmogaus kaulai, — buvo 

jai paaiškinta.
— Tai tik viena mėsa eina į dangų?
Karo metu. Paskutinių rezervų mobili

zacija.
— Ko gi drebi tamsta taip prieš priėmi

mo komisiją? — klausia pažįstamas Simo
ną Fišelį. — Kas gi ims 68 metų senį!

— Kodėl ne? — abejoja Fišelis. — Jfiltfc^ 
reikalingi ir generolai.

PAIEŠKOJIMAI
BALTKEVIČIENĖ-BAUKYTĖ, gim. 1894 

m. ir į Angliją atvažiavusi 1913 metais. Gy 
veno Londone. Ji ar jos dukterys (Magda
lena, Agota, Ona) prašomos pranešti savo 
adresą DBLS-gai, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W. 11. Paieško giminės iš Lietu
vos.

PISARSKIS A. (6, Garaan St.,- Bell Park 
North Geelong, Vic., Australia) ieško bro
lių Povilo ir Domininko Pisarskių. Turi 
jiems žinių iš artimųjų.

MOZOL (Baužaitė) Konstancija (1, Cla
rendon Terrace, Bradford 8. Yorks., Eng
land) paieško savo brolių Vinco, Juozo ir 
Albino ir seserų Teresės ir Petronės ir VIa 
dimiro VENSKEVIČIAUS.

GURAUSKO Broniaus, Vinco sūnaus, 
ieško giminės iš Lietuvos. Jų žiniomis, jis 
gyvena Didž. Britanijoje. Atsiliepti: Rev. 
J. Kuzmickis, 21 Ann Place, Bradford 5, 
Yorks.

JAŠINSKO Vytauto paieško J. Bereiša 
(5710 Arthur, St. Louis 9, Mo., USA). Tu
rima svarbių žinių.

SKELBIMAS
LIETUVIŲ ŽINIAI

Tie, kurie turite reikalo (būtino) siųsti 
savo artimiesiems dovanų siuntinius, krein 
kitės lietuviškai į šios srities didžiausią 
firmą TAZAB.

Šiuo metu yra naujai išleistos išsamios 
informacijos lietuviškai. Kiekvienas užin- 
teresuotas gali parašyti gimta kalba ir tuoj 
oat gaus atsakymą ir pilnas informacijas.

Rašyti:
TAZAB, 22, Roland Gardens,

London, S.WJ.

BIIOVV.N EJONES Ltd GREITAI! PIGIAI! RIMTAI!
1. Norfolk PL, London W.2

TEL.: PAD 2797. (arti PADDINGTON

NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ!
Žiūrėkite kainų ir rūšies!

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

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £24.16.6.
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei.
Moteriškos eilutės priedai.
4-Į jard. batiso medvil. medž. suknelei.
IĮ 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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