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JEIGU AUDRA IŠTIKUS VERSTŲ...

UŽSIENIO TARNYBOS NARIŲ 
PAREIŠKIMAS

Povilo žadeikio visa diplomatinė veikla, trukusi daugiau kaip 30 metų, vyko be Su velionies mirtimi Nepriklausomos Lietuvos oficialus atstovavimas Amerikoje tSeįįtįįnįoS DIENOS -Į
A f A MIN. POVILO ŽADEIKIO 

MIRTIES PROGA1957 m. gegužės 11 d. mirė Lietuvos Res publikos nepaprastas pasiuntinys ir įgalio tas ministeris Vašingtone Povilas Žadeikis.Velionis ėjo savo pareigas JAV sostinėje nuo 1935 metų, o prieš tai daugiau kaip 10 metų vadovavo Lietuvos konsulatui Čikagoje ir generaliniam konsulatui New Yorke. Kaipo nusipelnęs Lietuvos kariuomenės aukštas karininkas ir buvęs krašto apsaugos ministeris, Lietuvos Respublikos vyrausybės savo laiku deleguotas i JAV svarbios misijos atlikti, a. a. Povilas Žadeikis su nepaprastu atsidėjimu ir pavyzdingumu pareigingumu dirbo savo darbą. Jo, kaip Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovo, asmuo ypač išryškėjo ir jo dar bas įgijo ypatingos reikšmės, kai 1940 m. Lietuvos valstybė buvo sovietų užpulta ir okupuota. Jis, aukodamas visas savo jėgas ir sveikatą, iki pat savo staigios mirties visa širdimi rūpinosi Lietuvos reikalais sostinėje tos didžios šalies, kuri visada buvo laisvės ir teisingumo simbolis ir kaip to kia nepripažino Lietuvos Respublikos atžvilgiu įvykdytojo smurto.Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozo raitis ir Lietuvos užsienio tarnybos nariai: pasiuntinybės patarėjas Charge d‘Affaires a.i. J. Kajeckas, generalinis konsulas J. Budrys, konsulas Dr. P. Daudžvardis, konsulas V. Stašinskas, vicekonsulas A. Simutis ir šiuo metu Amerikos Jungt. Valstybė se esąs pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis, susirinkę atiduoti paskutinės pagarbos šiam didžiai nusipelniusiam valstybės vyrui, diplomatui ir kariui, ta proga pareiškė nuoširdžiausią užuojautą velionies našlei ir šeimos nariams. Lietuvos užsienio tarnybos nariai, giliai apgailestaudami nūn. Žadeikio mirtį, vieningai pripažino, jog didelis nuostolis, kurį jo mirtis sudaro Lietuvai, yra jiems naujas paskatinimas ryžtingai tęsti darbą Lietuvos valstybės nepriklausomybei ir lietuvių tautos laisvei atstatyti ir taip pat išlaikyti tai so lidarumo dvasiai, kurios vedami savo darbe yra visi užsienio tarnybos nariai.Susirinkusieji su giliu dėkingumu konstatuoja JAV vyriausybės ir viešosios nuomonės pastovų palankumą lietuvių tautos laisvės siekiams. Šis palankumas, taip pat pasireiškęs Lietuvos ministerio Vašingtone mirties proga, yra svarbiausias elementas Lietuvos laisvės bylai tarptautinėje plotmėje teisingai išspręsti. Jie reiškia tokį pat dėkingumą Amerikos lietuvių visuome nei, kuri, visada nuoširdžiai sielodavosi Lietuvos reikalais, gyvai ir vieningai atjau tė a. a. Povilo Žadeikio mirtį.Vašingtonas, 1957 m. gegužės 16 d.
DIPLOMATŲ ŽODIS PO 

MIN. ŽADEIKIO MIRTIES
Lietuvos Dipl. Šefo S. Lozoraičio žodis, 

pasakytas per Amerikos Balso radiją 
Ministerio P. Žadeikio mirties progaKiekvienos tautos istorijos kelias yra nu žymėtas kapais tų žmonių, kurie žuvo už savo tautą arba jai šiaip nusipelnę. Prie tokių žmonių, prie tų lietuvių, kurie visą savo amžių garbingai dirbo Lietuvai ir ją karštai mylėjo, priklauso amžiną atilsį mi nisteris Povilas Žadeikis, kurio kapas supiltas šiomis dienomis Jungt. Amerikos V- bių sostinėje Vašingtone. Aš laikau savo liūdna ir kartu nuoširdžia pareiga paminė ti šiandieną šitą didįjį patriotą.Jis buvo tos kartos žmogus, kuri savo veiklia lietuvybe, prisirišimu prie savo gimtosios kalbos, tvirtu lietuvišku būdu padėjo pagrindus, ant kurių buvo atstatyta bei išugdyta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Nuo pat 1918 metų velionis kaip karys, krašto apsaugos ministeris ir vėliau kaip diplomatas ištikimai tarnavo lietuvių tautai, kuri tada buvo laiminga, nes laisva savo nepriklausomoje valstybėje.Lietuvai apsigynus nuo puolančių ją priešų, Povilas Žadeikis išėjo iš kariuomenės, ir jo gabumai ir patrauklios asmeninės savybės buvo panaudotos kitose srity se. Jis buvo deleguotas į Ameriką, kur jam buvo pavesta svarbi finansinė misija. Gausi ir patriotiškai nusiteikusi Amerikos lietuvių visuomenė ir tada nuolat jautriai atsiliepdavo į Lietuvos reikalus. Tai padėjo jam sėkmingai atlikti savo uždavinį. Šitokiomis aplinkybėmis buvo natūra lu ,kad jis buvo pakviestas į užsienio reikalų ministerijos tarnybą.

DBLS Derby Sk. Nariui
Dr. J. MOCKUI.

ryšium su žinia iš Irkuok. liūdinčiam 
dėl mylimos sesers Pranės šližienės 
mirties, gilią užuojautą reiškia

Derby Sk. valdyba ir nariai

pertraukos Amerikos Jungt. Valstybėse. Jis tauriausia žodžio prasme atstovavo Lie tuvos valstybės reikalams. Ir kaipo karys, ir kaipo diplomatas jis stovėjo pirmutinė se Lietuvos interesų gynėjų eilėse. 1940 m. Sovietams užpuolus ir okupavus Lietuvą, jis tuoj pat pasmerkė Maskvos vyriausybės padarytąjį Lietuvai smurtą ir ligi paskutinės savo gyvenimo valandos ryžtingai kovojo prieš Sovietų pasikėsinimus išgauti tarptautinį Lietuvos okupacijos pripažinimą. Povilą Žadeikį mirtis ištiko, jam beeinant atsakingas pareigas. Garbė jo atminimui.Povilo Žadeikio mirtis yra skaudus smū gis mums visiems, su kuęiais jį siejo bend ras darbas. To darbo apimtis ir tikslai nusakyti diplomatinių .funkcijų esmėje. Tomis nepapaprastomis aplinkybėmis, kadt Lietuvos valstybė yra Sovietų Sąjungos okupuota, Lietuvos diplomatinei tarnybai tenka ypačiai svarbus vaidmuo. Ji atstovauja Lietuvos valstybei ir gina jos intere sus tautų bendruomenėje, kurios narys Lietuva teisiškai tebėra, nes nei viena didžiųjų demokratinių valstybių nėra pripažinusi tariamosios mūsų krašto inkorpora cijos į Sovietų Sąjungą. Jau pats mūsų diplomatinės tarnybos buvimo faktas rodo, kad Lietuvos laisvės byla tarptautinėje plotmėje tebėra gyva, nors nuo Lietuvos okupacijos pradžios praėjo jau beveik 17 metų.Po ministerio Žadeikio mirties, kad ir kaip skaudų nuostolį ji mūsų veiklai suda ro, Lietuvos Respublikos reikalų atstovavimas Vašingtone nenutrūks. Amerikos Jungt. Valstybių vyriausybės atstovai pakartotinai yra viešai pareiškę, kad ši galingiausia demokratinio pasaulio valstybė ir toliau nepripažįsta Lietuvos okupacijos ir kad ji su simpatija seka lietuvių tau tos laisvės siekimus. Toks Jungtinių Valstybių palankus Lietuvai nusistatymas, išplaukiąs iš jų pasiryžimo grįsti tarpvalsty binius santykius aukštais tėfsės ir teisingu mo dėsniais, pripažinti kiekvienai tautai laisvę nevaržomai pasirinkti tokią valdy- mosi formą, kokios ji pati pageidauja, atmesti bet kurį smurtą ir jo padarinius; toks nusistatymas garantuoja tolimesnį Lietuvos diplomatinės atstovybės buvimą ir veikimą Amerikos sostinėje, iš kurios aš kalbu į Jus, brangūs tautiečiai, krašte ir užsienyje. Be to, tam mane paskatino teisėtoji Lietuvos vyriausybė ir paskyrė diplomatijos šefu, kad patikrinčiau mūsų valstybės diplomatinio atstovavimo tęstinu mą tarptautinėje plotmėje.Ministeris Žadeikis daug metų savo pa reigas ėjo tragišku kovos už pažeistų lietu vių tautos teisių atstatymą laikotarpiu. Ko va dar nėra baigta, nes lietuvių tauta smurtui nenusilenkė ir nenusilenkia. Netenka abejoti, kad ši kova sugrąžins mūsų tautai laisvę Ir nepriklausomybę.Povilą Žadeikį priglaudė paskutiniam atilsiui ne Lietuvos žemė. Tačiau Amerikos žemė bus jam lengva, nes tai yra didžios, laisvę gerbiančios ir Lietuvą atjaučiančios tautos žemė.
J. Kajecko per Amerikos Balsą Lietuvon 

1957 m. gegužės 17 d. pasakytoji kalbaMieli Tautiečiai,Šiandieną lietuviai visur pasaulyje liūdi ir pritrenkti žinios dėl ministerio Žadeikio staigios mirties. Velionis mirė, deja, nesulaukęs Lietuvos laisvės rytojaus, kurios jis taip labai ilgėjosi. Tai didelis smūgis ir pavergtosios Lietuvos ir laisvojo pasaulio lietuviams. Jis ypačiai didelis Tėvynėje ir čia, Amerikoje ,kur velionis keletą dešimtmečių be pertraukos ėjo Lietuvos konsulo, generalinio konsulo ir įgalioto ministerio pareigas.A. a. Povilas Žadeikis Lietuvos pasiuntinio pareigose Amerikoje ypačiai atsidėjęs budėjo pavergtosios Lietuvos ir kenčiančios lietuvių tautos gyvybinių interesų sar gyboje. Tų pareigų našta, neabejotinai, pagreitino pakirsti jo gyvenimo siūlą. Tačiau jo deivei — Lietuvai — jokia auka velioniui neatrodė per didelė. Jis mirė už savąjį kraštą, kurį karštai mylėjo. Jo mir tis lygi kario mirčiai kovos lauke.'Lietuviai dėl to Didžiojo Pasišventėlio ir Didelio Lietuvio mirties giliai nuliūdę, bet dvasioje nepalaužti.Lietuvos atstovas mirtingas, bet jo tauta nemari. Ji nemari savo aspiracijose tiek pavergtajame krašte, tiek laisvajame pasaulyje. Ji nemari, kaip nemarūs kilnieji principai, kurių Amerikos Vyriausybė kietai laikosi. Tais principais sekant, Amerikos Vyriausybė nepripažįsta Sovietų smur to Lietuvos atžvilgiu. Gausiais atvejais ji yra tą principą pabrėžusi. Ji pabrėžė tai ir Lietuvos ministerio Žadeikio mirties ir lai dotuvių proga. Aukštieji Amerikos pareigūnai pareiškė užuojautą dėl Lietuvos pasiuntinio mirties. Jie taip pat gausiai daly vavo ir įspūdingose pamaldose už velionies sielą Washingtono katedroje.

nenutrūksta. Tas pareigas laikinai tenka tęsti man.Aš norėčiau Lietuvos žmones užtikrinti, kad suvereninės Lietuvos atstovavimas Amerikoje bus tęsiamas ir toliau visiškos ištikimybės Lietuvai dvasioje. Bus tęsiama budėti dėl Lietuvos ir lietuvių tautos gyvybinių, nepaliečiamų ir šventųjų teisių būti laisvais ir nepriklausomais. Maironio žodžiais tariant: „Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės“. O Lietuvos laisvės idėja ir didi ir šventa. Ji šventa, nes įpras minta šventųjų kankinių už Tėvynę krauju, ilgų metų Golgota ir kančia ašaromis moterų ir našlaičių Tėvynėje ir Sibiro tremtyje?Kilniausias būdas prisiminti velionies Ministerio atmintį ■— tai vykdyti jo dvasi nį testamentą, t. y. dirbti suglaustomis gretomis įkūnyti kilniajam laisvos, nepriklausomos Lietuvos siekimui ir tąją dieną

LENKIJA ATSIKRATĖ KAI KURIŲ 
PRAEITIES ŽMONIŲGen. S. Rac^ciewicz, buvęs saugumo policijos ministeris, ir J. Berman, buvęs ministerio pirmininko pavaduotojas ir vienas iš lenkiškojo politbiuro steigėjų, buvo abu išmesti iš komunistų partijos. Kartu su jais partijos bilieto neteko ir savo metu buvęs saugumo ministerio pavaduotojas Mietkowski. Visi trys pakaltinti praeityje perdaug davę laisvės saugumo policijai.
DU PABĖGOIš lenkų laivo pabėgo du jauni jūrininkai (18 ir 19 metų amžiaus). Abu laukia sprendimo dėl prieglobos.
PENKERI METAI UŽ EILĖRAŠČIUSUž sukilimą ir rašymą sukilimo metu an

RUSIJA SIŪLO INDIJAI GINKLUSRusai pasiūlė Indijos vyriausybei imti tiekti ginklus, įskaitant lėktuvus, ir visa tai ilgalaikiam išsimokėjimui.Ligi šiol Indija vis atsisakydavo panašių siūlymų. Kadangi britai labai iš pa- lengvo vykdo jos užsakymus, tai Indija tu ri rimto pagrindo susvyruoti.,
NUŽUDYTA GRAFIENĖ LUBIENSKALondono požeminėje stotyje nežinomas piktadaris nužudė lenkę grafienę Lubiens- ką, 73 metų senutę.
LENKIJOJE' DARBININKAI IŠMETĖ 
DIREKTORIUSĮpykę popieriaus fabriko darbiriinkai Zy wiec mieste išmetė pro vartus direktorių ir dar du aukštus pareigūnus. Dalis darbininkų dėl to paskui atsidūrė teisme.priartinti.Anot Kudirkos:„Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, Namas negrius — iš baimės jūs neiš- [lakstykit, Tik vietoj ano stulpo tąją pačią dieną Tuoj kitą statykit“.Ir —„Ką anas darė vyrs pasišventimo, Tegul kits kartoja“.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(E) Ministerių reformos. Maskvoje posėdžiavusi Sovietų Sąjungos aukšč. taryba, kuri baigė savo sesiją gegužės 12 d., nutarė panaikinti eilę sąjunginių pramonės ir statybos ministerių ir pripažino reikalinga panaikinti tas ministerijas ir atskirose res publikose. Atitinkamus įstatymus galėsią pravesti tų respublikų aukščiausios tarybos. Maskvos nutarimu panaikinamos šios visasąjunginės -respublikinės ministerijos: popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės, miestų ir kaimų statybos, lengvosios pramonės, miško pramonės, naftos pramonės, mėsos ir pieno produktų pramonės, maisto prekių, statybinių medžiagų, žuvies, statybos, anglies, metalurgijos ir chemijos pramonės ministerijos. Panaikinamųjų ministerijų įmonės pereis vadinamų „liaudies ūkio tarybų“ žinion. Kaip tos ministerijų reformos pasireikš okupuotoje Lietuvoje, dar nežinoma.
(E) Atidarytos naujos tarprespublikinės 

ir vidaus autobusų linijos. Jų tarpe Vilnius—Brasta, Žagarė—Ryga, Kaunas—So- vietskas (Tilžė). Esą paleisti papildomi au tobusai tarp Vilniaus ir Klaipėdos; be to, tarp Kauno ir Kaliningrado (Karaliaučiaus). Daug naujų autobusų linijų būsią įvesta su vasaros tvarkaraščiu, jų tarpe tarp Klaipėdos ir Rusnės. Iš Vilniaus į Palangą kasdien kursuoją 3 autobusai, jų tarpe vienas greitasis. Iš Kauno į Palangą autobusai eis dukart į dieną. Atnaujinamas tiesioginis susisiekimas su Palanga ir iš Šiaulių bei Panevėžio. Veiks sezoninė autobusų liniją Vilnius—Druskininkai, šią vasarą veiks 129 tarpmiestinio susisiekimo atuobusų linijos, kurių bendras ilgis 17 tūkstančių km.
(E) Sistematinis tarmių tyrinėjimas. Lie tuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ruošia lietuvių kalbos tarmių atlasą. Visa Lietuva tam tikslui padalinta 700 punktų, išdėstytų vienas nuo kito maždaug 12 km atstumu. Ištirtųjų bei aprašytųjų punktų skaičius siekiąs jau netoli 300. Tarmių medžiagą renka eks pedicijos ir atskiri asmens. J, Balčikonis, V. Grinaveckas, K. Korsakas, J. Kruopas, B. Larinas, E. Mikalauskaitė, J. Palionis, J. Senkus, K. Ulvydas ir Z. Zinkevičius žurnale „Tarybinė mokykla“ (nr. 2) paskelbė atsišaukimą „Aprašykime gimtąją tarmę“. Tame darbe talkininkaująs ir Vii niaus universitetas bei Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas.
(E) Respublikinė, konferencija gamtos 

apsaugos klausimais įvyko Vilniuje. Organizavo Lietuvos mokslų akademijos gamtos skyrius ir geologijos institutas. Buvo aptariami gamtos ir kultūros paminklų, faunos, augalų, žemės ir vandens turtų apsauga.
(E) Nuo Palemono stoties Kauno link pradėta statyti nauja geležinkelio šaka, ku ria į Kauno HES (vandens jėgainę) bus pristatomos statybinės medžiagos ir įrengimai.
(E) Beveik 300.000 radijo abonentų esą dabar Lietuvoje, pranešė Vilniaus radijas gegužės 7 d. O gegužės 6 d. tas pats radijas pranešė, kad „šiuo metu mūsų respubli koje yra daugiau kaip 110.000 radijo imtuvų ir apie 125.000 radijo taškų“. Bendras skaičius tokiu būdu susidarytų 235.000. Sunku tikėti, kad radijo imtuvų skaičiusper vieną parą galėtų padidėti 65.000. Gegužės 7 d. buvo minima „Radijo diena“.

tisovietinių eilėraščių jaunas vengrų poetas Istvan Eoersi nubaustas 5 m. kalėjimo. Jo eilėraščių rinkinį per nesusipratimą neseniai dar išleido vengrų valstybinė leidyk la, kai poetas buvo jau suimtas. Dėl to lei dyklos direktorius neteko vietos. -
GRIPAS SIAUČIATolim. Rytuose smarkiai siaučia gripas. Šį kartą būdinga, kad jis yra švelnesnis, bet užtat labai plečiasi. Vien tik Malajuose buvo 97.000 susirgimų.
SUSIDŪRIMAI ALŽYRETarp Alžyro sukilėlių ir prancūzų karinių pajėgų nuolat įvyksta smarkių susidū rimų. Prancūzai per pastarąją savaitę netekę 15 karių, sukilėliai 70.
AIRIAI AREŠTAVO TEATRO 
DIREKTORIŲAiriai areštavo Dublino Pike Theatre Club direktorių Alaną Simpson, kuris pastatė amerikiečio dramaturgo Tennessee Williams veikalą „The Rose Tattoo“. Jis buvo įspėtas, norėjo perkelti vaidinimus į kitą teatrą, bet tas atsisakė, nenorėdamas turėti nemalonumo su policija, pagaliau policija jam pagrasino ir dabar suėmė jį. Veikale nėra nieko nemoralaus. Vaidinimas vyksta ir toliau, bet turės būti sustab dytas. y
DIDŽ. BRITANIJOS KARALIENĖ
LANKO DANIJĄDidž. Britanijos karalienė Elzbieta su sa vo vyru Edinbugo kunigaikščiu išvyko valstybinio vizito į Daniją. Jau keturi šim tai metų, kaip ten nėra buvęs joks britų karalius.
IEŠKO PULKININKO GRIVOTūkstančiai britų karių ieško kalnuose pasislėpusio Kipro salos teroristų vado pik. Grivas.
NAUJA ITALIJOS VYRIAUSYBĖNaują Italijos vyriausybę sudarė senatorius Zoli. Ministeriais jis pasirinko krikščionių demokratų partijos žmones. Greičiausia, tik gegužės mėn. gale paaiškės, ar parlamentas patvirtins naująją vyriausybę.
IRAKO IR SAUDI ARABIJOS 
SUSITARIMASIrako ir Saudi Arabijos karaliai sutarė priešintis visomis jėgomis, jei Izraelis ban dytų užimti Aquabos sritį. Ta proga Irako ministeris pirmininkas pareiškė, kad ir to liau lieka galioti karo stovis, kuris neįeisiąs šepilovui ar Chruščiovui tvarkyti šio krašto saugumo.
ARGENTINA DAR VIS JUDAArgentinos karo ministeris paneigė gandus, kad generolai pareikalavę iš preziden to pareigas einančiojo gen. Aramburu per 5 dienas paleisti parlamentą, paskelbti' naujus rinkimus ir pasižadėti pertvarkyti kariuomenę. Vis dėlto buvęs karo ministeris ir viceministeris kraštutinei dešinei priklausančių generolų buvo priversti pasitraukti.
BOMBOS BUS BANDOMOSViduj opozicijos spaudžiama ir iš užsienio girdėdama balsus, kad tektų sustabdy ti vandenilio bombų bandymus, britų vyriausybė nedavė niekam aiškaus atsakymo, kiek ji dar vykdys tų bandomųjų sprogdinimų. Ji net nei patvirtino, nei paneigė amerikiečių spaudos pasisakymų, kad britu bombos esančios geresnės už amerikiečių ir rusų.
30 ŽMONIŲ PRIGĖRĖČilėje omnibusas nuvirto į upę, ir prigėrė 30 žmonių.

3 DIVIZIJOS VIENAM KAREIVIUI 
GINTIKinų nacionalistai buvo'.priversti paskir ti 3 divizijas kariuomenės saugoti Taipeh mieste ir užmiesčiuose amerikiečių įstaigoms ir įrengimams nuo minios užpuolimų. Riaušės kilo, kai amerikiečių karinis teismas išteisino savo karį, kuris nušovė kinietį.
KINIEČIAI PUOLA „ROCK AND ROLL“Komunistinės Kinijos sostinės Pekingo radijas kalba apie grėsmę, kurią Afrikos ir Azijoms tautoms nešąs amerikonizmas su savo „pigiąja kultūra“ — su vadinamąja „rock and roll“ muzika. „Tie, kurie šoka“, sako radijas, „žviegia lyg kiaulės ir kniaukia lyg katės“. Tai esąs ginklas jauni mui ideologiškai nuginkluoti, priempnė su imti jam į JAV kolonijinius spąstus. Prieš šimtą metų britai kiniečius nuodiję opiumu, o amerikiečiai su savo „rock and roll“ darą dar blogiau.
VOKIEČIAI NEGAMINS ATOMINIŲ 
BOMBŲVakarų Vokietijos vyriausybė yra susto jusi ties mintimi, kad tie kraštai, kurie dar nepradėjo gaminti atominių ginklų, iš viso nebeturėtų pradėti.
PRANCŪZIJOS PREZIDENTO ŽYGIAIPrancūzijos prezidentas Coty pasiūlė at-sistatydinančiam ministerių! pirmininkui Mollet palaukti, kol bus sudaryta nauja vyriausybė. Naują vyriausybę norinčiam sudaryti Pleven jis pasiūlė pirma susitarti su partijomis.šie prezidento veiksmai bus noras apsaugoti kraštą nuo tokios padėties, kada nebūna jokios vyriausybės. Prancūzija yra turėjusi tokių dienų.
|[ PASAULYJE j

— Prancūzų vyriausybė nutarė pabranginti paštą.— Prieš metus amerikiečiai buvo sustab dę paramą Jugoslavijai. Dabar jau vėl gabenami kariniai lėktuvai.— Amerikoje kasdien padaugėja maždaug po 8000 žmonių, ir netrukus ten bus jau 180.000.000 gyventojų.— Rytų Berlyne 4 vokiečiai buvo apkaltinti šnipinėjirpu britams ir nuteisti nuo 4 iki 14 metų kalėjimo.— Rusai sulaikė švedų laivą ir nubaudė 300 rublių už neteisėtą žvejojimą jų "vandenyse.— Italija uždraudė iki galo metų visas automobilių ir motociklų lenktynes. Ten neseniai lenktynių metu žuvo 13 žmonių.— Rusai pasiūlė ekonominę paramą Cei lonui.— Vengrai vėl nuteisė mirti 14 asmenų.— Japonai protestuoja ir demonstruoja dėl to, kad biriai bando Christmas saloje atomines bombas.— Amerikiečiai tvirtina, kad Atlante stiprėja sovietų povandeninių laivų veikla.— Texas valstybėje Amerikoje tornado audros metu žuvo 19 žmonių.—- Amerikos aviacijos vadovybė paskelbė, kad eksperimentinis raketinis lėktuvas „X-15“, išbandžius modelį, jau pradėtas gaminti. Jis pasieks greitį apie 6.400 km. į valandą.— Paskutiniosiomis savaitėmis į Egipto kariuomenę jau atvyko 6.000 rusų karinių instruktorių.— Per Dardanelių sąsiaurį pereitą savaitę praplaukė 10 sovietinių laivų, veždami karinę medžiagą Egiptui ir Albanijai.— Amerikiečiai baigė statyti jau trečią atomu varomą povandeninį laivą.— Tautinė civilinėms laisvėms ginti taryba skelbia, kad Didž. Britanijoje bepro-čių namuose neteisėtai laikoma 5732 asmenys.
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NAUJI ISTORIKAI, 
NAUJOS DARBU TEMOS

SENIEJI NEBESUGEBĖJO 
„PERSIMOKYTI“.

O SENIEJI TEN — „IMPERIALIZMO
TARNAI“.

JAUNIEJI PRO PADIDINAMĄJĮ
STIKLĄ IEŠKO, KO NEBUVO

Prof. Dr. ZENONAS IVINSKIS, Roma.

Užtenka mesti trumpą žvilgsnį į Pabalti
jo istorikų darbus, ir tuoj matyti, kad jų 
temos yra visai naujos.

Yra tikslinga šitoje vietoje apžvelgti 
kuo trumpiausiai visų trijų respublikų is
torikus, kiek jie yra žinomi iš savo raštų 
ir studijų. Kadangi dalis spausdinių Va
karuose jau yra prieinami, dėl to galima 
susidaryti sau apytikslį vaizdą. Aš turiu 
tik labai apgailestauti, kad visu tuo, kas 
rašyta tik estu kalba, — jeigu nebuvo ver 
timų — deja, negalėjau pasinaudoti. Vieta 
čia neleidžia plačiau sustoti ties įvairio
mis temomis, bet kai kurias jų paminėsiu. 
Jos įsakmiai parodys, kokia kryptimi so
vietai yra nuvedę Pabaltijo istorijos moks 
lą ir kaip tas mokslas, netekęs mokslinės 
laisvės, yra suskurdintas ir suvaržytas.

Visose trijose Pabaltijo valstybėse visi 
tie istorikai, kurie ten pasiliko, buvo tuo
jau bandomi įjungti į naująją santvarką. 
Tačiau, kad (cituoju) „kiekvienas istori
nis faktas tegali būti teisingai suprastas 
ir moksliškai įvertintas tik marksistinės- 
leninistinės metodologijos ir teorijos pag
rindu“ (Liet. TSR istor. šalt. I p. 3), la
biausiai nesisekė pradžioje „išmokti" senie 
siems istorikams. Yra žinoma, kokių sun
kenybių yra turėję aniedu minėtieji miru
sieji.(jau visi 70-ties metų sulaukę) Lietu 
vos istorikai. Vienas jų mirė vėžiu, o kitas 
širdies liga. Patys sovietai duoda duome
nų, iš kurių matyti, kad panašių sunkumų 
turėjo ar dar tebeturi ir abiejų kitų dviejų 
respublikų senesnieji istorikai, ypač estai, 
negalėdami tinkamai prisitaikyti prie nau 
jųjų metodų.

Sovietišku terminu kalbant, iš buržuazi
nių Estijos mokslinio gyvenimo laikų So
vietinės Estijos istorijoje nuo 1945 m. bu
vo aptinkami vardai: Ch. Kruus, A. Vas
sar, proistorikas H. Moora. Jie toliau rašo 
ir leidžia įvairias publikacijas. Produkty
vus yra H. Moora, o A. Vassar, kaip žino
me, suredagavo ir aną minėtąją Estijos 
istorijos I-jį tomą. Labai aktyviai reiškia
si Moora, prirašęs ir studijų apie baltų-ry 
tinių slavų santykius priešistoriniais lai
kais. Bet kai kuriems ir nesiseka naujoje 
sistemoje.

Net mokykliniame vadovėlyje, pzv., žy
musis istorikas Kruus ir'Andrezen buvo 
apkaltinti, kad jiedu, kaip buržuaziniai 
nacionalistai, estų-sovietų kultūros ir 
mokslo plėtojimuisi pridarę didelės žalos. 
Girdi, klastodami istorinę tiesą, jiedu gy
rė senosios buržuazinės Estijos santvarką 
ir kliudę dirbančiuosius auklėti komuniz
mo dvasioje. Visas vadovėlio skyrelis, ra
šytas anų kolegos V. A. Maamagi, yra skir 
tas apkaltinti minėtiesiems istorikams ir 
išvadinti jiems amerikiečių-anglų impe
rializmo tarnais ir kitais kaltinamaisiais 
epitetais (p. 501).

Prie senosios kartos estų istorikų jungia 
si jau nuo seniau Sovietų Sąjungoje dirbu 
šieji, kaip, pvz., H. Moosberg. Jis yra, be 
kita ko, 1953 m. rusų kalba parašęs diser

taciją kandidato laipsniui gauti: 1905-1907 
m. revoliucija Estijoje, išspausdintą Mask
voje. (Reikia pastebėti, jog yisose trijose 
sovietinėse respublikose 1905 m. revoliuci
jos tyrinėjimas yra numatytas pagal bend
rą planą).

Per dešimtmetį komunistai yra išauginę 
Pabaltijyje naują savą prieauglį. Eilė jau
nų istorikų, įsigiję istorijos kandidato 
laipsnį po 1945 m., ima jungtis į darbą 
taip, kaip jie yra išmokyti. Tas jaunimas 
yra baigęs mokslus su pagrindinai išeitu 
leninizmo-stalinizmo kursu, jis gerai moka 
rusiškai.

Tie nauji, mums tremtyje nežinomi ir 
pirmą kartą sutinkami vardai yra paskel
bę ne vieną darbą. To prieauglio tematiką 
apsprendžia marksistinis istorinio materia 
lizmo metodas. Pvz., visai pasigendame 
darbų iš tautinio atgimimo laikų. Tačiau 
jei kur nors yra kokis faktelis, galįs tar
nauti komunistų tezei, tai į jį žiūrima pro 
padidinamąjį stiklą.

Labai daug reikšmės skiriama 1924 me
tais ginkluotam sukilimui estų darbinin
kų, kurie stoję už sovietinės tvarkos įvedi 
mą Estijoje, ir I. Saat paskelbė du darbu 
rusiškai: Estų tautos kova, vadovaujant 
Estijos KP (b), už įvedimą sovietinės val
džios (Tallin 1948). Ta pačia tema jis ra
šė 1953 m. „Komunistų kova prieš buržu- 
aziškai nacionalistines Estijos partijas“.

Jauniesiems istorikams visose trijose Pa 
baltijo valstybėse nurodomos dar aktua
lesnės diplominių darbų ir jų studijų te
mos. Savo vadinamuosiuose „tyrinėjimuo
se“, kuriuos, žinoma, reikia imti į kabu
tes, Sovietiniai istorikai vis .stengiasi pa
brėžti, kad Pabaltijyje sovietinės santvar
kos įvedimas 1940 m„ mūsiškai tariant, tų 
trijų valstybių užgrobimas, buvęs teisėtas 
istorijos vystymosi vyksmas. Tuo teisėtu 
keliu ir ėjusios Pabaltijo tautos, įvykdyda 
mos socialistinę revoliuciją. Tokias tezes 
1954 m. dėsto V. A. Maamagi savo rusiš
kai paskelbtoje disertacijoje kandidato 
laipsniui gauti: Estų tautos kova už socia
lizmą (1940-50).

I akis krinta tai, kad didelė dalis darbų 
— tai galioja ir žymiai gausesniems latvių 
istorikų darbams — yra rašomi ar verčia
mi rusiškai. Iš vienos pusės fai atsitinka 
todėl, kad dalis istorijos studentų, gavę ati 
tinkamas stipendijas, savo mokslus baigia 
Maskvos universitete.

Dabar jau nelaikoma rusinimu, kad ru
sų kalbos Pabaltijyje mokoma nuo pat pra 
džios mokyklos. Kad Sovietų Sąjungos tau 
tos galėtų naudotis tariamai tikraisiais kul 
tūros laimėjimais, stengiamasi įgalinti jas 
pažinti visa tai, kas rusiškai rašoma, ši
tam reikalui ir mokoma rusiškai. Pažy
mėsiu, jog visų trijų respublikų Mokslų 
Akademijos darbuose patys estai, latviai 
ir lietuviai parašo rusiškai straipsnių, jau 
nekalbant apie santraukas ta kalba.

Mūsų turimomis žiniomis, iš visų trijų 
Pabaltijo respublikų Latvijoje istorijos sri

LITERATŪR
Kiekvienas naujas „Literatuos Lankų“ 

žunalo numeris daugiau ar mažiau duoda 
progos atsišviežinti ir susimąstyti. Tai, 
šiaip ar taip, yra vienintelis gyvas likęs 
literatūros reikalui skirtas žurnalas. Vien 
dėl to malonu atsigaivinti po tų literatūri
nių nuotrupų, kurias dar užtinkame lietu
viškoje spaudoje.

Antra, „Literatūros Lankai“ yra dau
giau mūsų jaunesniosios ir jaunosios poe
tų, beletristų, kritikų ir mąstytojų kartos 
žurnalas, kuris duoda apypilnį vaizda tų 
linkmių .kelių ir palinkimų, pristatančių 
pačią jaunąją kartą, josios rūpesčius, pa
žiūras tiek į pasaulį, tiek į literatūrą. Tū
lais atvejais čia ima skaitytoją džiaugs
mas, o tūlais jis priverstas susimąstyti ir 
dar giliai, nes beskaitant iškyla tie tragiš-

tyje yra daugiausia gaminama. Iš senosios 
kartos istorikų arba jau pradėjusių reikš 
tis nepriklausomosios Latvijos laikais, so
vietinėje Latvijoje dabar reiškiasi: J. 
Jenšs, R. J. Wipper, M. Stepermanis, T. 
Zeids, B. Brežgo. Prie jų po 1940 m. iš So
vietų Rusijos prisijungė J. Kraštinė ir la
bai veiklus J. Žūtis, vienintelis turėjęs lai
mės patekti į sovietų istorikų delegatų 
skaičių tarptautiniame istorikų kongrese.

Kiek galima spręsti iš paskelbtųjų dar
bų, latvių istorikų prieauglis yra gana žy
mus. Darbų temos rodo tą pačią tendenci
ją. Tiesa, vis pabrėžiama, kad norima nuo 
pat viduriniųjų amžių dėmesio centran 
pastatyti: pačią latvių tautą, valstiečius, 
padarant juos istorinio vystymosi subjek
tu. Tad apie valstiečių teisinę būkle, jų 
santykius su feodalais, t.y. žemių savinin
kais amžių bėgyje, yra jau nemaža prira
šyta.

J. Žūtis minėtajame istorikų kongrese 
kietai priekaištavo, jog Livonijoje (Liv- 
land) iki 1917 metų (cituoju) „kaip cent
rinė istorinio tyrinėjimo problema yra bu
vęs klausimas apie baltų bajorijos ir bal
tų miestuose viešpatavusios vokiškos ma
žumos ypatingos privilegijos“ (p. 47). Pa
siduodamas Sidorovo linkmei, kuris pasa
kė, jog tik komunistai Pabaltijyje tesukū- 
rę tikrosios historiografijos pradžia. J. Žū
tis taip pat teigė (cituoju), jog „naciona
listinės buržuazijos viešpatavimo laiku su 
sidarė nepalankios sąlygos išsivystyti isto
riniam mokslui“ (p. 47). Taip buvo nieki
nama ankstyvesni tyrinėjimai, lyg nieko 
nebūtų buvę padaryta. Dar daugiau: J. Zu 
tis per tarpt, istorikų kongresą ėmė moky
ti, jog buržuaziniai baltų istorikai „išėjo 
iš klaidingo istorinio supratimo ir neigė 
baltų ir rusų tautų istorinio likimo bend
rumą“ (p. 63).

Čia dar noriu — šitame ryšyje — įterp 
ti vieną reikšmingą smulkmeną. Žinomas 
švedų istorikas Ahlund, narys tos sekcijos 
prezidiumo, kur Sidorovas per X-jį istori
kų kongresą niekino baltų tautų istorijos 
mokslą ir jų darbus, gana aiškiais žodžiais 
pareiškė, jog nepriklausomos baltų tautos 
gana daug nuveikusios savo istorijos srity
je. Tas tradicijas jos tęsia toliau, — ak
centavo Ahlund, — ir tremties istorikai 
duodą gerų tyrinėjimų. Ahlund suminėjo 
jam gerai žinomus du pavyzdžius, būtent: 
prof. E. Dunsdorfs darbus iš Latvijos ūkio 
srities (pvz., Hakenproblem) ir Arnoldo 
Soom naujai Lunde išleistą (1954) impo
nuojantį kultūros ir ūkio istorijos tyrinėji 
mą („Der Herrenhof in Estland im 17 
Jahrhundert“, Lund 1954, S. 411).

0S LANKAI
kieji ženklai, kurie neišvengiamai stiprės 
ir nulems mūsų literatūros ateitį, jei greit 
negrįšime namo.

Visi sako ir sakys, kad rašytojas kūrė
jas pats yra savo darbo viešpats. Kas jam 
patinka, apie tai jis rašo. Bet, turint galvo 
je literatūrinį jaunimą, šiandien jau kyla 
klausimas, kaip ilgai jis išliks lietuviškas, 
o tolimesnė išvada būtų: kaip ilgai lietu
viai čia turės savo lietuvišką literatūrą, 
vis naujais kūriniais papildomą?

Kas šitokį klausimą kelia, turėdamas 
prieš akis naujausiąjį, septintąjį, „Liter. 
Lankų“ numerį, atsakymas dar nėra per
daug liūdnas. Toji jaunimo karta, kuri 
bent kiek stipriau įstatė koją literatūron 
prieš atsidurdama svetimuose kraštuose 
ar bent išsivežė iš namų pilną lietuvišką 
sąmonę, dar vis duos tokių dalykų, kokių 
užtinkame tegu ir šiame „Liter. Lankų“ 
numeryje duota K. Bradūno. Žarstyk šiaip 
ar kitaip jo „Komunijos kviečių“ ciklo ei
lėraščius, jie taip ir liks ne tik kviečiais, 
bet ir lietuviškais, kur „Alkani angelai 
prašo duonos, tikros, ruginės“, kur „dan
giška giesmė pavirsta į darbo dainą, juo
dąją riekę lūpom palietus“. Šitokio lietu
viško vaizdo ir dvasios netrūksta ir greti
mai spausdinamiesiems VI. Šlaito eilėraš
čiams, o jį mes jau pažinojome ir iš anks
tyvesniojo rinkinio, kaip savo žeme ir žmo 
gum tebegyvenantį.

Bet vienas to jaunimo atstovas, Kostas 
Ostrauskas (straipsnyje „Kūrybiniai sun
kumai ir perspektyvos rašant svetima kai 
ba“), pastato skaitytoją prieš itin rūpesčio 
keliantį klausimą, nurodinėdamas, tuos 
sunkumus, su kuriais susiduria rašytojas, 
bandydamas rašyti svetima kalba. Šitoji 
tema nėra keliama šiaip sau. K. Ostraus
kas pažymi, jog vis daugiau jaunimo pa
suka savo 'plunksna i svetimas kalbas. 
Mes, žinoma, visada džiaugiamės kiekvie
no lietuvio pasisekimu, banaliai šnekant, 
išeiti į plačias jūras. Bet tas išėjimas gal! 
būti dvejopas, vienu atveju mums labai 
reikšmingas, o kitu lygiai toks pat. kaip 
ir pasigardžiavimas, kad, štai, kur nors 
Hollywoode prasiveržė lietuviškos kilmės 
filmų žvaigždė. Tas pirmasis atvejis — tai 
bradūniškasis, lietuviškasis, tai tas atve
jis, kai į tas plačiąsias jūras išnešamas 
lietuvis ir lietuviškoji dvasia, kai platujin 
pasaulin per savo kūrėjus lietuvių tauta 
paberia savo kūrybinės dvasios grūdą. To
mas Mann tegu būtų rašęs ir angliškai, 
bet jis iki pat Savo mirties kūryboje išbu
vo vokietis. Taigi tik šitas atvejis galės 
džiuginti mus. Bet tokie atvejai būna reti. 
Gal jie net ir galimi tik tada, kai svetimo 
mis kalbomis ima rašyti jaunystėje sv sa
vo žeme, savo kraštu ir žmonėmis suaugę 
rašytojai.

Kol bent dalis pradedančiojo ar norinčio 
pradėti rašyti jaunimo nueis į svetimas 
kalbas, mes dar lukterėsime, nekrisdami 
nusiminiman. Stipraus pagrindo dar nėra. 
Dar stovime tik ties slenksčiu. Rytojus 
yra anapus. O šiandien ir „Literatūros 
Lankai“ savo kritikos skyriuje turi pro
gos aptarti kelias lietuviškąsias knygas, 
kuriose iškyla dar vis tebegyva Lietuva ir 
lietuviškoji dvasia.

Šiame „Liter. Lankų“ numeryje poezi
jos duota K. Bradūno ciklas (6 eilėraš
čiai) „Komunijos kviečiai“, VI. šlaito. Alg. 
Mackaus, verstinių Hans Carossos, Juan 
Ramon Jimenez, prozos J. Meko („Vil
kas“), J. Janavičiaus („Laiškai iš Ter.’c- 
novos“) ir K. Keblio (didžiulė apysaka

Marijos amžinoji garbė
Kūdikiškos meilės ryšiai, kurie kiekvie

no gero krikščionio širdį jungia ir kelia 
prie Marijos, nėra tuščias sentimentaliz
mas —■ jausmingumas ar silpnos dvasios, 
nepajėgiančios mintimis ir valia kilti prie 
Dievo, ženklas, bet šviesus ir nepajudina
mas tikėjimas į didžiąją Marijos misiją, 
kurią Jai Dievas pavedė, išrinkęs iš visų 
šios žemės dukrų — būti Išganytojo Mo
tina! Istorijoje buvo iškilusių daug žymių 
asmenų, ar sukūrusių plačių valstybių, ar 
giliu protu stebinusių savo laikų žmones, 
ar kruopščiu darbu praskleidusių gamtos 
paslaptis, tačiau jų visų garbė ir įtaka pa 
naši į besileidžiančią saulę ir lieka tik 
blanki pašvaistė. Laikas Marijai ne tik ne 
mažina Jos įtakos, bet nuolat vis kelia. 
Skaisti asmenybė lieka vis nauja, visuo
met žavi, visuomet patraukianti. Po Kris
taus — Dievo Sūnaus ir pasaulio Išganyto
jo, istorijoje nėra kito asmens, kuris savo 
įtaka taip būtų užvaldęs pasaulį kaip Ne 
kaltai Pradėtoji Mergelė —- Dievo Motina 
Marija. Jos vardas su meile ir pagarba ta 
riams kasdieną milijonus kartų visose že
mės dalyse; nors Marija stovi nepalygina
mai žemiau Dievo ,bet kartu nepalygina
mai aukščiau už visus Dievo kūrinius!

Šv. Tėvas PIJUS XII 1954 - Marijos
Metais katalikiškajam pasauliui suteikė 
naują Marijos Karalienės liturginę šventę, 
įsakydamas ją iškilmingai paminėti kas
met gegužės 31 d. — žydinčiojo pavasario, 
Marijos garbei paskirtojo mėnesio pasku
tiniąją dieną. Mes meldžiame Švenč. Mari 
ją, tada kalbėjo Šv. Tėvas, kad Ji pažvelg 
tų į tikinčiuosius, kurie vis gausesniais bū 
riais susirenka prie Josios altorių, kad jie 
visi labiau kasdieną sektų Marijos dory
bes, vis dažniau ateitų prie Sakramentų — 
dieviškųjų malonių šaltinių. Mūsų mylimo 
ji Motina pažvelgė į tas šeimas, kurios ben 
drai meldžiasi, ir savo globa atitolins viso 
kį blogį, ypač tą, kuris pažeidžia namų ra 
mybę, dorą ir Tikėjimą.

Kardinolas Mezzafanti buvo didelis kai 
bų mėgėjas ir mokėjo 40 svetimų kalbų. 
Norint pagerbti jį kaip didelį kalbininką 
ir Marijos garbintoją, vienų jo sukaktuvių 
proga jam buvo įteiktas rankraštis, kuria 
me 340 kalbų buvo surašyta „Sveika Ma
rija“. Tačiau tai dar ne visos kalbos, ku
riomis žemėje yra garbinama Marija!

P. Dauknys, MIC

Pamaldos
BRADFORD — birželio 2 ir 9 d., 12.30 vai. 
LEEDS — birželio 9 d„ 3.30 v. p.p.
ROCHDALE — birželio 16 d., 11.30 vai. 
HALIFAX — birželio 16 d., 3 vai. p.p. 
DERBY— birželio 2 d. 11 vai., Seselių kop 

lyčioje, Brigde Gate. Kviečiami apylin
kės tautiečiai. _

Bet šiandien tolumos liūdėjime paskendo —
Ir negirdėt dainos...

S. Santvaras

„Bekasant“). J. Girnius rašo apie du žvil
gius į žmogiškosios būties paradoksą, o 
K. Ostrauskas apie jau minėtuosius sunku 
mus rašant svetima kalba. Kritikos skyrių 
je H. Nagys plačiai aptaria K. Bradūno 
„Devynias balades“ ir J. Meko „Semeniš- 
k.ų idiles“, J. Vakaris H. Radausko „Žie
mos dainą“, J. Kaupas B. Pūkelevičiūtės 
„Aštuonis lapus“, Coppelius J. Jankaus 
„Seną kareivį Matatutj“ ir L. Sutemos 
„Tebūnie tarytum pasakoj“. Duotas dar 
Ig. Silonės vertimėlis „Inteligencijos didy
bė“ ir žinių apie svetimuosius autorius.

K. Barėnas

K. VAITKEVIČIUS ------------------

PAVĖLUOTI ŽODŽIAI
Gimus vienam ir kitam pirmiesiems vai

kams, krikštijo juos vienas kito vardais, 
viens kitam krikštatėviais būdami. Tokioj 
širdingoj draugystėj gyvenimas slinko 
linksmai, gražiai ir nenuobodžiai. Ar va
karais po darbų, ar sekmadieniais, žiū
rėk, tai vienas, tai kitas, kuris pirmesnis, 
va, jau ir eina pro tą buvusią tvoroje an
gą. Susėda kur nors ant prieklėčio ar tai 
sodelyje, prisikemša pypkes ir prakalba iš 
tisas valandas įvairiausiom temom, dažnai 
aptaria įvairiausius reikalus ir, tik žmo
noms pradėjus šaukti, nusijuokdavo ir pa
sakydavo: „Bobos, brolau, trimituoja išsi
skirstyti“.

Ak, koki gražūs ir malonūs tuomet buvo 
laikai'. Kaip gera buvo žinoti, kad turi tik
rą draugą, pas kurį, nelaimei ištikus, vi
suomet rasi ne tik širdingą užuojautą, bet 
ir tvirtą paramą. Staneika sunkiai atsidūs
ta, palinguoja galva ir vėl pažvelgia į už
kamšytą tvoroje vartelių angą. Tos angos 
jų jaunystėje nebuvo. Ją padarė juodu su 
Butvilą, dar pusberniais būdami. Lig tol, 
norėdami vienas pas kitą nueiti, užuot pa 
sukę aplinkui gatve, jie šokinėdavo per tvo 
rą, kol vieną kartą Staneika bešokdamas 
užliuvo už tvoros ir perplėšė savo naujas 
kelnes. Kitą dieną juodu susitarė ir pada
rė tvoroje angą. Žadėjo ir vartelius įtaisy
ti, bet jų nepadarė. Kam gi jie buvo reika
lingi! Juk šios abi sodybos buvo ir vienam 
ir kitam tokios savos, mielos ir pilnos gra
žių prisiminimų.

Staneika, lyg su ilgesiu, nukreipia savo 
žvilgsnį į Butvilos kiemą ir truputį nu
stemba. Kieme nematyti jokio žmogaus nei 
vežimo. Senukas šypteli pats iš savęs, kad 
buvo taip užsisvajojęs, jog nei matė, nei 
girdėjo, kaip vežimas išvažiavo. Truktelė 
jo keletą kartų užgesusią pypkę ir, neiš- 
gavęs dūmo, iškratė pelenus, vėl prisikim
šo tabako, užsirūkė ir mintimis nuskrido 
vėl į praeitį.

Prabėgo juoda katė skersai jo ir Butvi
los kelio, ir keturiasdešimt metų užželdė 
pramintąjį taką. Tokios artimos viena ki
tai sodybos liko tolimos, o nuoširdūs geri 
draugai svetimi vienas kitam, lyg nepažįs
tami. Nei jie susibarė, nei jie susikivirčijo, 
nei vienas kitam kokią nuoskaudą padarė. 
Kartą, nieko blogo nemanydamas ir net su 
Butvilą nepasitaręs, Staneika pasodino sa 
vo laukuose, prie pat Butvilos lauko, kokį 
tuziną jaunų gluosniukų. Pasodino ir už
miršo. Gajūs gluosniukai prigijo, pradėjo 
gražiai šakotis ir per keletą metų išaugo į 
medukus, tankiai išsišakojusius ir metan
čius šešėlį į Butvilos lauką. Vienais metais 
prie gluosniukų savo lauke Butvilą buvo 
runkelius pasodinęs. Kartą, apžiūrėda
mas juos, pastebėjo, kad gluosniukų pavė
syje runkeliai sumenkę ir netaip gerai au
ga. Tą dieną, matomai, jis buvo blogai nu
siteikęs, o gluosniukų šešėlis ir keli suskur 
dę runkeliai dar labiau sugadino jo nuotai 
ką. Tai jis, nieko nelaukęs, pasuko Stanei- 
kos sodybon. Rado jis savo draugą kieme, 

taip pat paniurusį ir blogai nusiteikusį. Ką 
tik buvo padvėsusi veislinė kiaulė, kurios 
jis labai gailėjosi.

— Kad juos ir perkūnai, tuos tavo gluos 
niūkūs, Jurgi. Visus mano runkelius nu
stelbė, — nieko nelaukęs aštriai ir piktai 
pasakė Butvilą.

— Nusikirsk, jeigu jie kliudo tau, — 
taip pat piktai atrėžė Staneika ir nuėjo 
sau, palikęs Butvilą vieną.

Tai buvo pirmas jų gyvenime pasikeiti
mas piktesniu žodžiu. Butvilą dar valandė
lę pastovėjo, lyg pagalvojo, staiga nusi- 
spiovė ir skubiais žingsniais grįžo į savo 
kiemą. Suradęs kirvį, nuėjo į lauką ir, iš
kirtęs visus gluosniukus, sumetė juos į Sta- 
neikos lauką.

Kitą dieną juodu susitiko kaimo gatvė
je. Susitiko netyčiom ir staiga abu sustojo 
ir pažvelgė viens į kitą. Tik Staneika. ne
abejotinai ir Butvilą, jautė, kad reikėjo 
vienam jų tik nusišypsoti, tik vieną, kad 
ir paprasčiausią žodį pasakyti, ir visas va
karykščias pyktis, piktai pasakytieji žo
džiai, nukirsti gluosniukai ir keli suskur
dę runkeliai — būtų dingę kaip rūkas. Jie 
būtų tik nuoširdžiai pasijuokę iš savo pvk 
čio, išsiaiškinę savo blogas vakarykščias 
nuotaikas, paspaudę rankas, ir viskas bū
tų likę taip, kaip seniau. Bet kuris pirma
sis turėjo padaryti tai? Ir vienas ir kitas 
jautėsi truputį įžeisti, ir abu laukė vienas 
kito pirma prakalbant ar nusišypsant, nes 
ir vienam ir kitam širdyje lyg kipšas 
šnabždėjo: „Aš nekaltas — jis kaltas“. 
Juodu stovėjo tą trumpą akimirką, žiūrė
jo vienas į kitą, laukė, bet ir vienas ir ki
tas buvo užsispyrę, ir taip prabėgo ta aki
mirka, kuri lengvai galėjo padaryti kito
kius šiuos praėjusius keturiasdešimt me
tų. Butvilą staiga nusuko savo žvilgsnį ir 
tylėdamas nuėjo savo keliu. Staneikos šir

din lyg peiliu kas dūrė. Ak, šitaip — pa
galvojo jis ir taip pat skubiai nuėjo, net 
neatsisukdamas.

Rytojaus dieną jie ir vėl vos tik nesu
sitiko, bet Staneika, iš tolo pamatęs einan
tį Butvilą, greitai perėjo į kitą gatvės pu
sę ir visai be reikalo užsuko i kaimyninį 
kiemą.

Pirmuosius metus ir vienas ir kitas ven 
gė susitikti akis į akį. O toliau, nors jau 
ir nevengė susitikti, elgėsi taip, lyg jie bū
tų nepažįstami ar vienas kito nematytų.

Nebuvo tai lengva, prisimena Staneika. 
Dažnai, kai jis tik pamatydavo Butvilą, 
jam kildavo didelis noras prieiti prie jo, 
paploti į petį ir pasakyti: „Na, Mykolai, 
užtenka gi mudviem ožiuotis“. Bet giliai 
širdies kampelyje visą laiką rusenantis, 
nors ir mažas, bet skaudus pyktis, kad 
Butvilą pirmas nusuko akis ir nuėjo lyg 
nepažįstamas tą atmintiną akimirką kai
mo gatvėje ir pats sau įrodinėjo, kad dėl 
tokio menkniekio pyktis negražu, kad But 
vila visą jų praėjusį gyvenimą buvo jam 
geras draugas, kad jis, Staneika, turi nusi 
leisti, pirmas prakalbinti Butvilą, išsiaiš
kinti su juo ir vėl likti gerais draugais ir 
kaimynais. Bet mažutis, širdyje užslėptas 
pyktis išblaškydavo jo gražius norus, jo 
manymu, svariu argumentu: kaip aną kar 
tą jis pirmas be žodžio nuėjo, taip dabar 
jį užkalbinus jis gali taip pat pasielgti. Tik 
kvailiu parodysi save.

Pradžioje jo ir Butvilos žmonos, kaip ir 
seniau, dažnokai susitikdavo, kartais vie
na pas kitą užbėgdamos tai ko nors pasi
skolinti, tai šiaip pakalbėti. Pastebėjusios 
v-rus nesikalbančius ir lyg pykstančius, 
bandė juos taikyti, bet, gavusios iš ju šal 
tus atsakymus ir tikrai nežinodamos, dėl 
ko visa tai įvyko, metams bėgant ir juodvi 
nutolo viena nuo kitos. Paaugę vaikai už

bėgdavo vieni į kitų sodybas, bet, matyda
mi tėvų šaltu: : r Vykius. nors ir nedrau
džiami. jokių čr.’.i vsčių tarp savęs netu
rėjo.

’Kaimynai, pamatę juos nesikalbančius, 
iš kart nenorėjo tikėt, kad jie būtų susi
pykę, bet ilgainiui įsitikinę įvairiai spėlio
jo, tik nei iš Butvilos, nei iš Staneikos j 
susipykimo priežasties nesužinojo.

Nukirsti gluosniukai atžėlė iš kelmu ir 
išsibujojo į tankius krūmus, kurie vešliai 
augo juodviejų laukų susidūrime. Dažnai 
Staneika sustodavo ties jais ir širdyje pa
keiksnodavo tą dieną, kurią jis pasodino 
juos.

Per tuos keturiasdešimt metų nei Butvi
lą, nei Staneika nebuvo vienas kitam pa
sakęs nei vieno pikto žodžio, nei j akis, nei 
už akių. O kaimynystėje juk visaip pasi
taiko. Kartais gyvulys įbėga į kito laukus 
ir padaro žalos, ar tai vištos, peršokusios 
per tvorą, ką nors iškapsto. Kartą Stanci
kų vištos iškapstė Butvilienės rasoda. Su
pykusi moterėlė ru pagaliu pradėjo vaiky
ti vištas ir iš visos širdies ir gerklės šū
kauti ant Staneikienės, savo vištų neprižiū 
rinčios. Bet staiga nuo kiemo pusės pasi
girdo piktas Butvilos balsas:

— Ko rėkauji? Ar tai ji tau tyčiom pa
darė tai? Išvaryk vištas, pasek kitą rasod- 
ninką ir kad man daugiau gerklės neplė
šytum.

Kitą kartą Butvilos kiaulė iškniso Sta
neikos bulves ir padarė gana didelės ža
los. Tą patį vakarą, Butvilos paprašytas 
kaimynas nuėjo pas Staneika. atsiprašė jo 
vardu ir paprašė pasakyti nuostolio dvdį. 
kurį Butvilą pažadėjo tuojau atlyginti. Sta 
neika atlvginimo atsisakė ir jokio pikto žj 
džio neištarė.

(Bus daugiau)
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L.N. B-vės AKCININKŲ DĖMESIUI
Kaip jau yra akcininkams pranešta, ofi

cialus Lietuvių Namų B-vės susirinkimas 
įvyks pirmadienį, birželio 10 d., 11 vai. Lie 
tuvių Namuose. Tuo laiku bus priimti rei
kalingi nutarimai ir atlikti balsavimai. Ak 
cininkai, kurie susirinkime _negalės daly
vauti, o norį įgalioti ką nors kitą, kas už 
jį balsuotų, privalo išduoti tokio turinio 
įgaliojimą: „Lietuvių Namų Akc. B-vei. 
Aš,... (vardas, pavardė ir adresas), būda
mas minėtosios bendrovės nariu ir turėda
mas teisę balsuoti už X akcijas, įgalioju.. 
(vardas, pavardė ir adresas) balsuoti už 
mane metiniame bendrovės susirinkime, 
kuris įvyks 1957 m. birželio dešimtą dieną. 
Pasirašau prie liudininko... (data). Apa
čioje turi būti įgaliojimą davusiojo para
šas ir liudininko parašas, adresas ir užsiė
mimas.

Šiame susirinkime bus renkami keturi 
direktoriai. Kandidatus į direktorius gali 
pasiūlyti kiekvienas akcininkas. Toks pa
siūlymas turi būti įteiktas' raštu bendrovės 
sekretoriui ne vėliau kaip 4 dienas ir ne 
anksčiau kaip 28 dienas prieš susirinkimą. 
Prie pasiūlymo'turi būti pridėtas kandida 
to raštiškas sutikimas.

Kas norėtų gauti kitokių informacijų, 
prašomi kreiptis į Lietuvių Namus.

MINĖJIMO LIET. SODYBOJE TVARKA
DBLS dešimtmečio minėjimas Lietuvių 

Sodyboje birželio 9 d. vyks šitokia tvarka:
12 vai. rytą — pamaldos,
Paminklinio kryžiaus šventinimas, 
iškilmingas posėdis, 
pietų pertrauka, 
tautiniai šokiai, žaidimai ir kt.
Pavakare prasidės balius, kurio metu 

gros Coventry lietuvių džazas.

„MOKYKLOS DRAUGAI“ LONDONE
Dešimtmetin suvažiuojantiems lietu

viams Londono „Vaidilos“ ruošiamoji Fui 
dos komedija „Mokyklos Draugai“ pirmą 
kartą bus suvaidinta birželio 8 d., šeštadie 
nį, 7 vai. vakare, 18, Chepstow Villas, W.ll 
(arti Lietuvių Namų).

Bilietus į vaidinimą reikia užsisakyti iš 
anksto.

ATVYKSTA GAUSIOS EKSKURSIJOS
DBLS Valdyba yra jau gavusi žinių, kad 

į dešimtmečio minėjimą Lietuvių Sodybon 
atvyksta gausios skyrių ekskursijos. Šiuo 
tarpu jau yra žinių, kad bus ekskursijos 
iš Coventrio, Nottinghamo, Wolverhampto 
no, Corby, Leicesterio ir daugelio kitų vie
tovių.

RŪPINTOJĖLIUI SODYBOJE
Besiartinant DBLS Dešimtmečio minėj i 

mui, dar atsiuntė aukų: pirmieji skautai 
moksleiviai — Rimutis ir Vincukas Ane- 
lauskai iš Leicester — abu po 10 šil., Tau
tietė iš Leeds — jau antrą kartą — 1 sv., 
M. Raulinaitienė iš Derby' — 10 šil., Tau
tietis iš Bradfordo — 5 šil. ir iš Wolver- 
hamptono G. Kaminskienė ir K. Vikšrys 
— po 10 šil. TAZAB firmos lietuvių sky
riaus auka —■ 5 sv. jau įregistruoti užpe- 
reitą savaitę.

Tokiu geraširdiškumu Rūpintojėlio Fon 
de jau yra lygiai 164 svarai ,už ką visiems 
širdingai dėkoju. Ornamentinį Kryžių-Rū- 
pintojėlį pastačius ir praėjus iškilmėms, 
Dešimtmečio Komisija duos apyskaitą.

Kaip dabar galutinai išryškėjo, Rūpin
tojėlio pastatymas kaštuos žymiai daugiau, 
negu pradžioje buvo planuojama, todėl 
kiekvienam yra progos prisidėti savo au
ka Kun. P. Dauknys

NORI PAVIEŠĖTI ANGLIJOJE
Švedijos universitetiniame mieste gyve

nanti lietuvių inteligentų šeima norėtų 
gimnazijoje mokslus einančiai savo 15 me
tų dukteriai duoti progos 2-3 savaites pagy 
venti Anglijoje, kad ji praktiškai galėtų 
pagilinti savo anglų kalbos žinojimą.

Šeimai, kuri sutiktų priimti, galėtų būti 
atsilyginta pinigais, arba berniukui ar mer 
gaitei galėtų susidaryti proga paviešėti 
Švedijoje!

Tuo reikalu teirautis „E. Lietuvio“ re
dakcijoje.

DERBY
Motinos Diena

DBLS Derby skyriaus valdyba gegužės 
18 d. suruošė Motinos dienos minėjimą, į 
kurį susirinko daugelis vietos ir apylinkės 
lietuvių ir svečių. Sk. p-kas P. Popika ati
darymo žodyje, be kita ko, priminė, kad, 
be savųjų motinų, turime dar vieną visų 
mūsų lietuvių bendrą motiną — tai savo 
Tėvynę, ir tai niekuomet neprivalėtume pa 
miršti.

Išsamioje kalboje P. Makūnas plačiai nu 
švietė motinos reikšmę. Baigdamas visus 
susirinkusius paprašė atsistoti ir pagerbti 
kenčiančią lietuvę motiną vienos minutės 
susikaupimu. Minėjimą užbaigiant sugie
dotas Tautos Himnas.

Vėliau mažoji Alvtė Urbanavičiūtė pade
klamavo gražių eilėraščių, už tai visi atsi
dėkojo gausiomis katutėmis. Čia reikėtų 
pasakyti, kad vis dažniau ir dažniau Der
byje pasirodo mūsų mažieji. Atrodo, kad 
uz vienų kitų metų turėsime jau gražų jau 
nųjų darbuotojų būrelį!

Po programos šokiams grojo V. Junokas.
Derby skyrius yra jau nuo seniai neblo 

gal pasireiskęs, todėl ir naujoji valdyba 
stengiasi, kad skyrius ir toliau būtų stip
rus ir veiklus, šiuo metu visu smarkumu 
ruosia.masi numatytajam ekskursijai į Lon 
doną ir Sodybą —— į DBLS X-čio minėji
mą. Šios ekskursijos rengimas Valdybai 
yra nemažas rūpestis ir vargas, bet, kiek 
teko girdėti, viskas jau paruošta ir dau
giau laisvų vietų mašinoje nebėra.

J. Levinskas

BIRMINGHAMAS
Pavergtųjų Tautų Demonstracija

„Birmingham Committee for Support of 
■ Human Freedom“ birželio 15 d., šeštadie

nį, rengia plataus masto eiseną ir miesto 
salėje mitingą. Eiseną ir mitingą organi
zuoja, mūsų nustebimui ir džiaugsmui, įta 
kingi visuomenės ir profesinių sąjungų 
darbuotojai, ir tikimasi susilaukti ne tik 
gyvo pritarimo iš pabėgėlių nuo raudonojo 
slibino, bet ir iš anglų organizacijų. Tai 
pirmas įvykis Birminghamo istorijoje, kad 
šio masto demonstracija yra rengiama pa
čių anglų. Reikia tikėtis, kad įsisteigęs ko
mitetas vaisingai tęs darbą visuomenei pfi 
tariant.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai kviečia,ne 
tik Birminghamo lietuvius, bet ir apylin
kės skyrius dalyvauti šioje demonstracijo 
je. Dalyviai renkasi prie Hall of Memory, 
Broad St. 1 vai. po pietų, iš kur su tautinė 
mis vėliavomis ir plakatais žygiuosime gat 
vėmis į „Town Hali“ iškilmingam mitin
gui. Kalbėtojų tarpe bus vengrų sukilėlių 
vadai ir žymūs šio krašto visuomenės dar
buotojai. Ši demonstracija ir mitingas bus 
filmuojama ir rodoma televizijoje.

Jonas Zanavykas
Sąjungos Dešimtmetis

Sąjungos Dešimtmečio proga birmingha 
miečiai rengiame ekskursiją į Lietuvių So 
dybą. Norintieji dalyvauti prašomi neatidė 
liojant užsirašyti pas valdybos narius. Lau 
kiame jūsų paramos.

Pašto ženklų gausus rinkinys parodai
I suruoštas religinio susikaupimo valan

dėles susirinko daugumas kolonijos gyven
tojų. Sekmadienį per pamaldas kapelionas 
kvietė visus, kas tik gali, atvažiuoti Lietu
vių Sodybon į DBLS Dešimtmečio minėji-
mą. Po to pas ekskursijos organizatorių A. 
Kietavičių bematant užsirašė per 20 tau
tiečių. Į DBLS suvažiavimą sk. atstovu jau 
anksčiau yra išrinktas S. Štarka.

Kolonijos gyventojas filatelistas V. Ta
mašauskas jau paruošė kruopščiai surink
tą pilną Lietuvos pašto ženklų kolekciją 
parodai, kuri bus išstatyta Lietuviu Sody
boje per Dešimtmečio minėjimą. Kiekvie
na ženklų serija įrėminta po stiklu ir sim
boliškais piešiniais meniškai papuošta. Čia 
atsispindi visa Nepriklausomos Lietuvos is 
torija, pradedant 1918 m. gruodžio 27 d. 
pirmąja Vilniaus (skatikų) laida ir Lenki
jos išleistąja „Srodkova Litwa“, ir toliau 
Berlyne išleistąja spalvotąja laida, jubilie
jine dvejiems metams Nepriklausomybės 
paminėti, Steigiamojo Seimo, Klaipėdos 
prijungimo, Lietuvos De Jure pripažini
mas ir visos serijos iki paskutiniųjų dienų. 
Šalia Lietuvos pašto ženklų, V. Tamašaus
kas dar paruošė gražius rinkinius žymiųjų 
pėsaulio asmenybių, religinių, olimpijadų 
ir kt. Tris Lietuvos pašto ženklų rinkinius, 
taip pat po stiklu įrėmintus, padovanojo, 
kaip fantus, Dešimtmečio loterijai.

CORBY
Mūsų kolonija pereitą šeštadienį padidė 

jo nauja šeima, kai atvažiavęs kapelionas 
į moterystę sujungė Vladą Perminą su G. 
Bohl. Jungtuvių liudininkais — pajau
niais buvo Jonas ir Teofilė Bakaičiai iš Ke 
tteringo. Vestuvių vaišėse dalyvavo gražus 
būrelis svečių. Jaunoji Gerda Perminienė 
jau mokosi ir lietuviškai. Šia proga tenka 
paminėti, kad tie Bakaičiai gana paslan
kūs ir socialūs žmonės, dažnai pasirodo 
kelių kolonijų minėjimuose, pamaldose ar 
šeimų šventėse. Turi pulką krikštasūnių, 
nes krikšto tėvais jau buvo net 18 kartų, 
o vestuvių pajauniais — trečią kartą.
Padėka

DBLS Corby skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja prisidėjusiems prie Motinos 
Dienos minėjimo: V. Akelaičiui už paskai
tą, kun. P. Daukniui už žodį mamytėms, 
Ketteringo ir Northamptono skyrių pirmi
ninkams A. Pužauskui ir A. Barančiukui 
už sveikinimus, vargo mokyklos mok. S. 
Perminienei ir jos auklėtiniams už dainas 
ir deklamacijas, skyr. nariui Kriaučiūnui 
už talką ir ponioms, padėjusiom paruošti 
arbatėlę, bei visiems tautiečiams, prisi
dėjusiems prie šio vakaro programos ir pa 
ruošimo.

WOLVERHAMPTONAS
Viltis pralaimėjo

Vilties krepšininkai turėjo gerą sezoną, 
bet per nesusipratimą nepasiekė lygos 
meisterio vardo. Ji nesusirinko rungty
nėms prieš lenkų Polonia, kurią antrą kar 
tą nesunkiai buvo įveikę. Tuo būdu viltie- 
čiai tapo antros vietos laimėtojais, iškovo
dami mažąją taurę. Paskutinėse rungtynė 
se — dviejuose susitikimuose — Viltis lai 
mi abu kartus. Pirmajame laimi 49:31; ant 
rajame — 50:45. Už Viltį šiose rungtynėse 
žaidė ir taškus pelnė: V. Kelmistraitis — 
43; B. Viliūnas — 20; U. Manga — 18; J. 
Hill — 10; G. Bay — 8; J. Snabaitis — 2; 
I. Vanags — 3; I. Yeomans — 0; V. Kaz- 
niekas — 0.

Užsiminta, kad Sodyboje žadama suruoš 
ti sportinį pasirodymą. Vilties krepšinin
kai apie tai norėtu kuo greičiausiai suži
noti. V. K.
LEICESTER

Mūsų kolonija nedidelė, bet ekskursija i 
DBLS Dešimtmečio minėjimą jau tikrai 
bus. Ųereita sekmadienį, pamaldų proga, 
susirinkus daugumai tautiečių, dar užsira 
šė keletas, jr^autobusas jau užsakytas! Ki
ti atvažiuos dar ir nuosava mašina. Auto
buse dar yra laisvų vietų, todėl, tautiečiai 
iš plačiosios apylinkės, paskubėkite vietas 
užsisakyti pas sk. pirmininką K. Pučinską.

PAIEŠKOJIMAI
VAIŠNORO Vinco, s. Vinco, 1948 m. gy

venusio Lapworth, prie Birminghamo, pa 
ieško A. Pranaitis (105 Glenroy Rd., Glen 
roy W.9, Melbourne, Victoria, Australia).

AŠMONTO Stepono, Prano sūn., gim. 
1928m. lapkričio 11 d. Klaipėdos apskr., 
Dervopių valse., Gubergiškės dvare, ir 
GAILIAUS Juozo, kilusio iš Plungės vals., 
Alksnėnų km., ieško Vladas Leliūga (The 
Retreat, Southover Way, Hunston, Chiches 
ter. Sussex).

PETRAUSKO Adomo, kilusio iš Imbra
do valse., prieš keleris metus gyvenusio 
Derby ir Londone, ieško Feliksas Kizlaus- 
kps (21, Eva St.. Leigh, Lancs., England).

ROŽĖNAS Klemas, s. Valento, kilęs iš 
Šeduvos, prašomas pats — ar apie jį ži
nantieji — rašyti L. Žičkui (155 Argyle 
St., Toronto, Ont., Canada).

VOKIETIJA
MIUNCHENAS

Nauja Valdyba
Miuncheno lietuviai gegužės 5 d. aptarė 

savo apylinkės reikalus. Su valdybos veik
la visuotinio susirinkimo dalyvius supažin 
dino pirm. kun. J. Tautkevičius.

Savo metinėje kadencijoje Apylinkės 
Valdyba surengė N. Metų sutikimą ir Va 
sario 16 minėjimą, išleido 5 aplinkraščius, 
papildė biblioteką naujomis lietuviškomis 
knygomis, surinko ir perdavė Vengrų Šal
pos Komitetui 80 DM.

Iš pranešimo buvo galima matyti, kad 
paskutinioji emigracijos banga palietė ir 
Miuncheno apylinkę. J užjūrį išvyko 14 pil 
nateisių narių. Viena lietuvė buvo palydė
ta į amžino poilsio vietą. Praretintas gre
tas papildė iš kitur atsikėlę du lietuviai.

Lietuviškasis atžalynas gali Miunchene 
lankyti vargo mokyklą. Jai vadovauja mo 
kytoja S. Laukaitienė. O kas ieško pilkos 
kasdienybės paįvairinimų ar nori palakio 
ti valandėlę lietuviškos minties pasauly, 
tam tereikia nueiti Miuncheno lietuvių bi- 
bliotekon, O. Barasienės tvarkomon. 124 
vertingos knygos laukia kas šeštadienį 
skaitytojų.

Visuotinis susirinkimas padėkojo Miun
cheno Apylinkės Valdybai už jos gražų 
darbą ir perrinko kun. J. Tautkevičių ir 
P. Česiūną valdybon ir ateinantiems me
tams. Naujai išrinko tik O. Barasienę. Vai 
dybos iždą kontroliuos M. Musteikis, K. 
Ausiejus ir Dr. J. Grinius.

Pirmajame posėdyje Miuncheno Apylin
kės Valdyba taip pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — kun. J. Tautkevičius, sekre 
tore — O. Barasienė, iždininkas — P. Če- 
siūnas.

Motinos Dienos Minėjimas
Gegužės 12 d. Moterų Valdyba surengė

Ludwigsfelde, YMCA salėje, Motinos Die
nos minėjimą.

Minėjimą atidarė Moterų V-bos pirmi
ninkė S. Vyšniauskienė. Minėjiman atvy
kusiuosius Apylinkės Valdybos vardu pa
sveikino kun. J. Tautkevičius, trumpai at
pasakojęs Motinos Dienos istoriją. Vargo 
mokyklos vedėja S. Laukaitienė linkėjo, 
kad lietuvės motinos išugdytų tokius vai
kus, kurie būtų visad pasiryžę, tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir artimui.

Dienos paskaitininkas Dr. K. J. Čegins
kas, iškėlęs skirtingumą tarp Motinos Die 
nos šventės laisvajame pasaulyje ir komu
nistinėje santvarkoje, žvelgė į motiną, 
kaip šeimos širdį .tėvynės meilės įkvėpėją, 
ir asmens vertės simbolį.

Už turiningas, lengvai išdėstytas mintis 
klausytojai paskaitininkui dėkojo ilgais, 
šiltais plojimais.

Meninę dalį išpildė vien jaunieji. I. Vyš 
nauskaitė, I. Vaitkevičiūtė ir A. Mykolai
tis padeklamavo motinai eilėraščių, o mer 
ginos vienos pašoko moteriškų tautinių šo 
kių ir „Tykiai, tykiai Nemunėlis teka“.

Motinoms, dalyvavusioms minėjime, Mo 
terų Valdyba įteikė gėlių.

J. M. (ELI)

DIEBURGAS
Kan. J. Končius, Balfo p-kas, neseniai at 

vykęs iš Amerikos, lankėsi Dieburge ir su 
Tėvu A. Bernatonių, Vokietijos Sielovados 
Tvarkytoju, aptarė šalpos, emigracijos ir 
kitus svarbius dalykus. Nors kan. J. Kon
čius atvyko Amerikos valdžios reikalais ir 
jau keliose Europos valstybėse turėjo kon 
ferencijas, tačiau visu nuoširdumu rūpi
nasi Europos lietuvių šalpa ir emigracija.

PLB Vokietijoj v-ba pasikvietė Tėvą A. 
Bernatonį ir su pirm. J. Bataičiu aptarė 
labai svarbius ir aktualius tautinius ir kul 
turinius ateities darbus.

Į Dieburgą atsikėlė Šimaičių šeima, ir 
numatoma, kad dar kelios lietuvių šei
mos atsikels į šį apskrities miestą, nes gy
venimo sąlygos gana patogios. Kultūrinei 
ir tautinei veiklai sustiprinti yra kilęs su
manymas čia įsteigti atskirą lietuvių se
niūniją. Prie Dieburgo veiklios seniūnijos 
galės prisijungti negausios savo nariais 
Hanau ir Frankfurto seniūnijos. Manoma, 
kad seniūno pareigas eiti sutiks Karolis 
Dargis.

LIETUVIŲ SĄSKRYDIS MEMMINGENE
Š. m. Sekminėms rengiamas lietuvių sąs 

krydis Memmingene su plačia religine ir 
kultūrine programa. Jis prasidės Sekminių 
išvakarėse žuvusiųjų pagerbimu vietos ka
pinėse. Sekmadienį prieš piet įvyks iškil
mingos pamaldos, po pietų paskaita su 
koncertine dalimi, o vakare susipažinimo 
pobūvis. Antrąją Sekminių dieną taip pat 
pamaldos, paskaita ir koncertas didžiojoje 
pilies salėje. Pamaldoms ir pamokslams 
yra pažadėję atvykti NCWC direktorius 
kun. Kaiser, Balfo direktorius prof. Dr. 
Kan. Končius, Sielovados Tvarkytojas Tė
vas Alf. Bernatonis, Dr. Aviža, Dr. Petrai
tis ir kun. Liubinas. Paskaitas skaitys pro
fesorius Eretas ir V. Natkevičius.

Muzikinę programos dalį atliks daininin 
kas St. Baranauskas, panelės Eretaitės 
(smuikininkė ir pianistė) ir ;,Darnos“ cho
ras. Sąskrydžio rengimo komitetas, kurį su 
daro kun. A. Bunga, p. Laukaitienė, mu
zikas M. Budriūnas ir p. Uogintas, kviečia 
visus lietuvius atsilankyti į šį parengimą. 
Iš anksto užsiregistravusiems bus parūpin 
tos nemokamos nakvynės. Registruotis ir 
kitais šventės reikalais kreiptis į kun. A. 
Bungą, Memmingen, Revalweg 5.
Liet. Sąskrydžio Memmingene Reng. K-tas

EUROPOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Jau nuo 1951 m. Vokietijoj kasmet ruo
šiamos Europos lietuviams kunigams re
kolekcijos ir pastoraciniai pasitarimai. 
Šiais metais kunigų rekolekcijos ir pastora 
ciniai pasitarimai įvyks liepos 15-20 die
nomis Koenigsteine/Taunus, į kurias kvie
čiami visi Europoje gyveną lietuviai kuni
gai. Rekolekcijas pravesti sutiko Tėv. Dr. 
J. Vaišnora, MIC.

Lietuvių Sielovadai-Vokietijoj tokius ku 
nigų suvažiavimus pasisekdavo suorgani
zuoti užjūriuose esančių konfratrų ir tiįcin 
čiųjų nuoširdžia pagalba. Visiems supran
tama, kaip svarbu bent kartą metuose dva 
sios vadams susitikti, atsinaujinti dvasio
je ir pasitarti rūpimaisiais klausimais. Iš
drįstame ir šiais metais kreiptis į brangius 
konfratrus ir tikinčiuosius, prašydami 
bent mažos paramos šių metų kunigų su
važiavimui. Brangiuosius Geradarius pri
siminsime savo maldose prie Dievo alto
riaus!

Tėv. Alf. Bernatonis 
Dieburg/Hessen, Kapuzinerklostcr, 

Germany.

PLSS „Aušros“ Tuntas mini Motinos Dieną
Gegužės 12 d. įvyko iškilminga PLSS 

„Aušros“ tunto sueiga ir minėjimas, skir
tas Motinos dienai. Tuoj po pamaldų susi
rinkus svečiams ir skautams į Vasario 16 
Gimnazijos salę, 3 paukštytės ir 2 vilkiu
kai davė jaun. skaučių-tų įžodį ir 4 jūr. sk. 
kandidatai priėmė jūr. sk. krikštą; s.v. pi. 
M. Sprogys buvo pakeltas į skiltininko, o 
s.v. kand. H. Rudatis į paskiltininko laips
nius. Tada Vokietijos rajono vadeiva pskt. 
T. Gailius pasveikino juos ir kalbėjo apie 
motiną. Jis pasveikino Vokietijos rajono 
skautų vardu „Aušros“ tunto skaučių va
dovę H. Motgabienę, kuri buvo pakelta į 
paskautininkės laipsnį. Sesė H. Motgabie- 
nė nuo 1953 m. vadovavo „Aušros“ tunto 
skautėms. „Aušros“ tunto vardu ją pasvei 
kino ir tuntininkas s.v.v. si. P. Cibitis.

Po to kat. sk. dvasios vadovas kun. Dr.
J. Petraitis pasveikino davusiuosius įžodį 
bei pakeltuosius į vyr. laipsnius ir palinkė
jo tuntui daug sėkmės ateities darbe. Žo
dį tarti taip pat buvo pakviestas retas tun 
to svečias — kun. J. Urdzė, atvykęs iš Bad 
Godesbergo atlaikyti gimnazistams pamal
dų. Tuntininkas Cibitis pranešė tuntui 
linksmą žinią, kad Vasario 16 Gimn. direk. 
prof. Dr. A. Rukša sutiko būti „Aušros“ 
tunto globėju (buv. tunto globėjas — sktn. 
A. Giedraitis — jau prieš kurį laiką išemi 
gravo į JAV). Nuo pat savo atvykimo į 
Vasario 16 Gimnaziją, prof. Dr. A. Rukša 
niekuomet neatsisakydavo padėti skau
tams. Savo žody prof. Dr. A. Rukša pa
reiškė, kad iš tikrųjų žmogui nepakanka 
įsigyti vien tik žinių: jam reikia taip pat 
ir būti išauklėtam. Skautų organizacija sa 
vo sveiku auklėjimo būdu yra pagalba 
gimnazijai, auklėjant jaunimą dorais žmo 
nėmis ir susipratusiais krikščioniškais lie
tuviais. Jis taip pat išreiškė džįaugsmą, 
kad skautiškoji šeima padidėjo penkiais 
nariais ir kad jūrų skautai taip pat susi
laukė prieauglio.

Po pietų prasidėjo /motinos minėjimas. 
Jį atidarė tuntininkas P. Cibitis, prašyda
mas susirinkusius priimti visų „Aušros“ 
tunto skaučių-tų nuoširdžiausius sveikini
mus. Su „Aušros“ tunto skaučių vadovės 
pavaduotoja vyr. sk. si. A. Liudžiavaityte 
jis apėjo salę ir pasveikino atskirai kiek
vieną salėj esančią motiną, įteikdami gė
lių. Dienai pritaikytą paskaitą skaitė vyr. 
sk. kand. si. R. Kiulkaitytė. Paskaita susi
laukė didelio klausytojų susidomėjimo.

Po paskaitos suskambėjo daindš mūsų 
jaunesniųjų choro, kuriam vadovauja sk. 
globėjas ir bendradarbis Vasario 16 gimn. 
muzikos mokyt. K. Motgabis. Su ypač dide 
lėmis katutėmis klausytoju buvo pasitikta 
daina „Už mėlynųjų girelių“, kurią pats
K. Motgabis sukomponavo.

„Mamyte, tau, tik tau...“ padeklamavo 
aštuonerių metų V. Gailius. A. Dambraus
kaitė eilėraštį „Mamytei“. „Op, op, kas 
ten... Nemunėli! Ar tu mane šauki?..“ pa
sigirdo dainos garsai, skambinant pianinu 
vyr. sk. si. A. Liudžiavytei. Pro švelnius 
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DBLS’ CENTRAS
DBLS UŽSIMOJIMAI IR PLANAI 

ATEIČIAI
Valdybos siūlymai suvažiavimui svarstyti

Narių skaičiaus sumažėjimas per eilę 
pastarųjų metų neigiamai atsiliepė į Sąjun 
gos veiklą. Emigracija j užjūrio kraštus 
buvo natūralus reiškinys. Bet žymus narių 
skaičius kasmet atkrenta dėl kitų prie
žasčių. Tas priežastis reikia aiškinti ir, jei 
gu galima, šalinti.

Sąjungos veiklai sustiprinti reikia ne 
tik grąžinti į Sąjungos eiles buvusius na
rius, bet rasti dar būdų pritraukti naujų. 
Jaunimas turi būti skatinamas susiburti 
ir įsijungti į bendrą darbą.

Kaip lig šiol, Sąjunga turi remti šešta
dienio mokyklas vaikams ir prisidėti prie 
vasaros jaunimo stovyklų rengimo.

„Europos Lietuvis“ turi būti tobulina
mas, didinant puslapių skaičių. Šalia veik
los socialinėje ir kultūrinėje srityje, su
stiprinti politinę kovą dėl Lietuvos išlaisvi 
nimo, į ją įtraukiant visas šiame krašte 
esančias lietuvių pajėgas.

Talkininkauti Lietuvos laisvinimo veiks 
niams jų darbe, palaikant tarp tų veiks
nių ir Sąjungos Valdybos glaudų kontaktą.

Skatinti ne tik Sąjungos padalinius bei 
kitas organizacijas, bet ir atskirus Sąjun
gos narius įsijungti į politinę veiklą ne tik 
Londone, bet ir provincijoje.

Per atskirus Sąjungos narius dalyvauti 
ir įsijungti į naujas tarptautines organiza
cijas, per kurias būtų galima prisidėti prie 
politinės veiklos, vedančios į Lietuvos iš
laisvinimą.

Atnaujinti pastangas steigti britų-lietu- 
vių arba britų-baltų draugijai.

Palaikyti draugiškus santykius su kai
myninių tautų išeiviais ir jų organizacijo
mis.

Visomis galimomis progomis kreiptis į 
D. Britanijos vyriausybę, parlamento ats
tovus ar atitinkamas organizacijas su me
morandumais ir rezoliucijomis Lietuvos 
bylai nušviesti.

I kiekvieną mūsų pasisakymą bus at
kreipta daugiau dėmesio, jeigu Sąjungos 
eilėse bus daugiau narių. Kiekvienam lie
tuviui, gyvenančiam D. Britanijoje, rūpi 
matyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 
Todėl tenelieka nė vieno, kuris nepriklau 
so šiai organizacijai.

DBLS Birminghamo skyrius
Šiuo tarpu skyrius turi 50 narių ir vis 

stengiasi nemažėti. Narių tarpe nėra jokių 
kivirčų ar rietenų. Dėl to visi remia lietu
viškuosius parengimus ir palaiko pinigi
nes rinkliavas.

Metų bėgyje turėta 2 susirinkimai, su
rengta ekskursija į Lietuvių Sodyboje vy
kusį Katalikų Kongresą, keliauta į Co
ventry „Bubulio ir Dundulio“ pasižiūrėti. 
Valdyba posėdžiavo 8 kartus.

Minėjimai buvo surengti du: Vasario 
16 d. ir Birželio tragiškųjų dienų. Pažymė 
tina ,kad minėjimuose dalyvavo anglų sve 
čių. Jau treji metai kaip nuoširdžiai domi
si lietuvių reikalais ir prireikus padeda 
miesto tarybos narys Denis Thomas. Sky
rius taip pat turi gerus ryšius su abiejų 
politinių partijų vietinėmis organizacijo

muzikos garsus, pasigirdo pi. B. Čepulevi 
čiaus deklamuojamo B. Brazdžionio eilė
raščio „Motinai“ žodžiai:

„Girdi, motin, mūsų žemės raudą
ir skundus blaškomų sodybų ir namų“...
Štai ir minėjimo pabaiga. Tuntininkas 

taria minėjimo užbaigimo žodžius. Suskam 
ba himnas. Džiaugsmo pripildytomis širdi
mis, apdovanotos gėlėmis, skirstosi moti
nos. šiandien mes buvome kartu su jomis, 
lyg kokia viena didelė lietuviška šeima.

PRANCŪZIJA

Motinos šventė Paryžiuje

O. Bačkienės, ilgametės Pr. LB-ės pirmi 
ninkės tiek pat ilgų metų rūpesčiu, kiek
viena proga Prancūzijos lietuvių tarpe 
stengiamasi pabrėžti ir iškelti lietuviškos 
šeimos ir joje motinos reikšmę mūsų išei
vijos tautiniam išlaikymui.

šioje dvasioje gegužės 12 d. Paryžiuje 
buvo minima lietuvės Motinos Diena. I 
šventę atsilankė geras būrys Paryžiaus ir 
jo apylinkių tautiečių. Šia proga paryžie
čiai susilaukė svečių iš provincijos: V. Tro 
yan-Eimaitytės su dukrele Marija, O. Pe- 
ruche-Gečaitės su vyru ir dukrele Milda, 
atsivežusių kartu ir P. Mačiulskį.

Krašto Valdybos pirmininkė Bačkienė, 
atidarydama Motinai pagerbti aktą, pa
kvietė susirinkusius pagerbti atsistojimu 
buv. Lietuvos Ministerio Prancūzijoje žmo 
ną a.a. Bronę Klimienę, apie kurios staigią 
mirtį buvo gauta žinia'to paties sekmadie
nio priešpietį.

V-bos Pirmininkė iškėlė Motinos Šventės 
prasmę mūsų lietuviškame gyvenime, pa
brėždama, jog šiandieninis okupantas tė
vynėje kaip tik siekia griauti šeimos ir 
motinos vaidmenį mūsų tautos gyvenime.

Kun. J. čekavičius, svečias iš New Yor- 
ko, nusakė motinos vietą šeimos ir visuo
menės gyvenime.

Po jo Troyan-Eimaitytė priminė, jog lie 
tuviškoje tremtyje reikia atkeldinti seną
ją „Vargo Mokyklos“ motinos tradiciją.

Pasaulio Motinų Sąjūdžio Lietuvių Sek 
cijos vardu susirinkusias motinas sveiki
no B. Venskuvienė.

Meninėje dalyje motinų įnašą atliko O. 
Peruche, jautriai padeklamavusi' poezijos. 
Jaunųjų programoje pasirodė: V. Troyan- 
Eimaitytės 10 m. dukrelė Marija, paskam
binusi pianinu. Ji rodo gabumų muzikai ir 
jau rengiasi konservatorijon. P. J. Motore 
dukrelė Jolanta ir sūnus Danielius taip 
pat skambino pianinu. Akordeonu pagrojo 
Mykolas Pagnier. Deklamavo Karolina Ma 
siulytė, Milda Peruche ir Danielius Valcle- 
kauskas.

Pasiklausius lietuviškų plokštelių muzi
kos, aktas užbaigtas Tautos Himnu.

mis, dalyvaujama J. T. organizacijoje, pro 
fesinėse sąjungose, bendradarbiaujama su 
estais ir latviais ir stengiamasi nepamiršti 
nė vienos vietos, kur galima kelti savuo
sius lietuviškus reikalus. Vengrų sukilimo 
metu įsisteigė Birmingham Committee for 
Support of Hungarian Freedom, kuriame 
dalyvauja ir lietuviai. To komiteto pastan 
gomis buvo suruošta eisena ir mitingas, ir 
tąkart Birminghamo gatvėse suplevėsavo 
lietuviška trispalvė.

Skyriui vadovauja: J. Zokas —pirminin
kas, B. Vaškelis — vicepirm., S. Štarka — 
kasin., A. Kietavičius — sekr., S. Čereške 
vičius — valdybos narys ir bažnytinių rei
kalų maršalka.
DBLS Nottinghamo skyrius

šis K. Bivainio pirmininkaujamas sky
rius turi 108 narius, kurių pusė tvarkin
gai sumokėję nario mokestį (atleista nuo 
mokesčio 32).

Įvairiems lietuviškiems reikalams auko
jama dosniai. 20 svarų surinkta Vasario 
16 Gimnazijai, 14 sv. skautų stovyklai ir 
t. t.

Skyrius bendradarbiauja su Baltų Komi 
tetų Nottinghame ir su įvairiomis anglų or 
ganizacijomis.

Veikia sekmadieninė vargo mokykla, ku 
rią šiuo metu lanko per 20 vaikučių. No
ttinghamo tautinių šokių grupė savo pasi
rodymais reprezentuoja lietuvius ir tarp 
kitataučių. Net du kartus lankėsi čia Lon 
dono „Vaidila“, suvaidindamas „Priešus“ 
ir „Bubulį ir Dundulį“.

Praeitais metais lankėsi vysk. V. Podols . 
kis. Minint birželio metines, visų trijų Pa
baltijo tautybių suruoštame minėjime pas
kaitą skaitė VLIKo Vykd. Tarybos pirm. 
A. Devenienė. Rusų lankymosi proga su ki 
tais pavergtųjų atstovais suruoštos de
monstracijos ir rinkti parašai po peticija. 
Rodyta filmą iš vengrų sukilimo.

Minėtos visos tautinės ir tradicinės šven 
tės.

Turėję ne visiškai išsamių žinių, anksty 
vesniame laikraščio numeryje esame pa
skelbę netikslius duomenis.
DBLS Derby skyrius

Narių šis skyrius turi 49.
Skyrius vienas iš laimingųjų, nes turi 

sekmadieniais veikiantį klubą, kuris drau
gėn sutraukia apsčiai lietuvių. Turėdami 
čia gerą vardą, lietuviai palaiko ryšius su 
Derby miesto burmistru.

Susirinkimų skyrius yra turėjęs 3, o vai 
dyba posėdžiavo 9 kartus. Suruošti 2 mi
nėjimai ir 2 linksmavakariai, 1 ekskursija. 
Dalyvauta su kitomis tautybėmis bendruo 
se antisovietiniuose pasirodymuose. Vien / 
tik vengrams suaukota 26 sv. 7 šil. Beveik 
tiek pat surinkta Lietuvių Sodyboje kam 
bariui įrengti — 26 sv. 10 šil. 6 p.

Dalis surenkamųjų pinigų reikalingi ir 
savajam klubui išlaikyti (tam reikalui su
rinkta 19 sv. 18 šil. 10 p.). Taip pat vieno 
minėjimo pelnas — 10 sv. 18 šil. 31 p. — 
paskirtas šalpos reikalams.

Skyriui vadovauja P. Popika.

PAIEŠKOJIMAI
ALEKSANDRAVIČIAUS Prano, s. Pra

no, ieško Arkadijus Padvoiskis (53, Win
chester Rd., Ellesmere Park, Eccles, Man
chester, England). Turima svarbių žinių.

PAŠKAUSKO Antano, Antano sūn., ki
lusio iš Kaišiadorių, ieško P. Laurušonis 
(18, Queens Rd., Bradford 8). Turima svar 
bių žinių.

GERULAIČIO Vlado, gim. 1922 m., gyve 
nusio Vokietijoje Uchte stovykloje, iežko 
J. Latakas (26, Clarence St., Stockton-on- 
Tees, Durham). Turima svarbių žinių.
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Artimieji Rytai
VH. TURKIJA

Otomanai turkai istorijoje iškilo 13 šmt. 
pradžioje ir, vadovaujami sultonų, iš lėto 
valdžią išplėtė visuose Art. Rytuose ir Bal 
kanuose. 1453 m. paimdama Konstantino
polį, Otomanų imperija išsiplėtė nuo Per
sų įlankos iki Lenkijos ir nuo Kaspijos 
jūros iki Orano Alžyre, net per tris konti
nentus! 1517 m. Šventajai Sąjungai sumu
šus prie Lepanto turkų laivyną ir 1683 m. 
Lenkijos karaliui Jonui Sobieskiui sumu
šus turkų krariuomenę prie Vienos, pra
dėjo mažėti turkų galybė. Pirmojo pasau
linio karo metu sąjungininkams sumušus 
turkus, 1920 m. Turkija pasiskelbė respub
lika. 1922 m. gale Turkijos Didžioji Tautos 
Taryba paskelbė sultanato panaikinimą, o 
pats sultonas britų laivu pabėgo į užsienį. 
Pirmuoju respublikos prezidentu išrinktas 
garsusis Mustafa Kemal, kuris pradėjo la
bai plačią reformų programą, netrukus pa 
naikinusią luomų ir grupių privilegijas, 
paskelbė turkų piliečiams bendrąsias tei
ses: sąžinės, minties, žodžio ir spaudos lais 
vę, teisę j darbą, į privatinę nuosavybę ir 
draugijas, religijos laisvę; panaikintos tor 
tūros ir kankinimai. Tai buvo visiškai nau 
ji, revoliucinio pobūdžio nuostatai, kurių 
kraštas per ištisus šimtmečius nepažino, 
valdomas absoliutinių monarchų — sulto
nų.

Naujoji Turkijos respublika, vadovauja 
ma Mustafos Kemal (jis gimė 1881 m„ 
mirė 1938 m.), atgimimo keliu žengė iš se
nosios imperijos i naują demokratinį gyve 
nimą. Jis išvengė nacistinės ir sovietinės «ogal bel Profesoriai, priešingai negu Va- 
revoUucijos, kurios senąjį gyvenimą keitė karl» kraštuose, yra ypač gerai atlyginami, 
į naują absoliutizmą ir gyventojų pavergi- 1934 m. panaikintos mahometonų kraš- 
mą, nors ir jam netrūko tokių, gundymų, tuose vartojamos ilgos familijų vardų ei- 
Nuo tautinės revoliucijos iki II pasauli- lės ir įstatymu įsakyta pasirinkti pavar- 
nio karo Turkija savo gyventojus auklėjo dės. Tais metais Turkijos parlamentas, ku. 
demokratiniais idealais. ris vadinamas Tautos Didžiąja Taryba,

Prof. George Lenczowski rašo, kad būtų prezidentui Kemal už jo didžiuosius nuo- 
sunku pasakyti, jog, panaikinus sultanatą pelnus turkų tautai, suteikė Ataturk titulą 
ir kalifatą. Kernai nepasidarė reformų dik (tai reiškia Turkų Tėvą). Tačiau jo visos 
tatorium. Bet jo diktatūra buvo prilaiko- reformos kai kurių grupių buvo griežtai 
ma trijų veiksnių: 1. Kernai linko į Vaka- ir karčiai kritikuojamos. Didesnis kurdų 
rus, 2. jis buvo sukalbamas ir nesavanau- sukilimas pasireiškė 1925 rp., dar pasikar- 
diškas ir 3. vykdomąja valdžia dalijosi su tojęs ir 1930 m., bet tvarka buvo atstatyta, 
Liaudies partija. Tai buvo jo politinis stip ir reformos vykdomos toliau.
rūmas. Jo norimos svarbiausios turkų re- H pasaulinio karo metu Turkija išliko 
formos perkeisti kraštą iš senosios tradici- neutrali. Sovietų Rusijos spaudimas valdy 
nės azijatinės arabų kultūros įtakos į mo- ti sąsiaurius bendrai buvo bergždžias, nes 
dėmią vakarietišką tautą. Turkiją stipriai rėmė JAV, 1947 m. sutei-

Su religinėmis reformomis, kaip naujos kusios Turkijai 100 milijonų dolerių pas- 
dvaslos simbolis, buvo panaikintos turkiš- kolos. Kad lengviau atsilaikytų prieš sovie 
kos kepurės ir moterims veido uždanga- tų propagandą, Turkija 1954 m. pasirašė 
lai. 1926 m. Islamo kalendorius pakeistas su Pakistanu sutartį, o sekančiais metais 
Europos kalendoriumi. 1928 m. arabų alfa- su Iranu. Šios sutartys vadinamos Bagda- 
betas pakeistas lotynų; gryninant kalbą, do Paktu, prie kurio prisidėjo ir Iranas su 
įvairūs vietovardžiai pakeisti grynai tur- D. Britanija. Apskritai galima pasakyti, 
kiškais, taip, pvz., Konstantinopolis pava- kad Turkija žengia modernėjimo keliu A. 
dintas Istanbulu, Smyrna — Izmyr ir pan. Rytuose taip, kaip Japonija Tolimuosiuose 
Pati sostinė iš Istanbulo perkelta į visai Rytuose. Savo geografine padėtimi Turki-

reformos pradėtos 
senuosius mahometo- 
buvo šitokie: Šveica-

naują miestą — Ankarą. 1935 m. mahome 
toniškas šventadienis iš penktadienio nu
keltas j sekmadienį. Naujojoje konstituci
joje dar buvo parašyta ,kad valstybės re
ligija yra Islamas. 1937 m. paskelbta visiš
ka religijų laisvė.

Įstatymų teisinės 
1926 m. Panaikinus 
nų įstatymus, įvesti 
rijos civilinis kodeksas, Italijos baudžia
masis kodeksas ir Vokietijos komercinis 
kodeksas. Naujoji civilinio kodekso proce
dūra seka Šveicarijos pavyzdžiu. Tie įsta
tymai pripažįsta visų piliečių lygybę prieš 
įstatymus, o Turkijai tai buvo visiškai nau 
jas ir labai svarbus dalykas moterų išlais 
vinimui iš haremų. Poligamija — daugpa
tystė panaikinta, ir moterys gali užimti 
įvairias tarnybas įstaigose, dalyvauti kul
tūrinėje, politinėje ir ekonominėje veiklo
je. Nuo 1934 m. nemažas moterų skaičius 
jau yra parlamente, kaip savo tautos ats
tovės.

Kemal pasisekimo paslaptis gali būti 
įžiūrėta jo puikiai sutvarkytoje švietimo 
reformoje, nes 1945 m. jau 24.2 proc. visų 
gyv. mokėjo skaityti ir rašyti. Nors tai ma 
ža, bet žinant, kad tai buvo pasiekta vien 
tik per 20 metų — yra didelis laimėjimas. 
1950 m. mokančių skaityti ir rašyti skai
čius pakilo iki 43.2 proc. ir nuolat kyla. 
1952-53 m. buvo 17.683 pradž. mokyklos 
su 1.762.200 mokiniais, 569 vidur, mokyk- 
los su 116.300 mokiniais ir 33 institutai su 
26.345 studentais. Mokytojai ir visi peda-

Š. m. birželio mėn. 1 d. Lietuvių Klube,

1-2 Ladbroke Gardens, W.11 
rengiamas

ŠOKIŲ VAKARAS

Vakaro pradžia 8 vai. Gros džiazas 
įėjimo mokestis 2šil. 6p.

Speclalistų 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

Skautiškoji Džianiborė
LIETUVIAI SKAUTAI-ĖS TARPTAUTINĖSE STOVYKLOSE

Savo dvigubą jubiliejų — 50 m. nuo 
skautybės įkūrimo ir 100 m. nuo jos įkūrė
jo gimimo — viso pasaulio skautai-ės mi
nės suvažiuodami į tarptautines stovyklas 

ja užima labai svarbią karinę poziciją.
Visuose Art. Rytuose Turkija yra pati 

rimčiausioji ir didžiausioji karinė pajėga 
turinti reguliarios kariuomenės 300.000 ka 
rių ir 200.000 gerai paruoštų atsarginių. 
Korėjos karo metu turkų kariuomenės 
4.500 vyrų dalinys dalyvavo po JTO vėlia
va, ir JAV generolai juos gerai vertino. 
Aviaciją sudaro 1000 JAV įvairaus tino 
lėktuvų. Turkijos plotas 767.119 kv. km., 
gyventojų 24 milijonai ir 111 tūkstančių. 
Parlamentas turi 541 atstovą, kuris renka 
mas kas 4 metai. Dabartinis respublikos 
prezidentas — Celal Bayer, ministeris pir
mininkas — Adnan Menderes. Svarbieji 
miestai: pagrindinis uostas ir prekybos 
centras — Istanbulas su 1.214.600 gyv.; 
sostinė Ankara — 453.150 gyv.; jūros uos
tas — Izmyr — 286.300 gyv.; žemės ūkio 
gaminių centras —■ Adana — 172.400 gyv.; 
žuvų ir kilimų centras — Bursa — 131.300 
gyv. Piniginis vienetas — turkų svaras. 
Kalbos: turkų, graikų ir bulgarų. Religi
jos: mahometonų 98.6 proc., kitų 1.4 proc. 
Apie 65 proc. visų gyv. dirba žemės ūkyje.

Turkija, nors mahometoniškas kraštas, 
bet sekuliarizuotas (religija atskirta nuo 
valstybės), taip pat niekada neparodė prie 
šiško nusistatymo besikuriančiai ir įsikū
rusiai Izraelio valstybei. Art. Rytuose ji 
buvo pirmoji valstybė, kuri su Izraeliu 
užmezgė diplomatinius santykius.

P. Dauknys 

BALTIC STORES
SPECIALUS PRANEŠIMAS

Atidarome dar vieną skyrių siuntiniams 
į Lietuvą ir kitus kraštus. Norintieji pamatyti 
ir užsisakyti- asmeniškai prašome atvykti į 
146, Holland Park Av„ W.11 (2-ras aukštas). 
Tel. PAR 2970. (Netoli anksčiau buv. Lietuvių 
Namų), šeštadieniais nuo 10-4 vai. p. p.

Nuo šios savaitės gauti užsakymai išsiun
čiami iš mūsų firmos per 24 valandas.

Primename, kad atsakome ne tik už siun
tinio vertę, bet už visas persiuntimo ir muito 
išlaidas. Persiuntimo, supakavimo, leidimo ir 
apdraudimo išlaidos, jei prekės perkamos pas 
mus yra 2 svarai ir 5 šilingai.

Norintieji gauti smulkiu informacijų arba 
išsiaiškinti dėl specialių siuntinių persiuntimo 
sąlygų, prašome rašyti Z. Jurui, 421, Haekney 
Rd., E. 2.

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

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

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

BALTIC STORES
Z. JURAS

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

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

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

421, Hackney Rd., E. 2., Tel. S1IO 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.

š. m. liepos-rugpiūčio mėn. laikotarpyje.
Po 5000 skaučių stovyklaus 'keturiose 

jubiliejinėse stovyklose: Filipinuose, Kana 
doje, Šveicarijoje ir Windsoro Parke — 
Anglijoje. Daugiau kaip 33,000 skautų iš 
91 krašto susirinks į vieną didžiulę stovyk 
lą, Jubiliejinę Džiambore, Sutton-Coldfiel- 
d‘e — Anglijoj. Ji vienu kartu apims skau 
tus, skautus vyčius ir vadovus. Antra tiek 
skautų suvažiuos panašion stovyklon JAV.

Lietuvių atstovavimas Europoj rengia
mose stovyklose tinka Vokietijoj ir Angli
joj .gyvenantiems lietuviams skautams- 
ėms. Į Šveicarijoj rengiamąją Pasaulinę 
Skaučių Stovyklą vyks 2 skautės iš Vokie
tijos, į Windsoro — 10 skaučių: 2 iš Vokie
tijos, 8 iš Anglijos. Malonu pastebėti, kad 
visos 4 skautės iš Vokietijos yra siunčia
mos Pasaulinio Skaučių Biuro lėšomis.

Jubiliejinėj Skautų Džiamborėje Angli
joj Lietuvai atstovaus 20 skautų ir vado
vų: po 10 iš Anglijos ir Vokietijos.

Iš paduotų skaitmenų matyti, kokiu pla 
čiu mastu ryžtasi minėti šį jubiliejų. Taip 
pat džiugu matyti, kad visur Lietuva uži
ma priklausomą jai laisvų tautų tarpe vie
tą. Šis faktas itin pabrėžtinas, nes pirmu 
kart po karo lietuviai kartu su kitais egzi 
lais skautais gauna leidimą savarankiškai 
atstovauti savo organizacijoms.

Ta proga vertėtų prisiminti, kad 1940 m. 
rusams uždarius Lietuvių Skautų Sąjungą 
automatiškai buvo nustota nario teisių vy 
riausiam skautų organe — Tarptautinėj 
Skautų Konferencijoj. Po karo, vyraujant 
vadinamajai „draugiškumo“ atmosferai 
tarp rytų ir vakarų valdovų, Tarptautinėj 
Konferencijoj įvairiais sumetimais būda- 

vo atmetami prašymai pripažinti tremtyje 
atsikūrusiom skautų organizacijom sava
rankiškas teises. Tuo metu vyraujanti nuo 
monė reikalavo skubaus tremtinių skautų 
įjungimo į gyvenamojo krašto organizaci
jas, nepripažino bet kokio tautinio atspal
vio. žodžiu, norėta nusikratyti nemaloniu 
„sąžinės balsu“.

Tik mūsų susipratusių vadovų-ių dėka, 
kurie užsispyrė jokiu būdu nepasiduoti 
šiai" įjungimo dvasiai, pavyko ,kad ir labai 
sunkiose sąlygose, ne tik atkurti, bet ir 
išplėsti skautavimą tremtyje.

Toks tremties skautų užsispyrimas ilgai
niui atsiekė savo. Tapo įsteigta Egzilų 
Skautų Asociacijų Taryba (ESAT), su ku
ria oficialiai pradėjo palaikyti ryšį Tarp
tautinis Skautų Biuras. Nuolatinių ESAT 
prašymų paveikti pagaliau ryžosi- leisti eg- 
zilams dalyvauti šių metų jubiliejinėje 
Džiamborėje. (Anksčiau, jeigu ir tekdavo 
dalyvauti, tai tik po svetima vėliava). Be 
to, egzilai gavo leidimą siųsti delegatus ste 
betoj ų teisėmis į šių metų Tarptautines 
Konferencijas: skautų — Anglijoje, skau
čių —■ Brazilijoje. Tikimasi tiek tarptauti
nių stovyklų ,tiek konferencijų metu pa
veikti įtakingus žmones teigiama mums 
linkme ir išsikovoti sau lygias teises lais
vų kraštų skautų organizacijų tarpe.

Iš to aiškėja šių metų lietuvių ir kitų 
tremtinių skautų-čių reprezentacinis svar
bumas. Užtenka tik pastebėti, kad, pasi
sekus išsikovoti nario teises, mes turėtu
mėm prireikus priėjimą prie didžiausios 
pasaulyje jaunimo organizacijos kovoje už 
laisvę.

Tinkamas atstovavimas, be abejo, parei
kalaus daug lėšų. Rengėjų apskaičiavimu, 
visiems reprezentaciniams vienetams pa
ruošti ir pasiųsti reikės per 1500 svarų. 
Lietuviai skautai-ės jau antri metai kaip 
rengiasi tam ir renka lėšas. Tik per didelis 
tai jiems vieniems uždavinys. Todėl buvo 
kreiptasi į lietuviškąją visuomenę Džiam- 
borės Fondo vardu, prašant finansinės pa
ramos. Džiugu konstatuoti, kad nemažai 
surinkta, ypač JAV-se. Deja, kol kas tai 
dar tik pusė reikalingosios sumos.

Anglijoj Džiamborės Fondo aukų rinki
mą ,deja, sunkina tas faktas, kad kiekvie
nais metais, tad ir šiemet tenka rinkti au
kas vasaros skautų ir jaunimo stovykloms. 
Daugeliui aukotojų gali būti sunku įžiūrėti 
skirtumą tarp vienur ir kitur skautams 
renkamųjų pinigų, todėl, nenorint pakenk
ti vasaros stovyklos aukų rinkimui, iki 
šiol buvo susilaikoma nuo platesnio išėji
mo į viešumą su Džiamborės Fondu.

Nors ir iš Anglijos Rajono taško žiūrint 
svarbiausiu uždaviniu reiktų laikyti jauni
mo vasaros stovyklos pravedimą, taip pat 
reikia prisiminti ir Lietuvos atstovavimo 
tarptautinėse stovyklose svarbą ir prašyti 
išgalinčiųjų paremti ne tik Anglijos vasa
ros stovyklą, bet ir Džiamborės Fondą.

Gyvendami šios dienos vargais, nepa
mirškime, kad nuo tinkamo reikalo įverti
nimo ir Įdėtojo darbo priklauso mūsų jau
nimo ateitis,

• Inž. V. Fidleris

KNYGOS

V. Baravykas — Anglų-Liet. kalbų žo
dynas. , . ’

J. Jankus — Senas Kareivis Matatutis.
Thor Heyerdale — Kon-Tiki.
Šapoka — Lithuanian Country and Na

tion.
Aistis — Apie Laiką ir Žmones.
F. Mauriac — Gyvačių Lizdas.
Gue de Maupassant — Moters Širdis.
Gen. Raštikis — Kovose dėl Lietuvos.
A. Baronas — Užgęsęs Sniegas.
Nesumokėję už X tom. Liet. Enciklope

dijos nedelsdami prašomi atsiskaityti. Ne- 
atsiskaičiusiems sekantis XI tom. nebus 
siunčiamas.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 
London, W.4.

Liet. Soc. Klubas, 345 a. Victoria Park 
Rd., š. m. birželio mėn. 1 d., šeštadienį, 
7.30 vai. rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Staliukus iš anksto galima užsisakyti 

pas p. Jurą. Įėjimas 2 šil. 6 penai.

BROWNE JONES Ltd.
1. Norfolk PL, London W.2

TEL.: PAD 2797. (arti PADDINGTON požemio stoties.)

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

Garantuotas siuntinėlių pristatymas 
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MOŠŲ KAINARAŠCIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO. 

ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

GREITAI! ★ PIGIAI! ★
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 

žiūrėkite kainų ir rūšies!
VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.

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

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

RIMTAI!

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

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
£ 5. 7.619 svarų ryžių
£ 8.18.619 sv. kiaulienos,

£ 6. 2.6 
sud. k. tauk. £11.12.0
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