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Lietuviai atstovauja 
sovietams

Mūsų specialaus stebėtojo pranešimas
Parlamentarinės Unijos konferencijoje, 

kuri š.m. rugsėjo 12-19 d.d. posėdžiavo Lon 
done, dalyvavo iš viso pasaulio apie 500 
delegatų, atstovavusių 49 kraštus. Jų tar
pe buvo kelių komunistinių kraštų „parla
mentarai“, priešakyje su Sovietų Sąjungos 
delegacija, kuriai vadovavo Justas Palec
kis ir kurioje taip pat buvo J. Matulis, 
prieš porą metų pasirodęs Jungt. Tautų 
Asemblėjos posėdžiuose New Yorke.

Konferencija diskutavo įvairius klausi
mus, kurie galėtų būti įgyvendinti dauge
lyje kraštų, jeigu tų kraštų parlamentai 
panorėtų klausyti šios tarptautinės organi
zacijos balso. Konferenciją atidarė Angli
jos karalienė D. Britanijos parlamente, ku 
ris yra laikomas visų tikrų parlamentų mo 
tina, rūmuose ir pasakė sveikinimo žodį. 
Anglijos min. pirm. Macmillan ta proga pa 
sakėekalbą, kurioje pažymėjo, jog būtina, 
kad parlamentų atstovai tikrai atstovautų 
rinkėjus. „Jie neturi būti išorinio veiksnio 
kūriniais. Jie turi būti žmonėmis, o ne be
reikšmiais skaičiais, laisvais žmonėmis, o 
ne įgaliotiniais. Jie turi turėti žodžio lais
vę ir laisvę kritikuoti“. Toliau jis pasakė, 
kad be tokių laisvių parlamentas yra ne 
kas kitas, o tik falsifikatas. Parlamento 
vaidmuo pažeminamas iš laisvojo žmogaus 
ieties į diktatoriaus šydą.

Diskusijose dėl tarptautinės padėties pa
sisakė bent 60 kalbėtojų, jų tarpe Anglijos 
užs. reikalų ministeris, kalbėjęs nusiginkla 
vimo klausimu, ir J. Paleckis, kaltinęs Va
karų valstybes dėl atominio ginklavimosi 
ir raginęs prie koegzistencijos „Ženevos 
dvasioje“.

Rugsėjo 14 dieną konferencija išklausė 
A. Lindt, Jungt. Tautų komisaro pabėgėlių 
reikalams, pranešimą ir kitų delegatų pasi 
sakymų dėl rezoliucijos projekto. A. Lindt 
kreipėsi į visų kraštų parlamentarus, pra
šydamas prisidėti prie pabėgėlių proble
mos išsprendimo. Jis pasakė, kad, kiekvie
nam kraštui sutikus priimti iš Europos 
bent po nežymų skaičių senelių ir paliegė
lių, pabėgėlių stovyklos galėtų būti visiš
kai likviduotos iki 1961 metų. Didelė našta 
guli ant mažos valstybės, kaip Austrija, 
kuri Vengrijos krizės metu priėmė apie 
180.000 pabėgėlių ir kurioje dar ir šian
dien tebėra 23.000 vengrų. Jugoslavijoje 
taip pat yra 6.500 vengrų, kurie norėtų iš
vykti į Vakarus.

JAV senatorius K.B. Keating griežtai pa 
sisakė prieš Sov. Sąjungos propagandą, nu 
kreiptą prieš pabėgėlius, kuri kartais įgau 
na terorizavimo formą. Jis pasiūlė pataisą 
prie rezoliucijos, kuri turėtų „uždrausti 
tiek tam kraštui, kuris pabėgėlį priėmė, 
tiek kitam, iš kurio pabėgėlis yra kilęs, da 
ryti spaudimą ar grasinti jam, norint pri
versti jį repatrijuoti“.

Sovietų Sąjungos delegacijos vardu J. 
Matulis rusiškai paskaitė paruoštą pareiš
kimą. Jame nusiskundžiama, kad Vakarų 
kraštai neleidžia varyti komunistinės pro
pagandos išeivių tarpe, o net, atvirkščiai, 
jiems leidžiama jungtis į organizacijas, vei 
kiančias prieš Sov. Sąjungą. Matomai, už
miršęs, kad kalba laisvame krašte, jis pa
siūlė rezoliucijos pataisą, pagal kurią kon
ferencija turėtų „pasmerkti pabėgėlių or
ganizacijų politinę veiklą, nukreiptą prieš 
kraštą, iš kurio jie yra kilę“.

Austrijos ir eilė kitų delegatų aštriai pa 
sisakė prieš Sovietų skleidžiamą melą, kad 
kas nors Vakaruose sulaiko pabėgėlius nuo 
grįžimo į tėvynę. Jie nurodė, kad pati pabė 
gėlių problema kilo didžia dalimi dėl So
vietų imperialistinės politikos. Jeigu už ge
ležinės uždangos būtų įgyvendinta tikra 
parlamentarinė santvarka, tai pabėgėlių 
klausimas savaime išnyktų.

Konferencija, be to, diskutavo tokius 
klausimus, kaip „Parlamento įtaka į vy
riausybę ir jos kontrolė“ ir „Žaliavų kainų 
stabilizacija“.

Pavergtųjų Europos Tautų Londono sky
rius įteikė visiems nekomunistinių kraštų 
delegatams, dalyvavusiems šioje konferen
cijoje, memorandumą, kuriame nurodė, ko 
kiais būdais Sovietų Sąjunga pagrobė Ry
tų ir Vidurinės Europos kraštus ir įvedė 
juose diktatūrinę santvarką. Memorandu
mas pažymi, kad Sovietų Sąjungos ir kitų 
komunistinių kraštų „parlamentarai“, ku
rie dalyvauja šioje konferencijoje, nei ats 
tovauja, nei išreiškia tų tautų valios. Jie 
tėra Sovietų Sąjungos įrankis komunistų 
totalitariniam režimui išlaikyti. Pavergtų
jų tautų atstovai pareiškė apgailestavimą, 
kad tokių „parlamentarų“ dalyvavimas pa 
žemina šios garbingos organizacijos varda.
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DBLS atstovas susitiko su J. Paleckiu ir 

turėjo su juo trumpą pasikalbėjimą dėl lei 
dimo ištremtiesiems į Sibirą lietuviams 
grįžti į tėvynę. Pagal sovietų konstituciją 
LTSR Aukščio.oji Taryba, kurios prezi
diumo pirmininku yra Paleckis turi amnes 
tijos ir malonės teisę.

PJT SPAUDŽIA VENGRIJOS BYLĄ
Ryšium su Jungtinių Tautų specialia se 

sija savo specialios komisijos raporto dėl 
Vengrijos įvykių svarstyti ir Pavergtosios 
Jungtinės Tautos rugsėjo 9 d. buvo susi
rinkusios New Yorke specialaus posėdžio 
Vengrijos reikalu. Carnegie Endowment rū 
mų posėdžių salė buvo sausakimšai prisi
rinkusi PJT atstovų ir svečių. I „pirmąją 
ugnį“ išėjo lietuviai. Pradedant posėdį prel. 
J. Balkūnas sukalbėjo labai įspūdingą mal 
dą ir, posėdžio formalumus atlikus, jis, 
kaip Rytų ir Centro Europos kilmės ameri 
kiečių susivienijimo pirmininkas, išsamio
je kalboje apžvelgė Vengrijos įvykius ir 
jų pasekmėje susidariusią padėtį, pasiūly
damas visą eilę konkrečių priemonių tai 
padėčiai taisyti. Jis ypač pabrėžė visų so
vietų pavergtų tautų solidarumo ir vienin
gos akcijos reikšmę.

Buvęs Budapešto burmistras (majoras) 
J. Koevago priminė, kad Vengrijos sukilė
liai kovojo už visų sovietų pavergtų tautų 
laisvę. Jis apgailestavo JT laikyseną sovie 
tų atžvilgiu Vengrijos byloje. Tokia JT lai
kysena esanti grėsminga pačiai Vakarų ei 
vilizacijai. Koevago kaip Vengrijos sosti
nės burimstras šaukėsi visų laisvojo pa
saulio miestų solidarumo ir paramos Veng 
rijos laisvės kovai.

PJT pirmininkas Dr. Masens, vertinda
mas JT politiką Vengrijos atžvilgiu, pasi
džiaugė JT spec, komisijos raportu ir ats
kirų delegatų nusistatymu, bet apgailesta
vo laikyseną tų sovietų pavergtų kraštų 
draugų, kurie laiko JT bejėges Sov. Sąjun 
gos nusikaltimų atžvilgiu. PJT pirminin
kas pabrėžė, kad JT neturi tenkintis tik 
konstatavimu Sovietų Sąjungos agresinių 
nusikaltimų, bet turi iš tokio konstatavimo 
ir JT Chartos numatytas išvadas padaryti.

PJT pilnačiai pasiūlyta rezoliucija rei
kalauja Jungtines Tautas pripažinti Sov. 
Sąjungą nusikaltusią agresija ir rekomen
duoti savo nariams, kad jie taikytų agreso 
riui kolektyvines priemones ir kad Mask
vos marijonetėms Vengrijoje būtų atimtas 
mandatas Vengrijos vardu dalyvauti Jung 
tinėse Tautose. Dėl rezoliucijos kilo gyvos 
diskusijos. Bulgarija pasiūlė šalia kolekty
vinių sankcijų prieš Sov. Sąjungą reko
mendacijos papildyti rezoliuciją aiškiu rei 
kalavimu Sov. Sąjungą pašalinti iš JT. 
Esą, jei mes pagrįstai apgailestaujame lais 
vojo pasaulio politikos pragmatizmą, tai 
bent patys savo rezoliucijoje turėkime drą 
sos dalykus vadinti tikrais vardais. Už ati
tinkamą rezoliucijos papildymą pasisakė 
Bulgarija, Čekoslovakija, Estija, Lenkija ir 
Vengrija.

PJT pilnatis taip pat priėmė sveikinimo 
telegramą naujosios Malajų valstybės vy
riausybei ir tautai. Kor.

LIETUVIAI, VYKITE Į AMERIKĄ!
Š.m. rugsėjo 10K d. Balfo Pirmininkas 

kan. Dr. J.B. Končius dalyvavo Jungtinių 
Tautu Aukštojo Komisaro Pabėgėlių Rei
kalams Dr. Lindt sukviestoje konferenci
joje likusiųjų Europoje pabėgėlių proble
mos sprendimo reikalais. Būdamas Gene- 
voje Pirmininkas kan. Dr. J.B. Končius pa 
tyrė, jog Amerikos Kongreso priimtas nau 
jas imigracinis įstatymas netrukus bus pra 
dėtas vykdyti. Šiuo įstatymu numatyta iš 
viso pasaulio į Ameriką įsileisti 60.000 pa
bėgėlių. Išemigruoti pirmenybę turės tie, 
kurie bus užsiregistravę JAV Konsulatuo
se (pagal RRA įstatymą, kvotos keliu ar 
pagal naująjį įstatymą). Todėl patariame 
visiems lietuviams iš Didžiosios Lietuvos 
ir Klaipėdos Krašto skubiai registruotis 
JAV Konsulatuose. Įspėjame, jog pasivė
lavę registruotis vizų negaus, nes pritruks 
numerių.

Balfas parūpins visiems buto ir darbo 
garantijas.

Apie užsiregistravimą Konsulatuose pra 
šome pranešti Balfo biurams:

1. Vokietijoje: ULRA — BALF, Muen- 
chen 2, Augustenstr. 46/III.

2. Prancūzijoje: Dr. S.A. Bačkis, 5, rue 
de Messine, Paris VIII.

3. Austrijoje: Rev. V. Pupinis, S.J., Wien 
IX, Canisiusgasse 16.

4. Italijoje: Rev. Dr. J. Vaišnora, Via 
Corsica, 1, Roma.

Vykite per Balfą. Mes geriausiai patar
nausime.

ULRA-BALF,
Muenchen 2. Augustenstr. 46/III.

— Suomijoje smarkiai pabrangintos ci
garetės, bet tos pačios kainos paliktos pyp 
San Francisco mieste.
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V. MIŠKINIUI mirus.

jo broliui Vyt. Miškiniui nuoširdžią B 
užuojautą reiškia

Skyriaus Valdyba ir nariai
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LIETUVIŠKOSIOS EUROPOS VADOVAI 
ROMOJE

PLB Europos bendruomenių pirmininkų 
suvažiavimas prasidėjo penktadienį, rugsė 
jo 13 d., 11 vai., šv. Kazimiero Kolegijos 
patalpose Romoje. Suvažiavimas baigėsi 
sekmadienį pamaldomis už Lietuvą Tėvų 
Marijonų Koplyčioje. Pamaldas laikė vysk. 
V. Padolskis, pamokslą sakė marijonų kon 
gregacijos vicegenerolas kun. Dr. Brazys. 
Po pamaldų Italijos LB suvažiavimo daly
viams suruošė priėmimą.

žodžiu suvažiavimą sveikino vysk. V. Pa 
dolskis, PLB Italijos Krašto Tarybos pirm, 
kun. Dr. Balčiūnas, raštu Vliko Vykd. Ta
ryba, Dipl. šefas S. Lozoraitis, Danijos, 
Austrijos Kr. Valdybų pirmininkai, Lietu
vos Nepr. Talkos atstovas Europoje S. Vy
kintas.

Ponai Lozoraičiai ir min. Girdvainis sek 
madienį suruošė suvažiavimo dalyviams 
priėmimą pasiuntinybėje prie Vatikano.

šv. Kazimiero Kolegija suruošė iškilmin 
gus pietus, kuriuose, be suvažiavimo atsto
vų ir svečių, dalyvavo vysk. V. Padolskis, 
p.p. Lozoraičiai, Kolegijos rektorius prel. 
Tulaba, kun. Dr. Balčiūnas ir kiti.

Suvažiavime dalyvavo: O. Bačkienė 
(Prancūzija), kun. Dr. V. Mincevičius (Ita 
lija), Dr. A. Kušlys (Šveicarija), J. Batai- 
tis (Vokietija), M. Bajorinas (D. Britani
ja), A. Žukauskas (svečias iš D. Britani
jos), kun. Kazlauskas (Vatikano radijas). 
Gailius (Romos radijas), prof. Z. Ivinskis, 
p. Lozoraitienė. Suvažiavimui pirmininka
vo šeimininkas kun. V. Mincevičius ir sek
retoriavo Dr. Kušlys.

Suvažiavimas, išklausęs pranešimų iš 
įvairių kraštų bendruomenių gyvenimo, 
apsvarstė lietuvybės išlaikymo, „Europos 
Lietuvio“, Pasaulio Lietuvių Seimo, Gim
nazijos Kuratorijos, sovietinės repatriaci
jos ir kitus reikalus ir priėmė atitinkamus 
nutarimus. Ypatingas dėmesys buvo at
kreiptas į lietuvybės išlaikymą ir pateikta 
keletas sugestijų tuo reikalu.

Kadangi kitais metais įvyksta Pasaulio 
Lietuvių Seimas, kitą Europos bendruome
nių pirmininkų suvažiavimą nutarta šauk 
ti po dvejų metų.

Trečiadienį suvažiavimo dalyvius pri
ėmė audiencijai šv. Tėvas savo vasaros re
zidencijoj, Castel Gondolfo.

PARTIJOS MENKĖJIMAS LENKIJOJE
Oficialus lenkų komunistų partijos orga 

nas Nowe Drogi skelbia, kad komunistų 
partija nuo 1948 m. sumažėjo 100.000 na
rių. Ji šiuo metu turi 1.300.000 narių.

Visą 40 proc. narių sudaro valstybės tar 
nautojai ir visi tie, kuriais remiasi valsty
bės aparatas. Ūkininkų yra tik 12.8 proc. 
(buvo 16,9 proc.).

DR. ADENAUERIS LAIMĖJO
Vakarų Vokietijos parlamento rinkimus 

vėl laimėjo krikščionys demokratai. Jų ats 
tovų skaičius padidėjo dar 26 (praeitame 
parlamente buvo 244, dabar 270). Kita di
džiausioji partija, socialdemokratai, turės 
169 atstovus (buvo 151).

SOVIETAI NAUJAME POSŪKYJE
Sovietų slaptoji policija buvo suėmusi Iz 

raelio diplomatą, ištardė jį ir' pareikalavo 
šnipinėti. Manoma, kad tai pradžia naujos 
antisemitizmo bangos Sov. Rusijoje.

MOKSLININKAI KASIS Į ŽEMĖS 
GILUMĄ

Geodezistai ir geofizikai, susirinkę Kana 
doje į vienuoliktąjį savo kongresą, nutarė 
mokslinių tyrimų reikalui gręžti bent 10 
mylių žemės gilumon.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

APIE ŠALTIBARŠCIUS, BLYNUS IR 
CEPELINUS...

Atvažiavau į Vilnių iš tolo, iš pačios že
maičių sostinės Telšių. Gražu, neišpasaky
tai gražu senajame Vilniuje. Vieni rūmai, 
nepalyginsi su Telšiais. O tų namų name
lių: visi nauji, nudažyti, gėlių gėlelių, ža
lumynų — marios. Stačiai dūšia šokti no
ri. O švara! Niekur tokios švaros nerasi! 
Numetei gatvėje popieriuką — tau mili
cininkas kvituką. Pyktelėjęs nusviedei kvi- 
tuką, milicininkas — antrą. Grožiesi, žavie 
si, žemaitėli, Vilniumi ir valgyti užmiršti. 
Prisiminiau, kai saulutė jau buvo apkelia
vusi Gedimino aikštę ir rengėsi už Neries 
eiti ilsėtis, žemaitiška širdis norėjo įprasto 
lietuviško valgio. Styp, styp nustypinu Gor 
kio gatve. Skaitau: „Blynai“. Trinkt, užei
nu... Valgių sąraše prirašyta įvairių įvai
riausių marciponų, ogi žemaitiškų blynų — 
nėra.

Dailiai nuaugusi moteriškaitė patarė už
eiti į valgyklas. Jau pirmoje šypt, šypt šyp 
telėjo laimė: žemaitiški blynai kepami. Iš
vargęs, suplukęs, trokšte ištroškau atsigai
vinti šaltais šaltais barščiais. Sakau:

— Tamstytėle, šaltibarščių gal malo
nėtumėt atnešti?

Ji man:
—Ukrainietiškų, lietuviškų barščių su

P SeplųnioS
TITO UŽ LENKUS

Gomulkos lankymosi proga Tito savo kai 
boję pasisakė už tai, kad dabar už Oderio- 
Neissės upių esančios ir dabar Lenkijai pri 
skirtosios žemės turinčios likti lenkų ran
kose.

PASIKEITĖ VARDŲ POLITIKA
Kaip Tassas pranešė, sovietų aukščiau

sios tarybos prezidiumas išleido įsaką, ku
riame nurodoma, kad ateityje negali gyvų 
žmonių pavardėmis būti vadinami miestai, 
kolūkiai, organizacijos ir t.t. Tame įsake 
taip pat pažymima, kad žymių žmonių var 
dais gali būti kas nors pavadinama tiktai 
po jų mirties ir išimtinais atvejais.

GRIPAS LAIVYNO MANEVRUOSE
Šiaurės Atlanto pakto kraštai ruošiasi 

laivyno manevrams, bet jie gali ir neįvyk
ti, kaip numatyta, nes į kai kuriuos laivus 
j-au įsimetė gripas, ir tie laivai nebegalės 
dalyvauti.

NEGRAI AMERIKOJE
Ryšium su Arkansas valstybės guberna

toriaus Faubus nusistatymu eiti prieš teis
mo sprendimą ir neleisti negrams lankyti 
mišrių mokyklų su baltaisiais (tam reika
lui gubernatorius panaudojo net atsargi
nių dalinius, kiek panašius savo uždavi
niais Amerikos gyvenime į mūsiškės Šau
lių Sąjungos uždavinius neprikl. Lietuvo
je), sujudo visa Amerika ir jos spauda.

To įvykio proga pažymima, kad pietinė
se Amerikos valstybėse dabar jau iš 2.800. 
000 mokyklinio amžiaus negrų, 350.000 
lanko mišrias mokyklas su baltaisiais. 
Šiais metais dar prisidės kokia 25.000.

NAUJAS HIROSIMOS AUKŲ 
APSKAIČIAVIMAS

Hirošimos miesto vadovybė skelbia, kad 
1945 m. numestoji atominė bomba parei
kalavo aukų ne 79.000, kaip iki šiol buvo 
spėjama, bet 240.000.

NAUJI NERAMUMAI VID. RYTUOSE
Rugsėjo 12 d. Lebanono ir Sirijos pasie

nyje vyko kautynės. Užpultas buvo Leba- 
nonas. Užpuolikai buvo atstumti per sieną. 
Žuvo 11 žmonių.

VENGRIJOS REIKALAS JUNGTINIŲ 
TAUTŲ SUSIRINKIME

Jungtinių fantų visuotinis svsirin’rir.ąs 
priėmė griežtą rezoliuciją, smerkiančią ru
sų įsikišimą į Vengrijos revoliuciją. 60 tau 
tų atstovai balsavo už rezoliuciją, 10 prieš 
ir 10 susilaikė.

Vengrija nusistačiusi neįsileisti jokių J. 
T. atstovų aiškintis reikalo.

Britų atstovas ta proga pažymėjo, kad 
Vengrijoje vis auga teroras, ir jau gegužės 
mėnesį Vengrijoje bus buvę kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose apie 20.000 
žmonių. Tikima, kad nužudyta jau gerai 
per 2000 žmonių.

dešrelėmis, vermišėlio, manų sriubos, char 
čo, soliankos prašom. Šaltų — nėra.

Teko nusileisti. Užsigeidžiau žolės — 
agurkų, pomidorų su grietine. Padavėja pa 
žvelgė į mane taip, lyg aš prie jos akių 
būčiau iš Gedimino pilies iškritęs. Aš jai 
aiškinau, kad mes Telšiuose jau pamiršom, 
nuo kada valgom šviežius agurkus. O ridi 
kėlių, svogūnų laiškų nuo vasario mėnesio 
"turėjom. O ji man atrėžė:

— Pilieti, čia jums ne Telšiai!
Vien blynais nebūsi sotus. Paprašiau ko 

nors stipresnio, iš mėsos.
Jums teko valgyti žemaitiškų blynų? Jei 

neteko, tai žinokit, kad jie kepami iš tar
kuotų bulvių, valgomi su grietine ar uo
giene. O man žinot, ką atnešė? Į neiškepu
sius miltus įdrėbta kažkokios košės. Še 
tau, boba, ir ragaišis!

Mėsiškas patiekalas pasitaikė geras. Tik 
be bulvių.

Turim sostinę Vilnių, tokį puikų miestą, 
už mūsų Telšius gražesnį, o prekybininkai 
nevalioja kaip reikiant aprūpinti bulvė
mis.

Pavalgius nuotaika skaidrėja. Nušlami- 
nu į Gedimino aikštę, pasižvalgau — ap
link mirgu margu. Atsisėdu ant suoliuko. 
Veiziu — telšiškis šalia nosį nukabinęs 
snaudžia. Aš bakst, bakst jam per šoną:

— Jonai, nesnausk, riestainius pramie
gosi.

Maniškis pažįstamas strakt ir pašoko, 
pažiūrėjo į mane piktai:

—■ Nusikamavau, beieškodamas žmoniš
kai pavalgyti. Vienur rašo, kad koldūnai, 
kitur dešrelės, trečioje vietoje šašlykai, o 
valgis visur tas pats.

Aš Joniui pritariau. Besėdėdami, belin- 
guodami sudėjom tokią pasaką ne pasaką,

DIENOS "Į
GRIPAS JAU DIDŽ. BRITANIJOJE

Daugelyje Didž. Britanijos vietovių ėmė 
stipriai reikštis gripas, bet, atrodo, mažai 
kur Azijos kilimo. Kai kur serga ištisos 
įmonės, uždaromos mokyklos. Nottinghame 
veterinoriui jau teko gydyti net 80 kačių.

SOVIETAI ĮSPĖJO TURKUS
Sovietai labai griežtai įspėjo Turkiją dėl 

to, kad ji Sirijos pasienyje grupuojanti ka
riuomenę.

PANIKA NEPRATUSIEMS PRIE TOKIOS 
LITERATŪROS

Tuapse vasarvietėje prie Judosios Jūros 
kilo panika, kai vietinis laikraštis ėmė 
spausdinti apysaką „Lenino keliu“. Ten bu 
vo rašoma, kad sovietų astronomas surado 
arti saulės karštą medžiagos masę, kuri pa 
galiau pajudėjo į „nuodėmingą žemę“. Tai 
turėjo sunaikinti „buržuazinį pasaulį“, bet 
„buržujai“ jau buvo užsikraustę į naują 
mėnulį ir iš ten pasuko tą degančią masę 
„komunizmo sunaikinti“. Sovietų moksli
ninkai, žinoma, sunaikino tą baisybę, bet 
kol žmonės sulaukė laikraščio numerių su 
išsigelbėjimo viltimi, daugelis suspėjo išsi- 
pardavinėti...

PASAULYJE
— Saro krašte automobilio sužeista mer 

gina beveik 200 dienų kaip neatgauna są
monės.

— Rusų geologas, atvažiavęs su ekskur
sija į Vakarų Vokietiją, paprašė politinio 
prieglobsčio.

— Argentinos sostinėje Buenos Aires 4 
vyrai įsilaužė į karinio klubo ginklų mu
ziejų ir išsinešė ginklų.

— Elektros kėdėje mirs 15 metų ameri
kietis, kuris nužudė vaistininką. Du jam 
talkininkavę kiti jauni plėšikai (14 ir 15 
metų) nubausti kalėjimu iki gyvos galvos.

— Didž. Britanijoje privačiame paveiks
lų rinkinyje aptiktas Albrecht Duerer pa- 
veil-las, ku->-. vertinamas 200.000 svarų.

— Italija, Prancūzija, Vakarų Vokietija 
ir Beneluxo kraštai išleido seriją pašto 
ženklų, simbolizuojančių taikos ir gerovės 
mintį.

— Amerikoje ruošiasi streikuoti telefo
nų tarnyboje dirbantieji.

— Lapkričio mėn. S0 d. Naujoji Zelan
dija renkasi parlamentą.

— Spalio mėn. Turkija rinksis parla
mentą.

— Britai statys atomu varomą elektros 
jėgainę, kuri kainuos 60 milijonų svarų.

— Britų parlamento narys Aneurin Be 
van pakviestas į Sov. Sąjungą.

— Baškirijoje sovietai radę 12 vietų ži
balo.

— Vokietijoje amerikiečių kariai serga 
gripu (Azijos).

teisybę ne teisybę. Vienu žodžiu, prašom 
pasiklausyti.

Pereinam per Vilniaus valgyklas. Kiek
vienoje žaliuoja salotos, padabintos grieti
ne ir šviežiais kiaušiniais .šypsosi žali agur 
kai ir mirkčioja pomidorai, išpūtę savo 
raudonus veidus. Iš virtuvių šnerves pripil 
do dieviški žemaitiškų blynų, lietuviškų 
barščių kvapai. Nepatinka tau valgyti pa
prastoje valgykloje, užsuki į specialią. Ant 
jos didžiulė iškaba: „Lietuviški patieka
lai“. Vienas užsisako cepelinų su spirgin
tais lašinukais. Kitam atnešamas skilan
dis. Visiems apetitą sužadina karšti, ką tik 
iš krosnies ištraukti vėdarai, bulvių plokš
tainis. Dzūkui atneša grikių košės su pie- 
nuku. Labai mėgstami kukuliai, skujukai...

Mudu su Joniu užsisakėm šiupinį. Sto
ras storas padavėjas atneša didžiausią mo 
linį dubenį garuojančio valgio. Dubenyje 
pūpso riebi kiaulės uodega. Kaip gardu!

Veizim, į valgyklą ateina du stori dėdės. 
Nuo kaimyninio stalo mudviem šnibžda.

— Vilniaus kavinių, restoranų ir valgyk 
lų tresto valdžia.

Visi atsistojam ir plojam tresto vado
vams. Nieko panašaus nerasite nė vienoj 
pageidavimų ir skundų knygoje.

Stovime su Joniu Gedimino aikštėj ir 
galvojame:

— Gerai būtų, kad imtų ir pasaka pa
virstų tikrove. Bet ką čia mudu sapalio- 
jam. Bene kas išgirs.

♦
Man iš netyčių teko nugirsti abiejų že

maičių vargus-bėdas, jų pasaką. Sėdėjau 
ant gretimo suoliuko ir viską įsiminiau, 
ėmiau ir surašiau. Jėi ką užmiršau — že
maičiai dovanos, o jeigu prekybos vadovai 
užpyks — labai gerai!

V. Miniotas („Tiesos“ koresp.).
13 „Tiesos"
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| Kai žemė dega I
Lengviausia žmogų pažinti bėdoje, nes 

tuomet išryškėja visas jo pajėgumas ar 
menkumas. Didelis dideliu ir lieka, smul
kus, nekaip sunertas visiškai net suskysta.

Tokiais bėdos metais mūsų rašytojas ir 
buvęs diplomatas Jurgis Savickis rašė di
džiąją savo knygą „Žemė dega“, dėl ku
rios didelės apimties leidėjai turėjo ilgai 
svyruoti, ar čia leisti, ar čia ne. Dviem 
tomais pagaliau išleido ją čikagiškė Ter- 
ros leidykla. Kadangi antrasis tomas išėjo 
praeitais metais, tai toji knyga varžėsi dėl 
šįmet už pernykštį derliu skirtosios Rašy
tojų Draugijos premijos ir nurungė kitas. 
Nors autoriaus jau nebeturime gyvųjų tar 
pe, premija bus bent jo palaikams į pasto
vesnio poilsio vietą perkelti...

Toji Savickio knyga ypatinga. Spauda ją 
gražiai paminėjo, bet ji kiek ypatinga vi
soje Savickio kūryboje. Savickis savo lite
ratūrinę rašytojo karjerą pradėjo šviežiu 
užsimojimų novelėmis — „Šventadienio so 
netais“ (1922 m.), paskui po pertraukos 
kitu novelių rinkiniu — „Ties aukštu sos
tu" (1928 m.). O paskui iš literatūros kaip 
ir išėjo ir jau ilgam laikui. Rodos, atėjo, 
Jmynė literatūron gilią pėdą ir gana pasa
kė. Kadangi mėgo pakeliauti ir paatosto
gauti, buvo europietiškų užsimojimu žmo
gus, dirbo diplomatinėje tarnyboje, labiau 
įgalinančioje po pasaulį pasiblaškyti, negu 
esant kurioje kitoje profesijoje, tai apie 
tas keliones ir atostogas jis dar parašė ke
lias knygas, pasirašydamas jas J. Rimo- 
šiaus slapyvardžiu. Bet tai nesukėlė dides
nio susidomėjimo. Rimošius nepasiekė Sa
vickio.

Jurgis Savickis, kaip rašytojas,, atgijo 
mūsų skaitančioje visuomenėje jau po šio 
karo, kai Gabijos leidykla išleido jo pikan 
tiškų novelių rinkinį „Raudonus batukus“. 
Dar kartą pastangų iš naujo įsistiprinti lie 
tuvių grožinėje literatūroje jis parodė 
Tremties išleistuoju romanu „Šventoji Lie 
tuva“. Visi tie darbai bus buvę pagrečiui 
rašyti su šia pastarąja knyga „Žemė de
ga", ypatinga tuo, kad joje rašytojas pa
noro sujungti savo kaip menininko talen
tus su gyvenimą stebinčiojo žmogaus pas
tabomis — užrašais. Vadinas, jis šioje knv 
goję leido pasireikšti sau. kaip rašytojui- 
menininkui ir kaip kasdienvbėje besiver
čiančiam mirtingajam žmogui.

Knyga rodo pastarojo karo metus, kada 
visko stigo ir kada pačiam žmogui sunku 
buvo išlaikyti savyje žmogaus didybe. Sa
vickis tą egzaminą, rodos, bus išlaikęs 
abiem atvejais.

Knygos dar neskaičiusiam čia tektų pa
sakyti, kad Jurgį Savickį karo metai už
klupo kaip mūsų valstybės atstovo nrie 
Tautų Sąjungos, retkarčiais užklystantį iš 
Šveicarijos ir į Prancūzijos pietus, nes jis 
netoli Nicos jau buvo nusipirkęs sklypą že 
mės (ir savo tą „sodyba“, be kita ko, pa
krikštijęs Ariogala). Kai dėl karo pradėjo 
degti ir siūbuoti žemė, tas sklypas vis daž 
niau priglausdavo jį, negu Šveicarija. Pa
galiau ryšiai su Šveicarija visiškai nu
trūksta, kai jo diplomatinį postą užima ki
tas. Dar pirmajame knygos tome matome 
jį kartą grįžtantį į Lietuvą, pasigrožėti 
Vilnium ir savo tėviške, o šiaip bėga karo 
dienos ir metai, o Savickis beveik visiškai 
užsimarinuoja savo prancūziškoje Arioga
loje ir ten sulaukia karo galo.

Taip, jis buvo daugelio smulkių ir reikš 
mingų įvykiu liudininkas. įvykiuose išky
la žmogus. Jis turėjo sunku metą rašvti, 
o „Žemė dega“ rodo, kad Savickis sugebė
jo išlikti ir anųjų 1922-1928 metu savo lite 
ratūrinio savitumo lygį išlaikęs meninin
kas.

Apie šią J. Savickio knygą žmonėse yra 
įvairių nuomonių, ir tos nuomonės teisin
gos, pasakytume, beveik visos, kai į patį 
tą didįjį veikalą pažiūri iš kurio nors siau 
resnio požiūrio. Svarbiausia, kad požiūrių 
čia gali būti gana įvairiu. Juos net sun
ku aprėpti. Ar Savickis davė mums ištisi
nius karo meto įvykių užrašus? Ne. Ar jis 
davė ištisinį pilną meno kūrinį? Ne. Tų 
klausimi! ir atsakymų galėtų būti daug, 
bet iš dalies beprasmiška būtų jubs ir kel
ti. Geriausia sustoti ties tomis savickinė- 
mis „Žemė dega“ knygos ypatybėmis, ku

rios ryškiausiai prasiveržia prieš skaityto
jo akis.

Pirmiausia — tai Savickis menininkas, 
kurio pajėgumas ir savistovumas iškilo jau 
su pirmosiomis knygomis, vadinas, 35 me
tais anksčiau už „Žemė dega“ pasirodymą. 
Čia jis toje mozaikinėje knygoje reiškiasi 
keleriopai. Pirmiausia, tai tuo savitu stilių 
mi, kurį per tas kelias dešimtis metų ne 
vienas mėgino bent iš dalies pasisavinti, 
bet niekam nepavyko. Net ir šios knygos 
skeptikai skaitytojai, palinkę daugiau gė
rėtis vientisiniais kūriniais, o ne mozaiko 
mis, su pagarba kalba apie šios knygos Sa 
vickio stilių, kuris nėra vien tik stilius ta 
siaurąja prasme, bet kartu ir platus litera
tūrinis išgyvenimas, ir pažiūra i žmogų ir 
pasaulį ir būdas sau išsakyti, ir pagaliau 
didžia dalim menas pats per save. Tai jam 
yra laimėjimas, o jeigu kalbėtume apie 
pralaimėjimus .tai turėtume sakyti: o ko

gi Savickis, turėdamas tokį talentą, pasi
rinko tą karo meto mozaiką, ko jis neiš
jungė iš tos didelės knygos prozaiškos kas 
dienybės? Tai jau būtų kita kalba.

Kas iš šitos daugeriopai įmanomos aptar 
ti ir stilingai parašytosios knygos labiau
siai metasi skaitytojui į akis savo meniš u 
mu?

Sakytume, daiktai ir žmonės. Gyvenimo 
srautas, tirštėjantieji karo įvykiai ir rūpės 
čiai šiek tiek suprozina vietomis ir Jurgį 
Savickį, nors jis ir juose dažnai sužimba 
menininko perlu, ties kuriuo reikia sustoti 
ir grožėtis. Bet daiktai ir žmonės yra jo, 
sakytume, medžiaga, kuri, lyg molis, lei
džia sukurti paveikslus.

Pirmojoje knygos dalyje gal Savickiui 
sekėsi daugiau sustoti ties daiktais. Besi
niaukstančių ip kulvertomis besiverčiančių 
įvykių išmestas iš kasdieninio gyvenimo 
vėžių, Savickis nukreipdavo savo žvilgsnį 
čia į šunelį, čia į darželį ar medžius, ir tas 
žvilgsnis buvo lemtingai kuriamasis: daug 
knygos puslapių, tikėkime, išliks, kaip me 
no vaizdai, nesudildyti laiko, visad gražūs, 
niekad nesenstantieji. Toje pat dalyje žmo 
gus, jei ties juo sustodavo Savickio meni
ninko akis, buvo dažniau tik brūkštelėtas 
vienu kitu nepalyginamu ir giliai įsmin
gančiu brūkšniu (pvz., iš pašto ženklo švei 
carų žemėje iššokęs Lietuvos respublikos 
prezidentas).

Antroje dalyje įvykiai suspaudė Savickį 
tarp žmonių, tai jis rečiau jau ar gal nebe 
taip dažnai žvalgosi į daiktus. Žmogus pa
traukia jo dėmesį, ir jis savitai nupiešia 
visą eilę portretų ,savo dažniau sutinka
mus kaimynus ar net rečiau pamatomus 
žmones. Iš visų įvykių tie portretai prasi
veržia ryškiausiai prieš skaitytoją.

Skaitytojas šiandien užverčia abi J. Sa
vickio knygos dalis truputį chaotiškai nu
teiktas. Daug jam kyla klausimų, daug

ĮSPŪDŽIAI ir mintys
B. LINO PASIKALBĖJIMAS SU DR. K.C. GIRTAUTU

Rugpiūčio mėnesį iš Vokietijos grįžo į 
JAV-bes Dr. K.C. Girtautas. Vokietijoj jis 
išbuvo apie metus laiko. Šią vasarą skai
tytojus pasiekė nauja jo studija anglų kal
ba „The Refugee“. Tai yra jau trečias di
desnis jo veikalas, neskaitant disertacijos 
ir habilitacijos darbų. 1950 m. išleido kny
gą vokiečių kalboje „Portraet dės Heimat- 
losen“, o 1952 m. lietuviškai „Skausmo 
Pergalę“. Dr. K.C. Girtautas maloniai suti
ko pasidalyti su skaitytojais savo minti
mis ir įspūdžais, patirtais Vokietijoje.

Mielas p. daktare, būtų labai įdomu pa
tirti Jūsų buvojimo Vokietijoje tikslą?

— Atvykau moksliniais tikslais, o taip 
pat norėdamas aplankyti savo draugus.

— Gal galėtumėte konkrečiau nurodyti 
savo mokslinių uždavinių pobūdi ir uni
versitetus, kuriuose teko darbuotis?

— Mano užduotis buvo susipažinti su 
UNESCO veikla Europoje, ypač Vokietijo
je. Tuo reikalu teko ilgiau ar trumpiau 
lankytis Koelno ir Muencheno universite
tuose. Ilgesnį laiką teko praleisti Interna
cionalinės Pedagogikos Institute Frank
furte. Darbą sudarė studijos, diskusijos ir 
paskaitos.

NAUJAS VOKIETIJOS VEIDAS
— Kiek man žinoma, anksčiau Jūs bu

vote docentu Erlangeno universitete ir 
Bambergo aukštojoj teologijos-filosofijos 
mokykloj. Ar teko ir dabar ten lankyti'?

— Taip, buvau ir ten. Stebėjausi dideliu 
pasikeitimu profesorių ir studentų tarpe. 
Daugumas buvusių kolegų perėję į kitus 
universitetus, kai kurie mirę. Pažįstami 
profesoriai ir draugai aiškino, kad dabar 
kita jaunimo generacija ir kita studijų 
dvasia, nei prieš 6 ar 8 metus, kada teko 
dirbti su studentais, daugiausia tik grįžu
siais iš karo lauko. Studentų skaičius abie 
jose mokyklose gana sumažėjęs, pastatai 
ir institutai gražiai atnaujinti, arba pasta
tyti modernūs nauji.

— Pradžioje minėjote, kad lankėte ir 
draugus. Suprantama, kad tuo tikslu teko 
daug pavažinėti Vakarų Vokietijoje. Įdo
mu būtų patirti, kokį vaizdą susidarėte 
apie dabartinį Vokietijos gyvenimą, ypač 
palyginant jį su prieš G metus regėtuoju?

— Šiandien galima kalbėti apie naują 
Vokietijos veidą. Matyti didelė materiali
nė gerovė: palaidoti skurdas ir vargas, vieš 
patavę pirmaisiais pokariniais metais. Be 
maž visi nešioja gražius ir modernius rū
bus, atrodo sotūs ir patenkinti; visi gyve
na, nepalyginti, geriau, gal kaip niekad 
prieš tai. Automobilių judėjimas Muenche 
ne ant Stachus nėra mažesnis, kaip New 
Yorke ant Broadway. Amerikietis turis
tas, atsidūręs Duesseldorfo ar Frankfurto 
naujai pastatytuose prekybos namuose, 
nustemba: tokios didelės prabangos, puoš
numo, švaros ir tvarkos jis nėra matęs nei 
Chicagos, nei Los Angeles miestuose. Stai
giai pasiektosios materialinės gerovės įta
koje reiškiasi didelis indiferentiškumas vo 
kiečių žmogaus dvasioj: nematyti didelio 
noro nei entuziazmo aukotis dėl patrioti
nių ar politinių idėjų; net religinis gyve- 

minčių ir dėl paties autoriaus, kuris neiš
vengiamai toje knygoje paliko savo charak
teristiką, ir dėl knygos meniškumo, ir dėl 
išgyventojo laikotarpio paveikslų, ir paga
liau dar dėl kitų dalykų. Kas beskaitant 
paliko stipresnį įspūdį, prie tų dalykų teks 
grįžti, o pamažu laikas sutvarkys visą cha 
osą ir atrinks visus perliukus. K. Abr. 

nimas, atrodo, daugiau tradicijos nei gilaus 
įsitikinimo išraiška. Daugumas vokiečių, 
kurie prieš 15 metų garsiai su savo Fueh- 
reriu šaukė: Du bist nichts, dein Volk ist 
alles (Tu esi niekas, tavo tauta yra vis
kas), šiandien tyliai sau sako: Du bist al
les, dein Volk ist nichts (Tu esi viskas, ta
vo tauta niekas). Šis perdėtas tik sau in
dividualizmas reiškiasi ir kitų tautybių at 
žvilgiu. Būtų netikslu sakyti, kad jis šian
dien niekina kitos tautybės ar rasės žmo 
nes, kaip kad buvo įprasta elgtis nacių 
laikais, tačiau iš jo elgesio ir žodžių jau
čiama, kad jis visais atžvilgiais laiko save 
pranašesniu. Kai senesnioji karta ameri
kiečių buvimą savo krašte supranta kaip 
vokiečių tautinės garbės pažeidimą ii- tik
rai džiaugtųsi, kad jie išeitų, jaunimas 
tuo tarpu gyvena amerikiečių kultūros 
dvasioje. Tai matyti ne tik jų apsirengime 
ir šukuosenoje, bet taip pat ir jų sieloje, 
kuri mokykloje ne mažiau žavisi Ernest 
Hemingway‘s „The old man and the sea“, 
kaip šokių salėje „Rock ‘n Roll“.

MATERIALINĖ IR DVASINĖ LIETUVIŲ 
PADĖTIS

— Man žinoma, kad Jūs, gyvendamas 
Vokietijoje, buvote užmezgęs glaudų ry
šį su lietuviais. Jūs įvairių švenčių proga 
laikėte paskaitas Vasario 16 gimnazijoj, 
Hanau, Schwetzingeno kuopoj ir bendrąją 
me lietuvių LS kuopų minėjime Mainze. 
Taip pat asmeniškai susitikote su daugeliu 
Vokietijos lietuvių ir su jų vadovais, įvai
riomis progomis praleisdamas ne vieną va 
landą tarp jų ir jų šeimose. Jūs pamatėte 
jų materialinį ir dvasinį gyvenimą. Kaip 
jis atrodo?

— Taip, man teko sutikti daug lietuvių 
įvairiose Vokietijos dalyse: daugiau ligo
nių, nei sveikų; daugiau bedarbių, nei dir
bančių; daugiau senu, nei jaunų. Jų gyveni 
mo sąlygos labai skirtingos nuo tų UNROS 
ir IRO laikais buvusiųjų, kaip ir nuo tų, 
kuriose gyvena išemigravę Amerikoje ar 
Kanadoje. Pats mačiau ne vienu atveju, 
kad jie neturi pakankamai ir gerai paval
gyti, kad jų apsirengimas skurdus ir pras
tas, jų butai aplūžę ir šalti, jų baldai su
dėvėti ir kieti —■ mačiau ir patyriau, kad 
jų gyvenimas daug vargingesnis ir skur
desnis, nei jų kaimynų vokiečių, nei jų tau 
tiečių lietuvių įsikūrusių užjūry. Sutinka
ma ir išimčių, bet jos ant pirštų suskaito
mos. Skirtingas yra ir dvasinis vargstan
čiųjų nusiteikimas. Jie nesijaučia įsikūrę 
ir suradę antruosius namus. Dienas leidžia 
apatijoje, prislėgti ir laukdami. Bet jų tė
vynės ilgesys yra gyvas, jie laukia viltin
gai, kada galės sugrįžti į laisva tėvų kraš
tą ir jame laimingiau gyventi. Jų tarpe bu 
vodamas pajunti, kad jų sielos kenčia 
skausmą, iš kurio daugelis tremtinių ma
žiau ar daugiau jau yra išsilaisvinę. Jie 
dar jaučiasi svetimi tarp svetimųjų (daž
nai ir tarp savųjų) ir dėl to kenč'a, leisti
nom ir neleistinom priemonėm stengda
miesi „pamiršti“ tą gyvenimą, kuriame jie 
nūn yra.

— Ar Jums, Daktare, atrodo, kad patys 
lietuviai pakankamai stengiasi palengvinti 
šį dvasinį ir materialinį skurdą?

— Tai svarbus klausimas. Aš pastebė
jau tris šaltinius, iš kurių teka sustiprini
mas vargstantiems lietuviams Europoje.

1. Amerikos Lietuvių Šalpos organizaci
ja Balfas. Teko asmeniškai patirti žmonių

(Nukelta į 4 psl.)
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TLiMčiaiM
Mūsų programa

Visa Krikščionybės programa telpa Evan 
gelijos palyginime apie raugą ir garstyčių 
grūdą. Ten išdėstyti galutiniai Bažnyčios 
tikslai. Evangelija apie garstyčios grūdą 
vaizduoja valstybės užsienių politiką, Evan 
gelija apie raugą vaizduoja valstybes vi
daus politiką. Bažnyčios užsienio politika 
yra tikėjimo išplatinimas po visą žemę ir 
veikimas tol, kol visuotinosios .Bažnyčios 
pavadinimas pasidarys visiška tikrovė. Iki 
šiol tas Bažnyčios tikslas tik pusiau teat- 
siektas. Bažnyčia, iš garstyčios grūdo iš- . 
augusi į visą pasaulį gaubiantį medį, turi 
tapti ir viską perimančiu raugu.

Išorinė katalikybė be vidinės kataliky- 
bės yra kūnas be sielos. Apie tai tegul atsi 
mena ypač tie, kurie katalikybei pajėgu
mą mato tik katalikų bažnyčių, draugijų, 
laikraščių ir labdarybės įstaigų dideliame 
skaičiuje, šv. Jonas savo Apreiškime kal
ba apie laikus, kada krikščionys bus tik iš 
vardo, kada jie, nors gyvens, bet bus mirę. 
Daug kas yra tik iš vardo ir iš pavidalo 
kataliku, bet Dievo karalystė yra panaši Į 
raugą, kurį įmaišė moteriškė į tris miltų 
saikus ir kuris visa suraugino. Visa! Be 
išimties!

Palyginimas apie raugą primena, kad jei 
gu laikai save kataliku, tai visa tavo pašau 
lėžiūra turi būti visai katalikiška. Viskas, 
arba nieko! Dieviškąjį Apreiškimą turime 
priimti visoje visumoje. Kas atmeta nors 
vieną žodį, išėjusį iš Dievo burnos, tas, 
sveikai galvojant, turi viską atmesti. Kas 
tik vieną vienintelį kartą yra „apsigavęs“ 
Dievo teisingumu ir neklaidingumu, tas 
jau negali pasiremti visu tikrumu ir kito
mis tikybos tiesomis. Visais laikais Baž
nyčia laikėsi to nusistatymo. Kas sąmonin
gai ir laisvai atmeta nors vieną Dievo pa
skelbtą ir Bažnyčios tikėti paduotą tiesą, 
tas yra iš Bažnyčios išmetamas. Bažnyčia 
laiko savo globoje nusidėjėlius, bet nepa
kenčia netikinčiųjų. Tą patvirtino ir Bene 
diktas XV pirmoje savo enciklikoje: „Ka
talikų tikėjimas yra tos rūšies, kad prie jo 
nieko negalima nei pridėti, nei atimti. Jį 
reikia arba visą priimti, arba visą atmes
ti“. Viskas, arba nieko!

Šis palyginimas turi pažadinti sąžinės 
sąskaitai. Ar išpažįstame visą tikėjimą, nie 
ko neišleisdami ir nieko nenuslėpdami, ar 
esame tokie katalikai, kurie ir savo dar
buose ir kalbose teturime tik tą vienintelį 
tikslą, ar esame pilnai persiėmę kataliky
bės dvasia!

R. Maeder

Pamaldos
GLOUCESTER — šį šeštadienį — rugsėjo

21 d., 12.30 vai., Šv. Petro bažnyčioje, 
London Road.

STOKE-on-TRENT — šį sekmadienį —rug 
sėjo 22 d., 12 vai., Sacred Heart bažn., 
Queen's Ave., Tunstall.

KNYGOS
„Laisvasis Pasaulis“ žurnalas Nr. 1. — 

kaina 3 šil. 6 d.
„Karalaitės Gintarės ilgesys“ — 9/2.
„Popular Lithuanian Recipes“ — 14/8.
„Kovose dėl Lietuvos“ II dalis kietu vir

šeliu — 43 šil.; minkštu — 38/6.
„Trisdešimt meilės žodžių“ — 11 šil.
„Šventoji istorija — Naujas įstatymas“ 

— 2/6.
„Sėja“ žurnalas Nr. 5. — 3 šil.
Prašau visų atsiskaityti už 11 t. Liet. En 

eiki. Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 
LonJon, W.4.

kiniam tabakui.
— Nestiprus žemės drebėjimas buvo
— Škotijoje jau buvo sniego.

JURGIS SAVICKIS
į

DAKTARAS, DVIRATIS IR I
AUTOMOBILIS

Į mano gilių studijų kambarį įvirto dak
taras.

Ne knygos autorius, bet mūsų provin
cijos daktaras. Jis įsiveržia į kambarį tos 
vynuoginės degtinės, „maro“, buteliu neši
nas. Jis yra jau seniai pažadėjęs man su
rasti kalnų ūkininkuose ir išlaiko savo žo
dį. Mėgstu tokį daktarą. Jis pats džiau
giasi šiuo savo žygiu, kaip vaikas. įbėgda
mas jaunatviškai jis nutelškia savo nuo 
Ifetaus apsiaustą, suspėjusį jau kažkur su 
mirkti. Tiesutėliai ant mūsų stalo seklyčio
je. Aš tą žinau, iš anksto įspėju žmoną 
„skubos keliu“ užkirsti jam kelią ar bent 
pašalinti nuo stalo visus mano raštus.

Nuo mano stalo, įsivaizduokite sau, ma
no brolio ūkininko — gyvenime pavyzdin
go ūkininko! — iškilminga proga man pa
dovanoto.

Tikras ąžuolinis stalas ,iš mūsų ąžuolų, 
mūsų ūkyje augusių, tikro sodžiaus meiste 
rio pagamintas. Kas gali būti geresnio? Aš 
jį visuomet vežiojuosi su savim. Net ir 
čia esu atvežęs iš Lietuvos.

Su daktaru susimušava stikliukais.
— M-a-ras! — Supliauškiname abudu 

liežuviais.
Tik tas maras man šiandien atrodo kiek 

silpnutis. Aš primerkiu viena akimi ir pa
žiūriu negerai J daktarą. — Ar tik nebus 
jis savo laboratorijoje destiliuotu vande
niu pragiežęs... — Tokia falsifikacija! 

Toks negerumas. Ir toks nusidėjimas žmo 
gaus teisėms.

Tas žmogus pirma per kiauras dienas 
trukdydavo man sode su savo pupelėmis. 
Dabar destiliuotą vandenį prasimanė.

— Bet ar galima ligoniui gerti? — klau 
šia žmona. Ji nenori, kad aš su šiuo skais- 
čiuoju pasauliu greitai atsisveikinčiau.

— Kiek tik nori. — Daktaras pasitiki sa 
vim. — Esu užpirkęs tris butelius... Kiek
vieno butelio kaina 300 frankų.

Ta sąskaita įvaro man garo ir dar. tur 
būt, pakelia vienu laipsnių karštį.

Temperatūra ir šiaip rodo: 39! Bet aš 
esu ištvermingas. Ariogalos ūkininkai nuo 
niekniekių taip lengvai neišgaišta.

Dėl mados vis dėlto daktaras užrašo 
man vaistų. Ir net daug vaistų. Žmona tu
ri dabar nemaža vargo pirmiausia surasti 
tuščių buteliukų. Be stiklo — joks vaistas! 
Toks šios dienos posūkis Prancūzijoje.

Bet karštis atšlyja. Mes klausomės su 
žmonele mūsų seklytėlėje radiją. Kalba
mės, kas darosi Danijoje. Apie Lietuvą ji, 
matyti, tyčia neužsimena. Ji žino, kad aš 
ją sapnuoju, ja sielojuos ir vis vien nieko 
gero nesužinau. Kas mane ir kankina.

šiandien aš dirbu. Prakaitas liejas. Iš 
tikrųjų, tas lietus tiek bloga bus man pa
daręs!

Pas gerąjį mano kaimyną, tą belgą, 
staigus potvynis išnešė visutėlę jo mūro 

sieną. Kokį 15-20 metrų ilgumo. Kadangi 
tas gatvės mųras buvo aukščiau namo, tai 
tas balastas krito į namą. Iš to staigumo 
toji torpeda ko tik nenunešė visą namo 
kampą. Bet belgai — ramūs žmonės. Per
daug jis tuo nesijaudino. Dabar galima 
nušliaužti pas jį tiesutėliai per langą j jo 
namą.

Kai aš sirgau, jis rimta mina ir, man at 
rodė, puošnesnis, šiam tikslui parinktu, 
kostiumu atėjo manęs aplankyti. Vienkart 
pranešti linksmesnę žinią, kad jo uošvė 
Briuselyje surado pagaliau savo name iš 
senų laikų paslėptą portvyną. Ak, tas port- 
vynas, apie kurį jis tiek laiko kalbėjo, vi
suomet tuo pačiu metu norėdamas suteik
ti man malonumo. Ir jo žmona, verslo šo
kėja. Ir jis puikus muzikas! Portvynas, be 
kurio aš, esą, negalėsiąs net grįžti į Lietu
vą. Neužsukęs pas jį į Briuselį ir nepara
gavęs pirma. Portvynas, kurio jis niekam 
neįeisiąs, be manęs, gerti. Portvynas, senas 
gaivinantis, kažkokio prieštvaninio bičiu
lio iškilminga proga jam padovanotas. Pa
tinka man belgai.

Šiandien jis irgi praneša man naujieną, 
jį liečiančią. Jis yra angažuojamas į Monte 
Karlo teatrą. Tuo būdu iš bedarbio ir amži 
no pabėgėlio jis pasidaro dabar darbinin
ku.

O mūsų keliokšyje visą dieną stumdos 
žmonės, prašydami daržovių.

Daržovių! — Kaip išmalda.
— Nieko, nieko neturime!
— Rien. Rien. Rien!
šis sakinys seniai yra man žinomas ir 

seniai rėžia man ausis.
Mano žmona šiandien nenulipa nuo dvi

račio. A propos, dviratis! Neseniai mokė
jome mes už jį 1400, šiandien, po dviejų 
metų, siūlo 7000. Šiandie šeštadienis. Die
na, kurią — vieną kartų per savaitę — tei 

kiama mėsa. Šiandie .miestelyje mėsa.
Daržovėmis papirktas batsiuvys kviečia 

atsiimti pataisytu batų. Pataisyti batai — 
retenybė! — Paskui į meriją. Šiandie pas 
kutinę diena ofic. informacijai suteikti, 
kiek mes produktuojame pupelių, įvairių 
gėlių ir alyvų, šlamštas tas viskas, bet vis 
dėlto rimtas oficiališkumas.

Irgi nusipirkome paršą — boba neturė
jo vargo! — Šiais laikais neįtikėtinas ste
buklas aptikti paršą ir jį nupirkti. Vargšas 
10-ties kilogramų paršas, o kiek schemų ir 
raštų dėl jo! Tik burmistras, kaip geras 
žmogus, tikino mus, kad per daug nuolati
nių maisto kortelių iš mūsų neimsiąs... 
Viltis.

Rytas. Pro šalį praeina mūsų atsargos 
pulkininkas, daktaras. Būtinai sustoja ties 
mano dvaru savo plikę nusišluostyti. Kaip 
paprastai, sunkiai tempdamas savo medžio 
klinę tarbą — bulves ir mėsą savo žmonai 
iš miestelio. Jau 7-ta, gal net pati 8-ji. Ma 
no triušiai tripsnoja. visi kaip vienas pus
ryčių reikalauja.

Šiaip ir taip išsikalbam su pulkininku. 
Visuomet po rytmetinį žodį vienas antram 
suteikiame. Gi du geri kaimynai.

Visai staigiai esu nusipirkęs iš jo auto
mobilį. Jam jis buvo nereikalingas dabar; 
pirko savo laiku evakuotis, nemokėdamas 
visai automobiliu važiuoti. Niekuomet juo 
nevažiavo ir neišvažiavo. Pats automobi
lis gi neina! Dabar siūlau 8000. Jis mokėjo 
8000 ir man už 8000! Jis sutiko tuojau. Bet 
šiandie dviratis 7000. kaip čia susiorien
tuoti?

— Bet aš savojo nesu dar pardavęs...
— Pinigai man no-ci': :.ingi tuojau.
Aš esu pažadėjęs sumokėti už jo maši

ną, kaip tik aš parduosiu savąją puošnią
ją-

Sudiev mano diplomatinės raidės — 
„C.D.“ Daug yra pasiūlymų už 70.000. Tik 
reikia pirma sutvarkyti muitą už mašiną. 
Mat, diplomatas, muito nemokėjęs! Tai da 
bar be galo keblu ir sukta.

Visuomet aš klausiu savęs: Kas Lietuve 
je? Nėra žinių, nėra laiškų iš Lietuvos.

Visi pasaulio laikraščiai pranešė, kad da 
nų karalius, tas 72 metų žmogus, nugriuvo 
nuo arklio. Susižeidė. Paguldytas ligoni
nėje. Du kartu kraujo transfuzija. Būklė: 
gerėjanti, negerėjanti. Jis šią valandą bu
vo visų žmonių sąmonėje. Šis tautos hero
jus. Vokiečių okupacijos metu tenka tiek 
daug pakelti.

Aš dabar tik pasiguodžiu: kodėl jo anks 
čiau nebūsiu pasveikinęs vardinių proga? 
Juk buvau tiek laiko Danijoje ir jį paži
nau.

Tarp ko kito, danų karalius gal pagy
siąs, taip sako paskutinioji žinia.

Mielai, su žmonele, prisimename Daniją. 
Kadangi iš Lietuvos, kaip sakyta, jokių 
laiškų ir jokios žinios. Tuo būdu vėl ir vėl 
Danija: vis arčiau šiaurės.

Viena ar ne iš septynių mano žmonos 
tetučių mirdama paliko Jutlandijoje mažą 
ūkelį. Pretendenčių, tikriau į „eilę“ atsi
stojusių .esama „17 kuzinių“. Ne „baisių“, 
nes sodžius joms neįdomus. Mažas ūkelis 
Jutlandijoje! Pinigų mes susigraibytume 
įsikurti. Bet aš vis dėlto dar klausiu:

— O žiemos darganos? Kalėdų pūgos ir 
šlapdribos? Tos tikrosios, daniškosios?

— O maistas? Tas tikrasis, daniškasis. O 
vasara? Gėlės ir karvės?

Aš pavergtas. Be to, tiek pažįstamų 
ir draugų. Aš sutinku. Mes „perkame" 
ūkelį. Danijoje.
U S.

(Iš Terros išleistosios knygos Žemė dega.)

.J
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS VOKIETIJA

LONDONO LIET. MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

šeštadienį, 4 vai. po pietų, Lietuvių Na
muose šaukiamas Moterų Klubo susirinki
mas.

PROF. A. RAMŪNAS LONDONE
Londone lankėsi Ottavos universiteto Ka 

nadoje profesorius A. Ramūnas.
Profesorius ta proga buvo susitikęs su 

savo bičiuliais ir pažįstamais, aplankė taip 
pat ir „Europos Lietuvio“ redakciją.

Lietuvių knygų skyrius Frankfurto mugėje
Š.m. spalio 5-10 dienomis Frankfurte 

prie Maino (Vokietijoje) įvyksta tarptau
tinė Knygų Mugė, kurioj dalyvaus apie 
1.200 firmų. Jų tarpe bus ir pabaltiečių 
(estų, latvių ir lietuvių) knygų skyriai. 
Tai bus pirmas atvejis, kuriuo ir lietuviška 
knyga mėgina išeiti į tarptautinę plotme 
laisvajame pasauly. Todėl būtų gera, kad 
ir lietuviai tomis dienomis aplankytu 
Frankfurto Knygų Muge. Jos atidarymas 
įvyks spalio 5 d. Messe-Hallėj.

VAIDILOS SUSIRINKIMAS
Š. m. rugsėjo 29 d„ 4 vai. p.p., Parapijos 

salėje šaukiamas Londono „Vaidilos“ sam
būrio metinis narių susirinkimas.

Kviečiame atvykti narius ir prijaučian
čius.

Sambūrio Valdyba

VERTINA DARBĄ
M. Rėklaitis iš Čikagos, užsisakydamas 

įrištą „Saują derliaus“, sumokėjo 4 dole
rius.

J. Jakimavičius Nidos Knygų Klubui 
stiprinti paskyrė 4 šil.

WOLVERHAMPTON AS

MUENCHENAS
Atidarytas „Susitikimų namas“ Muenchene

Š.m. rugsėjo 6 d. Muenchene, Rauchstra- 
sse 22, įvyko „Susitikimo namo“ šventini- 

■ mas ir atidarymas, šis namas. įgytas dau- 
. giausia Laisvosios Europos Citizens' Servi

ce iniciatyva ir parama, yra skiriamas ivai 
rių tautybių pabėgėliu kultūriniams reika
lams. Tai buvo matyti ir atidarymo dieną 
— sienose buvo iškabinti čeku, latviu ir lie 
tuvių dailininku paveikslai (atskirame 

> kambary kabėjo Vasario 16 gimnazijos jau 
nesnių klasių moksleiviu piešiniai), o žy
mus vengru pianistas Jullian Karolvi atli- 

; ko Fr. Chonino ir Fr. Liszto kūriniu. Ir atei 
ty „Susitikimų name“ tremtiniai galės 
rengti mažus koncertus, paskaitas, parodė
les. susirinkimus. Taip pat jau pradėta or
ganizuoti biblioteka, kurioj bus įvairiu tau 

- tvbių knygų. Numatoma, kad toks susiti
kimu namas bus atidarytas Dusseldorfe. 
Lig šiol jų tebuvo Stockholme ir Kopenha
goj.

ėjus; DBLS Pirmininkui p. Bajorinui už 
Vokietijos skautų apnakvydinimą ir mai
tinimą; p. Tamašauskui už lietuviškų pašto 
ženklų parodos įrengimą; p. Adomoniui už 
stovyklos papuošimus: herbus, vytį ir kt.; 
p. Černiauskienei už tautines juosteles do
vanoms; p.p. Užkuraičiams, Jurkoniams, 
Lickams ir Jurams už apnakvydinimą Vo
kietijos skautų savaitę po Džiamborės.

Ypatingai dėkojame Sutton Coldfield, 
Birmingham ir apylinkių lietuviams už 
dažną apsilankymą ir visokeriopą paramą 
stovyklos metu. Dėkingi esame visiems 
mus sveikinusiems ir tiems, kurie rado ga
limybės mus aplankyti, taip pat visiems 
Anglijos Džiamborės Fondo aukotojams, 
sudėjusiems net 98.19.9. Be jų įnašo nebū
tume galėję padengti visų reprezentaciios 
išlaidų, prašokančių 750 sv. (neįskaitant 
išlaidu ryšium su propagandinės literatū
ros išspausdinimu).

Pagaliau nuoširdi padėka „Europos Lie 
tuviui“, kurio dėka taip puikiai pavyko 
pravesti Džiamborės Fondo vajų.

Visiems aukščiau išvardintiems ir vi
siems tiems, kurie mums padėjo, bet kuriu 
pavardės mums nėra žinomos, iš visos šir 
dies tariame skautišką ‘AČIŪ!
Džiamborės vienetų skautai ir vadovai

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGA

Tautos Šventės minėjimas

Rugsėjo Aštuntosios — Tautos Šventės 
minėjimas, įvykęs pereitą šeštadieni, su
būrė didžiąją dalį kolonijos tautiečių ir 
svečių iš gretimų kolonijų: Birminghamo, 
Cannocko ir Stoke-on-Trento, o tain naf ir 
atstovų iš vietos latvių, lenkų, ukrainiečių 
ir vengrų. DBLS sk. pirmininkas D. N'—bu 
tas, pasveikinęs gausiai susirinki u-- ■ tau
tiečius ir svečius, paskaitai pakvie'ė kolo
nijos kapelioną, kuris savo pusvalandį tru
kusioje kalboje iškėlė lietuvio vardą seno
vėje ir netolimoje praeityje, kovas už sa
vo kraštą ir kultūrą. Prisimename tai to
dėl, kad nueitasis kelias mus žavėtų ir įpa 
reigotų!

Meninę programos dalį pirma karta iš
pildė priaugantis jaunasis kolonijos atžaly 
nas. Kunigunda Kaminskaitė deklamavo 
„Pūsk vėjeli“, Edmundas Karnilavičius —■ 
„Mano gimtinė“, Jonukas Barčauskas — 
„Partizanai“, Birutė Rentelytė iš Stoke-on- ... ______ _______ ... ________  ___  ___
Trento padainavo „Aš žinau, man sakė“, o borte ir tuntininkas P. Cibitis apie Rover- 
devynmetė Gražina Narbutaitė paskambi- mootą, skautu laimėjimus Lietuvai ir lie- 
no pianinu „Tykiai, tykiai Nemunėlis te- ' • ■ ‘ • • 
ka“, „Močiutė mane barė“ ir prancūzišką 
„Rytmečio dainą“.

Pasilinksminimo metu buvo pravesta tur 
tinga loterija, kuriai fantus iš anksto su
aukojo kolonijos gyventojai. Pati sk. valdy 
ba jiems už tai širdingai dėkoja. Džiugu 
paminėti, kad, priaugant mažiesiems, sk. 
pirmininkas jau organizuoja Vargo Mokyk 
lą.

Sekmadienį vyko religinė dalis, kur vie 
tos bažnyčioje buvo tiesiog klasiškai pa
giedotos lietuviškos giesmės. Linkėtina, 
kad susiorganizuotu pastovus nuolatinis 
choras ir savo giesmėmis bei dainomis ga
lėtų pradžiuginti ir gretimas kolonijas.

NOTTINGHAMAS
Nauja užeiga lietuviams

Rugsėjo 28 d., 6 vai. p.p. Imperial Hotel, 
St. Jamess str., (lietuvių vadinamalame 
Truman), antrame aukšte, įvyksta atidary 
mas antro Nottinhamo lietuvių Užėjimo 
Kambario (Klubo) „Romuva“.

Jis veiks šeštadieniais nuo 6 iki 10 vai. 
ir sekmadieniais nuo 7 iki 10 vai. p.p.

Visos kitos informacijos bus gaunamos 
vietoje, iš DBLS skyriaus Valdybos narių.

Padėka
Nottinghamo lietuvių parapijos bažn. Ko 

mitetas ir kapelionas širdingai dėkoja pre
legentui V. Ignaičiui, kun. J. Gutauskui ir 
visiems minėjime dalyvavusiems lietu
viams kunigams, Škotijos lietuvių šv. Ce
cilijos choro vedėjai p. A. Varnaitytei— 
Mullen ir visiems choristams, Nottinghamo 
tautinių šokių grupės vadovei D. Fidlerie- 
nei ir šokėjams, Nottinghamo Moterų D- 
jos pirmininkei B. Kiburienei, šeiminin
kams E. Vainorienei ir Z. Matulevičiui ir 
visoms draugijos narėms, visiems kitiems 
prisidėjusiems prie parengimo Notinghamo 
lietuviams, taip pat atsilankiusiems iš arti 
ir toli, ypatingai coventriečiams su J. Kaz
lausku priešaky.

Tik jūsų visų parama parodė, kad lietu
vis, kokiose sąlygose begyventu, dvasioje 
yra stiprus Dievui ir Tėvynei. Ačiū jums 
visiems.

Bažn. Komitetas ir kapelionas

'uiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiininniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu'

VACLOVAS PIŠČIKAS 
prašomas atsiliepti savo seno tėvo šauks
mui, kuris savo senose dienose yra nasiil- 
gęs savo sūnaus. Taip pat ieško jo teta iš 
Amerikos ir sesuo Buivydienė iš Lietuvos 
Tėvo ir sesers adresas: Kuršėnų stotis. 
Kuršėnų rajonas, Lietuva.
Jei kas turi žinių apie n. V. Pišč.ika. malo
nėkite pranešti šiuo adresu- J. Urbonas, 
63 Ewbank St.. Stockton on Tees. England.
................................................. .

BRADFORDAS
Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.
Pasiruoškite sutikti žiema — pasisiū
dinkite CROMBIE apsiaustą, geriausia 
pasaulyje drabužį.

JOHN GAY.
25, Manc’^ster Road. Bradford.

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.

Vienybės, tikėjimo, medi
cinos ir politikos maišaty

Mečys Musteikis

Diskusijoms ilgai nusitęsus, nesinorėtų 
dar kartą prie jų sugrįžti, tačiau K. Drun
gai ir vėl netiksliai, net užgauliai, palietus 
rimtus dalykus (žr. E.L. Nr. 31, 1957.VIII. 
8), tylėti negalima, nes tylą gerb. skaity
tojai palaikytų pritarimu toms mintims.

Dėl tikėjimo, medicinos ir politikos. Kai 
Anglijoje savo laiku buvo svarstomas įsta
tymo projektas, pagal kurį krašte turėjo 
būti įvestas nemokamas gydymas, tai prieš 
tokio įstatymo įvedimą griežtai pasisakė 
daugelis Anglijos gydytojų, reikšdami pro
testus, agituodami ir t.t. Tačiau dėl tokio 
gydytojų politikavimo medicina tikrai ne
pavirto politika... Medicinos tikslas liko ir 
toliau tas pats: gydyti, rūpintis sveikata. 
Panašiai yra ir su tikėjimu. Dvasiškuos 
dalyvavimas politikoje nėra mastas, pagal 
kuri galima būtų tikėjimą priskirti vienur 
ar kitur. Ir čia reikia žiūrėti tikėjimo es
mės, jo paskirties. Medicina rūpinasi kūno 
sveikata, o tikėjimas — žmogaus sielos 
sveikata. Gydytojai gali politikoje dalyvau 
ti, rūpindamiesi sveikatos, medicinos ar ki
tais klausimais, tuo nepakeisdami medici
nos paskirties. Taip ir dvasiškiia: gali ir 
net privalo (nes to reikalauja pašaukimas) 
rūpintis, kad politinės partijos neskriaus-
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šiomis dienomis DBLS Valdyba išsiunti
nėjo savo skyriams bendraraštį, kurio čia 
pakartojame kai kuriuos skyrius.
Nario mokestis

Kiekviena sąjunga gali gerai veikti ir 
daug padaryti tik turėdama sąmoningus 
narius, laiku atliekančius visas savo pa
reigas. DBLS Valdyba iš naujo šaukiasi į 
visus savo narius, kad laiku užsimokėtų tų tikėjimo reikalų, kad būtų tinkamos ga 
nario mokestį, kuris sudaro vieninteles mū 
sų Sąjungos lėšas.

Mūsų Tėvynės okupantai bolševikai la-

P.L.S.S. „Aušros“ Tuntas mini Tautos 
Šventę

Ryšium su Tautos švente rugsėjo 8 d. 
įvyko PLSS „Aušros“ tunto sueiga.

Tuntininkas P. Cibitis apibūdino dienos . ...
reikšme ir sveikino skautes ir skautus, ku “al nori, kad visos lietuvių organizacijos 
rie atstovavo Lietuvai pasauliniam skau- užsidarytų. Neorganizuotas lietuvis užsie
nių saskridv. Jamboree ir Royer-moote nyje jiems nepavojingas, nes paskiro vieno 
Amdijoj išreikšdamas jiems už gerai at- balso pasaulyje niekas įklauso. Gerai vei 
liktą uždavinį vieša pagyrimą. Jis taip oat , . . .. . , .. .
pasveikino tunto iūr. skautus 35 metu liet, kianciose organizacijose nario mokestis įne 
jūrų skautu sukaktuvių proga ir vyr. sk. šamas vos prasidėjus kalendoriniams me
si. Rūta Kiulkaitytė. davusia vyr. skaučių tams. Todėl kreipiamės į visus savo na- 

lius iūr. skautams įteikė jubiliejui paminė 
ti išleistuosius metalinius J sk ženklus •
Jubiliejinis j. sk. ženklas buvo įteiktas ir Nors Sąjungos narių šeimoms nario mokes kinti, ką jis taip rašydamas manė. Dabar 
Vasario 16 Gimnazijos mok. Fr. Skėriui, tis nėra privalomas, bet ir jie prašomi, gi liko didelis klaustukas skaitytojams, o 
kaip ilgamečiam jūrų skautui ir mie- ka(j jr kuktja kasmetine auka kiekvienas man vis atrodo, kad atspėjau... Bet tai 
lam „Ausros tunto skautų bicnuliui. -------- t,, — yra tikrai neesminis dalykas, ir prie jo ne

verta ilgiau sustoti. Tačiau negalima pra
eiti tylomis tos vietos, kur K.D. rašo anie 
..Katalikų bažnyčia ar kurį nors kita žmo
gaus ranku bei proto kūrinį“ (E.L. Nr 31). 

patirtus Škotijoj, kurioj jis turėjo progos dėmesį reikia kreipti į lėšų telkimą, kuris 1£\ Drungai manyti^vienaip^ ar Ji
buti su s.v.sl. V. Lįnertu. . turėtų būti baigtas prieš Kalėdų šventes,
mok FrUSkėrysm° Vykintas ir Nario mokesčio imokėjimas svarbiau-

Anglijoj stovyklose buvusius pasveikino s'as darbas, kurį dauguma DBLS narių at- 
Rajono vadeiva ps. T. Gailius, išreikšda- lieka. Todėl reikia pasitempti, kad nors ši 
mas jiems pagyrimą. _ _ pareiga būtų tinkamai atlikta,
dainos, kuriu jau didele dali pasisavino Linkime skyrių Valdyboms ir nariams 
„Aušros“ tunto skautai. Sueiga baigta „Lie ryžtumo ir sėkmės darbuose, 
tuva brangi“.

limybės auklėti jaunimui tikėjimo dva
sia ir t.t. Todėl visai suprantama, kodėl 
dvasiškija paremia daugiausia krikščioniš 
kų pažiūrų susigrupavimus ir net pati ak
tyviai dalyvauja politikoje. Be to, kiekvie 
nas dvasiškis, pasirinkdamas tokį pašauki 
ma, nenustoja nė savo pilietinių teisių; ir 
jam juk valia politikoje dalyvauti. Tai ko 
gi čia dėl to piktintis? ’

Gal ir neatspėjau, ką turėjo galvoj K.D., 
ižodi. Vokietijos Rajono vadeiva ps. T. Gai rius ka(J už šiuos metus kurje jau baigia- kalbėdamas apie Ispanijoje kinkomą „Po- 

si, nedelsdami įneštų savo nario mokestį. 11 a Dievą , bet tokiu atveju reikėjo paais-

Ictlll f (ClublUc LLillvU blldUI.U kJIC. L1U 1L UI • , • *1 *
Sueigos metu vyr. sk. si. R. Kiulkaitytė Paremtų Sąjungos veikimą.

papasakojo apie pasaulinį^ skaučių saskry- Baigiantis 1957 metams, kviečiame sky- 
r'Lf Valdybas ir narius sukaupti jėgas ir dė 
ti visas pastangas, kad užsibrėžtieji šiems • 

tuviu tautai ir savo asmeniškus įspūdžius, metams darbai būtų įvykdyti. Rimčiausią f

T. Taurius Jaunimo organizavimas
Skyrių Valdyboms pranešame, kad š.m. 

DBLS atstovų Suvažiavimui pageidaujant
„ ___ _______ ... .. . „ DBLS

Valdybos iniciatyva sudarytas Organizaci
nis Komitetas, į kurį įeina: J. Alkis, S. Bo-

A. Vilčinskas, I. Kušneraitytė, R.

taip. tačiau nevalia užmiršti, kad Europos 
Lietuvis yra bendruomeninis — neutralus 
laikraštis, kurio skaitytojai yra ir katali
kai. Minėtas išsireiškimas aštriai užgauna 
katalikų tikėjimą.

K.D. nepatenkintas, kodėl šalia kitų re
žimų paminėjau ir buvusi kitados Lietu
voje. Sunku K. Drungai įtikti: anksčiau 
jis buvo nepatenkintas, kodėl nepaminėjau

Ispanijos režimo, o kai šalia Ispanijos pri
siminiau ir buvusį į jį šiek tiek panašų 
mūsiškį, tai vėl negerai (reagavo, lyg 
nuospaudos užmintas)... Keista logika: 
Įima kalbėti apie kitų tautų režimus, 
apie savąjį — ne! Lyg mes gyventume 
kitų tautų gyvenimu, o ne savosios;
mums rūpėtų tik svetimųjų reikalai, o ne 
savųjų. Atseit, tekalba apie buvusį reži
mą kraštas, tik mums nevalia, lyg kokiems 
nepilnateisiams piliečiams, lyg mums trem 
tyje nevalia būtų pasimokyti iš mūsų pa
čių praeities klaidų. Man atrodo, kad svars 
tant lietuvybės klausimus, kai kada rei
kia, nors nenoromis, prisiminti mūsų pa
čių praeitį, kad nepatektumėm ir čia, trem 
t.vje, į pinkles iškreipto patriotizmo, kurs 
ne tik pačiai tautai yra žalingas; jis gali 
likti labai žalingu stabdžiu ir lietuviškajai 
vienybei tremtyje! K. Drungai reikėtų pri 
kišti ir kitą nenuoseklumą. Visokeriopą 
mūsų praeities kritiką adresuodamas kraš
tui, jis pats Ispanijos režimo kritiką ne is
panų tautai, bet E.L. skaitytojams pa
skyrė...

Manau, dauguma mūsų žinome ar bent 
nujaučiame, dėl kurių pagrindinių priešas 
čių tremtyje stokojame lietuviškosios vie
nybės, kodėl neturime vieningo vyriausio
jo politinio organo ir t.t. Apie tai labai 
daug buvo rašyta įvairių mūsų susigrupa- 
vimų spaudoj. Kai kurie pasisakymai tuo 
klausimu buvo net iki koktumo žemo ly
gio. Tačiau buvo ir labai rimtų, objekty
vių pasisakymų. O visgi iki šiol spaudos 
balsai lietuviškosios vienybės nė kiek ne
priartino, tik gal dar didesnę maišatį pada 
rė. Vargiai būtų atsiekta tikslo šį klausi
mą plačiau gvildenant ir Europos Lietuvy 
je. K. Drunga, Europos Lietuvyje paliesda 
mas lietuviškosios vienybės klausimą, lietė 
ne esminius dalykus. Jo dėstymo būdą pa
vadinčiau „užkabinėjimu alkūnėmis“, tai
kant kai kuriems susigrupavimams, net ti 
kęjimui, tačiau vis daugiausia pro šalį. Ir 
taip, lyg raudonas siūlas, tesėsi per visus 
tris jo straipsnius. Šituo būdu lietuviško
sios vienybės klausimo tikrai neišspręsi
me, tik gal dar daugiau supainiosime. Jei
gu jau E. Lietuvyje vienybės klausimą 
gvildenti, tai ne kaltininkų ieškant, bet re 
aliai svarstant vienybės galimybes, neuž- 
gaunant nė vienos grupės, juo labiau tikė
jimo. Visi lietuviškieji susigrupavimai, iš
skiriant komunistus, nori Lietuvai ir lietu 
vybei.gera, ir visi yra vertingi.

Didžiai Gerbiamam Europos Lietuvio 
Redaktoriui reiškiu tikrai nuoširdžią padė 
ką ir gilią pagarbą, kad leido Europos Lie 
tuvio skiltyse šiais klausimais pasisakyti.

Tautos Šventė Vasario 16 Gimnazijoj
Rugsėjo 8 d. po pamaldų visi mokiniai ir organizuoti lietuviškąjį jaunimą, 

mokytojai Vasario 16 gimnazijos salėj iš
kilmingai minėjo Tautos Švente.

Minėjimą atidarė einas direkt. pareigas 
mok. T. Gailius. S. Vykintas paskaitoje nu sikis, 
švietė dienos reikšmę ir pabrėžė, kad Rug- Plokštytė. DBLS Valdybos narys G. Glat- 
;sėJ°.8 ^«/ra.dvįg“!3x šYe.ntė.’ n?.s'.šaliar.e.- kauskas palaikys ryšį'su šiuo organizaci- 
ligimo (Marijos), ji turi ir tautini pobūdi, . , .f, / ‘ .. , , > . . , . . , , ,
kurį įasmenina Vytautas Didysis ši Lietu- niu komitetu. Org. Komitetas darys žygius jų savo žymesniųjų senosios kartos kultu- 
vos valdovą paskaitininkas apibūdino ne sušaukti jaunimo suvažiavimą Londone, ros darbuotojų sukaktis. Rugpiūčio 22 d. 
tik kaip gerą karo vadą kovose už Lietu- Suvažiavimo tikslas suburti negausų jauni sukako 75 metai Artūrui Berzinš, o rug- 
vos laisvę, bet ir kaip sumanų politika ir išsisklaidžiusi po visą D. Britaniją, piūčio 25 dieną — 80 metų Janiui Jaunsu- 
gerą diplomatą, laimėjusi net popiežiaus , ’ . .. , , ,, , . v. . „. ...»
Martyno V ir garsių Europos valdovu pri- kad Jaunoji karta degtų tais pačiais Tevy- drabins.
pažinimą karališkosios karūnos. Vytauto nės idealais. Šiam jaunimo Organizaciniam ARTURS BERZINŠ pradėjo savo veiklą 
politiką dar tęsė eilė Lietuvos kunigaikš- Komitetui kreipiantis į skyrius, prašome pradžios mokyklos mokytoju, bet jau po 
chUarakteriuU’irO moraXiSs' vertybėm^ sk- ValdybaS 3° darbą Paremtt Perė3° 3 žurnalistiką, rašydamas dau
“ • ■ giausia teatro vaidinimų ir naujai išleistų

Nors didžiausia dalis DBLS turto yra ™ knygų apžvalgas. Daugelį metų redaguo 
Centre, bet tikimasi, kad ir skyriuose esą- da™s aikrasčius, tarp jų ir plačiausiai 
ma vertingų daiktų, įgytų DBLS lėšomis. PaPlltus» dienraš , Jaunakas Zinas, jis įsi
gautomis iš skyrių kasų ar Centrinio DBLS gI’° geriausio latvių kultunmo gyvenimo 
iždo. Pagal DBLS Revizijos Komisijos pa- zinovo vardą.
geidavimą, norima visą DBLS turtą sure- Nepriklausomybės laikais Arturs Ber- 
gistruoti ir įrašyti į DBLS turto knygą, ku z>nš trylika metų yra buvęs Latvijos Nacio 
ri bus laikoma DBLS iždininko žinioje. To nalinio Teatro direktorium, ir jam vado- 
dėl skyrių Valdybas p'rašomos surašyti vaujant ten pastatyti Rainio, Aspazijos ir 
DBLS priklausantį turtą, kaip rašomos Brigaderes didieji veikalai.
mašinėlės, vėliavos, LN B-vės akcijos, kny Literatūroje Berzinš žinomas kaip pui- 
gynėliai, paveikslai ir kt. Sąrašus siųsti kus portretistas, parašęs keliolika žymes- 
Centran artimiausioje ateityje, atsakant į niųjų visuomenės veikėjų ir rašytojų mono 
kitus šiame aplinkraštyje iškeltus klausi- grafijų. Savo tremtyje pradėtąją Latvių 
mus. Teatro Istoriją (trys tomai) jam vargu ar

DBLS Valdyba bepasiseks baigti. Bet palinkėkime jam 
--------------- dar daug saulėtų ir laimingų dienų.

JANIS JAUNSUDRABINŠ gimė Lietu- 
PAIEŠKOJIMAI vos pasienyje Neretos valsčiuje (ties mūsų

JACIKEVIČIUS Antanas svarbiu reika- Suvainiškiu) ir savo populiarioje Baltoje 
lu prašomas parašyti „Europos Lietuviui“ Knygoje yra davęs ir kelis lietuvių tipus. 
(1, Ladbroke Gardens, London, W.11). Neturtingų tėvų kumečių vaikas anksti ne 

REIMONTAITĖ Gražina prašoma atsi- tekęs tėvo, jis išėjo visus piemenuko, pus- 
liepti savo tėvelio antkapio reikalu šiuo ad bernio ir berno etapus žemės ūkyje. Ta- 
resu: Jonas če’rauskas, Augsburg, Burg- čiaU neatlaidumo ir įgimtų gabumų dėka, 
friedenstr. 15-1, Germany. savo jįgomis bajg£ vidurinį mokslą Ry

JAŠINSKO Vytauto, kadaise besinaudo- goję ir toliau studijavo Vokietijoje—Muen 
jusio adresu 1228 Camp I, 1115 DP Asemb- chene ir Berlyne. Iš pradžios Jaunsudra- 
ly, BADR Via Street - ■o-:*-:- =-xi—
Jonas Bereiša, 5110 Arthur, St. Louis 9, 
Mo., USA.

PETRĖNAS Juozas, sūnus Andriaus, ki
lęs iš Obelių valse., švilpiškių k. Ieško mo
tina ir giminės. Atsiliepti ar žinantieji jo Ii 
kimą suteikti žinių prašom šiuo L.S.____
Jonas Araminas. 5361 Durocher Avė., Ou- 
tremont, Montreal, P. Q., Canada.

čių ir bajorų, o pats Vytautas savo tvirtu sk Valdybas jo darbą paremti, 
charakteriu ir moralinėmis vertybėmis
šviečia mums pavyzdžiu iki šių dienu, šiuo DBLS turto registracija 
metu okupantas, norėdamas palaužti lietu 
vių tautos atsparumą, stengiasi s”-’l ugdyti 
lietuvio moralines vertybes, sužaloti jo 
charakterį. „O mes ateityje Lietuvai būsi
me tiek naudingi“, tęsė kalbėtojas, ..kiek, 
šalia Įsigytojo mokslo ir Vakarų kultūros, 
sugebėsime išlaikyti moralines ver+ybes. 
išlikti nesužaloto charakterio“. Baigdamas 
S. Vykintas kreipėsi į jaunimą, kviesda
mas jį ugdyti savo dvasines vertybes, ruoš 
tis lietuviškajam darbui, 
mui kada nors perimti į

Vasario 16 gimnazijos vyru choras su
dainavo 5 dainas. Choras pirma sykį pasi
rodė savųjų tarpe po to, kai sėkmingai at
liko savo programą Švecingeno liet, kuo
pos vyrų tarpe. Chorui vadovauja gimnazi 
jos muz. mok. K. Motgabis.

Dalį programos atliko jaun. tautiniu šo
kių grupės šokėjai, vadovaujant VII kl. mo 
kinei R. Kiulkaitytei.

Po programos mok. T. Gailius išreiškė 
minėjimo dalyviams šiltą padėką. Minėji
mas baigtas Lietuvos himnu.

T. Taurius

kurį teks iauni- 
savo rankas.

SKAUTIŠKOJI DŽIAMBORĖ
Padėka

Reprezentacinio skaučių vieneto, dalyva 
vusio Windsoro Pasaulinėje Stovykloie. va 
dovė nuoširdžiai dėkoja: p, ministeriui B. 
K. Balučiui už malonu vieneto priėmimą, 
Nottinghamo Moterų draugijai ir Londono 
Šv. Onos Moterų Draugijai už parama pi
nigais,. p.p. Mašalaitienei, Kyburienei, Za- 
veckienei ir Alkienei už skanias „auseles“, 
kuriomis vaišinome savo įvairiu tautybių 
viešnias stovykloje, p. Bliūdžiūtei ir p. Mo 
zūraitytei už paskolinimą rankdarbiu ir au 
dinių parodėlei, p. Kriaučiūnui už išdroži
nėtas skautiškas rūteles, p. Neibarkienei 
už apdovanojimą skaučių iš Vokietijos ir 
p. Mamatienei ir p. Daunorienei už tų pa
čių skaučių mielą priėmimą.

Danutė Fidlerienė
Padėka

Lietuvių Skautų reprezentacinis vienetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie vieneto išruošimo ir jo pasiuntimo j 
šių metų Pasaulinę Skautų Džiamborę:

Min. B.K. Balučiui už Vokietijos skautų 
priėmimą Pasiuntinybėje ir rūpinimąsi 
jais Džiamborės metu, ypač audroms už-

IŠ KAIMYNŲ KULTŪRINIO GYVENIMO

DU LATVIU VYRAI
Broliškoji latvių tauta šiemet mini dvie-

Britain, paieško bjng domėjosi daile. Su savo kūriniais jis irrhiir T nmc Q j a
yra dalyvavęs parodose Latvijoje ir užsie
nyje, taip pat surengęs kelias savarankias 
parodas. Buvo Nepriklausomųjų Dailinin- 

j‘{j kų Draugijos pirmininkas. Jo kūryba im- 
adresu: presionistinė, bet yra ir labai įdomių jo 

grafikos darbų, knygų iliustracijų.
Tuo pačiu laiku Jaunsudrabinš domisi 

ir poezija. Jis yra parašęs ir išleidęs 4 to
mus poezijos. Bet svarbiausieji jo literatu 
riniai darbai yra proza, iš viso apie 30 apy 

Melbourne susibūrė į Lietuvių Aero Klu- ir • romanai. Taip pat yra parašęs 
bą. Išmokti skraidyti šiandieną Australi- teatrui apie tuziną scenos veikalų. Jaunsu 
joje kainuoja apie 1000 svarų. LAK sten- drabinš yra didelis gamtos mylėtojas ir la 
gausėja, vis papildoma naujais veikalais. bai pastabus ir gyvas pasakotojas. Jo kny 
Tai pasiekus, skraidyti išmokti nebus jau A , , ..........J
tokia prabanga Klubo nariams. Aero Klu- 8a „Ar makškeri“ (Su meškere) išleista 
bui vadovauja Vyt. Tamošaitis. —rcm. 1921 metais, yra vienas jo geriausių kūri-

nių. Žymiausieji jo prozos darbai: jau mi
nėtoji „Balta gramata“ (Baltoji knyga), 
„Aijas stasti“ (Aijos apysakos), „Jaunsal 
mnieks un veins“ (Naujakurys ir'velnias), 
„Neskaties saule“ (Nežiūrėk į saulę), „Nau 
da“ (Pinigai) ir tremtyje išleistoji „Žala 
gramata (Žalioji knyga) ir „Es stastu sa
vai sievai (Aš pasakoju savo žmonai). Po 
puliariausioji Jaunsudrabinio knyga, susi
laukusi keletos laidų, yra jo Baltoji Kny
ga. Tai literatūriški vaikystės dienų atsimi 
nimai, jo paties grafiškai iliustruoti. Jų tę 
sinys yra Žalioji Knyga.

Kaip rašytojas, poetas ir beletristas, 
Jaunsudrabinš yra pasiekęs didelio popu
liarumo. Keli jo prozos ir poezijos veika
lai išversti ir išleisti estiškai, vokiškai, 
prancūziškai ir angliškai. Net dabartiniai 
Latvijos šeimininkai — okupantai yra nau 
jai išleidę jo „Balta Gramata" ir ruošiasi 
leisti kitus kūrinius. Taip pat ruošiami ver 
timai į rusų ir kitų tautų kalbas.

Jaunsudrabinšui pagerbti latvių visuo
menė tremtyje ruošia visur jo vardo li
teratūrinius vakarus-minėjimus, kurių pel 
nas skiriamas numatytajai jam įteikti tau 
tos dovanai (tautas balva). Viena iš Vokie 
tijoje suruoštų Jaunsudrabinšui pagerbti 
iškilmių įvyko- Muensteryje, dalyvaujant 
pačiam jubiliatui ir daugeliui latvių ir 
vokiečių organizacijų atstovams. Iš Švedi
jos atvyko jo pasveikinti speciali Latvijos 
Penklubo delegacija. Akademinę prakalbą 
pasakė minėtasis šio rašinio pradžioje ant 
rasis žymus jubiliatas — rašytojas Arturs 
Berzinš. Vokiškai tą kalbą ten pat vertė 
Jaunsudrabinšo žentas — vokiečių visuo
menininkas ir rašytojas V. Steplers.

Janis Jaunsudrabinš moka lietuviškai, 
domisi mūsų literatūra ir yra išvertęs lat
vių kalbon du mūsų veikalus: Landsber
gio Žemkalnio Blindą ir P. Vaičiūno Tuš
čias pastangas.

Gerbiamam jubiliatui, dideliam lietuvių 
draugui, ir mes likime Ilgiausių metų! P.

Lietuvių Aero Klubas Melbourne
Buvę lakūnai ir kiti aviacijos mėgėjai

Lietuvė balerina
J (valstybinę) The Elizabethan Opera 

Ballet Company Svdnėjuie yra priimta lie 
tuvaitė balerina Ramona Ratas — Rataitė. 
Pažymėtina, kad iš konkurse dalyvavusiu 
75 kandidačių Ramona buvo vienintelė pri 
imta.

Ramona yra žymaus lietuvių grafiko V. 
Rato duktė.

3



EUROPOS LIETUVIS
•• 37. (487) 19. 9. 1957.

Sftattyfaįu latakai Proto mankštai
DĖL RŪPINTOJĖLIO

Nors aš per Sekmines buvau Sodyboje, 
ir gerai mačiau tą Rūpintojėlį ir kryžių, 
bet reikšti savo nuomonės negalvojau ir 
nenorėjau, tik kai p. Pužauskas iškėlė tą 
reikalą spaudoje, tai ir aš negaliu iškėsti 
nepasisakęs ir dalinai noriu atsakyti p. 
Pužauskui.

Kaip p. Pužauskas savo straipsnyje sa
ko, kad dėl darbo atlikimo daugumos nuo
monės sutinka, tik sako, kad kaina yra 
perdidelė. Aš ne tiek žiūriu į kainos didu
mą ar mažumą, bet j patį objektą ir jo 
formą. O kaip tas kryžius ir Rūpintojėlis 
atrodo? Ogi taip, pagal p. Pužausko išsi
reiškimą, tai tikrai tas mūsų Rūpintojėlis 
vargšelis neturi ant savęs nei rūbo, išsky
rus labai menkus trusikus, ir taip atrodo, 
kaip paprastas žmogelis prie jūros ar upės 
kranto sėdėtų sau smakrą pasirėmęs ir dū 
motų.

Aš tai gerai neprisimenu, bet atrodo,, 
kad tokio Rūpintojėlio Lietuvoje neteko 
matyti. Kaip vienas žiūrovas per Sekmi

nes išsireiškė, kad jis karo metu buvęs Uk 
rainoje, tai tokius rūpintojėlius mates pas 
juos. O aš esu gavęs Rūpintojėlio paveiks
lėlį iš saleziečių iš Italijos, tai visai kitaip 
atrodo, su ilgu rūbu, sėdi tiesiai su erškė
čių vainiku ant galvos, ranka pasirėmęs, ir 
atrodo daug majestotingiau.

Tai, mano manymu, menininkas nėra ge 
rai susipažinęs su Lietuvos Rūpintojėliais. 
Antras dalykas, jeigu buvo statomas kry
žius, tai turėjo būti su mūka, o Rūpintojė
lis su koplytėle žemiau, o jei be mūkos, 
tai geriau būtų buvę tik koplytėlė su Rū
pintojėliu, mažu kryželiu ant stogelio.

O dar vienas dalykas ,tai pagal namą tai 
truputį ir per žemas.

Kaip p. Pužauskas sako, kad mes pratę 
kritikuoti, kai jau darbas padarytas. Tai 
šiuo atveju reikia pasakyti: apie ką kal
bėsi ir kritikuosi, kol to daikto nėra, o, 
antra, juk rodos, niekas neprašė ir neklau 
sė šiuo reikalu patarimo.

Tai tiek aš ir tenorėjau dėl šio mūsų 
vargšo Rūpintojėlio.

A. Žukauskas, Bradford.

RĖKSMINGAS PALENGVINIMAS

1.

Gardens,

aplankę, 
lietuvių

3.
4.

šį skyrių 
katalogai
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Jau ruduo. Artėja Kalėdos. Kiekvienas, turįs artimuosius 
Tėvynėje, vienokiu ar kitokiu būdu stengsis pasiųsti didesnį ar 
mažesnį dovanų siuntinėlį. Tazab, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke 
Gardens, London W.ll, suprasdamas tautiečių padėtį, siūlo šioje 
srityje savo patarnavimus, patiekdamas kelis provizorinius siun
tinėlius ir jų kainas, įskaitant visas išlaidas.

SIUNTINĖLIS VYRUI
1. Atkarpa vyr. kostiumui,
2. geri, stiprūs ir dailūs batai,
3. grynos vilnos atkarpa vyr. paltui,
4. komplektas apatinių baltinių (ilgos kelnės ir marškiniai 

su rankovėmis),
5. grynos vilnos megztukas (pag. spalvų).
Viso kaina tokio siuntinio £ 24.7.0.
Pasiunčiama, įmokėjus £ 8.7.0. Likusioji dalis išsimokėtinai 

pagal galimybę per 3 mėn., arba pagal susitarimą.

SIUNTINĖLIS MOTERIMS
Atkarpa Fibro rūšies medžiagos sijonui,

2. Vilnonis megztinis su rankovėmis (Cardigan),
1 pora batukų (juodi arba rudi),
3 poros rayon kojinių (pag. spalvos),

5. 4 jardai pusvilnonės medžiagos suknelei (pag. spalvos),
6. 1 komplektas šiltų, žieminių baltinių,
7. 3 jardai dvigubo pločio gryn. vilnos Velouro medžiagos 

paltui (pageidaujamos, spalvos), arba Ulster rūšies toks 
pat kiekis.

Su visomis išlaidomis, šio siuntinio kaina £ 23.8.0. Pasiun
čiamas, įmokėjus £ 8.0.0. Likusi dalis pagal susitarimą per 3 mėn.

Suprantama, kad kiekvienas gali siuntinio turinį keisti pagal 
pageidavimą.

Lengvinančios mokėjimo sąlygos neapkraunamos jokiais 
procentais.

Su dovanų siuntinėliais galite pasiųsti taip pat ir vaistus.
Pirma, negu ką nors šioje srityje darysite^ parašykite šiuo 

London,adresu: Tazab, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke 
W.ll.

Tie, kuriems sąlygos leidžia, nesigailėsite
Nemokamai siunčiami ne tik iliustruoti 

kalba, bet taip pat pavyzdžiai medžiagų.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
SIBIRĄ IR KITUS KRAŠTUS

Siunčia vienintelė lietuviu
bendrovė Anglijoje

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

Medžiagos, Avalynė, Vaistai, Skustuvai, Stiklui 
plauti piautuvėliai, plaukams kirpti mašinėlės 

ir kit.
Geriausi vyriški pusbačiai (Oxford) kainuoja 

tik £ 1.5.0.
Lininės medžiagos 3 šil. už yardą. 

Pigiausi maisto siuntiniai!
Informacijų galima gauti visose mūsų 

krautuvėse:
421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave. W.ll. Tel. PAR 2970.
148, Ridley Rd. E.8. Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E.8. Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., S.E. Tel. LEE 1042.

Norintiems išsirinkti medžiagas asmeniškai 
geriausia vykti į 421, Hackney Rd., E.2.

Dėl smulkių informacijų arba dėl specialių 
siuntinių persiuntimo sąlygų prašome rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., E.2. 
Siunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 

PRISTATYMAS GARANTUOTAS! 
TEISINGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PATARNAVIMAS!

NEATSAKOMI KLAUSIMAI
„įdomu pasiknaisioti dvasiniame žmo

gaus menkume ir paieškoti jo didybės“, sa 
ko p. Jonas Maukišius EL 33 nr. Man atro 
do, kad nekuklu būtų knaisiotis svetimoje 
nuosavybėje, kada žmogaus ir menkumas 
ir didybė išryškėja patys.

Štai pasekime tą patį EL 33 nr. ir susto 
kime ties skyriumi „Skautiškuoju keliu“. 
Ten sakoma: stovyklai aukojo DBLS toks 
tai skyrius — tiek, toks skyrius — tiek, 
toks skyrius — „nieko“ ir t.t.

Atverskime EL 34 nr. ir nuosekliai per
skaitykime, ką rašo mūsų jaunieji ambasa
doriai — skautai, grįžę iš pasaulinės skau 
tų stovyklos. Jie nusiskundžia: „...lėšų dar 
nepakanka apmokėti už „White Badge“ iš 
leidimą, kuris Džiamborės metu buvo dali
jamas už dyką. -Šio leidinio išleista 5.000 
egz. ir už išspausdinimą sumokėta daugiau 
kaip 400 svarų“. Toliau Džiamborės Fon
das' prašo visuomeninės paramos, kad pa
dėtų skolą išlyginti.

Ir dar tame pačiame EL nr. minutei su
stokime prie a.a. Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjo-Savanorio Antano Zubavičiaus. Ko 
respondentas taip apie jį rašo: „1918 m. 
lapkričio 23 d. A. Zubavičius įstojo savano 
riu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę ir 
ištarnavo eiliniu iki 1921 m. spalio 18 d. 
Tame laikotarpyje velioniui tenka daly
vauti sunkiose kautynėse su Lietuvos prie 
šais įvairiose Lietuvos vietovėse (ties Jez- 
nu, Žiežmariais, Daugpiliu, Baisogala, Su
valkais, Vieviu, Musninkais, Utena ir ki
tuose kautynių rajonuose), ir už narsumą 
jis buvo apdovanotas I ir II laipsnio Vyties 
Kryžiais ir medaliu už dalyvavimą kauty
nėse atvaduojant Klaipėdos Kraštą“. Baig 
damas korespondentas pažymi: „Nors ir ne 
priklausydamas jokiai organizacijai, velio
nis buvo jautrus visuomeniniams reika
lams ir niekad neatsisakydavo kiek galėda 
mas paremti aukomis“.

Žiūrint paviršutinai, atrodytų, kad ne
prasminga būtų kartoti senas kronikines 
žinias. Bet, pažvelgus giliau, jos yra bū
dingos, nes už jų slepiasi kažkas nesupran
tama.

Kodėl gi kaip tik tas DBLS skyrius ne
aukojo skautų stovyklai, kuris yra pašonė
je vyriausios šio krašto lietuviu skautu vą 
dovybes?

Kodėl lietuviai skautai, atstovaudami ir 
propaguodami pavergtą Lietuvą 84 tauty
bių pasaulinėje skautų stovykloje, verčia
mi išmaldos keliu rankioti penus susida
riusiai skolai padengti ,kada tokiems rei

kalams jau daugiau kaip dešimt metų au
kojame Tautos Fondui?

Kodėl tokie lietuviai patriotai, kaip a.a. 
A .Zubavičius, kuris ir kaulais ir krauju 
suaugęs su Lietuva, o atsiradęs tremtyje 
dėl Lietuvos sielojosi ir kiek išgalėdamas 
aukomis remdavo, bet tremtinių lietuviš
koms 'organizacijoms buvo abejingas ir 
nuo jų laikėsi nuošaliai? Kodėl? Nejaugi 
tai dvasinio menkumo didybės, ar didybės 
menkumo pasėkos?

J. Ramonis

RAUDONASIS IR ŠIAURĖS ATLANTO 
PAKTO LAIVYNAI MANEVRUOJA 

ŠIAURĖS VANDENYSE
Sovietų vyriausybė perspėjo kitas valsty 

bes, kad jos savo laivus ir lėktuvus tarp 
rugsėjo 10 ir spalio 15 d. laikytų atokiau 
nuo rusų laivyno 2000 kv. mylių manevrų 
zonos Barenco ir Karos jūrose. „Izvesti- 
jos“ paskelbtame pranešime nurodoma, 
kad Sov. Sąjunga „nebus atsakinga dėl 
nuostolių, jei svetimi laivai ar lėktuvai 
bandys užsukti į šią pavojingą zoną“. To
liau pažymima, manevrų metu bus naudo
jami įvairaus tipo modernieji ginklai.

Apskritai paėmus, į šias šiaurės sritis 
svetimų valstybių laivai kaip ir nesilanko. 
Neseniai pradėtoji oro liniją Kopenhaga — 
Tokio eina per 1000 km nuo'paminėtos zo 
nos (uždraustoji zona yra tarp 42-57,30 me 
ridijanų ir 70,30-77,30 šiaurės platumos 
laipsnių).

Šiaurės Atlanto pakto laivynas tarp rug 
sėjo 19 ir 28 d.d. yra numatęs manevruoti 
Šiaurės ir Norvegijos jūrose. Šio „Strick- 
back“ laivyno manevruose žada dalyvauti 
apie 150 karo laivų. Manevrų tikslas, iš
bandyti Šiaurės Atlanto laivyno pajėgumą 
atremti tariamąjį priešą — rusų laivyno 
antpuolį. Raudonojo laivyno manevrų kai
mynystė teikia šiai operacijai gan realis
tinį pobūdį.

AKYLUS VOKIEČIAI
Vokietijoje įsteigta vokiečių kiniečių 

draugija. Draugijos tikslas — glaudesnis 
kultūrinis šių tautų bendradarbiavimas. 
Tačiau anglų spauda įžiūri kitą tikslą. Tei 
giama, kad vokiečių ekonomistai pramato 
kelių metų bėgyje eksporto galimybių Ki
nijoje. Jau dabar stengiamasi užmegzti ry 
šiai, įsigyjant draugų, kurie vėliau, žino
ma, pirks viską „Made in Germany“.

■— Argentinoje streikininkai malšinami 
ašarinėm dujom.

MIELI TAUTIEČIAI,
Siųsdami pakietėlius į Lietuvą ar Sibirą, prisiminkite, kad niekas taip gerai ne

parinks dovanų, Jūsų artimiesiems, kaip Jūs patys.

Todėl, jei gyvenate Didžiojoje Britanijoje,- supirkite savo įprastose krautuvėse 
tokias prekes, kokios Jums labiausiai patinka, ir siųskite jas su sąskaitomis mums. 
Mes Jūsų pačių sudarytąjį siuntinį perpakuosime ir, atlikę visus formalumus — ap
draudę ir apmokėję muitą, tuojau išsiųsime Lietuvą.

Klijentams pageidaujant, tokius jų siuntinius galime papildyti arba ir ištisai 
sudaryti pagal klijentų nurodymus iš gausybės prekių, esančių mūsų nuosavuose 
eksportiniuose sandėliuose ir krautuvėse Londone.

Reikalaukite kainoraščių. Rašykite Tetuviškai!

Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, London, S.W 7.
Teleph. Kensington 4281.

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

KUN. KAZLAUSKO JUBILIEJUS
Šiais metais rugsėjo mėn. 24 d. mūsų 

klebonui kun. A. Kazlauskui sueina 50 me
tų amžiaus.

šiam svarbiam įvykiui atžymėti D. Bri
tanijos LB Krašto Valdyba spalio 5 d. 
ruošia vaišes Parapijos salėje. Norintieji 
dalyvauti vaišėse, prašomi užsirašyti pas 
vieną šių asmenų: P. Bulaitį, A.J. Kaulė- 
ną, S. Kasparą ar Lietuvių Namuose ne vė
liau kaip iki rugsėjo 16 d. (dalyvavimo 
mokestis vyrams 20 šil., ponioms ir pane
lėms 10 šil.).

FILMŲ PASAULYJE
Amerikos filmų pramonė parsikviečia 

vis daugiau kino artisčių iš Europos. Holli- 
wood‘ui neužtenka amerikoniško kino 
žvaigždžių kontingento. Be to, europietės 
darbštesnės ir nereikalaujančios pasakiš
kų atlyginimų. Dėl to kai M.G.M. bendro
vės sukamoje filmoje „Broliai Karmazo- 
vai“ Marilyn Monroe pareikalavusi šimta
tūkstantinės sumos, jos vaidmuo atiteko 
naujai talentingajai vokietaitei Marijai 
Shell.

Paryžiuje sukama nauja filmą „Laba die 
na, liūdesy“ pagal pagarsėjusią, to paties 
vardo knygą, parašytą mažamokslės 15 me 
tų kaimietės.

Valt Disney, „miki-mauzo“ ir daugelio 
kitų filmų vaikams ir suaugusiems režiso- 
rius, perėjo į plokštelių pramonę. Įkurta 
nauja firma, vardu „Disneyland Rekords".

E.M.

(atkelta iš nsl. 2.)
ĮSPŪDŽIAI IR MINTYS
dėkingumą visiems tiems, kurie per tą or
ganizaciją remia juos. Tuo švelninama ne 
tik skurdi jų materialinė padėtis, bet tei
kiama ir dvasinės stiprybės: jie jaučiasi 
nesą visiškai pamiršti. Prof. Dr. kan. J.B. 
Končiaus atsilankymas Europoj visuomet 
yra laukiamas ir sveikinamas.

2. Lietuvių kunigų veikla. Atrodo, kad 
jie gyvena čia tik tam, jog pagelbėtų vi
siems, kurie kenčia, kurie vienu ar kitu bū 
du atsiduria nelaimėje ir ieško raminan
čios rankos. Jie čia tarpininkauja ne tik 
tarp žmogaus ir Dievo, bet taipgi tarp li
gonio ir daktaro, tarp apkaltintojo ir įąoli- 
cininko, tarp darbininko ir darbdavio, 
tarp nutautėjančio ir tautos. Jie čia yra 
krikščioniškos doros, didžio žmoniškumo 
ir tėvynės meilės saugotojai.

3. Lietuvių kuopos prie amerikiečių ar
mijos. Turėjau progos aplankyti visas 5 
lietuvių kuopas, susipažinti su jų vadais, 
vyrais ir darbais; dalyvavau jų subuvi
muose ir parengimuose. Buvau maloniai 
nustebintas ta lietuviška dvasia, kuri juos 
jungia tremtyje. Jie lanko lietuviškas pa
maldas, ruošia tautinius minėjimus, dai
nuoja lietuviškas dainas, traukdami išgar
sintą Vokietijos alutį, skaito lietuviškas 
knygas. Vadų būstinėse mačiau aukštų 
pagyrimų iš svetimųjų dokumentus už jų 
stropiai atliktus darbus.
TREMTIES PRASMĖ

— Kas Jums paliko giliausią įspūdį ir 
ko Jūs ilgai nepamiršite iš praleisto Vo
kietijoje laiko?

— Du įvykiai man ilgai liks atmintyje: 
Martino Heideggerio paskaita „Grundsae- 
tze dės Denkens“ (Mintijimo nuostatai), 
kurios klausėsi apie 3000 studentų Freibur 
go universitete, ir eilėraštis „Tėvynei“, ku 
rį deklamavo Užgavėnių vakarą Milda, ka 
pitono Baltrušaičio 4 metų dukrelė. Tai bu 
vo Dieburge, kapucinų vienuolyne. Sielo
vados raštinėje. *

— Jūs esate išleidęs tris knygas apie 
tremtį: vieną vokiškai, vieną lietuviškai ir 
paskutinę angliškai. Ar galėtumėte su
glaustai pasakyti, kame glūdi. Jūsų nuo
mone, tremties prasmė?

— Mes esame čia tam, kad atiduotume 
visa, ką gražaus esame atsinešę iš tėvy
nės; taip pat tam, kad paimtume iš čia 
visa, kas yra gražu. Grožio pasikeitimo 
vyksme glūdi tremties prasmė. Iš čia gims 
ta džiaugsmas, kuris yra svetimas neraga
vusiems tremties. Apie tai kalbama „Skaus 
mo Pergalėj“, „Portraet dės Heimatlosen“ 
ir „The Refugee“, — baigė pasikalbėjimą 
Dr. K.C. Girtautas. ELI
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