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Lietuvos vardas skamba Vokietijoje
DIDINGAS LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
MINĖJIMAS MEMMINGENE

Iškilmės truko tris dienas. Pamaldos ketu
riose bažnyčiose. Pontifikalinę sumą laikė
Augsburgo vyskupas koadjutorius. Įspū
dinga prof. Ereto paskaita, šventę globojo
vyriausias Memmingeno burmistras.

Jau ankstesne proga vienas vokiečių laik
raštis pavadino Memmingeną savotišku lie
tuvių dvasios centru Europoje, čia įvyksta
gerai organizuoti ir plataus masto religi
niai ir kultūriniai parengimai, iš čia sklin
da lietuvių kultūros reiškiniai į aplinką ir
į platų pasaulį, kaip antai: spaudos leidi
niai, „Darnos“ choro veikla. Čia dabar įvy
ko ir centrinis Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo 40 metų sukakties minėjimas
Europoje, organizuotas Memmingeno lietu
vių bendruomenės pirm. kun. Antano Bungos. Iškilmės prasidėjo penktadienį (vasa
rio 21 d.) naujoje Marijos Dangun Ėmimo
bažnyčioje, kur įvyko iškilmingos vakari
nės pamaldos už Persekiojamą Bažnyčią.
Čia vokiečiai ir lietuviai meldėsi kartu už
Lietuvą ir kitus pavergtus kraštus, pakai
tomis skambėjo lietuviškos ir vokiškos
giesmės. Pamokslą sakė monsinjoras R. Ha
cker iš Augsburgo, Lietuvą pastatydamas
kaip pavyzdį, kokios koegzistencijos siekia
bolševikai. Ta proga buvo pašventinta lie
tuvių votyvinė žvakė, su įrašu: Marija, gel
bėk mūsų Tėvynę (1918-1958 metai).
šeštadienį popiet padėtas vainikas kapi
nėse ir pagerbti žuvusieji už LJetuvos lais
vę, kur atitinkamą žodį tarė Tėv. A. Ber
natonis, o vakare įvyko sukakties minėji
mas Kultūros namuose skirtas lietuvių ben
druomenei. Paskaitą skaitė kun. Dr. Vaiš
nora, meninėje dalyje grojo Birutė ir Juli
ja Eretaitės (smuikas ir fortepionas), o
vargo mokyklos mokytojų M. Girdvainienės ir kun. A. Bungos paruošti vaikučiai
parodė sceninį montažą, padeklamavo, pa
dainavo ir pašoko tautinių šokių.
Didžiosios iškilmės prasidėjo sekmadienį
priešpiet pamaldomis visose bažnyčiose.
Lietuviai pirmiausia suėjo į Marijos Dan
gun Ėmimo bažnyčią, kur iškilmingą pontiflkaline suma laikė Ir namnkda sakė Augę
burgo vyskupas koadjutorius Dr. J. Zim
mermann. Čia giedojo parapijinis vokiečių
choras ir lietuvių „Darnos“ choras. Didžiu
lė bažnyčia buvo pilna žmonių: vokiečių,
lietuvių, latvių ir kitų tautybių. Maždaug
tuo pačiu laiku buvo laikomos sumos Šv.
Juozapo ir Šv. Jono bažnyčiose, kur lietu
vių tautinei šventei skirtus pamokslus sa
kė iš Dieburgo atvykęs kapucinas tėvas
Marcelinas ir Attenauseno klebonas tėvas
Dilkraht.
Evangelikams pamaldos vyko
Kultūros namų kapeloje, kur pamokslą sa
kė klebonas H. Schauer. Visi pamokslinin
kai kalbėjo apie Lietuvos kančias ir jos di
dybę, statydami Lietuvą pavyzdžiu vokie
čiams. Čia taip pat giedojo „Darnos“ cho
ras, vadovaujamas M, Budriūno. Tuo būdu
už lietuvių tautą buvo meldžiamasi visose
trijose Memmingeno katalikų bažnyčiose ir
vienoje evangelikų bažnyčių.
Sekmadienį po pietų pilnoje iš arti ir to
li atvykusių svečių didžiojoje pilies salėje
įvyko iškilmingasis aktas, kuris po atida
romųjų lietuvių bendruomenės pirm. kun.
A. Bungos žodžių buvo pradėtas „Darnos“
choro sugiedota „Malda“ — B. Budriūno.
Tada kalbėjo šventės globėjas Memminge
no vyriausias burmistras Dr. H. Berndl, ge
ras lietuvių bičiulis, o po jo prie kalbėtojų
podiumo atsistojo žilagalvis, bet labai ener
gingas Augsburgo vyskupas Dr. J. Zimmer
mann, kuris švystelėjo į krikščioniškojo pa
Saulio ir- lietuvių tautos padėtį ir žadino
lietuvių viltis į geresnį rytojų. Po to sekė
eilė sveikinimų. Po sveikinimų muzikinis
intermezzo: smuikininkė Birutė Eretaitė,
jos seselei Julijai akomponuojant fortepionu, pagrojo Glucko-Kreislerio Melodiją ir
Mozarto Adagio. Dideliu susikaupimu klau
sėsi publika šios gražiu tonu ir jautriai at
liktos muzikos.
Tada scenoje pasirodė jau ir plačioje Me
mmingeno šviesuomenėje didelių simpati
ją įsigijęs profesorius Dr. J .Eretas. Savo
įžanginiuose žodžiuose jis pasisakė, kodėl
jis pakartotinai atvyksta iš Šveicarijos į
Memmingeną ir jau antrą kartą atsivežė
savo dvi dukteris. Jį rišanti simpatija lietu
vių veikėjui kun. A. Bungai ir vietinei lie
tuvių bendruomenei, o taip pat miestui ir
jo vyriausiam burmistrui Dr. Berndl, kurie
gražiai globoja lietuvius ir kitus svetimtau
čius. Memmingeno lietuvių choras „Dar
na“, esąs tiek nusipelnęs muzikos menui,
kad jau vien dėl šio choro verta atvažiuoti
į Memmingeną. Tada prelegentas perėjo j
savo paskaitos temą: „Ar dar galime išgel
bėti krikščioniškąjį vakarų pasaulį?“ Mū
sų gyvenamąjį laikotarpį jis pavadino im
perializmo amžiumi. Lemiamo technikos
plėtojimosi akivaizdoje palygina Sovietų
Sąjungą ir Vakarų pasaulį. 1957 metais mi
lijonui gyventojų teko diplomuotų inžinie
rių: Sovietų Sąjungoj — 280, JAV — 136,

Vakarų Europoje — 57. Anglija neturi nė
vienos aukštosios technikos mokyklos. Oxfordo universitete yra 14 katedrų istorijai
ir tik viena inžinieriniams mokslams. So-'
vietų Sąjungoj 100 proc. aukštesniųjų mo
kyklų mokinių mokosi matematikos 5 me
tus, fizikos 4 metus, chemijos 3 metus, o
JAV tik 12 proc. pasirenka matematiką.
Čia laisvai pasirenka specialiuosius daly
kus, jų tarpe ir džiazą. Tai ar šitas jauni
mas nori žemės satelitą į padanges išpūsti
su Louiso Armstrongo triūbele? — klausia
prelegentas. O tuo tarpu laisvasis pasaulis
dar skendi savo nerūpestingume, išdidume,
patogumuose... Maža žymių, kad jis greitu
laiku pasikeistų. O tuo tarpu tik jo išbudimas ii visų jėgų sutelkimas begalėtų išgel
bėti nuo pavergimo bolševizmui.
Iškilmingojo akto paskutinėje dalyje vėl
pasirodė „Darnos“ choras, vadovaujamas
M. Budriūno. Dideliu darnumu ir kultivuo
tu skambesiu jis padainavo šventei parink
tų dainų. Ypač klausytojams patiko pabai
gos dainos „Karvelėli“ ir su didele išraiška
atlikta „Jaunimo giesmė“. Aktas buvo baig
tas sugiedant lietuvių ir vokiečių himnus.
Tuo buvo baigta ir visa ši įspūdinga lietu
vių šventė, kurioje taip pat gausiai dalyva
vo vokiečiai, latviai, estai ir kitų tautybių
žmonės.
Šventė susilaukė tiek daug dėmesio iš
svetimtaučių, ypač vokiečių, ne vien dėl ge
rai paruoštos programos bei geros organi
zacijos, bet didele dalimi ir dėl plačios re
klamos: kun. Bunga jau savaitę prieš šven
tę Memmingene išplatino 8000 skoningai
vokiečių kalba išspausdintų kvietimų —
švenės programų su reikšmingiausiomis
Lietuvos istorijos datomis ir 2000 kvieti
mų, prašant melstis drauge už Lietuvą.
Prieš šventę vietos vokiečių spauda porą
kartų paminėjo Lietuvą ir ruošiamą Lietu
vos Nepriklausomybės 40 metų, sukakties
minėjimą.
ELI
VASARIO 16 MIUNCHENE

Su nekasdieniška iškilme ir dideliu pasi
sekimu Lietuvos Nepriklausomybės atga
vimo 40-tąją sukaktį paminėjo PLB Miuncheno apylinkė .vadovaujama pirm. kun.
J. Tautkevičiaus. Sukakties minėjimas pra
dėtas vakare'18-tą vąl. Miuncheno centrą,
Sv. Jokūbo bažnyčioje, pamaldomis už Lie
tuvą. Šv. Mišias laikė kun. Dr. J. Aviža.
Pamokslą — Lietuvių Katalikų Sielova
dos Tvarkytojo Vokietijoje Tėv. A. Bernatonio specialiai paruoštą visiems katalikams Nepriklausomybės 40-tieš metų su
kakčiai, Šv. Kazimiero 500 metų nuo jo gi
mimo ir Šiluvos Marijos 350 metų nuo pir
mojo apsireiškimo
sukaktims paminėti,
perskaitė kun. J. Tautkevičius. Didžiai iš
kilmingą nuotaiką ir dvasinį pasigėrėji
mą suteikė iš Memmingeno atvykęs muzi
ko M. Budriūno vadovaujamas
choras
„Darna“, pamaldų metu giedojęs lietuviš
kas giesmes. Nuostabus choro deriningumas, prisidedant ir puikiai bažnyčios akus
tikai, pamaldų dalyvius (ne tik lietuvius—
ir svetimtaučius) žavėjo ir net jaudino.
. Antroji minėjimo dalis — iškilmingas ak
tas — vyko šalia minėtos bažnyčios esan
čioje vienuolyno gimnazijos salėje. Minėji
mą pradėjo pirm. kun. J. Tautkevičius. Po
atidaromojo žodžio skoningai išpuoštoje
scenoje išsirikiavę dešimt tautiniais rūbais

mergaičių ir berniukų, gerbiant mūsų tau
tinę vėliavą ir visiems minėjimo dalyviam
stovint, perskaito Vasario 16 — Lietuvos
Nepriklausomybės Paskelbimo Aktą ir jį
pasirašiusiųjų pavardes. Po to susikaupi
mo minute pagerbti visi žuvusieji už Lie
tuvos laisvę. Tolimesnėje programoje se
ka prof. S. Žymanto paskaita. Prelegentas,
apgailestavęs ,kad tokia nepaprastai bran
gi ir džiaugsminga sukaktis tenka minėti
kraštui esant pavergtam, iškėlė ypatingą
Vasario 16 prasmę.
Po paskaitos sekė sveikinimai. PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba, nors piniginiai
šio minėjimo neparėmė, tačiau atsiuntė sa
vo atstovą p. Stankaitį, kurs trumpam svei
kinimo žodyje pareiškė, jog Vok. Kr. Val
dyba Lietuvos Neprikl. 40 m. sukakties pro
ga rodo dėmesį vienybei. Miuncheno latvių
komitetas pasveikino telegrama. Iškilmin
gas minėjimo aktas baigtas visiems daly
viams sugiedant Tautos Himną.
Trečioji minėjimo dalis — meninė prog
rama — pradėta tautiniais šokiais. Nenuils
tamosios visuomenininkės p. A. Grinienės
gerai paruoštos šešios jaunuolių poros, pa
sipuošusios tautiniais rūbais, pašoko Kalve
lį, plastinį šokį Tykiai, tykiai .Nemunėlis
teka, Kubilą ir Malūną, šokių tarpais ma
žytė šešiametė Jūratė Jakštytė nuotaikin
gai pasikalbėjo su debesėliais, prašydama
nuplaukti juos į Lietuvą (eilėraštis), o p.
A. Stonienė pianinu paskambino lietuviš
kų dainų pynę. Programos pasikeitimus la
bai skoningai lietuvių ir vokiečių kalba
pranešinėjo p. Rugieniųtė. :
Tolimesnę programos dalį išpildė muzi
ko M. Budriūno
vadovaujamas choras
„Darna“ sudainuodamas šias dainas: 1. Lie
tuvos grožybės,—- J. Naujalio; 2. Kur gi
rios žaliuoja — J, Gudavičiaus; 3, O, pasa
kyki — S. Šimkaus —- vokiškai (į vokiečių
kalbą išversta W. Banaičio); 4. Viena line
lius pasėjau—liet, liaudies daina; 5. Ant tė
velio dvaro — liaudies daina — S. Šim
kaus; 6. Karvelėli — Č. Sasnausko; 7. Jaunimo giesmė — J. Naujalio ir 8. Miškų gė
lė — Paulausko (pastarąją sudainavo mi
nėjimo dalyviams nenutrūkstamais ploji
mais reikalaujant). Iki šiol daugelis miun
cheniečių lietuvių, kurie „Darnos“ choro
dar nebuvo girdėję, apie šį chorą kalbėjo

PASITARIMAI GALI BŪTI
VAŠINGTONE
Rusai sutinka, kad viršūnių pasitarimai
būtų suruošti Vašingtone, nes prez. Eisenhoweriui sunku ilgesniam laikui išvykti iš
Amerikos.
DR. V. FUCHS GRĮŽTA
Dr. V. Fuchs, pasiekęs ašigalį ir paskui
nukeliavęs į Scoto bazę, baigė savo uždavi
nį ir grįžta namo į D. Britaniją.
NEPELNYTAS TRIUKŠMAS
Britų žurnalistas Malcolm Muggeridge,
prieš kurį laiką amerikiečių
laikraščiui
„Saturday Evening Post“ parašęs straips
nį, gana nepalankų monarchijai, ir už jį
susilaukęs didelių nemalonumų, dabar pri
sipažino, kad tai nėra visiškai originalus
jo darbas. Ruošdamasis rašyti straipsnį,
jis paprašė savo sūnų, ar nepasakytų jam
tais klausimais rašiusio kokio istoriko (jo
sūnus Kembridže studijuoja istoriją). Sū
nus jam nurodė istoriką Bagehot. To isto
riko darbo ištraukomis jis ir pasinaudojęs.

Didžioji Britanija pasirašė su JAV-ėmis
sutartį, pagal kurią Anglijoje bus įkurtos
amerikiečių raketinės bazės Vakarų gyny
bai. Kol tos bazės bus pastatytos, įrengtos
ir aprūpintos įgulomis, praeis dar pora me
tų.
Nepabijota Maskvos gąsdinimų, kad D.
Britaniją, leisdama tokias bazes savo kraš
te, išstatysianti
save mirtinam pavojui
konflikto atveju. Šis susitarimas rodo, kad
D. Britanija ne tik lieka tvirta Vakaru Są
jungininkė, bet ir atvirai pageidauja turė
ti savo teritorijoje
visus moderniausius
ginklus, kurie vieną dieną gali būti labai
reikalingi jai.
Susitarimas ir Britų vyriausybės paskelb
toji vadinamoji „Baltoji Knyga“ apie kraš
to gynybos politiką parlamente ir spaudoje
sukėlė didelių diskusijų. Daug kas pareiš
kė baimę, kad dėl tokių tvirtų įsipareigoji
mų D. Britanija gali nepaprastai nukentė
tų Susirado nemaža balsų, pasisakančių už
Anglijos neutralumą, už laikymąsi nuoša
liai eventualaus konflikto atveju. Tačiau
blaivūs balsai tvirtina, kad, nors ir kaip
negarbinga būtų prašyti JAV saugoti D.
Britaniją ir Vakarus nuo galimo sovietįnio
puolimo, sutelkiant čia savo branduolines
pajėgas, amerikiečiams iš Europos pasi
traukus, pavojai Europai jokiu būdu nesu
mažėtų, o, priešingai, milžiniškai padidėtų.
Įtakingas ir bene vienas svarbiųjų britų
savaitraščių „The Sunday Times“, rašo,
kad, priėmus patį atominės gynybos prin
cipą, logiškai galvojant reikalinga būtų
pasirūpinti, jog tie svarbiausieji ginklai bū
tų tinkamiausiai strategiškai išdėstyti. Juk
negalima sakyti, kad „amerikiečių vandeni
lio bomba yra geras ginklas, jei tik jo
platformos nesukels pagundos priešpuolio
atveju mūsų teritoriją paversti taikiniu“.
Šitaip galvoti reikštų kartu norą pavojaus
metu palikti valstybes pačioms tvarkytis,
o tai reikštų ir NATO panaikinimą ir ati
darymą kelio agresyvinei komunistų impe
rijai ryti likusias laisvas šalis.
Abejonės, ar iš viso'verta veltis į atomi
nį karą, yra ne kas kita, kaip atgarsiai jau
girdėtos senos dainos: „ar iš viso verta
priešintis galingam užpuolikui“. Mūsų karta turi pakankamai praktikos ir matė, ką
gali padaryti užpuojik'as; prisiimnkime Lie

su nepasitikėjimu. Po-šio-koncerte irdidie ■

ji skeptikai savo nuomonę turėjo pakeisti:
choras „Darna“ M. Budriūno nuolatinėmis
pastangomis ir choro dalyvių pasišventimu
pasiekė tokio lygio, kad drąsiai galima jį
lyginti prie pirmaeilių chorų ir nėra jokios
baimės su juo pasirodyti svetimtaučiams.
Ypačiai atkreipia dėmesį choro deriningumas, jautrus stipresnio ir tylesnio garso
niuansavimas, laisvas balsų skambesys, gi
lus įsijautimas — minties išgyvenimas ir...
dirigento estetiškas dirigavimas. Minėjimo
uždaromąjį žodį tarė kun. Tautkevičius,
muz. M. Budriūnui įteikdamas simbolinę
dovanėlę —- tautinę juostą.
Minėjime dalyvavo apie 250 žmonių —
tai maždaug dvigubai daugiau negu Miun
cheno apylinkėje yra lietuvių. Nemažą da
lį sudarė svetimtaučiai.
Gerai paruošta
programa neapvylė tiek lietuvių, tiek sve
timtaučių. Pastarųjų tarpe vėl surasta nau
jų draugų, iš jų susilaukta simpatijų ir
užuojautos Lietuvai ir... dėkingumo už su
teiktą garbę dalyvauti
tokioje gražioje
šventėje.
'
ELI

f SefitųnioS DIENOS ~|
ANTRASIS PALYDOVAS
Kovo 5 . amerikiečiai iššovė antrąjį sa
vo dirbtinį žemės palydovą, truputį sun
kesnį už pirmąjį. Jame įtaisytas garsui už
rašyti aparatas.
Tik apie jo skraidymą nieko negirdėti.
Manoma, kad bus nukritęs ar sudegęs.

Ar verta kariauti?

VYKSTA MASKVON INFORMUOTI

Rytų Vokietijos komunistų partijos va
das, Ulbrichtas paėmė tris savaites atosto
gų ir paslaptingai išvyko.
Vakarų spauda spėja, kad jis išvyko į
Maskvą painformuoti dėl neseniai iš parti
jos pašalintų trijų stambių savo bendra
darbių.
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Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos,
aiškios ir be aiškininrą.

kurios dėjome ir aptarėme jau prieš porą metų!
— Aš... parašysiu...
;— Per tiek laiko jokių rezultatų?! Gaila
—■ ši jūsų daina buvo neblogai u ž kom
Oi nelaimė, ką aš matau —
binuota.
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
BATSIUVIŲ ARTELĖJE
Gyvena barzdyla.
Siūruodamas kojomis įžengia aiškiai sūA. Vienažindys
sinervinęs klientas. Paskui jį ant plonos
vielelės velkasi gabalas puspadžio. Batsiu
KOMBINACIJA
vių dantyse optimistiškai spinksi vinutės...
— Tik prieš savaitę pirkau ir — pra
L. Janušytė, A. Prokapavičius
„Švyturys“ Nr. 23, 1957 m. gruodžio mėn. šom! — sudejuoja klientas.
— Nieko nepadėsiu, balandėli, — visapu
Šios mūsų literatūrinės apybraižos hero siškai ištyręs darbo objektą, atsako batsiujus — nepaprastas herojus!.. Jis ir negali vis ir ryžtingai išspiauna į erdvę pustre
būti pagerbtas foto korespondentų bei kino čios vinies. — Reikės namo drožt basam.
kronikierių, nes mūsų herojus — grynai
•r— Taip man, vėpliui, ir reikia, — mielai
abstraktinė substancija, tariant dar moks sutinka klientas. — Kvietė mane vienas
liškiau — ž o d i s.
prietelius į batų fabriką teikėju — nepano
Šį žodį — mūsų herojų — galima sutikti rėjau... Būčiau ekstra batus i š s i kom
visur. Pavyzdžiui:
binavęs...

UNIVERSALINĖJE PARDUOTUVĖJE
— Štai, rinkitės, — meta pardavėja įrie
džiagą.
— Norėčiau tamsiai mėlynos, — išreiš
kia pageidavimą pirkėjas.
— Ateikite kitą sykį, — nekantriai at
kerta pardavėja. Pamačiusi kitą pirkėją,
klausia: — Kuo galima šiandien patarnau
ti? — ir tyliai sako: — Tamsiai mėlynos
medžiagos paltui?.. Kaip jums — i š k o m
b i n u o s i u.

JAUKIAME GAMTOS KAMPELYJE
Lyriškai nusiteikusi mergina dėsto vaiki
Chruščiovas įspėjo britų vyriausybę, kad
jei ji leis įruošti atominių raketų bazes sa nui:
vo teritorijoje, tai rusai įrengs tokias pat — Netikiu, aš tau, netikiu!
— Brangiausioji!.. Mano meilė amžina...
bazes, nukreiptas prieš D. Britaniją.
Saulutė šypsosi. Čiulba paukšteliai. Mer
gina pyksta:
RUSAI ĮSPĖJA IR AZIJOS KRAŠTUS
— „Amžina, amžina"... O kas prie anos
Rusų Tasso agentūra paskelbė įspėjimą kreivakojės kombinuoja?
Azijos kraštams, kad jie nebendrautų ka
KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOJE
riškai su Vakarais. Tas įspėjimas paskelb
tas kaip tik prieš Pietryčių Azijos kraštų
Lepios leinos virtuozo rankos tempera
suvažiavimą, ir jame< gąsdinama pavojais, mentingai kankina baltus juodus fortepiokurie tų kraštų laukia busimojo karo at no klavišus. Alegro!.. Alegreto!.. Trečiame
takte septyni diezai!!.. Atkeltame fortepioveju.
no dangtyje atsispindi įkvėpimo iškreiptas
PREZ. EISENHOWERIS NEDARBO
naujos dainos gimdytojo veidas.
— „Ei, draugai kolūkiečiai, skubėkim
REIKALU
į darbą!“ — niūniuoja virtuozas, pats sau
Amerikoje vis didėjant nedarbui, prez.
akomponuodamas. — „Ei, draugai kolūkie
Eisenhoweris paskelbė specialų bedarbių čiai, skubėkim į darbą!.. Ei, draugai...“
aprūpinimo potvarkį. Bedarbis gauna treč
Jo amato bendrininkas piktai užtrenkia
dalį buvusio atlyginimo, bet tik 26 savai fortepiono dangtį;
tes. Naujuoju potvarkiu pašalpa galės būti
— Toliau kas?! — minoriškai rikteli jis.
mokama ilgesnį laiką.
— Juk šitos jūsų dainos pradžią mes girĮSPĖJIMAS D. BRITANIJAI

tuvą, Katyną, Belseną, Lidicą, Liubliną ir
Vengriją.
Kiekvienas, kas vertas žmogaus vardą
nešioti, turi už, ką mirti: tikėjimas, tėvy
nės ir žmonių meilė ar ištikimybė savo ide
alams. Matėme, kad šių jausmų nesugebė
jo žmonėse palaužti nei kankinimai, nei
pagundos.
Ar tai pat galioja ir valstybei, kuri ver
ta nešioti savo vardą? Tiesa, tie, kurie už
ima aukštas vietas ir kurie turi duoti at
sakymą, privalo daryti sprendimus, galin
čius atnešti mirtį ir dar blogiau nei mirtį
jiems patiems ir jų tautiečiams. Tačiau de
mokratija sako, kad išrinktųjų vadų teisė
ir pareiga yra daryti sprendimus visos tau
tos vardu. Jei demokratija tampa paprastu
vyksmu skaičiuoti vidutiniškiems minima
liems pageidavimams,
tada ji pradeda
griauti visą didybę, idealus ir visą gražiau
šių minčių ir tikslų kilnumą. Patogumo
kultas greit tampa vidutiniškumo kultu.
Reikia būti suglebusiu ir papuvusiu, idant
galėtum pasakyti vadams: „nerizikuokite
mūsų gyvybėmis atominio ar kitokio karo
akivaizdoje“. Yra tam tikra riba, kurią įvy
kiams pasiekus kraštas ir kiekvienas mūsų
turi teisę ir privalo pasakyti „Už tos ribos
mes geriau renkamės būti visiškai sunai
kinti, negu pasiduoti“.
Tokia riba negali būti tiksliai nusakyta
kiekvienam galimam atvejui. Tačiau tie,
kurie kėsintųsi tą ribą peržengti, turėtų
aiškiausiai žinoti, kad tokia riba yra. Jei
jie abejos, tai jie galės tas ribas klibinti,
darytis įžūlūs ir nueiti per toli.
Todėl abejonės ir svyravimai, kurie kyla
D. Britanijos žmonių galvosenoje, svars
tant klausimus dėl laikymo ir vartojimo
vandenilio bombų, dėl nusakytųjų priežas
čių yra mirtinai pavojingi. Jie galėtų tik
padidinti riziką, kurios tie patys žmonės
bijosi.
„Atėjo laikas, kada tie, kurie tiki j tau
tos idealus ir į tautos didybę“, „Sunday
Times“ rašo savo vedamojo pabaigoje, „tu
ri galvoti aiškiai ir kalbėti nedvejodami.
Mes galime tik padidinti karo grėsmę be
kalbėdami šventos taikos vardu, ir netekti savo garbės šventojo žmoniškumo vardan“.
L. Narimantas

SVEČIUOSE
Kvepia krienais ir pudra. Iš gyvulininkystės bei paukštininkystės produktų pus
dubenyje liko tik apkramsnota žąsies gal
va ir du sukryžiuoti kaulai, tarsi simbolis,
bylojąs susirinkusiems apie tai, kad ne vis
kas visuomet gerai baigiasi.
Vienas svečias ką tik norėjo apčiulpti tą
riebaluotą simbolį, tačiau žmona jam su
trukdė.'
— Klausyk, iš ko jis gali taip dažnai ba
lius kelti? Juk paprasčiausias sandėlinin
kas! Kodėl mes taip negalim?..
— Mano ne tokia-sąžinė, — burbteli vy
ras.
— Vagia, manai?! — pasipiktina žmona.
— Nieko panašaus, — ironiškai atšauna
vyras. — Jis tik nuo kiekvieno sunkveži
mio po keletą tuzinų plytų sau n u kom
binuoja;

FILOLOGIJOS DŽIUNGLĖSE
— Mama, ar žodis „kombinatas“ padary
tas iš žodžio „kombinuoti“? — perrėkia sū
nūs virtuvėje primuso ūžesį.
Motina, žiauriai plakdama didingą šni
celį, nekantriai sumurma:
— Duok ramybę. Aš' ne profesorius Bal
čikonis. Ne kalbininkas.
— O tu, mamyte, pagalvok, pagalvok —
ir žinosi, — neatstoja sūnus. — „Kom-bina-tas“... Todėl, kad ten žmonės atsisėda
ir kombinuoja, taip?
— Pirma kombinuoja, o paskui atsisėda,
— pataiso motina. — Bet tu verčiau gal(Nukelta į 4 psL)
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LIETUVA
Vasario šešioliktosios minėjimams pra
ėjus, spaudos puslapiai patvino tų minėji Jurgis Gliaudą
mų aprašymais. Dideli ir maži minėjimai,
nelyg didžiosios lietuviškos veiklos kroni
koje, marguoja mūsų periodikoje. Lietu
vių šventė vienur kitur prasiveržė ir į pla rio 7 d. per galingą radijo stotį CBL buvo
tesnę aplinką. Daugkur trispalvė plevėsa duota lietuviškos muzikos ir dainų progra
vo ties valdžios rūmais, nes gubernatoriai ma, kurią sudarė V. Verikaitis. Programa
tą dieną paskelbė „Lietuvos Diena“.
truko pusvalandį. Puikion muzikinėm prošventiškos lietuvių nuotaikos daugiur gramon buvo įterpta ir informacijų apie
apsunkintos stipriai pasireiškusio nedarbo. Lietuvos valstybinę šventę ir dabartinę
Šiuo metu Jungt. Amerikos Valstybėse be okupaciją. Programą daugiausia pildė ka
darbių skaičius prisirito iki puspenkto mi nadiečiai muzikantai ir kanadiečiai daini
lijono. Apie 8.5 proc. visos darbo jėgos yra ninkai. (Tik Stefos Mašalaitės vardas tbrp
bedarbių eilėse. Pirmas nedarbo antgriū- kitų nelietuviškų). Kadangi kanadiečiai ne
vis netoks skaudus, nes per pusmetį be moka lietuviškai, tai dainų žodžius teko su
darbis gauna pašalpą. Kai kurios įmonės rašyti jiems anglų transkripcija. Ir štai čia
įpareigotos prie tos bedarbio pašalpos pri mūsų savaitės pokštas: Lietuviais esame
durti ir savo įnašus, todėl bedarbis nesusi mes gimę choro gaidų puslapyje įrašyta —
tinka iš karto su visa sunkia bedarbio da L'yetoovase asame mas geema, Tyetoovase
lia. Bet, jeigu tas lemtingasis pusmetis pra nourimeh eer boot!
eis nesėkmingai ir nedarbas nesumažės, ta
da padėties rimtumas visu atvirumu pa
žvelgs į akis darbo neturinčiam žmogui.
NIDOS KNYGŲ KLUBAS
Suprantama,
ryšium su pasunkėjusia
Gyvenimas trupučiuką nusistojo, dėl to
ekonomine būkle lauktina, kad ir lietuvių
aukos lietuviškiems reikalams turi tenden yra žinių, kad to atodūsio metu kai kas
jaučia nemažą tuštumą.,Kuo ją užpildyti?
cijas mažėti.
Prezidentas Eisenhoweris tačiau nepasi Geresnio dalyko negali būti, kaip laisvalai
duoda pesimizmui. Jis pranašauja ekonomi kis.su knyga rankoje, nes tai žmogų augi
nio gyvenimo pagerėjimą. Jis net tvirtina, na, kultūrina.
O pigesnės- knygos dar niekas kitas ne
kad kovo mėnesį jau pasirodys ekonominio
gyvenimo pagyvėjimas. Spauda gana sar išleidžia, vienas tik tas Nidos Knygų Klu
kastiškai vertina jo optimizmą. „Taip kal bas (o greitai gal visiškai didžiuodamiesi
bėjo prezidentas H. Hooveris prieš didžią galėsime sakyti, kad Nidos Knygų Klubas
ją 1930 metų depresiją“, rašo spauda. Dr. leidžia išimtinai tik geras knygas!).
Stokite į Nidos Knygų Klubą, nebrangia
Marcus Nadler, New Yorko universiteto
ekonomistas, išgirdęs vyriausybės optimiz kaina kelkite savo' asmens kultūrą, susida
mo pareiškimus, drožė: „Ligi šiol vyriausy rykite savo asmeninę biblioteką.
bė nieko nedarė, tik šnekėjo, o šnekomis
Gaila, kai kurie Nidos Knygų Klubo lei
ekonominės padėties nepagerinsi“.
diniai jau išparduoti, bet dar yra:
Prie gražių mūsų jaunimo visuomeniš
V. Alanto Svetimos pagairės. 255 psl.
kos vieklos demonstracijų šių dienų mūsų
A. Barono Antrasis krantas. 133 psl.
kronikoje sužėrėjo lietuvių studentų, kana
B. Daubaras Uždangai nusįleidus. 120 p!
diečų ir amerikiečių, studijų dienos Detroi
Pirmasis Nepr. Lietuvos dešimtmetis.
te. Detroitas yra ant pat JAV ir Kanados
173 psl.
,
sienos; ir tuo jis tartum yra simboliškas
P. Orintaitės Grožvilės meilė. 166 psl.
suėjimo punktas. Nors lietuviai studentai,
G. Flaubert Ponia Bovary I t. 243 psl.
tiek Kanadoje, tiek JAV, yra seniai susi
G. Flaubert Ponia Bovary II t. 213 psl.
organizavę, bet iki šiol jie neturėjo bend
M. Biržiškos Senasis Vilniaus Universi
ros konferencijos ir. per tai pasikeitimo sa
tetas. 178 psl.
vo mintimis, Štai, vasario 1 d. Detroitan at
A. Baranausko Sniego platumos. 273 p.
vyko apie 30 Kanados lietuvių studentų, ir
Dr. J. Balio Lietuvių mitologinės sak
tai yra trečdalis visų kanadiečių lietuvių
mės. 191 psl.
studentų. Jų priskaitoma apie 100. JAV lie
J. Grušo Karjeristai I t. 190 psl.
tuvių studentų yra apie 800.
J. Grušo Karjeristai II t. 160 psl,
Studijų Diehos praėjo pakilioje nuotai
A. Landsbergio Ilgoji naktis. 175 psl.
koje, su referatais ir pasilinksminimu.
K. Barėno Karališka diena. 255 psl.
F. Timmermans Kaimietiškoji psalmė.
Čhicagoj Vasario šešioliktosios išvakarė
189 psl.
se atidaryta dail. J. Pautieniaus apžvalgi
I. Joerg Taika ateina į slėnį. 138 psl. ,
nė paroda. Dailininkas išstatė arti 40 savo
Sauja derliaus
(dvigubas numeris).
darbų. J. Pautienius jau žinomas plačiai
560 psl.
,
amerikiečių visuomenei; gavęs keletą pre
mijų, o jo paveikslas vienoje apžvalginėje
Nusipirkęs tuos leidinius jau ir turės gra
parodoje, kur dalyvavo bene didžiausias žią pradžią bibliotekai. O vienos kaina vos
skaičius amerikiečių dailininkų, lankytojų tik 4 šil. (kietai įrištos 6 š.) tam, kas da
balsavimu buvo išrinktas reprezentaciniu bar įstos į Klubą nariu ir bus pasiryžęs im
parodos paveikslu.
ti naujai išeinančius Klubo leidinius.
Tuo tarpu kanadiškis Torontas lietuviš
Kas paprašys, galės gauti katalogėlį, iš
kos propagandos atžvilgiu bus bene nune kurio pamatys, kad N.K. Klubas turi dar ir
šęs daug gausesnes mūsų kolonijas. Vasa- kitokių leidinių.

MARIUS KATILIŠKIS

(Iš ,,Terros“ išleistojo roi aano „Miškaisateina ruduo“).

Tiliaus nuotaika krito minutėmis. Visa
tai, kuom jis gyveno priešpiečiais, ką tel
kė visą savaitę ir gėrė savin, tartum gry
ną miško gaivą, apkarto ir degėsiais pa
dvelkė. Kažkokia velnystė susidėstė ūmai
ir visai nepramatytai ir grėsė jo planams
ir užmačioms. Pagaliau, kasgi? Spiauti ir
namo! Reikia nors kartą kaip žmogui pasi
elgti. Bent jau namiškius aplankyti. Rū
pesčiais neatsikratysi, kol neįsitikinsi, ar
tikrai nieko naujo. Gali žydas patenkinti
reikalavimą, bet kas jam? Tie keli naujai
prisidėję litai nekris kišenėn lengvai, kaip
dovana. Sunkiai juos prisieis uždirbti, nes
darbas naktį. Ko čia džiūgauti ir kurio vėl
nio įsivaizduoti, jog kažką ypatingo atsie
kia. šeštadienio vakaras turi savo tvarką.
Jei ne namie, tai ten ant kalnelio, Gužie
nės troboj. Kur šilta, jauku, kur gelsvoje
lempos šviesoje ir pypkorių dūmuose šmėk
čioja moteriški pavidalai, traškios jų šne
kos ir uždegantis juokas. Taip mielas, taip
glostantis, taip reikalingas po žiaurių ir ali
nąričių dienų miške. Negausus įvykiais jo
gyvenimas susiklostė tam tikrais regimais
sluoksniais, įsiraižė savitomis formomis ir
išsidėstė keliose vietose. Jis įprato, jis pa
mėgo tai, kas nejučiomis buvo jo aplinko
je- susidarę.
įgaliotinio Špico jis pradėjo neapkęsti,
kaip nenaudėlio, jam galinčio pakenkti.
Anksčiau jis tejautė pavydą, matydamas
jį tokiu, kokiu patsai slaptai vylėsi kada
nors patapti. Ir visi žmonės aplink, nie
kingi ir šleikštūs su savo menkais rūpes
čiais ir kasdieniu skurdu.
Viskas ėjo iš
prievartos, iš amžino trūkumo, iš nesibai
giančio Vargo. Giliai, lyg atviron žaizdon
- ■.

subirusius šapus, kurie druskos gaižumu
ėda ir graužia, pajuto tai ir siekėsi pirš
tais užgriebti ir išmėtyti. Dėl skatiko jie at
sižadės poilsio, šviesesnę valandėlę atiduos
už kelis sutrintus centus. Atvangos vietoje
— įsitempimas, šypsenos — keiksmui pra
žiota burna. Štai kas bus iš viso to ir dar
tuom nesibaigs. Kaip gali baigtis, jei vi
suotinis nepriteklius, jei ne pinigo, tai su
pratimo, kad galima apsieiti ir be jo, ne
pražudžius šventiškos nuotaikos. Kad pra
ilginus ją, ją pataupius, kaip stiprybę tei
kiantį balzamą, sunkioje kelio klampynė
je. Kuo greičiau iš čia, kuo greičiau. O jei
nepavyks? Ašaka įsirėmė jo gerklėje ir
niūriu, juodu, bekraščiu, kaip tyrelis ru
dens vakarą, beviltiškumu užliejo krūtinę.
Jauną vyrą miško glūdumose smelkė
šiurpuliais vienos akimirkos švystelėji
mas.
Galėjo tai būti baltų, apnuogintų
rankų grakštus ir vylingas mostas, jų pri
silietimas ant kaktos ar kaklo. Tai galėjo
būti šypsena, palydima žodžio, juoko ar
trumpos dainelės, išniūniuojapios liūdnai,
ilgesingai. Ir tai buvo ranka, sulaikanti
įtūžusį kirtį pusiaukelyje, arba kitam su
teikianti velniškos galios.
Savo nuotartis jis grąžino į akivaizdų
plotą ir visų nesėkmių kaltininko ieškojo
čia pat. Prisieis sutikti ir jam, jei Petras
laimės derybas. Jo vieno nepaliksi, tuo la
biau, kad jis, menkai tevertindamas pini
gą, jau tuo pačiu brangiai moka už vaka
rą, visos savaitės lūkesčių tašką.
Petras turėjo liniją ir žinojo, ką darąs.
Darbas nėra pramoga ir pasimėgavimas.
Darbas dažniausiai prievarta ir išnaudoji
mas. Reikia laikytis taip, kad bent tada,

Simas Miglinas vedžioja skaitytojus
_ po Lietuvą
Didžiųjų kraštų žurnalistai paprastai bū narių antrosios bolševikinės okupacijos me
mūsų
na labai greiti ne tik straipsnį kuria nors tu. Balansas išeina gana liūdnas:
aktualybe parašyti, bet ir ištisą knygą. tauta bolševikinės vergijos metais turėjo
Įvyksta kokia nors tarpvalstybinė sutartis, didelių nuostolių.
Kaip S. Miglinas prieina šitokių mūsų
koks nors platesnio masto skandaliukas,
o po poros savaičių, žiūrėk, knygų rinkoje nuostolius parodančių išvadų?
jau yra tuo klausimu knyga, dažnai gana
Jam padeda lyginimas bolševikinių sta
paviršutiniška, reportažiška, bet yra jau tistikų su nepriklausomybės laikų statisti
kuo smalsumą patenkinti.
komis ir šitą sritį liečiančios sovietinės
Mūsų sąlygomis tai neįmanoma, dėl to spaudos ištraukos. Statistikos šiaip skaity
jei net okupuotosios Lietuvos klausimais tojui retai ką pasako ar išduoda, bet Mig
kas parašoma, tai tik straipsnių periodiko linas moka jas skaityti, lyginti ir darytis
je. Duoti tegu ir populiarią studijėlę retas ' išvadas. Jam statistikos parodo, kad Lietu
kas drįsta, nes, rodos, vis trūkstame me va iki 1956 metų pradžios neteko 364.635
džiagos, esame visi užimti, persikrovę, ap lietuvių ir gavo 237.330 rusų. Kaip tai at
tingę.
sitiko?
Dėl to reikia labai sveikinti Simą Migli
Pirmiausia apie 30.000 gyvybių pareika
ną ,kad jis parašė ir išleido („Tremties“ lavo partizanų žygis. Be to, 1945, 1946 ir
leidykla) Pavergtąją Lietuvą, knygą, kuri 1947 metais buvo vykdyti mažesnio masto,
kiekvienu atveju yra itin laukiama. Dabar o 1948 ir 1949 m. net dviems atvejais pla
tinę už geležinės uždangos eančią Lietuvą taus masto trėmimai. Kiek jie iš Lietuvos
mes tartum ir pažįstame ir kartu nepažįs pasiėmė aukų — nežinia. Bet knygos auto
tame. Daugelis mūsų paskaitome iš ten at rius netrukus per statistinius skaitmenis
einančių knygų, žurnalų, laikraščių, susira nuveda mus į šviesesnį pašalį: parodo, kad
šinėjame su giminėmis ir pažįstamais, o po ribotos amnestijos dalis lietuviu, vis dėl
kai iškyla Lietuvos gyvenimo klausimais to turėjo laimės grįžti namo. Iki 1957 m.
pasikalbėjimai, tai tarp mūsų beveik kas pradžios tokių galėjo būti apie 35.000. Bet
žmogus tai ir atskira nuomonė. Tai visai paskutiniaisiais metais
pradėti vykdyti
suprantama. Kiekvieno mūsų nuomonės nauji trėmimai, tik jau kita forma — čia
yra susidariusios remiantis- ne statistiko- į tolimų miestų pramonę, čia į miškus, čia
mis, ne skaitmenimis, ne apibendrinimais, į Kazachstaną, čia į plėšines žemes.
bet labai siauru žinojimu keleto atsitiki
Knygos paskutinieji skyriai aptaria kol
mų.
chozinio gyvenimo sąlygas. Varymas į kol
„Pavergtoji Lietuva“ yra Simo Miglino chozus oficialiai niekada nebuvo priversti
bandymas padaryti iš kai kurių bendrinių nis, įsakomojo pobūdžio, bet pateikiamo
faktų platesnes, visuotinės reikšmės turin sios visokių prievolių normos ir mokesčių
čias išvadas.
naštos rodo, kad ūkininkas vien dėl to pri
Toji S. Miglino studija ar jos bandymas verstas prašytis priimti į kolchozą. Plačiau
nėra didelės apimties (148 psl.), ir dėl to taip pat aptartas skaitmenimis ir tas bai
joje apžvelgiamos ne visos lietuviškojo gy siai skurdus kolchozan suvarytųjų ūkinin
venimo sritys. Tiksliau sakant, joje bando kų gyvenimas.
ma daryti išvadas apie plačiau supranta
Ar S. Miglino išvados yra šimtaprocentiš
mą gyventojų judėjimą krašte: nuostolius kai tikros? Į tą klausimą niekas čia negalė
žmonėmis laisvės kovose, per trėmimus, tų atsakyti. Svarbu, kad jo pasirinktas me
darbininkų išgabenimus, blaškymą po kol todas yra priimtinas ir gal vienintelis toks
chozus.
galimas ir leidžia susidaryti aiškesnį dabar
Greičiausia, kad ir pats autorius šios sa tinės Lietuvos gyventojų judėjimo vaizdą.
vo studijos nelaiko moksliniu darbu. Tai
Ką tas klausimas domina, S. Miglinas sa
yra kruopščios žurnalistinės pastangos iš vo knyga tam buš padėjęs rasti atsakymą.
gana gausios medžiagos pasidaryti galimas
išvadas, kur dingo tūkstančiai mūsų tautos
B. Kazimieraitis

Įdomios Lietuvos vietos

Mokslininkų himnas Dievui
Visus žmones, kurie pripažįsta Dievą ir
sielos nemirtingumą, galime laikyti tikin
čiais, nežiūrint tikybinių skirtumų.
Vi
siems krikščionims bendrųjų ir pagrindi
nių tiesų atžvilgiu tie skirtumai teturi an
traeilę reikšmę.
Pagrindines
Kristaus
mokslo tiesas pripažino beveik visi didie
ji mokslininkai, kurie sukūrė naująją ma
tematiką ir gamtos mokslus. Tą faktą kaip
kas nori gali aiškinti, bet jo paneigti neįma
noma. A. Eymieu savo knygoje („La part
des croyants dans le progres de la science.
Paris.) yra kruopščiai surinkęs daug beša
liškų žinių apie didžiųjų mokslininkų san
tykius su religija, kaip nepasibaigiančios
garbės himną Dievui.
Kaip mūsų šimtmetis, ypač jo antroji pu
sė, užpelnytai jau gali didžiuotis būti pava
dintas atominiu amžiumi,
taip pereitas
šimtmetis ne be reikalo yra laikomas elek
tros amžiumi.
Iš ankstesnių šimtmečių
elektros srityje jis beveik nieko negavo, o
tačiau mūsų XX šimt. jis paliko milžinišką
palikimą. Elektros mokslo srityje iškyla
septyni milžinai,
arba kaip prof. V. Šil
karskis juos vadina — septvnios dangų šie
kiančios viršūnės, — tai Volta. Oerstadt,
Ampere, Faraday, Maxwell, Hertz ir Bec
querel. Tolimesni tyrinėtojai ir atradėjai
ėjo tik tų septynių genijų pėdomis toliau.
Šis mokslas savo pagrindiniu atžvilgiu yra
sukurtas visiškai tikinčiųjų mokslininku.
Vieni jų buvo katalikai, kiti — protestan
tai, tačiau be išimties giliausiu įsitikinimu
jie pripažino pagrindines Kristaus mokslo
tiesas.
Jų epochinės reikšmės sukurtas
mokslas jų pačių tikėjimui ne tik kad ne
darė jokių kliūčių, bet, kas dar nuostabiau,
kaip pasakė Becquerel: „Mano moksliniai
darbai grąžino mane Dievui ir tikėjimui!“
Šilumos esmės klausimas buvo išspręstas
termodinamiškąja teorija. Jos kūrėjai: Se
guin, Robert Mayer, Joule, Colding ir Hirn
— visi be išimties buvo tikintys žmonės;
Jų paskutinysis, Hirn, sako: „Dievo pripa
žinimas gali būti laikomas kaip paskutinis
šių- dienų mokslo žodis!“
Vienas žymiųjų matematikų — prancū
zas Cauchy, kurį garsus gamtininkas Hen
ry Poincare laiko galingiausiu nereito šimt
mečio protu, buvo uolus krikščionis. „Bu
vau įsigilinęs specialiuose žmonių mokslo
tyrinėjimuose'“, rašo Cauchy, „o ypačiai va
dinamuosiuose griežtuosiuose moksluose
ir tik tada aiškiai pamačiau tą gilią tiesą,
kad kaip truputis filosofijos daro mus ne
tikinčiais, taip mokslo pagilinimas atverčia
mus į Kristų. Matau, kad visi puolimai, nu
kreipti prieš Apreiškimą, duoda tik naujų
įrodymų tam pačiam Apreiškimui. Tikiu,
kad Jėzus Kristus yra Dievas taip, kaip ti
kėjo Kopernikas, Tycho Brache, Descartes,
Newton, Leibnitz, Pascal, kaip tikėjo visi
didieji atstronomai, visi didieji fizikai, visi
pereitų amžių geometrai“. Pavyzdžiai pa
traukia. Brangindami savo religiją, ųoįiai
atlikime ir jos uždedamas pareigas!
P. Dauknys, MIC

BEVARDIS UPELIS, PAVASARĮ BĖGĄS
Į VIENĄ GALĄ, VASARĄ Į KITĄ, O
RUDENIOP SUSTOJĄS PAILSĖTI
Šis upelis yra Utenos apskr., Tauragnų
valse., ir savimi du plotu skiria, o du jun
gia. Jis savo šonais skiria dviejų, valdovų
ūkiškus plotus, Inkartų ir Klykių kaimų
žemes, o galais jungia du, Gylio ir Klykių,
ežeru. Jis yra, palyginti, trumputis, beturįs
vos apie keliasdešimt metrų. Visas jo van
duo pavasarį bėga į vakarus, Gylio ežeran,
o vasarą į rytus, Klykių ežeran. Tatai da
ryti jį verčia beveik visuomet nevienodas
šių ežerų vandens paviršiaus lygis.
Mat, vakarų pusėj esąs Gylio ežeras ap
suptas aplink jį arti esančių aukštokų kal
vų ir savo vandens rezervuarui papildyti
neturi jokios kitos didesnės upės, išskyrus
aną mažytį bevardį upeliūkštį. Jo baseinas
Savo plotu yra nedidelis. Jin vandens pa
vasarį prisirenka nedaug, tik iš mažos, palyginti, jo apylinkės, tuo tarpu kai greta

jo, į rytus, esąs Klykių ežeras turi platų
baseiną, ir pavasarį prirenka vandens di
delius kiekius. Jo vandens paviršiaus ly
gis pakyla aukščiau Gylio ežero pavir
šiaus, ir tada minėtu jų jungiamuoju upe
liūkščiu iš Klykių ežero vanduo veržiasi
Gylin ir“šld~ėžėfo* vandens paviršių taip'
pat pakelia.
Rekolekcijos ir pamaldos
Bet Klykių ežeras turi išėjimo upę, kuri
HALIFAX — rekolekcijos St. Columba
pavasarį nesuspėja tiek vandens nuplukdy
bažn. kovo 20 d. ir 21 d., 8 v.v.; kovo 22
ti, kiek jo iš laukų šin ežeran prisirenka,
d. — 10 v. ryto.
todėl leidžia jam pakilti. Tačiau kai laukų SHEFFIELD — rekolekcijos kovo 23 d. 11
vanduo ežeran rinktis liaujasi, sniego jau
vai. ryto. Ves T.A. Bernatonis.
laukuose nėra, tai upei ežero vandens per BRADFORD — pamaldos kovo 16 d., 12,30.
teklius pamažu nuteka, jo paviršiaus lygis
vėl nukrenta ir nukrenta tiek, kad pasida
ro žemesnis už Gylio ežero vandens pavir vandens paviršius susilygina su upelio dug
šių. Dabar jau Gylis sayo vandens pertek nu, vėliau, net žemiau nukrenta, tai Gylio
lių tuo pačiu jungiamuoju upeliu siunčia ežero vanduo tada liaujasi tekėjęs, p pats
atgal Klykių ežeran, ir tuo pačiu bevardis upelis išdžiūsta, laukdamas kitų metų pa
upelis teka kitan galan.
vasario ir naujo savo pasivaikščiojimo.
Šis upelis yra negilus, ir, kai Gylio ežero
K. Jonelynas

kai galim, įkinkyti ir darbą savo naudai.
Ne darbo valandų prailginimas, bet atlyginimo pakėlimas sudarė esmę šio nesudėtin
go triukšmo.
— O tau štai ką pasakysiu. Jeigu ir bū
tų kas tavo vardu atėję, tai atrasi pirmadienį. Šventą dieną vistiek nieko nenuveik
si. Nors gal jau perėjo tas karštis ir taip
nebemanai?
— Ne, neperėjo. Ta liga biauri — taip
greitai nepersergi. Bet ką aš bepadarysiu,
kai taip viskas dailiai klostosi? — suimtas
nevilties, jis tegalėjo išsikeikti ir grūmoti.
O nagai niežtėjo ir krumpliui pabaldami
gniaužėsi. — Suaižysiu snukį Špicui. Die
važi, sukulsiu, kad...
— Ar pašėlai? Už ką gi? — kreivai pasi
žiūrėjo Petras.
— Taip sau. Iš nuobodumo.
Valanda gera jau buvo praėjusi, gal kiek
ir viršaus. Jeigu jau tektų pasilikti nak
čiai, tai pirmiausia kiek įveikiant prisi
leisti medžių su šviesa. Kad užtektų genėji
mo ir piaustymo. Mėnuo dar neišėjęs iš pil
naties, patekės netrukus po sutemų. Kad
ir stipriai apsiniaukę, bet prieblanda bus
įmanoma...
Pagaliau tas pats važys iššliaužė iš ke
lio. Jiems tik sustojus, įkandin — kitas.
Jame sėdėjo patsai Melamedas, apsisegęs
odiniu apklotu, ilgais kailiniais, kurie bu
vo taip storai nutaškyti kelio mėšlu ir-pur
vinu sniegu, jog niekas nebūtų įtaręs, kad
tai brangia gelumbe, mušti lapių kailiai.
Arklys garavo susigarbanavusiu plauku ir
nusidrabstęs putomis. Lėkė jis, matyt, be
proto, visus lenkdamas ir blaškydamas į
šalis. Numetęs botagą ir vadžias, paprašė
girininką sušaukti vyrus vienon vieton. Ir
daug nelaukęs prašneko:
— Jeigu dėsiu dvidešimt penkis centus
erdmeteriui, manau, kad sutiksit?
— Nesutiksim! — iš būrio tirštumos nu
skardėjo balsas.
— Kodėl ne? Kiti nieko nesako? — Me
lamedas ieškojo riktelėjusio, atidžiai ap

vesdamas sustojusį ratą. Primerkęs ir taip
pabliurkusių
vokų užgriaustas
akutes,
smeigėsi
be jokios baimės ir gailesčio į
kiekvieną iš eilės. Apatinė lūpa, atvipusi
iki dvišako smakro, nežymiai virpėjo. Ji
buvo daugiau mėlyna, negu raudona, greičiau fioletinė, kaip ir obuolių dydžio dė
mės grioviais perskirtų žandų vidury. No
sis dar ryškiau žydėjo tų pačių spalvų deri
niu ir, lyg replėmis nutempta žemyn, visiš
kai užklojo viršutinį palūpį ir taip jau siau
rą, jog neliko vietos net menkiąusiems
ūsams suželti. Ūgio jis galėjo būti ir vi
dutinio, ir aukštesnio, itin pilvotas, ar tik
padribęs iš juosmens — dukslieji kailiniai
klastingai maskavo jo tikrąją vertę.
— Sakom ir mes tą patį, — keliose vie
tose pagaliau atsiliepė.
— Nerėkit visi iš karto! — Skubėjo tal
kon savo ponui Špicas, nors tas nerodė jo
kių erzlumo žymių.
— Kiek gaunat už erdmetrį?
— Žiu, ponas nežino, po kiek mums
moka!
— Nugi po litą ir dvidešimt penkis.
— Gausit po litą ir penkiasdešimt. Už
tą, kas bus padaryta nuo šio vakaro.
—- Neee, pons...
— Permažai.
— Kalbėkit vienas, — pasiūlė Melame
das.
— Petrai!
—• Ko snaudi, Petrai? -— pasipylė ragi
nimai.
Miškakirčiai neramiai žvalgėsi. Kogi tas
velnio siuvėjas, Raudonasis Petras, gaišta?
Baisu juk ’ir prasižioti. Pasakysi permažai,
tai jau amen, vyruti. Petras prasispraudė
priekin ir pakšnojo lūpon, taikydamas nuo
dėgulio karštąjį galą prie apsvilusios pyp
kės. Jis atrodė rimtai užsiėmęs savo dar
bu ir lyg nematąs ,koks didikas stovi.
— Na?
— Po du ir pusę?
Šiurpi tyla nusiaubė sustojusių širdis.

Pustrečio lito už erdmetrį — klausėsi ir .ne
tikėjo miškakirčiai. Su siaubu iš pažemių
žvelgė į Melamedą laukdami, kad tas nu
sikeiks, nusijuoks ir, sėdęs į važį, suplieks
arklį botagu. Bet kai tas nieko, laf dar ne
jaukiau pasidarė. Kam reikia juoktis,, jei
fabrikantas nori žmoniškai kalbėti ’ir su
sitarti? Išbalo tie, kurie būtų kirtę už se
nąją kainą. Ir tie nusigando, kuriems pa
siūlyti centai atrodė jau dideliu pinigu. Pa
tys drąsiausi svajojo apie du litu. Kad jį
kur, tokį rudnugarį! Ir iš kur drąsa tokią
kainą surikti! Nu, velnio vaikas,' raganos
išvelėtas, dabar tai jau bus. Girininkas iš
toliau sekė sueigą, eigulis mirkčiojo, lyg
tikras sąmokslininkas. Špicas sumažėjo, su
sitraukė ir dairėsi, į kurią pusę" pasinešti,
atėjus laikui. O Melamedas stovėjo, kaip
sustojęs. Apmetė kirtimus, sukrautas rie
tuves, apšvėrė stačią mišką, laukiantį kir
vio. Vėl iš naujo perleido būrį užbliūrkusiom akim, tartum siekdamasis įsitėmyti
kai kuriuos veidus ir atpažinti juos, laikui
atėjus. Kirtėjų pakinkliai linko, nugaros
drėko. Juo mažesnės akys, juo giliau jos
smeigiasi. Kad jam kur kelmas pasipintų
po kojom. Paskui pasiprašė portfelio H <Sa
liūtinio ir jo padedamas pervert® popie
rius, kai kuriuos atidėdamas. xa* kurinės
pabraukdamas paišeliu. Ir ,eI atsisuko.
— Aš moku po du ir pusę lito už sukirs
tą ir sukrautą popiermalkių sfdmetrį. Pa
kėlimas už nakties ir rytojaus dienos dar
bą. Pinigus gausite kaip ir visad. Viena
sąlyga:_ pakėlimas negalios ir aš nevyk
dysiu savo pažado, jei ryt vakare liks nors
vienas nenukirstas medis. Jūs patys turit
pasiskirstyti. Kaip?
— Sutinkam! — atsakė Petras.
Vyrų širdys atslūgo. ' Tilius nusikeikė,
kaip bemokėjo šlykščiau.
— O dabar vežėjus sušaukit.
Melamedas apsisuko, eidamas arčiau sa
vo važio.
Pabaiga
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LIET. SODYBOS SODO SAVININKAI
Paskutiniuoju laiku Lietuvių Sodyboje
p.p. Bakaičiai iš Ketteringo užsisakė ir ap
mokėjo 10 vaisinių medelių. Jie iš tikrųjų
pasidarė ne tik medelių, bet jau geroko so
delio savininkais.
Be to, medelių savininkais dar pasidarė:
DBLS Ketteringo skyrius (bendra auka)
— 4 medeliai; Dr. J. Mockus ir Ponia —2;
Jeronimas Černis — 1. Aukotojas, kuris pa
vąrdės prašė neskelbti, užsakė po 1 medelį
kun. A. Kazlauskui ir kun. P. Daukniui.
Numatytas šiais metais medelių sodini
mo planas jau yra įvykdytas. Tačiau Lie
tuvių Sodybos sodo vajus bus tęsiamas ir
toliau. Tiems, kurie atsiųs dabar ar vasa
ros metu užsakymus, medeliai bus pasodin
ti šį rudenį naujam sodinimo sezonui pra
sidėjus. Šiais pirmaisiais metais iš viso 18
savininkų pasodino 33 medelius.
Šia proga visiems medelių savininkams
už prisidėjimą, o kartu ir Sodybos pagraži
nimą bei praturtinimą reiškiama nuoširdi
padėka.
v
J. Lūža

DVIGUBA SUKAKTIS
Kovo 1 d. Birminghamo lietuviai susirin
ko „Jaučio Galvoj“ (Bull Head) paminėti
dvigubos sukakties: 40 metų nūo Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo ir 10 metų
nuo DBLS Birminghamo skyriaus įsteigi
mo. Salė nepasireiškė nei erdve, nei puoš
numu, bet buvo pilna dalyvių.
Minėjimą pradėjo skyriaus pirmininkas
J. Zokas, trumpai ir vaizdžiai nušviesda
mas Lietuvos Nepriklausomybės ir jos su
kakties minėjimo reikšmę ir prasmę.
K. Valteris aiškino mažėjančią valstybių
nepriklausomybės reikšmę dabartiniu me
tu ir teigė, kad ateity žodis „nepriklauso
mybė“ bus išbrauktas iš žodyno. Bet kal
bėtojas išryškino laisvės prasmę ir jos ne
mirštamą vertę. Laisvė bus šventas žodis
tol, kol žmonija gyvuos. Žmonės laisvę vi
sada brangins ir gins ją.
Siekiant laisvės, pirmiausiai reikia pa
tiems išsilaisvinti iš žalingų dvasinių varž
tų: prietarų, klaidingų ir nepagrįstų įsiti
kinimų bei įtikinimų.
Sukakties proga žodžiu sveikino lietu
vių bičiulis, Petrapilyje pergyvenęs bolše
vikų revoliuciją, inž. F. Hessling, o po jo
— Birminghamo Miesto Tarybos narys I.
Thomas. Mr. Thomas yra energingas kovo
tojas dėl pavergtųjų laisvės^ Jis pareiškė,
kad jei jis nuvyktų į „Viršūnių pokalbį",
tai pareikalautų pirmiausiai svarstyti esmi
nius reikalus, t.y. reikalauti Pabaltijo kraš
tams laisvės; mažiau reikšmingus dalykus,
k.a. atominių ginklų bei nusiginklavimo
klausimus jis paliktų pabaigai!..
Telegrama iš Londono sveikino Britų
Parlamento narys H. Gurden.
Raštu sveikino vietinis estų komitetas.
Pagaliau visoj savo didybėj pasirodė kai
myninės broliškosios Coventrio respubli
kos prezidentas J. Kazlauskas ir pareiškė;
„Aš nesveikinsiu!“, o po to jausmingai pa
deklamavo eilėraščio posmą,
kuris vi
siems pasakė daugiau negu ilga sveikinimo
kalba.
Po oficialios dalies sekė pasismaginimas.
Kiekvienas smaginosi pagal savo skonį:
vieni kalbėjosi su seniai matytais draugais
ir pažįstamais, kiti gurkšnojo alutį, treti
šoko. Aš gi, atvykęs iš tolimo provincijos
kaimo, buvau išalkęs ir tuoj įsirašiau d
smagurių partiją ir sėkmingai naikinau
puikius p. Zokienės paruoštus sumušti
nius ir jos keptus skanius pyragaičius!.:
Malonu buvo matyti būrelį svečių iš Covėritrio ir Wolverhamptono, . - ; ;
■
Birmingamiečių susirinkimuose visada
dalyvauja svečių britų (šiuokart jie suda
rė apie 25 proc. visų dalyvių skaičiaus!) iš
įvairių visuomenės sluoksnių ir taip susi
pažįsta su mūsų ir mūsų Tėvynės padėtimi. Tai nuopelnas skyr. pirmininko J. Zoko, kuris dalyvauja Britų kultūrinių ir po
litinių organizacijų susirinkimuose_ ir ten
kiekviena proga aiškina liūdną musų Tė
vynės dalią ir taip susipažįsta su žymes
niais britų veikėjais ir politikais.
Kaimietis

ATSISVEIKINIMO IŠLEISTUVĖS
Išvykstant į Kanadą Anglijos LAS Vietininkijos Valdybos sekretoriui ir Londono
LAS skyriaus pirmininkui Pov. Adomai
čiui ir narėms — O. Adomavičienei ir A.
Adomaitienei, Skyriaus Valdyba rengia at
sisveikinimo vakarą Parapijos salėje kovo
22, d. (šeštadienį) 7 v.v. Norintieji išleistu
vėse dalyvauti užsirašo pas Valdybos na
rius ar p. Juro krautuvėje (galima ir te
lefonu — SHO 8734), įmokėdami vyrams
po 1 sv. ir moterims po 10 šil.
Londono LAS Sk. Valdyba

A.A. IGNAS KARPAVIČIUS
Teko patirti, kad š.m. vasario 19 d. mirė
mūsų tautietis Ignas Karpavičius, 37 metų
amžiaus. Atvykęs Anglijon 1947 m., jis il
gą laiką gyveno Sandringham Miners Hos
tel, Intake, Doncaster. Dirbo anglių kasyk
lose. Mirties priežastis džiova.
A.A. I. Karpavičius palaidotas Rose Hill
kapuose. Buvo kilęs iš Šiaulių.
i X

'

KNYGŲ PARODA,
P.E.N. tremtinių valdybos
ruošiamoji
knygų paroda iškilmingai atidaroma kovo
19' d., trečiadienį, 3 vai. popiet, Sikorskio
Istoriniame Institute (20, Prince's Gate,
London, S.W.7).
Paroda bus atdara kasdien nuo 11 vai.
jyto iki 8 vai. vakaro iki kovo 31 d.
Institute parodai skiriami du kambariai.
Didžiajame, kur kas vakaras vyks paskait.nfi ir
svHHarymo xSlcilmoa, clu.oda.iiia
Vietos penkiems „didiesiems“: estams, lietu
viams, latviams, lenkams ir vengrams. Ki
toms tautybėms skirtas mažesnis kamba
rys.
Parodos dienomis maždaug kas vakarą
—■ 7 vai. — bus skaitomos angliškai paskai
tos apie pavergtųjų tautų literatūras. Ko
vo 22 d., šeštadienis, yra parodoje lietuvių
diena. Tą vakarą bus paskaita apie lietu
vių literatūrą.

JAUNIMO STOVYKLA VOKIETIJOJE
Ryšium su Vokietijos Krašto Valdybos
ruošiama studentų ir jaunimo stovykla Vo
kietijoje, kuri turėtų įvykti balandžio 7-16
d.d. DBL Jaunimo Sąjunga ruošia ekskur
siją į Vokietiją.
Suinteresuoti prašomi rašyti: A. Vilčins
kas, 37, Gowrie Rd., London, S.W.ll.
VINCAS EIDUKEVIČIUS
: kuris mirė 1956 m. gegužės 26 d. paliko
tam tikrą palikimą. Londono policijos įs
taiga tą palikimą perdavė DBLS globai.
< Jei būtų velionies giminių laisvame pa
saulyje, arba kas žinotų apie jo gimines
Lietuvoje, prašomi pranešti DBLS vaįdy-bai, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

COVENTRY
Išvyksta J. Starkevičius
Iš Coventrio pas savo tėvą į Ameriką
išvyksta. J. Starkevičius. Kovo 8 d. lietu
vių klube jam buvo surengtos išleistuvės.
Savo šeimą laikinai palieka Coventry,
Čia jis buvo suorganizavęs lietuvių džia
zo orkestrą, ir jam vadovavo. Taip pat J.
Starkevičius reiškėsi ir tautinių šokių gru
pėje. Skyriaus pirmininkas J. Kazlauskas
tarė atsisveikinimo žodį ir įteikė simbolinį
albumėlį prisiminti Coventrio kolonijai.
Širmonėlis

NOTTINGHAMAS
Dr. S. Kuzminsko paskaita ir rekolekcijos
Paįvaįrinti lietuvių kultūriniam gyveni
mui kovo 9 d. Romuvos klubo valdybos fni;
ciatyva klubo patalpose suruošta Dr. St.
Kuzminsko paskaita. Prelegentas apibūdi
no užsienio lietuvių veiksnių veiklą ir pa
dėtį. Paskaitos pasiklausyti susirinko apie
50 žmonių. Ateity klubo valdyba yra nu
mačiusi surengti paskaitų ciklą politinėmis
ir kultūrinėmis temomis.
X!;
Atvykęs iš Vokietijos Tėv. A. Bemato-,
nis, OFM, kovo 7-9 d.d. pravedė katalikam
misijas, į kurias atsilankė dauguma katali
kų.
Šiais metais ir vėlkelėtaš tautiečių ren
giasi palikti šią salą. Broliai Pov. ir Ad.
Marciuškos išvažiuoja į Ameriką, Berno
tų šeima į Kanadą. DBLS Nottm. Skyr. ir
Taut. Šokių grupė br. Marciuškoms kovo
22 d. rengia išleistuves. Moterų Draugija
kovo 16 d. rengia išleistuves Bernotienei.
R.

NAUJI AUKOTOJAI MAŠINŲ FONDUI
į Nidos spaustuvės mašinų fondui aukojo CORBY
K. Savonis 15 šil., B. Sagurskis 10 šil., J. Gimė
Micuta ir A. Černiauskas po 5 šil.
Pereitą šeštadienį apsilankęs kolonijos
kapelionas pakrikštijo Vlado ir Gerdos Per
minų dukrelę .gimusią š.m. sausio 6 d. Per
Paieškoma Veronika DREBICKAS, girnų krikštą jai duoti Anetos ir Zitos vardai, o
krikšto tėvais buvo Jonas ir Salomėja Per
si Rimšaitė, Broniaus Drebicko žmona.
minai.
' Kas gali suteikti žinių apie ją ar apie
jos sūnų Kazį, 1942 m. rugsėjo 20 d. gyve
nusį Panevėžyje, Pajuostės gt. 10, Lietuvo WOLVERHAMPTONAS
je, — prašom rašyti: Mr. B. Drebickas, c/o S.K. Vilties susirinkimas
1958 m. kovo 2 d, įvyko sporto klubo Vii
12, Warwick Row, Coventry.
ties valdybos susirinkimas.
L. Adamkavfčius klubą ta proga sušelpė
A.A. • Mok. Bronei
1 svaru. Valdyboje yra didelių nuomonių
skirtumų, kurie turi būti kuo greičiausiai
KUPRYTEI - JACEVIČIENEI
išaiškinti.
'
‘
.
mirus, gilią užuojautą reiškiame
Kovo 16 d. (sekmadienį), 12 vai.'šaukia
Bronei ir Broniui Puodžiūnams.
mas visuotinis susirinkimas, į kurį kvie
čiama atsilankyti visa W-tono bendruome
DBLS Stoke-on-Trent Sk. n-iai ir V-ba
nė.

Bronei ir Broniui Puodžiūnams,
jų mylimai tetai
Bronei KUPRYTEI - JACEVIClENEi
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame
St. ir Ant. Repšiai
JBfi

Br. ir Br. Puodžiūnams dėl jų mylimos
tetos, o mano kūmos
Br. KUPRYTĖS - JACEVIČIENĖS
mirties reiškiu gilią užuojautą
J. Trapeckas

Vilties SK dabartinė padėtis
Viltis žaidžia susidėjusi su Goodyear ko
manda. Dėl blogo organizavimo Viltis jau
pralaimėjo dvejas rungtynes. Tačiau dar
turima vilties laimėti Ber William taurę.
Goodyear komanda pereitais metais užė
mė paskutinę vietą, o Viltis antrą lygoje ir
antrą Bert William taurės varžybose. Ne
nuostabu, kad Viltis smarkiai sustiprino
Goodyear komandą.
Ar verta žaisti Goodyear vardu, ar ne,
turėtų nuspręsti visuotinis susirinkimas.
Sekretorės dėka gauta lauko aikštelė,
puikiai sutvarkyta, pilno dydžio.-Treniruo
tės būna' šeštadieniais 2.30-5 vai.
Viltiečiai
norėtų sužaisti
draugiškas
rungtynes su kitų kolonijų komandomis.
Sekminių proga Viltis žada apsilankyti
Sodyboje ir suruošti krepšinio rungtynes.

LEIGH
Minėjo dešimtmetį
Kovo 8 d. DBLS Leigh skyrius suruošė
savo dešimtmečio minėjimą. Tai angliaka
sių rajonas, kur ir mūsų tautiečių visa šim
tinė pelnosi iš juodojo aukso sau duoną. Sa
vo šventei skyrius ruošėsi jau visas pusme
tis, todėl nenuostabu, kad S-gos dešimtme
tis tapo visų lietuvių šventė. Prisirinko per
250 žmonių? Atvažiavo ekskursijos iš Manchesterio, Bradfordo ir pavieniai bei gru
pėmis iš Rochdalės, Oldhamo, Boltono, Wa
ringtono ir k. Visų pakili nuotaika.
Skyr. pirm. Steponavičius apžvelgė sky
riaus veiklą.
Šventėn atvykęs iš Londono DBLS pir
mininkas M. Bajorinas padarė lietuviškai
ir angliškai pranešimą apie S-gos tikslus
ir darbus. Kvietė anglus ateiti pagalbon
kovoje dėl laisvės.
Po oficialiosios dalies,
sceną užima
Bradfordo meninis ansamblis „Atžalynas“.
Suskambėjo moterų, vyrų, bendrojo choro
dainos, kupletai, šiupiniai, improvizacijos,
tautiniai šokiai.
Ansamblio vadovai apdovanojami gėlė
mis ir gausiomis katutėmis, nuoširdžiai dė
kojama visiems šventės dalyviams, ir sugie
damas himnas. Visi programos dalyviai pa
vaišinami skaniais lietuviškais Norkienės,
Ūsienės, Degutienių
paruoštais užkan
džiais.
Bradfordo lietuvių džazas „Baltic", tur
tingas bufetas, šokiai, dainos, vaišės baigė
minėjimą, kurį dar ilgai prisimins išsiskirs
tę po Lankashiro ir Yorkshire apylinkes
tautiečiai.
Gražią naujieną sudarė Bružinsko atsi
vežta lietuviškos knygos paroda. Daug kas
pasinaudojo, įsigydami naujų knygų.
D. Dainutis
PRESTONAS
Aukos gimnazijai ir Tautos Fondui
Vasario 16 d. proga Vasario 16 gimnazi
jai čia aukojo 3 svarus J. Navickaitė, 2 sv.
V. Barauskaitė, po 1 sv. J.A. Kontrimai,
J. Aleknavičius, E.M. Ramonai, M. Valiukonis, A. Kvarčius, V. Paliulionis, po 10 š.
S. Macura, V. Dajoras, Vaškeliai, po 5 šil.
A. Navackas, J. Giedraitis, 2.6 šil, B. Ba
rauskienė; iš viso suaukota 13 sv. 2 šil. 6d
Tautos Fondui aukojo 10 šil. V. Dajoras,
po 2.6 šil. S. Macuras, A. Šumilys, K. Bi
lik; iš viso 17 šil. 6 d.
Malonų pažymėti, kad kai kurie aukoto
jai sąrašuose įrašė savo prieauglį, tuo pra
tindami ir jaunimą rodyti lietuvišką susi
pratimą.
V. Dajoras

PRANCŪZIJA
ŠAUNUS ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ
GIMIMO MINĖJIMAS
(Mūsų Paryžiaus bendradarbio)
■■ . .
* .<. ’ '. '• ę -■ ' A
Lietuvių Katalikų Misijos Prancūzijoje
pastangomis ir rūpesčiu kovo 1 d. Katali
kų Instituto AktU salėje įvyko Šv. Kazimie
ro 500 metų gimimo sukakties minėjimas.
Sienoje buvo pakabintas Paryžiuje gyve
nančio dailininko V. Kąsiulio ad hoc nu
pieštas šventojo paveikslas, kuriame pa
vaizduotas su kryžiumi dešinėje rankoje
aukšto ūgio j aunas (karalaitis, puošnia man
tilija apsisiautęs. Kairėje-paveikslo pusėje
perspektyvoje matyti Gedimino kalnas su
pilies bokštais, barokinės bažnyčios kon
tūrai. Paveikslas skiriasi savo koncepcija
ir išreiškimu nuo ligi šiol žinomų Šv. Ka
zimiero paveikslų.
Iškilmingam aktui pirmininkavo buv.
Prancūzijos min. pirm, ir užsn. reikalų ministeris R. Schuman.
Minėjimas įvyko J.E. Paryžiaus arkivys
kupo kardinolo M. Feltin globoje, kuris su
sirinkimą pagerbė savo asmenišku atsilankymu.
Atidarydamas susirinkimą R. Schuman
trumpai pabrėžė iškilmės prasmę, primin
damas, kad lietuvų tauta šiandien kenčia
nelaisvės jungą, ir pareikšdamas, kad pran
cūzai, atsilankydami šioje salėje, reiškia
kenčiančiai lietuvių tautai savo užuojautą
ir visišką solidarumą.
Trumpoje kalboje Liet. Kat. Misijos di
rektorius kun. J. Petrošius įprasmino šį
minėjimą, iškeldamas motyvus, dėl kurių
šis minėjimas įvyko.
Lietuvos atstovas Prancūzijoje min. S.
Bačkis savo kalboje priminė
susirinku
siems lietuvių tautos kančias ir lietuvių iš
tikimybę Katalikų Bažnyčiai.
Vyskupas Rupp
savo kalboje plačiais
bruožais nupiešė šv, Kazimiero laikotarpio
istorines aplinkybes,
apibūdino Šventojo
jaunystę. Kalbėtojas priminė taip pat lie
tuvių kalbos senumą, jos giminingumą su
sanskrito kalba, su kuo jis turėjo progos
apsipažinti dar jaunuose metuose iš savo
tėvo —- kalbininko mėgėjo.
Paryžiaus Katalikų Instituto studentų
choras „La Faluche" programai paįvairin
ti padainavo ar pagiedojo keletą gražių dai
nų ar giesmių, o užbaigai visus nustebino
padainuodamas labai meistriškai S. Šim
kaus „Oi kas sodai do sodeliai“... lietuviš
kai.
Instituto salė, kurioje gali tilpti apie 500
žmonių buvo apypilnė. Lietuviai tesudarė
tik mažą dalyvių nuošimtį. Buvo daug įžy
mių Lietuvos draugų, prancūzų ir kitų tau
tybių žmonių, jų tarpe Ispanijos ambasa
doriaus atstovas, buv. Prancūzijos ministeris Lietuvoje R. Ristelhueber, buv. karo
attache pulk. J. Chabanier, Prancūzijos—
Pabaltijo Draugijos pirmininkas, Senato vi
cepirmininkas E. Pezet ir daug kitų.
Sekmadienį, kovo 2 d., T.T. Jėzuitų kop
lyčioje, kur kas sekmadienį lietuviai turi
savo pamaldas, vyskupo Rupp vienas pagel
bininkų, monsj. L. Gillet, atlaikė Šv. Mi
šias ir pasakė trumpą pamokslą, kuriame
ragino lietuvius laikytis savo tėvų kalbos,
lankyti savo „parapijos“ (Misijos) pamal
das. Baigdamas monsj. Gillet lietuviškai
pacitavo pirmąjį giesmės „Marija, Mari
ja“... posmą, labai rūpestingai ištardamas
ir kirčiuodamas.
Pamaldos buvo tikrai įspūdingos. Muz.
Užpuolevičiui vargonaujant įprastos gies
mės, kaip „Pulkim ant kelių“ ir kitos bu
vo sugiedotos su ypatingu pakilimu.
Nuopelnas už šias didžiai pavykusias dvi
gubas iškilmes beveik išimtinai priklauso
lietuvių „parapijos“ klebonui kun. J. Pet
rošiui. Užtat šiandien gali pelnytai pasi
džiaugti savo užsispyrimo ir pasiaukojimo
vaisiais, šventė-minėjimas šauniai pavyko,
ir. kaip išsitarė viena lietuvaitė, „Prancū
zijos lietuviai šia proga buvo savo draugų
prancūzų nepaprastai papaikyti“...
Ed. Turauskas

Skaitytoju taikkai
KUR TEISYBĖ?

LASas Derbyje atsirado iš viso bene prieš
pusmetį prieš tą rinkliavą. O kadangi jis
rinko aukas, neminėdamas, kieno vardu
tai daro (to ir sktn. Vaitkevičius nenei
gia), tai dauguma ir suprato, kad renka
ma skautų vardu. „Tėvų Žemės“ platini
mas dar nėra įrodymas, kad platintojas
yra LASo narys. Bet kas ir bet kokią spau
dą gali platinti — biznio tikslais ar švieti
mo. Na, o keli ,,Tėvų Žemę“ Derbyje skai
to? Pagaliau kodėl skautas ir LASininkas
aukas būtinai renka LASo vardu? Bet, ne
paisant visa tai, sktn. Vaitkevičius čia ne
įžiūri dvilypumo. Mat, jis norėjo pastatyti
skyrių į tokias sąlygas, kad šis turėtų au
koti iš savo kasos arba eiti rinkti aukų kai
kur net trečią kartą ir būti iškoliotas.
Dėl paskelbimo ,.Derby skyrius — auko
jo nieko“ sktn. Vaitkevičius išaiškino man,
kaip tokiais atsitikimais išreiškiama padė
ka (tartum ta padėka būtų pats svarbiau
sias dalykas!), nusuka skaitytojo dėmesį
į tai, kad, girdi, Derbio skyrius pirmą kar
tą neaukojęs. O tuo tarpu kiti neaukojusie
ji skyriai niekados nebuvo skelbiami.
Girdi, Derbio skyrius neaukojęs ir griež
tai atsisakęs parinkti aukų. O iš tikrųjų
aš, grąžindamas tuščius aukų lapus, sktn.
Vaitkevičiui dar padėkojau už jau atliktą
rinkliavą.
Pagaliau į sktn. Vaitkevičiaus klausimą:
kodėl jis (Popika) stengiasi „nebūtais“ *da
lykais kaltinti skautus, antrame savo ataa
kyme esu nurodęs 1) dvilypiškumą, 2) ne
įprastą rinkimo greitį, 3) neįprastą paskel
bimą, o tai palaikiau ne atsitiktinais daly
kais. Drumstimui vandens? Kiršinimui vie
nų lietuvių prieš kitus?
Aš, p. Vaitkevičiau, nesu nei prieš skau
tus, nei prieš ką nors asmeniškai, bet kad
šitame aukų rinkime Skautų
Vadovybė
yra negerai įvelta, manau, niekam abejo
nės .nekilo.
Naujų momentų diskusijose neatsiran
dant, aš iš savo pusės jas baigiu ir toliau '■
nebeatsaklnėsiu.
Reiškiu gilią padėką p. Redaktoriui.
P. Popika,
Derby Skyriaus pirmininkas

Sktn. Vaitkevičius savo atsakyme man
įrodinėja, kad skautai savo vardu stovyk
lai aukų praėjusią Vasarą nerinko, kad ir
aš ir Derbyje gyveną lietuviai žinojo, kad
aukas rinko tiktai LAS. O tuo pačiu aš,
esą, apkaltinęs skautus nebūtais nusikal
timais dėl to, kad aš asmeniškai turiu ką
nors prieš skautus.
Derbio skyriui pirmininkauti turiu gar
bės nebe pirmi metai. Tai kodėl anksčiau
Tas mano priešskautiškas nusistatymas ne
pasirodė? Be to, jeigu rinkimas skautų sto
vykiai aukų yra nusikaltimas, kuriuo aš,
esą, kaltinu skautus, tai kodėl sktn. Vait
kevičius siunčia lapus skyrių valdyboms,
ragina daryti nusikalstamą darbą?
Pačiame pirmutinianfe savo atsakyme
kaž kokiam bevardžiui (kuris, tur būt, gy
vena Derbyje) aš rašiau, kad savo stovyk
lai aukų skautai pasirinko patys. Savo ar
ne savo vardu — koks čia skirtumas. An
trame laiške gana tiksliai
nupasakojau,
kaip tas aukų rinkimas vyko. Pasakojau
nesikoliodamas nei ,,Pilypais iš kanapių“,
nei kuo kitu. Ten aš ir iškėliau pačios rink
liaVos dvilypiškumą (kurios sktn. Vaitke
vičius taip nemėgsta!), nes daugumą Der
bio lietuvių aukų prašė antrasis skautas,
neminėdamas, kieno vardu aukos renka
mos, ir pažymėjau, kad a) tiktai vienas ki
ts buvo aplankytas lęitų rinkėjų, rinkusių
jau LASo vardu; b) ta rinkliava buvo at
likta neįprastu: greitumu; c) paskelbiant,
kiek kas aukojo, buvo parašyta:
„Derby
skyrius '— aukojo nieko“. Nė į vieną šitų
punktų sktn. Vaitkevičius neatsako, nes
neturi ko atsakyti.
Mano pasakymą „ir aš ir dauguma Der
bio lietuvių galvojame“, sktn. Vaitkevičius
sutrina, kad, girdi,
tokiais atsitikimais
toks pasakymas visuomet reiškia tiktai aš
ir gal dar du, gal trys. O aš būčiau labai
patenkintas, jei kas nors (Garbės Teismas
ar Sąjungos Centras) pravestų slaptus bal
savimus. Tuomet visai paaiškėtų, kieno pa
sakymas yra tuščias ir kieno „visuomet“
pilnas. Sktn, Vaitkevičiaus įrodinėjimas,
kad tą antrąjį Derbio skautą vietos lietu
viai žinojo esant LASo nariu ir renkant au
Manydami, kad Šita ilgokai nusitęsusi
kas LASo vardu manęs visai neitikina. Jis istorija Jau pakankamai bus paaiškėjusi;
buvo žinomas kaip skautas jau 10 metų, o šiuo ir baigiame ją.
<Red.

VOKIETIJA
IŠ GIMNAZIJOS GYVENIMO

SKELBIMAS
Š.m. balandžio 14 d. Vasario 16 gimnazi
ja pradeda savo naujuosius 1958-59 moks
lo metus. Į gimnazijos I-ją klasę priimami
lietuviai vaikai, baigę pradžios mokyklos
4 skyrius su atitinkamu pažymėjimu. Sto
dami į betkurią aukštesniąją klasę, moki
niai pristato kartu su prašymu pažymėji
mą, kad yra išėję atitinkamus gimnazijos
žemesniųjų klasių kursus, arba laiko ati
tinkamus egzaminus. Mokiniai, silpnai mo
ką lietuvių kalbą, priimami su sąlyga, kad
2-jų mokslo metų bėgyje pramoks lietuvių
kalbos tiek, kiek reikalauja lietuvių kal
bos programa.
Prie gimnazijos laikomas bendrabutis iš
toliau suvažiavusiems mokiniams gyventi.
Už išlaikymą bendrabutyje ir mokslą yra
numatytas toks mokestis:
už mokslą 20
DM. į mėnesį, už skalbinių skalbimą ,3 DM.
į mėnesį.
Vasario 16 gimnazijos mokytojų taryba,
gavusi prašymą, neturtingų tėvų vaikus
gali nuo šitų mokesčių atleisti. Prašymus
kartu su užpildytu papigintam geležinkelio
bilietui gauti pažymėjimu prašome galimai
greičiau prisiųsti Vasario 16 gimnazijos
vadovybei adresu:
Lietuvių Vasario 16 Gimnazija. (16)
Huettenfeld, Schloss Rennhof.

DĖMESIO!
Baltic Stores gautas siuntinys, suside
dantis iš raudono moteriško palto, raudo
no rankinuko, juodų moteriškų batelių,
suknelės ir chalato. Nėra siuntėjo vardo
nei pavardės, nei adreso kam pasiusti.
Prašome šio siuntinio siuntėją kuo grei
čiausiai pranešti savo adresą ir kam šis
siuntinys turi .būti persiųstas.
Baltic Stores
PAIEŠKOJIMAI

JOKIMAITIS Vincas, gim. 1920 m. Ša
kių a., Lukšių v., Jurbūdžių k., pats ar ži
nantieji apie jį. prašom rašyti: Pranas Gu
daitis, 4875 Esplanade Ave.,
Montreal,
Que., Canada.
KARPAVIČIUS Povilas, sūn. Povilo, ki
lęs iš Miežiškių miestelio, Panevėžio v. ir
apskr., prašomas atsiliepti: VI. Nekrošius,
77 Lynd Avė., Toronto, Ont., Canada.

PAIEŠKOJIMAI

VAITKEVIČIUS Juozas, sūnus Vinco, ki
lęs iš Vilkaviškio apskr., Keturvalakių v.,
iš Lietuvos išvykęs prieš I pasaulinį karą,
prašomas atsiliepti „Eur. Lietuviui".
RACEVIČIŪTĖ Zofija, duktė Vlado/ gfi
muši 1927 m. kovo 9 d., ir PRAKUPAVICIUS Viktoras, abu iš Akmenės, patys ar
žinantieji apie juos, labai ąvarbiu reikalu
prašom parašyti: A. Bytautas, 35A CUrror
St., Selkirk, Scotland.
'
George VENSKIS ir Vytautas JANULIS
prašomi iš „Eur. Lietuvio" atsiimti laiškus.

KARAS IR TAIKA

Amerika kalba ir rašo apie taiką. D. Bri
tanija apie taiką. Žinoma, bolševikai lei
džia taip pat taikos balandžius ir sputnikus. O lietuvis nebūtų lietuviu, jeigu neiš
siskirtų...
Tik-žvilgterėkime į gražią Derbio lietu
vių koloniją: ten jau vyksta tikras karas.
To karo pradžios liudininkai yra visi „Eu
ropos Lietuvio" skaitytojai. Parašė vienas
viešą laišką, parašė kitas, trečias, ir vėl vi
si iš pradžių. Tai vis buvo šaltojo karo ženk
lai. O dabar visa kolonija jau surikiuota
frontais Ir verda, lyg katile. Vienu žodžiu,
visi ženklai rodytų, kad netrukus gali praši
dėti pilietinis karas. Kol kas dar yra per
bėgimų iš vienų linijų į kitas.
Karas! Karas!
O po karo, kai teks susirinkti sugaišto
laiko ir nervų nuostolius, visus apims gi
dą.
Ar nebūtų gera, kad Derbio lietuviškieji
vadovai sueitų į krūvą, paspaustų vieni ki
tiems rankas ir užmirštų jau išsigimusi sivo ginčą?
Tai progai įamžinti visi tie, kurie šiuo ąr
tuo būdu dalyvauja pilietinio karo fron
tuose, galėtų paimti ir sumesti po puskrpnį, sakysim, Nidos mašinų fondui (pagrin
do būtų: spausdintiems laiškams nemaąa
panaudota popieriaus!). Tai būtų istorinis
įvykis! Kalbėtume ir užmiršti negalėtume,
kad derbiečiai šitaip baigė pilietinį karą,
P. Daugelis
į

RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI
Jono Girdžiaus-Klausučio studija apie komunistinių heretikų bylas už
Geležinės Uždangos jau išėjo iš spaudos.
,
Ši ypatingai gyvai ir patraukliai parašyta sensacinga knyga skaitoma
vienu atsikvėpimu, kaip įdomiausias romanas, o drauge teikia skaitytojui
gilų ir išsamų komunizmo nagrinėjimą.
RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI — pirmasis toks platus, dokumentuotas
sovietinio komunizmo esmės nagrinėjimas lietuviškoj politinėj literatūroj
— turėtų rastis kiekvieno lietuvio nepriklausomybininko namuose.
301 psl. knyga — D. Britanijoje kaina tik 10 šil. mipkštais ir 15 šil. kietais
apdarais.
D. Britanijoje užsisakoma šiuo adresu:
SANTARVĖ, 46, Aberdare Gdns., London, N.W.6.
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MIELI SKAITYTOJAI,

DOSTOJEVSKIS IR CHRUSCIOVAS

Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti l Lietuvą savo pačių

Dostojevskis, kaip žinoma, buvo vienas
genijus, kurio pagaliau net patys komu supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai
Stasys Kuzminskas
Žymiausių praeito šimtmečio rusų rašyto
nistai išsigando ir, tur būt, patys jį nužu yra *
jų. Jo genijus buvo pastebėtas Ir pradėtas kas bet kurių priemonių pateisinimas to dė, kaip tas Dostojevskio (Karamazovo) Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place,
po jo mirties garsinti tiek Rusijoj, tiek už busimojo pasaulio vardan, šatovas baigia sūnus nužudė savo tėvą? Kas gi, jeigu ne London, S.W.7.
sieniuose (mirė 1881 m.). Ilgai netrukus tokiais žodžiais: „Jeigu didi tauta netiki, Chruščiovas, nuolat ir nuolat kartoja, kad
Telh. Kensington 4281.
jis buvo visuotinai pripažintas didžiu sla kad ji yra pajėgi surasti tiesą, jeigu ji ne rusų tauta yra didelių išradimų, didelių
vu ir rusų tautos pranašu. Toks Dostojevs tiki, kad tik ji yra pajėgi ir tik jai yra skir minčių, didelių laimėjimų tauta, todėl pa
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san
kio šlovinimas laiko būvyje tiek giliai įsi ta prisikelti ir išgelbėti visus kitus per grįstai išdidi ir todėl jai priklauso vadova dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti Ir
gyveno rusuose, kad net bolševikai niekuo tos tiesos išpažinimą, tai ji tuojau nustoja vimas? Ir reikia juk pripažinti, kad tas va kas l Lietuvą siunčiama, Įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rubus ir
met nebuvo įtraukę Dostojevskio raštų į buvusi didi tauta. Tikrai didi tauta niekuo dovavimas Azijoje ir Afrikoje jau gerai pa 1.1. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
draudžiamuosius sąrašus. Priešingai, Dos- met negali sutikti su antraeiliu ar pirmaei- sistūmėjo ir rieda ant gerų bėgių. Bulgatojevskio raštų paklausa ir Sovietų Rusi liu vaidmeniu žmonijos reikaluose, o vien ninas todėl kiekvienoj didesnės reikšmės
joj kasmet auga.
tik su išimtinai jai priklausančiu“.
diplomatinėj notoj nebekalba ir neprašo,
Žinoma, anais laikais proletariato sąvo bet reikalauja, o kad reikalavimai pasiro
Kokią istorinę eigą arba misiją pranaša
kos dar nebuvo, todėl Dostojevskis, rašy dytų stipresni, grasina ir primena, kad
vo Dostojevskis rusų tautai?
! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
Štai Dostojevskio žymiausias romanas damas apie Rusijos išimtiną misiją surasti Rusija jau turi tokias bombas, kurių vie
„Broliai Karamazovai“. Vyksta teismas. tai paslaptingai visuotinai galiojančiai tie nos pakaktų sumalti į pelenus visai Didžia
Teisiamas sūnus už savo tėvo užmušimą. sai išgelbėti visam pasauliui, kad ir žiau jai Britanijai. Štai kilometrinis taškas nuo
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
Valstybės gynėjas savo kaltinamojoje kal riausio despotizmo ir teroro keliu, turėjo Maskvos, iki kurio rusai jau nuvažiavo.
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
galvoje
ne
proletariatą,
bet
ūkininkų
anais
Vakarai
vėl,
sekant
Dostojevskį,
pasibai

boje tarp kita ko sako štai ką: „...Nekan
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
kinkite Rusijos ir darykite sprendimą, nes laikais didžiausią ir pajėgiausią klasę. Bet sėję šaukia ir mosikuoja rankomis tam
tai
nekeičia
reikalo
esmės.
įšėlusiam
rusų
įsibėgėjimui
kaip
nors
su

NEMOKAMAI DUODAMOS:
mūsų tauta nešasi galvotrūkčiais gal į pra
i
O dabar nusigrįžkime nuo Dostojevskio stabdyti.
žūtį. Juk jau daug kas mosikuoja ranko
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD.
Ar sustabdys?!
mis ir šaukia, kad būtų sustabdytas tas ir pažiūrėkime į mūsų gyvenamuosius lai
24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Pamažu rusiškasis komunizmas darosi
mūsų beprotiškas veržimasis pirmyn. Jei kus.
Kas gi, jeigu ne Leninas pasakė, kad labiau ir labiau patriotiškas. Tautinio iš
Telefonas: (Londonas) ACOm 0712
gu kitos tautos iki šiol nepastojo mums ke
štai
žmogaus
gyvenimo
tiesa
surasta
ir
didumo
ir
savigarbos
motyvai
Rusijos
už

Savo
giminėms ir draugams galite padėti siųs
lio, tai gal jos darė tai ne tiek iš pagarbos
mums, kaip kad mes norėtumėm, kiek iš greitu laiku ta tiesa bus suprasta taip pat sienio politikoj vaidina vis didesnį vaid
dami
vaistus ir kitokias prekes
baimės, o gal net ir iš'pasibiaurėjimo mu kitų tautų ir kils pasaulinė revoliucija? menį. Dostojevskio visuotinio, pasauliui
PAPRASTU AR ORO PAŠTU
mis. O gal kada nors tos kitos tautos ims Kas gi, jeigu ne Stalinas, buvo tas Dosto vadovaujančio slavizmo mintis skina sau
Priimame
užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų
jevskio
pranašautojo
despotizmo
ir
teroro
kelią
iš
žiemos
į
pavasarį.
ir pastos mums kelią ir sustabdys mus sa
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas
vęs, civilizacijos ir kultūros gelbėjimo var
jums išblaškys betkoklus abejojimus.
du. Jau girdime iš Europos tuo susirūpinu
Mūsų specialybė:
sius balsus. Neveskite tad tų kitų tautų į
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, Įskai
pagundą ir nedidinkite jų vis augančios
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
neapykantos mums tokiu sprendimu, kuris
8 NAUJI PASAULINIAI PLAUKIMO REKORDAI
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, Įrankius,
išteisintų sūnų, užmušusį savo tėvą...“
maistą ir 1.1.
Taip maždaug valstybės gynėjas baigia
Latvių mokiniai Autralijoje, sesuo Ilzė O Ilzė ir Jonas Konrads, nežiūrint jų štai
savo kalbą. Toliau Dostojevskis aprašo ir brolis Jonas Konradai, 13 ir 15 metų am gaus pagarsėjimo, savo darbo dieną prade
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas,
žmonių pasikalbėjimus teismo salėje per žiaus sportininkai per 8 dienas Sidnėjuje da 5,30 vai. ryto, nes prieš eidami į mokyk
dviračius, mezgimo mašinas.
traukos metu. Vienas štai ką sako: „...o ką laimėjo 8 naujus pasaulinius plaukimo re lą, jie dar turi atlikti treniruotę. Iš mokyk
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
valstybės gynėjas pasakė apie mūsų tautą, kordus. Pasaulinė spauda šiuos sensacin los parėję, jei tik laikas leidžia, jie dar po
ralijoje supirktąsias prekes.
tai visai teisinga. Pereitą savaitę vienas gus laimėjimus gyvai aptaria ir laiko tai rą valandų praleidžia vandeny. Kasdien
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.
Anglijos Parlamento narių paklausė minis- sporto istorijoje dar negirdėtu įvykiu. Be jie tokiu būdu nuplaukia nuo 8 iki 10 km.
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ
terį, ar jau nebūtų laikas imtis žygių,-kad to, spaudoje nenutylima, kad abu rekordi
IR REIKALAVIMŲ!
Abiems Konradams jų treneris Don Tai
ta barbarų tauta būtų sukultūrinta“.
ninkai yra latviai ir dar 1944 metais iš Lat bot ir kiti sporto žinovai numato sporto
Šitą veikalą Dostojevskis rašė prieš 80 vijos, iš Rygos, su savo tėvais pasitraukę
metų. Mums visiems, gerai suprantantiems nuo rusų į Vakarų Vokietiją, o vėliau iš pasaulyje šviesią ateitį. Puoselėjamos vil
tys, kad naujieji latvių rekordininkai olim
■s?H
Sovietų politikos siekius, dėl šios ištraukos emigravę į Australiją.
piniuose žaidimuose 1960 metais Romoje,
nereikalingi aiškinimai.
Pirmiausia Ilzė Konrads 880 jardų nuo jau labiau suaugę ir geriau pasitreniravę,
Dar aiškiau dėl rusų tautos ateities ir tolį nuplaukė per 10:17,7 min., tokiu būdu
jos misijos pasaulyje Dostojevskis pasisa sumušdama ligšiolinį australietės Loraine išeis pasauliniais plaukimo nugalėtojais
ir garbingai iškovos ne vieną aukso me
ko kitame veikale (Biesy). Veikalo hero Grapp rekordą. Per Olimpinius žaidimus dalį.
jus Šatovas simbolizuoja busimąją Rusijos Melbourne Loraine Grapp yra laimėjus du
(Z. Juras)
Spauda taip pat pažymi, kad 13 metų
kartą, kiiriai skirta ne tik atnaujinti Rusi aukso ir vieną sidabro medalį. Ilzės brolis
421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.
mergaitė
Ilzė
yra
1,64
m
ūgio
ir
sveria
114
ją, bet ir išvaduoti visą pasaulį. Tam visų
Jonas šį atstumą nuplaukė per 9:17,7 min.,
pirma reikalinga revoliucija. Jos aprašy taigi viena minute greičiau už savo seserį svarų, o jos 15 metų brolis Jonas — 1,75
m ūgio ir 81 kg svorio. Savo kūno sudėji
mas pranašingai nupasakoja Sovietų re
ir
pusantros
sekundės
greičiau
už
amerikie
mu
jis atrodąs lyg pussunkio svorio boksi
voliucijos eigą — despotizmas ir teroras,
visiškas asmenybės sunaikinimas ir visiš- tį George Breen. G. Breen, kada laimėjo ninkas. Be to, abu turi sveikas ir stiprias i
savo pasaulinį rekordą, buvo 21 metų am širdis.
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,
žiaus, o Jonas tik 15 metų amžiaus. Šiais
Taigi mūsų kaimynams — latvių jau
_
ESTIJĄ, .RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ,
ir dar 800 m. nuotolio laimėjimais abu niems plaukikams ir pasauliniams rekordi
TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. .
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
(atkelta U pat 1.)
Konradai sudarė naujus pasaulinius rekor ninkams ištvermės ir geriausio pasiseki
ii
vok apie knygas, apie mokymąsi. Kad do dus.
KIEKVIENAM
SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA
mo!
ru žmogum būtum, kad niekuomet nebe
Š.m. sausio 15 d. Jonas Konrads 440 jar
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
girdėtam žodžio „kombinuoti“! O dabar at dų nuotolį nuplaukė per 4:25,9 min. ir tuo
ii
JUGOSLAVAI
NEBEPATENKINTI
Siuntiniai
pasiunčiami tuoj gavus užsakymą,
stok. Tuoj tėvas grįš iš darbo, reikia jam nustatė naują pasaulinį rekordą, 1,2 sek.
pietus pakombinuoti.
SAVAISIAIS
nelaukiame
kol
yra
apmokoma
sąskaita.
pagerinęs australiečio Rožės rekordą. Tuo
JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto
Jugoslavijos komunistų partija užsipuo
pačiu plaukimu Jonas nustatė ir naują
EPILOGAS
lė
savo
biurokratus
ir
dirbtuvių
vadovus,
400
m
atstumo
pasaulinį
rekordą.
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.
arba paaiškiąimas to, ką šio literatūrinio
Už kelių dienų Jonas Konrads ir vėl su kad jie darbininkų sąskaiton prabangiai
kūrinio autoriai norėjo šiuo literatūriniu
MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ
mušė du pasaulinius rekordus 220 jardų ir gyvena — darbininkams laiku neišmoka at
kūriniu pasakyti:
lyginimų,
o
patys
važinėja
po
užsienius,
sa
1. Kad mūsų herojus — žodis „kombinuo 200 m nuotolio, nuplaukęs tai per naują re
SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES
ti“ su visomis savo variacijomis yra nei kordinį laiką 2:4,8 min., t.y. 0,40 sek. grei vo reikalams naudojasi prabangiais auto ■ii
mobiliais
ir
iš
viso
elgiasi
prisitaikėliškai.
I
čiau,
negu
buvo
ligšiolinis
rekordas.
Tokiu
giamas, mes matome iš to: tik pridėjus
PASIŲSIME PIGIAUSIAI!
SJ
prie jo neiginį „ne", jis tampa teigiama są būdu tremtiniai brolis ir sesuo Konradai
— dar pradedantys plaukikai — nustatė NAUJAS ARABIŠKAS
voka.
NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ
NESUSIPRATIMAS
2. Vadinasi, liko nedaug: visiems p a- 8 naujus pasaulinius plaukimo rekordus.
i
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS
Egipto-Sirijos prezidentas Nasseras pa
Ši istorija apie ,,water-babies“ ir „Konk o n#b i n u o t i, kaip jį i š kombi
rads-kids“ 8 rekordus yra paplitusi po visą skelbė, kad Saudi Arabija buvusi pažadė
nuoti ir iš gyvenimo, ir iš kalbos.
iįįi
3. Ko ir linki žmonijai šios apybraižinės Australijos žemyną iki tolimiausiojo už jusi išmokėti 2-3 mil. svarų tam, kas nužu
— reportažinės — literatūrinės kombinaci kampio ir sukėlusi didesnį susidomėjimą dys Nasserą. Apie 2 mil. sumai jau buvę
krašte, negu parlamento debatai Canberoj. išrašyti čekiai.
jos kombinatoriai.
t

s

,, KONRADS ■ KIDS”

i

BALTIC STORES LTD

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje

I

PATIKIMAI

GREIT
MŪSŲ PASIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKIA
LIETUVĄ PER 3-6 SAVAITES

100% GARANTIJA, KAD SIUNTINYS
PASIEKS GAVĖJĄ

PRIEINAMA KAINA
PALYGINKITE MŪSŲ FIRMOS KAINAS
SU KITŲ FIRMŲ KAINOMIS

Artėja Velykų šventės. Daugelis iš mūsų susirašinėja su savaisiais Tėvynėje. Daugelis iš mūsų norėtų pasiųsti jiems dovanų šventėms, kad praskaidrinus jų nuo
taiką. Ne paslaptis, kad daugelis iš mūsų besiųsdami siuntinius baigia išsisemti. Brownejones Lietuvių Skyrius, norėdamas padėti tiek savo klientams, tiek visiems lie
tuviams, kurie norės tuo pasinaudoti, siūlo savo pagalbą. Prisiųskite savo a'dresą, gavėjo adresą, ir jūsų norimas siuntinys bus jūsų artimiesiems į Lietuvą pasiųstas,
kad galėtų jis juos Velykų šventėms pasiekti. Ir tik paskui gavę mūsų sąskaitą pradedate mokėti po £1.0.0. į savaitę, arba patogumo dėliai po £4.0.0. į mėnesį. Jokių
palūkanų už tai mums nemokate.
Pasinaudokite mūsų Velykų švenčių papigintom kainom už sekančias prekes:
Ii yds tamsiai mėlynos spalvos, 100%
vilnos, lygi 5.19.6.
1 graži, gėlėta moteriška skarelė 27X27
— 0.11.6.
1 p. moteriškų batų su auliukais, visi
odos, juodi — 2.17.0.
1 p. moteriškų batelių, be auliukų, visi

odos, numeriai iki 4į ir 7į iki 9 — 2.13.6.
1 p. vaikams, berniukams ir mergaitėms
iki 4f numerio — 2.6.6.
12 šp. mašinai ir rankoms siūti siūlų
— 0.14.0.
1 p. vaikams ilgų kojinių, rudos, vilno
nės — 0.6.6.

2|- yds stiprios kelnėms medž. (corduroy).
1 vilnonis šalikas.

Jūs galite pridėti į tuos siuntinius dar pa
pildomai prekių, pasirinkę pagal kainoraš
čius iki pilno 22 svarų svorio, arba suda
ryti . 12 galimų siųsti atskirų vardų daik
tus, neprimokėdami jokių papildomų mo
kesčių, o tik už prekes ir muitą.
PAPIGINTI STANDARTINIAI SIUNTINIAI
MOTERIMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svor 1 pora žemais kulnimis batų stipraus dar Parodykite šitą mūsų pasiūlymą savo drau
is 8 lbs.). Australijoj — A£17.1.00. USA ir bo. Juodų arba rudų. Odiniais padais, ge gams ir pažįstamiems. Leiskite ir jiems pa
sinaudoti mūsų patarnavimu!
Canada — $42.00. Vokietija — DM164.00. ros odos. Tinka šventai dienai.
3 yds stiprios košt, medž., tinkančios įvai VYRAMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svoris Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių.
rioms progoms.
7į lbs.). Australia — AE17.1.00. USA ir Taipgi duokite mūsų firmos adresą kiekvie
4į yds medvilninės medž. suknelei, įvairių Canada — $42.00. Vokietija — DM164.00. nam lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinėraštų ir spalvų.
lus į Lietuvą savo artimiesiems. Mūsų fir
1 vilnonė geros rūšies skarelė (vietoj jos 31 yds košt, medžiagos, stiprios, bet tinka ma duoda tos pat rūšies ar net geresnes
galima pasirinkti 4| yds rayon medž. suk mos ir šventadieniui.
prekes už daug žemesnę kainą.
nelei, įvairių spalvų).
3 yds geros įvairių spalvų poplin baltiniam
3 poros rayon mot. kojinių.
medžiagos.
Visais reikalais (ar tai būtų asmeniškas,
1 pora vasarinių apatinių labai gražaus 1 švarkelis su 2 kišenėmis, užtraukiamas ar koks nors kitokis, vengiant rašyti į Lie
išdirbinio.
„zipu“.
tuvą) parašykite mums, mes jums padė
1 vilnonis šalikas.
1 pora vilnonių kojinių.
sime.

Rašykite šiuo adresu:

BROWNEJONES
EIKTIVII SKYRIUS

M

1, Norfolk Place, London, W.2
Tel. PADdington 2797

• T-

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbroke Gardens, London W.ll. Tel PAR 2470 Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Doleri., kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil Atskiras* numeris 1 šil. Leidžia — Lietuvių Namų Akc. Bendrovė
Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — E. Simonaitis Prancūziioie — O Bačkienė, Belgijoje—P. Sekmokas, Šveicarijoje —A Paulaitir
Švedijoje t į p,^?uAls;
kyn- V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkuvienė, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M Balerinas
■ .Printed find-Published in Gt, Britain by t he Lithuanian House Ltd. 1, Ladbroke Gardens, W.ll, Telephone: PAR 2470,
3

