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Nr. 11. (502) 20. 3. 1958

Londonas, 1958 metų, kovo mėn., 20 d.

Nieko nauja sovietu ūkio politikoje
Blogas derlius pernai
Chruščiovui, kaip jo pirmatakams, nesi
seka gerinti žemės ūkio reikalų.
Tik jis
kiek mažiau slepia šį faktą. Antai, sausio
21 d. kreipimesi į ž.ū. darbuotojus Sovietų
kp ck ir vyriausybė pripažino, kad pernai
buvęs blogas derlius. Jau gruodžio 24 d..
kalbėdamas apie dabartinę ž. ūkio ir gyvu
lininkystės padėtį, Chruščiovas patvirtino
savo dar anksčiau pasakytus žodžius, kad
daugelyje vietų buvusi sausra,-nuo kurios
ypač nukentėjęs Volgos baseinas, Uralas
ir Kazachstano plėšininės žemės. Žemuti
nės ir vidurinės Volgos srityse oro sąlygos
buvusios blogesnės negu 1921 m. Chruščio
vo žodžiais, priešingai 1956 metams, praei
tieji metai buvę „nepalankūs“. Ir jeigu ne
seniai Minske Chruščiovas vistiek galėjo
tvirtinti, esą, pernai nuimtas derlius didės
nis, tai tik todėl, kad jis jį sąmoningai lygi
no ne su 1956 m., bet... su 1953 m.
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IX metai

PARODA BERNE

pasisakė už liūdną vardą turinčių Mašinų pats stalinizmas, kurį Chruščiovui tenka
Šveicarijoje veikianti organizacija „Pro
ir Traktorių Stočių panaikinimą ir jų tur vykdyti pakitusiomis sąlygomis, verčia jį Liberta“, pasiskyrusi uždavinį supažindin
to pardavimą kolchozams. Pirmu žvilgsniu atsisakyti vieno stalininio būdo. Tačiau, ar ti visuomenę su komunistų griaunamuoju
toks pasiūlymas ryškiai prieštarauja Stali jo siūloma nauja priemonė seniems bolše darbu, surengė Berne parodą, kurioje bu
no pažiūroms.
Dar 1952 metais Stalinas vikiniams tikslams siekti bus sėkmingesnė vo pavaizduota, kaip komunistai ypač sten
griežtai atmetė sov. ekonomistų panašius už senąją, galima labai pagrįstai abejoti, giasi pajungti jaunimą. Ryšium su nepri
siūlymus. Baltarusijos kolchozų baudžiau nes kolchozinę baudžiavą einą ūkininkai klausomybės paskelbimo 40 metų sukakti
ninkams Chruščiovas nesivaržydamas kal niekad nesiliovė priešinęsi valstybinei prie mi parodoje buvo įrengtas specialus Pabal
bėjo apie „milžinišką MTS biurokratinį vartai.
tijo valstybių skyrius. Iš jo lankytojai ga
aparatą“. „Kur yra du ponai ant vienos že
Įdomu pastebėti, jog kai kurie stebėto lėjo patirti, koks likimas laukia Maskvos
mės — sakė jis — ten negali būti geros jai Minske pasakytoje Chruščiovo kalboje pavergtas tautas. Skaitmenimis ir diagratvarkos“, o tie ponai — tai kolchozo pirmi įžiūrėjo jo norą
grįžti prie 1950 m. pa mmis ypač buvo parodyta, kaip Maskvos
ninkas ir MTS direktorius.-Jis todėl pasisa skelbtojo „agrogradų“ plano, kurį prieš įsakymu buvo įvykdytos žiaurios gyvento
kė už vieną poną, būtent, kolchozo pirmi Stalino mirtį XIX-jame kp suvažiavime bu jų deportacijos.
ninką. Prieš šešetą metų Stalinas tvirtino, vo pasmerkęs Malenkovas. Siūlydamas kol
Parodos metu paskaitą skaitė iš Bazelio
jog kolchozai neturį pakankamai lėšų di chozų pirmininkams perleisti MTS direkto atvykęs prof. Dr. Juozas Eretas. Prelegen
delėms mašinoms įsigyti. Chruščiovas'pasi- rių teises, Chruščiovas siekiąs kompartirėmė sudėtingesne argumentacija: „Dabar, jos priežiūroje sustiprinti jų galią ir tokiu
kai išaugo kolchozai, iškilo pajėgūs kadrai būdu ■ duoti praktišką pradžią „agrograbet kokiems klausimams išspręsti, sustip dams“. Tai, žinoma, dar tik spėjimas. Ta
rėjo kaime kompartinė organizacija, parti čiau nereikia užmiršti, jog pastaraisiais
jos komitetai ėmė skirti daugiau dėmesio metais kolchozų stambinimas buvo spar
Karvių mažiau negu 1928 metais
ūkiui ir jų priešaky atsistojo asmenys su čiai pastūmėtas pirmyn. Jeigu 1950 m. So ATOMINIAI GINKLAI VOKIETIJOJE
. Aišku, jog visų sovietinių ž. ūkio trūku geru teoriniu pasiruošimu, jau nebereikia vietų S-je buvo 254 tūkst. kolchozų, tai per
IR D. BRITANIJOJE
mų neįmanoma aiškinti tik nelemtomis oro MTS-ims pavesti gamybos organizatorių nai jų skaičius tesiekė 78.900.
Amerikiečiai savo dalinius pietų Vokie
sąlygomis. Atsiliepia organizacinė netvar vaidmens“. Vadinasi, ne kas kitas, kaip tas
J.V. (ELI)
ka, kuri ypač didelė vad. plėšininėse žemė- iiiiiiiiiniijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiihiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: tijoje jau prieš trejetą metų pradėjo aprūpinti atominiais ginklais. Tai nebuvo skel
se. Kalčiausia yra pati kolektyvinė siste
biama, nes tos amerikiečių armijos artu
ma, kuria tačiau remiasi režimas, ją nau
mas nuo sienos vis kėlė abejonių, kiek tai
dodamas kaip valstybinės prievartos įran
kį gausaus ž.ū. gyventojų sluoksnio atžvil (Ed. Turausko paskaitos Vasario 16 d. pro ga Londone ir Nottinghame santrauka) bus reikšminga. Dabar paslaptis išeina į
viešumą, nes šią ginklų rūšį pastiprins bri
giu. Sovietų vadovų reliatyvūs prisipažini
Labai stambiais bruožais peržvelgęs pa tautinė forma“, ir randa, kad. „po Maskvos tai, pasiryžę taip pat apsiginkluoti atomu.
mai, lyginant paskirų metų skaičius, vertin
gi tik tiek, kiek tai parodo nenuslepiamai čius svarbiausius (ir tai toli gražu ne vi sparneliu ar letena mūsų Tėvynė ne tik ne
sus) nepriklausomo gyvenimo įvykius, pri turi nepriklausomybės, bet net paprasčiau INDONEZIJA PUOLA SAVO
blogą Sov. Sąjungos ž.ū. padėtį.
Pavyzdžiui, lyginant su 1913 m., gyven minęs 1926 m. gruodžio 17 perversmą, kaip sios, elementariškiausios laisvės“, nes „to SUKILĖLIUS
tojų skaičius Sovietijoje padidėjo 44 proc , „Valstybės vežimo iššokimą iš konstituci vadinamo „turinio“ priedanga grindžiamas
Indonezijos vyriausybės kariniai daliniai
dvi Nepriklausomos visas kietas,, beatodairus, netolerantiškas pradeda žygiuoti į Sumatrą, kurioje yra
o kviečių gamyba — 25 proc., nors per tą nių vėžių“, palietęs
laiką žymiai padidėjo naudmenų plotas ir Lietuvos „specifini“ problem!: Klaipėdos ir Maskvos imperializmas“. „To „turinio“ var įsistiprinę sukilėliai.
buvo įvesta mechanizacija. Įtikinamai by Vilniaus, paskaitininkas, kaip gyvas liudi dan asmuo, beveik nuo lopšio, įsiurbiamas
Sukilėliai grasina, kad jie pereisią į par
loja gyvulininkystės srityje skaitmenys. Pa ninkas, pažymi, kad Klaipėdos Kraštas bu į „lenininės-marksistinės“ (anksčiau: „le- tizaninį karą.
vyzdžiui, praeitų metų gale karvių skaičius vo iš Lietuvos atimtas v. Ribbentropo ūl- nininės-stalininės“) doktrinos verpetus ir
kiek prašoko 31 milijoną. O tai žemas ro timatumo žodžiu URM-riui J. Urbšiui pa svaiginamas, gludinamas ligi grabo lentos“. NEDARBO PAVOJAI D. BRITANIJOJE
Pasiremdamas tikrovės stebėjimu, pasdiklis, lyginant su Sov. Sąjungos gyventoj sėkoje. Vilniaus klausimu paskaitininkas
Kai kuriose D. Britanijos vietose ir pra
skaičiumi, kuriame ūkininkai sudaro 113 primena lenkų ultimatumą užmegzti diplo katininkas tačiau randa, kad antroji for
milijonų. Pats Chruščiovas po Stalino mir matinius santykius ir pareiškia savo įsitiki mulės dalis: „tautinė forma“ — leido tau monės šakose didėja nedarbas.
ties yra pripažinęs, kad prieš įvedant prie nimą, kad to ultimatumo galima buvo iš toms išsaugoti savo kalbą, tautosaką, kai
vartinį ž.ū. sukolektyvinimą 1928 m. dar vengti, „jei gerokai prieš tai būtų turėta kuriuos papročius, žymią dalį liaudies kū TEUTONŲ KUNIGAIKŠTIS
Už nuopelnus krikščionybei Vokietijos
daugiau drąsos ir ryžto diplomatiniams rybos, žymią dalį senosios literatūros ir t.
buvo laikoma per 33 milijonai karvių.
rezervavus Vil t.“ Todėl jis pataria „vertinant padėtį pa kancleris Dr. K. Adenaueris įvesdintas į
Verta prisiminti, kad jau prieš dvejus santykiams su Lenkija,
metus Sov. S-ga pradėjo intensyviai impor niaus klausimą, užmegzti“. Toliau paskaiti vergtoje Tėvynėje vadovautis dideliu at „Vokiečių ordino“ kunigaikščius, kitaip
tuoti ž.ū. gaminius iš užsienio. Vien tik per ninkas primena hitlerinės Vokietijos pas sargumu, santūrumu, galimu nešališkumu; dar vadinamus „Teutonų kunigaikščiais“.
nai lapkričio mėnesį iš Kanados sovietai tangas įvelti Lietuvą į karą Vokietijos pu į kiekvieną reiškinį rimtai įsigilinti, ob Iškilmėse dalyvavo. Austrijos kancleris Dr
sėje spaudžiant ją jėga atsiimti Vilnių. Jis jektyviai jį apmąstyti, pasverti: kas, tau- Raab.
importavo 400 tūkst. tonų grūdų.
nnmHn, Iru rl—tirt p
UTldftnT lllC'tYIt"
tos savtftr tstlalkyilib '‘požvltgltr,* “rrau'dttrga,—
"Nauji" Nikitos planai
laisvame pasaulyje nebeturėtumėm nei Pa teigiama — priimti ,o kas žalinga, neigia KAIP BUTŲ SUJUNGTA VOKIETIJA?
Rytų Vokietijos komunistų partijos polit
į Jau ne vieną receptą pasiūlė ir išbandė siuntinybių, nei Konsulatų.
ma -— atmesti.
Būtų neišmintinga, net
Čhruščiovas ž.ū. padėčiai pataisyti: „agKalbėdamas apie „Nepriklausomybę šian kenksminga, viską, kas daroma Lietuvoje, biuro narys Matern pareiškė, kad nei so
rpgradai“, kukurūzų akcija, plėšininės že dien“ ir apie jos „du frontu“:
vidaus ir pavyzdžiui, kultūros, mokslo, grožinės lite vietinė Rusija, nei jo vyriausybė niekada
mės, panaikinimas prievolių asmeniniams tremties, paskaitininkas trumpai analizuo- ratūros srityse urmu, „en bloc“ atmesti, pa nesutiks sujungti Vokietijos.
Vokietijos
šklypąms. O štai sausio 22 d. Minske jis ja stalininę formulę:.„socialistinis turinys, neigti, nors tai būtų ir vadinamųjų režimi abi dalys galėtų būti tik sukonfederuotos,
idant tuo būtų paruoštas kelias komunis
nių, partinių asmenų darbai“.
Savo mintims pailiustruoti paskaitinin tams valdyti.
kas pateikia keletą konkrečių pavyzdžių,
kaip „Dabartinės Lietuvių Kalbos Žody NUO MINSKO IKI REINO
Arrferikiečiai yra pasiruošę siūlyti savo
no“, didžiojo „Lietuvių Kalbos žodyno“,
Mairionio rinktinės ir kitų mūsų senų au sąjungininkams ir rusams naujus nusigink
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios čiau į Vilniaus kavinukę dažnai nepatogu torių veikalų išleidimas ir 1.1.
lavimo projektus. Pagal juos rusų karinės
užeiti, nes ten triukšmaujama ir girtuok
aiškios ir be aiškinimų.
„Tačiau“, pabrėžia paskaitininkas, „tau pajėgos turėtų būti prieinamos kontroliuoti
liaujama. Kaune gi į „Tulpę“ užeiti patogu, tos gyvenimą slegiančių, jį slopinančių nei iki Minsko, o vakariečių — iki Reino.
bet ten dažnai išgirsti tik spekuliantų pa giamybių Lietuvoje tebėra eibės visose sri
,
Oi nelaimė, ką aš matau —
sikalbėjimus., Tai rodo, jog ir Vilniuje,, ir tyse. Bet ir dėl jų galima visu rimtumu pa NUKRITO ATOMINĖ BOMBA
Širdį uer kaip yla:
Kaune nesirūpinama, kad kavinės būtų sistatyti sau klausimą: ar jų nebūtų žy
Amerikoje, pietinėje Karolinoje, ties kai
Numylėtoj mano vietoj
kultūringo poilsiavimo įstaigomis. , O juk miai mažiau, jei lietuviai komunistai patys mu nukrito iš lėktuvo atominė neužtaisyta
Gyvena barzdyla.
tiek mažai pastangų tereikia, kad tos kavi turėtų daugiau savarankiškumo, daugiau bomba, kuri sužeidė už 100 jardų buvusių
A. Vienažindys
nės įgytų kitokį vardą.
laisvės, daugiau teisių, daugiau galimum ’ žmonių.
KAVINĖ
Vilnius turi ir „Palangos*1 kavinę, bet ji elgtis ir gyvenimą tvarkyti pagal savo vis
Dėl to įvykio- susijaudino pasaulio spau
beveik nelankoma. Ko gi jon eisi, jei kavos tik lietuviškų galvų ir širdžių patarimus?“ da, ypač tų kraštų,
ties kuriais skraido
Kas iš mūsų nenori kultūringai pailsėti? vietoj . atneša tau kažkokį įtartiną rudą
Skyriuje
„Nepriklausomybė tremtyje“ bombomis ginkluoti žvalgybiniai lėktuvai.
Tam tikslui įsteigti teatrai, kinai, klubai. skystį. Be to, bendras įėjimas ir bendra rū paskatininkąs apgailestauja laisvųjų lietu
Bet kasdien į juos neisi. Be kinų ir teatrų binė su to paties vardo,restoranu labai daž vių susikaldymą ir randa, kad „atsakomy DĖL PRANCŪZŲ VEIKSMŲ ALŽYRE
turime ir kitų viešų vietų, kuriose galė nai verčia susidurti su nemaloniomis pasta bę ir kaltę už tai objektyvus stebėtojas tu
Prancūzų policija
yra sukonfiskavusi
tume kultūringai poilsiauti— tai kavinės. bdmis, kuriąs į tave laido restorane įkau ri priskirti visiems be išimties, kad kiek laikraščius, kuriuose rašoma apie prancū
Gražiai apipavidalinta, kultūringai aptar šę piliečiai.
vienas kuo nors yra nusikaltęs; jei ne kuo zų vykdomus suimtųjų kankinimus Alžyre
naujama, žurnalais ir laikraščiais aprūpin
Pageidaujama, kad mūsų kavinių tvarky kitu, tai bent pasyvumu“. Ir paskaitinin Tuos kankinto žmogaus išgyvenimus apra
ta kavinė, turinti gerą muziką, gali vaidin tojai atkreiptų tinkamą dėmesį į šią apleis kas ragina plačiąją visuomenę iš visų par šo savo knygoje buvusio komunistų laik
ti svarbų kultūrinį vaidmenį, nes joje pa tą sritį.
tijų, grupių ir veiksnių „energingai reika raščio redaktorius, kuris dabar sėdi kalė
K. Daukšas
togu ir pigu susitikti ir bendrauti įvairiau
lauti susiklausymo, solidarumo, darnaus jime. Iš jo kankinimais ir tabletėmis norė
Iš „Tiesos“, 1958.1.8.
sių profesijų žmonėms.
bendradarbiavimo pagrindiniuose reikaluo ta gauti prisipažinimą. Dabar Paryžiaus
.
/
Deja, mūsų kavinių paskirtis ne visai su
se“, papiršdamas visiems Šv. Augustino for policija iškrėtė spaustuves, ieškodama, kur
AR ŽINOTE KAD
prantama: jos nedaug ką turi bendra su
mulę: „In necessariis unitas, in dublis — Ii spausdinama tuo klausimu Sartre brošiū
kultūringu poilsiavimu. Dažnai iš viso ne
bertas et in omnibus — Caritas“ (būtinuo ra (brošiūros ištraukas jau spausdinasi ir
galima užeiti kavinėn, nes ten pilna įsilinks ...Nuo miego numirti galima
se dalykuose — vienybė, abejinguose — britų spauda).
Ukmergės rajono Ždanovo vardo kolū laisvė, o visuose —■ meilė).
minusių, triukšmaujančių lankytojų. Kodėl
kavinė turi virsti girtavimo vieta, kodėl kyje kulia javus mašinistas Petras KecoKalbėdamas apie „Nepriklausomybę ry truputį džiugiau negu naujos
ji turi atlikti jai svetimą, negiamą vaidme riūs. Ne tiek jis kulia, kiek miega. Net ir toj“, paskaitininkas konstatuoja visuotinį
Chruščiovas ilgame savo pranešime yra
važiuodamas šioims dienomis užmigo ir su moderniojo pasaulio pasinešimą burtis į aptaręs sąlygas, kuriomis traktoriai ir kito
nį?
platesnius valstybinius junginius — fede- kios žemės ūkio mašinos iš mašinų stočių
Ar nebūtų tikslingiau apriboti kavinėje traktorium griovyje išsimiegojo.
— Nuo miego dar niekas nemirė, — kal ruotis ir kviečia laisvuosius lietuvius gilin bus perduotos kolūkiams. Kolūkiai už tas
svaiginamų gėrimų tiekimą? Toksai prekia
vyimas svaigiais gėralais pratintų lankyto bėjo laukdami kolūkiečiai. — Bet Kecoriui tis, studijuoti ir diskutuoti įvairių Europos mašinas turėsią mokėti šiek tiek daugiau,
jus saikingai ir kultūringai juos vartoti. visaip gali atsitikti: dar užguls jį miegantį federacijų variantus, aiškiai pasisakyda negu tos mašinos vertos.
mas už bendrą visos Vakarų Europos Fe
Nereikta, ir aiškinti, kad gėrikų, triukšma traktorius.
deraciją, kurioje ir Lietuva turėtų savo TREČIAS JUNGINYS?
darių nedera iš viso aptarnauti kavinėje.
...Už gera — blogu
Susijungus Egiptui ir Sirijai (geri ryšiai
vietą.
Į mūsų kavines vengia užsukti atsakinKlaipėdos Auto-takso motorų ūkio direk
Baigdamas savo paskaitą min. E. Turaus su sovietais) ir Jordanui ir Irakui (probrigesnieji darbuotojai, vengia ir moterys, nes torius Novosiolovas griežtai nubaudė kon
jos ten nepatogiai jaučiasi. Todėl ir iškyla duktorę drg. Kriaučiūnaitę ir kontrolierių kas primena realias aplinkybes, kuriomis tiški kraštai), vyksta pasiruošimai susi
klausimas, kam reikalinga tokia kavinė, į drg. Užpurvį, kurie... sugavo kasininkę Pi- prieš 40 metų Tautos Taryba paskelbė at jungti dar tarp trijų arabų kraštų — Kukurią užeiti nepatogu, kokį vaidmenį ji vai chulę perpardavinėjant keleiviams senus statanti Lietuvos nepriklausomybę, kad, waito, Bahreino ir Saudi Arabijos (prorealisto akimis žiūrint, tai buvo galima ver amerikietiški).
dina?
bilietus. Girdi, nekiškit nosies, kur nerei
Nekreipdami reikalingo dėmesio į kavi kia. O kasininkė po direktoriaus sparneliu tinti „pamišėlių darbu“, nes tuo paskelbi
mu buvo mesta
pirštinė — iššaukimas neaprėpiami. Kiekvienas, didis ir mažas,
nes, susilaukėme savotiškų rezultatų. Kau ir toliau pinigėlius semiasi.
dviem galingom ano laiko valstybėm: Ru senas ir jaunas, išsimokslinęs ir beraštis,
nas turi gražią kavinę „Tulpę“, o Vilnius
Iš „Tiesos“, 1958.1.12.
sijai ir Vokietijai. O laimėtojais išėjo „pa vyras ir moteris turi juose savo paskirtį,
turi mažytę
bevardę kavinukę — „Vil
* Kybartų miesto jaunimas linksminasi mišėliai“, bet ne „realistai“.
kiekvienas gali savo įnašu prisidėti prie
niaus“ restorano filialą. Mažytėje Vilniaus
Ir šiandien „mūsų tauta yra kovos padė bendro darbo, prie bendros kovos“. Baigda
kavinukėje girdime ginčus apie literatūrą, popietiniuose kultūros namūose. Kultūros
meną ir pan.
Kauno „Tulpėje“ to nėra ministerija iš įvairiausių aktų, pažadų, są tyje su galingu priešu, su Maskvos totali- mas pacitavo Maironio poemos „Jaunoji
Tuo būdu Vilniaus mažytė kavinukė vaidi- matų ir kitokių dokumentų. Tikrųjų kul- tarais. Todėl kiekvienas mūsų laisvėje gy- Lietuva“ posmą, kuris baigiasi:
venantis turi jaustis mobilizuotu — pa
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas,
na nepalyginamai teigiamesnį vaidmenį, tūros namų net pamatų dar nematyti.
B. Klevukas
šauktu. Mūsų kovos barai neapmatomi ir
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai...
negu didelė ir graži Kauno „Tulpė". Ta-

tas atpasakojo lietuvių, latvių ir estų tau
tų istoriją ir nušvietė, kaip Maskva smur
tu užėmė Pabaltijo valstybes. Prof. Eretas
pareiškė viltį, kad pabaltiečiai netrukus
vėl atgaus laisvę.

„DIE TAT“ APIE RUSŲ GERĄ VALIĄ
Zuericho dienraštis „Die Tat“ paskelbė
ilgą straipsnį apie Pabaltijo valstybes, ry
šium su Lietuvos ir Estijos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktimi. Straipsnyje iš
vedama, kad Sov. Rusija tiktai tuo atveju
įrodys gerą valią bendradarbiauti su liku
siuoju pasauliu, kai pasitrauks iš Pabaltijo
valstybių.
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NEPRIKLAUSOMYBE VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ

Ten, kur Nemunas banguoja

PADIDĖJO RESPUBLIKA

Prie Egipto ir Sirijos jungtinės respubli
kos prisidėjo dar Jamenas.
KALBINAMAS IMRE NAGY
Skelbiama, kad vengrų delegacija, vado
vaujama Kadaro, buvusi nuvykus į Ru
muniją ir kalbėjusi su ten laikomu Nagy
(sukilimo laikų ministeriu pirmininku).
Nagy buvę pasiūlyta išpažinti nuodėmes, ir
tada jis gausiąs vadovaujamą vietą kultū
ros srityje, o vėliau būsiąs padarytas mi
nisteriu pirmininku. Nagy nesutikęs.

SVAJONĖS APIE BALTIJOS
JŪRĄ
Tokia antrašte laikraštis „Latv.ja“ atsispausdino šį utopišką straipsnelį, paimtą
iš vieno neseniai išėjusio Vilniaus ,,Kom
jaunimo Tiesos“ numerio. , Atvertus“ tai ir
vėl lietuviškai, šios sovietų svajonės api’
Baltijos jūrą atrodo šitaip:
„Vieną dieną, mielas drauge, tu būsi pa
kankamai turtingas ir pajėgus moks’o iš
rastomis priemonėmis paveikti savo krašto
klimatą: tu galėsi reguliuoti kritulių kiekį,
nusausinti pelkynus ir sušvelninti oro tem
peratūrą. Dabar Baltijos jūra yra lyg koks
ledjūris. Dvi galingos vandens srovės^veržiasi Danijos vandens keliu — šiaurinė sro
vė neša šiltus, bet pietinė srovė šaltus van
denis. Tuo tarpu, kai šiaurinė srovė savo
šiltus Baltijos vandenis srovena į Atlantą,
pietinė srovė varo iš Atlanto vandenyno
šaltą ir sūrų vandenį. Su savo kaimyninė
mis tautomis bendradarbiaujant, tu, mie
las drauge, vieną sykį galėsi užtvenkti Da
nijos vandens kelius aukštu pylimu Balti
jos vandens lygis tada per 12-15 metų nu
kris 10-15 m, ir į Baltijos jūrą tekės tik šil
tas upių vanduo. Nuo tos dienos Baltija
nustos buvusi jūra ir virs gėlųjų vandenų
ežeru. Vasaros mėnesiais sušildytas upių
vanduo žymiai pakels Baltijos temperatū
rą ir pavers ją šilumos rezervuaru, kuris
rudenį ir žiemą sušildys ir pajūrio kraštų
temperatūrą. Tokiu būdu, pvz., Lietuvos
klimatas prilygs Juodosios jūros pietkrznčių klimatui, ir plačiai išgarsės Lietuvos
vynuogynai Salantuose, Šilutėje, Ariogalo
je.
Nebereikalingų oro kritulių čia jau
neiškris, atvirkščiai, — mūsų krašto (Sov.
Sąjungos) centriniam juodžemio
ruožui
Baltijos miglos ir debesys suteiks apie 20
milijardų tonų vandens. Lie'uves teritori
ja padidės keliąis tūkstančia:s ha. Iš jūros
atkariautuose žemės plotuose iškils gra
žios sodybos, bus įrengtos naujos maudyk
lės, sanatorijos ir poilsio namai“,
SOVIETŲ

PJAiSlAiU L Y'J E
— Argentina giriasi pasirašiusi 59 pre
kybos sutartis su 6 komunistiniais kraš
tais.
— Kuboje įvestas 45 dienoms karo sto
vis.
— 100.000 kiniečių kariuomenės pasi
traukia iš šiaurinės Korėjos.
— Reikalaudami pakelti atlyginimus, Pa
rvžiuje policininkai suruošė demonstraci
jas.
— Laisvoje Indijoje patrigubėjo studen
tų skaičius.
— Seras W. Churchillis jau pagijo.
— Amerikoje autobusas nuslydo į upę
ir prigirdė 22 mokinius.
— Rusų mokslininkai skelbia, kad ir jie
bandą jau pagaminti dirbtinę saulę, kaip
britai.
— Floridoje, Amerikoje, pirmą kartą bu
vo sniego.
— Japonijoje kalnakasiai, mokytojai ir
geležinkeliėčiai paskelbė streiką, reikalau
dami didesnių atlyginimų.
— Britų Viduržemio jūros laivyno dali
nys plauks vizituoti Jugoslavijos.
— 3 Kenijos gyventojai nubausti 40 me
tų už priiminėjimą Mau Mau priesaikų.
— Sovietų laikraščiai išsispausdino visą
Eisenhowerio laišką,
kuriame kalbama
apie rusų dominavimą Rytų Europoje.
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Kardinolo Minimi laiškas

APIE AMERIKIETIŠKA
LIETUVA
■%*.

Lauktas literatūros premijos nuskyrimas už geriausią 1957 metu, knygą dar nė
ra paaiškėjęs, nes balsavimo rezultatai, ne- ^urSis Gliaudą
davė absoliutinės daugumos. Iš 100 rašyto- ‘
~~
jų draugijos narių balsavo 56; 22 balsai
duoti už M. Katiliškio „Miškais ateina ru
duo“ ir 10 G. Tulauskaitės „Rugsėjo žvaigž
Ypatingai malonu rašyti apie mūsų stu
dės“. Kiti gavo mažiau balsų. Papildomi dent ; , kur.ai bus lemta čia užimti savo te
geriausios knygos rinkimai nustatys geriau vų P°S'-'J3- S.udentija rodo didelį aktyvusią 1957 metų knygą.
'
mą, ir t:>3 viltys, kurios dar vakar buvo tik
Dideliame JAV plote nevienodas oras pa bailiai į ją dėtos, šiandieną studentijos ne
sitiko Vasario 16 d. Vienur kitur dėl blogo
Pateisintos, bet ir pralenktos su kaupu,
oro turėta ir tam tikrų nuotykių. Pvz., Bos
Vasario 11 d. lietuvių studentų organiza
tone tą dieną siautėjo tokia stipri sniego cijų delegacija apsilankė Jungtinėse Tauaudra, kad Lietuvos konsulas A.O. Shalna tose, kur turėjo audienciją su JT gen. seknegalėjo iškelti trispalvės lauke, nes vėjas retorium ir sesijos prezidentu; taip pat su
trukdė tai padaryti. Tada konsulas pakabi 18 valstybių atstovybėmis.
Visur buvo
no trispalvę iš vidaus — lange. Tikrai, at- įteiktos memorandumo kopijos, reikalavirodo, tai buvo konsulo simboliška kova su mas laikyti Lietuvos laisvės bylą gyvą. Višiaurės vėtra, kurią jis laimėjo savo suma sur mūsų studentų delegacijai parodytas
numu ir atkaklumu.
šiltas dėmesys ir bent talkos pažadų netrūTarp praėjusios šventės kurjozų tenka ko .Svarbiausia — didžioji JAV spauda pa
pažymėti ir rinkliavų triukus. Susirinkę į stebėjo tą mūsų studentų žygį ir paminėjo
minėjimą 1000 niujorkiečių sudėjo apie jį savo puslapiuose.
1000 dolerių, o 300 losangeliečių — 1100 do
O kanadiškiai lietuviai jaunuoliai veda
lerių. Aišku, čia daug nulemia darbo ir ne brazilaites. Ir tai mes atžymime su ypa
darbo santykis.
tingu malonumu. Tos brazilaites yra Bra
Savotišką atsakymą į tėvynės vis ne zilijos lietuvaitės. Prieš kiek laiko kilo min
blėstančią nostalgiją davė Lietuvos vaiz tis korespondencijos keliu kurti lietuviškas
dų paroda, surengta Chicagoje. Tai, kaip šeimas, susirašinėjant kanadiškiams su bra
sako recenzentai, yra gražus, mozaikinis zilaitėmis. Štai tos pirmos kregždės: Alma
Lietuvos paveikslas. Bevaikščiodamas nuo Šlapeiytė ir Valentina Girsaitė atskrido į
vieno vaizdo prie kito, pradedi gyventi Lie Kanadą.- Kanadiškiai lietuviai jaunuoliai
tuvos realybe. Greta fotografijų išstatyta parodė pavyzdį, kaip kurti lietuvišką šei
eilė dailininkų paveikslų ir spalvotų repro mą ir sunkiausiomis sąlygomis.
dukcijų. Didelio įdomumo sukelia statybos
Savaitės pokštas šįkart atėjo iš Italijos.
ir namų apyvokos daiktų modeliai. Ypa
tingai efektinga yra plati fotografinė Vil Ten lankėsi „sovietinių katalikų“ ekskur
sija, demonstruodama
tariamą religijos
niaus panorama.
Savotišką sugrįžimo iliuziją į Lietuvos laisvę Lietuvoje. Į klausimą: ar Lietuvoje
operą išgyvena chikagiečiai, kada jau anf spausdinamos religinės knygos, „sovieti
nosies „Fausto“ premjera. Opera statoma niai katalikai“ atsakė: išleistas Mažvydo
išimtinai lietuvių meno pajėgomis ir lietu- katekizmas.
Kaip žinia, tas katekizmas išleistas tik
viškai.
De Paul universiteto studentai ruošia va kalbos mokslo reikalams su kalbininkų ko
sario 21d. tautų festivalį, kuriam vieną iš mentarais paraštėje.
ryškesnių pasirodymų turi lietuvių studen
tų klubas.
Chicagoje kovo mėn. numatyta atidaryti
Lietuvių liaudies pasakos anglų kalba
studentų organizuotą „Gyvosios Lietuvy
Rašytojas Stepas Zobarskas yra paruo
bės“ męnesį. Tai yra visas ciklas viešų pa šęs spaudai lietuvių liaudies pasakų rinki
skaitų lietuvių kultūros temomis. Numaty nį anglų kalba — „Lithuanian Folk Tales“.
ta šiemet eiti ir į akademinę amerikiečių Rinkinį iliustravo dail. Korsakaitė. Philo
visuomenę. Chicagos universitete organi sophical Library leidykla New Yorke pa
tą knygą išleisti- su viena sąlyga:
zuojama lietuvių menininkų darbų paroda siėmė
reikia, kad iš anksto būtų išpirkta 600 eg
ir numatyta meninė programa. Visai tai at zempliorių. Knyga žada būti visokeriopai
kakliai žadina amerikiečių visuomenę pa gražus dalykas įteikti kaip dovana. Jos kai
stebėti lietuvius ir jų kultūrinius laimėji na bus 4.50 dolerių.
mus, netiesiogiai prisidedant prie politinės
Įdomu, ar susiras pasaulyje 600 lietuvių,
kovos dėl Lietuvos laisvės.
kurie įgalintų išleisti tą knygą?

j Šv. KAZIMIERASJį
3
LIETUVOS ŠVENTASIS
g
J. LCŽA
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EUROPOS LIETUVIS

(Santrauka paskaitos, skaitytoj Londone Szams, o antras Kristaus Vietininkui ir KaŠv. Kazimiero 500 metų gimimo jubiliejaus talikų Bažnyčiai. Kokia nuostabiai graži
proga).
sintezė. Vytautas ir Šv. Kazimieras'— štai
du galiūnai, kurie tame pačiame šimtmety
Pasauliečiui kalbėti apie šventąjį ir jį je ir iš tos pačios giminės davė pasauliui
vertinti yra sunkus uždavinys. Niekada ne stipriausią valstybę ir bene jauniausią
būčiau drįsęs to uždavinio imtis, jei tas šventąjį.
šventasis nebūtų kilęs iš lietuviško kamieKaip matėme, Šv. Kazimieras savo gysno, jei jo palaikai neilsėtųsi mūsų sostinė- lose neturėjo nė lašelio lenkiško kraujo,
je Vilniuje ir jei jo vardas nebūtų taip Tačiau prie šio vienintelio lietuvių šventotampriai susijęs su mūsų praeitimi, dabar- jo, kaip teisingai yra pastebėjęs prof. Ivins
kis, ligi pat šių dienų dar nevengiama pri
timi ir gal net ateitimi.
dėti žodžio „polonus“. Tur būt, nereikia ir
Žiupsnis istorijos
Šv. Kazimieras yra garbingos Lietuvos minėti, kad lenkai taip pat laiko Šv. Kazi
valdovo Gedimino giminės palikuonis.. Jo mierą savo šventuoju, lygiai kaip jie laiko
tėvas Kazimieras, Lenkijos karalius ir Lie lenkiškais Aušros Vartus, apie tai ne tik vi
tuvos Didysis Kunigaikštis, buvo Jogailos sur skelbdami, bet ir iškabindami paminki:
sūnus, o motina Elzbieta Habsburgietė Aus nes lentas kai kuriose Londono bažnyčiose.
trijos herzogo ir Vokietijos imperatoriaus Toks jau yra lietuvių tautos istorinis liki
Albrechto II duktė. Gimė jis 1458 m. Kro mas — išugdyti genijus ir juos padovanoti
kuvoje, Lenkijos karalių dvare.
Čia jis kitiems.
Šv. Kazimiero tėvai, kurių gausingos šei
gausioje ir religingoje karaliaus trylikos
vaikų šeimoje praleido savo vaikystės die mos atžalos didžiavosi beveik visos Euro
nas ir gavo pirmąjį išsimokslinimą. Iš tėvo pos valdovų skeptrais, norėjo tokiu skept
karalaitis Kazimieras buvo paveldėjęs lie ru aprūpinti ir antrąjį savo sūnų Kazimie
tuvišką rimtį ir susivaldymą, o iš motinos rą. Iš pradžių bandyta jį įsodinti į Vengri
religingumą ir drausmę.
jos sostą, bet, kariškam žygiui nepasise
Šv. Kazimiero vaikystės metais Lietuva kus, karalius pradėjo ruošti būsimą šventą
buvo ką tik priėmusi krikštą.
Pagonybė jį savo sosto įpėdiniu. Tačiau Šv. Kazimie
dar tebebuvo gyva daugelio lietuvių širdy ras jau tada vis labiau grimzdo į rimtį ir
se, ir ne vienas jų dar slaptai garbino savo šalinosi visa, kas kliudo jo giliai maldai ir
protėvių dievus.
susikaupimui.
I Lietuvą pirmą kartą Šv. Kazimieras
Politiniu atžvilgiu ano meto Lietuva gy
veno savo didžiausio suklestėjimo ir palai atvyko tuoj po nepasisekusio Vengrijos žy
mingos taikos gadynę. Vytauto Didžiojo su gio 1475 metais. Tada jis pirmą kartą iš
kurta ir suvienyta Lietuva Kazimiero lai vydo ramią, bet didingą Lietuvos sostinę
kais buvo pasiekusi savo žydėjimo ir galy Vilnių ir greičiausiai pirmą kartą susidūrė
bės viršūnę. Ir kaip tik tada, kai Vytautas su savo tėvynės žmonėmis. Lankantis kar
savo galybės aukštumoje pasitraukė į am- tu su tėvu po kelių metų antrą kartą Lie
žinastį, iš tos pačios giminės atėjo kitas, tuvoje, buvęs įvykęs prieš juos pasikėsi
bet jau ne žemiškas, . o dvasios galiūnas, nimas, kuris jauną karalaitį galėjęs dar
Šv. Kazimieras. Tur būt, taip jau paties vienu laipsniu atitraukti nuo jam ruošia
dangaus buvo numatyta, kad ano meto stip mo žemiško sosto ir pastūmėti prie dangiš
riausio Europos valdovo veiklą turėjo tary kojo.
turn apvaisinti dvasinis milžinas — šv. Ka
Paskutinį kartą Šv. Kazimieras į Lietu
zimieras. Vytauto sukurtoji Lietuva pasi vą atvyko 1483 m. ir daugiau jos nebepali
darė per Šv. Kazimierą dvasiniu atžvilgiu ko. Čia jis, kaip savo tėvo atstovas, išbuvo
atbaigta. Vienas ją pristatė pasaulio valdo iki pat mirties, t.y. iki 1484 m. kovo 4 d.

J E. Kardinolas Adoedatas Jonas Piazza,
Šv. Konsistorinės Kongregacijos Gen. Sek
retorius ir Šv. Tėvo paskyrimu Vyriausia
sis Vadovas visų tremtinių-išeivių pastora
ciniams reikalams, yra miręs 1957 m. lap
kričio mėn. 30 d. Velionis gerai žinojo, kokia yra dabartinė Lietuvos padėtis, ir tė
viškai rūpinosi išeivių gyvenimu. Lankyda
masis 1956 m. Vokietijoje, a.a. J.E. Kard.
Piazza vizitavo specialiai Lietuvių Vasario
16 Gimnaziją ir praleido keletą valandų,
gyvai domėdamasis moksleivių jam pagerb
ti suruošta programa.
Nauju Šv. Konsistorinės Kongregacijos
Generaliniu Sekretorium ir drauge visų iš
eivių Vyr. Vadovu paskirtas Kard. Marce
llus Mimmi. Pradėdamas savo naujas pa
reigas, jisai atsiuntė Tėvui A. Bernatoniui,
Lietuvių Sielovados Direktoriui Vokietijo
je, raštą, kuris šitaip skamba:
Garbingasis Tamsta,
Pradėdamas Šv. Tėvo neseniai man pa
vestas Šv. Konsistorinės
Kongregacijos
sunkias pareigas ir tikrai paliestas gilaus
rūpesčio, maloniai reiškiu Tau, o per Tave
ir ten tebesantiems Tavo Misijonieriams
ir tautiečiams, palankumo ir pagarbos jaus
mus.
Iš tikrųjų, pilnai esu įsitikinęs, kad prie
šios Misijos, kaip bendruomenių galvos ir
centro, nuolat teiksis visi išeiviai, kur at
daros yra jiems namų durys ir atvira misijonieriaus širdis.
Žinoma, reikalinga, kad Misija vadovau
tųsi ta pačia dvasia, kaip ir Kristaus Baž
nyčia: tebūnie tad Misija žmonių ir šeimų
draugija kartu su kunigu, kuriam tėviškai
atsidavusiam ir palankiam yra teikiama
meilės ir vertinimo pagarba; tebūnie ji vei
kiau namas ne iš smėlio, bet iš meilės pa
statytas, su džiaugsmu priimantis pakelto
mis širdimis maldaujančius Viešpatį; tebū
nie ji vieta, kur susiburia žmonės, kurie,
kad ir atskirai veikiantieji, tačiau siekiavieno ir to paties tikslo ir, drąsiai kovoja
už Kristų Karalių; tebtįnie ji pagaliau sau
giausias uostas visiems nukrypusiems ir
neapgalvotai klystantiems.

Niekas, aišku, nelaiko Misijos kūnu be
sielos: misijonierius kaip siela teikia jai gy
vybę. Panaudodamas šią progą maloniai
noriu priminti Šv. Tėvo 1957 m. liepos m.
25 d. pareikštus paraginimus ir nurody
mus: kas jų laikysis, tas visados seks Gerojo Ganytojo pavyzdžiu.
Visiems tad misijonieriams kartu ir at
skirai, o taip pat ir visiems išeiviams, tė
viškos jiems meilės vedinas, teikiu Ganyto
jiškąjį Palaiminimą ir linkiu gausių dangiš
kųjų malonių.
Reikšdamas savo visokeriopą pagarbą,
pasilieku su visu atsidavimu Viešpatyje
Marcellus Card. Mimmi

Atsiųsta paminėti
SANTARVĖ, 1958 m. Nr. 1. Turinys: Ti
kime sava tauta, Nepriklausomybė vakar,
šiandien ir rytoj (E. Turauskas), Amerika
ar Europa? (K. Drunga), Visuotinės verty
bės ir lietuviškas šaltinėlis (Br. Raila),
„Lietuvos TSR apylinkės darbo žmonių ta
rybos nuostatai“, Ar reikalinga „lietuviško
ji“ Mona Lisa? (R. Žukaitė), Tradicija ir
kūryba bendruomenės gyvenime (V. Kavo
lis), „Mamizmas“ ir jo išdavos (V. Gegevičiūtė), Laikas ir jo matavimas (V. Lagen
pušas), Rudens miškais atėjo Katiliškis
(Br. Raila) ir kt.
UŽUOLANKA, lietuvių išeivijos, buities,
dailės ir kultūros mėnesinis žurnalas, reda
guojamas A. Vilainio Šidlausko ir leidžia
mas Nemuno leidyklos Chicagoje. 1958 m.
sausis, Nr. 1 (26). Žurnalas labai gausiai
iliustruotas.
Šiame numeryje minima sausio 15-oji.
dail. Dabužinskio įnašas lietuvių kultūron (Pilkų Stasys), Lietuvos skaučių sese
rija (O. Zailskienė), B. Sruoga (P. Trei
gys), M. Katiliškio knyga (V. Burba), Liet.
Prekybos rūmų Amerikoje sukaktis ir kt.
PAMALDOS SU ŠV. VAKARIENE
LIETUVIAMS EVANGELIKAMS
COVENTRY — kovo 22 d., 18 vai.
WOLVERHAMPTON — kovo 23 d., 13 v.,
St. Marks Chrurch, Chapel Ash.
BOLTON — kovo 28 d., 18 val.
DERBY — kovo 29 d., 18 val. St. Thomas
Church, Pear-Tree-Road.
BRADFORD — kovo 30 d., 13 val., Evange
likų bažnyčioje, 29, Gt. Horton Rd.
Kun. A. Keleris

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 lOJiil. minkštais ir 15 šil. kietais
apdarai?,. . _____________________ :____________________________________
D. Britanijoje užsisakoma šiuo adresu“.
SANTARVĖ, 46, Aberdare Gdns., London, N.W.6.

Istorija gana šykščiai tepaduoda žinių iš
Šv. Kazimiero, kaip karaliaus vietininko,
veiklos. Manoma, kad dėl jo asketiško gy
venimo būdo džiova jau buvo gerokai pa
kirtusi karalaičio sveikatą ir jis vis giliau
grimzdo į vienatvę, susikaupimą ir maldą.
Pirmieji jo biografai pasakoja, kad tuo me
tu žmonės dažnai rasdavo Šv. Kazimierą
besimeldžiantį prie bažnyčios durų ar su
kniubusį ankstybą rytmetį asloje. Mirė jis
turėdamas vos 26 metus Gardine, o palai
dotas Vilniuje, kur jo kaulai tebesiilsi iki
šiai dienai.
Stebuklai
Vos tik Šv. Kazimierui mirus, Vilniaus,
gyventojai gausiai pradėjo rinktis prie jo
karsto, prašydami įvairių malonių bei už
tarimo. Kiek iš tikrųjų per jo užtarimą yra
įvykę stebuklų, niekas tikrai negali pasa
kyti. Tačiau charakteringa tai, kad vos 17kai metų praslinkūš po Šv. Kazimiero mir
ties, popiežius Aleksandras VI jau buvo iš
leidęs bulę, kurioje sakoma, jog Šv. Kazi
mieras garsėja stebuklais ir suteikiami at
laidai tiems, kurie tam tikromis dienomis
aplankys jo karstą.
Kun. Sviecinskis yra aprašęs 8 atsitiki
mus, kada ligoniai, šaukę Šv. Kazimiero
pagalbos, buvo pagydyti. Be to, jis dar nu
rodo 13 kitokių stebuklų atvejų. Kitoje vie
toje minimas stebuklingas aklojo išgiji
mas ir gyvybę atgavusi mergaitė.
Dažniausiai minimas ir geriausiai žino
mas yra Šv. Kazimiero stebukas prie Dau
guvos. Jis Šv. Sosto pripažintas autentišku
Šv. Kazimiero kanonizacijos byloje. To ste
buklo istorija yra tokia. Maskvos kariuo
menė, 1518 m. sutelkta prie Dauguvos, gra
sino Polocko miestui. Jo ginti atvyko žy
miai menkesnė lietuvių kariuomsnė, ku
riai reikėjo persikelti per patvinusią Dau
guvos upę. Karalius šaukėsi Šv. Kazimie
ro pagalbos, pasižadėdamas dar labiau r pintis jo kanonizacijos pagreitinimu. Tada
pasirodęs ant balto žirgo jaunikaitis, kuris
lietuvius padrąsinęs ir pats pirmas įjojęs į
upę. Polockas lietuvių kariuomenės buvęs
apgintas. Ant Dauguvos kranto, kur Šv.
Kazimieras buvo pasirodęs, daugiau kaip
po 100 metų buvo pastatyta jo vardo bažny
tėlė, bet rusai greitai vėl ją nugriovė.
Iš šito stebuklo, kuris mūsų liaudyje bu
vo įgavęs įvairiausių legendarinių pagraži
nimų, matyti, koks Šv. Kazimieras yra lie
tuviškas ir savas. Atrodo, jis ir, būdamas
paauksuotame karste nepamiršta savo tau
tos, skubindamas jai padėti nelaimėje. To
dėl nenuostabu ,kad anuo metu lietuviams

jis buvo pasidaręs kovos simbolis prieš pik
tą Maskvos priešą, o rusams labiausiai ne
kenčiamas, nors ir miręs, lietuvis.
šv. Kazimiero kanonizacijos istorija yra
gana ilga ir sudėtinga. Jo byla nelaimingų
istorinių aplinkybių dėka turėjo būti kar
tojama, ir , nors žmonių tuoj po mirties
laikomas šventuoju, oficialiai jam toji gar
bė tebuvo suteikta žymiai vėliau.
Šv. Kazimiero kultas
Plataus masto Šv. Kazimiero garbinimas
prasidėjo nuo 17 a., kada tuometinis, po
piežius Povilas V tą garbinimą pripažino
visuotiniu ir kada šventojo karstas buvo iš
kilmingai perkeltas į Vilniaus Katedrą. Ta
proga jis buvo paskelbtas Lietuvos Globė
ju. Daugiausia prie jo garso išplitimo prisi
dėj a jėzuitai, anuo metu gana plačiai įsikū
rę Vilniuje. Iš Lietuvos Šv. Kazimiero var
das greitai paplito visoje katalikiškoje Eu
ropoje, pasiekdamas net Maltos salą, ku
rios ritieriai buvo pasirinkę jį savo Globė
ju.
Pačioje Lietuvoje buvo pastatyta 13 Šv.
Kazimiero vardo bažnyčių. Keturi Lietu
vos miesteliai turėjo Šv. Kazimierą savo
herbuose. Lietuviams šv. Kazimieras buvo
pats artimiausias šventasis, gyvenęs ir mi
ręs jų pačių žemėje. Per Šv. Kazimiero
šventę Vilniuje šalia atlaidų buvo kartu
prigijęs ir garsus prekymetis,
„Kaziuko
muge“ vadinamas. Toji mugė buvo pradė
jusi persimesti ir į kitas Lietuvos vietas.
Tik vėliau, bolševikams užėjus, ji buvo už
drausta.
Šv. Kazimiero vardas gyvai reiškėsi ir
šalia bažnyčios. Įvairios organizacijos bei
draugijos rinkosi jį savo globėju. Iš jų ypa
čiai žinomos Šv. Kazimiero Draugija religi
nėms knygoms leistu Kaune ir tokia pat Dja Vilniuje lietuvių jaunimui šviesti bei
kultūrai skatinti. Savo Globėju Šv. Kazi
mierą taip pat yra pasirinkę Lietuvos skau
tai, Amerikos lietuvių Vyčiai ir kitos or
ganizacijos. Be kita ko, Šv. Kazimiero Dja prieš I Pasaulinį Karą buvo įkurta ir
Londono lietuvių tarpe, kurių vienintelė vi
soje Europoje lietuvių bažnyčia taip pat
turi Šv. Kazimiero vardą.
Amerikoje Šv. Kazimiero vardas irgi la
bai populiarus. Čia vien lietuviai turi apie
20 jo vardo bažnyčių. Pati pirmoji lietuvai
čių seserų kongregacija Amerikoje pava
dinta Šv. Kazimiero vardu. Lietuvių mari
jonų ir pranciškonų vienuolynai savo Glo
bėju taip pat turi Šv. Kazimierą.
Nepriklausomoje Lietuvoje Šv. Kazimie
ro, kaip Lietuvos Globėjo, diena buvo la

V ’OEJCMADIENIO
izRĮMČLPjĄj
Gerbk Jėzaus Kristaus Vardą!
Mano mylimi Broliai! Nėra plačiame pa
saulyje kito tokio vardo, kurio skambėji
mas sužadintų žmogaus sieloje panašų at
garsį, kaip Jėzaus Kristaus Vardas. Prieš
daugelį šimtmečių Šv. Bernardas kartojo:
„Jėzaus Vardas teesie medus žmogaus lū.
poms, muzika jo ausims ir džiaugsmas jo
širdžiai“.
Ir iš tikrųjų taip yra, nes šis
trumpas žodis pripildo žmonijos gyvenimą
ir milijonai žmonių garbina šį šventą Var
dą. Kristaus Vardo prisiminimas užtinka
mas visur: tarp bažnyčių sienų ir mokyk
lose, ant bokštų ir viršukalnių, koplyčiose
ir prie mirties lovos; milijonai kryžių pri
mena Nukryžiuotojo mirtį. Nei vienas var
das kasdien taip dažnai neminimas, kaip
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Vardas!
Iš kur kilo ta pagarba,
kad net_ visa
krikščionybė pasisavino šį Vardą? Iš kur
tas didelis pasitikėjimas, kad mūsų Bažny
čia kiekvieną maldą baigia tuo Vardu? —
Kristus išgelbėjo į nieką
virtusią sielą!
Mes giriame tuos, kurie išgelbsti skęstantį
arba iš ugnies ištraukia degantį. Visi kalba
apie šiuos gyvybės išgelbėtojus, jiems duo
darni garbės ženklai ir dovanos. Bet kokia
padėka pridera žmonijos gyvybės Išgelbė
tojui —■ Jėzui Kristui, kuris išgelbėjo ne
vieną žmogų, bet visus žmones, ne tik iš
pavojaus, ne tik nuo mirties, bet ir nuo
nuodėmės, nuo amžino išnykimo ir pasmer
kimo! Antgamtinė mirtis! Kas tai yra, ma
no mylimi Broliai? Jei mus išgąsdina kūuo
mirtis, kaip labiau sielos. Tai mirtis, kuri
ne tik kūnui pakenkia, bet taip pat sunai
kina sielos panašumą į Dievą!
Mes garbiname šį šventą Vardą, kai sakome „Garbė Jėzui Kristui". Bet daūg di
desnę pagarbą atiduodame, jei mes savo
tikrai krikščionišku gyvenimu įrodopie,
kad šis šventas Vardas mums tikrai yra
Jėzus ir Atpirkėjas. Yra krikščionių, ku
riems atpirkimas per Kristų yra nenaudin
gas. Yra tokių, už kuriuos Jis mirė veltui!
Vokietijos mieste Bonnoje buvo daroma su
augusiam vyrui operacija. Nelaimingasis
kentėjo liežuvio vėžį. Jam reikėjo nupiauti
liežuvj._Kai jis gulėjo ant operacijos stalo,
jį prižiūrįs gydytojas, prieš paimdamas pel
lį, tarė: „Gerasis žmogau, atmink, kad nuo
šios valandos savo gyvenime daugiau nega
lesi ištarti jokio žodžio. Ką dar paskutinį
kartą tarsi?“ Tyla... Ligonis galvoja, ką jis
turi paskutinį kartą pasakyti. Pagaliau jis
sušnabždėjo, ir tai buvo jo paskutiniai žo
džiai: — Garbė Jėzui Kristui!
Vengrų vysk. Tihamer Toth

Pamaldos
NOTTINGHAM — kovo 23, 12.15 vai.
SHEFFIELD — kovo 23 d., 11 vai. rekolek
cijos, kurias ve T.A. Bernatonis, OFM
Cap.
Bronei ir Broniui Puodžiūnams,
jų mylimai tetai
A. T A. B.' KlJ r lt i I~E1-J AVE viumwni
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame
ir kartu liūdime
Vytautas ir Albina Brokai

bai iškilmingai švenčiama. Tai buvo me
tik bažnytinė,
bet ir oficiali valstybinė
šventė. Ypačiai jo kultas plito Panevėžio
vyskupijoje, kurios pirmasis vyskupas, Ka
zimieras Paltarokas, tą Lietuvos šventąjį
buvo pasirinkęs savo vyskupijos Globėju.
Panevėžio Katedroje altoriaus skliaute, la
bai gražiai buvo nupieštas Šv. Kazimiero
pasirodymas prie Dauguvos.
Atrodo, beveik stebuklinga, kad Šv. Ka
zimieras, nuostabiu būdu pasirinko jo di
delį garbintoją ir vardo nešiotoją taurųjį
Lietuvos vyskupą ne tik jo globojamos vys
kupijos, bet ir savo žemiškųjų palaikų sar
gu. Kai dar kartą bolševikams reikalaujant
Šv. Kazimiero karstas turėjo apleisti Vil
niaus Katedrą, vyskupas Paltarokas buvo
tas ištikimasis sargas, kuris 1953 m. paly
dėjo savo Globėjo palaikus į Šv. Petro ir
Povilo bažnyčią Antakalnyje.
Lietuvai atgavus Vilnių, šv, Kazimiero
kultas dar labiau pradėjo kilti. Vilnius
greitai pasidarė lietuvių šventoji Mekka,
kurios centre švitėjo šventojo altorius, nuo
stabiu sutapimu pastatytas toje pačioje vie
toje, kur ilsisi ir Vytauto Didžiojo palai
kai. Šv. Kazimiero garbinimas plačiu srau
tu greitai persimetė į visą Lietuvos visuo
menę. Juo pradėjo domėtis Lietuvos moks
lininkai, rašytojai, menininkai. Buvo numa
tyta Kauno Valstybės Teatre suruošti iš
kilmingą Šv. Kazimįero minėjimą, bet vo
kiečių okupacinė valdžia nedavė leidimo.
Pagaliau tremtis. Šv. Kazimiero dvasia
ir čia gyva. Dar Vokietijoje kai kurie dai
lininkai pradeda piešti jo paveikslus ir jais
puošti barakuose įrengtas lietuvių koply
čias. Ypačiai Šv. Kazimiero garbinimu rū
pinosi arkv. Skvireckas, rašydamas spe«a
liūs ganytojiškus laiškus ir išpraš?'uarn_as
Popiežių, kad Šv. Kazimieras b^U paskir
tas ypatinguoju Lietuvos jai«‘in^° Globėju,
Bebūnant Vokietijoje bim° išleista S. Su
žiedėlio labai nuotaikingai parašyta knyge
lė „Šventas Kazimieras . Pačiu paskuti
niuoju laiku ypatingai didelį indėlį įnešė
prof. Ivinskis, parašydamas apie Šv. Kazi
mierą knygą, kurioje šventojo gyvenimas
nupieštas objektyvių ir istoriškai patikrin
tų faktų akivaizdoje. Tur būt, neperdėsiu
sakydamas, kad tai yra vienintelė ir iki
šiol pati geriausia studija apie Šv. Kazi
mierą.
'
'
Iš viso Šv. Kazimieras šiais tremties ir
vargo metais pasaulyje išblaškytiems lietu
viams turėtų būti ir faktiškai yra toks pat
visą tautą jungiantis ir vienijantis simbo
lis, koks airiams yra Šv. Patrickas.
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Švenčių proga Lietuvių Klube „Romu
va“, Imperial Hotel, veiks šitokia tvarka:
pirmąją Velykų dieną Klubas veiks 12-2 v.
ir vakare nuo 7-10 Vai. Antrąją Velykų die
ną veiks pietų metu, o vakare rengiami šo
kiai, kuriems grieš lietuviška muzika —
akordeonistas K. Venskus.
Kviečiame apsilankyti švenčių dienomis
visus Nottinghamo ir apylinkės lietuvius,
pasiklausyti lietuviškų plokštelių ir pasi
šnekėti bei ,pasilinksminti.
Klubo Valdyba

VOKIETIJA
Minėjimai Varclio Senelių Prieglaudoj
Varelio senelių prieglaudoje gyvenantie
ji lietuviai katalikai kovo 3 d. surengė Šv.
Kazimiero ir Vasario 16 minėjimus.
Už
kenčiančią Lietuvą Šv. Mišias atnašavo ir
Sielovados Tvarkytojo
Vokietijoje Tėvo
Bernatonio paruoštą žodį perteikė kun. P.
Girčius. Mišių metu Linartienės vadovau
jamos senutės giedojo pritariant pjaninu
J. Janoniui. Po pamaldų sugiedotas Tautos
Himnas.
Salėn 14 vai. susirinko lietuviai katalikai ir dalis evangelikų. Katalikų grupės
pirmininkas St. Motuzas atidarė minėjimą
ir pakvietė prezidiuman kun. P. Girčių ir
savanorį-kūrėją J. Janonį ir lietuvių gru
pės seniūną P. Vasiliauską, bet pastarasis
minėjiman neatsilankė. Kun. Girčius kalbė
jo apie Vasario 16 ir Šv. Kazimierą. Buvo
perskaitytas Vliko ir vykdomosios Tarybos
atsišaukimas. Janonis tarė žodį savanorių
-kūrėjų vardu. Pirmininkaujančiam pasiū
lius, susirinkusieji pasižadėjo savanoriškai
mokėti solidarumo mokestį ir pagal išgales
paremti Tautos Fondą. Programos paįvairi
:-’mui protarpiais buvo duodama plokšte
lėmis lietuviškos muzikos, o patys minėji
mo dalyviai taip pat sudainavo keletą dai
nelių.
Tenka pasidžiaugti liet, senelių patriotiš
kurnu, vieningumu ir neblėstančia Tėvynės
meile. Senukai jautriai ir vieni iš pirmųjų
atsiliepė savo aukomis ir padrąsinimu Va
sario 16 gimnazijos rūmų pirkimo metu.
Vengrams sukilėliams auka buvo ne tik
pirmutinė iš prieglaudos, bet ir iš Varelio
miestelio (tai patvirtino Nordwest Zeitung
redakcija) — lietuvių senukų rezoliucijos
vertimo tekstas, palydint šiltu lietuviams
žodžiu, buvo atspausdintas laikraščio pir
moms puslapyje.
Iš savo menkų išteklių Tautos Fondui
aukojo: po 5 Dm. Ozerbergienė Ona, Šližailė Marija, Juraitienė Ona, Arbačauskienė Marija, šiušelis Augustas, Linartierė
Uršulė, Ulanauskienė Agota.
Čepaitienė
Marija, Skudytė Marija, Kiošys Martynas,
Smėliauskas Valantinas, Vikaitė Elzbieta.
Adomaitytė Ona, Grabauskaitė Petrė; po 6
DM. — Pranckevičienė Ona, Pmdešrienė
Marija, Vaitukaitis Kazys, Vaitukaitienė
Michalina, Dėdelė Petras, Dėdelienė Anas
tazija; po 4.50 DM. — Galiniūtė Kunigun
da, Galinis Jurgis, Landsbergas Jonas, Lan
sbergienė Janina; po 10 DM. — Vaškienė
Veronika, Gerulytė Pranė, Motuzas Stasys,
Kleinienė Emilija; po 2.50 DM. — Momonovienė Marija; po 1.50 DM. — Motuzienė
Brigita — 15 DM. ir svečias kun. Petras
Girčius — 8 DM.
Minėjimo dalyvis

LIETUVIŲ DALINIAI MINI
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Lietuvių daliniai prie JAV. kariuomenės
Vokietijoje 40 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo sukaktį paminėjo pačią
vasario 16-ją atskirose kuopose savųjų
Sausio 1 d. pasibaigė dar vieni DBLS fi Rekolekcijos
tarpe. Tada 8591 LS į kuopoje Schwetzin
nansiniai metai. Vėl atėjo laikas pareikšti
Londono Lietuvių šv. Kazimiero -bažny
gen, po Sielovados direktoriaus Tėv. A.
padėką visiems tautiečiams, prisidėjusiems čioje keturių dienų Gavėnios Rekolekcijos
Bernatonio atlaikytų pamaldų, paskaitą
savo grašiu ir darbu prie D. Britanijos Lie pradedamos sekančią savaitę — kovo 27 d.
skaitė PLB Vokietijos Krašto Valdybos Ptuvių didžiausios bendrinės organizacijos — ketvirtadienio vakare, 8 vai. Ir kitais
kas E. Simonaitis, o meninę programą iš
pastangų išlaikyti lietuvybę, atstovauti lie vakarais rekolekcijų pamokslai' tuo pačiu
pildė Vasario 16 gimnazijos mokiniai. 4203
tuvius įvairiose tarptautinėse organizaci laiku. Verbų sekmd. suma 11 vai., o Reko
LS kuopoje Miesau atlaikė pamaldas ir
jose ir sudaryti sąlygas visiems lietuviams lekcijų užbaigimas 7_val. vak, — pamoks
skaitė paskaitą dalinių kapelionas kun. B.
susijungti į vieną vieningą talką tautiniam las ir giedami Graudus Verksmai.
Liubinas. 4204 LS kuopoje Uhlerborne pa
bendravimui ir darbui.
Londono lietuviai kviečiami gausiai da
maldas laikė kun. Dr. L. Gronis ir paskai
Žemiau paduodamosios sumos nėra di lyvauti. Rekolekcijas ves Škotijos lietuvių BRADFORDAS
tą skaitė ats. maj. Černius. 2040 LS ir 8593
delės, bet jos parodo, kad ne tokioje jau klebonas kun. J. Gutauskas.
LS kuopose Kaiserslauterne tą dieną buvo
Visuomenės atstovų susirinkimas
didelėje D. Britanijos lietuvių kolonijoje
pasitenkinta tik pamaldomis, nes čia kovo
Kovo 16 d. Yorkshire Lietuvių namuose
1957 metais buvo apie 670 tautiečių, įmo
SUNKIAI SERGA BR. DAUNORIENĖ
2 d. turėjo įvykti bendras visų dalinių mi
Bradforde įvyko Bradfordo visuomenės ats
kėjusių po 1 sv. DBLS nario mokesčio pa
Prieš
dvi
savaites
ūmai
susirgusiai
Br.
nėjimas. Jam organziuoti kuopų vadai su
tovų bei mokyklos mokytojų susirinkimas.
vidalu, idant lietuviškoji veikla ir toliau
Daunorienei
padaryta
sunki
inkstų
operaci
darė komisiją iš kpt. H. Bervingo, kun. B.
Susirinkimui pirmininkavo Liet. Sociali*
eitų, idant lietuviškas gyvenimas ir toliau
Liubino ir kpt. J. Venckaus. Komisijos už
nio ir Kultūrinio Klubo Revizijos Komisi
reikštųsi. Nereikėtų nė minėti, kad be šios ja Acton Ligoninėje Londone.
davinys buvo netik suorganizuoti minėji
Br. Daunoriene tvarkė pastaruoju laiku jos pirmininkas Ignaitis. Diskusijų metu iš
' geros valios tautiečių paramos nebūtų įma
mą, bet taip pat išgarsinti Lietuvos Nepri
kilo įvairių sumanymų, dėl šiandieninės
noma išlaikyti DBLS, kuri šiuo metu vis DAINOROS knygyną.
klausomybės sukaktį svetimųjų tarpe. Jau
dar sudaro lietuviškos veiklos pagrindą D.
Klubo padėties ir apskirtai dėl lietuvių ge
vasario 15 d. per radijo
stotį Sued-West
ro vardo šiame krašte.
Britanijoj. Be abejo, nukentėtų ir lietuvyKNYGOS PARODA
Funk buvo perduotas platus pranešimas
vės išlaikymas, ir lietuvių atstovavimas, ir
Paskutiniai įvykiai ryšium su kriminali
P.E.N. Klubo Londone ruošiamoji kny
apie Vasario 16,
kaip Lietuvos Neprikl.
kiti reikalai, jei nebūtų tos kasmetinės ke gos paroda iškilmingai atidaryta kovo 19 niu Klubo kasininko K. Vileišio užpuolimu
šventę, o Kaiserlauterno dienraštyje buvo
lių šimtų pareigingų lietuvių suaukojamos d.,
buvo vienas svarbiausių klausinių. Visuo
trečiadienį.
atitinkamo turinio straipsnis.
sumos.
Šiaip kasdien ji bus galima aplankyti menės atstovai pasiūlė Klubo Valdybai im
Minėjimas kovo 2 d. prasidėjo iškilmin
Štai šį kartą, patiekiant DBLS Valdybos nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Uždaro tis griežčiausiu priemonių prieš tvarką ar
gomis šv. mišiomis Šv. Marijos parapijos
patvirtintą apyskaitą D. Britanijos Lietu ma kovo 31 d.
dančius asmenis. Taip pat pasiūlyta pagy
bažnyčioje.
Jas laikė Vasario 16 gimnazi
vių Sąjungos narių ir visuomenės dėme
Kovo 22 d. (šeštadienis) parodoje skir vinti Klubo kultūrinę veiklą.
jos kapelionas kun. Dr. J. Petraitis, asistuo
siui, tariame viešą padėką visiems nariam, ta lietuviams.
jamas Memmingeno lietuvių kapeliono ku
rėmėjams, o ypač darbo talkininkams, ir
Tą vakarą 6.30 v.bus angliškai paskaita ITALIJA
nigo A. Bungos ir kuopų kapeliono kun. B.
tikimės, kad mūsų Sąjunga ir toliau liks apie lietuvių literatūrą.
Liubino. Pamokslą sakė vokiškai vietos
vieningo darbo stiprėjančia priemone.
Paroda yra gen. Sikorskio Institute —
gimnazijos kapelionas kun. Dr. R. Vatter.
LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJA
20, Prince's Gate, S.W.7.
Pirmoje eilėje jis išgėlė trejopą lietuvių
PAJAMOS
tautos jubiliejų: 40 m. nuo Nepriklausomy
Gedulingos pamaldos
’
A. Skyrių įnašai:
bės atstatymo, 350 m. nuo Švč. Mergelės
1. Buxton — 4.0.0; 2. Birmingham —23. STOKE-on-tRENT
Vasario 6 d. gimnazijos koplytėlėje įvy
Marijos apsireiškimo Šiluvoje ir 500 metų
5.0; 3 Bolton — 15.11.6; 4. Buckminster —
ko iškilmingos gedulingos Šv. Mišios už
nuo šv. Kazimiero gimimo. Toliau jis at
Panevėžio Vyskupo Kazimiero Paltaroko
7.8.9; 5. Bradford — 0.0.0; 6. Coventry — Padėka
kreipė dėmesį į tikėjimo ir tautiškumo per
54.0.0; 7. Corby — 16.1.8; 8. Derby — 18.
Visiems, kurie padėjo ir pasitarnavo lai sielą. Pamaldose dalyvavo visi auklėti
sekiojimą bei žmogaus teisių niekinimą ko
7.6; 9. Edinburgh — 0.0.0; 10. Flackwell dojant. mūsų brangią A.A. tetą Bronę Kup niai ir auklėtojai. Daugelis priėmė ir šv.
munistų pavergtoje Lietuvoje ir vaizdingai
Heath — 10.10.0; 11. Gloucester — 8.12.0; rytę-Jacevičienę, padėdami gausius vaini Komuniją ta intencija. Vysk. Paltaroko at
nurodė
laisvajam vakarų pasauliui komu
12. Gt. Horton — 0.0.0; 13. Halifax — 9.15. kus ir pareiškę užuojautas žodžiu ar per vaizdas buvo išstatytas viešumoje, kad pa
nizmo veržlumo pavojų. Baigė reikšdamas
matytų tie, kurie Jo nepažinojo.
0; 14. Huddersfield — 0 0.0; 15. Kettering spaudą, nuoširdžiai dėkojame.
tikėjimą, kad tiesa ir teisingumas turi lai
Neseniai gautas iš .Lietuvos laiškas, ku
— 17.14.10; 16. Keighley — 0.0.0; 17. Leeds
Ypatingą padėką
reiškiame kuri. P.
mėti kovą prieš komunistinį melą, nes už
— 18.15.0; 18. London —23.18.0; 19. Lon Daukniui, MIC, kuris atskubėjo įš Londo riame rašoma, kad į'laidotuves minių mi
tiesą mirė ant kryžiaus Kristus. Evangeli
don Centr. — 118.6.9; 20. Leicester — 8.17. no, atlaikė gedulingas pamaldas, palydėjo nios žmonių buvo susirinkusios į Panevė
kams pamaldas atlaikė
kun. šimukėnas
0; 21. Leigh — 11.5.0; 22. Lincoln — 0.0.0; velionę į kapines ir pasakė gražų atsisvei žio Katedrą iš visos Lietuvos.2040 LS kuopos salėje.
23. Mansfield — 7.15.0; 24. Manchester —- kinimo žodį.
15 vai. „Neue Eintracht“ salė (telpa dau
7.0 0; 25. Nottingham — 35.15.0; 26. Nort
D. Narbutui, kuris laidotuvėse atstovayo Marijos metai
giau kaip 500 žmonių) buvo pilnutėlė. Pir
hampton — 8.1.2; 27. Preston — 4.12.3; 28. DBLS Wolverhamptono skyriui ir. uždėjo ■ Vasario 11 d, sukako lygiai 100 metų
mosioms eilėms teikė ypatingą atspalvį
Rochdale — 24.7.6; 29. Sheffield — 11.9.6; vainiką.
____ _
__________
Taip pat ___
musų
vietos Sąjungos nuo šv. Mergelės apsireiškimo Liurde. Su
puošnios amerikiečių karininkų iškilmių
30. Stoke-on-Trent — 13.6.3; 31. Stroud — Skyriaus Valdybai ir nariams už suofgani- kakties dieną po ryto pamaldų įvyko iškil
uniformos. Jų tarpe buvo Vakarinės Sri
7.14.0; 32. Wolverhampton — 15.3.0.
"
mingas minėjimas. Pradėta su Gounod pa
žavimą-laidotuvių.:':
ties viršininkas pulk. J. P. Breden, eilė pul
Viso 501.14.5.
rašyta ir Beniamino Gigli į plokštelę įdai
Bronė ir Bronius Puodžiūnai
kininkų iš įvairių ginklo rūšių ir daug že
B. Aukos ir kitos pajamos 20.14.5.
nuota „Sveika Marija“. Po to buvo trupu
mesnio rango karininkų su poniomis. Pran
Viso pajamų 522.8.10.
tis istorijos, orkestrėlio pagrotas maršas,
cūzų kariuomenei atstovavo Kaiserlauter
Gimė
' '
no prancūzų įgulos viršininkas pik. J. Co
Mūsų kolonija vėl padidėjo. Pereitą sek ateities planai, Marija pasaulyje '(kroni
IŠLAIDOS
ka),
eilėraštis,
vaizdelis
iš
Japonijos,
spal
lin ir karo kapelionas. Iš vokiečių visuome
madienį po lietuviškų pamaldų, buvo pa vota filme’.ė apie Liurdo apsireiškimą su
A. Lietuvių atstovavimas:
DUESSELDORF
nės tarpo išsiskyrė miesto burmistras E.
30. 1. 0. krikštytas jaunųjų Broniaus ir Bronės Puo Šv. Bernadetos gyvenimu.
Priėmimas Vasario 16 proga
Demmerle, gausus
būrys dvasiškijos ir
10. 0. 0. džiūnų šeimos pirmasis sūnus, kuriam per
Jamboree Fondui
Minėjimą
baigiant,
buvo
atkalbėta
kar

minėjimas
Gražus Vasario 16
spaudos bei radijo atstovai. Iš lenkų tarpo
40. 1. 0. krikštą suteikti Vido ir Domininko vardai. tu su Popiežium (kurs kalbėjo per radiją)
oažvmėtini
pik.
N.
Karczewski
su eile LS
.Krikšto tėvais buvo P. Dudėnas ir E. JųrkKovo 2 d. čia įvyko įspūdingas 40 m. Lie
B. Lietuvybės išlaikymas:
„Viešpaties Angelas“.
karininkų ir vyriausias LS kapelionas kan.
šaitė.
Krikštynų
vaišėse
Puodžiūnų
narriuo
tuvos
Neprikl.
paskelbimo
sukakties
minė

28.
5.
0.
Vargo mokykloms
jimas. Atsilankė iš plačios apylinkės apie J. Janusz, iš latvių — kpt. Mazurkiewitsch
50. 0. 0. se dalyvavo gausus kolonijos gyventojų.bū Prieš 40 metų
DBLS knygynui
kun. Romanis,
200 asmenų. Minėjimas pradėtas pamal su evangelikų pastorium
4. 0. 0. rys.
Jaunimo organizacijai
Lietuvos Nepriklausomybės akto jubilie domis katalikų ir evangelikų bažny iose. taip pat buvo estų, vengrų ir eilės kitų pa
10. 0. 6.
D. Brit. Liet. B-nei
jinis minėjimas įvyko iškilmingai. Šventės
15 vai. papuoštoje salėje iškilmingą mi vergtųjų tautų atstovai. Iš PI B Vokietijos
92. 5. 6.
išvakarėse atvyko keletas svečių: iš Ro nėjimo posėdį atidarė ir jam vadovavo A. Kr. V-bos dalyvavo jos pirmininkas E. Si
C. Sąjungos administracinės išlaidos:
monaitis su nariais V. Sutkum ir kun. A.
mos prof. Z. Ivinskis su žmona; iš netolimo
68.18.10. AJA BRONĖ KUPRYTĖ-JACEVIČIENĖ Torino teologijos fakulteto studentas A. Krutulytė-Boehm. Sveikinimus ir linkėji Bunga.
Rast, reik., paštas, tel.
mus pareiškė vietos Lando Socialministeri
Vald. Tarybos: Rev. Komisijos
Lietuvių tautinėmis spalvom’s ir gėlėmis
Gaišius ir iš netolimo miestelio Fogliz o jos direk. Schoenberg ir tos Minister's
35.19. 4.
kelionių išlaidos
filosofijos' studentas: P. Rukšys.
Rytojaus
------------.
. ..
patarėjas Dr. Kerer Vokiečiu-Baltu V-jo išpuoštoje scenoje atidarymo žodį tarė ir
26. 5. 6.
Suvažiavimo išlaidos
pasveikino
svečius lietuviškai, angliškai ir
-ė::..,-'-..'
’
___
it:
’
’
dieną -dar- pribuvo trys 'lietuvaites vienuo—PLB Krašto V-bos atstovas K. Dru '
lės salezietės: sesuo B. Juškaitytė,
. .. „ sesuo K.
pabrėžė dabartinės Vak. Vokietijos’Vy vokiškai kpt. H. Bervingas. Jis taip pat pa
156. 0.10
Traaavičiūtė ir sesuo E. Alminaūskaitė.
riausybės palankumą lietuvių tremt’niams kvietė visus dalyvius susikaupimo minutei
D. Kitos išlaidos:
■ Šventės dieną po ryto maldų buvo išk’L ir ragino būti daugiau vieningais. Estų C. pagerbti žuvusius ir žūstančius už Lietu
7. 0. 0.
E.L. prenum. ligoniams
, minga’ iškelta ant stiebo lietuviškoji tris- Komiteto vardu sveikino p-ia Kur“e r ir p vos laisvę. Birutei ir Julijai Ereta'tėms
3. 0. 0.
Siuntinių Tarnybos išl.
spalvė, giedant „Marija, Marija“ ir Tautos A Ungar NRWestf. vokiečių repatriantų smuiku ir pianinu išpildžius H J. Benda,
32.11. 6.
Parama skyriams
Himną. Po pamaldų prof. Z. Ivinskis pa- 1 vardu. Raštu sveikinimą atsiuntė Dr. Win Larghetto ir F. Schubert, Impromptu ir As
13.15. 7.
Kryžiaus atv. spauda
skaitė mokslinę paskaitą apie Lietuvos Ne decker, buv. Vokietijos atstovas Lietuvoje. -Dur, gausiu plojimu sutiktas, įžengė į sce
Magnetinės juostos
13. 5. 0
priklausomybės Aktą.
<
n Zunde paskaitoje nušv’etė dabartinę ną šventės paskaitininkas prof. Dr. Ere
Smulkios išlaidos
0.12.11.
Salė atrodė tikrai lietuviškai.
Abiru i i četuvos kultūrinę ir socialinę padėtį, rem tas. Kalbėdamas lietuviškai, profesorius
76. 5. 0
scenos
dįdęlis
baltas
Vytis
ir
Geležinis
Vi
Viso išlaidų 358.12.4.
damasis lietuviška komunistine spauda. nusakė savo kelią iš Šveicarijos į Lietuvą,
kas, viršuje Trijų Kryžių Kalnas. Grąžui
Iš viso pajamų
522. 8.10
Meninėj programoj buvo solo dainos, ei iš šveicaro į lietuvį. Manęs pabūti Lietuvo
ir didelis Nemuno vaizdas, su lietuviška s lėraščiai, gyvas paveikslas, vaidinimas ir je tik vienerius, o išbuvęs 21 metus! Lietu
Iš viso išlaidų
358.12. 4.
pakrypusiais kryžiais, su beržais svyruonė tautiniai šokiai Programą kruopščiai pa vą pamilo dėl jos žmonių dvasios kilnu
Keliama į rezervą
163.16. 6
liais, su tolimais laukais ir miškais.
ruošė A Krutulytė-Boehm ir pati parašė mo. Šiandien, gyvendamas savoje tėvynė
Krepšinio rungtynės tarp dviejų gimnazi vaidinimėlį „Partizano mirtis". Jos vyras je, jis jaučiąsis tremtiniu ir tuoj grįžtų vėl
KELIOS PASTABOS DĖL APYSKAITOS
jos komandų užėmė beveik visą popietį.
minėjimo proga parašė vokiškai eilėraštį ten, kur Nemunas banguoja. Tain pat iš
Kaip matome, didelė dauguma skyrių pri
Po to vėl visi susirinko
į bažnytėlę. ..Mano mamos Tėvynės ilgesys“, kurį pa kėlė lietuvių kalbos svarbą tarptautiniame
siuntė įnašus į Centrinę Kasą. Kai kurie
Apie 5 vai. prasidėjo svarbiausia šventės deklamavo jų 9 metų sūnus Rudolfas. Jis kalbu moksle ir ragino lietuvius brangin
skyriai dėl nežinomų priežasčių nepadarė
programos dalis — minėjimas. Eilėraščiu taip pat gražiai pasakė ir lietuvišką ei'ė- ti savo dvasinį paveldėjimą. Perėjęs į ang
tai, bet reikia pabrėžti, kad {mokėjimai pa
„Neužmiršk“ pradėta. Gimnazijos cho: as rašti „Tas mažytis debesėlis“, Gryna lie- lų kalbą, apeliavo į amerikiečių įsipareigo
siekė pernai sąmatoj numatytąją sumą. Iš
sudainavo keletą dainų. Filmelė apie Lie tuviška tarsena gražiai pasakė eilėraštį ir jimą kovoti ne tik už savo tautos gerovę,
laidos yra mažesnės, negu sąmatoj buvo
tuvą. Orkestrėlis pagrojo keletą lietuviškų tremtyje gimęs dvylikametis A. Gumu- bet ir už visų pavergtųjų laisvę. Čia jis ci
numatyta, nes nebuvo nupirktas „tapė retavo Amerikos prezidentus Washingtoną,
dalykėlių. Keletą žodžių dar tarė gimnazi liauskas.
corder'is“ (75 sv.).
'.
jos direktorius kun. Dr. J. ZeĮ’auskas. Mi- . Keletą dainų solo padainavo operos so- Jeffersoną ir Trumaną, skelbusius laisvės
Šią apyskaitą dabar turės patikrinti DB
nėjimas baigtas Tautos Himnų.
listė Simaniukštytė-Panse, kuri jau ei'ė principą visiems. Vokiškoje paskaitoje, kuLS Revizijos Komisija,
kurią sudaro V.
metų mielai dalyvauja įvairiuose minėji ■ rią buvo pavadinęs „Atsisveikinimas su Eu
Strimas, A. Stakėnas ir K. Bivainis. Patik
ropa?“. vaizdžiai iškėlė komunizmo grėsmę
.Mokinių skaičius didėja
muose.
rinta apyskaita bus pateikta metiniam DB
visam laisvajam pasauliui. Jis primygtinai
i Vasario 17 d. atvyko iš Jungtinių Ame
LS Suvažiavimui tvirtinti. Todėl dabar me
Gražaus įspūdžio padarė žiūrovams, pabrėžė, kad trečiasis pasaulinis karas jau
rikos „Valstybių jaunuolis R. K. Žiedonis, ypač seniems emigrantams, tautiniai šo
tas visiems DBLS nariams pareikšti nuo
prasidėjęs.
Pagrindinis sovietų naudoja
Bronė Kuprytė-Jacevičienė gimė 1909-m. kurs yra pasiryžęs išmokti spaustuvininko kiai, kurių taip pat išmokė p-nia Boehm.
monę dėl DBLS atskaitomybės ir atitinka
ginklas šiuo tarpu esąs ne atominė
mai instruktuoti Suvažiaviman vykstan lapkričio 2 d. Kėdainių apskr. 1928 m. Bai amato. Kiti 7 berniukai lietuviai jau to Juos šoko dar visai „žalias“ lietuvių trem mas
bomba, o vakariečius migdanti koegzisten
gė Kėdainių gimnaziją. Nuo 1929-1932 m. amato mokosi.
čius' atstovus.
tiniu ir vokiečių emigrantų jaunimas. Mer cija, nešanti bolševikams vieną laimėjimą
Taip pat reikia įsidėmėti, kad prieš Su lankė Vytauto Didž. 'Universiteto teologi
gaitės buvo pasirėdžiusios tautiniais dra po kito. Profesorius pranašiš' ai skelbė,
Kadangi turėjo
važiavimą DBLS Valdyba privalo paruošti jos-filosofijos fakultetą.
bužiais. Gilaus įspūdžio paliko gyvas pa kad sekančių šimtmečių
istorija bus iš
sąmatą 1958 metams. Todėl skyrių valdy ypatingą silpnybę — pamėgimą prie vaikų, PAIEŠKOJIMAI
veikslas (partizano atsisveikinimas su mo spręsta ant Atlanto krantų Vakari; pasau
jų
auklėjimo,,
tai
baigė
dar
Kaune
Varnie

bos turėtų pagalvoti, ką galima būtų šiais
BURZDŽIUS Juozas, kilęs iš Pauparių k. tina), „Oi, neverk, motinėle“ deklamuojant lis turi atsibusti. Europa turi susiburti į
metais padaryti. Jei skyriaus ribose veikia nės vedamą vaikų darželių vedėjoms insti Žem. Naumiesčio v.,
pats ar žinantieji p-niai Boehm ir šokėjų grupei niūniuojant vientisą organizmą, nes jos susiskaldymas
vargo mokykla, meno būrelis ar jaunimo tutą. Iki 1944 m., mokytojavo Akmenėje, apie jį, prašom rašyti: Kostas Ežerinskas, „Tykiai, tykiai Nemunėlis...“ Graudino žiū yra ginklas priešo rankose. Europiečiai pri
Parbėnupse,
Kaune.
Mokytojaudama
daiig
grupelė, reiktų pasirūpinti, kad jų veikla
„Partizano mirtis“. valo remti NATO ir JAV-bių pastangas.
Springs House, Turnford, Nr. Broxbourne, rovus ir vaidinimas
nenukentėtų dėl finansinių trukumų. DB laiko skirdavo vaikams; rengdama jiems Herts., England.
Vaidino: K. Gumuliauskas, K. Balnys, Reikia dvasinio posūkio, kuris ne tiek siek
gegužines,
vaidinimėlius
ir
k.
Daugiausia
LS Centrinis Iždas, kiek sąlygos leis, rems
Schuetz, K. Ambraškevičius, Grigaitis ir tu limuzinų rojaus, kiek laisvės ir gerbū
kiekvieną pastangą. Todėl laukiame skyrių ją prisimins Kėdainių apskr. šostautų kai
vio visoms tautoms. Kaip palankų veiksnį
Stasė GRIŠKAUSKIENĖ, gim. Jonušytė kiti.
mo vaikai. Jie visada nekantriai laukdavo
sąmatų ir apyskaitų.
Minėjimo proga buvo pasiųsti
raštai vakariečiams paskaitininkas suminėjo da
atostogų, kada mok. Br. Kuprytė atvykusi (14, Derby St., Newton-le-Willows,. Earleskilusių iš Gailiškių k., Ylakių v., Mažeikių Kancleriui Dr. Adenauer ir UNO Gen. Se bartinę sovietų satelitų padėtį. Tik reikia
suruošdavo jiems įdomių pramogų.
.
Pirmieji 1958 metais
jiems parodyti efektingo solidarumo. Pro
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos ir tuojau town, Lane., England), paieško savo tetų kretoriui Hammarskjoeld, prašant kelti fesoriaus pakilius žodžius palydėjo galin
' prieš I pasaul. karą išvykusių į Lietuvos išlaisvinimo klausima.
Pirmieji, prisiuntė įnašus už 1958 metus, pirmojoje sustojimo vietoje
Liubecke, apskr.,gas
susirinkusiųjų plojimas, gražių gėlių
yra mažo, bet gero ir pavyzdingo Flackwell „Gražinos“ lageryje, įsteigė vaikų darželį. Ameriką.
Dalyvis X
puokštė ir jo dukrelių muzika, kurios vėl
Heath skyriaus nariai. Už 1958 metus įna Čia ji padėdavo Dr. Vyšniauskui ir kitiems
smuiku ir pianinu išpildė Gluck-Kreisler,
šą šis skyrius įmokėjo pernai.
Raud. Kryžiaus darbuose. Nuo 1947 m.dir
Melodie ir W.A. Mozart. Adagio in E-Dur.
Antrieji — mažas, bet šaunus Buxton bo
Anglijoj,
kaip
nuoširdi
bitelė.
Dirbo
Po 10 minučių pertraukos scena sumirgę
skyrius savo 1958 m. įnašą C. Iždui at ji Alsagery, Koršume ir paskutiniu metu
jo puošniais lietuvaičių tautiniais rūbais.
siuntė šių metų pradžioj.
Stoke-on-Trent.
Kai
atvyko
vysk.
PadolšTa’ Vasario 15 gimnazijos mokinės šoko
NELYGINKITE MŪSŲ KAINŲ, nes jos bus
Tretieji — vidutinio dydžio, bet tvarkin kis į Nottinghamą, ji nuskubėjo su visu vai
Kepurinę. Ją sekė dar keturi šokiai. Publi
gas ir pareigingas Sheffield skyrius.
brangesnės! BRANGESNĖS TODĖL, kad mes
kų
būriu.
Vyskupas
sužavėtas,
fotografavo
ka nepagailėjo katučių.
Paskiausiai su
''•-Reikia tikėtis, kad neužilgo ateis į talką si su visais vaikučiais ir mokytoja. Kalėdų
siunčiame
skambo
M. Budriūno vadovaujamo Mem
•- ir kitų skyriai.
eglutė
—
mokytoja
važiuoja,
perka
dova

mingeno
lietuvių
choro
„Darnos
“ dainos.
DBLS Centrinis Iždas laukia visų pa
skirsto dovanas, moko vaikus eilėraš
TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES.
Nors programoje tebuvo pramatytos tik 6,
ramos. Juk darbo negali dirbti, kai dar pi nas,
tačiau nenuilstamų plojimų buvo išprašy
nigų nėra ir nežinia, kiek jų bus. Būtų ge čių ir k. Visada ji pati, būdavo, režisuoja,
ir reikiamus rūbus siuva.
tos dar dvi dainos. Dainos kalbėjo tarptau
Geriausiai įsitikinsite, jei paprašysite medžia
ra, kad visi įnašai už 1958 metus suplauk grimuoja
Bėgdama iš Lietuvos, pasiėmė su savim
tine meno kalba ir visiems buvo supranta
gų
pavyzdėlių,
kuriuos
pasiunčiame
kiekvie

tų ligi liepos 1 d.
6-7 metelių sesers dukrele Bronę. Dabar
mos ir mielos. Po jų trumpas rengimo ko
S. Nenortas
nam pakankamą kiekį pasirinkimui. Antras
jau žinoma, kad išgelbėtosios tėveliai, šesu
misijos nario H. Bervingo padėkos žodis,
DBLS Iždininkas
patogumas: lengvos išsimokėtinos sąlygos.
tė ir kitą teta yra Sibire.
galingas Tautos Himno skambėjimas ir mi
Mok. Br. Kuprytė-Jacevičienė mirė ko
nėjimas baigtas.
Todėl, jei Jus verčia sąlygos siuntinius siųsti,
DBLS LONDONO SK. SUSIRINKIMAS vo 1 d., 3 vai. rytą. Stokiečiai parodydami
Sekančią dieną apie jį šiltai atsiliepė vie
pirmoje
eilėje
parašykite
šiuo
adresu:
tos ir apylinkių laikraščiai ir Sued-West
Kovo 23 d., 4 vai. p.p., Parapijos salėje, prisirišimą ir dėkingumą, suruošė gražiąs
radijo siųstuvas. Radijas transliavo dar ir
345a, Victoria Park Rd., E.9, šaukiamas vi laidotuves. Dalyvavo beveik visi apylinkės
pasikalbėjimą su rengimo komisijos na
suotinis DBLS I-jo Londono skyriaus narių lietuviai. Iš Londono atvykęs kun. Datik___
nys atlaikė gedulingas pamaldas, palydėjo
riais kun. B. Liubinu ir kpt. H. Bervingu.
susirinkimas.
Visą minėjimo programą užrašė į juostas
Skyriaus valdyba atsiprašo savo narius' j kapines ir pasakė gražų atsisveikinimo
1, Ladbroke Gardens, London W.ll.,
ir perdavė per savo stotis taip pat ameri
už padarytą klaidą kvietimuose į skyriaus žodį. Stokiečių vardų žodį tarė skyr. pirm,
Lithuanian Depart.,
kiečių kariuomenės siųstuvas AFN.
susirinkimą. Ten buvo įrašyta, kad susi- V. Andruškevičius. Kaimyniniam Wolverarba
centran,
hamptono
skyriui
atstovavo
pirm.
D.
Nar

Vakare buvo suruoštas priėmimas sve
rinkimas bus balandžio 23 d., o turi būti ko
vo 23 dieną.
čiams ir programos dalyviams.
Negalint
butas.
22, Roland Gardens, London, S.W.7.
visų sutalpinti į vieną salę, priėmimas vy
Gražiose Tunstalio kapinėse, ynač gra
Susirinkime pranešimą padarys DBLS
ko dviejose vietose: 6950 LS centro karinin
žia šv. Kazimiero dieną — kovo 4 — atsi
pirmininkas M. Bajorinas.
kų klube ir 8593 LS kuopoje.
Nariai, malonėkite kuo gausiau daly gulė Bronė Kuprytė-Jacevičienė į amžiną
::::
B.L. (ELI)
iii;
::::::::::::::
V. A.
vauti!
Skyriaus Vaidyba poilsį.
DBLS CENTRINIO IŽDO APYSKAITA I ON DON A‘s
UŽ 1957 METUS
UUlNAd

..........
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Skaitytojo, latakai
DĖL GINČŲ IR KRITIKOS
„E.L.“ Nr. 4, J.L. (Londonas) atsakyda
mas į p. A. Bernatonio pageidavimus, ra
šo: „Duok, Dieve, daugiau ginčų ir kriti
kos“.
Nenoriu sutikti su p. J.L. išvedžiojimais:
girdi, jeigu ginčijasi valdovai, vyriausy
bės, kodėl mums nesiginčyti? Kiek duoda
naudos, kai praleidžiam daug laiko susi
rinkimuose ir suvažiavimuose, besiginčy
dami dėl smulkmenų, ir skirstomės dėl lai
ko stokos neaptarę svarbesnių klausimų?
„Anarchistas“ savo metu rašė straips
nius, kurie, gal būt, tiktų filosofiniam žur
nalui, bet ne ,,E. Lietuviui“, kurį skaito ir
mokyklinio amžiaus jaunimas.
Skaitytojui nusibosta proto mankštoj”
arba skaitytojų laiškuose spausdinamieji
ginčai ir kitos „prašmatnybės“. Jeigu skai
tytojai tyli, tai dar nereiškia, kad jie prita
ria ir mėgsta ginčus. Nėra noro papulti
nemalonėn ir būti suriestam „ožio ragan“.
Gerbiamieji, kurie mėgstate ginčytis,
ginčykitės tarpusavio rateliuose. Laikraš
ti, susirinkimus ir suvažiavimus panaudo
tam diskusijoms, nutarimams ir sveikai,
nuoširdžiai kritikai.
•
Paliulionis
DĖL MODERNIOJO ŽMOGAUS
Tebūnie man pasisakyti leista
apie modernų žmogų šių dienų,
nors gal atrodys Tamstai truputėlį keista,
kad griebiausi eilių.
Skaičiau jaunystėj Goethę, Ibsenu, Tol"[tojų,
Vydūną, Kantą ir Šalkauskį, Nitschę.
Žiūrėjau aš su viltimi rytojun,
tikėjau Gėriu, Grožiu, Dievu ir Bažnyčia.
Tą pačią dieną, kai, palikęs suolą,
iškeliavau drąsus su atestatu rankoj,
tą pačią dieną rusai mus užpuolė,
ir mieste ūžė svetimųjų tankai.
Atėję iš rytų būriai materialistų
nuo propagandos, melo lyg girtų:
„katiušos“, politrukai ir enkavedistai,
taip sutikau aš žmogų iš rytų...
Mačiau aš vyrus nuo žmonų atskirtus,
vagonus pilnus nekaltų vaikų,
Katyno laukuose lavonų aukštas st'rtas
ir kaulus tremtinių, ištampomus vilkų.
Rainių miške mačiau aš subadytą draugi
ir Pravenišky mirštančius šimtus.
O nerimas širdy didėjo, augo:
ir tai žmogus, ar tai žmogus?..
Vėliau iš vakarų, kaip iš dangaus perkū[nas,
Atėjo blizgančiom sagom ir išdidus žmo[gus
ir ėmė krematoriumuos degint žydų kūnus
ir gaudyti turgavietėse fabrikams vergus.
Mačiau belaisvius už vielų iš bado mirš[tant
pajuodusius, ištinusius, be vardo.
Mačiau aš nukertant su aukso žiedu pirštą
ir gyvą žmogų negyvai užspardant.
Šiandieną vakaruose man nestinga
nei laisvės, nei smagumų, nei vilčių,
ir, rodos, jog turėčiau būt laimingas
tarp „football pbols“, šunų lenktynių ir
[kačių.
Nemėgsta žmonės čia kilnoti kardą.
Vien pinigas svarbu ir „cup of tea“.
Mandagūs žmonės — „sorry, beg your
[pardon“ —
Neplėšrūs taip, kaip tie kiti.
Ir nors neištaria jie mano vardo,
nors niekas čia manęs nemyli,
tačiau nekalina, neužmuša, nespardo
ir užgauliojimus —' nutyli.
Testovi tie bespalviai pajuodavę mūrai,
(Juk tyli mūzos, kada ginklai žvanga),
man-nesvarbu nei menas, nei kultūra,
kol bus laisva Tėvynė mano brangi.
Su pagarba Br. Grigas

gautą pašalpą galima ir ne visą pilnai iš
dalyti arba gerai prisitaikius ir kokiam ne
duoti“, yra piktos valios žmogaus pasireiš
kimas. Gavus gėrybes visuomet šalpos ko
misija padaro posėdį ir paskirsto, kiek ku
riam priklauso, ir pagal sąrašą išdalija. Są
rašą su gavėjų parašais pasiunčia Balfo
įgaliotiniui.
Įdomiausia laiške eilutė: „Tad prašome,
gelbėkite nuo įsigalėjusios piktos tvarkos
šalpos skirstyme“. Į ką Karpavičius šaukia
si SOS? Jis turėjo galvoje Balfą ir tikisi iš
jo sulaukti griežto patvarkymo — visą šal
pas komisiją ir Balfo įgaliotinį išbruks, o
jo vieton pastatys Karpavičių. Toks galvo
jimas pasitvirtino vasario 20 d. visuotinia
me susirinkime. Per balsavimą gavęs vos
4 balsus, šaukė visa jėga. Buvo keliamas
reikalavimas Karpavičių prašalinti iš susi
rinkimo, kiti reikalavo visai išbraukti iš
Lietuvių Bendruomenės. Revizijos komisi
ją susirinkimas įgaliojo per spaudą atsaky
ti Karpavičiui.
Varelis, 1958 m vasario 24 d.
Varelio Senelių Prieglaudos Revizijos K-ja
Aug. šiušelis, Ona Juraitienė, St. Motuzas
NAUJOJI ZELANDIJA

Lietuviška paroda
Paminėti nepriklausomybės sukakčiai
Aucklando miesto bibliotekoje surengta
paroda. Erdvaus vestibulio sienose kabo
Lietuvos vėliava, Vytis, istoriniai ir Nepri
klausomosios Lietuvos žemėlapiai, užrašas
LITHUANIA ir plakatas, aiškinąs lietuvių
tautos kilmę, kalbą ir istoriją.
Parodoje daugiausia vyrauja vaizdų ir
meno knygos. Yra taipogi juostų, medžio,
odos dirbinių, pašto ženklų, gintaro, meda
lių ir pinigų rinkinys (seniausia moneta
yra 1527 metų).
Paroda tęsėsi nuo vasario 12 iki 24 d. Ją
surengė lietuvis studentas. Eksponatus paskalino Aucklande gyvenantieji lietuviai.
Nepriklausomybės
šventės išvakarėse
..Auckland Star“ dienraštis išsispausdino
trijų lietuvaičių nuotrauką tautiniais rū
bais, darytą toje parodoje. Straipsnyje su
minėta Lietuvos Nepriklausomybės šventė,
sovietų žiaurumai ir paberta keletas komp
limentų lietuvių tautai, kaip turinčiai se
niausią iš dabar pasaulyje vartojamų kal
bų ir savo istorija žėrinčia Europos civili
zacijos raidoje.

Minėjimas
Aucklande Nepriklausomybės minėjimą
surengė Liet. Bendr. Apylinkės Valdyba.
Apylinkės pirm. J. Pečiulaitis pasveiki
no susirinkusius šventės proga.
Jaunieji padeklamavo ir paskambino. E.
Paukštienė, paskaitė savo kūrinėlį. Kavu
tės metu surinkta 26 svarai Tautos Fondui,
Vasario 16 gimnazijai ir vargo mokykloms.
Minėjime dalyvavo apie 50 lietuvių. G.P.

AUSTRALIJA
SutartL su Pulgiu Andriušlu?
Australijos Lietuvių Kultūros Fondo vei
kėias A. Mikaila pasiūlė A.L. Bendruome
nei su rašytoju Pulgiu Andriušiu pasirašy
ti sutartį. Sutartim Pulgis Andriušis bū
tų įpareigotas trejų metų bėgyje parašyti
tris knygas: (1) mokyklinio amžiaus jauni
mui, (2) mažesniems vaikams ir (3) pa
ties autoriaus nuožiūra. Bendruomenė už
tai Pulgiui. Andriušiui jo ir jo šeimos iš
laikymui moka po 1000 s/. į metus, rem
Sukaktis
Buvusi Kauno Valst. Baleto šokėja Ta
mara Pagodinaitė - Skrinskienė Sydnėjuje
atšventė savo 25 metų balerinos sukaktį.
Sydnėjuje ji kurį laiką vedė savo privačią
baleto studiją.
rem

Sužeistas V. Raginis
Adelaidės Lietuvių Namų pirmininkas
V. Raginis dirbdamas fabrike buvo sužeis
tas. Gydosi namuose ir sveiksta.
rem

Lietuviai tautinėje Australijos šventėje
„Australia Day“ proga įvykusiame masi
niame koncerte Adelaidėje lietuvius reprezenavo solistė G. Vasiliauskienė ir B. Lapšienės vadovaujama šokių grupė.
rem
Lietuviškoji — gražiausia
Newcastle (Australijoje) įvykusiame Ka
ledų Eglučių festivalyje lietuviškoji eglu
tė buvo pripažinta gražiausia. Festivalyje
su savo eglutėmis dalyvavo 18 tautybių.
Lietuviškąją eglutę tipiškais ornamentais
šiaudu papuošė M. Rimgaudienė.
rem

Nauja gydytoja
DĖL MAŠINŲ IR LAIKRAŠČIO
Sydnėjaus universiteto medicinos fakul
tetą baigė ir gydytojos teises įsigijo Dr. Irę
Siunčiu 1 sv. auką spaustuvės reikalams. na Bagdonavičienė. Dr. I. Bagdonavičienė
Nors ir labai kuklia auka prisidedu prie buvo baigusi medicinos fakultetą Tuebinmašinos šriubukų, kad tik tvirčiau ją būtų geno universitete Vokietijoje.
rem
galima sustatyti.
Sueina 10 metų, kaip gyvenu Škotijoj.
Nuo tos dienos skaitau „Europos Lietuvį“,
THE BALTIC REVIEW Nr. 12
tiesa, pirmiau buvusį „Britanijos Lietuvį“.
Šiame numeryje lituanistiškai pats įdo
Ir nebenorėčiau su juo skirtis, nes laukiu
jo kiekvieną penktadienį, kaip geriausio miausias yra A. Landsbergio straipsnis
savo bičiulio. Jeigu malonūs tautiečiai vis1 apie komunistinius romanus, kuriuose vaiz
prisidėtų pagal savo išgales, kas prie ratu duojama pokario meto kova Lietuvoje. Ki
kų, kas prie šriubukų, tai spaustuvė tikrai tas <š lietuviškojo taško įdomus — tai esto
būtų tvirta kaip liūtas. Ir mūsų gerbiamie Ruesmandel Pabaltijo kraštų diplomatini ;
ji vadovai galėtų dirbti su Dievo palaima
atstovų teisinio tęstinumo klausimu.
žmonių ir tautos gerovei.
JJ

ATVIRAS LAIŠKAS IŠ VARELIO
SENELIŲ PRIEGLAUDOS VOKIETIJOJE
Š.m. „Europos Lietuvyje“ sausio 23 d.
Nr. 3 išspausdintas J. Karpavičiaus ilgokas
laiškas iš Varelio. Autorius palietė šalpos
padalijimą, šalpos komisiją ir netiesiogiai
Balfą. Savo laiške J. Karpavičius rašo:
„Štai jau penktas mėnuo, kaip neturime jo
klos šalpos komisijos“. Netiesa. Š.m. sausio
16 d. šalpos komisijos nariai Petras Vasi
liauskas ir Ona Juraitienė dalijo sūrį. Pats
Karpavičius gavo. Ar galėjo Karpavičius
taip greitai užmiršti? Netikėtina. Karpavi
čius, kaip per kiekvieną dalijimą, ir šį sy
kį išplūdo Juraitienę, atsisakė iš jos rankų
paimti dalinį ir... dabar pamiršo. Tiek to.
Bet pasakymas, kad „vienam esti geriau,

Atsiųsta paminėti
Darbininkų Balsas, Nr. 2 (20). Rašoma
apie Vasario 16 ir dirbantįjį, apie D. Brit.
Jaunimo Sąjungą, sovietų profesines są
jungas, politines ideologijas Europoje, so
cialistų persekiojimą Jugoslavijoje, Pres
ley ir sputnikus, neutralią juostą Europoje
ir kt.

PAIEŠKOMI
1. Ona ČEKAVIČIŪTĖ GRABLIAUSKIENĖ, kilusi iš Dusetų;
2. Boleslovas MARDOSAS.
Jie patys, ar kas apie juos žino, malonė
kite atsiliepti:
Lithuanian Legation, 17,
Essex Villas, London, W.8.

|

Kova su tuberkulioze Anglijoje ir Lietuvoje
Praeitų metų pabaigoje pasirodė anglų
spaudoje žinių apie medicinos laimėjimus
kovoje prieš tuberkuliozę Anglijoje. Tos
kovos išdavos tai ištisų metų sistemingas
darbas. Tad, remdamiesi tuo, pažvelkime,
kaip šis tuberkuliozės reikalas atrodo ir ko
kiu ginklu buvo nugalėta ši liga. Spaudo
je pažymima, kad praeitais 1957 metais
moderni sanatorija, arti Hastings, kur bu
vo pagydyti nuo tuberkuliozės šimtai žmo
nių, buvo uždaryta sveikatos tarnybos įs
taigų patvarkymu, kaip nebereikalinga.
Saulės vežimėliai tūštauja, brangūs įran
kiai sudėti į sandėlius, o tarnautojai iš
skirstyti.
Geriausia. 1957 metų žinia yra ta, kad
tbc, didžiausias žmogaus priešas, sunaiki
nęs milijonus gyvybių, buvo beveik nuga
lėtas.
Tuberkuliozė D. Britanijoje buvo tikra
žudikė. Vos prieš 10 metų iš kiekvieno 100
tūkstančių gyventojų mirdavo tbc 58. Da
bar tas skaičius nebesiekia ir 12. Paskuti
niaisiais metais mirtingumas sumažėjo 17
proc. Tai naujas ir žemas lygis. Tbc pacien
tų skaičius taip smarkiai sumažėjo, kad sa
natorijos buvo uždarinėjamos visame kraš
te. Prieš 5 metus tbc pacientui ligoninei il
gai reikdavo laukti lovos. Dabar yra tuš
čių. Tuoj po karo daugybė vaikų buvo siun
čiama į Šveicariją ir ten brangiai gydoma,
nes sveikatos tarnyba negalėjo jų gydymo
aprėpti. Dabar padėtis visiškai pasikeitė.
Daugeliui tbc specialistų ir krūtinės chirur
gų nebepakanka pacientų. Tautinė kovai
su tbc organizacija buvo priversta riukreip
ti savo darbą į kitas sritis — širdies nega
lavimus, bronchitą ir astmą. Bet keletas
pilkų vietų šitam šviesiam paveiksle vis
dar tebėra, ypač Valijoj ir Škotijoj.
Kaip buvo laimėta toji kova prieš ne
matomąjį didžiulį žmonijos priešą? Eksper
tai sako, kad kova laimėta šitokiais gink
lais:
1. Po karo ypač pakilęs pragyvenimo ly
gis: geriau maitinami žmonės atsparesni
tbc bakterijoms, o mažesnis susigrūdimas
gyvenamuosiuose namuose sumažina rizi
ką apsikrėsti.
2. Pokariniai vaistai streptomycin ir iso
niazid,
kurie, pasirodė, yra veiksmingi
prieš tbc, sumažino mirtingumo skaičių.
Jie yra veiksmingi net prieš smegenų tbc,
kuri anksčiau buvo nepagydoma.
3. Puikus laimėjimas chirurgijoj — krū
tinės operacijos.
4. Nuolatinis tuberkuliozės naikinimas
pieno ūkiuose, saugąs žmones nuo užsikrė
timo per pieną.
5. Kiti metodai, kurie saugo pieną nuo
tuberkuliozės.
6. Išplėstas peršvietimas, kuris aptinka
daugelį tokių susirgimų, kol liga dar nejsigalėjusi ir neužkreSiama. Šitaip dabar aptinkamas visas ketvirtis susirgimų. Kai ku
rios firmos užsispytusios reikalauja, kad
būtų peršviečiami priimamieji į darbą.
7. Daktarų ir gail. seserų geras paskirtymas visame krašte.
Tolimesnis ginklas tai įtariamųjų vaikų
vakcinacija antituberkuliozine
vakcina.
Britų nusistatymas patvirtino tai, kad vak
cinos veiksmingai apsaugo 4 iš 5, kurie rei
kalingi jos.
Bet kova nėra baigta, dar yra daug sus ir
girnų, ir toji kova bus tol gyva, kol bus dar
bent vienas susirgimas.
?o 10 metų gydytojams, gal būt, nebe
teks jau susidurti su ta liga.
Kąi dėl kovos su tuberkulioze okupuo
toje Lietuvoje, tai labai sunku susigaudy
ti, nes mus pasiekiančios žinios prieštarau
ja viena kitai.
Elta rašo, kad sovietinis sveikatos apsau
gos ministeris Dirsė, žinoma, negali tiesiai
pripažinti, jog gyventojų sveikatingumas
Lietuvoje yra blogesnis,
negu anksčiau.
Priešingai, jis įsakmiai tvirtina, kad svei
katingumas yra pakilęs.
„Per pastaruosius du penkmečius 10 kar
tų sumažėjo respublikos gyventojų serga
mumas tuberkuliozę, palyginti su paskuti
niaisiais buržuazijos valdymo metais“, sa
ko Dirsė. Tačiau nei iš šio, nei iš to čia pat
priduria, kad „tuberkuliozinėse ligoninėse
ir sanatorijose dar neužtenka lovų, pasitai
ko atvejų, kad ne laiku diagnozuojami su
sirgimai“. Ir toliau: „Dėl stacionarinių lo
vų ir gydytojų trūkumo, ypač kai kurių ra
jonų kaimo vietovėse, gyventojai ne visuo
met laiku gali gauti medicininę pagalbą.
Respublikoje vis dar trūksta... ypač tuber
kuliozinių lovų“. Tuberkulioziniai susirgi
mai sumažėjo dešimteriopai, bendras lovų
skaičius padidėjo trigubai ir daugiau, ir vis

Rašo Vet. gyd. J. Gutauskas
tiek nėra kur tuberkuliozininkų guldyti, ir
apskritai dėl lovų ir gydytojų trūkumo gy
ventojai kai kuriuose rajonuose „nevisuomet gali gauti medicininę pagalbą“!
Gyventojų aprūpinimo vaistais reikalu
sveikatos apsaugos ministeris sako: „Ta
čiau vaistinėse dar neretai trūksta svarbių
preparatų, ne visuomet reikiamu jų kiekiu
aprūpinamos gydymo įstaigos“. Dirsė siūlė,
kad Lietuvos tarybiniai ūkiai ir kolūkiai
augintų daugiau vaistžolių ir pramonė ga
mintų daugiau medikamentų panaudojant
vietos žaliavas.
Visoje lietuviškoje spaudoje Vakaruo
se galima pastebėti prisiųstų iš Lietuvos
laiškų iš giminių ir pažįstamų, kuriuose,
kitą syk net maldaujama, prašoma prisiųs
ti vaistų nuo tuberkuliozės, nurodant net
vaistų pavadinimus (streptomycin). Iš to
jau galima spręsti, kokioje apverktinoje pa
dėtyje yra gyventojų aprūpinimas moder
niškais vaistais.
Ar galima vesti sėkmingą kovą su tu
berkulioze, kai yra žemas pragyvenimo ly
gis, blogi butai? Tuberkuliozė yra skurdo
palydovė. Tuberkuliozei nugalėti pirmų pir
miausia reikia pašalinti skurdą, aprūpinti
žmones tinkamais butais, o tik tada padės
vaistai.

Kaip buvo vedama kova su tbc Nepri-’
klausomoje Lietuvoje ir kokių rezultatų t
pasiekta, palieku tarti žodį gydytojams me
dikams.
Norėtųsi dar trumpai pažymėti, kaip bu
vo vedama Nepriklausomoj Lietuvoj kova
su gyvulių tuberkulioze.
Tuberkulioze serga galvijai ir kiaulės;
kiti gyvuliai šiai ligai yra atsparūs. Pra
slinkus nepriklausomojo gyvenimo dešim
čiai metų, žymiai padaugėjus veterinarijos
gydytojų personalui, buvo pradėta pagal
tam tikrą Veterinarijos Departamento iš
dirbtąjį planą kovoti su galvijų tuberkulio
ze. Į šį darbą buvo įtraukti visi veterinari
jos gydytojai. Buvo vedama smarki propa
ganda tarp ūkininkų prisidėti prie tos ko?
vos. Pasekmės buvo geros. Ūkininkai mie
lu noru leisdavo veterinarijos gydytojus pa
tikrinti savo kaimenes. Sergantieji gyvu
liai buvo likviduojami. Ūkininkams buvo
apmokama už sergančius gyvulius rinkos
kaina iš tuberkuliozės fondo, sudaryto prie
Veterinarijos Dep-to iš mokesčių nuo sker
džiamųjų gyvulių. Sergančių tuberkulioze
galvijų Lietuvoje buvo apie 3 proc.
Dar tenka pažymėti, kad Lietuvoje tu
berkuliozė buvo labai paplitusi tarp vištų.
Apkrėstuose ūkiuose buvo patariama lik-.
viduoti visas vištas ir atlikti pagrindinę '
dezinfekciją.

MIELI SKAITYTOJAI,
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Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą, savo pačių
supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai
yra:
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place,
London, S.W.7.
Telh. Kensington 4281.

Galima taip .pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse lt san
dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir.
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir
1.1. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
.

■

! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
NEMOKAMAI DUODAMOS:

ACTON PHARMACY
_
S

S
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(EXPORT) LTD.

s

24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Tfflftfnnjg- (T.nnrtnnac) ATOrn 0T19_______

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes
PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas
jums išblaškys betkokius abejojimus.
Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius,
maistą ir 1.1.
JŪROS KELIU: Singerlo siuvamąsias mašinas,
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ
IR REIKALAVIMŲ! '

BALTIC STORES LTD

i
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(Z. Juras)

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

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
:::

•H!

PRIRIJO VERŽLIŲ
Nuteistasis už šnipinėjimą rusams Jack i.-dš
Soble dirbtuvėje prisirijo sraigtų, veržlių :::::
ir kitokių gelžgalių. Jam padaryta operaci
ja. Tų gelžgalių svoris buvo daugiau kaip iiii:
pusantro svaro.
HHi
::a
.EUROPOS LIETUVIO“ PRENUMERATA
PRANCŪZIJOJE

I

SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,
ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS

Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą,
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita.
JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ
SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES
PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS

Ligi šiol iškildavo smulkių nevienodom ■
dėl aiškinimo, kokia yra „Europos Lietu
vio“ prenumerata Prancūzijoje.
Aiškumo dėlei dabar skelbiama, kad ta S?
prenumerata yra 2.000 fr. metams.
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