
IX metai

STRUČIO POLITIKA Demokratija ir sovietu agresija
Politika labai nemėgsta sustingimo, vis 

tos pačios beatodairinės vagos. Ji turi eiti 
su gyvenimu, o antraip, visada yra pavo
jaus susilaukti stručio tragedijos, kuris ki
ša galvą į smėlį, arba anos pasakose mini- • turi išpirkti jų viešą pasirodymą. Taigi at- 
mos lapės, kuri, įlindusi urvan, paliko uode 
gą lauke, o Suneš už uodegos ištraukė ir ją 
pačią.

Kad taip neatsitiktų, laisvų kraštų val
dančiosios ir opozicijoje esančios partijos 
bent kartą per metus susirenka ir apsvars- vien tik remiantis senais įsigyvenusiais 
to pačius svarbiausius savo programų 
klausimus. O po tų suvažiavimų gyveni
mas jau rikiuojamas naujaip, jeigu buvo 
taip nustatyta. O jei gyvenimas iškelia nau 
jų posūkių reikalą tarpsuvažiaviminiu lai
kotarpiu, tai šitai laikinai visu rūpestingu 
mu nusprendžia tie žmonių būriai, ku
riems būna patikėtas vadovavimas.

Mes nesame nei valstybė, nei partija, nei 
valdantieji su opozicija. Mes esame lietu
viai, kurie turime ir partijų ir visa ko, 6 
svarbiausia — tai visą eilę labai svarbių 
uždavinių. Neturėdami savo žemės po ko
jom, turime išlaikyti lietuvyje lietuvį. 
Kaip? Kuriuo būdu? Ar mes turime šitam 
atsakingam uždaviniui savo liniją? Ar nuo 
1945 metų vis pratrūkstančiose rietenose 
ir tuščiose varžybose nepaskendo visos mū 
sų linijos tose balutėse, kuriose mėgstama 
pasitaškyti? Ar nepaseno mūsų visos lini
jos? Ar gyvenimas nepasivijo ir nepralen
kė visų mūsų užkietėjusių nusistatymų? 
Ar yra, kas tuos visus reikalus pasvarsto 
ir duoda atsakymą, kaip kiekvienas lietu
vis turi laikytis, kaip jis turi rikiuoti savo 
mintis ir darbus, kaip geriau būtų galima 
pasiekti, kad lietuvyje stipresnis išliktų 
lietuvis?

Tiesa, turime dar pašauktųjų, bet kur 
tie išrinktieji? Kas pašauktasis — tai atski 
ra nuomonė, kas lietuvis — tai linija, kas 
galva — tai nusistatymas. Tai painiava, ku 
rioje negalima susigaudyti. O baisiai reikė 
tų, kad mes, pavyzdžiui, žinome, ar iš tie
sų mums Lietuva tebėra ir tamsi ir juo
da, ar ten vyksta ir šviesių dalykų, ypač 
kultūros srityje. Visuomenė tai labai pui
kia žino, bet pašauktieji ir išrinktieji dar 
vis nedrįsta prakirsti ledo, po kuriuo nuo 
1945 metų užšalo visos linijos. Taigi pasi
keitimai vis didina griovį tarp visuomenės 
ir pašauktųjų, ir tai yra aštrus ir pavojin
gas peilis po kaklu lietuvybės išlaikymui 
ir pagaliau mūsų kovai už Lietuvos laisvę.

Mes sakome, kad blogai, jog Lietuvoje 
išleistas Dabartinės lietuvių kalbos žody
nas, Tautosakos rinktinė, Juškos dainų 
5 tomai, Dainavos šalies padavimai, Žemai 
tė, Lazdynų Pelėda, Vienuolis... Mes taip 
sakome iš seno įsibėgėjimo, dėl to, kad pro 
storą ledą įžiūrime tradicija virtusius se
nos linijos likučius. Ar iš tiesų gerai, ar 
blogai? Žmonės gauna tų ir dar kitų kny
gų per savo gimines ir pažįstamus, pasi
slėpdami skaito susidomėję, džiaugiasi ir 
vėl kiša po čiužiniu, kad kas nors nesuži
notų viešos paslapties, nes tai nesiderintų 
su viešuoju nusistatymu. Ar tai gerai, ar 
ne?

Mums rodos, kad gerai ir kad ne. Žino
ma, kad gera turėti lietuvių kalbos žody
ną, Žemaitę, Lazdynų Pelėdą, Vienuolį, 
gražiai iliustruotas lietuvių pasakas, per
spausdintus didžiulius tomus dainų. 
Džiaugtis tik reikia, kad Lietuvoje paskli
do net 30.000 egzempliorių jokiomis įžan
gomis neaprūpintų Krėvės Dainavos šalies 
senų žmonių padavimų. Tai ko mes bijo
me viešai apie tai kalbėti? Tylėjimas 
slapstymasis šiuokart yra pilnas žalingų 
pavojų. Tylėti nėra nė ko. Žodyne yra su- 
biauriotų žodžių reikšmių, tai ir kalbėkime 
apie tai, bet tie, kurie jį paruošė, verti di
džiulės pagarbos ir padėkos, nes atliko di
džiulį darbą lietuvių kultūrai. Išleidimas 
mūsų klasikų, meno leidinių taip pat yra 
įnašas į tautinį aruodą, o kartu maistas 
kenčiančiai okupaciją lietuvių tautai (ne 
vien tik duona juk gyvas žmogus!). Ar yra 
prasmės tai nutylėti, paneigti, suniekinti? 
Atrodytų, kad ne. Nutylėdami arba paneig 
darni ar niekindami mes nepakeičiame esą 
mosios padėties — žmonės vis tiek skaito, 
bet jie kartu praryja ir tą migdančią piliu
lę .kuri ateina su knyga ar laikraščiu. Mes 
dusiname žmonių atvirą kritiškumą. Taip, 
visi tie geri kultūros reiškiniai vyksta ten 
ne laisvėje, o bolševikinėje rusiškoje ver
gijoje. Tai visiems žinoma ir suprantama.

Žemaitės ar Lazdynų Pelėdos--- net tų so
ciališkai artimesnių ar pakenčiamesnių bol 
ševizmui rašytojų — neperspausdinti to
mai liktų dūlėti, jei ne tos įžangos, kurios

Sovietų ekonominė sistema yra mažga- 
mybinė, dėlto žmonių pragyvenimo lygis 
yra žemas ir vis atsiliekantis nuo laisvųjų 
kraštų lygio. Kokia bebūtų geležinė uždan
ga, bet tiesa per ją prasiskverbia įvairiais 
būdais. Žmonės krašte sužino, kad Vokieti
jos Fed. respublikoj, pavyzdžiui, taip pat 
nukentėjusioj dviejuose pasauliniuose ka
ruose, darbo žmonės gyvena žymiai geriau,

Rašo J. Gutauskas

PAKEITĖ SPRENDIMĄ

Norvegų aukščiausiasis teismas nuspren 
dė, kad Agnar Mykle romanas „Raudonojo 
rubino giesmė“ nėra pornografiškas ir kad 
jį galima pardavinėti.

Aukščiausiame teisme posėdžiai vyko iš
tisas tris savaites, nes buvo balsiai skaito
mas visas 329 puslapių romanas. Oslo mies 
to teismas buvo uždraudęs platinti jį ir bu 
vo įsakęs konfiskuoti 875 likusius egzem
pliorius (iš 70.000 atspausdintųjų).

Tai dabar labiausiai skaitoma knyga 
Norvegijoje.

rodytų, kad geriau būtų viešai kalbėti apie 
tas įžangas ir jų prasmę režimui ir pavo
jų skaitančiam apsinuodyti, negu nutylėti 
mūsų brolių namie visas pastangas dirbti' u? savo uždarbį gali nusipirkti maždaug 
savo tautai, o čia užmerkti akis prieš tikro tris keturis kartus daugiau, negu sovietų 

darbo žmonės, jų butų sąlygos nepalygina
mai geresnės ir t.t. Laisvame pasaulyje 
žmonės taip pat žino darbininko padėties 
skirtumą Vakaruose ir Sovietų Sąjungoje. 
Sovietų sistema nesugeba konkuruoti. Ji 
negali aprūpinti žmonių tokiu pragyveni
mo lygiu, kaip Vakaruose. Tik gretimai gy 
vuojančią sistemą sunaikinus galima paša
linti į akis krintantį skirtumą ir išgelbėti 
vežimą. Norėdami tai pasiekti, sovietai vi
sus krašto išteklius skiria ginklavimuisi ir 
karui pasiruošti. Toksai jėgų įtempimas 
negali ilgai tęstis, nes jis išsemia, silpnina. 
Bet laisvasis pasaulis pakankamai stiprus, 
ir iš karto jo nepačiupsi. Todėl sovietų vai 
dovai stengiasi pasinaudoti demokratijos 
silpnybėmis. Demokratijos tikroji silpny
bė yra ta, kad ji dėl savo prigimties leidžia 
si sunaikinama nedemokratišku būdu!

Demokratijos silpnybės yra šios:
a) Ji leidžia gyvuoti ir nedemokratinėms 

partijoms, kurių tikslas yra jėga sunaikin
ti demokratiją. Demokratija leidžia gyvuo
ti net kompartijai, kuri, pagrobusi valdžią, 
neleidžia gyvuoti demokratijai.

b) Kiekvienas kraštas, šalia bendrųjų,

leistrais.
Kitas reikalas — mokyklos Lietuvoje. 

Mes vis norime, kad ten mokyklų būtų ma 
žiau, negu yra. Toks mūsų nusistatymas. 
Žinoma, kad tose mokyklose yra ir gera ir 
bloga. Be galo gera, kad auga šviesūs žmo 
nės, o bloga, kad jose pučiama raudona ir 
— dar daugiau — prorusiška dvasia. O 
žmonės šičia, per laiškus sužinoję apie be
siveržiančius į mokslą savo vaikus, tyliai 
džiaugiasi, nes. viešai džiaugtis būtų ne
sutaikoma su mūsų pasenusia ir užkietėju
sia pažiūra. Jie. džiaugiasi, o mes migdo
me jų kritiškumą. Pagaliau kas žino, ar 
čia to patriotizmo daugiau mumyse, ar tuo 
se Lietuvoje dabar mokslus einančiuose 
jaunuoliuose, kurie kala marksizmo leni
nizmo katekizmą!

Tai tik pora klausimų, kurie rodytų, kad 
mums labai laikas būtų revizuoti savo pa
žiūrąs. Kas tai padarys? Pašauktieji ir iš
rinktieji, ar mes kiekvienas savo galva, sa 
vo išmanymu, savo atsakomybe, vadovau
damiesi savo tautine sąžine ir gal dėl to 
rizikuodami būti apšaukti atskalūnais.

Mes sprendimų ir nusistatymų jau tikrai, turi savo siaurų tautinių siekimų, gal kar- 
per ilgai laukiame iš pašauktųjų ir išrink
tųjų ir vis nesulaukiame. Ir tie mūsų lū
kesčiai verčia galvoti, kad mūsų politiką 
dažnu požiūriu yra pasenusi stručio politi
ka ar anos lapės, kuri šunims pSlikb savo 
uodegą. ■

O demokratija, net laukdama puolimo, ne
gali imtis apsisaugojamųjų karinių priemo 
nių, nes žmonės karo nenori, kol jų kraštas 
neužpultas ir parlamentai nebalsuos už 
preventyvinį karą. Jeigu užpuolė kaimyni 
nį kraštą, tai parlamentas tol svarsto gali 
mas kovos priemones prieš užpuoliką, kol 
diktatorius nepribaigia savo aukos. Šitaip 
yra atsitikę su Suomija ir Pabaltijo kraš
tais 1939 metais ir su Vengrija 1956 me
tais.

d) demokratiniai kraštai ramiu laiku ne 
gali mobilizuoti karo tikslams tokių dide
lių žmonių ir materialinių išteklių, kokius 
gali diktatūra. Sovietų valdovai karo pra
monei skiria daug lėšų, palikdami žmones 
pusalkanio ir elgetos padėtyje. Sovietų 
biudžetas paskirstomas maždaug taip: 50 
proc. karo reikalams, 30 proc. nuostoliams 
dėl blogo ūkininkavimo ir 20 proc. žmo
nėms. Vakarų kraštuose apytikriai 20 proc. 
biudžeto skiriama gynybai, o 80 proc. žmo
nėms. Geriausi specialistai Vakaruose už
imti lengvųjų automašinų, šaldytuvų ir 
reklaminių skelbimų gamyba. Taigi kari
niu atžvilgiu laikas dirba diktatūrai, prieš 
demokratijas.

e) Vakarų propaganda, visuomenės nuo
monės mobilizacija kovai su antižmogiš- 
kuoju totalitariniu režimu paruošta labai 
silpnai, labai mažai ja rūpinamasi. Vaka
rų laikraščiai rašo apie gaisrus, nužudy
mus, kino žvaigždes ir t.t., o politinėms ži 
nioms skiria tik keletą eilučių. Daugumas 
filmų skirta meilės istorijoms ir romanti
niams nuotykiams, o politinių beveik ne
matyti. Vakaruose nematyti jokios masi
nės politinės veiklos, neruošiami mitingai, 
paskaitos, gatvėse nematyti politinio turi-

tais net egoistinių, kurie kai kada ima vir
šų.; Dėl to laisvasis pasaulis yra nevienin
gas. • •

c) Demokratiniam režimui sunku spręsti
krašto apsaugos klausimus. Diktatorius ga- nio plakatų. Ir tai vyksta tuomet, kai žmo 
Ii pasiruošti ir užpulti pirmas ir staigiai. nijai gresia didžiausias pavojus.

Sovietų diktatoriai demokratijos silpny
bes panaudoja, pirmiausia, sunaikinti de
mokratijai iš vidaus, o taip pat po vieną 
užgrobti naujus kraštus. Jie panaudoja „ve 
to“ teisę Saugumo Taryboje, kad parali- 
žuotų jos veiklą ir galimybę laisvajai pa
saulio daliai greit, įspūdingai ir kolekty
viai gintis. Paskutiniu laiku padėtis dali-

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, ' kurios tė ir. nestato, jokių turbinų, generatorių ir 

aiškios ir be aiškinimu ’ kitų irenSimU negavo. _ -
. Ilgai negalvodami,-banko darbuotojai rnt naT atfiaisyta, ’suorganizuojant eilę gyny-

nėtą sumą iš vietinio ūkio valdybos sąskai
tos nurašė.

— Koks mūsų reikalas, — pasakė Vals
tybinio banko rajoninio skyriaus viršinin
kas, ;— ar jūs gavote įrengimus, ar ne. 
Mums svarbu turėti rankose dokumentus. 
Tarkitės dabar su sandėliu... Tarkitės su 
Vilniaus energijos rajonu. Pas juos įrengi 
mai .Tegu jie ir atsiskaito.

Bet jau geriausią giesmelę išgirdo igna
liniečiai Vilniaus energijos rajono konto
roje:

— Taip, mes gavome įrengimus hidro
elektrinei. Bet pinigų jums nemokėsime. 
Jeigu jau taip, tai imkite tuos elektros 
įrengimus. ■

— Mums ne įrengimai reikalingi, o pini
gai,. — paaiškino ignaliniečiai, — pinigai, 
neteisėtai paimti iš mūsų sąskaitos.

— Jokių.pinigų negausite...
Menkas juokas. Dėl šios biurokratinės 

painiavos Ignalinos liaudies ūkio valdyba 
neturi lėšų užmokėti už gautas medžiagas, 
atlikti kitus atsiskaitymus.

P. Graščenko
Iš „Tiesos“, 1958.1.19.

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

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys*
Sį skyrių bandysime praplėsti. Kai turė

sime tinkamos medžiagos, bandysime paro 
dyti, kas. dabar Lietuvoje lietuvių padaro
ma savo kultūrai ar švietimui ar kurioje 
nors kitoje srityje.

BASA GREITOJI PAGALBA
Vaikai ir net suaugusieji vasarą mėgsta 

vaikščioti basi. Kalbama, kad labai sveika 
basam pabraidžioti šilta rasa. Gal būt. Gal 
sveika ir basai mašinai? Bet žmonėms nuo 
to nė kiek ne geriau. Atvirkščiai.

Šalčininkų rajono ligoninė turi basą grei 
tosios pagalbos mašiną. Jai tai tikriausiai 
patinka: stovi sau sniege .ir snaudžia. Be 
jokio remonto ji čia puikiausiai ištarnautų 
keliasdešimt metų, o gal ir ilgiau. Bet ką 
daryti susirgusįems?

...Neseniai ligoninėje sučirškė'telefonas.
— Skubiai atsiųskite greitąją pagalbą. 

Ligonis silpnas.
— Basa mūsų mašina. Niekuo jums pa

dėti negalime. .
Nelaimingieji skambina į Vilnių.

...— Ne.mūsų rajonas. Niekuo .padėti nega
lime, — pasigirdo atsakymas.'

Ką daryti? žmonės skuba ieškoti kitų su 
sisiekimo priemonių, veža ligonį rogėmis. 
Šį kartą suspėjo: geri buvo arkliai. Bet ga
li būti ir blogiau.

Taigi, basai mašinai sveika, bet žmo
nėms nuo to tik blogiau. Tačiau niekas — 
nei Sveikatos apsaugos ministerija, nei 
jono vadovai nepadeda apauti šią taip 
bai reikalingą mašiną. Kodėl? Gal būt 
dėl, kad jiems ji nereikalinga.

B. Gaidys
Iš „Tiesos“, 1958.II.9.

ra- 
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BIUROKRATINĖ PAINIAVA
Kartais tokių istorijų atsitinka, kad juo

kais gali plyšti. Bet Respublikinio materia 
linio-techninio aprūpinimo Vilniaus smul-

TARYBINĖJE LIETUVOJE 
IŠLEISTOSIOS KNYGOS

Vincas Krėvė Dainavos šalies senų žmo
nių padavimai: Vakarinė giesmė, Milžinka 
pis, Užkeikta merga, Gilšė, Sūrūs vande
nys, Neramūs kalnai, Kunigaikštis Kuno- 
tas, Sena pasaka apie narsųjį kunigaikštį 
Margirį, Punios valdovą, Daina apie Arą. 
256 puslapiai. Išleido Valst. Grožinės Lite
ratūros Leidykla. Iliustravo S. Valiuvienė. 
Įrišta, su aplanku. Jokio įvado nėra. Tira
žas: 30.000. Kaina 4 rb. 80 kp. Redaktorius 
Vyt. Rudokas, techn. redaktorius V. Zdan- 
cevičius, korektorė R. Krikščiūnaitė. Pas
kutiniame puslapyje rusiškai išspausdinta: 
Vincas Krėvė Predanija Dainavskogo kra- 
ja. Na litovskom jazyke.

Užburta karalystė. Lietuvių liaudies pa
sakos. Iliustravo V. Palaima. Pasakų sudė
ta 91. Išleido Vilniuje Valst. Grožinės Lite 
ratūros Leidykla. 1957 m. Knyga didesnio 
formato, 308 psl. Be jokių įžangų. Tiražas 
40.000 egz. Redaktorės J. Kardelytė ir R. 
Butkutė, techn. redaktorius Č. Vyšomirs-

kiadidmeninio sandėlio direktorius drg. 
Gordonas ir vyriausias buhalteris drg. Dra 
gūnienė padarė taip, kad ir juokas nebe
ima.

Gruodžio 19 dieną, pereitais metais Igną 
linos vietinio ūkio valdyba gavo apmokėji 
mui sąskaitą 116.183. rb. 50 kp. sumai už 
įrengimus hidroelektrinei.

—- Už kokius įrengimus? Kokiai hidro
elektrinei?.. — laužė galvas rajono vietinio 
ūkio valdyboje.

O galvas laužyti Ignalinos vietinio ūkio 
valdybos darbuotojams buvo ko. Jokios hi
droelektrinės vietinio ūkio valdyba nešta-

kis, korektorė J. Bitinienė. Knyga įrišta. 
Paskutiniame puslapyje rusiškas įrašas: 
Zakoldovannoe carstvo, litovskie narodnye 
skazki na litovskom jazyke ir leidyklos ir 
spaustuvės adresai. Kaina 7 rb. 85 kp.

Sigutė, lietuvių liaudies pasakos. 25 pa
sakos. Knyga didelio formato, įrišta, ilius
truota I. Žemaitytės, 96 psl. Redaktorė R. 
Butkutė, techn. redaktorius V. Laukys, ko
rektorė A. Tarasevičienė. Jokio įvado. Iš
leista Vilniuje Valst. Grožinės Literatūri
nės Leidyklos 1956 m. Paskutiniame pusią 
pyje rusiškas įrašas: Sigute, na litovskom 
jazyke. Kaina 5 rb. 50 kp.

tų ir dalinai du ir be pertraukos tęsia ruo 
šą tolimesnei agresijai.

Šių kraštų užgrobimas — mirties spren
dimas sovietiniam režimui ir gėda laisva
jam pasauliui. Visos žmonijos akyse sovie
tų kariuomenė įsiveržia i mažus kaimyni
nius kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Nakčia, kaip žmogžudžių gaujos, Sovietų 
armija „be triukšmo“ skerdžia peiliais ir 
durtuvais miegančius šių mažų kraštų pa
sienio pareigūnus, o jos pėdomis slenka 
NKVD ir naktimis Čiumpa iš lovų geriau
sius šio krašto žmones ir išveža juos i Sibi 
rą katorgos darbams.

Štai ką pasakojo 1953 metais demobili
zuotas sovietų karininkas — 1939 m. Lat
vijos pagrobimo dalyvis. Jiems išvakarėse 
buvo perskaitytas įsakymas pereiti sieną, 
įsakyme buvo pasakyta, kaip „be triukš
mo“ turi būti sunakinta latvių pasienio už 
tvara. Pakeliui jų kuopa užtiko pasienio 
užtvarą: keturis latvius — 3 pasieniečius 
ir vieno jų žmoną. Visus keturis miegan
čius jie paplovė suomiškais peiliais — „be 
triukšmo“. Keliems mėnesiems praslinkus 
prasidėjo Suomijos tragedija. Trijų mili
jonų tauta didvyriškai gynė savo 'gyvybę 
ir laisvę nuo dviejų šimtų milijonų. O pa
saulis tik stebėjo. Raudonojo diktatoriaus 
karas su ruduoju keletui metų sulaikė so
vietų agresiją, bet po karo buvo užgrobtos 
Bulgarija, Rumuniją, Lenkija, Vengrija, Če 
koslovakija, Kinija, pusė Vokietijos. Pašau 
lis vėl abejingai stebi naujas aukas.

Pagaliau nesenas sovietų agresijos veiks 
mas — Vengrija. Nedidelė tauta kraujuo
dama šaukėsi laisvąjį pasaulį. Vakarai ty
lėjo...

Ruošdamiesi agresijai ir vykdydami ją 
sovietai, be to, dangstosi dar demagogija, 
esą, „imperialistai“ karu grasina, ir ta ka
ro psichozė pateisina ekonominį ir politini 
įtempimą krašte.

Susidaro užburtas ratas: Kremlius pri
verstas imtis agresijos, kad išlaikytų supu 
vusią sovietinę ekonominę sistemą, suda
rančią krašto gyventojams žemą pragyve
nimo lygį ir iššaukiančią nepasitenkinimą 
režimui; pasiruošti agresijai, iš kitos pu
sės, reikalinga armijai ginkluoti daug lėšų, 
o tai vėl veda į žmonių nuskurdinimą. To
dėl Kremliui sunku ilgiau pakęsti šią pa
dėtį, tr, atrodo, Jis tik laukia palankaus 
tarptautinio momento.

Bet tautų pavergimas sovietų diktato
riams neša naudą tik Ugi laiko. Pavergtieji 
ginklu priverčiami tylėti, bet tai yra mir-

bos sąjungų — NATO ir SEATO. Komunls 
tai, pradėdami nuo Rusijos ir buv. Rusi
jos imperijos kraštų, antrojo pasaulinio ka 
ro metu dar ištisai užgrobė vienuoliką kraš tini sovietų režimo priešai.

r SejįjįįįįoS DIENOS -Į
AL2IRIECIAI TRIS NUTEISĖ

Alžiro sukilėliai paskelbė, kad jų karinis 
teismas nuteisė mirti tris prancūzų karius 
ir jau įvykdė sprendimą.

Ligi šiol jie oficialiai neskelbdavo, bet 
dabšr pasiryžę teisti ir vykdyti bausmes, 
kol prancūzų kariniai teismai teis jų išlais 
vinimo armijos narius.

PAĖMĖ NORVEGŲ LAIVUS
Barento jūroje, netoli Kolos pusiasalio, 

rusai suėmė 10 norvegų žvejų laivų ir nu
sivarė į šiuo tarpu nežinomą uostą.

KINIEČIAI PUOLA TITO 
JUGOSLAVIJĄ

Kinijos komunistų laikraštis „People's 
Daily“ smarkiai užsipuolė komunistinę Ju 
goslavlją už jos „revizlonizmą". Nuo to re- 
vizionizmo sutvarkymo priklausysiąs pa
saulinio komunizmo likimas. Kai kuriuos 
jugoslavų pasisakymus, dėl savaip su
prasto komunizmo laikraštis vadina reak
ciniais.

NEDRAUGIŠKAS SUTIKIMAS
Lankąs pietų Amerikos kraštus šiaurės 

Amerikos viceprezidentas Nixon ypač ne
draugiškai buvo sutiktas Peru studentų, ku 
rie apmėtė viceprezidento palydą akme
nimis ir suplėšė amerikiečių vėliavą, padė
tą prie paminklo kartu su vainiku.

MASKVA GĄSDINA, VARŠUVA TIESIA 
RANKĄ

Rusija’yra pareiškusi, kad ji sustabdy- 
sianti nepaklusniai Jugoslavijai savo eko- 

i nomlnę paramą. O užtat ryšium su Mask- 
■ vos tono aštrėjimu Lenkijos Gomulka pa

sisako už paramą Jugoslavijai. Apskritai, 
Gomulkos laikysenoje Vakarai įžiūri stip
rėjantį komunistinio pasaulio skilimą.

RUSŲ MOKYTOJAI IR LĖKTUVAI
Rusa! į Indoneziją nugabeno savo MIG 

ir Iliušin lėktuvų, kuriais apmokomi indo
neziečiai lakūnai.

Indonezija kovoja su savo sukilėliais.

VIENUR GAUNA, KITUR SKIRSTO
Kad grečiau būtų galima išnešioti skubų 

paštų, Londone gaunamieji iš užsienių oro 
paštu laiškai siunčiami lėktuvu į Birmlh- 
ghamą, ten surūšiuojami ir grąžinami į 
Londoną.

RUSIJA NESIŲS ATSTOVŲ
Amerikiečiai pakvietė rusų mokslinin

kus ir spaudos atstovus atvykti pažiūrėti, 
kaip bus bandoma vandenilinė bomba.

Rusai atsisakė, nes toks atstovų siunti
mas reikštų ir atsakomybę, o Rusija esanti 
priešinga bandymams.

ITALIJOS PREZIDENTAS
D. BRITANIJOJE

Italijos prezidentas Giovanni Gronchi at 
važiavo valstybinio vizito į D. Britaniją.

PAKISTANE NUŽUDYTAS DR. SAHIB
Pakistane peiliu nužudytas valdančiosios 

respublikonų partijos vienas pagrindinių 
organizatorių Dr. Khan Sahib. Dar neaiš
ku, ar tai yra politinis nužudymas, nes Pa 
kistane Dr. Sahib buvo įtakinga asmenybė, 
ar paprastas kerštas, nes žudikas neseniai 
buvo atleistas iš smulkios valdinės vietelės.

GELEŽINKELIŲ STREIKO GAL NEBUS
D. Britanijai grėsusio geležinkeliečių 

streiko gal bus išvengta, nes sutarta dėl at
LONDONAS DAR BE AUTOBUSŲ

Jau antra savaitė, kaip Londone tebe
vyksta autobusų streikas, prasidėjęs ge
gužės 5 d.

NORI, KAD VAKARAI STATYTŲ 
FABRIKUS

Kaip rašo Pravda, Chruščiovas yra pa
sakęs komunistų partijos centro komitetui 
kalbą, kurioje iškėlė ir gynė mintį, kad 
Rusija užsakytų iš Vakarų valstybių — 
Amerikos, D. Britanijos, V. Vokietijos — 
savo plastinei ir sintetinei pramonei reika
lingus įrengimus.

lyginimų pakėlimo, tik dar turi būti išsialš 
kinta, nuo kada tas pakėlimas turi pradėti 
veikti.

TELEVIZIJOS TRAGEDIJA
Komunistinė Kinija pradėjo po 2 kartus 

kas savaitė rodyti 2 valandų televizijos 
programą, Bet parduotuvėje yra tik 3 ru
siški priimtuvai, kurių niekas neperka, nes 
reikia mokėti nuo 100 iki 200 svarų ir dar 
pristatyti saugumo įstaigos leidimą. Be to, 
pardavėjas tvirtina, kad jie blogai veikia, 
nors tai galį būti ir dėl to, jog jis -nemokąs 
jais naudotis.
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KAI DU STOS, VISADOS...
• BENDRUOMENĖS REIKŠMĖ, JOS RAIDA IR ATEITIS

- . Pranas Zunde
Paskaita, skaityta Europos lietuvių 

jaunimo stovykloje 1958 m. balandžio 21. 
Kiekvienos organizacijos reikšmė yra 

mums be didelių aiškinimų suprantama. 
Kaip žinia, „vienas žodis ne šneka, vienas 
vyras ne talka, kai du stos, visados dau
giau padarys“. Kiekviena draugija — kaip 
Vaclovas Biržiška Liet. Enciklopedijoje nu 
sako — yra laisvas didesnio ar mažesnio 
žmonių skaičiaus susibūrimas, kad, ilges
ni laiką bendromis pajėgomis veikiant, bū 
tų galima siekti bendro’ politikos, labdaros, 
savitarpinės pašalpos, socialinės globos, 
profesinio, kultūrinio, religinio, sportinio ir 
kt. tikslo. Tas pats’ pasakytina ir apie tą 
draugiją ar organizaciją, kurios klausimą 
mes čia norime panagrinėti, būtent — Lie
tuvių’Bendruomenę. Jei prileistumėm, kad 
visi lietuviai siekia vieno ir to paties tiks
lo politinėje ir kitose srityse ir visai suta
ria dėl priemonių tam tikslui siekti, būtų 
visai natūralu’,' kad jie susiburtų į vieną 
organizaciją, nes, tikriausia, niekas neabe 
joja, kad tada darbas būtų našiausias. Bet 
tai yra tik grynai .teorinė prielaida. Gyve
nime, kai,tik didesnis visuomeninis jungi
nys, visuotinės sandoros, visuotinio susipra 
timo niekuomet nebuvo ir nebus. Neužtik
si jau vien dėl to, kad ne tik emigracijoje, 
bet ir savame krašte žmonės gyvena skir
tingose sąlygose: darbininkas gyvena ki
taip negu milijonierius, cirko šokėja kitaip 
negu profesorius. Skirtinga gyvenimo ap
linka, skirtingi interesai daro didelę įtaką 
į tų žmonių pažiūras. Tai pasireiškia ne 
tik santykiuose tarp atskirų tautų, kurias 
dažnai skiria ir kalba, ir ūkiniai interesai,
ir kultūrinės tradicijos, ir žmonių būdas ir 
dar kiti dalykai. Kartais net vienoje ir to
je pačioje tautoje pažiūrų ir interesų skir 
tumas gali pasiekti tokio didelio įtampos 
laipsnio, kad griebiamasi net ginklo. Prisi
minkime tik Jungtinių Amerikos Valstybių 
pilietinį karą, kuris įsiliepsnojo dėl krašto 
gyventojų tarpe kilusio- nuomonių skirtu
mo negrų klausimu. Tat, jei tokie dideli 
pažiūrų skirtumai ir tokie aštrūs nesutari 
mai yra įmanomi tarp tautiečių, kurie gy
vena saVame krašte, daug lengviau yra 
jiems kilti emigracijoje, išsiblaškius pb 
įvairius kraštus, kurių kiekvienas ten pa
kliuvusį emigrantą skirtingai veikia. Tai 
yra bene svarbiausia priežastis, kuri labai 
apsunkina vienos visą išeiviją apimančios 
organizacijos sudarymą. Tačiau Sykiu 
mums reikėtų panagrinėti, ar tokia orga
nizacija, kurią toliau vadinsime mums 
įprastu pavadinimu „bendruomene“, yra 
mums iš viso reikalinga, ar galime apsi
eiti ir be jos. Kitaip sakant, ar turi Bend
ruomenė kokią ypatingą reikšmę mūsų 
tremties gyvenime.

Šioje vietoję būtų tikslinga apžvelgti, 
kaip organizaciniu požiūriu tvarkosi šiuo 
metu lietuviai išeiviai ^atskiruose kraštuo- 
se-;ir-4cokid bpVo'.to t'yarkymosi įaiįfa poką 
rio metaisi.”BęnflrupfhėnėsJidėja, kaip ži- 
ni|i, kilo Vokietijoje.' Teičiau vištai fieteisin- 
ga yra plačiose mūsų tautiečių' masėse įsi 
vyravusi nuomonė, kad tai buvo l^oks nors

Prieglobstis
ŠIAI NAKČIAI

Viduramžiais Europoje siautęs r^aras ne 
sukėlė tokios panikos, kaip geltonoji karš
tinė. Mirštantieji buvo palikti mirti, kai 
milijonai bėgo iš miestų vien tik, rodos, pa 
tirti, kad geltonoji karštinė kaimuose yra 
tokia pat mirtina. Prie kiekveno miesto ir 
kaimo.buvo barikados sustabdyti pakvaišu 
Siems pabėgėliams, platinantiems ligą. Bet 
baimės pagauta žmogystų srovė apiplauk
davo, barikadas, prasiverždavo pro jas ir 
per jas.

Buvo bandyta sustabdyti virusą, gaminti 
skiepus. Jeigu būtų užtekę laiko ■— ir jeigu 
tyrinėtųjai būtų pakankamai ilgai gyvenę 
— pastangos būtų tikrai sėkmingos buvu
sios. O skiepų būta. Antraip, kaip gi būtų 
buvę galima išaiškinti atsparumą ligai tų 
laivais plaukusių Europos Federacijos „pa- 
gelbininkų“, kurie skubėjo padėti paliesta
jam kraštui? Federacijos daktarai, slau
gės, kareiviai (tvarkai palaikyti) neapsi
krėtė. Iš kur jie gavo tą atsparumą?

Kai pirmą kartą tai buvo viešai paklaus
ta, tai susprogo Vašingtonas. Federacijos 
vadus išgąsdino tas nelaimingas atsitiki
mas (galimas dalykas, kad pripuolamai su 
sprogo viena tų atominių bombų, kurias 
turėjo Jungtinės Valstybės), ir jie išsiuntė 
ištisą laivyną pirmosios pagalbos žmonių. 
Kadangi paskutinieji vyriausybės nariai, 
kurie išsisuko karštinės, mirė sprogimo me 
tu ir kadangi kraštas liko be atsakingų vai 
ruotojų, buvo aiškus reikalas įvesti karo 
stovį likusiems gyventojams ir sulaikyti 
kraštą baigiančią naikinti ligą.

Savo metu kariavimas suglhudinta, ri
kiuote buvo naujiena. Roma pasinaudojo 
juo imperijai laimėti. Kitu metu Blitzkrieg 
buvo naujas ginklas. Hitleriui beveik pasi
sekė juo. laimėti imperiją. Dvidešimtojo 
amžiaus buvo surasta nauja technika im

mūsų centro organizacijų ar veiksnių išra
dimas, mūsų visuomeninio gyvenimo nau
jenybė, atėjusi, taip sakant, „iš viršaus“. 
Tikrumoje buvo visai priešingai. Pradžio
je mes čia turėjome Lietuvių Sąjungą. To 
ji Sąjunga, įsisteigusi dar prieš karą ir su
stiprėjusi karo metu, kai Vokietijoje atsi
rado daugiau lietuvių, tęsė savo veiklą ir 
Vokietijai kapituliavus. Jos centras tuomet 
buvo perkeltas iš Berlyno į Wuerzburgą, 
kur buvo įsikūręs ir Vlikas. Vliko pritari
mu, ir raginimu, Sąjungos centro valdyba 
pasiskelbė atstovaujanti ir tvarkanti visus 
lietuvių kultūrinius ir dalinai buitinius rei 
kalus, ji plėtė savo veiklą, leido atsišauki
mus, ragindama visur, kur tik gyvenama 
lietuvių, steigti Sąjungos skyrius ir 1.1. Ži
noma, formaliai Sąjunga kaip tokia tega
lėjo remtis tik Sąjungos nariais, todėl ji ir 
ragino lietuvius stoti į Sąjungą. Tuo tarpu 
stovyklose, į kurias tuojau po karo susibū
rė lietuviai, savaime diegėsi ir brendo ki
tokia organizacinio susitvarkymo forma. 
Sąjungininkai, nuo kurių tada priklausė 
mūsų likimas, nesidomėjo jokiomis tremti 
nių sąjungomis ar draugijomis. Jie žinojo 
tik tautines grupes: lietuvius, latvius, len
kus, vengrus ir kitus. Toms grupėms jie 
davė, palyginti, didelę savivaldą, autono
miją, ne tik kultūrinėje, bet ir socialinėje 
srityje. Sakysime, lietuviai ne tik galėjo 
steigti ir tvarkyti savo mokyklas, įvairius 
kursus, organizuoti chorus, teatrus, savi
veiklos grupes, bet nuo vietos tautinių sa
vivaldos organų stovyklose, kuriuos buvo 
pradėta vadinti komitetais, dažnai priklau 
sė ir lietuvių priėmimas į stovyklą, tie ko-
mitetai dažnai tvarkė stovyklų aprūpini
mą, turėjo tam reikalui savo transporto 
priemones, tvarkė ir išlaikė valgyklas, rū
pinosi savo tautiečių sveikatos reikalais, 
turėjo savas ligonines, parūpindavo tautie
čiams darbą, išduodavo kelionės leidimus, 
aprūpindavo juos kitais reikalingais doku
mentais. Kai kur net veikė lietuviški teis
mai, kurių sprendimai būdavo karinės val
džios sankcijonuojami. Visa tai buvo daro 
ma neatsižvelgiant į tai, ar paskiras tautie
tis buvo Sąjungos narys, ar ne. Svarbu bu 
vo ne jo priklausomybė kokiai nors Sąjun
gai, bet jo tautybė. Tuomet nereikėjo 
mums dėti jokių pastangų burti lietuvius 
krūvon, nes jie tai darė patys savo gyvybi
nių interesų verčiami. Taip stovyklose su
sidarė sąvokos „tautinės grupės“, „tautinė 
bendruomenė“, „lietuvių komitetai“ ir pan. 
Ir tik gerokai vėliau, kai bendruomenė sto
vyklose tapo kuo nė visuotiniu reiškiniu, 
buvo formaliai į Bendruomenę perorgani
zuota ir pati Lietuvių Sąjunga Vokietijoje, 
žodžiu, kaip ir kitais atvejais, taip ir šiuo 
atsitikimu, senoji susiorganizavimo forma 
Vokietijoje nebeatitiko laiko reikalavimų, 
ir pats gyvenimas iššaukė naują mūsų or
ganizacinę formą —■ bendruomenę. Toji 
organizacinė forma mums tada pasirodė 
esanti tobuliausia, ir męs ne tik Vokietijo
je ja naudojomės,-bet pasiryžome ekspor-; 
tuoti ir į kitus kraštus.

Tačiau praėjo eilė metų, ir aplinkybės

j
ROBERT MOORE WILLIAMS

perijai kurti. Tai buvo gyventojų apnaiki- 
nimas bakteriologiniais ginklais, o paskui 
sekė okupavimas, įgabenant kariuomenės 
dalinius, prisidengdami „pagalbos“ ekspedi 
ei jų skraiste.

Tas, kuris išliko po geltonosios karšti
nės ir balsiai galvojo, kad Amerika buvo 
sunaikinta ir okupuota, buvo laikomas aiš
kiu fašistu ir už įstatymo ribų. Kiekvienas 
ištikimas amerikietis buvo įpareigotas vi
sais galimais būdais padėti Federacijai 
vykdyti humanitarinius uždavinius. O ka
dangi bombų bazės, kaip sakė gandai, yra 
paslėptos kažkur krašte ir gresia viešajam 
saugumui, tai visų ištikimų amerikiečių bū 
tina pareiga ateiti ir pasakyti, ką žino apie 
tai.

Kol tos bombos tebėra, Federacija bus 
netikra ir net labai netikra. Damoklo kar
das dabar nukaltas iš uranijaus. Ar valdi
ninkas, .technikas, armijos karininkas, ku
ris turi informacijų, turėtų...

Atrodo, kad niekas neturėjo žinių. Nie
kas neatėjo. Federacijos kariai, atvaryti 
čia iš namų pagal griežtus įsakymus, bevil 
tiškai apieškojo tų bombų bazių — sulaiky 
ti tą uranijaus ašmenimis Damoklo kardą. 
Kiti taip pat ieškojo, taip pat visiškai be
viltiškai, bet ne tais pačiais sumetimais. 
Samas Jones, Jake Cross, Jeane Crane — 
šimtai, gal tūkstančiai — ieškojo, galvoje 
nešiodamiesi vieną paprastą mintį, labai 
mažą mintelę: paspausti mygtuką, patrauk 
ti rankeną.

Tik kur tas mygtukas paslėptas? Aukš
tieji karininkai, kurie žinojo, jau mirę. 
Mygtukas, mygtukas, kas turi tą mygtuką?

Samas Jones sučiaudėjo po sudaužytu 
automobiliu.

— Atskrenda kitas, — tarė Jake Cross.
Kita bomba krito šalia pastato. Nulėkė

EUROPOS LIETUVIS_________ _____________

vizijos puieuizvizuos
ARBA BALIO PAVABALIO KANDŽIOS'"‘EILĖS APIE AMERIKOS LIETUVĮ

Poetas Leonardas Žitkevičius nebe nuo 
šiandien rašo sklandžias eiles suaugusiems 
ir vaikams, ir dabar dar periodikoje ir ats 
kirais rinkiniais duoda skaitytojui vis nau 
jų. Bet jis savo poetinį talentą panaudoja 
ir aštriai satyrai jau nuo okupacijų metų, 
kol dar gyveno Lietuvoje. Tada kai kurie 
jo posmai ėjo iš lūpų į lūpas.

Amerikoje gyvendamas jis pirmąjį to
kių taiklių aštrybių rinkinį išleido prisi
dengęs Runcės Dandierino slapyvardžiu 
(„Šilkai ir vilkai“). Anam rinkinyje buvo 
aštriai badomi daugiausia Lietuvos okupan 
tai. Dabar 1957 m. Pašvaistė išleido naują 
tokių aštrybių rinkinį — Vizijos prie tele
vizijos, jau prisidengęs Balio Pavabalio 
slapyvardžiu.

Šis rinkinys skirtas žmogui, kuris gy
vena ne po savo stogu, vadinas, daugiausia 
tremtiniui, ir tas tremtinys čia rodomas 
Amerikos fone, nes ten gyvena ir jo auto
rius. Kartais jis pakrypsta į patį atskirą 
lietuvį, kartais į jį kaip visuomenės žmo
gų, ir kiekvieną proga randa iš ko taikliai 
pasijuokti, užkabindamas prabėgomis ir pa 
saulinę politiką ar bolševizmą.

Va, Amerikos prezidentas šypsosi, links
mas, tai „Kam mum lieti ašaras, jei geras 
pašaras!“ O pašaras geras: „Valdau duoną, 
baltą duoną ir patenkintas esu“. Ne vien 
tik baltos duonos valgytojas patenkintas, 
bet ir giltinė raudona, nes jai kiekvienas 
aptunkąs baltos duonos valgytojas mažiau 
rūpesčių tesudaro. Toji balta duona, gero 
gyvenimo simbolis, kaip tik ir yra veda
moji rinkinio mintis, ant kurios statomas 

vėl Vokietijoje labai pasikeitė. Komitetai 
seniai nebeturi vaidmens, kurį jie anks
čiau turėjo socialiniame lietuvių gyvenime. 
Nebepriklauso nuo jų nei žmonių įkurdini 
mas stovyklose, nei aprūpinimas maistu 
bei drabužiais, nei sveikatos priežiūra, o 
lietuviški teismai dar seniau nuėjo visiš- 
kon užmarštin. Pagaliau beveik nebeliko 
ir pačių stovyklų, žodžiu, gyvenimas Vokie 
tijoje grįžo į normalias vėžes, mes praktiš 
kai tapome paprastais emigrantais ir turė
jome vėl norom nenorom prisitaikyti prie 
tų naujų sąlygų. Bendruomenės vardas li
ko, liko ir kai kurios , senosios orgahizaci-.’ 
nėš formos, tačiau ji toli gražu nebeturi to 
turipio ir tos reikšmės, kokią Bendruome
nė turėjo prieš 10 metų. Drauge nebėliko 
didelės dalies to akstino, kuris anksčiau 
skatino žmones burtis į bendruomenę. Kas 
dieniniame gyvenime žmonės gali puikiau
siai verstis ir be bendruomenės. Tačiau 
Bendruomenė, kaip bendrinė lietuvių orga 
nizacija, Vokietijoje liko. Vokietijoje, Ben
druomenei įsisteigus, nebuvo ir nėra kitos 
organizacijos, kuri turėtų sau tokius užda
vinius, kokius turi užsibrėžusi Bendruome 
nė. Kelios kitos organizacijos, kurios Vo
kietijoje veikia, kaip skautai, ateitininkai, 
Raudonasis Kryžius, Lietuvių - Vokiečių 
Draugija ir kitos, Bendruomenei, taip sa
kant, rimtos, „konkurencijos“ nesudaro, 
nes jų uždaviniai yra žymiai siauresni.

(Bus daugiau)

stogas. Sugriuvo sienos. Bombos skevel
dros nuterškėjo geležies gabalais, tartum 
visa bebrų armija graužtų kietų medžių 
girią.

— Jie užmuš mus, — cyptelėjo Balne. 
— Aš bėgu.

— Gulėk, — tarė Jones.
— Federinių malūnsparnis ties mumis. 

Sekantis tikrai nukeps mus.
— Jei tu bėgsi, tai iš penkiasdešimtojo 

kalibro nudžiaus tave, tai dvigubai tikras 
dalykas. Jei niekas nejudės, tai gal kitos 
nebemes.

Balne sumurmėjo, bet nebandė judintis.
— Kaip tau? — Jones sušnibždėjo mer

ginai.
— Iš kur aš galiu žinoti? — atsakė ji.
— Jie leidžiasi, — tarė Jake Cross.
Malūnsparnis nusileido už penkiasde

šimt jardų nuo tos suverstojo metalo lau
žo krūvos, kuri kadaise buvo kryžkelės 
benzino stotis ir garažas. Tai buvo ameri
kietiška mašina, perimta dabar „pagalbos“ 
misijos, ir, be abejo, oficialiuose sąrašuo
se jos paskirtis buvo gabenti labiausiai rei 
kalingoms bendruomenėms maistą ir vais
tus. Joje buvo trys vyrai, įskaitant lakūną. 
Leisdamasis lakūnas sustabdė sparnus ir 
pasuko automatinį šautuvą į buvusį pasta
tą. Tada jis tingiai užsidegė cigaretę ir at 
sirėmė, o kiti du kareiviai ėjo apsižiūrėti. 
Apsivilkę jie pilkai žalsvomis Federacijos 
uniformomis, su žinomaisiais retežių ženk
lais antpečiuose, su automatiniais šautu
vais, abejingai laikomais rankose, jie pa
ėjo iki tos duobės, kurią išmušė antroji 
bomba, ir patenkinti apžiūrėjo savo darbą.

Jones, lindėdamas po skardos lapu, nu
taikė savo šautuvą į lakūną ir švelniai pa
spaudė gaiduką.

Lakūnas tik tiek begyveno, kad nebespė 
jo pratrūkti iš savo automatinio šautuvo. 
Tada Jones pagrįžo savo šautuvą į tuos du 
kareivius. Jie gyveno truputį ilgiau už la
kūną, bet ir jiems nebeužteko laiko susiras 
ti taikinio šauti. Jones išlindo iš po laužo 
ir, išsiėmęs iš kišenės šovinių, užtaisė šau
tuvą.

Kol jis užtaisinėjo šautuvą, iš po laužo 
išropojo Jake Cross ir Bob Talbot. Eidami, 
kaip žmonės, kurie aiškiai žino, ką daro, 
jie pasiekė tuos du žuvusius kareivius ir 

namus vis labiau užmirštančio, šaldytu
vais ir televizijom ir automobiliais apsikro 
vusio lietuvio rūmas pro satyriko ir jumo
risto prizmę.

Tai išvirkščias lietuviškojo gyvenimo 
vaizdas, ydų ir menkybių paveikslas. Tar
pais tas vaizdas pakankamai švelnus, bet 
kitais toks aštrus, jog, štai, turinyje įrašy
ta daina „Ėjo Bimba buožių karti“, o rinki 
nyje paliktas tuščias puslapis, nedrįsta to 
dalyko net spausdinti. K. Abr.

Balys Pavabalys

DAINA APIE DUONĄ IR UŽMIRŠTĄ 
KLUONĄ

Valgau duoną, baltą duoną 
Ir patenkintas esu.
Vagys krečia tėvo kluoną, 
O aš valgau baltą duoną.

Juokias giltinė raudona. 
Išsižiojus lig ausų. 
Kad aš valgau baltą duoną, 
Kad patenkintas esu.

LIETUVI, VARTYK LIEŽUVI

Taip greit pasikeitė lietuviai'.
Visi jie prieš mane!
Visų žargoniški liežuviai.
Tik mano vieno —- ne.

Tų anglicizmų tiek priviso — 
Dievuliau, net baisu!
Aš jų nejūzinu iš viso: 
Aš different esu.

GERK IR NEVERK. '
i

Jei nuliūdimas tau širdį kremta, 
Reikia išgerti.
O jeigu džiaugtis likimo lemta, 
Reikia išgerti.

Visad vestuvės, visad vardinės — 
Reikia vis gerti.
Širdys mums plaka — jos ne medinės: 
Reikia išgerti.

Kūdikis gimsta — žmogus nerimsta:
Reikia išgerti. :
O kas jau mirė, žemė priims tą:
Reikia išgerti.

Šiandien Čikagoj vyksta konventas —
Reikia išgerti. , v 
Respublikonas bus prezidentas. 
Tai reiks išgerti.

O jeigu būtų jis demokratas, 
Reiktų išgerti.
Visad vienodai sukasi ratas, 
Reikia vis gerti.

PROTAS IR BANKNOTAS

Turėsi turtą, jei protingas.
Nereikia proto, jei 'turtingas.
Tegu arkliai vartoja protą, 
O tu galvok apie banknotą!

pradėjo nuo lavonų rinkti ginklus ir šaud
menis. Cross žiūrėjo į malūnsparnį.

— Aš galiu skristi, jei tik yra sparnai,
— tarė jis.

— Na, — tarė Jones, — o aš buvau gal
vojęs, kad teks pėsčiam eiti!

Juos pasiekė garsas nuo ’ laužo krūvos. 
Mergina bandė nustumti skardos gabalą ir 
išsilaisvinti. Automobilių laužas išsaugojo 
jai gyvybę, kaip ir kitiems. Jones padėjo 
jai atsistoti.

— Sakei kažką apie planą, ar ne tiesa?
— paklausė jis.

Iš aptrintos piniginės ji išėmė planą ir 
akinius.

Planas atrodė lyg būtų buvęs gautas iš 
benziną pardavinėjančios stoties. Tai tvir
tino ir jame atspausdintasis skelbimas. 
„Pirk' Sky High Gazoliną ir Keliauk Žeme 
ar Oru“. Ten buvo ir paveikslas, rodąs au
tomobilį apžiūrinėjančius stoties tarnauto
jus. Gilumoje jie parodyti prie malūnspar
nio. Dar giliau tolumoje palmių ir vande
nyno vaizdas. Vien tik pažiūrėjus į tą pla
ną Jones darėsi truputį bloga. Tokie skelbi 
mai jau negrįžtama praeitis. Tie, kurie ra
šė juos, toji publika, kuri retkarčiais žvilg
terėdavo į juos, mašinos, kurios spausdino 
juos... Ne, mašinos tebėra. Su bakteriologi 
niu nukariavimu ir pagalbos ekspedicijo
mis buvo susijęs vienas puikus dalykas — 
nukariautojo krašto materialiniai, ištekliai 
gali būti paimami sveiki.

— Žiūrėk pro akinius, — tarė mergina.
Plika akimi žiūrint tas planas nieko ne

sakė. Pro akinius buvo matomos dvi blyš
kios raudonos linijos, apibrėžiančios Colo
rado kalnus.

— Klejodamas generolas Deepers kalbė
jo apie užleistą kasyklą, — tarė Jean Cra
ne.

— Uh, —■ tarė Jones. Viduje jis jautė 
šaltį, bijodamas net pajudėti, šitaip jis ne 
buvo jautęsis nuo to laiko, kai sirgo gel
tonąja karštine. — Mygtukas, mygtukas!
— sumurmėjo jis. Ar tas ilgai ieškotasis 
mygtukas jau jo rankose? Jam ėmė drėbė 
ti rankos. Mergina žiūrėjo į jį susigalvoju
si ir neramiomis akimis.

Balne išlindo iš po laužo. Nė vienas ne
pastebėjo jo.

Pradėjo suktis malūnsparnio sparnai. 
Žiūrėjęs į planą Jones nepastebėjo.

nr. m. sau)) 15, S. 1Š58

Kalba Vysk. Fulton Sheen
Atominė bomba veikia žmoniją, kaip per 

dėtas alkoholio vartojimas. Jei žmogus per 
daug geria, alkoholis sako: „Žmogau, Die
vas mane sukūrė ir norėjo, kad saikingai 
vartojamas gydyčiau ir linksminčiau, bet 
tu mane blogam išnaudoji. Todėl sukilsią, 
prieš tave, apsvaiginsiu, jausi galvos ir 
skrandžio skausmus, neteksi proto, pasida
rysi mano vergu, nors aš ne tam esu skir
tas“. Tas pats yra ir su atomine bomba. 

.Ji sako žmogui: „Dievas mane sutvėrė ir 
į visatą padėjo atominę energiją. Visagalis 
didelę jėgą uždarė į mano branduolį, kad 
ji tarnautų taikiems tikslams, apšviesda
ma jūsų miestus, varydama motorus, pa
lengvindama žmonių naštą. Bet jūs, kaip 
Prometėjus, pavogėte iš dangaus ugnį ir 
pirmą kartą ja panaudojote sunaikindami 
ištisą miestą. Elektra, kai buvo atrasta, ji 
nebuvo panaudota žmogui žudyti, bet ato 
minę energiją jūs pirmiausiai panaudojote 
tūkstančiams žmonių sunaikinti. Dėl to su
kilsiu prieš jus, ir jūs bijosite to, ką turė
tumėte mylėti, ir jūsų tarpe milijonai šir
džių drebės nuo priešų, kurie atsilygins 
tuo, ką jiems padarėte“.

Ne Dievas apleido pasaulį, bet pasaulis 
apleido Dievą, savo likimą sujungdamas 
su Dievo sukurtąja gamta. Atominės bom
bos reikšmė yra ši: žmogus pasidarė gam
tos ir fizikos vergu, kurią Dievas tačiau su 
kūrė, kad žmogui tarnautų. Kyla klausi
mas: ar dar yra vilties? — Tikrai, dar yra 
didelės vilties! Pati paskutinioji viltis — 
Dievas, bet žmonės taip toli nuo Jo, kad 
neįstengia nugalėti bedugnės, skiriančios 
nuo Jo. Mūsų pasaulis visiškai, apimtas 
gamtos, kurios simbolis atominė bomba. 
Dieviškumo jausmas atrodo labai tolimas. 
Ar nėra gamtoje kažko tyro ir nepaliesto, 
kuo pradėtume sugrįžimą į Dievą? Ta vil
tis yra Moteris. Ji nėra nei dievaitė, nei 
dieviškos prigimties, neturi teisės būti gar 
binama kaip Dievas, bet branginama ir ger 
biama. Iš fizinės ir kosminės medžiagos ji 
išėjo taip šventa ir taip gera, kad kai Die
vas nužengė iš dangaus, ją išsirinko Savo 
Motina ir pasaulio Valdove. Marijos apsi
reiškimas Fatimoje nėra įspėjimas, bet vil
tis. Dievas jai suteikė begalinę jėgą ant 
gamtos ne dėl mirties, bet dėl šviesos, gyve 
nimo, vilties. Kaip Kristus yra tarpininkas 
tarp Dievo ir žmogaus, taip Marija tarp pa 
šaulio ir Kristaus. Trečiasis pasaulinis ka 
ras nėra būtinas, ir jo nebus, jei prieš ato
mą norėsime matyti tą Moterį. Kai Rusija 
grasina visą pasaulį užkariauti šėtonui, 
mes dar turime vilties. Pradėkime melstis, 
kaip dar iki šiol niekada nesimeldėme: kai 
bėkime rožančių rytais eidami į darbą, na 
muose, laisvalaikiu. Nebebus karų, jei mel 
simės. Tai visiškai tikra. Rusų tautos ne
galima laimėti karu, nes ji per paskutinius 
40 metų jau per daug prikentėjo!

KARDINOLAS NETEKO RANKOS
Chicagos kardinolas A. Strich, 70 m. am- 

'žiaus, Vatikano kurijoje Popiežiaus naujai 
paskirtasis Tikėjimo Platinimo Kongrega
cijos Proprefektu, pereito mėnesio gale iš 
Amerikos plaukdamas laivu į Romą susir
go: dešinės rankos didžiojoje arterijoje pa
sidarė kraujo trambozas. Atvykus į Romą, 
širdies ligų specialistai kitaip negalėjo iš
gelbėti, kaip amputuodami kardinolo deši
niąją ranką tarp peties ir alkūnės. Dr. J. 
Keeley, širdies ligų specialistas, kuris dėl 
operacijos iš Chicagos buvo atskridęs į Ro 
mą, sako, kad kardinolas greitai sveiksta 
ir jau mokosi rašyti kairiąja ranka.

— Ko tu drebi? — paklausė Jean..
— Galvoju, kad paspaudus mygtuką ne-1 

beprisikels mirusieji, — atsakė jis.
— Ar tu nori pasakyti, kad mes nebe- 

spausime mygtukų? — tarė ji.
— Ne, — atsakė jis. — Bet tu žinai, ir 

aš žinau, kad Respublika baigta, galas jai, 
nebėra jos ir kad paspaudimas mygtukų 
nebesugrąžins jos. Mes turime skaitytis su 
faktais, Jean — Amerika galutinai pralai
mėjo karą, neatšaukiamai.

Jos veidas nuliūdo.
— Aš žinau, — sušnabždėjo ji. — Visi 

mes žinome, bet nė vienas nenorime prisi
pažinti. Tai ką reikia daryti? Priešo sunai
kinimas negrąžins mums žemės, kurią my
lėjome.

— Ne, — tarė jis. Iš balso buvo jaučia
ma, kad jis galvoja. — Žinai, po pilietinio 
karo, kai Konfederacija buvo ’ baigta, kai 
buvo padarytas galas jai, kai nebebuvo jos, 
ką padarė kai kurie konfederatai kariai? 
Jie emigravo. Didžioji dauguma jų iškelia
vo į Braziliją. Ten jie įkūrė mažą nepa
laužtą sukilėlių koloniją.

— O kas su jais atsitiko?
— Nežinau, — atsakė jis. — Ir tai ne

svarbu. Ko aš norėčiau, tai kad mes turė
tume kokią nors Braziliją, kokį prieglau
dos kraštą, kuriame galėtume palaikyti gy 
vą bent atminimą Amerikos, kuri kadaise 
buvo. Gabalas pievos, kalnų pakriaušė, vie 
ta, kurioje žmogus galėtų auginti vaikus ir 
pasakoti jiems savo istoriją — štai ko aš 
noriu!

Ji stovėjo arti jo. Jis galėjo jos akyse 
matyti ilgesį.

— Kur rasi tokią vietą? Žinai, kad Fede 
racija turi ilgas rankas.

Jo juokas buvo liūdnas. Jis atsigrįžo į tą 
ženklą, kuris rodė kelią į Alamogordo. 
Bomba sprogdama numušė jį, ir strėlė da
bar rodė tiesiai į viršų.

— Vieną tik vietą težinau: dangų.
Nuo malūnsparnio krizendamas atėjo Ja

ke Cross.
— Paskutinis pakilimas, — tarė jis. — 

Per dvi minutes leidžiamės paskutinėn ke
lionėn. Sustoję pakaitomis spaudinėsime 
mygtukus.

Paskui jį visi nuėjo į laukiantį lėktuvą.

(Bus daugiau)
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LONDONAS
VIETŲ DAR YRA

Dar yra vietų tame autobuse, kuris Sek 
minių pirmąją dieną veža nuo Lietuvių Na 
mų Londone (1, Ladbroke Gdns., W. 11) 
ekskursiją į Lietuvių Sodybą — jauni
mo suvažiavimą.

Autobusas su ekskursija išvažiuoja 8 v. 
rytą.

Kas dar pasiryžęs dalyvauti, prašom už 
sirašyti Liet. Namų raštinėje, Tel. PAR 
2470.

NAUJA A. MICKEVIČIAUS DRAUGIJOS 
VALDYBA

Gegužės 9 d. buvo visuotinis metinis Lie
tuvių-Lenkų A. Mickevičiaus vardo draugi 
jos susirinkimas, kuris, aptaręs įvairius rei 
kalus, išrinko naują valdybą. Iš lietuvių 
pusės valdybon išrinkti inž. R. Baublys, B. 
Daunoras ir F. Neveravičius, iš lenkų — 
prof. Wielhorski, Zabielski ir Strimowicz.

Ta proga susirinkusieji išklausė įdomios 
prof. Wielhorskio paskaitos apie Lietuvos 
santykius su dviem savo kaimynais — gu
dais ir ukrainiečiais.

LIET. SODYBA LAUKIA LIETUVIŲ PER 
SEKMINES

Lietuvių Sodyba šių metų Sekminių su
važiavimui bus gerokai pasikeitusi. Ne vie 
ną ji maloniai nustebins". Ne tik išorė, bet 
ir vidus pasikeitė per žiemą. Parkas dau
giau aptvarkytas. Naujai susodintos obe
laitės žydi ir žaliuoja. Viduj visi miegamie 
ji ir koridoriai perdekoruoti. Prieangis ir 
laiptai iškloti linoleumu. Valgyklos sienos 
perdažytos. Baras irgi yra pasikeitęs, bet 
jį tegu patys lankytojai pamato.

Dabar prasideda pats gražiausias laikas 
Sodyboje, kai viskas sužaliavo, ir ežero ro 
dodendros pamažu pradeda rodyti savo gro 
žj. Jaunimo organizacijos atstovai perei
tą savaitgali sutvarkė krepšinio ai.cštę. 
Krepšinio rungtynės vyks dėl DBLS perei
namosios taurės, kurią paskutinį kartą bu
vo laimėjęs Manchesterio Kovas.

Tikimasi, kad per Sekmines bus galima 
ir krikštynas pravesti... Atrodo, kad eže
ro gulbės susilauks įpėdinių.

Kaip jau buvo rašyta, suvažiavimas pra 
sidės pirmąją Sekminių dieną, 11 vai. ry
to, pamaldomis. Ekskursijos ir pavieniai 
asmenys maloniai yra prašomi pranešti, 
kiek asmenų numato atvažiuoti, kad Sody 
ba tinkamai galėtų pasiruošti sutikti sve
čius.

Per Sekmines savo suvažiavimo metu 
Jaunimas Sodyboje ruošia loteriją. Kas tu
rėtų jai fantų, prašau iš anksto siųsti Lie
tuvių Sodybon šiuo adresu: Headley Park, 
Headley, Nr. Bordon, Hants.

GRIKINŲ IŠLEISTUVĖS
Šį ketvirtadienį Grikinų šeima paliko šį 

kraštą ir išskrido j Los Angeles, JAV. DB- 
Ls-gos Valdyba kartu su Londono Mero 
Sambūriu pereitą šeštadienį suruošė Griki 
narns išleistuves, į kurias atsilankė gero
kas būrys Londono lietuvių.

Grikinų išvykimas yra didelis nuostolis 
Britanijos lietuviams. Ponas Grlkinas kelis 
paskutinius metus buvo DBLS Valdybos 
nariu, o taip pat Nidos Knygų Klubo kny
gų parinkimo komisijos nariu. Jis taip pat 
buvo išrinktas D. Britanijos Lietuvių B-. 
nės atstovu į Lietuvių Pasaulio Seimą. Jau 
nimas labai pasiges Angelės Grikinaitės, 
kaip vaidintojos ir tautinių šokių grupės 
dalyvės. Išleistuvių proga Jaunimo Sąjun
ga įteikė jai dovaną — knygą.

Ponų Grikinų šeimai linkime sėkmingai 
įsikurti naujame pasaulyje.

DĖL ATOSTOGŲ L. SODYBOJE
Užsakymai atostogoms plaukia jau nuo 

sausio mėnesio, ir kai kurios savaitės yra 
beveik pilnos. Lietuviai, kurie norėtų šią 
vasarą atostogauti Sodyboje, prašomi pa
skubėti pasiųsti užsakymus, ypač kas no
rėtų atostogų liepos ir rugpiūčio mėnesiais. 
Daugiau laisvų kambarių dar yra birželio 
ir rugsėjo mėnesiais (tada ir kainos ma
žesnės).

Nors atrodo, kad šiais metais atostogaus 
daugiau lietuvių, bet svetimtaučiai vis 
tiek sudaro daugumą, išskyrus dvi savai
tes nuo liepos 26 d. iki rugp. 9 d. (prieš ir. 
po Bank Holiday). Toms dviem savaitėms 
svetimtaučių jau nuo vasario mėnesio ne
priimame.

Visais atostogavimo reikalais kreiptis 
šiuo adresu: Lithuanian House, l.Ladbro-' 
ke Gardens, London, W.ll. (Tel. PARk" 
2470)’.

EKSKURSIJA Iš RYTINIO LONDONO
■ ŠV. Onos Draugija per Sekmines, gegu

žės 25 dieną ruošia ekskursiją į Lietuvių 
Sodybą.

Autobusas nuo Lietuvių bažnyčios išeis 
8 vai. ryto. Bilietai ten ir atgal 12/6.

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS
Gegužės 18 d., sekmadienį, 5 vai. p.p., 

Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke Gardens, 
W.ll, šaukiamas Londono Liet. Moterų 
Sambūrio „Dainavos“ susirinkimas.

Londono Vaidilai ir DBLS Valdybai, 
o taip pat gerb. Kunigams ir kitiems 
bičiuliams bei organizacijų atstovams, 
suruošusiems mums išleistuves ir da
lyvavusiems jose, tariame nuoširdžiau 
šią lietuvišką ačiū!
Gili padėka DB Jaunimo Sąjungai už 
gražią dovaną ir jautrius žodžius An
gelei.
Praleistos malonios valandos, šilti lin
kėjimai ir skambios lietuviškos dai
nos liks ilgam mūsų širdyse.

K.A.T. Grikinai

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Lietuvių šeimai Londone reikalinga mo

teris šeimininkė. Duodamas atskiras kam
barys, išlaikymas ir atlyginimas.

Rašyti „Europos Lietuviui“.

AUKA LIET. SODYBOS KNYGYNUI
Lietuvių Sodybos kukliam knygynėliui 

rašytojas F .Neveravičius šiomis dienomis 
padovanojo daugiau kaip šimtą knygų lie
tuvių, anglų, lenkų, prancūzų ir rusų kalbo 
mis. Tai yra tikrai didelė ir vertinga kultu 
rinė auka, už kurią p. Neveravičiui pri
klauso ne tik Sodybos administracijos, bet 
ir visų vasarotojų didžiausia padėka.

Ta proga būtų noro kreiptis ir į kitus 
tautiečius, ypač būsimus vasarotojus, kad 
jie peržiūrėtų savo knygų lentynėlės, ar 
kartais ten nesusiras kokia knyga ir bend
rajai Lietuvių Sodybos bibliotekėlei. Ypač 
akys krypsta į tuos, kurie ruošiasi Angliją 
palikti, nes jie, norėdami savo bagažus pa 
silengvinti, gal mieliau sutiktų.'atsiskirti, 
su viena kita knyga.

Labiausiai, žinoma, pageidautinos lietu
viškos knygos (išskiriant ligšiolinius Ni
dos klubo leidinius,-kuriuos jau anksčiau 
yra padovanojus D r? Uogintas). Tačiau Šo 
dybos gyventojų sudėtis vasaros metu yrą 
labai mišri, ir todėl knygos kitomis kalbo
mis (anglų, lenkų) taip pat mielai laukia
mos ir skaitomos. ; J. Lūža

: - t į-J ' , '■ ■ ~ k-

LEIGH
Nauja valdyba i ’ > / ■'

Gegužės.4 d, DBLS ,Leigh skyriaus mė
tiniame narių susirinkime buvo apsvarsty 
ti įvairūs reikalai, išrinkta nauja skyriaus 
valdyba, kuri gegužės 10 d. pasiskirstė rBc. 

•reigop^is;. .pirpi.D, Norkus, vicepirm.-įy 
J. ArbaČiauskas, ’ sekr. D. Steponavičius, 
vald. narys A. Bružgy’s. Kandidatais liko: 
J. Evaškėitis: ir. .J,. Pilipavičius. Revizijos 
komisiją sudarė: S, Ūsas, P. Urbas ir S. 
Varnas. Į metinį atstovų suvažiavimą ifį-' 
rinktas S. Varnas. D.SĮ.

NORTHAMPTONAS
Iškyla į Lietuvių Sodybą

Northamptonas nepasiduoda: susitaręs 
su Ketterihgu, važiuoja į Sodybą.

Kas dar norėtų, kviečiame kaip greičiau 
pranešti skyriaus valdybai.

Ten viskas lietuviška. O kas lietuviška, 
lietuvio branginama. •::/

Sumažėjo skyrius įiį:
Skyrius sumažėjo dviem gerais ir pa

vyzdingais nariais: P. Stančius ir P. Čyvas 
balandžio lOd. išvyko į JAV (abu yrą bu
vę skyriaus pirmininkais ir rev. komisijo
se). Per skyriaus susirinkimą buvo atsi
sveikinta ir palinkėta dirbti naujame kraš 
te..- • r j Vi'-’ S.V. I

NOTTINGHAMAS
Gražiai pagerbė motinas ' \

Nottinghąmo lietuvių Jaunimo Reikalaįn 
komitetas gegužės 11 d., talkininkaujant 
sekmadienio mokyklos mokyt. D. ir V. Fjd 
leriams, ^surengė iškilmingą motinos die
nos minėjimą.

Bažnyčioje pamaldų metu ta proga gra 
žiai tris solo giesmes pagiedojo J. Kaspa
ravičius, atvykęs iš Bradfordo. .j

Po pietų Lilac salėje susirinko gražūs 
būrelis lietuvių. Minėjimą atidarė J. Ki- 
buras, pakviesdamas į garbės prezidiurįą 
motinų atstoves ir kūn. kapelioną. Kun. 
J. Kųžmickiš Savo paskaitoje kalbėjo apie 
didelį motiniį bei tėvų atsakingumą vaikų 
auklėjiinb srityje, o taipgi apie vaikų lo
gišką dėkingumą ir - atsidėkojimą. DBLS 
skyriaus pirm: K: Bivainis priminė mo
tinas Lietuvoje'bei. ištrėmime ir paprašė 
jas atsimenant sugiedoti. Marijos giesmės 
posmą. .- / '> i . į

Meninėje dalyje .gražiai- pasirodė p. Fid 
lerių parengti mažieji lietuviukai: J. Ože
lis padeklamavo, vaikų chorelis linksmai 
padainavo, D. Kiburąįtė grakščiai pašoko, 
B. Radzevičiūtė paskambino pianinu, še
šios mergaitės pašoko ir penki berniukai 
linksmai pavaizdavo „Kapitono Tomo 
nuotykį“. Jų deklamacija, ir .vaidyba gra
žiai pavyko.

Visi susidomėję sekė J. Kiburo vieno 
veiksmo vaizdelio „Motulės belaukiant“ 
vaidybos. Ypač ilgą vaidmenį, bet įsijau
tę ir drąsiai, atliko Alg. Kiburas ir Onutė 
Seiliūtė. Gražiai vėją pavaizdavo ir gar
siai kalbėjo L. Klumbys! Visų akis pa
traukė gėlytė G. Domeikaitė ir žvaigždutė 
E. Damoševičiūtė su keturiomis savo pa
lydovėmis. Vaikai Susižavėję žiūrėjo į an 
geliukus — J. Vainoriūtę ir A. Matulevi
čių. Gerai, kad autorius vaiždelį'sukūrė ei
lėmis, — vaikams buvo lengviau atsimin
ti, palyginti, netrumpą vaidmenį. Vaidini
mėliui gresiančią stagnaciją išblaškė gra
žiai įpinti kitų veikėjų vaidmenys.

Gražu. Mūsų jaunoj i-karta gražiai moko 
ma, auklėjama ir rengiama lietuviškam 
gyvenimui. Nors kartais sunku su kai ku
rių tarimu, tačiau viską apvainikuoja jų 
gūvumas, judrumas, drąsa. Svečiai džiau
gėsi ir buvo dėkingi pasiaukojusiems mo
kytojams bei komitetui, kuris rūpinasi jau 
nimo reikalais. j.k.

Gegužės 18 d., 5 vai. po pietų, Mancheste 
rio Lietuvių Socialinio klubo patalpose 
šaukiamas DBLS Manchesterio skyriaus 
narių Visuotinis metinis susirinkimas.

Visus skyriaus narius ir prijaučiančius 
prašom atvykti į susirinkimą. Bus renka
ma nauja skyriaus valdyba ir svarstomi 
visi kiti įvairūs reikalai. Skyriaus Valdyba
Motinos Diena

Gegužės 4 d. Manchesterio lietuviai mi
nėjo ir pagerbė lietuves motinas. Pradėta 
iškilmingom pamaldom, į kurias gausiai 
susirinko visi tautiečiai. Kun. Kamaitis vi
są pamokkslą paskyrė pagerbti motinai. 
Mišrusis choras pagiedojo naujų giesmių.

Vakare savo klubo patalpose Mancheste
rio ir apylinkės lietuviai susirinko į viešą 
Motinos Dienos minėjimą. Prelegentas 
kun. Kuzminskas, atvykęs iš Vokietijos, 
skaitė ypač visus sudominusią paskaitą, ku 
rią visi su malonumu norėtų matyti at
spausdintą „Europos Lietuvyje“. Su pa
garba ir susikaupimu pagerbiamos žuvu
sios ir,mirusios motinos. Čia pat prie įreng 
to altoriaus atgiedamos gegužinės pamal
dos, kurios žada būti visą gegužės mėn. 
kas sekmadienį. Tai graži lietuviška tradici 
ja, jau spėjusi prigyti manchesteriškiuose.

Sekmadieninė mokykla susikvietė į savo 
klasę visus, tėvelius ir motutes, kuriuos 
kiekvienas mokinys nuoširdžiai pasveiki
no, o savuosius išbučiavo ir apdovanojo gė 
lėmis.

Pasibaigus programoms, visi, ir motinos 
ir dalyviai, klubo sode ir patalpose tęsė 
šventės minėjimą prie užkandžių ir kitų 
klubo pateikiamų gėrybių.

Minėjimą suruošė LS Klubo Valdyba, ku 
rios pareigūnams tenka padėkoti už pastan 
gas. Do Dls

Motinos minėjimas
1958.5.17. Coventry PILOT salėje įvyks 

pavasarinė šventė — *
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

Pradžia 18 vai.
Kviečiamos visos motinos su jaunimu 

visi artimi ir tolimi svečiai.
Skyriaus Valdyba

ir

CORBY
Motinos Diena

DBLS Corby sk. gegužės 18 d., 5 vai. p.p. 
rengia Motinos Dienos minėjimą.

Programoje:
1. Kun. P. Dauknio paskaita;
2. Corby vargo mokyklos pasirodymas;
3. Arbatėlė, o jos metu turtinga loterija, 

kurioje kiekvienas galės išmėginti savo lai
mę.

Griežiant plokštelių muzikai, bus galima 
ir pasišokti.

Kviečiame visas motinas su jaunimu ir 
visus apylinkės lietuvius gausiai dalyvauti. 
Minėjimas vyks Corby Village, St. John 
Ambulance Hall.

Skyriaus Valdyba

ITALIJA

STOKE-on-TRENT
Pavykęs minėjimas

'958 m. gegužės 3 d; Stoke-on-Trent 
DBLS skyrius suruošė Motinos Dienos mi
nėjimą. P. Rentelienės paruoštos mergai
tės atliko programą: mažyčių ansamblis pa 
šoko du tautinius šokius, padainavo dvi su 
tartines. šokiams ir sutartinėms akordeo
nu pritarė E. Šova. Po to dar buvo visa ei
lę eilėraščių ir dainelių. Programoje daly 
vavo B. Rentelytė, B. ir R. Vencaitytės, I. 
Kamarauskaitė, L. Repšytė ir I. Račkaus
kaitė. Įdomus buvo duetas su pritaikytais 
rūbais, kurį pademonstravo B. Rentelytė ir 
I. Račkauskaitė. Pabaigai B. Rentelytė pa
skambino pianinu. Skyr. pirm. V. Andruš 
kevičius tarė žodį apie Motiną, pabrėžda
mas, kad moteris yra silpnesnė fiziniu at
žvilgiu, bet jos dvasinė jėga yra milžiniš
ka. Baigdamas pakvietė visus atsistoti ir 
pagerbti motinas, kurios mirė, suteikda
mos naują gyvybę, motinas, kurios matė 
savo-vaikus mirštančius badu tolimame Si
bire, motinas, kurios dabar Lietuvoje dir
ba tylų ir svarbų tautinio auklėjimo dar
bą, ir motinas, kurios, išblaškytos po visą 
žemės rutulį, atlieka lietuvės motinos pa
reigą.

Wolverhamptono. skyr. pirm. D. Narbu
tas taip pat tarė žodį, nėpašykštėdamas 
gražių žodžių Stoke-on-Trent skyriaus veik 
lai.

Programai pasibaigus, smagiai pašokta.
Praeivis

ĮAMŽINKIME SAVO ARTIMUOSIUS, 
PADĖDAMI IŠLEISTI „KRISTOFORŲ“ 

MINČIŲ KNYGĄ
Vis dažniau tenka sutikti lietuviškoj 

spaudoj atsiliepimų ir susidomėjimo vadi
namuoju „Kristoforų“ sąjūdžiu.

„Geriau uždegti kad ir menką žiburėlį, 
negu keikti tamsą“, tai prie maldos, atgai
los ir veikimo skatinantis Kristoforų šūkis.

Lietuvių Kristoforų bičiulių Būrelis pa
ruošė spaudai gal pirmąjį šioj srity lietu
višką veikalėlį gilesniam sąjūdžio dvasios 
pažinimui, su įvadu į veikimą ir kasdiene 
mintimi iš T. Keller, sąjūdžio įsteigėjo, kny 
gos „Just for to-day“.

Veikalėlis planuojamas patrauklaus for
mato, 200 puslapių, su keletą pritaikintų 
iliustracijų, kietais viršeliais. Jis skiriamas 
visiems labiau susirūpinusiems 
ateitimi, norintiems pasidarbuoti 
resnio Pasaulio“.

Aukotojams brangūs asmenys
žinti pirmuosiuose knygos puslapiuose. Ne 
trūksta jau ir aukojusių.

Aukas prašome siųsti Lietuvių Salezie
čių gimnazijos antrašu — Castelnuovo 
Don Bosco — Asti — Italia.

STUDENTŲ PABALTIETIŠKOSIOS 
DIENOS

Balandžio 25-30 d.d. Bad Niederbreisig, 
Pareinyje, vyko pabaltiečių ir vokiečių stu 
dentų studijų dienos, kurių tikslas — pa
laikyti vokiečių tautoje susidomėjimą Ry; 
tų Europa ir specialiai išnagrinėti Pabalti 
jo valstybių problemas.

Įžanginę paskaitą apie Vakarų Europos 
atsakomybę Rytų Europos atžvilgiu laikė 
pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis, 
ypač pabrėžęs, kad Baltijos pajūrio plotas 
priklauso Vakarų Europos kultūros sferai. 
Jeigu 1939 m. nacionalsocialistai, sudary
dami dalybų sutartį su bolševikais, išdavė 
visą eilę Rytų Europos valstybių ir atkėlė 
Maskvai vartus į Europą, tai pačios Pabal
tijo tautos pasirodė komunizmui nuosta
biai atsparios. Maskvinls komunizmas bu
vo atneštas į Pabaltijį raudonosios armi
jos durtuvų pagalba ir jis ten tesilaiko, tų 
pačių durtuvų ramstomas. Rytų ir Vakarų 
konflikte pabaltiečiai aiškiai stovi Vakarų 
pusėje. Prelegentas pareiškė įsitikinimą, 
kad Vakarai išeis iš kovos laimėtojais, nes 
Maskva nepajėgs smurtu išlaikyti savo ko- 
lonialinio režimo. Laisvas tautų apsispren
dimas ir laisvė pasirinkti sau tinkamą val- 
dymosi formą turės būti pritaikyti ir Mask 
vos užvaldytoms 
bėms.

Apie Vokietijos 
atžvilgiu kalbėjo . 
Manteuffel-Szoege, po to sekė pranešimai 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje ir Lenkijoje. Apie subolševikintąją 
Lietuvą išsamų ir kruopščiai paruoštą pra 
nešimą padarė dipl. chem. K. Drunga.

Prie studijų dienų surengimo prisidėjo 
Baltų Draugija Vokietijoje.

Rytų Europos valsty-
politiką Rytų Europos 
parlamento narys Dr.

žmonijos 
dėl „Ge-

bus įam-

BRADFORDAS
VAIKAI PAGERBĖ

Bardfordo ir apylinkės

SKELBIMAS
Šiuo skelbiama, kad Jonas Jakubauskas 

iš Nottinghamo yra įteikęs Lietuvos Pa
siuntinybei Londone prašymą suprastinti 
jo pavardę į Jonas JAKOBAS.

Kas turėtų, ar žinotų bet kurių priežas
čių dėl kurių tatai negalėtų būti padaryta, 
prašomas apie tai pranešti Lietuvos Pa
siuntinybei, 17, Essex Villas, London, W.8.

Lietuvos Pasiuntinybė Londone

DANIJA
Iš mūsų padangės

Balandžio 12 d. įvykusiam susirinkime 
buvo išrinkta nauja valdyba. Susirinkime 
dalyvavo 12 pilnamečių DLB narių. Nauja 
valdyba pasiskirstė pareigomis: pirminin
ku — šliašinskas, sekretore — M. Valeur- 
Hviid, kasininke — Bričkienė.

Užsimindama praėjusių metų veiklą Ben 
ruomenės baruose, Bričkienė papasakojo, 
kas buvo įmanoma padaryti, gavus pajamų 
naujoms knygoms pirkti, vaikų mokymui 
ir kultūrinei veiklai. Šis tas buvo nuveikta, 
bet narių pasyvumas irgi yra nemaža kliū
tis. Nežiūrint mažų nesklandumų, mūsų 
bendruomenė Danijoje gyvuoja jau daug 
metų. Vadinas, ji yra mums miela ir reika 
linga. Ji yra mūsų vienintelis ryšys su pla 
čiojo pasaulio lietuviais.
Knygrišystės kursai

Sekančio susirinkirho metu pradedami 
knygrišystės kursai. Dėsto p. šliašinskas. 
Ir vyrai ir moterys galės pramokti rišti 
knygas ir vėliau, kas norės, padės įrišti mū 
sų bibliotekos ir savo nuosavas knygas.

MOTINAS
... . __ lietuviai nekant

riai laukė gegužės 4 d., nes gerai žinojo, 
kad jų mažieji įtemptai rengėsi mokykloje 
pirmą kartą viešai pasirodyti, pagerbdami 
savo mamytes. »

Tą sekmadienį ir bažnyčioje pamaldų 
metu buvo apstu žmonių, kurie susidomėję 
klausėsi J. Kasparavičiaus solo giesmių 
(ypač įspūdinga buvo Avė Maria) ir spe
cialaus" pamokslo. Tačiau po pietų, kai vai
kai su svečiais susirinko latvių salėje, tik
rai buvo jausti, kad tai nepaprasta diena. 
Pirmiausia mok. A. Balsys, perskaitęs „Ste 
buklingos dainelės“ pasaką, visus įvesdino 
į nuostabų motinos pasaulį. Po jo keliais 
brandžiais žodžiais į motinas prabilo mo
kyklos vedėjas J. Varanavičius. Kelioms 
mergaitėms padeklamavus „Sveikinam ma 
mytę“, vaikai su gėlių žiedais rankose pa
sklido salėje, ieškodami savo mamyčių. Įs
pūdingas, ir graudus akimirksnis.

Meninėje dalyje esmę sudarė vaikų cho
ras, vedamas J. Juškos. Nors su mažais 
sunku sukurti tobulą sutartinę, tačiau ma
žieji choristai, savo mokytojo akomponuo- 
jami, vaikiškais balseliais vis drąsiau dai
navo naujas, negirdėtas dainas: Pas močiu 
tę augau, Aš mačiau girdėjau, Vijo lizdą 
pelėda. Jau pavasarėlis ir Kalvelį. Pro
tarpiais eilėraščius į bendrą derinį įpynė: 
J. Balsytė, I. Kasparavičiūtė, D. Traškaitė, 
L. ir A. Kasakaitytės, N. ir R. Varanavi- 
čiūtės, I. Anužytė, V. Polikauskaitė, I. Ta- 
čelauskaitė, A. Medelytė, D. Juškaitė, A. 
Balsys, F. Šilingas, J. Elvikis, R. Kuliavas. 
Viso arti 20 eilėraščių! Buvo gražu, kai 
programą tvarkė vyresnieji mokyklos mo
kiniai -r-'.Rį Dičpetrytė ir A. Elvikis.

Antroje dalyje su solo dainomis pasiro
dė J. Kasparavičius, kuriam pianinu akom 
panavo J. Juška. Solistas padainavo Oi tai 
dėkui. Kur prapuolį tas kelelis, Kai augi
nau mergelę ir jumoristinę kapsų dainą 
apie senbernį. Kartu su J. Juška dar įpy
nė Tėviškėlės duetą. Kai dabar labai reta 
išgirsti gražių, lietuviškų dainų, J. Kaspa
ravičiaus ir J. Juškos talka labai sveikin
tina. Nenuleiskite rankų, progų bus ir atei
tyje.

Pagaliau O. Beleckienės parengtos moki
nukės pašoko Noriu miego (I kl.), Audėjė
lę (H ir III kl.), Pas močiutę augau (I kl.) 
ir Kalvelį (II ir III kl.). Mirgėjo tautiniai 
rūbai, švytėjo jauni, linksmi veidai, trep
sėjo jaunos, eiklios kojos. Gražu, linksma.

Motinos minėjimas buvo pirmas viešas 
lietuviškos mokyklos egzaminas. Daug dir
bo mokiniai, dar daugiau mokytojai. Ta
čiau visų jų pastangos atnešė džiuginan
čius vaisius: tėvai ir svečiai liko nuošir
džiai dėkingi už įspūdingą programą; o 
ypač motutės.

Po programos buvo tautiniai žaidimai, 
šokiai ir loterija.

DERBY
Svečias

NAUJA SKYRIAUS VALDYBA
DBLS Derby skyriaus metinis susirinki

mas, įvykęs balandžio 20 d-, išrinko naują 
skyriaus valdybą, kuri pareigomis pasi
skirstė šitaip: P. Makūnas — pirm., F. Ra- 
monis — vicepirm., J. Levinskas — sekr.,
P. Stančikas — kasin. ir V. Strakšys — neklys. 
klubo vadovas. Aš tikiu, kad Jaunimas, vykdamas Sody

NAUJOS KNYGOS
J. Mingirdas — Smulkioji Tautosaka, 

patarlės, priežodžiai ir posakiai — 22 šil., 
kietais viršeliais 25/8.

Kovos metai dėl savosios spaudos—36/8. 
Redagavo kun. V: Bagnonavičius, Dr. Joni 
kas ir J. švaistas-Balčiūnas.

Dr. J. Prunskis — Aukštyn širdis—14/8- 
A, Baronas — Valandos ir amžiai — re- 

'4. 
a—22

Ilginiai pasakojimai ir legendos — 7/
A. N. Niliūnas — Balandžio vigilija 

šil. Poezija.
St. Prapuolenytė — Mieli žodžiai —12 

šil. Poezija.
Visi kuo skubiausiai prašom atsiskaityti 

už „L. Enciklopedijos“ XII tomą.
Rašyti: Dainora, 49 Thornton Ave, Lon

don, W. 4.

KAUNO RUOŽO GELEŽINKELIO BĖGIAI
(E) Kauno ruožo geležinkelio bėgiai pa

keičiami naujais, sunkesnio tipo bėgiais. 
Žvyro antpilas pakeičiamas akmens skal
da. Tai įgalinsią padidinti traukinių eismo 
greitį. — Nuo liepos 1 dienos ruošiamasi 
pereiti prie visiškai automatinio vagonų 
sukabinėjimo. — Kai kurie garvežiai per
taisomi ta prasme, kad ateityje galėsią bū 
ti apkūrenami netik anglimis, bet Ir skys
tu kuru. — Radviliškio stotyje baigiama 
modernizuoti remonto dirbtuvės, pastatant 
naujas stakles ir kt.

POPIERIUS IŠ LIETUVOS
(E) Didžiajai sovietų enciklopedijai, ku

ri leidžiama Maskvoje, popierius gamina
mas Lietuvoje.

N. ZELANDIJA
Motinos Diena Aucklande

Minėjimas įvyko gegužės 4 d. Atidarymo 
žodį tarė Apylinkės pirm. J. Žiginskas. Baž 
nyčios Administracijos vardu kalbėjo kun. 
Marinovich, ragindamas lietuvius perduo
ti savo kalbą, kultūrą ir tradicijas savo vai 
kams. Studentas V. Grigaliūnas skaitė E. 
Paukštienės paruoštą kalbą, pati autorė 
skaitė literatūrines, ištraukas Marijos ir 
motinų garbei. Malonų įspūdį padarė ketu 
rios šviesiaplaukės lietuvaitės, išpildžiu- 
sios dainų, deklamacijų ir šokių pynę. Stu 
dentas R. Tarvydas, meniškai grodamas 
akordeonu mūsų liaudies dainas, nukėlė ne 
vieną susirinkusiųjų į tolimą Tėvynę.

E. Mitkevičiūtė vaikišku kuklumu pade
klamavo „Šimtą kartų mama, mama". L. 
Paukštytė skambino keletą kūrinėlių pia
ninu-. Toliau sekė kavutė, akordeono bal
sai maišėsi su žmonių klegėjimu.

Kovo mėn. būrelis lietuvių su lietuviška 
bažnytine vėliava dalyvavo Fatimos Mari
jos šventėje, kurioje tautiniais rūbais ap
sirengusi D. Pečiulaitytė kitų tautybių tar
pe lietuviškai kalbėjo Sveika Marija.

N. Zelandijoje nėra lietuvio kunigo. Kr. 
Valdyba kreipėsi į lietuvius, jei bus įma
noma, sukelti, atitinkamą pinigų sumą, 
kad atvykų lietuvis kunigas vizito iš Aus
tralijos.

N. Zelandijos universitetuose studijuoja 
šeši lietuviai. Jie yra prisijungę prie Aus
tralijos Lietuvių Studentų Sąjungos. Jų 
veikla ribojasi Lietuvos reikalų skleidimu 
studentų tarpe. Stengiamasi pravesti sėk- 
mingesnį vajų Lituanus žurnalui. Daly vau 
jama mūsų ir svetimtaučių spaudoje.

G. P.

KNYGOS IR VADOVĖLIAI
Nuo Imsrės iki Orinoko — 15 žil.
Žymieji karo vadai — 18 šil.
Pavasario balsai — 22 šil.
Lietuvių kalbos vadovas — 30 šil.
Kregždutė, elemetntorius — 12 šil.
Kregždutė, elementorius — 12 šil.
Rašyti: J. Bružinskas, 46, Springcliffe, 

Bradford 8, Yorks.

PAIEŠKOJIMAI
PETRUŠEVIČIŲ Alekso ir Vaclovo, sū

nų Jurgio, paieško tėvai. Rašyti „Europos 
Lietuviui“.

S&aitytaju tauJkai
SODYBA VAKAR IR ŠIANDIEN

Perskaitęs „E.L.“ žinutę, kad Sekminių 
metu į Liet. Sodybą atvyksta jaunimas, nu 
džiugau, ir tai paskatino mane prabilti.

Mielas Jaunime, vykdamas Sodybon, ne
pamiršk ir savo vyresniųjų paimti drauge, 
nes yra tokių, kurie jos nematė, o jei jau 
matė, tai ne tokią, kokia dabar yra.

Man, kaip ligoniui, Sodyboje gyvenan
čiam beveik treji metai, teko stebėti jos 
gerinimą ir gražinimą.

Sodyba ne sensta, kaip aš, bet jaunėja. 
Iš oro ir vidaus vis gražinama.
grožį neaprašinėsiu, bet patarsiu visiems, 
kas tik galite, atvykti ir įsitikinti. Aš ma
nau, kad kiekvienas lietuvis, kurio jaus
mas Tėvynei Lietuvai ir užsienyje tautiš
kiems reikalams dar neužgeso, teiksis So
dybą lankyti ir remti ją. Ir tai darydamas

Sodybos

bon, nepaliks savo gimdytojų ir artimųjų 
namie. Bus progos visiems drauge pabūti, 
pasilinksminti, atjaunėti. O svarbiausia vi- 1 
stems apsipažinti su atjaunėjusia Sodyba!

Žinąs

Gerb. Nidos Klubo Pirmininke!
Sveikinu su spaudoje paskelbta linksma 

žinia, nes jau seniai reikėjo mums turėti 
ką nors panšaus į „Rinktinę“. Įdomu, kas 
buvo ar yra „Rinktinės“ iniciatoriais?

Laikykitės ir tesėkite, kad „Rinktinė“ bū 
tų geras žurnalas, įdomus visiems ir, svar
biausia, rašytų mažiausiai apie „veiksnius 
ir tarinius“, nes jau apie tai nusibodo gir
dėti ir skaityti.

Pasižadu būti nuolatinis „Rinktinės“ 
skaitytojas ir prenumeratorius. Labai norė 
čiau pirmą numerį paskaityti.

Reiškiu Jums pagarbą ir linkiu sėkmės
J. Žilins
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[— BARAVYKININKŲ
K A M P E L I S

PREKYBA KAUNE NAUJI PUOLIMAI PRIEŠ LITUANISTIKOS KATEDRĄ

ENCIKLOPEDLNINKĖS 
DR. KIAUŠINIENĖS SVARBUS 
DIPLOMATINIS LAIMĖJIMAS

Vykdomojo Komiteto sekretorė encikl. 
Dr. Kiaušinienė drauge su dviem gražiai 
atrodančiomis poniomis baravykininkėmis 
buvo lėktuvu išskridusį į jugoslavų komu
nistų partijos .kongresą, kur, sovietų blokui 
darant trukdymų visoms mūsų diplomati- 
ninkėms, teko pasimatyti su jugoslavų va
dovaujančiais sluoksniais.

Kavutės metu, mokančiai operuoti žvilgs 
niais ir naudojant rankų švelnumą, buvo 
įrodytos visos sovietų kiaulystės, jugosla
vų vadai buvo perspėti laikytis neutralu
mo ir griežtai pasisakyti kai kuriais klausi 
mals. Kavutės tikslas ir išlaidos buvo pil
nai pateisintos; Sovietų blokas paliko kon 
greso salę bekeikdamas ne tik jugoslavų 
vadus, bet ir mūsų mielą enciklopedininkę.

Kitą vakarą užkulisėje Dr, Kiaušinienė 
pačiupo lenkų ambasadorių, kprį perspėjo, 
kad, jei jis laikysis su sovietų bloku, visas 
baravykininkų sąjūdis bus nukreiptas 
prieš Lenkijos pastangas gauti Amerikos 
finansinę paramą.

Iš šalies abiem kitom poniom švelniai tai 
kininkaujant, ambasadorius davėsi perkal 
bamas ir kitą dieną vienintelis iš sovietų 
bloko nepaliko suvažiavimo salės.

Tie visi įvykiai labai sukrėtė visą sovie
tų sistemą, ir laukiama didelių įvykių atei
tyje.

Diplomatininkų ir vlikininkų suvažiavi
me nesimatė. Triumfuojanti Dr. Kiaušinie
nė šiomis dienomis grįžta atgal padaryti 
pranešimo.

ŽELIGOVSKUADA
Baravykininkų centro komitetas savo 

paskutiniame susirinkime po mums žino
ma ambasada vienbalsiai konstatavo sekan 
tį: Bajorinas, klastingai išgavęs iš lietuvių 
pinigus, nupirko Sodybą lenkų patogumui, 
poilsiui ir jų kultūros reikalams., Todėl 
nutarta turėti Sodybai vaduoti: sąjungą. 
Trumpai SVS. Jos šūkis: Mes be Sodybos 
nenurimsim! Artimiausias SVS tikslas bus: 
1. grąžinti lietuvių kalbą į Sodybą ne tik 
vasaros atostogų metu, bet ir per Kalėdas 
bei Velykas; 2. atpiginti lietuviams kam
barius ir valgį, kad ir mažiau turtingi mu
žikai galėtų pasinaudoti lietuviška žeme; 
3. išguiti iš Sodybos lenkiškus papročius su 
nugaros lankstymu ir rankų čiulpimu; 4. 
pravesti tardymą, kodėl dar nėra lietuvių- 
anglų draugijos, o jau širdingai veikia len 
kų-lietuvių draugija; 5. vykdomojo-komite
to iždininką žurnalistą Kleofą Klipatą nu
siųsti į tą lietuvių-lenkų draugiją, kad jis 
pasidairytų, kas ten daroma. Jo trumpą 
pranešimą įdėsime į Baravykininkų kam
pelį.

BARAVYKININKŲ RAKETA
Aukos plaukia. Dėkojam. Darbas vyksta 

pilnu tempu. Kad išlaidos būtų mažesnės, 
o efektas didesnis, mūsų inž. suprojektavo 
mažo, turinio satelitą, kuris, patekęs į at
mosferą, tam tikrų prietaisų dėka dešimt 
ar daugiau kartų padidės. Mūsų kelios gra • 
žios baravykininkės paskubomis išsiųstos į 
įvairias bazes techniškų paslapčių sužvejo
ti. Iššovimo datą, kuri ne už kalnų, laiky
sime paslaptyje ,nes ne tik sovietininkai 
sujudo pavydėdami mums garbės, bet ir 
kiti.

PRANAŠYSTĖ
Artėjant Lietuvių Sąjungos Suvažiavi

mui Londone, baravykininkų vykd. komite 
to atstovas kreipėsi j baravykininkę Šilt- 
daržienę, kad jinai, pasižiūrėjusi į krista
lą, pasakytų, kas būsiąs naujasis Sąjungos 
pirmininkas. Atsakymas buvo — Bajori
nas. Dabar pranšautoja buvo paklausta 
kaip ilgai Bajorinas bus Sąjungos pirminin 
ku. Atsakymas — kol Žukauskas sėdės 
Sodyboje. Trečias ir paskutinis klausimas 
buvo: kaip ilgai Žukauskas sėdės Sodybo
je. Atsakymas — kol Bajorinas bus Są
jungos pirmininku.

ATSAKYMAS Į ATSIŲSTĄ p. V.P. 
LAIŠKĄ

Baravykininkas VJP. klausia: Kaip pa
žinti niekadėjus ir nepadorius žmones?

Atsakymas: Visi šventi ir padorūs žmo
nės rašo atsiminimus ir juos spausdina. 
Niekadėjai, kenkėjai ir parazitai nė vienas 
dar neparašė — tai pagrindinė bazė, kuri 
charakterizuoja žmones.

EKSKUNIGO IŠPAŽINTIS
Komunistinės „politinių ir mokslo žinių 

skleidimo draugijos“ veikėjas (specialybė 
— ateistinės paskaitos) Juozas Ragauskas 
„Tiesoje“ paskelbė išsamų pasipasakojimą, 
kodėl jįs (1948 m.) metęs kunigystę. Sąži
ningai ir nuoširdžiai išdėstęs, kaip niekie
no neragindamas ir neverčiamas tapo kuni 
gu, J. Ragauskas pasakoja atsimetimo prie 
žastis. Tikėjimą Dievu jam palaužę karo 
metu aplinkui vykę žiaurumai, o galutinis 
nusivylimas kunigyste atėjęs jam 1945-48 
metais esant Kauno kunigų seminarijoje 
klierikų dvasios tėvo ir dėstytojo pareigo
se. Priėjęs išvados, kad kunigystės prakti
ka besiskirianti nuo skelbimo teorijos, o ti 
kėjimo tiesos esančios grubios nesąmonės.

Tačiau, nusivylęs viena religija, J. Ra
gauskas nedelsdamas perėjo į kitą: įstojo 
į marksizmo-leninizmo universitetą, jį bai
gė ir tapo tos naujos religijos „kunigu“. 
Tuo tarpu jis dar nemato naujosios religi
jos tiesose nesąmonių ir jos „kunigijos“ el
gesyje skirtumo tarp skelbiamų teorijų ir 
praktikos... Katalikų kunigu jis išbuvo 13 
metų-. (LNA)

PABALTTETIŠKA TRADICIJA
Balandžio 18-20 d.d. Rygoje įvyko Pabal 

tijo stalo teniso turnyras. Tai yra trečias 
oficialus šių kraštų turnyras šioje šakoje. 
Pirmasis buvo 1936 metais, Kaune, antra
sis 1939 metais Rygoje, o šis, trečiasis — 
Vilniuje. Ta proga sporto laikraštyje buvo 
prisiminti abu pirmieji turnyrai ir paminė 
ta, kckie žaidėjai tada abiem atvejais iško 
vojo Lietuvai pergalę. Ir šiame turnyre Lie 
tuvos komanda laimėjo pirmą vietą (su 
Latvija 37:6, su Estija 29:14). (LNA)

Trys Kauno miesto prekybiniai centrai 
(pramprekyba, maistprekyba ir valgyklų 
trestas) mieste laiko 531 prekiavimo punk
tą (krautuves, kioskus, restoranus, valgyk
las). Be to, yra atskirai administruojamos 
keturios „Gastronomo“ krautuvės, septy
nios „Univermago“ krautuvės ir atskiros 
Nemuno upeivių ir geležinkelininkų krau
tuvės.

Šiems, po kelias krautuves teturintiems 
prekybos centrams daromi priekaištai, kad 
jų administravimas perbrangus. Pavyz
džiui, septynioms „univermago“ krautu
vėms administruoti yra įstaiga su 17 pa
reigūnų, kuriems per metus išmokama 276. 
000 rublių algų (vidutinė alga per dvylika 
su puse šimto mėnesiui), o „Gastronomo“ 
krautuves administruoja įstaiga iš Vil
niaus, turinti skyrių ir Kaune, su 20 parei 
gūnų, gaunančių algos per metus apie 400. 
000 rublių (vidutinė mėnesinė alga dau
giau kaip šešiolika su puse šimtų!). (LNA)

„SOCIALISTINIS“ TURINYS 
KRIKŠTYNOSE

„Tautinės formos socialistinio turinio“ 
šūkis stengiamasi pritaikyti visose gyveni
mo srityse, tarp kita ko ir krikštynose. Su 
pasigėrėjimu aprašė „Tiesa'/' ir pasakojo 
Vilniaus radijas apie vienas krikštynas ties 
Panevėžiu, kur krikštynos virto ištisos die 
nos vaidinimu. Dalyvavo apie 3 m. aukš
tumo „gandras“, „bobutė“, du naujagimiai, 
dvi poros kūmų ir kelios dešimtys svečių. 
„Gandras“, „bobutė“ ir kūmai smulkmeniš 
kai atliko iš tautosakos atkurtas roles, pa
kartodami visus senoviškus krikštynų pa
pročius. Kūmai (taip pat ir vyrai) iškilmė 
se dalyvavo apsirengę tautiniais drabu
žiais. Vaikams vardai parinkti — Arūnas 
ir Valdas.

Vienintelis „socialistinio“ turinio momen 
tas krikštynose, kad naujagimiai į Pane
vėžį buvo vežami į metrikacijos biurą, kur 
registracijos formalumai buvo atlikti rajo 
no vykdomojo komiteto pirmininko akivaiz 
doje. Ar nebuvo kūmai ta proga užsukę ir 
į bažnyčią, istorija nutyli. (LNA)

ŠIANDIEN PINIGAI, KITIMET NAMAI
Sovietuos prekybos ministerija siūlo Lie 

tuvos gyventojams pirkti fabriko gamin
tus standartinius surenkamus namus (pa
gamintos dalys atvežamos ir sustatomos). 
Kaina nenurodoma (ją galima sužinoti atl- 
tinkmose įstaigose Vilniuj, Kaune, Klaipė
doj, Šiauliuose ir Panevėžy), bet sąlygos to 
kios:- užsakant įmokama pusė kainos, o 
1959 metais, gaunant namus — likusi kai
nos pusė. (LNA)

LENINO LAIKAI MAŽEIKIUOSE
Mažeikių vykdomojo komiteto finansų 

skyrius prieš maždaug pusantrų metų pri
ėjo išvados, kad amatininkų artelės nuosto 
lingos ir nutarė jas likviduoti. Vietoj to, 
paskiriems amatininkams išdavinėjo pa
tentus verstis amatais privačiai (panašiai, 
kaip Rusijoje Lenino NEP — naujosios 
ekonominės politikos — laikais). Dabar 
Mažeikiuose yra daugiau kaip 20 privačių

Vilniaus universiteto komjaunimo sekre
torius ir biuro narys (studentai) tęsia 
Sniečkaus pradėtą (partijos suvažiavime) 
puolimą prieš Lituanistikos katedios dės
tytojus už praeities rašytojų idealizavimą, 
už iškėlimą tik jų meninių privalumų ir nu 
tylėjimą jų politinių pažiūrų. Nurodoma, 
kad šįmet diplominiams darbams siūlomų 
temų sąraše net penkios temos esančios 
apie Maironį, iš kurių trys skirtos Mairo
nio poezijos formos klausimams, vienoje— 
„Jaunosios Lietuvos“ poemos žanro nagri
nėjimas, ir tik vienoje liečiama Maironio 
kūrybos visuomeninė pusė. „Jaunoji Lietu
va“ nagrinėti esanti iš viso nepriimtina, 
bet tą temą, lyg tyčia, pasiėmęs diploman
tas, kurio „elgesys nėra suderinamas su bū 
simo mokytojo vardu“; temos apie visuo
meninę lyriką iš viso niekas nepaėmęs...

Dėstytojų laikysenos įtaka atsiliepianti 
ir studentuose, todėl pasitaiką, kad studen 
tai praktikantai pamokose „pabrėžia ir ža
visi silpnesnėmis rašytojo kūrybos pusėmis 
ir nutyli rašytojo idėjinius prieštaravi
mus“. (Ryšium su tuo prisimintina, kad 
grožinės literatūros leidyklai per neapsižiū 
rėjimą išleidus Maironio raštų net 25.000 
egzempliorių, visa laida buvo išpirkta per 
vieną mėnesį! Dėl to ir leidykla susilaukė 
Sniečkaus priekaištų, kad neapdairiai pa
sirenka, ką leisti).

Kiti priekaištai lituanistikos katedrai: 
a) dėstydami apie lietuvių spaudos drauk 
dimą „neišryškina ar apeina tylorrjiš- pa
žangiųjų rusų visuomenės atstovų protes
tus prieš niekšišką carizmo žingsnį“,- b) 
dėstytojai specializuojasi tik senojoje lietu 
vių literatūroje, nekreipdami dėmesio į 
naujųjų laikų rašytojus, c) nekovoja su 
„feodalinės ir buržuazinės Lietuvos praei
ties idealizavimu“, d) nekovoja su jaunų 
rašytojų (iš studentų tarpo) „nesveikais 
pamėgdžiojimais“ ir .nesveikomis nuotai- 
komis“, o, priešingai, tokius dalykus netgi 
pavadina talento apraiškomis...

Vilniaus universiteto lituanistikos ka
tedros dėstytojų dauguma yra jau pokari
niais laikais baigusieji studijas. Tarp puo
lamųjų dėstytojų pavardėmis minimos V. 
Zaborskaitė, I. Kostkevičiūtė, A. Raba- 
čiauskaitė. (LNA)

SUSISIEKIMAS LĖKTUVAIS
Nuo balandžio 20 dienos pradėjo veikti 

lėktuvų linijos iš Vilniaus su Klaipėda 
(nusileidimas Kaune), su Rokiškiu ir su 
Kupiškiu. I Rokiškį lėktuvas skrenda net 
du kartus kasdien. Kelionė trunka arti va 
landos. Kainos: Vilnius-Rokiškis 50 rublių, 
Vilnius-Kupiškis 40 rublių, Vilnius-Klaipė
da 90 rublių, Kaunas-Klaipėda 75 rubliai, 
Vilnius-Kaunas 30 rublių (visur kaina į 
vieną pusę). (LNA)
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PASAULYJE

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

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

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
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
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MEZGIMO MASINOS 
LIETUVON

Karts nuo karto turime užklau
simų apie galimybes pasiųsti Lie
tuvon ar Sibiran mezgimo maši
nas. Iki šiol turėta tam tikrų sun
kumų šiuo reikalu. Dabar angliš
kas mezgimo mašinas „AUTO-KNI 
TTER“ galima pasiųsti kaip ir nbr 
malu siuntini.

Kam šis klausimas rūpėtų, prašo 
me parašyti šiuo adresu:

TAZAB, Lithuanian Departm., 
1, Ladbroke Gardens, London W.ll.

Minimos mašinos siunčiamos ap 
mokėjus muitų ir visas kitas išlai
das vietoje. Su automatiniu skait
liuku tokia mezgimo mašina kai
nuoja £ 42. Katalogai pasiunčiami 
nemokamai.
KAI ATVYKSTATE LONDONAN
Atostogų metu, ar šiaip atvykstą 

Londonan tautiečiai, kviečiami ap 
silankyti l 1, Ladbroke Gardens, 
London W. 11, kur yra įsikūręs Ta- 
zab, Lietuvių skyrius, čia galite ap 
žiūrėti ne tik prekes siuntinėliams, 
bet taip pat šiek tiek pigiau įsigyti 
sau batus, medžiagas, skareles ir 
daug kitų rūšių prekių.

— Už 36.000 ginių parduotas El Greco 
paveikslas, už kurį prieš 70 metų buvo 
mokėta tik 17 ginių.

— Dubline, Airijoje, aukščiausias teis
mas svarsto Alan Simpson bylą, kuris 
prieš metus teatre pastatė Tennessee Wi
lliams „The Rose Tattoo“, daugelio mūsų 
matytą filmos pavidalu.
’— Britai savo žemėje paruošė vokiečių 

laivynui pirmuosius du orinių pajėgų eska 
dronus ir aprūpino lėktuvais.

— Prancūzai dar vis tebebando sudaryti 
naują vyriausybę.

— Prez. Eisenhoweris įsakė atitraukti 
kariuomenės dalinį iš Little Rock, nes mo
kyklose pradedamos atostogos ir tikimasi, 
kad jau nebebus nesusipratimų tarp baltų
jų ir negrų.

— Rusai pakėlė kaviaro kainą per pusę 
(dabar 7 sv. 15 šil. svaras).

— Kinų komunistai apšaudė ir paėmė 
14 japonų žvejų laivų.

— Ruošiasi susitikti Indonezijos vyriau
sybininkų ir sukilėlių vadai.

— Japonai skelbia, kad jų išrastasis vais 
tas kanamycin sėkmingai gydo džiovą.

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS VAIKAMS
Japonijoje, Hirošimos mieste, buvo ati

dengtas bronzinis paminklas, skirtas at
minti atominės bombos sprogimo metu ta 
me mieste žuvusiems vaikams. Atidengti jį 
buvo užleistas baikštus berniukas Eiji Sa
saki, kuris pats buvo sužeistas, kai anuo
met sprogo bomba. Tas berniukas pradėjo 
paminklo statymo fondą, norėdamas pa
gerbti žuvusią seserį. Paminkle yra 3 sku
durais apsivilkusios mergaitės, iškėlusios 
rankas ir jose laikančios balandį.

amatininkų dirbtuvių, turinčių net ir iška
bas.

Dviračiui ratlankio Mažeikių krautuvėse 
„nė su žiburiu“ nerandama, bet privačioje 
taisymo dirbtuvėje yra, tik kaina — 50 rub 
lių, kai krautuvėje turėtų būti 13 ar 15 rub 
lių, jeigu... būtų. (LNA)

KAUNO KREPŠININKAMS NETEKO 
RUNGTIS SU AMERIKIEČIAIS

Amerikiečių reprezentacinės krepšinio 
komandos jau buvo Maskvoje ir balandžio 
24 ir 25 d.d. turėjo rungtynes su Sovietų 
Sąjungos rinktinėmis komandomis. Vyrai 
abejas rungtynes laimėjo (74:68 ir 81:68), 
o moterys amerikietės pralaimėjo rusėms 
(46:61 ir 41:48). Po to komandos išvyko į 
Tiflisą, kur turėjo rungtynes su paskiromis 
geresnėmis komandomis, jų tarpe vyrai su 
viena latvių komanda, o moterys su viena 
esčių komanda. Kauno „Žalgirio“ vyrų ko 
manda (geriausia Lietuvoje) Leningrade 
vietiniame turnyre nukrito į šeštą vietą 
(korespondentai rašė, kad Kauno „Žalgi
ris“ pirmą kartą taip prastai pasirodė), to
dėl jiems ir neteko susitikti su amerikie
čiais. (LNA)

PLANUOJAMAS DERLIUS
Balandžio mėnesio vidury įvykęs žemės 

ūkio pirmūnų suvažiavimas priėmė nutari
mą — pasižadėjimą šiais metais pasiekti 
Lietuvoje vidutinio grūdinių kultūrų der
liaus kolchozuose ne mažiau kaip 9-10 cent 
nerių (dvigubų, t.y., po 100 kg), o sovcho- 
zuose — 11 centnerių. Tatai liudija, kad 
toks derliaus vidurkis Lietuvoje dar nėra

| ! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI! Į

Gerisiusios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti- - ■
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie- ■
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos į

NEMOKAMAI DUODAMOS: ■
ACTON PHARMACY (export) ltd. I

24, Church Road, London, Acton, W. 3. J
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712 ,j

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs- !
darni vaistus ir kitokias prekes * .1

PAPRASTU AR ORO PAŠTU "• Į
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų f
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas |
jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, Jskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir t.t. ■
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, J

! dviračius, mezgimo mašinas. J
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka- ?
ralijoje supirktąsias prekes. S
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. “

MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ S
IR REIKALAVIMŲ! £

pasiektas. O 1935-39 metų tas vidurkis Lie-----------------------------------———— ----------------------------------------------------- ---------
tuvoje buvo daugiau kaip 12 dvigubų cent
nerių.

Bulvių šiems metams pažadėtas gauti
MIELI SKAITYTOJAI,

KOVA SU ŠUNIMIS
Kipro saloje britų policija šaudo palai

dus šunis. Jau nušauti 92.

derliaus vidurkis — 110 centnerių kolcho
zuose ir 120 sovchozuose (1935-39 metų vi
durkis — 117 centnerių).

Cukrinių runkelių pasižadėtas vidurkis 
— 160 cnt (1935-39 m. — 204).

Linų pluošto — 3.2 cnt. (1935-39 m. — 
3.6 cnt).

Privačiuose sklypeliuose žmonės augina 
tik bulves, bet nesėja nei grūdų, nei linų, 
nei cukrinių runkelių, tad jie statistikoje 
negalės šių vidurkių pakelti taip, kaip pa
kelia pieno gamybos statistikoje. (LNA)

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, 
Landon, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san

dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
kas i Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rubus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
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