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TAS KARTAS TEGU BUS SEKMINĖS
Gailesčio balsas iš Vokietijos

Tarptautinė painiava
Eduardas Turauskas

Senas mūsų priežodis sako: „Kur trum krašto viduje ir aklai bei klusniai seka
pa, ten ir trūksta“. Jis labai tinka Vakarų Maskvos įsakymus.
padėčiai ir politikai šiuo metu apibūdinti.
Sovietams ligi šiol neįkandama tvirtove
Kur tik nepažvelgsi, kokį geografinį sek tapo kanclerio Adenauerio Vakarų Vokie
torių nepaimsi — visur laisvojo pasaulio tija. Todėl Chruščiovas nesivaržydamas pa
pozicijos braška, o Sovietų — stiprėja. Ko reiškė vienam Kanados laikraštininkui,
dėl? Kokios priežastys apsprendžia tokią kad ji einanti hitlerizmo keliu...
nepalankią raidą?
Stalino papėdininkai, matydami, kad pa
Visų pirmiausia, Vakarų did valstybės vojinga atakuoti laisvąją Europą frontu,
šiandien ima mokėti „sąskaitą“ už savo pa nusprendę ją apeiti, apsupti iš Pietų... Ir
darytas klaidas pasauliniam karui baigian čia jų neribotos pastangos įsitvirtinti ara
tis. Jų vadovai tada neleistinai naiviai pa bų kraštuose. Deja, ligi šiol tos pastangos
sitikėjo Stalinu ir jo įtakai perleido žymią yra davusios neraminančių išdavų. Jei taip
Europos dalį, leido atskelti Rytų Vokieti- toliau klosis, tai Vakarai atsidurs neįmają. Visi įspėjimai, kad tatai baigsis tra nomoje troškinamų ir smaugiamų padėty
gišku nusivylimu, buvo laikomi antisovie- je. šitokioje šviesoje tektų vertinti ir
tiniu fanatizmu. Net tokia ryški totalitarų Prancūzijos rungtynes Alžire, nors kai ku
antpuolio auka, kaip Lenkija, buvo Vaka riais požvilgiais jos drumsčia ne vieną ge
rų apleista ir palikta Maskvos žinioje. O ros valios žmogų. Jei Vakarai dar turi sa
Vakarų didvalstybės anuo metu lengvai ga visaugos instinkto, jie turėtų apsispręsti,
Įėjo padiktuoti savo kietą ir teisingą valią tuo tarpu padėdami į šalį visus skrupulus
karo nualintiems ir priilsusiems Sovie ir svyravimus, solidariai laikytis Sovietų
tams. Pastarieji, matydami, kaip laisvieji spaudimo į jų gyvybines arterijas atžvil
Vakarai lengvapėdiškai užleidžia jiems iš giu. Nėra kitos išeities, kaip jėgą priešpa
tisas tautas ir valstybes, pasijuto padėties statyti jėgai, ryžtą ir apsisprendimą —
viešpačiais, ir jų grobuoniški apetitai ne Maskvos imperializmui ir kolonializmui.
girdėtai išaugo. Tiktai dviem atsitikimais,
Vienintelis šviesesnis taškas šiame tam
bet jau gerokai pavėlintai, Vakarai parodė siame paveiksle, vienintelė prošvaistėlė
savo pasipriešinimo ryžtą: kai Sovietai bu juodoje naktyje gal yra dar pačios Mask
vo pasikėsinę užvaldyti visą Berlyną ir Ko vos viršūnės tarpe vykstančios rietenos.
rėjoje.
Ateinančiomis iš ten žiniomis, „antipartiPrisimintina, kad abiem atsitikimais Va nių“ (Molotovo ir Co) grupė nesanti nuri
karai išėjo laimėtojais, nors tas laimėji musi. Ji norinti grįžti į stalininius meto
mas nebuvo išnaudotas ligi galo.
dus. Chruščiovo ligišiolinė „silpnybė“, pa
Po Prahos „pučo“ ir ypačiai Korėjos už gal stambų prancūzų laikraštininką Ray
puolimo pasėkoje susikūrė Atlanto san mond Cartier, buvusi ta, kad jis savo prie
tarvė, kurios tikruoju „įkvėpėju“ laikyti šininkų nepasiuntęs ne į tolimus Sov. Snas Stalinas su savo brutalia agresyvia po gos pakraščius, bet į ten, iš kur nebesu
grįžtama... kaip darydavęs Stalinas. Carlitika.
Stalinui mirus, jo papėdininkai pasirin tier galvoja, kad Chruščiovas, jei norėsiąs •
ko vadinamąją „atoslūgio“ politiką, kurios išsilaikyti balne, būsiąs priverstas grieb
pagrindinis tikslas buvo išardyti Atlanto tis Stalino metodų. Jei tas spėjimas įvyk
santarvę. Iš čia įvairios Bulganino su tų, gal būt Vakarams atsivertų perspekty
Chruščiovu kelionės į svetimus kraštus ir va susilaukti tam tikros pertraukos Sovie
nesuskaitomos kalbos, iš čia dvi Ženevos tų spaudime. Tačiau ir tokia „pertrauka“
konferencijos, kurios pasibaigė pigiais tuš tebūtų naudinga, jei ji būtų išnaudota vi
čiažodžiavimais. Iš čia vadinamoji propa suotinei moralinei .politinei ir ūkinei mo
ganda už taiką, kurią Chruščiovas su kom bilizacijai pravesti, jei Vakarai suprastų,
panija paveldėjo iš Stalino. Pagrindinė tos kad su Sovietais galima naudingai derėtis
propagandos tema: Vakarų imperialistai ir kalbėtis tiktai „nuo jėgos pozicijų“,,.nes
rengia karą prieš socialistinį bloką. Vieni kiekvieną kitokią protingą ir žmonišką
Sovietai su savo satelitais yra taikingi, jie pastangą jie yra linkę aiškinti, kaip silpvieni gina pasaulį ir žmoniją nuo pražūtin numo ženklą.
go karo. Nelaimei, Vakaruose atsirado ne Kitokio recepto išbristi iš dabartinės pai
maža žmonių, kurie įtikėjo sovietinės pro niavos nėra. Todėl Vakarų naivėliai, kurie
pagandos teigimais ir pasidavė jos įtakai. galvoja, kad Sovietus galima suvilioti ge
Labai svarbūs ir dideli kraštai, kaip Itali ros valios pasireiškimais, nežmoniškai silp •
ja ir Prancūzija, turi stambias komunistų nina Vakarų pozicijas, patys tikriausiai
partijas, kurios yra pastoviu Trojos arkliu to nenorėdami:..

„Sovietų siurbiamasis Pabaltijys" (Das 1944-1948 metais baisiausiai siautėjo de pasipriešinimo dvasią pabaltiečių aukšto
Baltikum im Sowjetsog) — tokia antrašte portacijos. Lietuvos miškai buvo pagrindi siose mokyklose, nes „Vengrijos krizės me
Vakarų Vokietijos provincijos dienraštis nė sritis partizanų judėjimo, kuriame ka tu studentų demonstracijos Dorpate, Re„Donauwoerther Zeitung“ Nr. 89 (balan ro pabaigoje formavosi Pabaltijo tautų valyje, o ypač Vilniuje parodė, kaip giliai
džio antrojoj pusėj) išspaudino ilgą ir įdo stipriausias pasipriešinimas prieš naują ten vyksta rūgimas“.
mų straipsnį, liečiantį Pabaltijo likimą. sovietų pavergimą.
Už tai ši pakraščio
Partijos ir valstybės aparatui sustiprint
Straipsnio autorius Dr. Wolfgang Hoep- juosta juo aštriau buvo paliesta masinių svarbiausiuosius tarnybinius postus Pabal
ker, atrodo, atidžiai seka Lietuvos, Latvi deportacijų, kurios tuo pačiu laužė krašte tijy stengiamasi apsodinti rusais, Estijoje
jos ir Estijos gyvenimą, supranta šių kraš pasipriešinimo dvasią, lengvino nutautini ir Latvijoje dar labiau svarbiausias vie
tų buvusią ir dabartinę būklę ir dėl to mą bei rusifikaciją, o drauge pildė žmonė tas užima jau seniau į Rusiją emigravę ir
drauge išreiškia gailestį. Straipsnio pra mis tuščius sovietų Azijos plotus. Kaip tik ten surusinti, susovietinti .. ir atitinkamai
džioje autorius rašo:
paskutiniu laiku žinios iš Sibiro stovyklų paruošti buvę estai ir latviai, po aneksijos
„Nup to laiko, kai sovietai rytinius ir pie išgarsina — iškelia nepalaužiamų lietuvių, skubiai grąžinti atgal į savo kilmės kraš
tinius Baltijos jūros krantus įjungė į savo latvių ir estų dvasią; jie yra žymus mora tus. Iš tokios aplinkumos atvykęs Iwan
imperiją, laisva Baltijos jūra liko visai ma linis ramstis ir visiems kitiems deportuo Kaebin, vyriausias partijos šefas ir di
žytė.
Ypač tai jaučiama Baltijos jūros tiesiems“. Tačiau deportacijų pats svar džiausią galią turįs tironas dabartinėje Es
krašte — Švedijoje. Tarp Švedijos krantų biausias tikslas esąs buvęs palaužti ūkinin tijoje. Latvijos dabartinėje valdžios vado
ir krantų esančių priešingoje pusėje preky kijos pasipriešinimą žemės kolektyvizaci vybėje, šalia keturių latvių, yra trys rusai;
blnis susisiekimas beveik visiškai nutrū jai, kuri Pabaltijy pravesta totališkai.
latvių kp ck trečdalį sudaro nelatviai.
ko. Nuo to laiko, kai estai, latviai ir lietu
Sovietai ir Pabaltijy, kaip ir kituose Ry Savo straipsnį Dr. W. Hoepker baigia su
viai pranyko už geležinės uždangos, tarpu tų kraštuose, stengiasi ūkį pakreipti pra giliu rūpesčiu ir net skausmu lyg ir ape
savio žmoniški santykiai ir susisiekimas monės linkme. Taip Latvijoje pramonės liuodamas į pasaulio sąžinę dėl daromos
tarp tautų, esančių priešinguose Baltijos darbininkų skaičius esą pakilęs iš 63.000 Lietuvai, Latvijai ir Estijai skriaudos:
krantuose, visiškai apmirę“.
„Palyginus su 80 milijonų žmonių sateli
prieškariniais laikais iki 180.000 1957 me
Toliau straipsnyje rašoma, kad, esą, la tais. Stengiamasi plėsti miestai. To pasė tinėse valstybėse, 6 milijonai žmonių, ku
bai retai prasiveria sovietiškos sferos vie koj Ryga nuo įjungimo į Sov. Sąjungą pa- rie trijose Pabaltijo valstybėse tapo rusiš
noda pilkuma, kurioje trys pakraščio tau dvigubėjusi — šiandien turinti jau 700 kosios pryšakinės lauko strategijos auka,
Estijoje 1939 m. galėtų netekti ypatingos reikšmės. Tačiau
tos, atrodo, netenka savo kontūrų, savo tūkstančių gyventojų.
veido. Tik kartkartėmis, kai drąsieji pro miestuose gyventojų buvę tik trečdalis, o tas lengvapėdiškas būdas, kuriuo laisvasis
sovietiškas užtvaras jūros keliu pasprunka šiandien jau pusė. Miestų augimas suda pasaulis žiūri pro pirštus į Estijos, Latvi
iš Pabaltijo į Švediją, tai tuo pačiu prasi rąs geresnes sąlygas apgyvendinti rusams. jos ir Lietuvos likimą, yra slegiantis. Tuo
veria ir ta sovietiška uždanga. Švedijoje—■ Pagal patikimus duomenis šiuo laiku iš .būdu tylomis iš europietiškos sąmonės iš
Stokholme gyveną pabaltiečiai, esą, ati 260.000 Revalio gyventojų vienas trečdalis skiriama toji zona, kuri priklauso prie ne
džiai renka iš pasprukusiųjų žinias ir per yra jau rusai. Panašiai turėtų būti ir Rygo mirštamai atžymėtų tarpeuropinės kultū
tai turi pilną vaizdą, kas vyksta jų kraš je. Pakeitimui etniško vaizdo daug priside ros kraštų. Toji tyla galima suprasti ir
tuose. Ypač stengiamasi patirti, kiek šios da ir perkėlimas į Pabaltijį žymių sovietų kaip atsižadėjimas. Vokiečių dalyvavimas
tautos netenka savo žmonių tautinės stip kariuomenės dalinių. Pagal naujausius Pabaltijo istorijoje ir kultūriniame tų
rybės ir drauge kiek dar yra pajėgios pasi duomenis sprendžiama, kad iš 1,25 milijo kraštų svoryje neturėtų leisti mums už
priešinti ir kiek priešinasi okupanto kės no Estijos gyventojų 850.000 yra estai, miršti, kad ten viršuje, šiaurės rytuose,
lams. „Ypatinga Baltijos pakraščio tautų 300.000 rusų civiliai ir 100.000 sovietų ka yra neatsižadėtina europietiškos būtybės
tragiką yra ta, kad jose vykdoma sovieti riuomenės. Iš kitos pusės sovietai pabaltie dalis. Kaip JAV ar Anglija, taip ir Vakarų
zacija turi drauge ir rusifikacijos tikslą“, čių jaunimą karinei prievolei siunčia į S. Vokietija tas tris Pabaltijo valstybes pripa
rašo Dr. Hoepker. Palyginus parazitiškus Sąjungos gilumą. Paskutiniu laiku sovietai žįsta de jure ir toliau ir laiko jas tik lai
caristinį imperializmą ir komunistinį kolo išgalvojo naują būdą pabaltiečių „krau kinai kariškai okupuotas, šiandien Pabal
nializmą, aiškėja, kad Rusija yra pasiryžu jui nuleisti“ — jaunimo „savanorišką įsi tijo valstybės sovietų provincijų būklėje
si Pabaltijį padaryti savo nuosavybe ne pareigojimą“ apgyvendinti naujas tuščias yra kaip užtvara tarp Vakarų ir Rytų, bet
tik dėl politiškos jėgos, bet ir etniškai. sovietiškosios Azijos sritis. Studijuojantį geografijos, istorijos ir jų žmonių gyveni
„Nerusiškųjų ir net neslaviškųjų tautų už pabaltiečių jaunimą sovietai prievarta ver mo jausmo suteiktas uždavinys yra būti
tvara, kuri trukdė milžiniškos kontinenta- čią imatrikuliuotis Maskvoje arba Lenin tiltu“.
M. M. (ELI)
linės jėgos veržimąsi prie jūros, stengiama grade, kad tuo būdu galėtų suparaližuoti
si (privaloma) pagrindinai pašalinti“. Dėl
tos priežasties sovietai šiems kraštams ne
AUTOBUSŲ STREIKAS TEBEVYKSTA
plyšys vėl didėja
leido nei statuso satelitų, kuriais sovietai
Londono autobusų streikas dar vis tebe
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bando Vakarus apgaudinėti savo „daugiaJugoslavijos vėl didėja nesutarimų plyšys, vyksta, ir streikininkai iš profesinių są
valstybiškumu“. Sovietai šias pakraščio
nes jugoslavų komunistų programa nepri jungų fondo žada pradėti gauti didesnes
valstybes visiškai įjungė į Sov. Sąjungą;
pažįsta skirtumų tarp komunizmo ir kapi pašalpas. Kad fondai neišsibaigtų, ruošia
„Jos pražuvo iš Europos žemėlapio — ir
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios IŠ PARDUOTUVĖS — I METALO LAUŽĄ talizmo ir nenori jungtis į kovą. Sovietinis masi streikininkų paramos vajui.
jau beveik iš europietiškos sąmonės“.
aiškios ir be aiškinimų.
Prie Švenčionėlių rajono vartotojų ko blokas choru reikalauja keisti programą. LEBANONE SĄMYŠIS
Nors tik 20 metų turėjo laimės būti lais
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sąjungos bazės privažiavo veži I chorą įsijungė ir Lenkija, ir Jugoslavija
vos, tačiau per tą trumpą laiką Pabaltijo
Oi nelaimė, ką aš matau —
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spėjo nuostabiai puikiai susitvarkyti tiek
Numylėtoj mano vietoj
užiminėja valdžios įstaigas. Už neramumus
stebęs paklausė kooperatyvų sąjungos pir ANTRAS LONDONO STREIKAS
valstybiškai, tiek sociališkai. Tai ypač lie
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čia Estiją su Latviją. Mažiau pastovi būk
Jau nuo praeitos savaitės Londoną stip Respublika (Egiptas-Sirija).
A. Vienažindys
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inventorių.
lė buvusi ir civilizaciškai mažiau išsivys
— Labai paprastas dalykas, — nurami riai palietė kitas streikas — mėsos rinką TREČIASIS SPUTNIKAS
čiusioje Lietuvoje, kuri dėl Vilniaus gyve
TARYBINĖJE LIETUVOJE
no tarprajoninio žemės ūkio tiekimo sky aptarnaujančiųjų darbininkų, kurie prisi
no nesutardama su lenkais, o dėl Klaipė
Rusai iššovė trečiąjį savo sputniką, di
IŠLEISTOSIOS KNYGOS
riaus parduotuvės vedėjas Čižiūnas. —Už dėjo prie tris savaites jau streikavusių mė desnį ir sunkesnį ui/pirmuosius.
dos — su vokiečiais. Didele dalimi dėl šių
Žemaitės Raštai. Pirmas tomas. Sudėta vertė mus kultivatoriais, nėra kur juos dė sos išvežiotojų.
ypatingų Lietuvos problemų
negalėjusi 21 apsakymas. Išleido Valst. Grožinės Lite
VIRŠŪNĖS GALI IR NEPOSĖDŽIAUTI
įvykti ir šių trijų Pabaltijo valstybių uni ratūros Leidykla Vilniuje 1956 m. Redak ti. Tai mes, Lietkoopsąjungos Vyriausios TURKIJOS NAUJAS PARLAMENTAS
materialinio-techninio aprūpinimo valdy
ja arba bent mažiausiai — federacija.
Rusijos užsienių reikalų ministerija pa
cinė komisija: K. Korsakas, A. Venclova,
Turkijos naujojo parlamento rinkimus
Toliau Dr. Hoepker pasakoja, kaip Lie J. Žiugžda. Redaktorius A. Žirgulys. Ilius bos viršininkui drg. Moskovičiui leidus, nu
skelbė
pareiškimą, kuriame tvirtinama,
tuvą, Latviją ir Estiją sovietai, laužydami tracijos K. Preikšto ir L. Borisaitės, inicia rašėme šias prekes, kaip neturinčias pa laimėjo ligi šiol kraštą valdžiusi tautinių kad Rusija tikrai norėjusi viršūnių konfe
klausos...
radikalų
partija.
sutartis ir pagelbstimi Hitlerio Vokietijos lai J. Kuzminskio. 522 psl. Prieduose: Ru
rencijos, bet Vakarai vis surandą truk
Ir taip kooperatyvų sąjunga pradėjo at Beveik padvigubėjo balsų skaičius už dančių kabliukų. ■ Atlanto pakto pasitari
(Molotovo - Ribbentropo slapta sutartis), dens vakaro 1894 m. redakcija, straipsnis
galutinai prisijungė; kaip vokiečiai karo dėl Žemaitės raštų kalbos redagavimo, pa gal supirkinėti naujus, neseniai parduotus komunistų remiamąją E.D.A. partiją. Spė mai kaip tik parodę Vakarų žingsnį atgal.
metu užėmę Lietuvą, taip pat siekė šių aiškinimai dėl spausdinamųjų dalykų ir kultivatorius. Nupirkti atgal 105 kultivato jama, kad už ją bus balsavę valdininkai,
kraštų galutinio pavergimo, nors pabaltie žodynėlis. Pradžioje: specialiai tam leidi riai, už kuriuos Švenčionėlių žemės ūkio' kurių reikalavimas pakelti algas buvo NAUJA VYRIAUSYBĖ PASINĖRĖ
čiai vokiečiams buvę draugiški ir pradžio niui pratarmė. Gale rusų kalba įrašas: že tiekimo skyriaus parduotuvė sumokėjo ra vyriausybės nepatenkintas.
RŪPESČIUOSE
jono vartotojų kooperatyvų sąjungai 7350
je laikę juos išlaisvintojais.
maitė, Sočinenija, tom I, na litovskom ja- rublių, pavirto 3.5 tonas metalo laužu.
Naujai Pflimlin sudarytoji prancūzų vy
DĖL IŠSIŠOKIMŲ PRIEŠ
Kalbėdamas apie 15 metų laikotarpį, kai zyke ir dar rusiškai leidyklos pavadini Panašiai pasielgta Dūkšte, Turmante, Ig
riausybė
iš pat pirmųjų dienų susidūrė su
VICEPREZIDENTĄ
šios valstybės pokario metu tapo paverg mas, leidyklos ir spaustuvės adresai. Kai nalinoje, Utenoje. Puikiai prekiauja!
Alžyro problema, bet pirmai pradžiai ji
Amerikiečiai išsiuntė į Karibų jūros ba gavo stiprią parlamento paramą; gavo net
tos sovietų, straipsnio autorius iš visų tri na 8 rb.
— Mes netrukus užversime Švenčionėlių zes savo laivyno ir parašiutininkų, kurių trims mėnesiams ypatingas praplėstas tei
jų valstybių iškelia Estijos stipriausią pa
Žemaitės Raštai. Antras tomas. Sudėti
syvų pasipriešinimą sovietams, nors to nie 35 apsakymai. Išleido Valst. Grož. Lit. Lei paruošų kontorą metalo laužu, — aiškina uždavinys būtų, jei vėl kiltų reikalas, ap ses.
kuo nepagrindžia. Latviai esą lankstesni, dykla Vilniuje 1956 m. Redakcinės komisi Čižiūnas, — Buvo pas mus sandėlyje 106 saugoti nuo minios pietų Amerikos valsty
daugiau prisitaiką prie okupanto jėgos. jos nariai ir redaktorius tie patys. Iliustra kultivatoriai „Metalas“, o atsiuntė dar 100. bes su delegacija lankantį viceprezidentą KINIJA IDIOTINA JAPONIJĄ
Lietuvoje ypatingus nuopelnus priskiria cijos S. ir V. Valių, inicialai B. Jurėno. 504 Niekas jų neperka. Tokio inventoriaus kol Nixon. Nesusipratimas buvo įvykęs VeneKai dabar rinkimams besiruošianti Ja
katalikų tikėjimui, kur Bažnyčia esanti psl. Prieduose: paaiškinimai dėl spausdina ūkiuose užtenka. Atsiuntė mums 50 komp zuelos sostinėje Caracas, ir Venezuelos vy ponija pasisakė nutrauksianti visus preky
kaip užtvara ir dvasinė impregnacija prieš mųjų dalykų ir žoynėlis. Jokios pratarmės lėktų volų. Jie mum nereikalingi, nes žemė riausybė atsiprašė Vašingtoną.
binius ryšius su komunistine Kinija, nese
sovietišką režimą. Tačiau esą „Sovietų Są nėra. Gale rusiškai tokia pat metrikacija, pas mus smėlėta... O kiti rajonai prašo:
niai sugrėbusia 14 japonų žvejų laivų, tai
PRANCŪZŲ
SUKILIMAS
ALŽYRE
duok!
Tačiau
Vyriausioji
valdyba
atsako:
jungos statistika rodo, kad tikrai yra be kaip ir I tome. Kaina 8 rb.
Kinijos užsienių reikalų ministeris pareiš
Naudodamiesi ilgesniu nebuvimu Pran kė, kad japonų ministeris pirmininkas Kiši
veik aliarmuojančiai pagrįstas rūpestis dėl
Žemaitės Raštai. Trečias tomas. Sudėti neturim. Kur mes juos dėsim? Aišku, į...
metalo
laužą.
šios savyje kietai primityvios ūkininkų 65 mažesni apsakymai. Išleido ta pati lei
cūzijoje vyriausybės, sukilo Alžyre gyve yra idiotas, jei jis galvojo, jog Kinijai bū
tautos išlikimo. Iš visų Sov. Sąjungos res dykla 1956 m. Redakcinės komisijos nariai
Taip be jokios atrankos, neatsižvelgiant nantieji prancūzai (jų ten apie 1 mil.) ir tina prekiauti su Japonija.
publikų tik Lietuvoje mažėja gyventojų ir redaktorius tie patys. Iliustracijos L. į kolūkių pareikalavimus, į Švenčionėlius kariuomenė (400.000) ir pareikalavo, kad
skaičius. Ir tai iš 2,9 milijono gyventojų Barisaitės, inicialai V. Valiaus. 596 psl. siunčiamas inventorius ir mašinos, kur jos Prancūziją būtų leista valdyti generolui PRIĖMĖ NAMIE KAIP DIDVYRĮ
1940 metais sumažėjo net iki 2,7 mil. 1956 Priedo: Avinvedys ir jėzuitas, paaiškini virsta metalo laužu. Atrodo, prekybininkai de Gaulle. Sukilimui vadovauja gen. MaGrįžusį iš Maskvos Jungtinės Arabų res
metais. Priešingai latviams ir estams, lie mai dėl spausdinamųjų dalykų ir žodynė tik ir žiūri prekių pardavimo ir metalo lau ssu.
publikos prezidentą Nasserą Kairas suti
tuviai buvo viena iš gimimais turtingiau lis. Pratarmės nėra. Metrikacija rusų kal žo supirkimo planų. Abu jie įvykdyti!..
Kaip Vakarų spauda rašo, tai yra labai ko 21 patrankos šūviu ir tokiais šūkiais,
P. Graščenko
sių tautų Europoje. Gyventojų sumažėji ba kaip ir ankstyvesniuose tomuose. Kai
rimtas pavojus sergančiai Prancūzijos de kaip „Tegyvuoja arabų tėvynės čempijomas paaiškinamas tik tuo, kad Lietuvoje na 8 rb.
Iš „Tiesos“, 1958.III.9.
mokratijai.
nas“, „Tegyvuoja nenuilstamas herojus".
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Ten, kur Nemunas banguoja
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VISOS VIENODOS, VISOS GEROS
BENDRUOMENĖS REIKŠMĖ, JOS RAIDA IR ATEITIS
Pranas Zunde

APIE AMERIKIETIŠKA

LIETUVA

kam naujųjų ateivių jos gal nelabai patiko,
'V.
jiems arčiau prie širdies buvo gražaus at
Kitaip jau dalykai atrodo mūsų kaimy minimo Vokietijos lietuvių bendruomenė,
nų Anglijos lietuvių gyvenime.
Ten dar bet toji jų importuota prekė dar mažiau ....... ................................ ................................................................
prieš užeinant pokario išeivių bangai veikė galėjo sužavėti senuosius Amerikos lietu
Po audringų įvykių, kurie palydėjo Lie
eilė organizacijų, kurios praktiškai turėjo vius. Jie niekaip nepajėgė suprasti, kuo lo
tuos pačius tikslus, kuriuos turi bendruo cijų senojo lietuvio amerikiečio nepaten tuvių Rašytojų Draugijos premijos pasky
menė: palaikyti išeivių tarpe lietuvybę, kino, jei, sakysime, jis nepasitenkino vien rimą, kitos literatūrinės premijos įžengė į Jurgis Gliaudą
kultūrinę veiklą, šelpti j vargą patekusius, savišalpine Susivienijimo Lietuvių Ameri- lietuvišką koloniją be didesnių į jas at
o 1940 m. Lietuvai praradus nepriklauso ji naujenybė yra pranašesnė už esamąsias garsių.
„Aidų“ žurnalo premija paskirta Albi
mybę, jos aktyviai įsijungė i kovą už Lie jų organizacijas. Jei viena kuri organizauž jo novelių rinkinį kad šįkart balsuotojų bus daugiau. Entu
tuvos laisvę. Po karo naujų ateivių įsteigta koje veikla, tai jam juk niekas nedraudė nui Baranauskui
D. Britanijos Lietuvių Sąjunga buvo tik įstoti dar į Tėvynės Mylėtojų Draugiją ir „Sniego platumos“. Knygą išleido londoniš ziastai svajoja apie 15.000 balsų, kurie at
dar viena nauja organizacija su esmėje to darbuotis politinėje srityje, žodžiu, jis ne kė Nida. Tad darbščioji Nida turės savo siliepia Amerikoje į lietuviškus rinkimus.
kiais pačiais tikslais, kaip Sv. Kazimiero jautė jokios spragos, kurią būtų galėjusi darbo balanse puikiai užsirekomendavusį Suprantama, Bendruomenė niekad nebus
draugija, „Aušros“ draugija ir kitos. Ji bu užpildyti naujųjų ateivių peršama Bend premininką. Man tai ypatingai malonu pa visaapimančiu lietuvių parlamentu Ameri
vo veiklesnė, jos nariai gal buvo daugiau ruomenė. Iš senųjų ateivių ton Bendruome tirti, nes, būdamas Nidos leidinių recen koje, kol nebus panaikintas pagalvinis mo
linkę dirbti ir aukoti lietuviškam reikalui, nėn prisidėjo nebent tik tokie mūsų tautie zentu, pristačiau „Sniego platumas“ mūsų kestis rinkikui. -Dirbantis moka 2 dol. soli
ir todėl Sąjunga gal daugiau nuveikė, kaip čiai, kurie patys prisipažino: „Visos lietu skaitytojui su išskirtiniu užsidegimu, jaus darumo mokesčio, o iš nedirbančio prašo
Atrodo, kad ir organizacijos
kad Albino Baranausko dovana ma 1 dol.
kuri kita tolygi draugija Anglijoje. Bet tai viškos organizacijos yra geros, aš jau de damas,
reikšmė ir balsavimo interesas pabustų,
ir viskas. Eiliniam Anglijos lietuviui, ar šimčiai organizacijų priklausau, galiu prisi mūsų literatūrai yra tikras laimikis.
Lietuvių Mokytojų Sąjungos premija už kada galėtų balsuoti kiekvienas lietuvis,
jis būtų senas, ar naujos kartos ateivis, nie rašyti ir j vienuoliktą — į tą jūsų Bend
kada nekilo mintis, kad DBLS yra kažin ruomenę“.
Apie tai, kad JAV Lietuvių jaunimo skaitymams pritaikytą knygą pa neskaičiuojant jo solidarumo duoklės. Ta
koks naujas visuomeninio gyvenimo reiški Bendruomenė būtų visus Amerikos lietu skirta žurnalistui Vambutui už dar rank čiau, norint organizaciją legalizuoti, neiš
nys, kažkas pažangesnio ir tobulesnio, kaip vius vienijanti ir jiems atstovaujanti orga raštyje esantį veikalą, kuris apima Lietu vengiamai tenka susidurti su tam tikrais
Šv. Juozapo Darbininkų Sąjunga ar Sociali nizacija, negali šiuo metu būti jokios kal vos istorinius padavimus. Premiją skiriant nuostatais, kuriems patenkinti tenka prak
nis Lietuvių Klubas. Tokių pretenzijų, at bos. Bendruomenė ten geriausiu atveju jun (teko matyti spaudoje) būta nesklandumų tikuoti nario (čia vad. solidarumo) mo
rodo, neturėjo ir pati D. Britanijos Lietu gia kokią 10.000, daugiausiai 15.000 naujų jury komisijoje, tačiau visa tai nesudarė kestį.
vių Sąjunga. Narių skaičiumi DBLS ne tik ateivių, taigi, jei Amerikos lietuvių skai- triukšmo, labai naudingo būsimai veikalo
„Tai yra tautinė garbė, mūsų visuomeni
kad neapjungė visų senosios ir naujosios čiuopsime apie pusmilijonj, 2-3 proc. Ir kol leidyklai.
nio ’ bei kultūrinio subrendimo pažymys“,
Amerikos lietuviai tuo tarpu gyvena sa rašo LB atsišaukimas, kviesdamas lietu
kartos Anglijos lietuvių, bet toli gražu ne kas nėra didelių vilčių, kad bendruomenė
pajėgė suburti | savo eiles visų naujųjų galėtų išaugti i tokią visus lietuvius api vos valstybės iliuzija. Vyksta lietuvių po vius prie urnų. Iš anksto galime tvirtinti,
ateivių. Bendruomenės klausimas Anglijo mančią organizaciją Amerikoje, pagaliau litinių ir apolitinių parlamentų rinkimai, kad Amerikos lietuvių bendruomenės rin
je niekuomet nebuvo aktualus, nes ten nie nėra net tokio forumo, kaip toji tariamoji aistros pabunda, agitacija nugrabsto tuos kimai niekad nepralenks
savo rinkikų
kuomet nebuvo tokių sąlygų, kaip Vokieti Bendruomenės Taryba Anglijoje, kur, su pelėsiukus, kurie apneša nejudinamą žmo proc. tarybų rinkikų. Ten, plunksna pa
joje tuojau po karo, kurios pačios iššauktų ėję visų organizacijų atstovai, galėtų bent gaus psichiką. Ir eilinis lietuvis staiga pa braukus, dundės 99 proc., o pas mus... O
Bendruomenės reikalą. Kai 1951 m. Vilkas pasikeisti nuomonėmis bendradarbiavimo sidaro didelio dėmesio objektu, kada pa pas mus už tat nebus progų už savo rin
priverstinai ragino Anglijos lietuvių drau reikalu. Teisybė, yra ten dvi centrinės or saulėžiūrų rinkoje ima sverti rinkėjo bal kimų nuošimtį sulaukti anekdotų, kaip ten
gijas persiorganizuoti i Bendruomenę, tai ganizacijos politiniams ir šalpos reikalams sas.
sulaukiama, kur 99 proc. yra neišvengia
Rinkimai į Lietuvių Bendruomenės tary ma.
po ilgų kalbų buvo prieita šitokio kompro — Altas ir Balfas, — kurios apjungia tam
miso: visos D. Britanijos lietuvių organiza tikslui pajėgesnes Amerikos liet, organi bą ir Seimą įvyko balandžio 27 d. visoje
Vis labiau atsigauna šaulių Sąjungos
cijos laikomos sudarančiomis DB Lietuvių zacijas. Bet tos centrinės organizacijos tik Amerikoje. Į LB tarybą turėjo būti išrink steigimo idėja. Taip šiais metais Lietuvos
ta
20
ir
į
PLB
seimą
41
atstovas.
Praeitą
Bendruomenę. Kiekviena jų skiria savo tiems siauriems tikslams ir yra ir, be to,
Šaulių Sąjungos tremtyje klubų atstovai
atstovus | Tarybą, o pastaroji išrenka ke tik svarbesnes tose veiklos srityse besireiš kartą balsavo apie 7000 rinkikų. Spėjama, turės visuotinį suvažiavimą, kurio metu
lių žmonių valdybą. Tuo būdu DB Tarybą kiančias organizacijas jungia. Kultūrinei,
jie turės užbaigti Sąjungos organizacinį
sudaro DB Lietuvių Sąjungos, Škotijos Lie švietimo, socialinei ir kitokiai lietuvių orga lietuvių toks mažas būrelis, kad jie savo darbą. Bus priimtas oraganizacijos statu
tuvių Tarybos, Lietuvių Rezist. Santarvės, nizacijų veiklai ir apskritai visų organizaci skaičiumi tikrai jokios didesnės reikšmės tas. Šaulių Sąjunga tremtyje pagal jos sta
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, Skautų, Šv. jų kaip tokių veiklai derinti jokio organo neturi, taip pat neperdidžiausia lietuvių tuto projektą nusakoma kaip tautinė, kul
Onos Draugijos ir kitų Anglijoje veikian ten kol kas neturime.
B .Venezueloj ir Kolumbijoje ir pagaliau tūrinė ir visuomeninė organizacija, kuri
čių lietuviškų draugijų atstovai. Aišku, tas
Dar prastesni
Bendruomenės reikalai svaresnės Bendruomenės Australijoje ir tvarkosi demokratiniais pagrindais. Sąjun
kompromisas nieko bendra neturi su ta yra Pietų Amerikos valstybėse, kur tos idė Kanadoje. Taigi, tuose kraštuose, kuriuo gos suvažiavimas paskirtas liepos 5 d. At
bendruomenės idėja, kuri buvo Vliko per jos apaštalų, naujųjų ateivių, procentas se naujieji ateiviai sudarė didelę visų lie rodo, kad Šaulių Sąjunga tegali būti tiktai
šama. Vietoje vienalytės bendruomeninės yra dar mažesnis, kaip Amerikoje. Išsky tuvių daugumą. Bet ir tai nė viename tų specifinė organizacija savam krašte, ta
organizacijos su visų bendruomenės na rus Venezuela ir Kolumbiją, kituose Pietų kraštų neturime tokios lietuvių Bendruo čiau jos atgaivintojų pastangomis šaulių
rių renkama atstovybe — Taryba priešaky Amerikos kraštuose Lietuvių Bendruome menės, kokia ji mums savo metu vaideno darbas gražiai sutilpo ir naujo gyvenimo
je, mes ten turime tik, anglišku terminu ta nė egzistuoja tik popieriuje.
si: organizacija, kurios gretose yra visi to rėmuose. Gal būt, tai bus pirma ir vienin
riant, „standing committee“, t.y. savotišką
Nepaminėjau dar kai kurių
Lietuvių krašto lietuviai, organizacija, kuri būtų pa telė pas mus organizacija, kurios nariai
paskirų organizacijų
bendradarbiavimo Bendruomenių Europos kraštuose,
kaip sidariusi būtinybe kiekvieno lietuvio gyve dėvės savo uniformą. Sąjunga planuoja
formą, kuri toli gražu dar net nelaiduoja, Prancūzijos, Italijos, Austrijos ar Belgijos nime, organizacija, kuri mums atstotų daugiausia dirbti jaunimo tarpe, kurio tau
kad praktikoje tas bendradarbiavimas bū Lietuvių Bendruomenės, nepaminėjau ir bent dalį tai, ką mes praradome netekę tinį ir kultūrinį atsparumą išlaikyti laiko
tų visoms organizacijoms tikrai privalo Australijos bei Kanados
bendruomenių, savo Tėvynės.
savo svarbiausiu uždaviniu.
mas.
bet jos jokiais ypatingais savitumais nepa
Kyla tat klausimas, kodėl taip yra? Ar
Tuo atveju, einant į jaunimą, aišku, teks
Dar kitaip reikalai atrodo JAV. Ten nau sižymi ir prilygintinos ar prie vieno ar kito nebūtų gera turėti kiekviename krašte to susidurti, visų pirma, su skautų organiza
jųjų ateivių atsivežtoji bendruomenės idė krašto bendruomenės, kurias mes čia ap kią tikrai visus jungiančią Bendruomenę? cija, kuri Amerikoje, neįsijungusi į JAV
Galiausiai turėti tokią organizaciją ne tik skautijos judėjimą, tebėra autonomiška
ja pradėjo tarpti daugiau ar mažiau „kla tarėme.
Kokį gauname vaizdą, panagrinėję lietu paskiruose kraštuose, bet ir viso pasaulio lietuvių jaunuolių organizacija.
sinėmis“ savo formomis (toli gražu ne tu
riniu, bet tik formomis!), bet ji dygo to vių Bendruomenės padėtį ir raidą ląisvuo mastu — Pasaulio lietu.vių bendruomenę,
kiame vešliame organizacijų gėlyne, kad siuose pasaulio kraštuose? Vaizdas gana kaip mes ją linkę vadinti. Dauguma j tą
iki šiol praktiškai buvo ir tebėra nustelbta blankus. Bendruomenę mes turime tik ke klausimą nedvejodami atsakytų: taip, bū Naujas leidinys
ne tik savo siekiais j ją panašių, bet ir sa liuose lietuvių, gyvenamuose kraštuose. tų labai gera tokią bendruomenę, tokią or
RINKTINĖ — lietuvių periodinės spau
vo veikla plačiai išbujojusių kitų organiza Pirmučiausia Vokietijoje, tos idėjos lop ganizaciją turėti. Deja, kaip matėme, mes
dos
apžvalgos. Leidžia Nidos Knygų Klu
dar
nuo
to
tikslo
esame
labai
toli.
Bet
ar
šyje,
tada
Europos
žemyno
kraštuose
cijų. Kaip žinia, Amerikoje jau iš seno bu
bas. 80 psl. Kaina NKK nariams 2/6, nevo labai pajėgtų ir kultūrinių, ir socia'Inių, Prancūzijoje, Belgijoje, Danijoje, Italijo yra iš viso įmanoma jį pasiekti?
nariams 3/6.
(Bus daugiau)
ir politinių lietuviškų organizacijų.
Kai je, Šveicarijoje ir Austrijoje, kur tačiau
(Tąsa iš pereitos savaitės;

ROBERT MOORE WILLIAMS

Prieglobstis

ŠIAI NAKČIAI
Jake Cross nusileido slėnyje, į kurį jau
sunkėsi prietema. Vienoje pusėje aiškiai
stūksojo apie penkių šimtų pėdų aukščio
uolos. Kairėje pusėje, eglėmis apaugusioje
kalvoje stovėjo apgriuvę mažos apleistos
kasyklos pastatai, sutūpę lyg vaikai, svars
tantieji,
ar čia baigti žengti
paskutinį
žingsnį į pakalnę, ar ne.
Oras buvo grynas, kvepėjo kalnų kva
pais, buvo vėsus. Jones įtraukė į plaučius
vėsumos. Jis žvilgtelėjo į kalnus, virtinė
mis nusirangančius tolyn.
— Gera vieta gyventi, — tarė jis.
Jake Cross džiaugdamasis žiūrėjo į ka
syklos pastatus.
— Geras planas, Jean, — patvirtino jis.
— Federaciniai gali čia amžinai ieškoti
tuose kalnuose, o raketų bazės nesuras, ne
turėdami plano. Atidaryk, Šamai. Reikia
eit paspausti tų mygtukų.
Jones išlipo iš lėktuvo j tirštą pievą ir
staiga pašoko į šalį nuo kažko, paslėpto
žolėje. Mergina sužiuro.
— Griaučiai! — tarė ji.
Buvo matyti gabalai rudų drabužių ir
supuvęs dėklas su surūdijusiu automatu.
Jones išsiplovė lazdą ir krapštelėjo ja api
pelijusius drabužius, pagaliau surasdamas
gabaliuką blizgančio sidabro.
— Atrodo, Jean, kad tavo planas labai
tikslus. Tas vyrukas buvo pulkininkas. O
pulkininkų nesiuntinėdavo laiškų nešioti.
Jis atsistojo.
— įdomu,
kas jam atsitiko. — tarė
Cross.
— Spėju, kad jis buvo atėjęs paspausti
mygtuko, — atsakė Jones. — O teatėjo tik
iki čia. —Maišydamas toliau lazda, jis ūžti

ko gabalą virvės ir nailono. — Jis čia nu
sileido parašiutu.
Jake Cross labai rimtai atidavė pagar
bą pulkininkui.
— Mes ir už tave, pulkininke, paspausime mygtuką, —'tarė jis.
Jones nukreipė žvilgsnį kitur. Jis žiūrė
jo į kalnus ir į tolimą giedrą dangų su sau
lėlydžio žaižaravimu. Danguje dygo dėmės.
Jis akimis sekė jas, net negalvodamas, ką
jos reiškia,
— Malūnsparniai, aštuoni ar devyni, —
staiga šūktelėjo jis, supratęs, ką tai reiš
kia. Būrelis žiūrėdamas sustingo.
— Jie užčiupo mus radaru ir atkeliauja
pasižiūrėti, ką mes darom! — tarė Jones.
— Kalės sū... — pradėjo Jake Cross.
— Suka kasyklų kryptimi, — tarė Jo
nes. — Jie pastebės mūsų lėktuvą, o nebė
ra laiko paslėpti jam. Mes nepabėgsim nuo
jųJie bėgom pasuko į kasyklą.
— Kad galėčiau paspausti bent vieną
mygtuką, kol jie nutvers mane, — sušvokš
tė Jake Cross. — Nors vieną, Viešpatie...
Mygtukų spaudymas apsėdo jį. Nuolai
džių kriaušiu jie kilo į kasyklą.
Jei Jones kitomis sąlygomis būtų pama
tęs tą kasyklą, jis būtų praėjęs ją;
bet.
remdamasis planu, jis drįso tikėtis, kad
čia iš tiesu bus viena bazių, ar gal būt net
vyriausiasis štabas.
kuris, kaip tvirtino
gandai, esąs kažkur vakarinėje krašto da
lyje.
Aukso ieškotojas, iškasęs tą kasyklą, tu
nelį išvarė tiesiai į kalvos kriaušį. Prie
įėjimo buvo suremtas
geležies plokščių
prieangis. Mediniai pastatai, atrodo, buvo

skirti gyventi ir sandėliams. Tunelio ango
je ant vieno spyrio lingavo durys. Jie įlin
do vidun ir dairydamiesi sustojo.
Tunelyje buvo iškištas automatas.
Už
šviesaus plieno ginklo buvo žmogus, žiūrė
jęs pro vilko akį į juos. Jis abejingu balsu
pareikalavo:
— Padėkite ginklus.
Samas Jones pakėlė galvą į dangaus pro
peršą.
— Federacijos malūnsparniai atskren
da, — tarė jis.
Sargybinis linktelėjo.
— Žinau.
Pamačiau juos pirma jūsų.
Tai dėl to ir jūs dar gyvi.
— Ką?
— Jei nebūčiau pamatęs, kad federaci
niai lyg ir seka jus, tai būčiau ten apačioj
sutvarkęs jus dėl to jūsų lėktuvo ženklų.
Bet jeigu jūs bėgat nuo federacinių, pagal
vojau, nors lėktuvas ir su Federacijos ženk
lais, gal būt, reikia jums duoti progos pa
sisakyti Taigi, jei padėsite ginklus, tai ga
lite kalbėti. O jei nenorite padėti ginklų,
tai man vis tiek. Ir geriau būtų, jei jūsų
istorija būtų gera, nes ir taip, kokio geru
mo bebūtų ta istorija, faktas lieka faktu,
kad jūs užvedėte Federacijos karius į slap
tą bakteriologinę laboratoriją.
—• Kur? — atsikvėpė Jones.
— Į Bakteriologinę Karinę Laboratori
ją, — atsakė sargybinis. — O kai dabar
padėjote ginklus, tai dabar sakyki'e, kas,
kaip jūs galvojate, per velnias yra čia.
Jie padėjo ginklus. Žiūrėjo vienas į kitą.
Jones žiūrėjo į merginą.
— Tas generolas Deepers, kuris tau da
vė planą, iš kurio jis buvo skyriaus?
— Iš medicinos korpo, — atsakė mer
gina.
— Deepers? — staiga susidomėjo už ap
saugos buvęs vyras. — Jis čia buvo virši
ninkas. Ar žinot, kas su juo ats'tiko?
— Prakeikimas! — tarė Jones. — Dee
pers buvo medikas. Tai aišku, kad ta> jo
planas turėjo atvesti į tą prakeiktą baktariologinę laboratoriją.
— Koks planas? — paklausė sargybinis.
Trumpais, laužytais, nevilties persunk

tais sakiniais jie papasakojo tą istoriją.
Lauke, toje pievoje, kur jie paliko lėktu
vą, sprogo pirmoji bomba.
— Įleisiu jus vidun, — tarė sargybinis.
— Čia ne ta vieta, kurią jūs turėjot galvo
je, bet vis tiek galite užeiti. Pasiimkite
ginklus ir padėkite man panešti šitą, čia
visas kalnas išraižytas urvais. Laborato ija apačioj.
Lauke subumbsėjo kita bomba.
Sulig
garsu Jake sugniaužė kumštį.
— Vienądien, prakeiktieji jūs...
Sargybinis išsitraukė spyruoklinį žiburį
ir nusivedė juos tuneliu. Priešais kaukšėjo
akmenys. Blankioje žiburio šviesoje užma
tė žmogų. Pažvelgus į jį, Šamui Jones pa
šiurpo oda. Žmogus buvo aukštas ir visiš
kai sulysęs. Jis buvo su ilga barzda ir apsi
rengęs purvinais ir nudriskusiais drabu
žiais.
Jo veidas buvo išdžiūvęs ir susi
traukęs.
— Ar tu čia, Raimondai? — tarė sargy
binis.
— Aha, — praskambėjo atsakymas. —
O ką tū čia darai, Joe? — jo balsas stai
ga sušvelnėjo, pereidamas į liūdesio atše
šėlius. — Einu šįvakar pasižiūrėti žvaigž
džių, — atsakė sudžiūvėlis. — Vėl noriu pa
matyti jas. Žinote, mes juk eisim tenai.
— Aišku, žinau. —- švelniai atsakė sar
gybinis. — Bet dabar geriau neik žiūrėti,
Joe. Lauke yra blogų žmonių. Ei, Mac, ką
tu čia sugalvojai?
Samas Jones veržėsi į priekį. Jis neišgir
do sargybinio.
— Dr. Corless? — sušnibždėjo jis. Jo ko
jos drebėjo ir širdis mušė. — Manau, kad
manęs nebeprisimenate, pone,
bet... —
mikčiojo jis. Žibančios sudžiuvusio veido
akvs pasisuko į jį, kai sargybinis pašvietė;
tada žvilgsnis apsiblausė, tartum jis būtų
bandęs kažko ieškoti atmintyje. — Aš esu
Jones, pone, — tarė Samas. — Samuelis
Jones, pone.
— Jones? — Žmogus skonėjosi tuo žo
džio pajutimu, leisdamas jį pro atminties
įspūdžius, savo metu turėtus. Jie grįžo aki
mirksniui. — Jones buvo bendradarbis.
Puikus vyras. Man beveik širdis plyšo, kai

RiKdfciAi^j
Malda už pavergtuosius

Nėra didesnio katalikų suvažiavimo, ku
riame nebūtų prisiminta bolševizmo pa
vergtos tautos. Jas ypatingai ruošiasi pami
nėti ir Pasaulinis Marijos Kongresas Lurde. Dabar, Sekminių išvakarėse, iš Kata
likų Tarptautinių Organizacijų sudarytos
Komisijos dėl Pavergtųjų Tautų (sekreto
riatas Šveicarijos Friburge, Rue de Mo
ral 243) gavome lietuviškai atspausdintą
Šv. Tėvo PIJAUS XII maldą už Tylinčią ją
— bolševizmo persekiojamą Bažnyčią, ku
rią minėtoji Komisija, pagal Popiežiaus pa
geidavimą, stengiasi juo plačiau paskleisti
visame katalikų pasaulyje, kad ji būtų
kalbama viešai ir privačiai, kad teisinga
Laisvė greičiau nušvistų, kad viso pasau
lio tikintieji savo maldomis būtų su paverg
taisiais. Čia duodame tą Šventojo Tėvo
maldą.
— Viešpatie Jėzau, kankinių Karaliau,
nuliūdusiųjų paguoda, parama ir stiprybė
visų kenčiančių dėl Tavo meilės ir ištiki
mybės Tavo Sužieduotinei, Šventai Moti
nai Bažnyčiai, išklausyk mūsų karštas mal ‘
das už mūsų brolius, Tylinčios Bažnyčias
narius, kad jie nepalūžtų kovoje ir nesvy.
ruotų tikėjime ,bet patirtų gaivinančios pa
guodos, kurią teiki sieloms, pašauktoms
būti Tavo kryžiaus dalininkėmis.
— Tiems, kurie turi kęsti kančias ir prie
spaudą, badą ir nuovargį, būk nesugriau
nama tvirtove, kurioje jie rastų drąsos ir
jėgų pavojuose ir pilnai suprastų tą už
mokestį, kuris pažadėtas visiems, ištverian
tiems kovoje iki galo. Tiems, kurie kenčia
dvasinę priespaudą, dažnai juo pavojin
gesnę, juo ji klastingesnė, būk Tu šviesa,
apšviečianti jų protą, kad aiškiai matytų
tikrąjį tiesos kelią. Būk jiems jėga, stip
rinanti jų valią, kad galėtų nugalėti kiek
vieną krizę, kievieną netikrumą ir nuovar
gį. Tiems, kurie negali viešai išpažinti ti
kėjimą, pastoviai gyventi krikščionišką gy
venimą, dažnai priimti šventus Sakramen
tus, pasitarti su savo dvasios vadovu, Tu
pats būk jiems paslėptu altoriumi, nemato
ma šventove, gausia malone ir tėvišku bal
su, kuris jiems padėtų, juos stiprintų, gy
dytų jų kenčiančią davsią ir duotų jiems
džiaugsmą ir ramybę.
— Tegul mūsų karštos
maldos būna
jiems parama. Tegul mūsų broliška Užuo
jauta leidžia jiems pajusti, kad jie nėra
vieni. Tegul jų pavyzdys būna pamokymu
visai Bažnyčiai, o ypatingai mums, kuriejuos taip nuoširdžiai prisimename. Sutrum
pink, Viešpatie, bandymų laiką ir pada
ryk, kad greitai visi — persekiojami ir at
sivertę persekiotojai — galėtų laisvai Tau
tarnauti ir Tave garbinti, kuris su Tėvu
ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji;
per amžių amžius.
Pasaulio Marijos Kongreso Komitetas
savo paskutiniajame biuletenyje spausdi
na įvairių vyskupų atsiliepimus apie šios
maldos už pavergtuosius įvedimą savo baž
nyčiose.
P. Dauknys. MIC

teko suklaidinti jį. Jones... Ak... — žo
džiai nutrūko, netekę ryšio su atmintim.
— Tai buvau aš, pone, — tarė Jones. Sa
kydamas tai, jis stovėjo išsitempęs ir la
bai išdidus. Jis pažinojo šitą vyrą, dabar
lyg šešėlį, kaip vieną geriausiųjų pasaulio
fizikų, dar tada, — nors
atsiminimai ir
skaudūs, — kol Corless skridimas nebuvo
nuėjęs niekais. Jis atsimena rėksmingas
laikraščių antraštes: Mokslininkas tvirti
na, kad suradęs būdą skristi erdve.
Tai buvo prieš užeinant geltonajai karš
tinei, o gal tai buvo kaip tik viena prie
žasčių, kodėl ta liga užėjo. Corless dirbo
metais, gaudamas iš Karo Departamento
lėšų. Generolai didžiavosi juo. Jie fotogra
favosi su juo. Jis išrado būdą, kaip laivais
skraidyti erdvėje. Pagamino modelį. Nau
jas susisiekimo būdas! Laivai pasieks pla
netas, laivai pasieks žvaigždes. Ne raketi
niai laivai, nerangūs ir pavojingi, bet lai
vai, varomi visiškai nauju būdu —Corless
skraidūnai. Buvo paskirtas laikas pade
monstruoti šitam epochiniam
išradimui.
Susirinko generolai, kongresmanai, sena
toriai, prezidentas, laikraštininkai, televizi
jos darbuotojai, filmininkai. Tiems, kurie
dirbo Corless Laboratorijose, tai buvo pa
sididžiavimo diena, tokia diena, kada išsi
pildo svajonės.
Demonstracija visiškai nepasisekė. Laivas-modelis net nepakilo nuo žemės.
Kitą dieną senato rūmuose pakilo sena
torius ir panorėjo sužinoti, kodėl leidžiami
viešieji pinigai remti kiekvienam sukiužu
siam išradėjui.
Tai buvo galas Corless. Viešai buvo pa
skelbta, kad jį tyrinėja psichiatras. Jo ben
dradarbiai buvo atleisti, jo projektas už
mestas. J»nes galvojo, kad jis jau miręs.
Dabar tame sunkiu oru pritvinusiame tu
nelyje jis vėl susitinka jį, žiūri, kaip jo at
mintis bando grįžti į buvusias laiminges
nes dienas, kurios dingo, ir pakalbėti su
žvilgsniu į žvaigždes. — „Mes, žinai( eisim
ten“ kai Federacijos bombos drebina tune
lio stogo žvyrą.

(Bus daugiau)
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LONDONAS
AUKOS JAUNIMO STOVYKLAI
DBLS Valdyba šią savaitę išsiuntinėjo
skyriams aukų lapus, pagal kuriuos sky
riai prašomi rinkti aukas šią vasarą įvyks
tančiai skautų ir jaunimo stovyklai L. So
dyboje paremti. Tikimasi, kad skyrių val
dybos padės visas pastangas kuo daugiau
surinkti aukų ir įgalinti kuo didesnį mūsų
jaunųjų skaičių bent trumpą laiką pabūti
stovykloje, lietuviškai atsigaivinti.
Skautai ir jaunimas prašomi, kur gali
ma, ateiti skyrių valdyboms į talką ren
kant aukas.
Aukų lapus su pinigais prašoma grąžinti
DBLS Centrui ne vėliaų,kaip iki liepos 1
d. Kam reikėtų daugiau aukų lapų, prašo
ma kreiptis į centrą.
SEKMINIŲ SUVAŽIAVIMAS ČIA PAT
Teko patirti, kad pėsčiųjų komanda su
„E.L.“ redaktorium priešakyje jau vidury
savaitės išėjo į Sodybą ir šiuo metu jau
būtų turėję pasiekti Headley Parko prie
miesčius. Nelaimei, kompasui sugedus, ko
manda pasuko priešinga kryptimi ir turėjo
vėl grįžti Į Londoną. Po šio nepasisekimo
buvo nutarta važiuoti autobusu.
Sodyboje pasiruošimai baigti ir laukiama svečių, Manoma, kad šiemet ir alaus
nepritruks.
Jaunimo atstovai pasodino
Sodyboje
Jaunimo Ąžuolą, kurio oficialus aktas bus
priimtas sekmadienį, tuojau po pamaldų.
Autobusai iš Londono išeina nuo Lietuvių
Bažnyčios ir nuo Lietuvių Namų 8 vai. ry
to. Suvažiavimo pradžia 11 vai. ryto.
Iki pasimatymo Lietuvių Sodyboje!
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Dėl mylimo Tėvelio Lietuvoje mirties
MARIJAI JAGMINIENEI
nuoširdžią užuojautą reiškia
Adomas Daučanskas

COVENTRY
Motinos minėjimas
Coventry jis įvyko gegužės 17 d. Į Pilot
salę suplaukė šiuokart ne vien tik motinos,
bet ir jaunimas, jau čia gimęs, kuris ir su
darė didžiąją dalį publikos.
Skyriaus pirm. J. Kazlauskas tarė žodį
ir Juno akomponuojamas, padeklamavo
„Motinos laišką tremties sūnui“.
B. Jagminaitė, seserys P. ir M. Misevičių
tės, Dragūnui akordionu padedant, išpildė:
porą dalykėlių, skirtų motinai.
Ta pačia proga atsisveikinta su išvyks■
tančia į Ameriką Marcele Naujokaite.
Po programos įvyko vaikų vaišės.
Širmonėlis

BOLTON

Naujas smūgis
Praslinko vos pora mėnesių, kai išemi
gravo Boltono skyriaus sekretorius B.•
Kniuipys, o gegužės 27 d. išvyksta į JAVes ilgametis šio skyriaus narys ir buvęs5
pirmininkas St. Juškus. Jo išvykimas vėl1
bus didelė spraga. St. Juškus boltoniečių!
tarpe buvo populiarus ir gerbiamas. Be!
to, jis nuo pat atvykimo į šią salą prenu
meravo ir skaitė lietuvišką spaudą, nežiū
rėdamas jos kainos. Jis yra Nidos KK na‘
rys ir Amerikoj žąda būti ir toliau „E.L.“
ir Nidos KK nariu ir visur ir visada dalyI vauti lietuviškoje veikloje.
KELIONĖ Į LURDĄ
Skyr. Koresp.
Anglijos lietuvių ruošiamoje kelionėje i
Lurdą, keliems atsisakius, atsirado laisvų SKAUTIŠKUOJU KELIU
vietų. Kelionių Biuras praneša, kad liku
sias-vietas dar galima užsisakyti iki birže
SKAUTŲ IR JAUNIMO VASAROS
lio 1 d. Londono Lietuvių Bažnyčios adre
STOVYKLA
su, prisiunčiant nuo asmens po 3 sv. depo
šie
metai
lietuviškai
skautybei yra ypa
zito.
Ligoniui A. Puskunigiui nuvežti j Lur tingi, nes sukanka 40 metų nuo Nepriklau
dą jau yra atsiųsta pusė reikalingų pini somos Lietuvos atstatyrpo ir pačios skaugų. Surinkus visą sumą, aukotojai bus pa tybės įkūrimo Lietuvoje.
Dėl to ir šių metų Vasaros stovykla bus
skelbti.
iškilminga tuo, kad ji bus ruošiama minė
Kun. P. Dauknys
tosioms sukaktuvėms ir mūsų Rajono 10
metų gyvavimui paminėti.
KAS PIRMESNIS, TAS GERESNIS
Stovykla vyks nuo liepos 26 d. iki rug
Kadangi Sekminių pirmąją dieną susi pjūčio 4 d. Lietuvių Sodyboje,
ras daug norinčių vykti į Lietuvių Sodybą,
Visi stovyklautojai bus atžymėti specia
tai primename, kad yra dar kelios neužsa liais ženklais. Esame numatę kviesti sto
kytos vietos tame autobuse, kuris Londone vyklauti ir kitų pabaltiečių skautus, o be
išvažiuoja 8 vai. rytą nuo Lietuvių Namų to, turėsime daug svečių ir anglų skautų.
(1, Ladbroke Gdns. W.U) slenksčio. Užsi
Berniukų stovykla bus padalinta į pašto
sakyti Liet. Namų raštinėje (arba net te- vykles. Vienoje stovyklaus jaunesniojo am
lefonu PAR 2470).
žiaus, kitoje vyresniojo amžiaus skautai.
Kiekviena pastovyklė turės savo atskirą
MIN. V. SIDZIKAUSKAS LONDONE
programą su tam tikrom varžybom, nak
Grįždamas iš Europos po PET suvažia- ties ir dienos žaidimais, įvairiom iškylom
vimo, Londonan atvyko Lietuvos Laisvės ir t.t.
Komiteto pirm. min. V. Sidzikauskas. Ge
Stovyklinis mokestis 50 šil. Kaikurie jū
gužės 19 d. su lietuvių politinio klubo na sų gal nepajėgs to mokesčio susimokėti. Vi
riais jis kalbėjo apie tarptautinę padėtį ir soj Anglijoj vyks rinkliava, ir tikimės, kadi
Lietuvos klausimą.
gerieji mūsų tautiečiai ir šiais metais sa
vo aukomis vėl parems neturtinguosius.
CORBY
Visi, tiek berniukai, tiek mergaitės, re
gistruojasi pas mane, pažymėdami vardą,’
Corbiečių naujas pasirodymas
pavardę, amžių ir adresą. Skautai ir skau
Corby DBLS skyrius pereitą sekmadienį tės, priklausą skautiškiesiems vienetams,
suruošė Motinos Dienos minėjimą, kuris vi registruojasi pas savo vadovus, o šie kaip'
siems corblečiams ir svečiams buvo reta galima . greičiau sąrašus prisiunčia man'
šventė. Pati salė papuošta didele Lietuvos šiuo adresu: 32, Davis Ave, Hunton Str.,1
'
Trispalve. Nemaža motinų atėjo tautiniais London, E.l.
drabužiais.
Toje šventiškoje nuotaikoje
kurie nepajėgs susimokėti stovykli
skyriaus pirmininkas F. Pumputis visus nioTie,
mokesčio, registruodamiesi ar betardalyvius pakvietė sugiedoti „Marija, Ma piai pas mane, ar pas savo vadovus, nurorija“ giesmę ir iš karo metų iškėlė užde do priežastį ir pažymi, ar reikalingi visiš'
gantį motiniškos meilės pavyzdį. Vaikučiai ko, ar tik dalinio atleidimo.
visoms motinoms išdalino po raudonų tul Atkreipiu stovyklautojų dėmesį į tai.
pių puokštę. Kolonijos kapelionas Motinos kad šiais metais palapinių nuoma ir maisDienai tarė pritaikytą žodį, po kurio visi tas žymiai pabrango, o stovyklinis mokes
susirinkusieji, pareikšdami ištikimybę Mo tis paliekamas, koks buvo pereitą vasarą.
tinai Tėvynei, sugiedojo Lietuvos Himną. Tačiau kiekvienas jūsų visom išgalėm turi
Motinoms žodį pasakė ir anglių skaučių taupyti, kad kaip galima daugiau paleng
vadovė Miss Marjorie Bridley.
vintų tėvams apmokėti šį mokestį.
Po pertraukos Vargo Mokyklos moki Ką atsivežti stovyklon?
niai gausioje programoje pasirodė su dai Svarbiausia turėti stovyklavimui tirrkanomis, eilėraščiais, vaizdeliais, tautiniais mą patalynę: maišą miegoti ir brezentą
šokiais, vadovaujami savo naujosios mo pasitiesti ant žemės, Nepamiršti ir nedužkytojos J. Paulauskienės. Programą atliko: tarnų indų valgyti.
gėrimų. Tėvų pavyzdžiu išaugs ir naujoji
Kaip ir kiekvienais metais, stovykla ruo
Gerveliai, Roma Perminaitė, Danutė Čer šiama visam Anglijos lietuviškam jauni
niauskaitė, Liudas Černiauskas, Eugenija mui. Tad kviečiu visus, tiek senus, tiek
Pumputytė ir Angelė Daukintaitė
naujus stovyklautojus praleisti savaitę gra
Trečiasis programos punktas — bendra
žioje mūsų Sodybos gamtoje.
arbatėlė, po kurios — šokiai ir jų metu lo
ps. Jaras Alkis
terija.
Anglijos Rajono Vadeiva
Kad vienybėje — galybė, visi žinome, tai
įrodo ir šis Corby lietuvių suruoštas mi PADĖKA
nėjimas. Kalbėjau su dalyviais, kurie savo
Visiems tautiečiams ir kitataučiams, da
darbo pamainą pakeitė į vėlesnę, kad tik lyvavusiems mano brangios žmonos laido
galėtų dalyvauti minėjime. Nedidelė Corby tuvėse, išreiškusiems man užuojautos, o
lietuvių kolonija garsi savo dažnais minė ypač ponams Klegeriams, kurie skaudžiau
jimais, kuriuose nuolat vaikučiai pasirodo, siomis valandomis buvo šalia manęs, nuo
kas kartą vis labiau įgusdami ,vis naujų širdžiai dėkoju.
eilėraščių padeklamuodami, vis naujas dai
Vilius Stundys
nas dainuodami. Tai tikra garbė Corby
lietuvėms motinoms, o taip pat, kad ir jų PAIEŠKOJIMAI
visi minėjimai išsiverčia be svaiginamųjų
ALAUNĖ Mečislovas, sūnus Zakarijogėrimų. Tėvų pazydžiu išaugs ir naujoji šiaus ir Salomėjos, gim. apie 1914-15 m.,
karta blaivi ir patriotiška.
Kun. P.D. Veriūgiškių km., Baltriškių parapijoj, Za
rasų apskr., pats ar žinantieji ape jį, pra
šom atsiliepti „Eur. Lietuviui“.
LEIGH
MARCINKEVIČIUS Vincas, gim. 1918
Praleidimas naujos valdybos sudėtyje
m. Lieponių k., Marijampolės apskr., 1949
, DBLS Leigh skyriaus valdyba praneša, m. iš Vokietijos, amerikiečių zonos, išva
kad paskelbtoje jos sudėtyje per klaidą žiavęs į Angliją, pats ar apie jį žinantieji,
buvo praleista kasininko Vyt. Miškinio pa prašom atsiliepti: Petras Paliulis, 43,
vardė.
Union St., Cambridge 41, Mass., USA.

nėra kokia smulkmena. Lietuviškasis jauni vadovu buvo mokyt. F. Skėrys, o jam talki
mas yra tiek Vokietijoje, tiek visoje Euro ninkavo Vasario 16 gimn. mergaičių bend
poje labai išsiblaškęs. Todėl prasmės tu rabučio vedėja mokyt. Motgabienė.
Mirė Feliksas Nedzinskas
rėtų net tokie jaunimo sąskrydžiai, kuriuo
Balandžio 17 d. suvažiavimo uždarymo
Balandžio 23 d. Gautįngo sanatorijoje1 se pabendravimas būtų vienintelis, iš anks
akte atsisveikinimo žodžius tarė KV pirm.
mirė Feliksas Nedzinskas.
, to aiškiai numatytas programos punktas.
Velionis kilęs iš Dzūkijos, kur gražiai1 Pagrindo tokiam tvirtinimui kaip tik teko E. Simonaitis, suvažiavimo vedėjas mokyt.
ūkininkavo. Buvo įstojęs į Liet. Savisau susirasti čia atpasakojamame jaunimo su F. Skėrys ir suvažiavimo dalyvių vardu—
gos dalinius, kuriuos panaikinus buvo pri važiavime. Iš daugelio dalyvių teko patir- stud. V. Doniela. Suvažiavimas buvo už
statytas į Luftwaffe Vokietijoj. Karo metu1 ti, "kad jie, nors ir labai vertindami paskai darytas katalikų ir evangelikų religinėmis
giesmėmis ir Lietuvos Himnu.
jam teko pergyventi daug sunkumų, suža
tinę programą, visgi didžiausią padėką jau
Suvažiavimo metu dalyviams buvo pada
lojo sveikatą, kurios nebeatgavo. Buvo iš čia už tai, kad buvo sudaryta proga susi
ryta
dar ekskursija autobusu į gražiąsias
sirūpinęs iš Vokietijos valdžios rentą ir tikti didesniame lietuviškojo jaunimo bū
iš jos taupė, kalbėdamas apie namelio sta ryje ir tuo būdu vėl kiekvienam iš dalyvių vietas prie Reino. Dvejose krepšinio rung
tybą. Tik laukė grįžtant žmonos, kuri 19491 nuimti nuo širdies dalį to vienišumo jaus- tynėse suvažiavimo dalyvių gimnazistų
rinktinė nugalėjo studentus. ' Tačiau ši
m. buvo emigravusi į Ameriką.
. mo, kuris atsiranda gyvenant aplinkoje,
Buvo ramus ir draugiškas. Išliko tikru1 kur yra labai maža lietuviškų jaunųjų sportinė „nelaimė“ santykių neužtemdė.
Priešingai, visi suvažiavimo dalyviai tiek
lietuviu.
draugų ar jų visiškai nėra arti.
tarpusavyje susidraugavo, kad pagrindinis
Balandžio 25 d. palydėtas gausaus tau
Organizuojant patį suvažiavimą, šūkiu priekaištas rengėjams buvo tas, jog gimna
tiečių ir kitų tautybių pažįstamų būrelio,
' buvo pasiskirta — „Lietuviais esame mes zistai turėjo jau 22 vai. eiti gulti ir tuo
palaidotas Gautingo kapinėse.
gimę, lietuviais norime ir būt...“ Tačiau būdu, esą, „maloni kompanija būdavo iš
Gautingiškis
rengėjai nesistengė šį šūkį dalyvių širdyse skiriama“.
ugdyti įkalinėjimu iš viršaus. Buvo siekta,
Suvažiavimo dalyviai, kiek tik buvo pro
Motinos Diena Neustadt-Holst.
Gegužės 11 d. Balfo apylinkės šalpos. kad paskaitos būtų, taip sakant, enciklope gos jų nuomonę patirti, buvo parengimu,
komisijos rūpesčiu Neustadto lietuviai pa dinės, žinių turinį praplėčiančios, su istori sąlygomis, maistu ir suvažiavime vyravu
minėjo Motinos Dieną. Stovyklos koplyčio ne ir. dabartine lietuvybės problematika sia nuotaika labai patenkinti. Buvo išreikš
je įvyko pamaldos, kurias atlaikė iš Ham supažindinančios. Patiems suvažiavimo da ta vieninga nuomonė — galimai daugiau
burgo atvykęs kun. V. Šarka. 15 vai. po, lyviams, t.y. jaunimui, buvo palikta įspūdį tokių parengimų daryti. Ir KV priėmė
pietų, susirinkus eilei svečių, kurių buvo, susidaryti ar tolimesnėse privačiose .disku- jai reiškiamas padėkas su. giliu susijaudini
iš Hamburgo, Liubecko ir iš apylinkių, bu. sijose išsiryškinti. Ir tai, kaip pasirodė, bu mu, nes ir vyresniajai kartai šis,.jaunimo
vo teisinga, nes jaunimui netrūksta gerų suvažiavimas parodė, kad su lietuviškuoju
vo pradėta programa salėje.
Minėjimą atidarė p. Pareigis, nušviesda norų, — jam dažniausia trūksta tik žinių. jaunimu emigracijoje nėra taip bloga, kaip
mas Motinos reikšmę šeimai, tautai ir vi-. Palyginti, didelio suvažiavimo laisvalaikio kai kada nukalbama. Reikia tik jį* sutelk
sai žmonijai. Kun. V. Šarka skaitė paskai. sunaudojimas tęsti diskusijoms mažesniuo ti, suvesti ir sudaryti jam sąlygas susior
(VKVI)
tą. Po kalbų ir sveikinimų buvo sugiedo-, se’rateliuose girdėtų paskaitų temomis bu ganizuoti.
ta „Ilgiausių metų“, vaikučiai padeklama- vo geras įrodymas, kad bene didžiausia
TIEMS, KURIE SIUNČIATE
vo. Visos mamytės buvo apdovanotos gėlė- priemonė lietuvybei jaunimo tarpe stiprin
Vokietijoje
gyveną lietuviai karts nuo
ti
yra
—
sudaryti
jam
galimai
gausiau
pro
mis, o seniausios ir dovanėlėmis. Po meninės dalies buvo bendra visų dąlyvių vaka gų kaip tik tuos klausimus ar ir kitus gy karto susiduria su reikalu pasiųsti savo
rienė, paruošta Neustadto lietuvių moterų. venimiškus reikalus aptarti, savo bendra artimiesiems dovanų siuntinius Lietuvon.
' Daugelis lietuvių jau yra pasinaudoję TaVakarienės metu padainuota, pasikalbėta, amžių būrelyje ar ratelyje.
o jaunimas prie lietuviškos plokštelių mu Suvažiavime buvo skaitytos tokios pa- zab Bendrovės Lietuvių Skyriaus patarna
S. Vykinto — Lietuvių kalbos vimais. Tiems, kurie tuo dar nepasinau
zikos pašoko. Neustadto veikliesiems lietu. skaitos:
viams, ypač' p.p. Pareigienei, Petkevičie. reikšmė; T. Gailiau^ — Lietuvos sportas; dojo, geriausias patarimas — pasiteirauti
nei, Rotenbefgienei ir Simanavičienei beii S. Vykinto — Lietuvių literatūra (istorinė pas tuos tauiečius, kurie yra siuntę per Ta
jų bičiuliams tenka palinkėti ir toliau ne-. apžvalga); V. Banaičio — Lietuviškoji mu zab Lietuvių skyrių. Patogumas yra toks,
pavargstant sėkmingai kurstyti lietuvybės zika šiapus ir anapus Geležinės Uždangos; kad atsilyginti už siuntinius galima Vo___ — 1918-1940 ...
__ ...A.—
palaikymo ugnelę. Minėjime dalyvavo apie Dr.
Geručio
m. Nepriklau- kietijoje; antra, per šią bendrovę pasiuntę
sorriybės
laikotarpis;
Dr.
J.
Deveikės—visada gali būti tikri, kad pasiunčiama
50 asmenų. Šia proga Balfo Neustadto apylinkės įga Lietuvos valstybės vaidmuo Europos isto aukštos rūšies prekės ir viskas atliekama
liotinė p. M. Pareigienė išreiškė Neustadto rijoje; Dr. J. Griniaus — Kultūrinė būklė sąžiningai ir tvarkingai. Todėl visi, kurie
mamyčių ir visų lietuvių vardu didžią pa Lietuvoje dabartiniu metu; K. Drungos— tik yra priversti pasiųsti siuntinius, pirmo
dėką E. Jankutei, gyvenančiai Kanadoje, dabartinis gyvenimas Lietuvoje; S. Anta je eilėje prašomi parašyti šiuo adresu:
už jos suteiktą didelę piniginę auką, įgali naičio — Atomas; A. Krivicko — Lietuviš TAZAB, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke
London W.ll.’ England.
nusią šį Motinos dienos minėjimą suruošti. kuoju dailės keliu; P. Zundės — Bendruo Gardens,
Nemokamai pasiunčiami kiekvienam lie
menės organizacijos reikšmė.
J. P.
Taigi iš viso buvo 11 paskaitų. Be to, V. tuvių kalba iliustruoti katalogai ir pagei
daujamų medžiagų pavyzdėliai.
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS VASARIO Banaitis pravedė dar labai gyvas diskusi
MES PIRMA PASIUNČIAME UŽSAKY
16-SIOS GIMNAZIJOJE
jas tema — Lietuvybės išlaikymas. Visos
TUS SIUNTINIUS, O TIK VĖLIAU UŽ
paskaitos
buvd
gerai
paruoštos,
daugiau

Balandžio 8-17 d.d. Vokietijos liet. Bend
JUOS ATSILYGINAMA.
ruomenės KV su FECS finansine parama sia rankraščio forma. S. Antanaitis savo
surengė lietuviškojo' jaunimo suvažiavimą- paskaitą apie atomą labai įdomiai iliustra
VAŽIUODAMI ATOSTOGŲ —
kursus. Tuoj jo Velykų Vasario 16 gimn. vo dviem filmom ir fizikos eksperimenNEVAŽIUOKIME BE LIETUVIŠKOS
būstinėn pradėjo rinktis iš įvairių Anglijos tais. V. Banaitis apie lietuviškąją muziką
KNYGOS!
ir Vokietijos vietovių jaunieji dalyviai. Da ne tik pasakojo, bet ją ir muzikiniais paDr. V. Sruogienė — Lietuvos istorija —
lyvių sąraše — 54 pavardės, iš kurių 18- vyzdžiais paįvairino.
studentai. Kiti — Vasario 16 gimn. vyrės- *Vasario
’------ 16 gimn. muzikos- mokyt, muz. 16 šilingų.
šventoji Istorija, Naujasis Įstatymas —
niųjų klasių mokiniai, kitose gimnazijose Motgabis sudarė chorelį, kuris jau po trijų
,
besimokąs jaunimas ar panašaus išsilavi trumpų repeticijų gražiai pasirodė suva 3 šil. 6 penai.
žiavimo uždarymo metu.
Prof. Skardžius — Lietuvių kalbos va
nimo bei amžiaus jaunuoliai.
Remdamasi praeities patyrimais, KV šie
Lietuviškosios ir tarptautinės muzikos dovas — 15 šilingų.
J. Mingirdas — Patarlės, priežodžiai, pokė šį kartą sutelkti išsilavinimo atžvilgiu plokštelėmis buvo įvairinami vakarai. Ta
galimai vienodesnę suvažiavimo dalyvių proga jaunimas gavo ir pasišokti. Gimnazi sakiai — 22 šil., kietais^viršeliais 25 š. 8 p.
J. Daudzvardis — Popular Lithuanian
sudėtį, nes tuo atveju ir prelegentams už jose besimokąs jaunimas 22 vai. turėjo jau
davinys lengvesnis ir patiems dalyviams būti lovose, tik studentams buvo specia recipes — 14 šil. 8 p. (Virimo knyga).
A. Baronas — Valandos ir amžiai, reliprograma ir dalyvavimas diskusijose dėl liai leista savo kambariuose dar padisku
jos prieinamesniš. O tai ypatingai svarbu, tuoti, šachmatais palošti ar kuriuo kitu ginai pasakojimai ir legendos — 7 šil. 4 p.
Lietuviškos plokštelės, visa periodika,
net ir svarbiausia, nes jaunimo suvažiavi- būdu pabendrauti.
mai-kursai skiriami jaunimui, o ne rengė Paskutinę suvažiavimo dieną buvo dar kiekviena knyga gaunama pas
jams ar paskaitininkams.
padiskutuota dėl paties parengimo gerų ar DAINORA, 49, Thornton Ave., London,
Taip pat, remiantis ankstyvesniųjų me- nepavykusių pusių. Dalyviai išreiškė savo W.4.
tų patyrimais, iš esmės buvo siekta pasiten pageidavimus, pažadėjo pasisakymus dar
kinti kasdien tik viena paskaita ir ją paly- laiškais atsiųsti, ir visa tai KV atidžiai sau
ATOSTOGOS BOURNEMOUTH
dinčiomis diskusijomis. Tik, palyginti, blo susiregistravo, kad ateityje jaunimo pa Patogus privatus namas, šiltas ir šaltas
gas šių metų laiko oras vertė keletą dienų rengimai būtų dar labiau pasisekę.
vanduo kambariuose, spyruoklinės lovos.
papildyti ar ir popietinėmis paskaitomis.
Suvažiavimą IV.9, po katalikams ir evan Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė 5f ginės.
Tačiau aplamai tektų tokių parengimų rė gelikams įvykusių pamaldų, atidarė KV Labai geras maistas, puikiai pagamintas,
muose palikti galimai daugiau laisvo lai- pirmininkas E. Simonaitis, pasveikinda puikus patarnavimas.
ko, kurio metu pats jaunimas galėtų savo mas dalyvius rengėjų, t.y. KV., vardu. Vi Penketas minučių kelio iki autobuso, ve
iniciatyva papildomą programą susigalvo sai suvažiavime programai pirmininkavo žančio į pajūrį ir jūros tiltą.
ti ar tiesiog pokalbiuose pagilinti pažintį ir protokolavo iš paties jaunimo sudaryti
Rašyti: F.P. Česnauskas, Exonia, 100 Al
ir asmeniškus ryšius. Pastarasis dalykas prežidiumai. Administraciniu suvažiavimo ma Road, Bournemouth, Hants.

VOKIETIJA

VISŲ RŪŠIŲ SIUNTINIUS PATIKIMIAUSIAI

PERSIŲS JUMS TIK

TAZAB BENDROVE
PASIUNTUSI ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ SIUNTINIŲ!
A
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TIK TAZAB BENDROVĖ BE JOKIŲ NUOŠIMČIŲ DUODA GEROMIS

IŠSIMOKĖTINOMIS

SĄLYGOMIS!

TIK TAZAB BENDROVĖJE PREKIŲ KAINOS PAGAL JŲ KOKYBĘ!
JEI REIKALAS VERČIA SIŲSTI, TAI SIŲSKITE TIK PER TAZAB
BENDROVĖS LIETUVIŲ SKYRIŲ:
1, LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll.

Visada siuntinių reikalais atsiminkite šiuos adresus

TAZAB, 22, Roland Gardens, S.W.7 arba
TAZAB, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

Nr. 20. (511) 22. 5. 1958 .

EUROPOS LIETUVIS
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Sekminių berželiai
Sekminės — viena svarbiausių krikščio
niškojo pasaulio švenčių. Jos būna penkias
deišimtąją diena po Velykų. Ta diena šven
šlama prisiminti Šventosios Dvasios nu
žengimui ant mokytinių. Tai yra trečioji
ir paskutinioji didžiausia
metų šventė
Kristaus garbei.
Si šventė artimai siejama su žydų pava
sario švente Pentecot ne tik istorine pras
me, bet ir idėja. Žydai švenčia pavasario
švente išreikšti Dievui dėkingumų už pir
muosius žemės vaisius, o krikščionys —už
pirmuosius dvasios vaisius.
Ankstyvoji krikščionių bažnyčia Pentecotu vadina visų laikotarpi nuo Velykų iki
Sekminių. Tai buvo didžiausias džiaugsmo
laikotarpis. Vėliau, apie 305 m., jau pradė
jo atskirai švęsti 40-tąją dienų (Kr. į Dan
gų žengimas) ir 50-tųjų (šv. Dvasios nu
žengimas).
Nuo pat pirmųjų krikščionybės laikų tos
dvi dienos buvo ypač iškilmingai švenčia
mos (385 m. bažnyčios užrašai Jeruzalėje):
(vairios bažnytinės apeigos ir eisenos gat
vėmis su žvakėmis ir altoriais pakeliui ir
tt. Viduramžiai turėjo savotiškų sekmi
nių. Pvz., nuo bažnyčios stogo buvo palei
džiamas | bažnyčią karvelis, ugnies kamuo
lial, rožių lapeliai ir t.t, Dar ir dabar kar
velis ir ugnies liežuviai figūruoja kaip Šv.
Dvasios simbolis.
Per Sekmines stengiamasi dėvėti baltus
rūbus, kaip nekaltybės ženklą, vaikai ruo
šiami pirmajai komunijai, ir t.t.
Net ir Anglijoje, kur paprastai didžiųjų
švenčių švenčiama tik pirmoji diena, Sek
minių antroji diena švenčiama ir dabar,
nors ją ir pavadino Banko
atostogomis.
Mat, viduramžiais antrąją Sekminių diena
vykdavo didžiausios mugės — jomarkai.
Smulkiau nebeliestu bažnytinių apeigų,
kaip tokių, o pereisiu prie vadinamųjų pa
saulinių apeigų ir prietarų, susijusių su
pavasario švente.
Berželiai. Berželius statydavo abiejose
durų ar vartų pusėse, kad šeimininkai gy
ventų santaikoje. Trobų lubas iškaišydavo
beržo šakomis, kad Sv. Dvasia, atskridusi
j tuos namus, turėtų kur atsilsėti, o tada ir
visa šeimyna gyvens santaikoje. Grindis
išbarstydavo ajarais. Tas paprotys siekia
gilią senovę ir yra augalų kulto liekana.
Europos pietuose namai puošiami berže
liais jau pirmąją gegužės dieną, o daugiau
i šiaurę, kur gegužės pradžioje medžiai pa
prastai dar tebėra neišsprogę, tokia žalu
mynų šventė nukeliama vėlesniam laikui,
būtent, Sekminėms. Apie Lietuvos papro
čius švęsti Sekmines užtinkame žinių pra
eito šimtmečio pradžios rusų ir lenkų už
rašuose.
Kaimo jaunimas statydavo pievoje mar
gais kaspinais išpuoštą berželi. Jaunimas
rinkdavo Iš savo tarpo gražiausią merginą,
uždėdavo jai ant galvos vainiką, apsupda
vo ją visą berželių šakomis, atvesdavo ir
pastatydavo ją šalia išpuošto berželio ir
čia linksmai dainuodavo ir šokdavo. Tokių
papročių dar ir dabar yra
Vokietijoje,
Prancūzijoje, Anglijoje ir kitur (vadinama
gegužės mėnesio medžiu). Taip žalumynais
aprengtas žmogus esąs pačios augumo die
vystės pavaizdavimas, ir atitinkamais šū
kiais prašoma derliaus palaimos.
Kitas plačiai paplitęs praeito šimtmečio
paprotys tai .karaliaus“ ir „jaunųjų po
ros“ rinkimas.
Anksti Sekminių rytą, išginusios galvi
jus, merginos prasimanydavo (vairių išdai
gų. Bernai atsinešdavo muzikos ir gėrimų,
o merginos įsidėdavo indėlio. Sukurdavo
laužus, vaišindavosi ir linksminosi. Mėgia
miausia jų pramoga buvo vestuves kelti.
Iš visų merginų išrinkdavo vieną, kuri gra
šiaušia Jaunąja“, o iš bernų — „jaunąjį“.
Aišku, bandos ganymu nebebuvo kada rū
pintis. Todėl patys šeimininkai naktį ne
miegodavo ir saugodavo gyvulius, nes už
gyvulių per Sekmines padarytus nuosto
lius negalima buvo reikalauti atlyginimo.
Toks „vestuvių vaidinimas“ kartais būda
vo ruošiamas ir Joninių naktj.
Sekminės dabar mums beliko lyg ir pie
menų šventė. Piemenys jau Sekminių iš
vakarėse pargena namo karves visaip iš
puoštas žalymynais. Tada kitą dieną jie
esti laisvi nuo ganymo ir ruošia „rinklia
vas“ — renka iš šeimininkų
dovanas ir
švenčia savo šventę, kurios svarbiausias
patiekalas yra kiaušinienė.
Sekminių pirmosios dienos rytą galvi
jus už piemenis išgena merginos ( o kai
kur ir patys piemenys). • Kiekvienas pie-

Metinis išpardavimas!
(Tik dvi savaitės)
3 šilingai nuolaidos iš svaro
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Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir
eilutės (kostiumai) moterims ir vyrams iš puikiausios medžiagos ir kiekvienam pagal norimąjį stilių ir prieinarnomis kainomis. Dirba žemyno ir
angliškųjų stilių specialistai.
JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford.
(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos,
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muo stengiasi kuo anksčiausiai išginti sa
vo bandą, paskelbdamas tai trimitu. Pasku
tinis išginęs išjuokiamas ir visaip pra
vardžiuojamas. Manoma, kad anksčiausiai
išgintosios karvės duodančios daugiau pie
no. Toks prietaras yra užsilikęs ir kituose
Europos kraštuose, o ypač Alpėse. Pieme
nys puošia karves, kad už gražų papuoši
mą gautų iš šeimininkų dovanų, bet šykš
čių šeimininkų karvėms kitą dieną tarpu
ragėj pririšdavo kokį kelmą ar stagarų.
Sekminės žinomos ir puotomis. Puotauja
ne tik piemenys, jiems neapsileidžia ir su
augusieji. Pirmąją Sekminių dieną šeimi
ninkės verda virtinius, pyragiukus, lašini
nius ar varškinius kleckus ir t.t. Kiekvie
nas turi suvalgyti, mažiausia, po septynis
kleckus.
Būdingieji Sekminių šventės pasireiški
mai — žalių medelių statymas,
„kara
liaus“ arba „jaunųjų poros“ rinkimas, kar
vių vainikavimas ir piemenų šventė, bend
ra puota — yra žinomi daugeliui Europos
tautų. Sekminių apeigos turi ryšio su senu
augalų kultu pavasario metu, iš kurio išsi
rutuliojo ir kiti šios šventės papročiai. Aiš
kiai matyti Sekminių apeigų ryšys su ki
tur tokia papuliaria . gegužės pirmosios
švente. Ir dabar jaunimo pasilinksminimai
vasarą atvirame ore ar miške yra vadina
mi ’ „gegužinėmis", neatsižvelgiant, kurį
mėnesį jie būtų ruošiami.
Dar keletas papročių ir tikėjimų, kurie
buvo būdingi lietuviams. Senesnieji kaimo
žmonės, vyrai ir - moterys, Sekminių me
tu eidavo į laukus „rugelių lankyti“. Jie ti-

kėdavo, kad jeigu Sekminių metu aplan
kai rugius, tai geresnis bus derlius.
Iš kitų Sekminių pramogų paminėtinas
supimasis sūpynėse ir jaučių badytinės.
Kiekvienas artojas stengdavosi prieš Sek
mines gerai atganyti savo jautį ir paruoš
ti badytinėms. Stipriausias ir visus nuga
lėjęs jautis būdavo vadinamas „viršinin
ku“. Nustojus jaučiais arti, — išnyko ir šis
paprotys.
Sekminių metu skiriame daug reikšmės
ir vandeniui.
Sekminių pirmąją dieną
šlakstydavo laukus vakarykščiai pašventin
tu bažnyčios vandeniu, kad nebūtų visokių
vabalų.
Per Sekmines geria švęstą vandenį, kad
velnias prie žmogaus nepristotų. Be to, juo
šlaksto namus ir mirštanti. Prieš Sekmines
daugelis vengia maudytis, nes galinti pikta
dvasia pristoti.
Nuo Sekminių jau visai
drąsiai eina maudytis, nes vanduo šventas,
nebeprilips jokios ligos ar votys, o nuo reu
mato padedąs vanojimasis Sekminių metu
surištomis jaunų berželių vantomis, čia
vėl slypi tikėjimas j magišką žalios šakelės
jėgą.
Tad lietuviškos Sekminių apeigos ir pa
pročiai turi gana daug aiškių pažymių, ku
rie rodo, kad seniau apie tą metą buvo
švenčiama pavasario šventė, kurios metu
piemenys ir ūkininkai džiaugėsi atgijusia
gamta, tikėjosi iš gamtos dievystės palai
mos ir gero derliaus, tuo tikslu darė tam
tikras apeigas ir būrimus, o čia medeliai
ir žalumynai užėmė vyraujančią vietą.
O. Kairiūkštienė

NEBEIŠLEIDŽIA Į UŽSIENĮ
Savaitraštis „Vienybė“ išsispausdino iš
Vilniaus gautą laišką, rašytą kovo 15 d.,
kuriame rašoma:
„Kaune ir Vilniuje su gyvenamais plo
tais tikrai sunku. Neretai pasitaiko, kad
žmones iškrausto, ir jiems tenka gyventi
palapinėse. Viena mano bendradarbė per
nai vasarą 2, 5 mėnesio gyveno palapinėje
su vyru (jis chirurgas) ir pusantrų metų
sūneliu. Mat, miestai labai perpildyti —
suvažiavo čia labai daug lietuviškai visai
nekalbančių gyventojų iš plačiosios tėvy
nės.
Važinėti pas mus laisvai negalima (ne
bent tik su komandiruote); ten, kur gyve
ni, esi pastoviai priregistruotas, o jei, pvz.,
atostogauti parvažiuoju pas tėvelius, tu
riu per tris dienas registruotis milicijoje,
kitaip — pabaudos ir visoki nemalonumai.
Pastoviai apsigyventi Vilniuje dabar visai
beveik neįmanoma, tiesiog uždrausta čia
registruoti naujus gyventojus, žinoma, tai
galima rusams ar kitiems, kurie turi pa
žinčių atitinkamuose sluoksniuose.
Man gaila, kad nebegaliu nusiųsti šluo
tos — joje daugelis mūsų gyvenimo reiški
nių atsispindėjo. To laikraščio daugiau į
užsieni nebeišleidžia.
Dabar pas mus išėjo jauno rašytojo Rim
kevičiaus knyga „Studentai“. Jos nepra
leidžia, negaliu nusiųsti. Ji taip pat buvo'
sulaikyta, abejojo, spausdinti ar ne? Mat,
ten irgi visokių „nesveikų“ minčių pasi-

Pranys Alšėnas, Kamada

Nėra dar blogai, bet blogėjimo simptomų
yra
Tremtis ir gyvenimas svetur, be abejo
nės, gniuždo ir laužia bei lenkia prie žemės
daugelio kraštų žmones. Tas pats darosi
ir su mūsiškiais lietuviais. Kitų tautų ben
druomenėse esama dar didesnių palūžimo
žymių, negu pas mus. Lietuviuose kultūri
nė, visuomeninė ir Tėvynės vadavimo veik
la, palyginti, dar nebloga. Kiti sako, kad
net labai gera. Dar stovyklinio gyvenimo
laikais Vokietijoj, pasižiūrėjęs Čiurlionies
ansamblio programos išpildymo,
vienas
JAV armijos pulkininkas paklausęs šalia
sėdėjusi lietuvį: „Kiek gi tos lietuvių tau
tos yra?“
Tas atsakęs, jog 3 milijonai.
Amerikietis pakraipęs pečiais ir tiek tepridūręs: „Hm... bet jūs šokate ir dainuoja
te, tarytum būtumėt 20 milijonų tautos ats
tovai‘...
Nežiūrint tai, kaip tas kinietiškas priežo
dis sako, kad „Ir šimto mylių kelionė pra
sideda žingsniu“, taip ir pas mus — tam
tikro nuovargio veikloj, lengvučių nutautimo simptomų bei sumaterialėjimo žymių
pradedama po truputi jausti.
Nuovargio žymės spaudos žmonėse
Kiek daug ir kokių gerų žurnalistų, ra
šytoji) ir apskritai rašto žmonių mes turi
me išeivijoj! Deja, daugelis mūsų didžių
spaudos ir rašto žmonių čia išeivijoj nebe
rodo jokių gyvybės ženklų. Kas juos taip
prispaudė ir kas atitraukė nuo plunksnos
— net sunku ir pasakyti. Jeigu išeivijos
gyvenimas jau būtų toks klastingas ir pra
žudytų visus plunksnos žmones, tai svetur
gyvendami nebeturėtume laikraščių, nebeišleistume knygų ir t. t. Bet iš tiesų taip
nėra. Yra rašančių ir išsitenkančių ir fa
brikuose kasdieninės duonelės užsidirbti
ir prie rašomosios mašinėlės
trumpučio
laisvalaikio metu. Vadinasi, tik ryžingumo
reikia, o rašyti, kurti ir veikti galima rasti laiko ir ypatingai sunkiose sąlygose. Jei
gu kas neberašo, tenka spėti, kad jį už
valdė kitos jėgos.
Ne tik tremtyje ar išeivijoj, bet net na
cių kacetiniam pragare kūrėjai rašė, kūrė.
Štai, pagal Rapolo Mackonio memuarus,
pavadintus „Pragaro dugne“, amžinos at
minties kūrėjas Balys Sruoga Stutthofe ši
tokiose aplinkybėse rašė:
„Sėdi prie lango, popierių ant kelio pasi
dėjęs, ir dairosi, lyg viską aplinkui norė
damas susprogdinti.
Kartais užsikemša
rankomis ausis,
nenorėdamas
girdėti
triukšmo, ir taip sėdi ištisas valandas. Ir
kai triukšmas-klegesys aptilsta, žinoma, ne
ilgam, Sruoga įkimba rašyti. Pasilenkęs,

taiko. Tą knygą bematant Išpirko. Mat,
pas mus nėra geresnės reklamos, kaip nei- '
giamas atsiliepimas spaudoje ar kur ki
tur „reikšmingoj“ vietoj“.

PASAULYJE
— Komunistinė Kinija pagamino pirmą,

ii automobilį.

— Rusai paleido areštuotuosius 10 žve
jų laivų.
— Maroką valdyti perėmė nacionalistų
partija.
— Kanadoje vyskta dalinis geležinkelių
streikas.
— Britų dirbtinė saulė — Zeta greit pa
sieksianti 10 mil. laipsnių karščio.
— Indonezijoje vyksta kovos tatp vy
riausybės ir sukilėlių.
— Švedai atidaro savo religininko Ema
nuel Swedenborg kapą, norėdami įrodyti,
kad jis yra be galvos kiaušo, esančio pa
slėpto Anglijoje.
— Bolivijos vyriausybė praneša,
kad
krašte sukilimas numalšintas.
— Arkivysk. Makarios pareiškė
norą,
kad juo greičiau būtų išspręstas Kipro sa
los klausimas.
n
— Kipre policija rado daug paslėptųsprogmenų.
— Vakarų Vokietija galvoja įsivesti niir-ties bausmės įstatymą.
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Pavojai, kurie žlugdo mus
Žinoma, nelengva šiuo metu kalbėti apie
svetur gyvenančių lietuvių tarpe beprade
dantį pasireikšti abejingumą tiems daly
kams, kurie mums buvo ir turi būti šven
ti, tarytum relikvijos, nes dažnas iš be
skabančiųjų, jeigu nepasako ar neparašo,
bent pagalvoja:
„Pamokslautojas atsira
do...“ Turkai tokiam reikalui turi itin gud
riai supintą priežodi: „Sakydamas kitam
teisybę, laikyk vieną koją įdėjęs i balno
kilpą“...
Na, bet vis tiek spaudos žmogus negali
nutylėti tai, ką jis mato, nujaučia ir žino,
kad kurioje nors srityje pradedame apsi
leisti. Šiandieninis bent kokios rūšies mū
sų apsileidimas jokiu būdu nedovanotinas
kenčiančios ir kraujuojančios Tėvynės aki
vaizdoje.

.

beveik susikūprinęs, neatitraukia plunks
nos nuo popieriaus, stengdamasis negirdė
ti lyg avily verdančio kalbų ūžesio.
Bet
kur tu, žmogau, išlaikysi! čia vienas suri
ko dėl kokio nors mažmožio, kitas, drybso
damas lovoj, garsiai nusižiovavo, sušvilpė,
trečias ėmė pasakoti nešvankų anekdotą,
dar kitas užtraukė ariją ar dainušką. Ma
tau, kaip Sruoga nervingai susižeria popis
riaus lapus ir, užsimovęs kepurę, sprun :a
į kiemą. Ką jis tokiais momentais pergy
veno — tur būt, ir patsai nebūtų galėjęs
apibūdinti“... Tad, va, kaip teko kurti žmo
gui, bet jis vis tiek kūrė, rašė.

Žodis kitas apie nutautėjimo problemą
Čia taipgi aliarmuojančios padėties dar
nėra, bet nepageidaujamų simptomų jau
matyti. Žiūrėkime, susiranda tokių tėvų
Šiaurės Amerikoje — JAV, Kanadoj, gali
mas dalykas, ir kitur, kurie nebemato rei
kalo saw vaikučių siųsti į lietuvišką nors
šeštadieninę mokyklėlę, o jie patys — su
augusieji keičia ir amerikonina arba kanadina savas pavardes ir t. t. Dar laimė, kad SH
tokių nedaug yra. Tačiau tokie reiškiniai
jau yra skambutis, rodąs artėjanti pavojų.
Būdinga, jog naujieji ateiviai yra mažiau
atsparūs nutautėjimui, kaip senosios kar-'
tos imigrantai į šiuos kraštus atvykę. Gai
la, kad tokie žmonės nežino, jog varna,
nors kažin kokio paukščio plunksnomis pa
sidabinusi, vis tiek liks varna. Kas geras
savo tautos tėvynainis, tas geras ir kito
krašto gyventojas. Priešingu atveju žmo
gus dažnai nebeatitinka savo žmogiškosios
paskirties.
JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas, W.
A. Douglas, neseniai kalbėdamas Čikagoje
per Imigrantų Globos lygos parengimą, pa
tarė imigrantų vaikams nesistengti kaip ga
Įima labiau prisitaikyti prie vidutinio ame
rikiečio. Teisėjas pažymėjo, kad reikalin
gas yra žmonių įvairumas. Amerikai reika
linga žmonių, kurie mokėtų daugiau kalbų,
kurie galėtų į daugelį tautų prabilti jų kai
ba, jų tarme. Amerikai reikalinga žmonių,
kurie įstengtų aukšąsias Europos ir Azijos
idėjas išversti ir perduoti amerikiečiams.
— Imigrantai buvo mums gražus įkvė
pimas, praplėčiąs mūsų pasaulio akiratį,
— kalbėjo teisėjas Douglas. — Mums rei
kalinga jų nauja srovė, padedanti mus pa
daryti gyvu, simpatingu pasaulio bendruo
menės nariu.
Sveikindamas imigrantų atstovus, teisė
jas dar pažymėjo:
— Mes norime, kad jūs būtumėte skirtin
gos asmenybės, individualūs savo mintiji
mu, kaip kad buvo Einšteinas, Fermi, Tos
canini ir kiti pabėgėliai nuo tironijos, pade
ję Amerikai išaugti.
s
Taigi niekas nesižavi tais, kurie stengiasi plunksnas pakeisti svetur. Tad neužmirš
kime lietuviais besą. —
Lietuviais esame mes gimę, lietuviais
turime ir būt...

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)
421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.

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

ACTON PHARMACY

8■
f

(EXPORT) LTD.

24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712
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 t.t.
JŪROS KELIU: Singerio 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!

MIELI SKAITYTOJAI,

Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių
supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai
yra:
PASAULYJE
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place,
— Atšauktas jugoslavų-rusų ekonomi London, S.W.7.
nės komisijos susitikimas.
Tclh. Kensington 4281.
— Amerikiečiai remia pinigais Jordaną,
anksčiau remtąjį britų.
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san
— Franco yra pareiškęs, kad jau yra dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir
paskirtas Ispanijai valdyti jo įpėdinis.
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rubus ir
— Prie Casablankos sudužo belgų lėktu
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
vas; žuvo 65.
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