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TARP BŪTI AR NEBŪTI

Krikščionys ir atominiai ginklai

STUDIJINIAI PRANEŠIMAI PLB SEIME

Seimui bus patiekta visa eilė išsamių
Bangomis mažėja lietuviškoji Europa.
Galimybė apginkluoti Vakarų Vokietijos
J. Vidzgiris (ELI)
kos reikalu ,kiek kurios sutartys gali ki pranešimų, nušviečiančių dabartinę mūsų
Vis rodos, kad ten gera, kur mūsų nėra,
toms tautoms sudaryti pavojų ir panašiai. tautos padėtį išeivijoj ir okupuotame kraš
dėl to kyla sparnai, ir žmonės skrenda į kariuomenę atominiais ginklais sukėlė šio
Tokių ginčytinų klausimu atvejais yra te. Pranešimus ruošia: V. Meilus — PLB
užjūrius, tolyn nuo namų, nuo tos europiš- krašto visuomenėje karštų diskusijų, ne
Nusiginklavimo tikslas — sustiprinti tai didelis pavojus pasiduoti iliuziniams no organizaciniai klausimai, St. Barzdukas—
kosios bazės, kuri turėtų būti geležinio at minint opozicijos politinių manevrų. Ry
sparumo, stipri ir nepalaužiama, kai viską šium su tuo septyni žymūs vokiečių katali ką pasaulyje, nesudarant grėsmės tautų rams, kurie pakankamai neįvertina gre Tautinės bendruomenės išsilaikymo gali
Todėl nepakankamos yra to siančių pavojų bei tikrų sprendimų sunku mybės ir priemonės, J. Rajeckas —Laisvo
imame svarstyti žiūrėdami į reikalus iš tau kų teologai išleido viešą pareiškimą, kuria saugumui.
kios
priemonės,
kaip antai: sustabdyti ato mo. Krikščioniškoji politika turi būti rea jo lietuvio pareigos ir galimybės dalyvauti
me
plačiai
išdėstyti
krikščioniškosios
tai

tinio taško. Bet tie svarstymai tuojau už
Tai dėmesio minių ginklų bandymus, vienašališkai atsi listinė, nes kur yra ginklų, ten jie gali bū Lietuvos išsivadavime, Dr. St. Bačkis —
mirštami, kai iškyla klausimas, ar čia ma kos politikos reikalavimai.
no vaikams geriau augti ir kurtis ateitį se vertas dokumentas, turįs bendros reikšmės sakyti atominių ginklų, įsteigti demilitari ti netinkamai panaudoti.. Šiuo metu pasau Lietuvos valstybės tarptautinė teisinė ir po
nutėje Europoje, ar turtingesniuose ir dau katalikų nusistatymui, sprendžiant šiuolai zuotą zoną. Visos tokios priemonės drauge liui pačią didžiausią grėsmę sudaro moder litinė padėtis.
Be to, pranešimus, kurie nušvies dabar
giau išteklių turinčiuose ir daugiau galimy kinius klausimus. Dėl jo didesnės apimties turėtų būti susietos -su visuotinė ginklavi niausiais kovos ginklais aprūpinta valsty
Tokia kontrolė yra svar bė, kuri neišvengiama istorinės raidos pa tinę okupuotosios Lietuvos ir pavergtosios
bių žadančiuose užjūrių kraštuose. Tokie čia tenkinamės tik kai kurių pareiškimo mosi kontrole.
biausias dalykas ir visų valstybių tikros sėka laiko bedieviškosios pasaulėžiūros lai tautos dalies padėtį, ruošia: A. Vaičiulai
sprendimai ir barsto mūsų europinę kolo minčių santrauka.
taikos valios, matas.
mėjimą ir tam pasiekti bei pagreitinti iš tis, Pr. Skardžius, L. Dambriūnas, Tėv. V.
niją ir stato ją prieš tam tikrus likiminius
Krikščioniškoji taikos politika neapsiri principo naudoja visas priemones. Dėl to Gidžiūnas, Pr. Vainauskas, J. Audėnas ir
Taika ir teisingumas
pavojus.
boja ginklavimosi kontrole, bet reikalauja negalima pasitikėti derybomis ir susitari Dr. A. Trimakas.
Likusieji, žinoma, gyvens. Užsidirbs duo
Krikščioniškoji taikos politika remiasi
Visi šie pranešimai bus Seimo posėdžiuo
ną darbingieji, o nepajėgiaisiais kas nors dieviškuoju taikos įsakymu, kurio tikslas šalinti tarp tautų esančią neapykantą, ūki mais, kol galios tokia klaidinga pažiūra.
Lygiai didelį pavojų sudaro ir klaidingos se peržvelgti, o vėliau numatoma juos iš?
rūpinasi ir ateityje rūpinsis. Kiek čia žmo išsaugoti žmonėms Dievo teikiamąsias gė niųš, visuomeninius ir valstybinius priešta
gui reikia? Jis gali pasitenkinti ir mažu, rybes. Krikščionys atmeta pažiūrą, pagal ravimus bei nelygybę, puoselėti solidaru alternatyvos, tarsi atominis apsiginklavi leisti atskiru leidiniu.
kai kalba eina dėl pilvo pasotinimo. Tik ar kurią karai yra neišvengiami. Priešingai, mą ir lygiateisiškumą. Pastarųjų metų pa mas prilygtų pasirinkimui tarp savižudy
LIETUVIŠKOS MUZIKOS - DAINOS
mes galim gyventi vien duona? Ar galim tarptautinės taikos klausimą jie laiko rea tirtis rodo, kad reikia stiprinti Jungtinių bės ir pasidavimo komunizmui. Tokia pa
KONCERTAS SEIMO PROGA
žiūra išreiškiama vulgariu posakiu —„ge
gyventi ir numirti be ženklo, kad buvome lios politikos galimybe ir tuo pačiu įparei Tautų autoritetą, apriboti veto teisę.
TIKRAI ĮVYKS
riau
būti
raudonu,
negu
lavonu
“
.
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žmonės? žinoma, kad galim. Būsim maž gojančiu uždaviniu.
Nuomonių laisvė ir pavojai
koncerto rengimo klausimas prieš kurį
sirinkimas gali kilti tik nelygaus apsigink
daug sotūs ir patenkinti, o kai ateis mirtis,
Tikroji taika yra
teisingumo vaisius.
laiką buvo patekęs į sunkumus. Dabar pa
Taikos politikos tikslai yra bendri vi 1 avimo atveju.
tai ir numirsime. Milijardai gyvena ir mirš Valstybė, tarnaujanti teisingumui,'yra tai
Netotalistinių valstybių stiprumą sudaro aiškėjo, kad šis koncertas Carngie Hali sa
ta. Užauga kačiukas, užauga medis miške, kos įrankis. Jos galybės panaudojimas tei siems krikščionims, tačiau nuomonių skir
užauga žvėrelis ir žmogus. Tik kai imame sei ginti priklauso nuo pavojuje atsidūru tumai yra galimi, ieškant praktiški; būdų ne tik ginklai, bet ir galimybė visiems pi lėje PLB Seimo metu tikrai įvyks. Jame da
svarstyti, kad žmogus didesnis už juos, kad sių gėrybių vertės, nuo grėsmės dydžiOį ku jai įgyvendinti. Krikščionių pažiūros gali liečiams dalyvauti politinių klausimų lyvaus šie žinomi savo pajėgumu chorai:
jis protingas ir jausmingas, kad jam reikia rį kelia tų vertybių ar teisinės santvarkos nesutapti tokiais klausimais, kokia yra fak sprendime. Todėl nesuderinama su dori čiurlionies ansamblis iš Clevelando, vad.
tėvų žemės ir tautinio savarankumo, tai ir nepripažįstančios jėgos, o taip pat ri.uo už tiškoji grėsmė taikai, kiek numatytosios niais demokratijos pagrindais, jeigu viena A. Mikulskio, Pirmyn choras iš Chicagos,
duonos kąsnis būna nebemielas, jei dvelk- puolimo bei apsigynimo priemonių techniš priemonės gali padidinti ar sumažinti karo kuri grupė mėgina pasisavinti sąžinės mo vad. K. Steponavičiaus, Varpo choras iš To
pavojų, kaip galėtų būti suderinti teisėti nopolį, kad tuo būdu ginčo atveju darytų ronto, vad. St. Gailevičiaus, Dainavos chor
telėja šiurpi mintis, jog teks gyventi ir nu kosios padėties.
,
tautos ar tautų interesai su pasauliniu tai spaudimą teisėtiems valstybės organams. ras iš Chicagos, vad. St. Sodeikos. Taip pat
mirti, kaip ir kiekvienam kitam gyvam su
Faktiškai modernaus karo sunaikinimų
numatoma, kad dalyvaus solistai: Krištotvėrimui,
neturinčiam jokių aukštesnių
laitytė — sopranas, Stempužienė — sopra
troškimų ir idealų. O tokio gyvenimo die grėsmė yra tokia milžiniška,, kad žmonija
nas, Baranauskas — tenoras, Brazis — ba
na ateis, kai dar labiau praretės lietuviš pagrįstai dėl to dreba. Dabartinis ginklų
ritonas ir Žukas — vargonai. Be to, daly
koji Europa, ir tada būsime pasmerkti lik technikos išsivystymo laipsnis jau nelei
vaus apie 50 asmenų simfoninis orkestras.
ti gyviais. Toji grėsminga diena artėja su džia pateisinti jos panaudojimo anksčiau
galiojusiais atvejais. Atsižvelgiant į baisią
Visi chorai įtemptai dirba ir rūpestingai
nuolatiniu mūsų kolonijų mažėjimu.
rengiasi
šiam svarbiam pasirodymui New
Kas galėtų mus, liekančiuosius, išgelbėti naikinamąją moderniųjų, ginklų galią, jų
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios
— Bet gi, dėde, jūs tik vienas, o mūsų
Yorko žymiausioj salėj, kur yra pasirodę
nuo likiminio smūgio? Ko. mums reikėtų, pavartojimo nepateisina net teisėti ūkiniai
daug,
—
prabilo
kažkas
iš
kampo.
kad išliktume gyvi kaip žmonės ir kaip lie ar, kitokį tautiniai interesai, o juo mažiau aiškios ir be aiškinimų.
— Bet aš didelis, o jūs maži, — atšovė visos pasaulio muzikos garsenybės.
tuviai ir savo reikalų sargybiniai Europo prestižo klausimai.
sekretorius ir išėjo.
Oi nelaimė, ką aš matau —
PLB SEIMO ATSTOVAI JAU IŠRINKTI
je?
Prasidėjo darbas. Jis vyko pagal tikslų
Širdį
ver
kaip
yla:
Daugumos kraštų bendruomenės jau iš
Apsigynimo
teisė
ir
pareiga
Išlaikyti savas
organizacijas ir savą
grafiką.
Muzikantai
dar
tik
įpusėjo
užsiė

Numylėtoj mano vietoj
rinko savo atstovus į PLB Seimą. Organi
spaudą.
Tačiau yra atvejų, kai apsigynimas yra
mimą, o žiūrėk į duris jau beldžiasi foto zacinis Komitetas netrukus paskelbs jų
Gyvena barzdyla.
Daugumas tų, kurie pakelia sparnus ir ne tik leistinas, bet uždeda pareigą, reika
mėgėjai, apsikrovę antklodėmis langams pilną sąrašą. Viso bus 112 atstovų.
A. Vienažindys
palieka Europą, yra vis .veiklos ir inicia laujančią iš piliečių didelių medžiaginių ir
dangstyti.
tyvos žmonės. Vadinas, netekdami jų, mes asmeninių aukų. Taip vra, kai užpuolimas
— Gana dūduoti. Laikas pasibaigė.
PLB SEIMO VADOVAS
BETARPIŠKAS VADOVAVIMAS
skurdėjame. Jie nešė ant savo pečių organi sudaro grėsmę tautų moralinei ir fizinei eg
Fotomėgėjus panšiu būdu iškrausto kiti.
Seimo Rengimo Komitetas išleis Seimo
zacinio darbo naštą, garbė jiems, bet rūpės zistencijai; kai kėsinamasi prievarta pri
Jautrus ir rūpestingas yra tas Andriejus Bet nieko nepadarysi, grafikas...
Vadovą, kuriame tilps Seimo darbotvarkė,
tis mums. Kas paims iš jų rankų vėliavą mesti pasaulėžiūrą, beatodairiškai perse Odnolko. Ypač jis rūpinasi pionieriais. Jis
Odnolko, gyvendamas greta, nė- vienos koncertų programos, žinios apie spaudos
ir kantriai neš ją? Jei niekas nepaims, tai kiojančią visas jai priešingas tikėjmo bei tiesiog serga jų reikalais. Širdį jam skau
dienos nepamiršo pionierių,
rūpestingai bei filatelijos parodas ir informacija apie
kolonijose visiškai apmirs gyvenimas. Jei gyvenimo formas ir siekianti paversti išti dėjo, kai jis matė, kad Pabradės miestelio
jiems kasdien „vadovavo“.
PLB Seimą ir Bendruomenę. Leidinį reda
šiandien dalis lietuvių nebeateina į minėji sas tautas mirusiomis sielomis; kai palie pionieriai neturi kur susitikti, pažaisti, pa
Pasigirs tik skambesnis juokas už durų, guos P. Jurkus.
..
mus ir susirinkimus, tai daugumas tų iš čiamos sąžinės laisvė ir teisė į žmogaus meistrauti. Iš kiekvienos tribūnos, kiekvie
jis tuoj ir beldžia kumščiu.
sijungusiųjų dar tebejaučia kažkokį lietu vertą gyvenimą pagal Dievo žodį. Tada ga- name pasitarime, susirinkime, ar konfe
— Kas čia per juokai užsiėmimų metu?
viškos sąžinės graužimą ir bent pakalba ■ lioja ŠV. Tėvo nurodymas: „Yra gėrybių, rencijoje jis reikalavo:
NAUJA ŠVEDO ANSAMBLIO
O kur čia vaikai nesijuoks, jei, pavyz
apie tai, kuriais nors sumetimais slopin turinčių tokios svarbos žmonių bendram
— Gėda, draugai, kad mūsų pionieriai džiui, Algutis padarė automašinos modelį,
PROGRAMA
dami tąjį viduje kylantį balsą. Vadinas, gyvenimui, kad jų gynimas nuo neteisėto savo namų iki šiol neturi!
Gegužės 9 d. Vilniuje buvo Švedo ansam
o
jo
ratai
nesisuka...
Sutryps
garsiau
ko

jie dar tebėra lietuviai. Imkit vėliavą liku užpuolimo yra visiškai pateisinamas. Tau
Ir pradėdavo-minėti visus kaltus dėl to:
blio koncertas visai nauja programa. Spe
sieji ir pajudinkite tuos, kurie dar tebėra ta, kuriai gresia neteisingas užpuolimas ar rajono vykdomąjį komitetą, komunalinio jomis vaikai, o Odnolko tuoj šaukia:
cialiai ansambliui (chorui ir liaiudies ins
—
Ei,
jūs!
Nenutilsite
pagaliau?!
gyvi.
kuri jau tapo auka, negali likti pasyviai ūkio skyrių, liaudies švietimo skyrių ir t.t.,
Ir taip kasdien. Mato Odnolko, kad vie trumentų orkestrui) harmonizuota eilė lie
Tie išvykstantieji daugumas skaitė laik abejinga, jeigu nori krikščioniškai pasi pridėdamas pabaigoje, kad rajono komjau
nas „vadovauti“ pionieriams nepajėgs. Pa tuviškų (nepolitinių) dainų. Šalia jų ir Šo
raščius, pirko knygas. Kas bus, kai suma elgti“.
nimo komitetas irgi dar maža pastangų pa sikvietė jis tada savo pusseserę.
peno „Lietuviška daina“. Atskirai pasiro
žėjęs prenumeratorių skaičius privers su
Pareiga gintis ' liečia ne tik tiesiogiai dėjo, kad pionieriai turėtų geras sąlygas.
— Tu būk, — sako, — pionierių namų dė ir vienas orkestras', grojęs pjesę birby
stabdyti „Europos Lietuvį“, Nidos Knygų
Ir sakysit, rašom feljetoną dėl to, kad jo vedėja ir padėk man su šitais neklauža nei (birbynė su orkestru) ir liaudies dainų
grėsmėje atsidūrusią valstybę, bet taipgi
Klubo seriją, „Rinktinę“ ir kitokius spau
sudaro visos tautų bendruomenės solidaru pastangos iki šiol bergždžios? Ne. Jis savo dom tvarkytis.
motyvais paremtą Švedo kompoziciją „Pla
dos darbus? Ar dėl to pašviesės Europos
mo pareigą. Kol tautų bendruomenės orga pasiekė. Dar praėjusių metų gegužės mene
Ji tuoj ėmėsi iniciatyvos. Tą pačią dieną tūs mūsų laukeliai“, šalia senųjų liaudies
lietuvių ivoinnijose? Ar toks skaudus žings
nis atitolins mus,
jj. lietuvius, nuo nizacija dar neužtikrina tokio solidarumo, sį rajono liaudies švietimo skyrius išnuo visi vaikų prietaisai, muzikos instrumen šokių, programoje buvo ir tais pačiais mo
vien tik gyvybę palaikančių suiveu.n.,, ar valstybės, ypač silpnesnės, gali būti pri mavo iš komunalinio ūkio skyriaus namą tai, stalai iš vieno kambario buvo iškraus tyvais paremtų sceninių šokių kompozici
priartins prie jų? Maža būtų vien tik at vemtos sudaryti gynybos sąjungas. Tokiai ant Žeimenos kranto. Puiki vieta, geriau ir tyti į kitą,
pionieriams likusį vienintelį jų: Meškiukai, Trys mergelės, Landytinis,
(LNA)
sakyti į tuos klausimus. Tais dalykais rei sąjungai priklausanti valstybė, vykdyda norėti nenorėk.
kambarį, o ištuštintame... apsigyveno ji pa Susuktinis.
Tą pat dieną prie namo buvo prikalta
kia stipriai susirūpinti ir pasidaryti prak ma iš to kylančius įsipareigojimus, jų tar
ti. Ir tik vienas laivo modelis, likęs šiame
pe ir apsiginklavimą, atlieka pareigą savo lentelė' „Pionierių namai ". Sunku būtų ap kambaryje, primena, jog čia kadaise buvo
tiškas išvadas, jei nenorime, kad mums
piliečių ir tautų bendruomenės atžvilgiu. rašyti, kaip džiaugėsi pionieriai, kai, eida pionieriai. Matyt, šis modelis labai patiko BUTAUTAS TRENIRUOJA KREPŠINIO
visiškai ir nepataisomai užtemtų svetima
RINKTINĘ
mi iš mokyklos, pamatė šią iškabą. Visi kū
naujajai vedėjai.
padangė. O ji užtems, jei patys sąmoningi
Sovietijos
moterų
krepšininkių rinktinė
liais
suvirto
ten,
rūpestingai
apžiūrėjo
vi

„Europos Lietuvio“, Nidos Knygų Klubo Atominiai ginklai ir jų kontrolė
— Dabar, vaikai, aš čia gyvenu visai ar dalyvauja Lenkijoje (gegužės 8-18) vyks
sus keturis kambarius, iš anksto karštai
Ir teisėtoje gynimosi kovoje
ne visos
.leidinių, „Rinktinės“ ir kitų europiškųjų
visada galite tančiose Europos moterų krepšinio varžy
besiginčydami, „išsprendė“, kur užsiiminės ti jūsų ir, jeigu ko reiks,
spaudos darbų rėmėjai ir skaitytojai patys priemonės leistinos. Doriškai nepateisina fotomėgėjai, kur muzikantai, šachmatinin kreiptis į mane, —- geraširdiškai pareiškė bose. Tos komandos treneris yra lietuvis
nesusirūpins. O tas rūpestis gali reikštis mas vartojimas tokių kovos priemonių, ku kai, aviomodelistai ir visi kiti.
vedėja.
krepšininkas S. Butautas. Rinktinėje iš 12
pilnai sukontro
įvairiais būdais. Yra juk pajėgių prenume rių padarinių negalima
Bet jeigu pionieriai kreiptųsi, tai tik ne dalyvių yra viena lietuvaitė — G. Tulevi-— Nuo ryt, vaikai, pradėsim dirbti ka'.p
ruotis laikraštį ar knygas,
tai atlikime liuoti. Specialistų nuomone, toks nėra ato reikiant, — parėmė jų džiūgavimus pionie į savo „geradarius“ ir sakytų maždaug ši čiūtė.
(LNA)
šventą pareigą ir pakalbinkime juos. Jei minių ginklų atvejis. Todėl atominių gink rių namų vedėja.
taip: „Mieli dėdės! Padėkite mums.iškraus
kiekvienas laikraščio ar knygų ar kitokio lų panaudojimas nebūtinai turi prieštarau
KUBOS CUKRUS LIETUVOJ
Rytojaus dieną prasidėjo kraustymasis. tyti iš mūsų namų mūsų vadovus“.
leidinio prenumeratorius dar prikalbins ti dūrinei tvarkai ir ne kiekvienu atveju Su vėliava, trimitininkais priešaky ėjo pio
Ir jeig ujie dar žinotų, kad jų namų gy
Marijampolės ir Pavenčių cukraus fabri'
vieną, tai bus pagrindo ne tik išsilaikyti, yra nuodėmė.
nieriai .į įkurtuves, nešdamiesi visus mode ventojai dargi nemoka už butą, paprašytų, kai pradėjo papildomą darbo sezoną. Da
bet ir tobulėti. O juk visi mes, kurie dar
Perdėta ir nekritiška sakyti, jog visos lius, fotoaparatus, didintuvus, muzikos ins kad teiktųsi sumokėti.
bar jie baigia gaminti cukrų iš jau pusiau
gerbiame laikraštį ar knygą, tebesvajoja- atominės kovos priemonės nūdien reiškia trumėntus.
J. Siundžius
pagamintos cukrašvendrių masės. Masė
me matyti „Europos Lietuvį“ bent 6 pusla „ištisų tautų savižudybę“
Iš „Tiesos“, 1958.III.2.
ar net „visos
pirkta Kuboje.
(LNA)
Pionierių namų tarpdury plačiai šypsoda
pių, knygas vis stambesnes ir dažnesnes, žmonijos“. Tačiau visiškai teisėtas yra rei masis sutiko juos komjaunimo rajono ko
„Rinktinę“
bent geresniame popieriuje kalavimas kontroliuoti atominių procesų miteto sekretorius Odnolko.
spausdinamą. Bet vien svajonės nieko rea padarinius. Taipgi turi būti panaudotos vi
— Sveiki, pionieriai!
lauš nepadaro. Reikia veiksmo, įsipareigo sos galimybės tautoms išlaisvinti iš slegian
O pionierių veidukai. — kaip saulė švie
jimo. Tie dalykai tai kalnus nuverčia. O čių ginklavimosi varžybų.
čia. Kur čia nešvies, gavus tokius namus.
čia nereikia net kalnų versti, tik trupučio
O, be to, dar pats komjaunimo komiteto
pastangų (kas niekaip nepajėgus parodyti
sekretorius juos pasitinka-, tokį didelį dėDE GAULLE PERĖMĖ PRANCŪZIJĄ
NUMUŠTAS PRANCŪZĘ LĖKTUVAS
pastangų, tas spaudos darbą gali rasti bū
mesį skiria.
Alžyre sukeltam judėjimui vis plečiantis ir
Iš Alžyro skridęs prancūzų lėktuvas nukrito ir
dų ir kitaip paremti).
— Prašau, — nuvedė juos sekretorius Prancūzijoje, parlamentas 329 balsais prieš 224 sudužo ten, kur vyko smarkios kovos tarp pran
XX AMŽIAUS JANICARAI
O jei bus pastangų, tai kolonijų mažėji
paskui save, — eikite čia. — Jis parodė perdavė kraštą valdyti gen. De Gaulle. Kol kas cūzų dalinių ir arabų sukilėlių. Spėjama, kad jis
mas Europoje neįveiks mūsų paversti žmo
perduota 6 mėnesiams. Naujam neparlamenti- buvo pašautas
Vilniaus miesto milicijos valdyba suor pirštu duris.
nėmis, kurie gyvena ir nepalieka ženklo, ganizavo ligi šiol dar nematytą milicijos
Prancūzų daliniai tvirtina, kad jie vienam Al
Pionieriai su visais turtais suėjo į kam niam ministeriui pirmininkui rūpės du svarbiau
jog žmonėmis buvo.
si dalykai: išspręsti Alžyro klausimą ir paruošti žyro ruože užmušė 132 ir paėmė nelaisvėn 31
būrį — vien iš vaikų. Įvilko vaikus į rusiš barį.
Sujuskime, sukruskime. Lietuviškoji Eu ką policijos uniformą ir išleido juos pri
— Dėstykitės šituose dviejuose kamba naują konstituciją, kuri vykdomajai valdžiai su arabą, kitam ruože užmušė 62 ir paėmė nelais
vėn 5.
ropa negali likti tamsi ir juoda.
žiūrėti tvarkos Jaunimo (buv. Bernardi- rėliuose, kaip jums patinka. O už šitų du- teiktų didesnę galią.
nų) sode ir net kai kuriose gatvėse. Bū rų, — jis parodė į uždarytas duris be ran
SVEIKINO TITO
PIPYNĖ GREIČIAUSIAS IR PARYŽIUJ rys sudarytas iš vidutiniųjų klasių mokslei kenos,
aš gyvenu. Atsikrausčiau, kad ga AUTOBUSU STREIKAS TEBEVYKSTA
Už visus sovietinius bėgikus greitesnis vių, vaikų (našlaičių) namų auklėtinių. lėčiau junąg betarpiškai vadovauti, padėti
Chruščiovas pasveikino Tito 66 m. sukakties
Pasitarimai baigti Londono autobusų streiką pa
kaunietis bėgikas Pipynė gegužės mėn. vi Vaikai mokomi eiti viešosios policijos pa kasdieniniame darbe.
sibaigė nesėkmingai. Streikas prasidėjo gegu proga ir pareiškė viltį, kad uesutarimai tarp „bro
dury buvo atsiųstas, kaip sovietinio sporto reigas, tuo būdu iš anksto rengiami poli
liškų partijų” būsią išlyginti.
Ištįso pionierių veideliai. Bet ką padary žės 5d.
reprezentantas, į Paryžių, kur vyko Pran cinei karjerai. Daugumas tų vaikų iš pat si? Daugelis jų atsiduso ir su gerokai nu,
cūzijos darbininkų sporto federacijos suor mažens auklėjami be šeimos, pagal visas slūgusiu entuziazmu
pradėjo dėlioti po
ITALUOS RINKIMAI
INTELIGENTAI BĖGA Į VAKARUS
ganizuotos tarptautinės atletikos varžybos marksistinio-leninistinio auklėjimo taisyk kampus savo daiktus.
Italijoje
parlamenta rinkimus vėl laimėjo kri
Iš Rytų į Vakarų Vokietiją bėga nemaža inte
(Dalyvavo daugiausia sovietinio
bloko les. Formalus tų naujų policininkų viršinin
— Jūs nosių nenuleiskit, — aiškino sek ligentų — universitetų dėstytojų ir kt. Bėgama kščionys demokratai, kaip didžiausia partija. Po
sportininkai). Pipynė ir čia užėmė pirmą kas irgi moksleivis (geležinkelininkų tech retorius. — Juk viskas čia jūsų labui. Ma
vietą 1500 metrų lenktynėse, nubėgęs tą nikumo III kurso) — Genadijus Bielouso- nau, kad jūs turite būti tik dėkingi už vis dažniausia dėl to, kad Rytuose stiprėja šnipinėji jos sekanti yra komunistų partija.
Krikščionys demokratai vieni patys negalės val
mas, pastangos indoktrinuoti marksizmu — leni
atstumą per 4 min. ir 29 sekundes (beveik vas, o faktinis globėjas ir vadovas — mili ką, — nesurado žodžių Odnolko, už ką tu
nizmu ir nekomunistų ar įtartinųjų inteligentų dyti be koalicijos. Jie ir iki šiol valdė tais poka
20 km. vai.)
(LNA) cijos leitenantas G. ževžikovas.
(LNA) rėtų būti jam dėkingi pionieriai.
rio metais koalicijoje su kitomis partijomis.
atleidinėjimas ir persekiojimas

Ten, kur Nemunas banguoja
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Du svarbiausieji tikslai

BENDRUOMENĖS REIKŠMĖ, JOS RAID A IR ATEITIS

Pranas Zunde

(Tąsa iš pereitos savaitės.)
kaip tas vyksmas prasideda? Prasideda jis
Iš anksto reikėtų pažymėti, kad nėra ga taip, kad lietuvis, gyvdhdamas, sakysime,
ieškoti
Įima ir čia visai neketinama pateikti vieno Vokietijoje, turi eiti pas vokietį
bendro veikimo plano, kuris, to tikslo sie darbo, savo interesų vedamas įsirašo na
vokiečių profsąjungą,
kiant, tiktų visiems kraštams. Paskiruose riu į atitinkamą
kraštuose sąlygos yra dažnai net labai skir draudimo kasą, maisto ir kitų buitinių
tingos, ir visi pląnai, kuriuose’į tai nebūtų reikmenų pirkti eina į vokišką krautuvę,
atsižvelgta, būtų nerealūs. Čia bandysiu pradeda domėtis Vokietijos ūkiniu gyveni
nusagstyti tik bent svarbesnes gaires, ku mu, nes žino, kad nuo to priklauso iš da
rių mes turėtumėm laikytis.
Pirmoji ir lies ir jo gerovė, pakliuvęs į vargą, krei
svarbiausioji jų būtų ta, kad Bendruome piasi į vietos gerovės įstaigą — Caritas ar
nės uždaviniai jokiu būdu neturėtų būti Evangelisches Hilfswerk — pašalpos, lais
siauresni už susipratusiems lietuviams bcn valaikio praleisti eina į vokišką kino teat
drus siekimus. Pastarųjų mes radome du rą. Vėliau jam, net jei jis nėra koks eilinis
svarbiausiu: Lietuvos laisvinimas ir lietu oportunistas, vokiečių laikraščiai darosi
vybės išlaikymas. Vadinas, Lietuvos laisvi aktualesni už kitus, vokiškos knygos įdo
nimas ir lietuvybės išlaikymas turi būti ir mesnės savo tematika už kitas, vokiška
bendrinės mūsų organizacijos svarbiausi kultūra jam arčiau širdies, nei kuri kita.
uždaviniai. Jau buvo minėta: juo daugiau Tokia pat evoliucija vyksta ir kituose kraš
■ bendrų uždavinių ,juo lengviau kurti ir iš tuose, kur tik mūsų emigrantų esama. Ją
laikyti bendruomeninę organizaciją.
Iš pristabdyti, drauge stiprinti savo bendruo
braukdami Lietuvos laisvinimą iš bendruo menei mes turime plėsti bendruomenės
menės tikslų,
mes Viena ranka griautu- veiklą J visas galimas kasdieninio gyveni
mėm, ką kita statome.
Antra, mes savo mo sritis. Idealas būtų, jei žmogus visus sa
veikloje turime skaitytis su tuo, kad ir kil vo kultūrinius ir ūkinius-socialinius porei
niausi bei gražiausi siekimai, jei jię nėra kius galėtų patenkinti bendruomenės ribo
susiejami, su žmogaus kasdieniu gyveni se. Bet tai-yra daugiau ar mažiau įmano
mu, ilgainiui išblunka, tampa neberealūs ma tik savo valstybėje, išeivijoje tas idea
ir netenka patrauklumo. Kiekvienas sąjū las nepasiekiamas. Tačiau jei mes padarydis, draugija ar, kaip šiuo atveju, bendruo tumėm viską, kas mums vis dėlto yra priei
meninė organizacija tik tada bus gyvybin narna, tai neabejotinai lietuvybės reikalui
ga, tik tada augs ir stiprės, pritraukdama labai daug pasitarnautumėm. Veikimo lau
savin vis naujas pasekėjų mases, jei kiek kas yra labai platus. Pirmučiausia, bend
vienas narys jausis galįs padaryti ir darąs ruomenė turėtų skirti labai didelį dėmesį
konkretų, regimą ir vaisingą įnašą siekiant šalpai ir tarpusavei pagalbai. Būtų didelis
organizacijos užsibrėžtų tikslų.
Tuos ke dalykas, jei kiekvienas bendruomenės na
lius reikia nariams nurodyti, tas galimybes rys jaustų, kad bėdos ar nelaimės atveju
jiems sudaryti. Nenagrinėjant jų paskirai, jis visada gali pasikliauti efektinga Lietu
pagalba ir parama.
reikią .tik pažymėti, kad tokių galimybių vių bendruomenės
pasireikšti pavieniams nariams konkre ' Steigtini ir visomis išgalėmis palaikytini
čiais savo įnašais į organizacijos veiklą - vair-ūš. gamybos ir'prekybos kooperatyvai,
yra ir nemažai yra. Paimsime tik keletą įvairios akcinės- bendrovės, nors- ten pavie
pavyzdžių. Lietuvos laisvinimo srityje ska nis asmuo turėtų tik už markę kitą akci
tintinas laiškų rašymas valstybės vyrams, jų. Labai svarbų vaidmenį galėtų sūVaidin
tarptautinėms organizacijoms, laikraščių ti lietuviški bankeliai, taupomosios kasos.
redakcijoms,
išspausdinusioms palankių Tačiau nemažiau svarbūs yra tokie daly
lietuviškos
straipsnių Lietuvos reikalu.
Skatintina, kai kaip ligonių lankymas,
kad įvairiomis progomis, pzv., Nepriklau spaudos platinimas, lietuviškų svetainių
somybės sukakties, bendruomenės nariai įrengimas ir kitkas. Pavyzdžiui, gal būtų
skleistų centro paruoštus
atsišaukimus, tikslinga net ir ten, kur yra didesni bend
nors ir savo kaimynų tarpe, jei toliau ne ruomenės vienetai — apylinkės, suskirsty
įmanoma siekti. Skatintinos įvairios dele ti juos į mažesnius—seniūnijas ir įpareigo
gacijos, kad ir ten, kur maža saujelė lietu ti seniūnus bent, kartą į dvi savaites ar mė
vių gyvena, kad ir ne aukščiau, kaip pas nesį aplankyti visus savo seniūnijos na
valsčiaus viršaitį.
Lietuvybės išlaikymo rius, kad kiekvienas seniūnas gerai žinotų,
srityje palaikytini skaitymo rateliai, kur kokiais vargais, rūpesčiais ar džiaugsmais
per rankas būtų leidžiamos lietuviškos kny kiekvienas jo seniūnijos narys gyvena. O
• gos ir laikraščiai, kiekvienoje bendruome seniūnais galėtų būti pakaitomis visi se
nės apylinkėje ir seniūnijoje rastini kores niūnijos nariai. Galimai tampresnis ryšys
pondentai, kurie pastoviai
teiktų mūsų su žmonėmis, bendruomenės nariais, tai
spaudai korespondencijų iš vietos lietuvių reikalas, nuo kurio daug priklauso viso mū
gyvenimo, nors ten ir nebūtų nieko svar sų darbo pasisekimas.
besnio pranešti, kaip kad, sakysim, Jonas
Išeitų, kad Bendruomenė turėtų apimti
ar Petras išsinarino koją ar susilaukė iš visas veiklos sritis, kokios tik mums yra
gretimo miesto svečių. Taip pat steigtini prieinamos. Nėra abejonės, tokią išvadą
ir palaikytini įvairiausi saviveiklos būre mes turime padaryti iš viso to, kas buvo
liai, ypač dainos mėgėjų dr kitokie.
aukščiau pasakyta, ir tokia išvada būtų
Trečias ir bene svarbiausias dalykas bū teisinga ir logiška. Ar beliktų tuomet kas
tų ieškoti ir puoselėti visa, kas galėtų kaip veikti visokiom kitokiom organizacijom ša
nors paskirą narį sieti su lietuvių bendruo lią bendruomenės? Šalia bendruomenės ne,
mene: kultūriniu, ūkiniu, socialiniu ir ki bendruomenės organų žinioje ir jų vadovy
tais požiūriais. Mes turime turėti galvo bėję — eventualiai taip. Tik tuomet bend
je, kad svetima aplinka veikia mus visai ruomenė turėtų tą reikšmę, kurią mes no
priešingai. Kiekvienas išeivis nejuntamai rėtumėm jai priskirti. Kitu atveju bend
vis daugiau susigyvena su svetima aplin ruomenė būtų tik eilinė organizacija tarp
ka, pirmoje eilėje savo socialiniais ir ūki daugelio, kitų ir jos vardas būtų tik tuščia
niais interesais, vėliau ir kitais, ir toji sve iškaba,
toli gražu neatitinkanti turinio.
tima aplinka ilgainiui jį visai pasiglemžia Antra vertus, reikia pripažinti, kad kelias
sau. Mes sakome: lietuvis nutautėjo.
O į tikrąją bendruomenę yra sunkus ir ne

ROBERT MOORE WILLIAMS

Prieglobstis

ŠIAI NAKČIAI
(Tęsinys)
Plienas sutrinksėjo į Raymondo šautuvo
priedangą, ir jis atsakydamas paleido eilę
šūvių.
. .... . . ._
/•
Tunelis kreivojasi,
paaiškino Tal;bot. — Iš anqs pusės jie susprogdino du■ris, bet Ray nuginė juos. 'Dabar jie ten
slampinėja už įlinkimo.
Urve buvo pilna garsų. Antrajame gale
didžiulė eisena judėjo pro šoninį išėjimą,
greičiausia — vykdydami numanytąjį pla
ną evakuotis, jei būtų puolama°Skubėdamas atbėgo Morrison. Jis visiems padavė
po baltą žirnelį.
— Kiti jau turi, — tarė jis.
— Kas čia yra? — paklausė Jones.
— Cianidas. Kai praryji, po dviejų mi
nučių baigta.
Jones žiūrėjo į jį. Miegas dar tebelaikė
migla aptraukęs jo smegenis. Jis kažkodėl
dar negalėjo blaiviai mąstyti.
— Tie žmonės gali pasiduoti, — užpro
testavo jis. — Jiems nėra reikalo mirti.
—i Tą reikalą mes jau esame aptarę ir
sudarę planą,—atsakė Mrrison.—Mes nu
balsavome. Nebuvo nė vieno balso-už tai,
kad reikia pasiduoti.
— Bet čia yra1 ir vaikų! — Merginos bal
sas buvo aštrus.
’
—• Aš’ įsivaizduoju, kad danguje yra vie

tos vaikams, — tarė Morrison. Jis sujudo
eiti. Jie žiūrėjo į jį. Priėjo Jake Cross.
— Paskutinė barikada, — tarė Cross.—Paskutinė kelio užtvara, paskutinis sustoji
mąs. yiskas padaryta.
. '
Bum! < ■ ' ’ ‘
į. ' ’■
Prie įėjimo Sudėtoji stalų ir suolų krūva
dingo. Kartą ir kitą nugriaudėjo visas ur
vas. Sugriaudėjo ir šaulys, kilstelėjo auto
matinis šautuvas, tartum norėdamas su
plasnoti paukštis. Šaulys krito žemėn, ban
dė šliaužti, o paskui ramiai prisidengė ran
komis galvą.
Tyloje kažkur
ėmė verkti išgąsdintas
vaikas.
— Įdomu, kiek laiko jiems užtruks atsi
nešti rankinių granatų, — tarė Jake Cross.
Jis priglaudė prie savęs automatą. — Na,
aš galiu prisiglausti prie šono. O paskui,
kai įeis, aš nudėsiu juos.-1— Jis linksėjo,
tarytum būtų jau apgalvojęs savo planą ir
būtų patenkintas juo, ir dar žvilgterėjo į
laikrodį. — Alio, šešta valanda ryto. Lau
ke dabar jau turėtų būti šviesu. Kas galė
jo pagalvoti, kad naktis baigta?
• Kažkur mirdamas kvėpavo žmogus. Pas
kutinieji jau baigė išeiti, skubėdami, bet į
kieno prieglobstį?
Atrodė, kad Jake Cross klausosi.
—1 Rytas, — tbrė jis. — Trimitai gau
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MOŠŲ IŠEIVIAI MUZIKAI IR VOKALISTAI

Lietuviškosios muzikos ir dainos menas
ir tų sričių menininkai išeivijoj džiugina
ir leidžia gėrėtis. Muzikinis lietuviškasis
gyvenimas svetur gajus, ekspansyvus ir
itin kūrybingas. Ypatingai Šiaurės Ameri
kos kontinente — JAV ir Kanadoj. Drąsiai
galima teigti, jog čia niekada dar nebuvo
taip stipriai pasireiškusi lietuviškosios mu
zikos ir dainos reprezentacija, kaip dabar
tiniu metu. Niekad lietuviškoji giesmė ir
daina čia neskambėjo taip meniškai ir ga
lingai lietuvių bažnyčiose, salių scenose,
pagaliau ir viešame milžiniško masto pasi
rodyme — praeitų metų dainų šventėj Či
kagoj, Niekada JAV-se didesnės lietuviš
kos parapijos neturėjo tokių gabių, plačiai
žinomų ir toje srityje išlavintų vargoninin
kų — chorvedžių, kaip dabar. Taip lygiai
niekad mūsiškės salių scenos šiame konti
nente nebuvo reprezentuojamos taip pui
kiai paruoštų chorų programomis arba pa
skirų vokalinių jėgų pasirodymais. Nesi
naudojant jokia tos srities statistika, ku
rios po ranka ir nėra, užtenka tik paminėt’
keletą šitokių lietuviškosios muzikos repre
zentantų, bevargoninkaujančių ir bevedan
čių lietuviškuosius chorus JAV ir Kana
doj, kaip: Br. Budriūnas, Jer. Kačinskas,
VI. Baltrušaitis, A. Kačanauskas, St. Gailevičius ir daugelis kitų. O kiek turime čia
vokalistų, buv. mūsiškių Kauno ir Vilniaus
operų solistų, pridedant prie jų dar ir
tuos čia išaugusius ir išsilavinusius, ir jau
susidaro itin gražus skaičius mūsiškės mu
zikos ir dainos ambasadorių svetur. O mū
sų niekad ir niekieno nepamainomi dainos
ir tautinių šokių reprezentantai — ansamb
liai ir reprezentaciniai chorai — Čiurl onies su A. Mikulskiu priešakyje ir Daina
vos su Stp. Sodeika arba torontiškis miš
rus choras Varpas, St. Gąilevičiaus vado
vaujamas.

aukštai iškėlę lietuviškosios muzikos ir dai
nos meno vėliavą, kurios ir nežada paleis
ti, nors svetur gyvendami, kur taip nesun
ku primiršti, nutolti arba ir visiškai už
miršti daugelis itin kilnių dalykų...

Tikėjimo išpažinimas
Žinomas yra faktas gamtoje, kad sąna
rys, kuriuo koks gyvūnas nesinaudoja, pa
mažu sunyksta. Žuvys, gyvenančios dide
lėse jūrų gelmėse, kur nėra šviesos, pra
randa akis,
nes, nesant šviesos,
akys
nevartojamos, o ' nevartojamos per kelias
kartas pamažu sunyksta. Panašiai ir žmo
gaus gyvenime. Jei žmogus neturi progos
kalbėti, per ilgą laiką visiškai pamiršta
kalbėti. Tokių atsitikimų yra buvę. Tokie
faktai yra tikri ir tikėjime. Gali kas būti
išaugintas tikėjime ir išmokytas, bet jei
per ilgą laiką nepadarys nė vieno tikėjimo
akto, neišpažins to tikėjimo nei žodžiu, nei
darbais, pamažu praras tikėjimą, todėl ir
apaštalas sako, kad tikėjimas be darbų yra
miręs. Išlaikydami tikėjimą, turime jį iš
pažinti pagal Bažnyčios nustatytas formas,
pareikšdami darbais, dalyvaudami bažny
tinėse šventėse, iškilmėse ir kitose apei
gose. Kaip skulptorius, kaldamas kaltu ak
mens gabalą, paverčia jį gražia statula,
taip geri darbai iškala mūsų dvasioje tam
tikras ypatybes, kurios tobulina ir daro
gražesnę mūsų dvasią. Mokslininkai, no
rėdami padaryti pažangą, dirba mokslo
darbus, gilina patį mokslą. Tautų vaisų
norėdami sustiprinti ir pagilinti tautiškus
jausmus, rengia įvairias tautiškas iškil
mes,prakalbas, vaikštynes, liepia nešioti
tautiškus ženklus, nes visi tie aktai veikia
į žmonių jausmus ir veda į tėvynės meilę.
Dievo garbė reikalauja išpažinti tikėji
mą. Viskas sutverta Dievo garbei, ir visi
sutvėrimai turi ją skelbti. Žmogus sutver
tas pagal Dievo paveikslą ir panašumą,
todėl ypatingu būdu yra pašauktas skelbti
Dievo garbę ir tai ne savo dvasia, bet ir kū
nu, nes kūnas yra dvasios įrankis ir pagal
binlnkas. Tikėjimą išpažinti turime ir dėl
kitų žmonių išganymo. Visa, ką mes tik tu
rime, iš Dievo turime, tačiau Dievas šutei
kia savo gėrybes kitų žmonių rankomis.
Per kitus žmones esame gavę ir gyvybę,
ir kalbą, ir mokslą, pagaliau jr tikėjimą
— anot Šv. Povilo žodžių — niekas negali
tikėti, jeigu negirdės skelbimo. Dievas lei
do visiems apaštalams būti nukankintiems
už tikėjimą, nes jų mirtis įtikino pasaulį,
kad jų skelbiamosios tiesos yra branges
nės už gyvybę, kitaip nebūtų jos atidavę
už tas tiesas.
Dr. J. Vaitkevičius, MIC

vienos dienos ar vienų metų. Mes neturi
me kitokių priemonių patraukti savo pu
sėn tautiečių, kurie kol kas yra bendruo
menės idėjai abejingi ,kaip tik įrodydami
jos pranašumą sėkmingu darbu. O tam rei
kia daug pasiaukojusių ir tam darbui atsi
dėjusių žmonių. Juos reikia burti, iš jų rei
kia sudaryti pirmąsias bendruomeninio
sąjūdžio gretas. Tai turi būti žmonės, į isąmoninę bendruomenės reikšmę, kuri re
miasi lietuvybės išlaikymo, Lietuvos vada
vimo ir bendruomenės gyvavimo abipuse
sąveika: per bendruomenę mes tik gali
me ilgainiui išlikti lietuviais ir našiai dar
buotis Lietuvai ir tik išlaikydami lietuvy
bę ir kovodami už Lietuvos laisvę galime
išlaikyti bendruomenę.

Vieno imigranto muziko Kanadoj
pasisakymas
O štai kokiose sąlygose tenka verstis sve
timame krašte. Toronto dienraštyje „The
Globe and Mail“ anglas muzikas Peter Wil
son šitaip rašo:
„Aš gyvenu Kanadoj jau keletas metų
ir gyvenu, deja, ne kaip muzikas, nors esu
toks. Aplinkybės privertė mane tokiu ne
bebūti. Anglijoj buvau muzikinės profesi
jos viršūnėj. Tenai teko dalyvauti fi'mų
muzikiniuose rekorduose ir geriausiuose
simfoniniuose orkestruose, o taip pat pa
sirodymuose per BBC radiją".
Tačiau, kaip toliau jo rašoma, panorė
jęs emigruoti į Kanadą, į vadinamąjį pla
čių pasiūlymų ir ateities kraštą. Atvažia
vus čia, net 48 valandų laikotarpyje, jau
tekę minimam muzikui susidurti su kietais
faktais. Pirmiausia jis nuėjęs į muzikų uni
ją. Tenai jam buvę pasakyta, jog, norint
pasidaryti unijos nariu, reikia išgyventi
Kanadoj mažiausia vieneri metai, o taip
pat sutvarkyti pilietybės reikalus. Tik tuo
met būsią leista verstis savo profesijoj.
Kiek vėliau jis skambinęs telefonu ir
prašęs paramos vieną muzikos konservato
rijos oficialų pareigūną, iš seniau pažįsta
mą, deja, ir tas tepasakęs „sorry“, nes nie
ko negalįs padaryti, ir pataręs pasiieškoti
kitokio darbo. Taip pagaliau šis muzikas
ir pasidaręs fotografijos reikmenų keliau
jančių pardavėju.
Bevažinėdamas po Kanadą foto reikme
nų pardavinėjimo reikalais, jis, esą, jau
beveik buvęs primiršęs muziką, kitaip sa
kant, tą sritį, kuriai ilgus metus ruošėsi.
Pagaliau, kartą būvėdamas Kanados šiau
rėj ir žygiuodamas vieno nedidelio miestu
ko gatve, užgirdęs iš vieno namo besiver
žiančius piano muzikos garsus, kuriuose
pažinęs puikaus artisto
išpildomą gana
sunkų klasikinį muzikos kūrinį.
Tarytum kieno pastūmėtas,
atsidūręs
prie to namo durų ir ėmęs belstis. Atsipra
šęs už įsiveržimą ir sutrukdymą, prisista
tęs kaip muzikas ir prašęsis palaikyti jį vi
duj. Pianistas skambtelėjęs telefonu ir iš
sišaukęs dar vieną savo kolegą su smuiku.
Jie ėmę koncertuoti. Esą, net ašaros jam
kritusios iš akių besiklausant. Pagaliau
išsiaiškinta, kas jie tokie. O gi, pasirodo,
pianistas — buvęs garsi asmenybė La Scaloj, Milane, Italijoj, o smuikininkas griežęs
pirmuoju Smuiku Vienos valstybinėj ope
roj. Deja, šiandien vienas jų Kanadoj d!rbąs kaip raštininkas įstaigoj, o antrasis —
farmoj...
Matome, koks negailestingas muzikų li
kimas svetur. Ir mes tik turime džiaugtis,
kad mūsiškiai muzikai šiuose krašuoe ne
pasimetė ir neapleido lietuviškosios muzi
kos meno reprezentacijos.
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SANTARVĖ, Nr. 2. Turinyje: Švieskis
ir šviesk, Laisvės frontas mūsų dvasioje
(G. Matore), Kova už vyriausybės sudary
mą (Dr. J. šaulys), Ta pati Stalino laikų
giesmelė (K.D.), Ar Boticelli geresnis už
Matisse (R. Žukaitė), Tautinio susipratimo
tarpsniai (V.K.), Cafeteria (A. Škėma),
Filosofija šių dienų Vokietij oj
la), Naujos mintys užsieniu politikoj (L.
Sabaliūnas) ,
Ne. liaudyje jūsų jėga (J.
Lengvenis), Tarp iliuzijų ir realybės (S.
Lozoraitis, jr.) ir kt.

džia. Trimitai keltis.
Jis pakėlė galvą. Atrodo, kad jis žiūrėjo
kažkur tolyn už urvo, į nematomus pa
saulius.
Šalia jų moteris, padėjusi statyti barika
dą, staiga atsisėdo ir atsirėmė į sieną. Ant
kaklo ji turėjo užsirišusi gabalą nešvarios
virvelės. Ji patraukė ją. Iš jos tarpkrūčio
iškilo širdies pavidalo medalijonas. Ji ati
darė. Ten buvo tas baltasis žirniukas. Ji
sukramtė ir prarijo. Ji vėl labai ramiai at
sisėdo prie sienos. Jos galva laikėsi tiesiai,
jos veidas šaltas, akys giedrios.
Sudrioskėjo automato šūviai urvan. Ja
ke Cross pakėlė savo šautuvą.
— Porai valandų galiu juos sulaikyti
čia, — tarė jis. — Jūs abudu bėkit ir ban
dykit išlikti gyvi.
Jis linktelėjo jiems ir švilpaudamas nu
ėjo. Jie žiūrėjo, kaip jis ieškosi tinkamos
vietos įėjimui ginti.
Prie sienos rymojusi moteris staiga nuknabino galvą.
— Tai žudo mane, — tarė Jones. — Aš
čia mirštu, mirštu, mirštu.
Urvo prieblandoje
staiga nuskambėjo
šauksmas:
— Jones!
Samas Jones pakėlė galvą. Jis jautė mig
las akyse.
— Aš čia, Gabrieliau, — sušuko jis. —
Žvilgterėk čia ir pamatysi mane.
Mergina papurtė jo ranką, šaukdama:
. — Šamai!
Jis negirdėjo.
— Jones! Samueli Jones! — šūktelėjo
balsas iš naujo.
— Aš čia, Gabry, — atsakė Jones.
Iš prieblandos išniro sulysusi figūra ir
žingsniavo į juos. Tai buvo Corless.
— Jones! — užkimusiu balsu šūktelėjo
Corless. —- Pagaliau atsiminiau. Dabar ži
nau ir kas per reikalas.

Jones linktelėjo, tarytum būtų žinojęs,
apie ką čia kalbama.
— Na, Gabry, — liūdnai tarė jis, — la
bai malonu, kad tu atsiminei, kam tinka
Samas Jones. Tai žymiai daugiau, negu aš
buvau laukęs.
— Šamai!
(
Mergina šaltais pirštų galais gnaibė jį,
bet jis nejuto. Corless žiūrėjo į jį. Jis pa
silenkė.
— Gabrieliau, leisk man supažindinti
tave su savo drauge Jean Crane. Ji yra
puiki mergytė, Gabrieliau.
Viršuj aprū
pink ją ko geriausiai, Gabrieliau.
Carless užušėrė jam. Bet jis ir tai ne
jautė. Corless tarė:
— Prakeiktasai tu, klausyk. Aš žinau,
kad buvau sukvailiojęs, bet dabar aš jau
nebe kvailas. Aš žinau, kur tai buvo, bet,
kol tavęs nepamačiau, nebeatsiminiau, kas
ten buvo. Tu padėjai man atsiminti.
— Ak, — tarė Jones.
— Klausyk, tu prakeiktasai! Ta bakte
riologinė laboratorija buvo tik kažkam ki
tam prislėpti, kažkam svarbesniam. Mes
turėjome susirasti savo darbui kokią nors
dingstį. Ta dingstis ir buvo laboratorija,
bet čia yra dar slaptas urvas.
Samas Jones mirkčiojo. Toje kalboje bu
vo ir grūdelis tikrumo, jeigu tik jis būtų
išaiškinamas.
— O kas ten yra tam kitam urve? —
tarė jis.
Corless nušvito.
— Erdvės laivas, — tarė jis.
— Gabrielius turi erdvės laivą, — tarė
Jones.
— Pats-pirmasis tos rūšies laivas, — ta
rė Corless.
— Pats pirmasis... — prastenėjo Jones.
Paskui jo balsas vėl buvo kupinas įtūžimo.
— Gabry, prakeiktasis tu, nustok čia ka-

mantinėjęs mane!
Aš esu pastipusi bež
džionė, ir aš patenkintas tuo. Tu, Gabry,
leisk man būti pastipusia beždžione.
Corless beviltiškai išskėtė rankas.
— Klausyk, — šnibždėjo jis, — tas Cor
less pastatytasis skrendamasis laivas.
— Susprogo, — tarė Jones. — Corl®
laivas susprogo. Aš pats buvau ten.
Corless nusišluostė nuo veido prakaitą.
— Mes patys suorganizavome tą duži
mą, — tarė jis. — Mums reikėjo padaryti
tai, nepaisant nuostolių, nes turėjome pa
slėpti patį faktą, jog skraidantysis laivas
pasisekė.
— Kodėl? — tarė Jones.
Skausmas iškraipė mokslininko veidą.
— Juk mes žinojome apie Federaciją,
žinojome, kad ji nori pradėti bakteriologi
nį karą prieš mus. Mums taip pat buvo.ži
noma, kad tuo atveju, jei tik Federacijos
vadai turės pagrindo įtarti, jog mes jau
pastatėme erdvės laivą, tai jie tuojau pat
paleis bakterijas, kad mes nebegalėtume
baigti, jų manymu,. paties lemiamiausio
bet kada išrasto ginklo.
Jones pajuto, kad jo veidas prakaituoja.
Jis nusišluostė ir stengėsi galvoti.
— Aš galvojau, kad itin lemiamas gink
las yra atominė bomba, — tarė jis. — Esu
girdėjęs, kad Federaciją ilgam sulaikė min
tis, jog kažkur yra atominių bombų ba
zės, kurios ir ligi šiol neduoda jiems ra
mybės.
— Jungtinėse Valstybėse nėra jokios ato
minių bombų bazės, — tarė Corless. —Nie
kad net nebuvo. Karinė vadovybė sugalvo
jo tą istoriją. Jie pavadino tai Didžiosios
Lazdos Gąsdinimu. Jie tikėjosi, kad toks
gąsdinimas sulaikys bet kokį užpuoliką,
kol pagaliau karas bus paskelbtas už įsta
tymo ribų. Jie norėjo laimėti laiko, o jų
ginklas buvo Didžioji Lazda.
(Bus daugiau)

Svarbiausia, mūsiškiai muzikai ir dainos
meno reprezentantai šiame kontinente ne
pasimetė, nepakriko ir neišleido nei iš ran
kų, nei iš minties muzikos, dainininkai sa
vo lūpose lietuviškosios dainos žodžių. Jie
visi bendromis jėgomis ir didelėmis pastan
gomis, galima sakyti,
laikė ir tebelaiko

Pamaldos
WOLVERHAMPTON — birželio 15 d., 1 v.
p.p., St. Peters bažn., North Str.
DERBY — birželio 22 d. 11 vai., Seselių
koplyčioje, Bridge Gate.
NOTTINGHAM — birželio 8 d., 12.15, v.
ROCHDALE — birželio 15 d., 10.30 v.
BRADFORD — birželio 15 d., 1 v. p.p.
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LIETUVIU SENOJI RELIGIJA
Šia antrašte didžiajame Vatikano dien
raštyje „L'Osservatore Romano“ šių me
tų gegužės 7 d. buvo išspausdintas Luigi
Vannicelli straipsnis. Čia duodame mū
sų bendradarbio Londone ištisinį šio
straipsnio vertimą iš italų kalbos.

dievas. Lietuvių Perkūnui ir latvių Pehr- nes senovės lietuviai tvirtai tikėjo tuo, kad
kons atitiko slavų Perun — priesaikos ir po žmogaus mirties jo siela nemiršta.
griaustinio dievas, kuris buvo lygiagreta
Pereito šimtmečio romantikai istorikai,
DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS
KLUBO SUSIRINKIMAS
statomas su Bog — aukščiausiuoju Diė- kaip Narbutas, J. Basanavičius, J. Šliūpas,
Londone deportacijų minėjimas šiemet
vu. Taip pat ir Volos — naminių ir lauki sudarė senovės lietuvių religijos dievų
Birželio 22 d., sekmadienį, 3 vai. p.p.,
ruošiamas drauge su estais ir latviais.
nių gyvulių dievas, greičiausia, buvo pa Olimpą ir kunigų luomą, padalintą į laips
Minėjimas bus birželio 14 d. sekmadienį, Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo pa'
prastas jo sukeitimas. Dangaus ir perkūni nius ir vadovaujamą vyriausiojo kunigo,
7 vai. vak„ estų salėje (18, Chepstow Vil talpose šaukiamas klubo narių, visuotinis
jos
dievo paplitimas visoje indo-europiečių vadinamo Krivių-Krivaičiu. Ivinskis tvir
pusmetinis
susirinkimas.
las, W.ll).
Lietuviai kartu su 17 šimt. pranyku
Visus gerbiamus klubo nariųs-reš pra siais Prūsais ir latviai sudaro indo-europie teritorijoje leidžia matyti jo buvimą seno tina, kad iki šiol trūksta tikrų duomenų
šom kuo gausiau
dalyvauti susirinkime, čių baltų-grupę. Jų patys seniausieji rašyti vės eroje ir jo atėjimą iš ano laiko. Taip galutinai išspręsti klausimui dėl kulto or
IŠKYLA Į SODYBĄ
Londono Lietuvių Klubas, 1 Ladbroke kartu su savim pasiimant klubo nario kny dokumentai yra iš 14 šimt. Baltų lingvisti sako Schmidt, sekdamas L. von Schoeder ganizacijos ir kunigų hierarchijos buvi
Gdns, W.ll, pagerbdamas Jonus, Vacius, gėlės, kad būtų užtikrinta balsavimo teisė. nės formos yra ypač artimos sanskritui — stiprią palyginamąją studiją apie Arische mo. Jis linksta neigti tokią.hierarchiją, juo
labiau, kad lietuvių neturėta stabų, bet Pi
Klubo Valdyba
Petrus ir Povilus,
rengia iškylą į
So
senųjų Indijos arijų kalbai. Su kalbos se Religion.
dybą birželio 29d.
Pisani laiko Perkūną visų baltų aukš sani yra priešingos nuomonės, nes kunigų
numu sietinas ir jų religijos ir apskritai
Autobusai išvažiuos nuo Lietuvių Baž SHEFFIELD
visos jų civilizacijos senumas. Tai aiškina čiausiuoju Dievu, prileidžia jo santykį su hierarchiją yra turėję slavai, romėnai, se
nyčios ir Lietuvių Namų. Pamaldos Sody
ma tuo, kad lietuviai maždaug nuo apie žaibais ir saulės buvimu ir jos ėjimu; jis novės indai ir kiti.
Šventinamas kryžius
Populiarios buvo metinės pavasario ir
boje 11 vai.
1800 m, prieš Kristų iki 1200 m. po Kris pažymi, kad dar ir šiandien jo vardas ir
Pasinaudokit proga linksmai ir gražiai
Šį šeštadienį, 12 yal., St. Wilfred bažny taus izoliuotai gyveno miškingose srityse išvaizda tebėra gyva tautosakoje, kas kei- rudens šventės. Apie spalio mėnesio pabai
atšvęsti minimas vardines Sodyboje.Užsi- čioje bus gedulingos pamaldos už ą.a.. Ly tarp Baltijos pakrančių ir Volgos ir Okos kiasi juo ar velniu, Aukščiau paminėtas gą buvo aukojama padėkos auka, ir tada
rašyti iškylai Lietuvių Namų
raštinėje, diją Sirutienę, o po pamaldų bus šventina upių aukštupiuose. Bet šiuo reikalu Pisani lietuvis mokslininkas Ivinskis, aprašęs sau aukotojas (ūkininkas), o po jo ir kiti da
telefonas: PAR 2470
mas Abelaine kapinėse pastatytasis kry yra pažymėjęs, kad negalima kalbėti apie lės, žaibų ir griaustinių dievaičius, pride lyviai, susirinkę iš įvairių kaimų, lazdomis
izoliaciją, nes baltai, kaip ir slavai, su ku da, kad Perkūnas buvo vaizduojamas se užmušdavo gyvulius, kuriuos paskui išsi
žius.
SUSIŽEIDĖ LINOTIPININKAS
riais jie sudaro plačią kaimyninę lingvisti niu, kuris labai mėgo ugninių ratų vežimu kepę suvalgydavo, išskyrus tuos gabalus,
Susižeidė Nidos spaustuvės linotipinin
rankoje laikydamas kurie buvo skirti dievaičiams ir pametami
nę grupę, bus gavę įtakos ir Iš artintųjų važinėti dangumi,
kas, dėl to šis „Europos Lietuvio“ numeris NOTTINGHAM AS
į visus keturis kampus po stalu ir po suo
tautų. Tačiau kalbos senumo faktas nepa kirvį.
išeina be kai kurios jam skirtosios medžia Skautybės jubiliejaus minėjimas
neigiamas, ir juo remdamiesi mokslininkai
Šventais buvo laikomi šie gyvuliai: ožys, lais. Pavasario šventės, pagal Ivinskį, buvo
gos.
Birželio 7 d., 6 vai. po pietų (punktua lietuvių pagoniškajai religijai skiria didelę jautis, žirgas, gaidys, balandis ir žaltys. skirtos saulės garbei, ir jų metu, kaip ir
liai), Nottinghamo Sycamore St. mokyklos reikšmę, labai atsargiomis prielaidomis Jiems buvo šventi: ąžuolas, o taip pat, ma Žemės šventėse, buvo aukojami žemės vai
BRADFORDAS
salėje (pasiekiama iš miesto 31 nr. autobu įžiūrėdami čia šaltinį atpažinti indo-euro nau, liepa, šermukšnis, eglė, klevas, jova siai ir gėrimai, atliekant bendras žemdir
su), Anglijos Rajono skautai ir skautės mi piečių pačių seniausių tikėjimų ir re’iginių ras. Ten taip pat buvo šventas miškas, kur bių tautoms panašių švenčių apeigas. Bu
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
vo aukojama gerosioms dvasioms, kad tos
Birželio 8 d.,4 vai. p.p., Lietuvių Namuo ni Lietuviškosios Skautybės 40 Metų jubi praktikų pagrindą. Ta reikšmė turėtų dar būdavo atliekamas Perkūnui kultas, lau sutrukdytų blogosioms kenkti žmonėms ir
pasidaryti
svaresnė,
jei
turėsime
galvoje,
kiant lietaus ar giedros. Perkūnas dar bu
se — 5, Oak Vilias —šaukiamas DBLS liejų. Programoje: iškilminga sueiga, fli
gyvuliams. Sekdavo žaidimai ir įvairių rū
Bradfordo skyriaus metinis susirinkimas. mos iš praeitų metų Džiamborės .ir Pasau kad lietuviai tarp Europos tautų paskuti vo vadinamas: Aukštasis, Varpulis (vaisių šių populiarūs pasilinksminimai, kurie dar
nieji,
kurie'priėmė
krikščionybę.
Oficialio
nešąs).
Buvo
ir
Perkūno
motina
—
„Perlinės
skaučių
stovyklos
WiridsOre,
skautiš

Visi skyriaus nariai prašomi dalyvauti.
•ji jų atsivertimo data yra 1386 m., kai jų kūna-tete“, kuri, pagal padavimą, nuprau- tęsėsi iki 16 šimt. pabaigos. Panaši į šią
Taip pat kviečiami ir tie, kurie norėtų įsi ka parodėlė ir lauželis.
karalius Jogaila vedė kunigaikštytę Ja sia pavargusią ir dulkiną saulę, kuri se lietuvių šventę turėjo būti ir prūsų balan
Visi
skautai,
skąutėą,
tėvai,
bičiuliai
ir
jungti į Bradfordo skyriaus narių tarpą ir
dvygą —■ Lenkijos sosto paveldėtoją, per kančią dieną pasirodo labai švari ir spin džio 23 (Šv. Jurgio) diena, skirta aukoti
palaikyti tolimesnę jo egzistenciją.
>rėmėjai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.’'
Rengėjai
«»• kurią, pasidarydamas Lenkijos karalium, duliuojanti. Tai padavimas, kuris užtinka Pergrubiui ar Pergrubriui, kuriam kuni
Skyriaus valdyba
pažadėjo lietuvius atversti į krikščionybę. mas ir pas senovės kiniečius, turinčius dar gas sakydavo: „Ačiū tau, laukai ir sodai
žaliuoja, miškai ir pievos želia“. O kai tikė
Taigi lietuviai atsivertė tada, kai žydėjo ir lietuvių padavimą apie dangaus suda
ta, kaip jau minėjom į Perkūno ir Žemyhumanizmas,
kai Vakaruose buvo labai rymą iš perskilusio akmens.
Ivinskis tvirtina, kad Perkūnas buvo su ros (Žemės) santykį, turėjo taip pat būti
garbinama senovė, dėl to būtų lauktina ob
suprantamas ir aukščiausios Būties kultas.
jėktyvių ir gausių informacijų apie jų pa prastas ryšium su žemės suasmeninimu.
šeimoje buvo atliekamas namų židinio
dą ir mokyklas. Todėl aišku, kad mes tu goniškąją religiją. Mokslininkai tačiau tu Tai buvo motiną žemyra ta prasme: Perku dvasios ir žalčio — laimės simbolio kul
nas
apvaisino
žemę,
kuri
davė
savo
vai

rėjo
iškelti
tai,
kad
gausių
informacijų
bu
APIE PRIVAČIŲ ŽINIŲ NEŠIOTOJUS, rime būti nuo kitų , atsilikę. Kultūros nie
tas, kaip pažymi Ivinskis. Kiekvienas šei
kas negali įsigyti, pep keletą metų. Nesan vo, prirašyta straipsnių apie šią religiją, sius. Nehring savo „Studien zur indo-ger- mos tėvas laikė namų kampe savo ža’.tį,
ARBA PLETKININKUS
taika, vienybės trūkumas, solidarumo tiū- bet trūksta objektyvumo, dėl to maža kas manischen Kultur und Urheimat“ tai išve maitino jį ir aukojo, jam, šiene gulinčiam,
Danijos lietuvių biuletenyje rašoma: •
kumas,- artimo meilės stoka — visa tai liu iki šiol tėra .visiškai tikra ir reikhlinga da iš fakto, jog Perkūnas turi tokio ryšio aukas. Tam tikrais gyvenimo atvejais: ve
; Visi mes esame ne kartą susidūrę su dija švietimo ir sųsippątimo štoką. Nutū dar rūpestingų ir -plačių kritiškų studijų su balandžiu, kaip graikų religijoje Dododybose, vaikams gimstant, buvo aukoja
įvairiausių rūšių gandais. Jau iš lagerio rėdami kito užsiėmimo, pradėdavo tad vie tai "religijai gėriau pažinti, panaudojant ne, Dzeusas su Dione „in. ieros gamos“,
laikų, kada trūko užsiėmimo, ateitis atro nas »kitas — o moterims čia absoliučiai .pir net'ir lietuvių folklorą — tautosaką. Viena kaip taip pat senovės slavų religijoje jų mos ypatingos aukos. Buvo aukojama žir
gų, ėriukų, veršių, paršiukų dievaičiams,
dė beviltiška ir neaiški, įvairiausi gandai menybė — užsiiminėti šiuo įdomiu ;;hoi>- priežasčių, ^kad dažnai teko apsirikti, tu- Perun turėjo už žmoną drėgną žemę moti
lauko šeimininkui, miško dievaitei ir ki
gandeliai paįvairindavo monotonišką gy by“.
rėti nesusipratimų, dėl sauvališkai sukurtų ną — „mat syra zemlja“. Dėl to jis, prie
toms aukščiau minėtosioms dvasioms. Pa
venimą. Kiekvienas, gyvenęs lageryje kad
Prisimenant lagerio, laikus, namų ilgesį, dievybių ir sistemų, tai kaip pažymi Fi~a- šingai negu Haggerty-Krappe, tvirtino, kad
vojaus
metu geru ženklu buvo laikomas
ir neilgai, niekad neužmirš tos specialios izoliaciją,
______ _____
r_____
=galima
__ suprasti.-ir
__
__ _____
__________
_______
„
depresiją,
ni, tas
palinkihjas.
sųrąjsti
lietuvių
rome- tas tikėjimas buvo kilęs ne iš indo-europie
gaidžio giedojimas, jaučio
maurojimas,
lagerio atmosferos. Įvairiausio amžiaus ir pietkų klestėjimą. Sakoma, į nieką nęrėi- nišką OFimpą (Olimpas — kalnas Graiki- čių religijos, bet Mažosios Azijos ir Egėjo
ožio bliovimas. Geros laimės ženklas buvo
užsiėmimo buvo lagerio gyventojai, įva rių> kia mesti pirmam aknjenį. net ir į pleiki • joję, senųjų graikų dievų gyvenamoji vie- religijų įtakoj, o į indo-europiečių religiją
tautybių ir visokio plauko. Visiems buvo ninką: vargu, ar jis pats supranta,-kadrjo ta; vert.). Moderniosios kritiškos studijos perėjęs tada, kai lygias teises įsigijo pa šermukšnio lazda. Tai, tur būt, išvestina
iš to, kad šermukšnis, kaip aukščiau saky
vienodos lovos, tie patys indai, vargingos „hobbjf“ yrą ndėkingas ir kad lazda tūfi apie lietuvių senąją religiją dažnai maža triarchatas ir matriarchatas, šitai tvirtina
ta, buvo skirtas Perkūnui. Iš gilesnės lygi
prausyklos, susigrūdimas; visi buvo „ly- ,du galus.
ką teduoda, yra paviršutiniškos, trūksta ir Schmidt, pataisydamas savo mokytoją namosios studijos, gal būt, paaiškės, kad
gūs“. Atsirasdavo, žinoma, ir vienas kitas,
L. von Schoeder. Lietuviuose, kaip ir ki
gausūs dievaičiai ir jiems skirtasis "kul
kuris buvo „lygesnis“ už kitus. Tai buvo
.daug pozityvistinės .dvasios, kuri persmel tuose indoeuropiečiuose buvo labai išsivys tas suprastinąs daugiau kaip aukščiausi's
MIRĖ ANTANAS OLIS
sunkus ir vargingas bandymo laikas, ku
kia tas studijas, nes pozityvinė dvasia ne tęs animizmas (pavadinimas kai kurių pri
Būtias simbolizavimas, o ne animizmas.
ris, ačiū Dievui, čia Danijoj jau seniai yra
gali būti dedama religinių reiškinių pa- -mityvių žmonių tikėjimo, kad taip pat ir
Spausdinant
šį
numerį,
.
gauta'
žinia,
"kad
pasibaigęs. Tokiose aplinkybėse greitai iš
1 grindų. Pavyzdžiui, vienas lietuvių moks- negyvieji daiktai turi sielą, kuri esanti jų
nykdavo respektas pavieniam asmeniui. birželio 3 d. 7 v. rytą, Čikagoje mirė ĄĮ1-. lininkas, Zenonas Ivinskis leidosi pasuka veiksmų ir judėjimų priežastis; vert). Bu
Niekas nebegalėjo turėti privataus gyveni
mas j klaidingą įsitikinimą, kad senosios vo tikima į didelį skaičių dvasių, kurios
Iki 16 šimt. lietuviai išlaikė paprotį iš
fno. Sunkiausia, žinoma, buvo, jaunimui, tanas Oils, Amerikos lietuvių visuomeni’ lietuvių religijos esmė buvo gamtos jėgų įtakoja daiktus ir veiksmus. Buvo atskiros nešti ir ant savo mirusiųjų kapų palikti
kuriam nenormalus lagerio gyvenimas ne'
ir neaiškiai sudvasintų reiškinių garbini gerosios ir blogosios dvasios. Dvasios atski maisto, kaip' auką, tikėdami, kad nakties
ninkas.
kartą pasirodė turįs blogos įtakos.
mas; tačiau jis neatsižvelgia į to kulto ob riėms ‘vandenims, ežerams, ledynų atneš metu ateis jų artimųjų sielos ir pasistip
Lagery greitai kildavo konfliktai keb- jektą, skirtingą Būtį " nuo paties natūra toms kalnų nuotrupoms, kurios riogsojo rins. Tai darydavo mirimo metinėse, lap
S3
liuose kasdienybės reikaluose.
Viena di
vienišos kurioje nors lietuviškoje lygumo kričio pirmosiomis dienomis ten pat pa
laus reiškinio, į kurį rėmėsi tas kultas.
džiausių nelaimių buvo nuobodulys. Jam
SUSISIEKIMAS ŠIAULIUOSE K
je, kalvų, kalnelių dvasios, miškų,
jau ruoštoje lapinėje: Lietuviai naudojo ir mi
paįvairinti kildavo įvairūs gandai gande
Miesto .susisiekimo autobusų linijų ilgis
aukščiau minėtų medžių, šeimos židinio, rusiųjų deginimą, kartu sudegindami ir
liai. Kiekvieno asmeninis gyvenimas buvo Šiauliuose dabar siekia jau daugiau kjiip .. <•
nelaimės, laimės. Blogosios dvasios, kurios mirusiojo asmeniškus daiktus. Pavyzdžiui,
Visų nuosavybė, kuria buvo galima naudo 50 kilometrų. Ilgiausioje linijoje'nuo
Pažvelkime į lietuvių senovės religiją sukeldavo žmonių ir gyvulių ligas, o taip laidojant Gediminą, mirusį 1341 m., ir Al
tis pagal išmonę ir paįvairinti nuobodžią Maisto fabriko iki Zoknių, važinėja 14,aūto apskritai. Aukščiausiąją ■ Būtį, absoliutą, pat gaisrų ir kitų nelaimingų atsitikimų girdą, mirusį 1377 m., su lavonais buvo su
kasdienybę. Kiek nemalonumų, keblių si • busų (pernai^— 8). Be to, yra keliolika lak lietuviai vadino „Dievas“, latviai — „Dė dyasios. Lietuvių vietovardžiai, kurie šak deginti kartu ir jų žirgai, medžiokliniai sa
tuacijų, p:zV"iOi nesantaikų kilo iš tokių siu ir kroviniams pervežti samdomų sunk- evs“, senasis indo-europiečių žodis —„dei- nyje turi sakralinę „alk“ reikšmę, perduo kalai ir šunes.
Mirusiųjų kultas paliko
neapgalvotų, pamena >r pavydu pagrįstų vežimių.
-(LNA) uos“,-iš jo lotynai ir kitos itališkos tautos da miškų, kalvų ar šventų akmenų prisimi daug pėdsakų liaudies papročiuose, kaip ir
įtalbų!
..
, „ .
.
<
vadina „Deus“, arijai ir indo-enropiečių nimą, kur, pagal liaudies tikėjimą, gyven kiti senovinės religijos papročiai paliko
Bet is lagerio issikrauscius pletkai tebe RESTAURUOS sv. PETRO IR POVILO vakarinė grupė — Devah“
davo gerosios dvasios. Medeinė (nuo „me savo pėdsakus tautosakoje. Pavyzdžiui,
gyveno, nors nebe taip smarkiai žodis, sa
BAŽNYČIĄ VILNIUJE
j
Dievas buvo taip pat laikomas saulės dis“) buvo girios dievaitė. J. Lasicki savo lietuvių namų stogų timpanuose užtinka
ko mūsų sena patarle, žvirbliu išlekia, jau
Kaip architektūros meno paminklas, hu? tėvu,. Dievo sūnų ir dukterų tėvu. latviai traktate davė 70 lietuvių dievaičių vardų. me medyje išpiaustytą saulę, tekinį, mėnu
ciu sugrįžta. Gydytojai šėko, kad apkalbi-: tarta valdžios lėšomis restauruoti Vilniaus jį vadino maloniniu vardu „Deevins“ (die- Jie surašyti pagal tas vietoves, kur, pagal lį, gėles, paukščius ar žirgelių galvas, anks
nėjimas yra savos rūšies liga. Asmenys, Šv.'Petro, ir Povilo bažnyčią. Restauravimo velis), o taip-pat ir Diveriks (dievų kara- liaudies tikėjimą, buvo pasirodžiusios blo čiau skirtas saugoti namams nuo blogųjų
kurie tuo verčiasi, jaučiasi menkaverčiai darbai žadami, pradėti šįmet ir baigti 1P61 liūs): Giedro dangaus dievo priešingybė gosios dvasios arba vaiduokliai. Nuo tų dvasių ir blogų jėgų.
ir tokiu būdu mėgina parodyti savo-galią. metais. Pri^. ir, po restauravimo bažnyčios
.. ..
buvo „Perkūnas, Perkūns“ — griaustinio dvasių, kurios, kaip buvo tikima, gyvenan
Lietuviai taip pat turėjo savų burtu., žyDažnai jie turi ir lakią fantaziją, kuri pa vidus busiąs detaliai nufilmuotas. (LNA) dievas, kuris buvo, gal būt, ir priesaikų čios po žeme, reikia skirti mirusiųjų sielas, niavimą, prietarų. Nežinome, kiek tai su
deda jiems sukomppnūoti istorijas, labai
siję su jų religiniu gyvenimu. Sprendžiant
panašias į tikrovę. Pavydas irgi yra nuola
iš visko apskritai, galima pasakyt’, kad
tinis pletkininko palydovas. Jam vis rodo
lietuvių tautos būta labai religingos. Jei
si, kad kiti turi geriau už jį, ir todėl jis
vėlinosi atsiversti į krikščionybę, tai dėl
jiems keršija. Savaime aišku, toks gandų
savo to narsumo ginant nepriklausomybę,
kalvis neturi ramybės, kadangi jį persekio
kurios ir šiandieną gyvai trokšta, dejuoda
ja baimė, jog nelauktas įvykis gali jį iš
ma po rusų agresorių ir valdovų bedieviš
duoti.
Anksčiau ar vėliau paaiškėja, iš
kojo komunizmo kietu ir nepakeliamu
VISŲ
ROSIU
SIUNTINIUS
PATIKIMIAUSIAI
PERSIŲS
JUMS
TIK
kur kyla nepagrįsti gandai, ir pletkininkas
jungu!
jpraranda visų pasitikėjimą.
“ Mes, lietuviai, esame tauta, kurią sveti
mieji engė ir naudojo savo
interesams.
Paieškojimai
Jiems nerūpėjo mūsų kultūra ar vienybė.
Juo tamsesnė, nesusipratusi, užguita buvo
STAPHANS S., kilęs nuo Telšių, gyvenęs
Beech House hostelyje Halmsley, Hants,
mūsų tauta, juo lengviau buvo galima paPASIUNTUSI ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ SIUNTINIŲ!
' naudoti lietuvius savo interesams,
juo
prašomas atsiliepti „E. Lietuviui".
lengviau buvo išnaudoti žmones ir valdyti
juos. Ne vieno mūsų protėviai buvo bau
MICĖNAS Pr„ ALDUSEVICIUS ir kiti
TIK TAZAB BENDROVĖ BE JOKIŲ NUOŠIMČIŲ DUODA GEROMIS
saldutiškėnai ir pažįstami prašomi skubiai
džiauninkai.
Kai kitos tautos kūrė savo
rašyti; A. Paznekaš, 1 Leeds Terrace,
kultūrą, mums rusai buvo uždraudę spauIŠSIMOKĖTINOMIS
SĄLYGOMIS!
Leeds 7.

LONDONAS

MANCHESTERIS

Savoje aplinkoje,

*

*

TAZAB BENDROVE

RETA PROGA NKK NARIAMS
Nidos Knygų Klubas yra gavęs nedidelį
kiekį gerų knygų, kurias labai papigintom
kainom gali įsigyti jo nariai. Tai P. Andriušio „Tipelis“ — 8 šil. (jo kaina 3 dol.),
P. Andriušio premijuota knyga „Anoj pu
sėj ežero“ — 5 šil. (kaina 1.50 dol.), V. An
driukaičio romanas „Audra Žemaičiuose“
— 5 šil. (kaina 2 20 dol.), L. Dovydėno —
„Per Klausučių ulytėlę“ — 5 šil. ' (kaina
2.20 dol.), J. Jankaus romanas „Paklydę
paukščiai“ I ir H t. — 10 šil. (kaina 4.80
dol.). Nariai, kurie nori įsigyti tų knygų,
prašome paskubėti, nes jų tėra labai ribo
tas kiekis.

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.

PARDUODAMI NAMAI
(2) Dėl išvažiavimo skubiai ir pigiai
parduodu nedidelius namus su baldais ar
be jų, su mažu depozitu išsimokėjimui ar
grynais. Ad. Paznekaš, 1 Leeds Terrace,
Leeds 7.

Visada siuntinių reikalais atsiminkite šiuos adresus:

TAZAB, £2, Roland Gardens, S.W.7 arba
TAZAB, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

ATOSTOGOS BOURNEMOUTH

Patogus privatus namas, šiltas ir šaltas
vanduo kambariuose, spyruoklinės lovos,
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė 5į ginės.
Labai geras maistas, puikiai pagamintas,
puikus patarnavimas.
Penketas minučių kelio iki autobuso, ve
žančio į pajūrį ir jūros tiltą.
Rašyti: F.P. Česnauskas, Exonia, 100 Al-
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KNYGOS, KURIOS SUJUDINO PASAULĮ
Knygos dažnai laikomos labai nekenks
mingu ir nereikšmingu ginklu. Paskaitai,
padedi, ir baigta. Jeigu imti knygas kaip
visumą, žinoma, tokios mintys gali kilti.
Ką jau čia mums padarė kuris nors per
skaitytasis romanas? Jeigu buvo gražiai
parašytas, tai pasidžiaugėme, jei blogai —
nusikeikėme. Tiesa, iš viso skaitymo kaž
kas liko. Tiems, kurie dažniau paskaito ge
rų knygų, to kažkas išlieka žymiai dau
giau, jie iš to skaitymo susikrauna net iš
tisą kapitalą, kuris vadinamas kultūra.
Bet šįkart mums ne tai rūpi. Mums rūpi
tos knygos, kurios turėjo didžiulės įtakos
pažangai ar valstybės valdymui. Harriet
Beecher Stove „Dėdės Tomo lūšnelė", Ka
rolio Markso „Kapitalas“, Adolfo Hitlerio
„Mano kova“, Charlio Darvino „Rūšių kil
mė“, Sigmundo Freudo „Sapnų aiškini
mas“, Alberto Einšteino „Reliatyvumas“,
Niccolo Machiavellio „Princas“, Platono
„Respublika“ ir dar eilė autorių ir knygų
yra turėję ir tebeturi jtakos iki šių dienų
arba savo metu yra padarę didžiulį per
versmą žmonių ir valstybių gyvenime.
Savo laikraštyje esame pasiryžę prarečiui supažindinti skaitytojus su kai kurių
reikšmingesnių savo įtaka knygų autoriais
ir su tų knygų ištraukomis.

NICCOLO MACHIAVELLI
Jo parašytoji knyga „Princas“ išgyvena
tam tikrus potvynius ir atoslūgius. Užeina
laikotarpiai, kada ta knyga nustumiama
užmarštin, nes, sakoma, dabar karaliai ir
princai yra retenybė, tai ko čia besidomė
ti knygomis apie juos! O kai imama domė
tis piliečių,
valstybės ir politinės jėgos
klausimais, iš lentynos vėl ištraukiamas
Machiaveliio „Princas“. Ypač valstybinin
kai, kuriems rūpėjo ar rūpi politinės ga
lios klausimas, be „Princo“ tiesiog neišsi
verčia. Tą knygą studijavo prancūzų Riche
lieu ir švedų karalienė Kristina, prancūzų
Clemenceau ir prūsų
Fridrichas ir Bis
markas. Musolinis, kai mokėsi, buvo pasi
ryžęs apie „Princą“ rašyti doktoratą. Nau
jųjų laikų valstybinės
galios tyrinėtojai
tvirtina, kad ne tik Hitleris (jis kas vaka
ras eidamas gulti paskaitydavo šią knygą),
bet ir Leninas su Stalinu yra išėję machia
vėlinę mokyklą. Jie visi be išimties skelbė,
kad išganymas gali ateiti tik sustiprinus
valstybės galią. Dėl to Machiavėllį reikia
laikyti lyg ir moderniosios
kietarankės
valstybės pagrindų tiesėju.
Niccolo Machiavelli gimė 1469 metais
Tuscanijoje. Vienas tosios šeimos narių bai
gė dienas kalėjime, nes buvo nusistatęs
prieš Medici galios augimą. Medici buvo,
palyginti, negriežti despotai, bet Machiave
llių šeima buvo respublikonai.
Khi Niccolo augo, kraštą valdė Lorenzo
Medici, humanistas ir poetas. Valdydamas
jis stengėsi išlaikyti pusiausvyrą tarp Ne
apolio karalijos, Romos ir popiežiaus vals
tybės, Venecijos, Florencijos ir Milano, bet
tai buvo sunkus uždavinys. Machiavelli tik
po jo mirties iškilo Florencijos respubli
koje, 13 metų išdirbo kaip įtakingas val
dininkas, daugiausia siuntinėjamas j sve
timus kraštus su įvairiomis misijomis. O
kai Florencijos vėl atėjo valdyti Medici,
jis turėjo pasitraukti į savo ūkį, nes jam
buvo uždrausta įkelti koją į Florenciją.
Bet jis labai norėjo grįžti į valdžią, dėl to
tais savo tremties metais parašė „Princą“,
pasiryžęs paskirti jį valdovui, tuo įsiteikti
jam ir sugrįžti į pareigas. Bet Lorenzo Me
dici mirė, ir tik kardinolas Medici (vėliau
popiežius Klemensas VII) ėmė globoti jį,
o jo ;,Princas“ buvo išleistas tik po 5 me
tų pO Machiavellio mirties (mirė 1532 m.).
Tasai jo „Princas“ buvo skirtas Medici
lyg ir koks vadovėlis pasimokyti, kaip su
stiprinti valstybės galią. Dėl to nėra ko
stebėtis, kad tuo vadovėliu pasinaudojo po
kelių šimtų metų ne vienas tų, kurie siekė
politinės galios.
Čia pateikiame „Princo“ į7-tąjį skyrių.
Apie žiaurumą ir švelnumą Ir ar geriau
būti mylimam ar bijomam
Aptardamas tas kitas čia pažymėtąsias
ypatybes, sakau, kad kiekvienas princas
turi pageidauti, jog jis būtų laikomas gai
lestingu, o ne žiauriu. Betgi jis privalo žiū
rėti, kad tas jo gailestingumas nebūtų pa
naudojamas piktam. Cezaris Borgia bu
vo laikomas žiauriu, bet jo žiaurumas Romagnai davė tvarką, suvienijo ją, atnešė
jon ramybę ir paklusnumą. Jeigu tai teisin
gai vertintum, būtų matoma, kad jis buvo
žymiai gailestingesnis, negu florentiečiai,
kurie, norėdami, kad jie nebūtų laikomi
žiauriais, leido sunaikinti Pistoia. Dėl to
princas neprivalo rūpintis tuo, kad jis bus
pakaltintas žiaurumu, jeigu tai reikalinga
išlaikyti jo valdinių vienybei ir ištikimy
bei; juk jis, gal tik išskyrus kelis išimtinus
atvejus, bus žymiai gailestingesnis už tuos,
kurie, turėdami per daug minkštumo, lei
džia kilti netvarkai, iš kurios kyla kraujo
praliejimas ir plėšimai; tai, kaip taisyklė,
pakenkia visai bendruomenei, o dėl princo
vykdomųjų ekzekucijų nukenčia tik atski
ri asmenys. O iš visų princų naujai valdyti
ėmusiam princui neįmanoma išsisukti var
do, kad esi žiaurus, nes naujos valstybės
visada pilnos pavojų. Dėl to ir Virgilijus
Dido lūpomis sako:
Res dura, et regni novitas me talia
cogunt
Moliri, et late fines custode tueri.
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Betgi jis jturi būti atsargus kuo nors
įsitikindamas ir ką nors darydamas ir ne
bijoti savo šešėlio, o ką nors vykdydamas
turi atlikti tai saikingu būdu, išmintingai
ir žmoniškai, idant per didelis pasitikėji
mas neatsilygintų jam už neatsargumą, o
per didelis nepasitikėjimas neatsimokėtų
netolerancija.
Iš to kyla klausimas, ar geriau būti dau
giau mylimam, negu bijomam, ar daugiau
bijomam, negu mylimam. Atsakymas būtų,
kad abiejų dalykų reikia, baimės ir meilės,
bet sunku abiems joms greta eiti, taigi
saugiau yra būti bijomam, negu mylimam,
jeigu iš tų abiejų tenka rinktis. Juk apskri
tai apie žmones gali būti pasakyta, kad jie
yra nedėkingi, plepiai, apsimetėliai, susi
rūpinę išvengti pavojų ir godūs ką nors
laimėti; kol jie turi naudos, tol jie visiškai
tavo; jie pasiūlys tau savo kraują, savo tur
tus, savo gyvybę ir savo vaikus, kaip jau
anksčiau esu sakęs, bet tik kol reikalas
dar toli; o kai reikalas iškyla, tai jie ima
bruzdėti. O princas, kuris remiasi vien tik
jų žodžiais, kitaip kaip nors neapsidrausdamas, yra baigtas; nes draugiškumas, lai
mėtas pinigais, bet ne didingumu ir kilnia
dvasia, yra pirktas, bet netikras, ir bėdos
atveju tokiu nepasinaudosi savo reikalui.
O žmonės mažiau skrupulų tejaučia nusi
kalsti tam, kuris mylimas, negu tam, kuris
verčia bijoti; nes meilę palaiko grandinė
įsipareigojimų, kurie, turint galvoje žmo
nių savanaudiškumą, visad sulaužomi, kai
tik išeina tai jų gerui; o baimė palaikoma
bijojimu bausmės, kuri niekados neapvilia.
Princas betgi turi palaikyti baimę tokiu
būdu, kad jeigu jis nesusilaukia meilės,
tai bent kad išvengtų neapykantos; nes bai
mė ir neapykantos nebuvimas gali eiti kar
tu, o tai įgys tas, kuris susilaiko kišęsis į
savo piliečių ir valdinių turto reikalus ar
nelies jų moterų. O kai jis bus priverstas
atimti kuriam nors jų gyvybę, tegu atima,
kai tai yra visiškai pateisinama ir aiškus
pagrindas; bet visų labiausiai jis turi su
silaikyti ir neimti kitų turto, nes žmonės
daug lengviau užmiršta savo tėvo mirtį,
negu netekimą savo tėvų palikimo. Taigi
niekad neieškotina dingsties, kuria remian
tis būtų atimama nuosavybė, o tas, kuris
pradeda gyventi plėšimais, visados rąs pa
grindo atimti iš kitų turtą, o kai pagrin-

das atimti* gyvybę yra retesnis ir daugiau
atsitiktinis.
O kai princas yra savo armijoje ir tvir
ko didelį skaičių karių, tada jau būtina,
kad jis neatsisakytų minties būti žiaurus,
nes be tokio vardo jis negalėtų armijos pa
laikyti vieningos ir nurodinėti jai parei
gas. Tarp Hanibalo išskirtinių veiksmų pri
skaičiuojama tai, kad jam, nors turėjo di
džiulę armiją, sudarytą iš įvairių tautų vy
rų ir kovojusių svetimuose kraštuose, nie
kad nebuvo kilę nei tarpusavio nesutari
mų, nei su princu, nei gero atveju, nei blo
go. Tai buvo ne dėl ko nors kita, o tik dėl
jo nežmoniško žiaurumo, kuris šalia kitų
jo dorybių darė jį kareivių akyse gerbtiną
ir baisų, o be to kitos tos dorybės nebūtų
sudariusios pakankamo įspūdžio. Negalvo
jantieji rašytojai iš vienos pusės garbina
jo žygius, o iš kitos smerkia pagrindinę jų
priežastį.
O kad tikra tai, jog kitos jo dorybės ne
būtų sudariuosios reikiamo įspūdžio, gali
ma įžiūrėti Scipio atveju (garsus ne tik sa
vo laikais, bet ir visados, iki kol išliks at
minimas), kurio armijos sukilo prieš jį Is
panijoje, o tai atsitiko ne dėl ko nors kita,
tik dėl per didelio jo švelnumo, leidusio ka
reiviams žymiai daugiau, negu tinka kari
nei drausmei. Senate Fabius Maximus pri
kišo jam, sakydamas, kad jis tvirkina Ro
mos miliciją. Vienas jo karininkų sunaiki
no Lccri, bet už tai jam nebuvo atkeršyta,
net ir to karininko begėdiškumas nebuvo
nubaustas vien tik dėl jo lengvabūdišku
mo; vadinas, taip išėjo, kad kažkas, no.ėdamas pateisinti jį,
pasakė senate, jog
daug yra žmonių, kurie žino greičiau, kaip
išvengti klaidos, negu kaip kitų padary
tąsias atitaisyti. Tas nuolaidumas ilgainiui
būtų užtemdęs Scipio garsą ir garbę, jei
jis būtų šitaip reiškęsis imperijos laikais,
bet senato globoje gyvenusiam jam tos ne
kenksmingos ypatybės ne tik neteko slėpti,
bet ji dar garbę suteikė jam.
Dėl to baigdamas klausimą dėl buvimo
bijomu ir mylimu, turiu pasakyti, kad žmo
nės myli laisva savo valia, bet bijo pagal
princo valią, ir išmintingas princas priva
lo remtis tuo, kas priklauso nuo jo galios,
o ne nuo kitų galios, ir jis turi stengtis
vengti sukelti neapykantą, kaip jau anks
čiau buvo minėta.

IR LIETUVOJ SUSIDURIA
AUTOMOBILIAI
Dabartinėje Lietuvos spaudoje niekad
nematyti žinių apie automobilių susidūri
mus, lygiai kaip ir apie kitokius nela'mlngus įvykius (gaisrus, apiplėšimus, nužudy
mus ir kt.), išskyrusi retas išimtis, kada
apie tai pranešama jau vėlai po įvykio,
pvz., apdovanojant skenduolių gelbėtojus,
gaisrų gesintojus, arba nubaudus kokį ypa
tingą plėšiką ar išeikvotoją.
Tačiau automobilių nelaimių yra nema
žai, ir, didėjant automobilių skaičiui, jų
skaičius irgi didėja. Jų priežastys — nesi
laikymas taisyklių, nutrūktgalviškas važi
nėjimas ir šoferių girtuokliavimas. Vien
1957 metais antoinspekcija iš 162 šoferių
atėmė leidimus dėl įvykusių nelaimių. Bet
autoinspekcija nėra vienintelis vairuotojų
priežiūros organas, o kitos įstaigos, kurių
žinioje laikomos mašinos, nerodo reikia
mo griežtumo, nors nelaimių įvyksta daug
daugiau.
Milicijos majoras M. Charinas per spau
dą siūlo išleisti įstatymą netvarkingiems
vairuotojams bausti, panašų, koks esąs iš
leistas (majorui, matyt, gerai pažįstama
me) Kazachstane. Armėnija ir Latvija jau
pasinaudojusios tuo pavyzdžiu.
(LNA)

ATRASTAS V AMŽIAUS KAPAS
Krištonių kaime (apie 10 kilometrų į
pietryčius nuo Seirijų) pakilęs Nemunas
nuplovė apie metro storio žemės sluoksnį
nuo vieno kalniuko ir atvėrė senovės ka
rio kapą. Iškviesti archeologai rado didelį
akmenų vainiką, kurio viduryje gulėjo au
galoto, apie 40 metų amžiaus vyro griau
čiai. Iš kairės gulėjo ilgas, platus, lenktas
kalavijas ir skydas, toliau geležinis ieties
galas, variniai geriamojo rago apkaustai,
diržo sagtys, diržo galų sidabru klotos žal
varinės plokštelės ir kt. Archeologai spren
džia, kad tai penktojo šimtmečio laikų ka
pas ir kad tai yra toje vietoje buvusios pi
PLANAS VAIKAMS APRENGTI
lies aukšto rango kario griaučiai. Rasta ir
Gegužės 8 d. paskelbtas nutarimas šįmet keramikos, net du pusiau sveiki puodai,
Lietuvoje pagaminti ir parduoti šios apran skiriami į vadinamosios brūkšniuotosios ir
gos vaikams ir moksleiviams: avalynės — grubliuotosios keramikos rūšį.
(LNA)
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liavęs kokią mylią ar dvi tuneliais, prieina
kasamąją anglį. Ardoma anglis, bet tenka
kartu ir uolą ardyti, kad būtų geras pri
ėjimas prie anglies. Griaunant uolas, už
tinkama augalų nuospaudų ar tiesiog au
galų. Atrodo, lyg nendrės būtų augusios,
staiga apsemtos dumblo, o tas dumblas su
akmenėjo. Be to, pati anglis yra susiforma
vusi iš suverstų medžių.
Galima užtikti
medžių žievių nuospaudų uolose, kartais
žuvų ir visai tobulus paparčių vaizdus ak
menyje.
Kaip galėjo atsirasti augalai kelių šimtų
jardų gilumoje, užkloti akmenimis? Čia ir
yra vienas įrodymas, kad tai įvyko žemės
katastrofos metu, žemės drebėjimai, didie
ji tvanai su audromis
ir žaibais užnešė
dumblu miškus. Kodėl taip įvyko? Iš gam
tos stebėjimų matyti, kad nieko nėra pašto
vaus, viskas juda, dyla. Vėjas nešioja Saharos smėlį, dildo kalnus, didžiosios liūtys
plauna, o žemė dreba, spiaudama karštą la
vą ir ugnį.
šaltas oras, jungdamasis su
karštu, sukelia vėjus, net audras, o tai ju
dina vandenynus, žinoma, saulei padedant
karščiu.
Kaip tos didžiosios katastrofos
įvyksta, žmogaus amžius per trumpas vis
ką pastebėti. Per trumpas jis būtų, jei žmo
gus gyventų ir tūkstantį metų. Juda vande
nynai, ir žemynas nuo žemyno tolsta. Vis
kas dilsta, net ir kiečiausias plienas su
tirpsta ugnyje, titnagas sutrupa į smiltis.
Žemė viduje yra skysta ir tik gal kokį 50
km storumo kiautu apsitraukusi paviršiu
je (tam patikslinti galima imti pavyzdžiu
ugnikalnius, kurie spiauna tą skystą masę
iš žemės vidurių į viršų). Taigi žemynai,
lyg tie šašai žemėje. Pati žemė turi paklus
ti gamtos variklių, svarbiausia — vande
nynų. O vandenynai stumia žemynus ta
kryptimi, kur lengviau pasiduoda, o van
duo tarp žemynų net plėšiasi, verždama
sis platyn. Dabar kyla klausimas, jeigu
Amerikos žemynai tolinasi nuo Europos,
Azijos ir Afrikos, tai ar šitai reikia supras
ti, kad kada nors visi žemynai yra buvę
sausumos jungiami? Pažvelgę į pasaulio
atlasą, matome netvarkingai vandenynuo
se išmėtytus žemynų gabalus. Jeigu ban
dysime jungti tuos žemynus krūvon, tai pa
sieksime nuostabių rezultatų. Tie visi ga
balai tinka vieni prie kitų, tartum duonos
riekė būtų sulaužyta ir įmesta vandenin
plūduriuoti atskirais gabalais.
Amerikos žemynas, atplyšęs nuo Eu' opos, Azijos, Afrikos, galėjo palikti tarpinių
mažesnių gabalų mūsiškiame Atlanto van
denyne. Atlantidos žemynas ir galėjo kaip
tik būti toks tarpinis, dingęs kurios nors
katastrofos metu. O tų katastrofų buvo.
Šv. Raštas liudija mums visuotinį tvaną,
kaip bausmę sugedusiai žmonijai. Tą patį
liudija visi kiti senoviniai raštai ir klasi
kinė literatūra, apvilkta visokiais atikinio
pasaulio mitais.
M. Balčiūnas

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

Didžiosios katastrofos
Tūkstančiams metų slenkant, daug dide
lių dalykų pasaulyje įvyko, tačiau jie ir
dingo užmiršties rūkuose ir nuo žmonių
akių paslėpti. Apie kai kuriuos tų buvusių
dalykų dar mus pasiekia žinių nuotrupos,
bet iš tų nuotrupų mes nebepajėgiame pri
sistatyti visumos, susidaryti pilno vaizdo.
Štai amerikiečių poetė Ellia Weeler-Wilcox gieda:
Ten yr‘ pasaka apie kraštą grožio,
Ten, kur gėlės derlinguos laukuos kvapą
skleidė,
Ten, kur aukšti bokštai rytmety dangų
skrodė,
Kur laimingi žmonių vaikai ranka rankon
žaidė,
Kur įsimylėjėliai smėly rašė vardus savo
pirštu.
Tai dingo iš žmogaus žvilgsnio vandenų
plotuos,
Per vieną naktį šėlstančiam kerštu okeane.
Ar tu abejoji?.. Aš matau, suprasi, kai
dainuos
Tau mūza apie herojus senovės žilos,
Svajone sparnais liepsnos virš vandenų
Suplasnos,
Ir iškels tau paslaptį iš Atlanto gilumos,
Ir tada tavo rasotos akys viziją išvys;
Ant supančių okeano bangų iš praeities.
Visu savo puikumu užmiršties miestas
išlys,
Ir prieš saulę bokštai išpuošti auksu sidab
ru ir žemčiūgais sužėrės,
Ir tada Atlantis savo jaunyste mums pa.
giedos...
Iš kur toji žinia apie Atlantos žemę yra
atsiradus? Yra išlikusi viena nuotrupa Pla
tono raštuose. Ir prie tos nuotrupos moks
lininkai prakaituoja. Platonas (429 3 8 m.
pr. Kristų) paliko nebaigtą trumpą pasako
jimą apie Atlantidos kraštą, kuris buvęs
Atlanto vandenyne priešais Heraklio kolo
nas (Gibraltarą), maždaug toje
vietoje,
kur dabar yra Azorų salos. Tai kraštas, ku.
ris turėjo aukštą civilizaciją, kultūrą ir ne
išpasakytus turtus. Puošnūs rūmai buvo
išgražinti auksu ir sidabru, žemė buvo la
bai derlinga.
Krašto gyventojai ve:tesi
žemdirbyste.
Žmonių rasė raudonodžiai,
tvirto sudėjimo, karingi. Tačiau vieną die
ną ir vieną baisią naktį nugarmėjo tas že
mynas į Atlanto dugną, nusinešdamas su
savim visus gyventojus ir turtus užversda
mas putojančiais vandenimis.
Tai įvyko maždaug prieš devynis tūks
tančius metų prieš Platoną. Platonas gyve
no prieš du tūksančius penkis šimtus me
tų. Vadinas, didžioji katastrofa įvyko maž
daug prieš 12 tūkstančių metų.
Žinojimas, kad taip atsitiko, pirmiausia,
primena mums žemės nepastovumą ir jos
gamtiškas katastrofas, kurios keičia že
mės paviršių. Kad keitimasis vyko, turime
aiškių įrodymų. Sakysim, angliakasys, nu
sileidęs kelis šimtus pėdų į požemį ir nuke

1.955.000 porų, megztų apatinių — 2.550.
000 vienetų, viršutinių megztukų — 1.400.
000, kojinių ir puskojinių — 3.400.000 po
rų, siuvinių — už 71.500.000 rublių.
Vaikų ir iki 18 metų amžiaus Lietuvoje
dabar skaičiuojama apie 1.000.000. Visų
jaunuolių dalykų, jei planas būtų įvykdy
tas, kiekvienam tektų kiek daugiau kaip
po vieną (kojinių net daugiau kaip po dvi
poras), tačiau siuvinių (suknelių, švarkų,
kelnių) kiekvienam išeitų tik maždaug už
70 rublių. Už tą kainą nė vieno iš tų pa
grindinių siuvinių vieneto negalima nu
pirkti.
(LNA)
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SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES
PASIŲSIME PIGIAUSIAI!
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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
NEMOK AI AT DUODAMOS:

ACTON PHARMACY

s

(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.
i
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,
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:
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place,
Loudon, S.W.7.
Telh. Kensington 4281.

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