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P. L. SEIMO NUTARIMAI
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS PAGYVINS LIETUVIŠKĄJĄ VEIKLĄ

• (E) Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas, įvykęs New Yorke rugpjūčio 28- 
3o dienomis, susilaukė atgarsio visose lie
tuvių kolonijose Europoje, Amerikoje ir 
Australijoje. Tai pirmas kartas po karo, 
kad iš visų trijų žemynų suvažiavo bend-
ruomenių atstovai arba paskyrė savo dele 
gatus į tokį seimą. Nors seimą rengiant 
būta skirtingų nuomonių apie jo uždavi
nius ir galimumus, vis dėlto tas įvykis pa
sirodė reikšminga pakopa i viso pasaulio 
lietuvių bendruomenių tarpusavį bendra
darbiavimą ir veikimą, ypač lietuvybės iš
laikymo požiūriu.

Pažymėtina, kad seimas išjudino dauge
lį įvairių kraštų lietuvių kolonijų ir orga
nizaciškai ir idėjiškai. Galima manyti, 
kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas pagyvino ir ateityje dar labiau pagy
vins lietuviškąją veiklą.

Seimą atidarė prel. Balkūnas, Organiza
cinio komiteto pirmininkas, kuris ilgu ir 
kruopščiu paruošiamuoju darbu įgalino tą 
planą įvykdyti. Po to seniausias iš daly
vaujančiųjų, J. Bačiūnas, pirmininkavo iki 
tol, kol buvo išrinktas seimo prezidiumas 
su V. Sidzikausku priešakyje.

Seimą žodžiu ir raštu pasveikino eilė 
lietuvių ir amerikiečių asmenų ir instituci 
jų, jų tarpe New Yorko burmistras, kai ku 
rie JAV kongreso atstovai ir kt. Sveikino 
Vliko p-kas Dr. A. Trimakas, Vasario 16 d. 
akto signatarai ir kt.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

Numylėtoj mano vietoj x 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

VASAROS NUOTYKIAI KAUNE 
(Feljetonas)

Mergina rugiagėlėmis papuoštais švie
siais plaukais išlipo iš autobuso ties Vili
jampole ir sustojo ant kalno. Po jos kojo
mis plytėjo fabrikų kaminais dangų parė
męs miestas.

— Keičiasi Kaunas, — atsiliepė greta
storas balsas. Kresnas vyriškis darbininko Prie dispečerinės būdelės, laukdami ei 
rūbais tiriančiai žiūrėjo į merginą. —Ma- j£s> taikiai prunkštavo člizellniai autobu- 
tyt, tamstytė ne vietinė? saj „įkarus“.

— Kaip ir vietine, — susijuokė mergi
na. — Tik Kaune nebuvusi.

____-— ■, L'ill F 'rUU~paklysti galite. Aš datrrrr 
kaip tik į centrą einu. Galiu palydėti.

Mergina smalsiai dirstelėjo į pašnekovą 
ir tyliai linktelėjo galva.

_ ___ Beeinant Panerių gatve, darbininkas, 
mostelėjęs ranka, papasakojo:

— Ten buvo dykvietė. Augo varnalėšos. 
Dabar kombinatas. Audžia pliušą ir šilką. 
Šita mokykla pernai užbaigta. O ten, kai 
rėje, kita mokykla šiemet baigiama.

Jis parodė gražų naują namų kvartalą. 
Sąjungos aikštėje ir besiplečiančius, pašto 
liais apsikaišiusius fabrikus.

Nerį perėjo senuoju mediniu tiltu. Pra
važiuojant mašinoms, jo lentos klebėjo 
kaip šimtamečio fortepijono klavišai, bet 
užtat greta jau augo naujas gelžbetono 
tiltas.

Prie Senamiesčio univermago, prisimer
kusios prieš saulę, tingiai spiaudė saulė
grąžas neaiškios būtybės. Jų akys aki
mirksniui sustojo ties žydriąja viešnia, nu 
statydamos jos perkamąją galią.

— Basanoškės. Krautuvėje negausite,— 
baritonu pragydo pirmoji.

— Paltui medžiagos. Paskutinės mados, 
— pritarė kita.

Trečioji, praskėtusi skvernus, rodė kap- 
rono kojines ir šilkinius moteriškus apa
tinukus.

Šviesiaplaukė mergina sumišusi apsi
dairė. Jos palydovas liūdnai šypsojosi.

Turguje vyko dar energingesnė prekyba 
iš po skverno. Ateinančius piliečius jau 
prie vartų pasitikdavę ir išklausinėdavo 
mitrūs žmogeliai.

— Zose, čia pas tave klijentas, — pra
nešdavo jie, ir patenkinta Zosė vedė kli- 
jentą už kampo, piršo pelines kelnes, „pa
siūtas iš grynos angliškos vilnos“.

Tačiau visų smarkiausiai prekiaujama 
taip reikalingame kiekvienam padoriani 
turgui pastate, ypač — jo moteriškoje pu
sėje. Čia galima gauti, ką tik nori. Sako
ma, kad Kauno spekuliantai nesugebėjo 
gauti tik dirbtinio palydovo, bet ir tą ne
trukus turės.

Suglumusi mergina tik galvą kraipė:
— Nejaugi milicija to nemato? — stebė

josi ji.
— Matyti mato, — atsakė darbininkas 

— Ir nutveria už rankos per metus kokius 
penkis. Bet ji niekaip nesugalvoja, kaip 
įeiti į tą... moteriškąją pusę...

— Ir kodėl kainos tokios keistos? — vėl 
klausia mergina. — Kai kas parduodama 
pigiau, negu krautuvėse.

Įvairiuose parengimuose seimo metu pa 
sakyta daug kalbų. Vliko p-kas Dr. A. Tri 
makas pabrėžė, kad Lietuvos laisvinimo 
byloje viso pasaulio lietuvių bendradarbia 
vimas yra būtinas, ypač kai bendravimas 
vyksta organizuotai. Tad ir susitvirtinusi 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė galės bū
ti veiksmingesnė Lietuvos laisvinimo talki 
ninkė. Lietuvos atstovas Vašingtone, J. Ka 
jeckas, savo kalboje pareiškė:

„Susirinkome čia laisvai, nekieno neįsa
komi ir negrąsomi, kaip .tai įprasta'šių die 
nų pavergtoje Lietuvoje. Meilė bočių kraš 
tui mus subūrė. Didelė susirinkusių dalis, 
bent vienerius metus, buvome lietuvių tau 
tos pamintų teisių, jos skriaudos ir jos pa 
žeminimo gyvieji liudininkai. Tail ir liudy 
kime pasauliui. Tai mūsų garbinga parei
ga. Juk, jeigu Lietuvos išsivadavimo iš na 
mų nevalios valanda užsitęstų — didžiu
ma mūsų liudyti tokios progos vargiai be
sulauksime. Išnaudokime progą. Liudyki
me lietuvių tautos tikrąją valią, kuri nėra 
Kremliaus atstovaujama valia. Rikiuoki- 
mės, ty„ organizuokimės ir planuokime, 
kol dar nevėlu. Susiorganizavę, išsikalbėję, 
atsigaivinę dvasia, — pasiryšteime ir pasi- 
švęskime. Demonstruodami, liudydami ir 
darbo aparatą sėkmingai užsukdami, jūs 
atliksite savo šventąją pareigą ir paliksi
te ateities kartoms žymę, kad skriaudžia
mos tautos laisvės sutemų metu buvote ge 
ri jos užtarėjai ir liudytojai. Uždavinys

— A, tai spekuliantai dempingą pritai
ko. Krautuvėse dabar visko užtenka, o 
jiems juk reikią vogtus daiktus parduot.

— Kaip tai vogtus?
— Labai paprastai. Yra kojinių, pavog

tų iš „Silvos“. Kakao ir šokolados iš kon
diterijos fabriko Šančiuose. Manote, jie 
perka tuos daiktus krautuvėse ir parduo
da iš po skverno pigiau? — nusijuokė dar
bininkas.

Bendrakeleiviai nužingsniavo toliau, kur
tarp medžių stiebėsi rotušės bokštas. Ža
liuose gazonuose,' ant švelnios žolytės įsi
kūrę piliečiai su visomis šeimynomis kul
tūringai leido laisvalaikį. Solidus dėdė, kad 
nesuteptų kelnių, sėdėjo ant lentelės: „Žo
lę mindžioti draudžiama“.

— Keleiviai, pasitraukite į priekį, — ko 
mandavo konduktorė. — Pirkite bilietus!

labai sumaniai. Kai kuriems ke 
leiviams duoda bilietui^.. Kiti paspaudžia 
ypatingu būdu konduktorės ranką, ir ka
peikos nužvanga į krepšį be jokio bilieto.

Pastebėjęs klausiantį merginos žvilgsnį, 
jos bendrakeleivis paaiškino:

— Kauno autobusuose tokia tvarka. Su 
rankos paspaudimu pigiau veža. Dėl to 
autobusų parkas niekaip plano neįvykdo.

■— O kontrolieriai?
<— Tokių mes nepažįstam. Pernai vieną 

mačiau. Važiavo šoferio kabinoje ir valgė 
ledus.

— Vilniuj, girdėjau, kitaip, — pastebėjo 
mergina.

— Ten Vilnius, o čia Kaunas, — pamo
kančiai įsiterpė stambi teta, iš kurios tink 
liuko atkakliai lindo lauk rūkyto ungurio 
uodega.

Privažiavus miesto centrą, paaiškėjo, 
kad ir čia mūsų bendrakeleiviai turi bend
rų reikalų: abu nori nusipirkti vasarinius 
batus. Tad leidosi per avalynės krautuves.

Mergina gana greitai rado lengvus dai
lius batelius ir patenkinta mosavo karto
no dėžute. Tuo tarpu jos bendrakeleivio 
veidas vis labiau niaukėsi. Vyriškos ava
lynės sekcijose rikiavosi pusbačiai storais 
kaučiuko padais, auliniai darbo batai, bet 
niekur nesimatė sandalų.

— Nėra. Nebus, — sakė pardavėjos.
Pagaliau mūsų pažįstamoji neiškentė ir 

pati pradėjo kamantinėti.
— Tai kodėl gi nėra?
— Matyt, negamina, — paaiškino storu

lė pardavėja ir pasirėmė ant prekystalio. 
— O kokio numerio panelė ieškote?

— Aš ne panelė, — paraudus atkirto 
mergina.

— Ak, jūs jau ponia... — suprantančiai 
nusišypsojo storulė.

— Ne, aš ne ponia!
— Tai kas gi jūs? — suglumo pardavė

ja. Ji taip ir liko, spręsdama keblų užda
vinį: kas yra moteris, jeigu ji ne ponia ir 
ne panelė...

Mūsų pažįstamoji tuo tarpu, piktai kauk 
sėdama, nuskubėjo j „Pramprekybą“. įsi
brovė į kabinetą su užrašu „Prekybos sky
riaus vedėjas“ ir jau nuo slenksčio pa
klausė:

— Kodėl nėra vyriškų sandalų krautu
vėse?

Vyriškis už rašomojo stalo šaltai išma
tavo viešnią.

— O kas jūs per viena?

kilnus, bet ne vienintelis. Lygiai prieš 23 
metus gilios erudicijos profesorius, M. Re
meris, pareiškė: „Išeivių lietuvių masės 
išlaikymas yra vienas didžiausių mūsų tau 
tos darbų, viena didžiausių Lietuvos pro
blemų, ir nuo jos išsprendimo pareina Lie 
tuvos likimas“. Tai buvo laisvės meto dia
gnozė. Ji padaryta tada, kai laisvasis lie
tuvis nepažino tremties. Gyvenamojo mo
mento akivaizdoje toji problema dar la
biau suaktualėjo, ji nepalyginamai rimtes
nė,. Tų problemų yra ir daugiau“.

ALTo pirmininkas L. Šimutis prisiminė 
Pirmojo Pasaulinio Lietuvių kongreso su
važiavimą, kuris 1935 metais buvo sušauk 
tas Kaune. Anuomet prie Nežinomojo Ka
reivio kapo buvo duota priesaika visur ir 
kur tik reikės ginti Lietuvos laisvę. Dabar 
tas uždavinys pasidarė svarbesnis negu 
bet kada.

Seimas priėmė naująją PLB konstituci 
ją, kuri padės bendruomenei tiksliau orga 
nizuotis ir veikti.

PLB vyriausiojo centro būstinė dabar 
bus Toronte, Kanadoje, nes PLB centro 
valdybon išrinkti torontiškiai: K. Grigai
tis, T. Matulionis, J. Kralikauskas, V. Mei 
lūs, Dr. J. Sungaila.

Seimo metu buvo paskelbta ir įteikta 
Kultūros premija l.ooo dolerių, kuri teko 
Lietuvių Enciklopedijos redakcijos kolek
tyvui. Premijos mecenatas: Ohio Lietuvių 
gydytojų draugija. Premija paskirta ui 
reikšmingiausią įnašą į lietuvių kultūrą 
1957-8 metais.

Seimas nutarė pasveikinti Vliką, Lietu
vos diplomatus, Altą ir padėkoti už sveiki 
nimus, kurių buvo gauta apie 2oo. Seimas
sveikino lietuvius pavergtajame krašte ir 
užsienyje.

Iš Seimo organizacinio komiteto pateik
tų duomenų lietuvių įvairiuose kraštuo
se esama apytikriai:

Argentinoje — 36.ooo, Australijoje — 
lo.ooo, Austrijoje — 119, Belgijoje ir Olan 
dijoje — 5o, Brazilijoje — 5o.ooo, D. Bri
tanijoje — 13.ooo, Danijoje — 114, Čilėje
— 3.7, Italijoje — 182, JAV (pagal oficiali 
nę statistiką) — 249.825, o lietuvių kilmės 
spėjama esant arti 1 milijono. Kanadoje— 
2o:ooo, Kolumbijoje — 247, Prancūzijoje
— 1.2oo, Švedijoje — per 15o, Šveicarijoje
— 5o, Urugvajuje — 6.000, Venecueloje— 
1.2oo, Vokietijoje — 6.75o, N. Zelandijoje
— 24o.

Žinoma, tai ne pilni skaičiai. Kai dėl 
Vokietijos lietuvių čia paduodamo skai
čiaus, tai į jį įeina tik tie, kurie priklauso 
PL Bendruomenei. O ir kitų kraštų skal
eliai ne visi tiksliai nusako, kiek juose tik 
rai gyvena lietuvių. Tačiau žymi lietuvių 
tautos dalis gyveina už Lietuvos sienų.

Seimo metu įvyko didžiulis lietuvių kon 
certas. 3.000 vietų salėje ne visi norintieji 
galėjo sutilpti. Taip pat seimo metu buvo 
suruoštos dailės ir spaudos parodos, ku
riose būta daug lankytojų.

— Aš — Vasara.
Už rašomojo stalo subruzdo, sukruto.
— Ak, Vasara... Taip, taip... Tuoj su

tvarkysime, drauge Vasara. Aš paskambin 
siu į bazę.

Ir jis pakėlė ragelį.
— Bazė? Pas jus ateis tokia mergina. 

Jūs ten paieškokit, ko jai reikės...
Pažiūrėjo Vasara į kojas po rašomuoju 

stalu, apautas elegantiškai? rudais sanda
lais, apmaudžiai prikando lūpą ir išėjo. 
„Ką bekalbėti su tokiais“, — manė ji. — 
„Gal fabrikai ir negamina, gal reikia veik
ti, kovoti, tvarkyti, bet ar tokie supras...“

Ir nutarė susijaudinusi Vasara išsimau
dyti, vėsiame vandenyje miesto dulkes nu
siplauti. Susiradusi centrinį miesto paplū
dimį, ji murktelėjo į upę ir pūškinosi, su
posi garlaivio sukeltose bangose.

Tačiau, brisdama į krantą, pasijuto ne
gerai: visas kūnas apsidengė lyg kokiais 
riebalais.

— Kas gi čia dabar? — nustebo Vasara.
— Vanduo užterštas.

Iš po skėčio - musmirio draugiškai atsi
liepė moteriškas balsas:

— Pas mus maudyklė su patobulini
mais. Išsimaudai, ir vazelinu nereikia tep
tis. Oda nesilupa.

Pakėlė galvą dėdė, prisilipinęs popierėlį 
ant nosies.

— Dabar vieni niekai, — paaiškino jis.
— Prieš pora savaičių dirbtuvės leisdavo į 
Nemuną gryną degutą. Tada tai buvo ge
rai: išsimaudai — ir visas rudas. Nė degin 
tis nebereikia.

Visaip mėgino Vasara gelbėtis — ir mui 
linosi, ir smėliu odą trynė. Galiausiai pa
leido lietų. Gal būt, švaraus vandens 
čiurkšlėse pavyks nusiprausti.

Ir jeigu jūs, skaitytojau, matote, kad 
gražią dieną nei iš šio, nei iš to pradeda 
lyti (kas šiemet dažnai pasitaiko), žino
kite — tai Vasara prausiasi po nevykusios 
maudyklės centriniame Kauno paplūdimy.

A. Kadžiulis
Iš „Tiesos“, 1958.VII.13,

Dovydo ir Galijoto kovos akivaizdoje
Lietuvos Pasiuntinybės Didž. Britanijo

je Patarėjo V. Balicko kalba, pasakyta 
DBLS atstovų suvažiavime 1958 m. rugsė
jo 27 d.

Lietuviškų organizacijų suvažiavimai 
tam tikra prasme yra lietuvybės rekolekci 
jos, nes jų metu yra suvedamos lietuviš
kosios veiklos sąskaitos, apgailestaujami 
padarytieji apsileidimai ir deklaruojami 
tam tikri pasiryžimai ateičiai.

Prieš 11 metų, kai buvo steigiama DBLS, 
tai vienas iš numatytų pagrindinių tikslų' 
buvo —rūpintis, kad mūsų tautos dalelė, 
atsiradusi šiame krašte, su šios Sąjungos 
pagalba galėtų atlikti pagrindines pareigas 
savo tautai. Iš tikrųjų Sąjunga, vykdyda
ma šį savo uždavinį, yra atlikusi daug ge
rų darbų. Linkėtina, kad ji ir toliau pasi
liktų tuo įrankiu, kurio pagalba šio krašto 
lietuviai pajėgtų išlaikyti ir kultivuoti sa
vo tautines vertybes.

Patirtis mums rodo, kad pavojai lietuvy 
bei nėra menkesni, o gal būt net didesni, 
už pavojus, kuriuos turi atlaikyti mūsų 
broliai okupuotame krašte.

Žinios, prasiskverbiančios pro geležinę 
uždangą, liudija apie herojišką mūsų tau
tos kamieno laikyseną. Gili tėvynės meilė 
ir nepavergiama jų dvasia žavi mus, nes 
jiems tenka užimti bibliškojo Dovydo po
zicija; Dovydo, bekovojančio prieš milži
ną Galijotą.

Tiesa, lietuvių tautai jau ne pirmą kar
tą atitenka atlikti šioji Dovydo rolė. Ir to
dėl nenuostabu, kad mūsų himnas Lietu
vą vadina didvyrių žeme...

Taigi, kaip praeityje, taip ir dabar lietu 
viai Dievo Apvaizdos yra pašaukti didvy

f SephjHios DIENOS ~]
PASITARIMAI NEŽADA VILČIŲ

Atsakingi sluoksniai informuoja, kad pa 
sitarimai tarp Kinijos ir Amerikos amba
sadorių Varšuvoje nežada jokių vilčių, jog 
bus liautasi apšaudyti Quemoy sala. Tuo
se pasitarimuose Kinija pareiškusi, kad ta 
sala nebebus apšaudoma, jei iš jos pasi
trauks kinų nacionalistai, o į Formozos rei 
kalus nebesikiš amerikiečiai.

GOMULKA BARASI SU BAŽNYČIA
Gomulka pareiškė, kad Lenkijos mokyk 

los priklauso valstybei, o ne bažnyčiai. Baž 
nyčia per daug išnaudojanti civilines lais
ves, norinti religinių mokyklų, bet mokyk
los liksiančios pasaulietiškos, nors jose ti
kyba gali būti dėstoma pagal 1956 m. su
sitarimą.

PENICILINAS KARTAIS PAVOJINGAS
Pasaulinė Sveikatos Organizacija pasiū

lė, kad penicilino pardavinėjimas būtų 
tvarkomas pagal gydytojų kontrolę. Toks 
reikalas iškilo dėl to, kad dėl netinkamai 
panaudoto penicilino vien tik Amerikoje 
mirė l.ooo žmonių.

MUŠTYNĖS PARYŽIUJE
Paryžiaus priemiestyje apis 25o geležga

liais ir pagaliais ginkluoti demonstrantai 
užpuolė iš fabriko išeinančius darbinin
kus, šaukdami „Fašizmas nepraeis“ ir „Ne 
de Gaulle“, — komunistų šūkius. Abiejose 
pusėse yra sužeistų.

Tas motorų fabrikas (Simca) žymus tuo, 
kad jame darbininkų taryboje yra tik 1 ko 
munistas ir kad jo darbininkai nusistatę 
balsuoti už naująją konstituciją.

LIETŪS ,
Pastaruoju metu smarkių lietų būta ne 

tik D. Britanijoje. Jau antrą kartą šįmet 
buvo užtvindyta Rytinė Austrija. Meksiko 
je dėl lietaus ir potvynių mirė apie 4o žmo 
nių, o apie 23.ooo liko be pastogės.

DUOS PASKOLŲ KARALIJOS 
KRAŠTAMS

D. Britanijos vyriausybė yra nusistačiu
si kreditais' paremti paramos reikalingus 
karalijos kraštus.

Kanada taip pat prisideda prie tokios 
akcijos.

PIENO DEMONSTRACIJA
Ispanijos policija San Sebastijane jau 3 

kartus išsklaidė šeimininkių ir smulkiųjų 
pieninių savininkų demonstracijas, kurio
se buvo reiškiamas protestas prieš tai, kad 
pieno paskirstymas paimtas į valstybės 
rankas ir už jį pakeltos kainos.

ARK. MAKARIOS DARO NUOLAIDAS
Ark. Makarios yra pareiškęs, kad jis ne 

reikalaująs jau, jog Kipro sala būtų tuoj 
prijungta prie Graikijos, o pasitenkinąs 
tuo, jei sala gaus nepriklausomybę. O susi 
jungti su Graikija būsią galima tada, kai 
tokį žingsnį patvirtins J. Tautos. 

riškumam Kur jie begyventų —tėvynėj ar 
išeivijoj, visur tas pats pašaukimas, nes 
kova su galijotiniais milžinais nėra baig
ta.

Pašaukimas gyventi didvyriškai anaip
tol nereikalauja pasižymėti nepaprastais 
darbais ar žygiais. Pakanka to, kad mes 
ištikimai vykdytume dabarties gyvenimo 
iškeliamas pareigas.

Kokios tad yra tos pareigos? Kuo mes 
galime padėti savo tautai? Padėti mes ga 
lime įvairiais būdais, kiekvienas pagal sa
vo išgales bei sugebėjimus, nes mūsų tau
tos bylai reikia visokių paslaugų. Mes, pa
vyzdžiui, turime rūpintis, kad mūsų tau
tos laisvės byla būtų palaikoma gyva už
sienio opinijoje. Mes turime reprezentuoti 
savo tautos gerąsias savybes. Mes turime 
reprezentuoti savo tautos kultūrines bei 
kūrybines pastangas. Tačiau niekados ne
užmirštame, kad pagrindas ir užsienyje ir 
krašte yra pati lietuvių tauta, jos bendruo 
menė. Jei neliks tautos, jos kalbos, jos dva 
sios ir jos pajėgumo, tai jokia svetimųjų 
simpatija mums nepadės. Taigi lietuviško 
veikimo bazė yra pirmoji visokių veiksmų 
versmė. Iš čia išplaukia ir organizacinio 
gyvenimo svarba.

Baigdamas noriu jums priminti vieną is 
torinę tiesą, būtent, kad tauta, kuri nie
kad nekapituliuoja priešams, tauta, kuri 
nuolat ir visomis galimomis priemonėmis 
kovoja už savo laisvę, tdkia tauta papras
tai savo tikslo pasiekia.

Pasidalinęs su jumis šiomis mintimis, 
sveikinu jus visus, susirinkusius į šį savo 
metinį suvažiavimą ir linkiu jums vaisin
gų darbų bei asmeniškos kloties.

BRITŲ POLITIKA TOL. RYTŲ 
KLAUSIMU \

D. Britanijos min. pirm. Macmillan pa
reiškė, jog reikia viską daryti, kad dėl 
Quemoy salos nekiltų karas.

AMERIKA KEIČIA POLITIKĄ SU 
ARABŲ KRAŠTAIS

Amerikoje vyksta švelninimo politikos 
su arabų kraštais posūkis. Numatoma su
stabdyti puolimus prieš Nasserą, stiprinti 
arabų lygą ir teikti net piniginę pagalbą.

PASAULYJE
r— Britų profesinės sąjungos kreipiasi 

į savo krašto vyriausybę, prašydamos ją 
nesikišti į Formozos reikalus.

— Kinų nacionalistai skelbia, kad jie 
per vieną naktį numušę lo rusiškų MIG 
lėktuvų, kovojančių kinų komunistų pusėj.

— Frankfurte, Vokietijoje, atidaryta 
knygų paroda, kurioje dalyvauja 25 kraš- • 
tų 1.4oo leidyklų.

— Švedija perka iš D. Britanijos raketų.
— Vakarų Vokietijos policija padarė kra 

tą neonacių organizacijos centre.
— Laimingai įvesdintas į pareigas nau

jasis Libano prezidentas gen. čehab.
— Atsistatydino prez. Eisenhowerio ad

ministracijos valdytojas Adams, kuris bu
vo apkaltintas palaikymu glaudžių ryšių 
biznierių.

— Vengrų laikraštis rašo, kad tarp 1900 
-65 metų Rusijoje jau vaikščios atomu va
romi traukiniai, kurių greitis bus apie 31o 
mylių per valandą.

SUDARYTA KOMISIJA TYRINĖTI 
AMERIKOS BALSUI

New York — (LAIC) — Prie JAV Ateto 
vų Rūmų Užsienių Reikalų Komiteto suda 
ryta Komisija tyrinėti Amerikos Baise 
veiklai. Ta Komisija sudaryta Užsienių 
Reikalų Komiteto Europos skyriaus pirmi
ninkės Edna Kelly iniciatyva.

Manoma, kad Kongreso atstovė Edna Ke 
lly vadovaus tai Komisijai. Reikia pastebė 
ti, kad Kongreso atstovė Edna Kelly kalbė 
jo Baisiojo Birželio minėjime Town Hall, 
New Yorke, 1958 m. birželio 15 d. Ji paro
dė didelį pabaltiečių reikalų supratimų.

Komisijos nariai yra: Wayne L. Hays 
(Ohio); Alvin Bentley (Mich.); Donald L. 
Jackson (Calif.); Armistead L Selden (Ala 
bama); Clement J. Zablocki (Wise.); John 
M. Vorys (O.); Edna Kelly (N.Y.).

(E) Besistatantis Panevėžio linų kombi
natas šiemet numato išleisti apie 1 mil. 
metrų lininių audinių. Dabar audykloje 
veikia 68 automatinės audimo staklės. Au 
tomatizuotas bus taip pat ir audinių mata 
vimas. Numatoma, kad ši įmonė bus viena 
labiausiai automatizuotų tekstilės įmonių 
Lietuvoje.
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Egzilai studentai susitiko Eichstaette
Bavarijos mieste Eichstaette rugpiūčio tarė nelaukti pagalbos iš. šalies, bet ištirti 

25-28 d.d. turėjo įvykti tarpsąjunginis Pax 
Romana (MIEC) suvažiavimas, kuriame 
ketino dalyvauti ir egzilai studentai. Išnau 
dodami šito didžiulio suvažiavimo progą, 
egzilinių studentų sąjungų atstovai atvyko 
keliom diėnom anksčiau ir čia vien savųjų 
tarpe pagvildeno jiems rūpimus klausi
mus.

Tai bene pirmasis suvažiavimas egzilinių 
studentų sąjungų, esančių P. Romana na
riais. Jo rengimo iniciatyva kilo iš pačių 
egzilų. Jos autorium tenka laikyti Egzilų 
Komisiją, 1957 m. pabaigoj įsikūrusią New 
Yorke. Ji išrinko Dr. P.V. Vygantą pirmi
ninku, ir pastarojo veiklumo dėka buvo už 
suktas ratas surengti prieš tarpsąjunginį 
suvažiavimą vien egzilinių sąjungų posė
džiui. Įjungus J. Medušauską į techniškąjį 
šio susitikimo parengimą ir amerikiečio J 
E. Kirchner pastangomis užtikrinus lėšas, 
posėdis galėjo prasidėti rugpiūčio 22 d.

Į šį posėdį atvažiavo čekų, latvių, lenkų, 
lietuvių, slovakų, slovėnų, ukrainiečių ir 
vengrų katalikiškų studentų sąjungų atsto 
vai iš Anglijos, Austrijos, Belgijos, Ispani
jos, Italijos, JAV, Olandijos,- Šveicarijos ir 
Vokietijos. Lietuvių Studentų Ateitininkų 
Sąjungos delegaciją.sudarė kun. V. Meme
nąs, JAV stipendininkė V. Skrupskelytė, 
medicinoj studentė G. Jasevičiūtė ir J. Me 
dušauskas.

Rugpiūčio 22 d., po šv. Mišių, kurias šv. 
Dvasios bažnyčioje aukojo vengrų studen
tų kapelionas iš Innsbrucko kun. B. Toth, 
egzilinių studentų sąjungų, priklausančių 
P. Romana, posėdį Jaunimo Namuose ati
darė J. Medušauskas.
—Į atidaromąjį posėdį atsilankė ir sveiki

nimo žodį tarė studentiškosios P. Romana 
šakos prezidentė Maria de Lourdes Pinta- 
silgo, gen. sekretorius Tom Kerstiens ir vy 
resnysis Eichstaetto burmistras Dr. H. Hu
tter.

Su besikuriančios PR rėmuose Egzilų 
Komisijos užsimojimais suvažiavimo daly
vius supažindino specialiai tam tikslui iš 
Amerikos atvykęs E.J. Kirchner, Įtuvęs PR 
prezidentą? ir dabartinis PR atstovas Ęko- 
nominėje.ii' Socialinėje JTO Taryboje. ,Eg- 
Jzilų Komisija! siekianti Apjungti vįsasįeg- 
jžilinęs katalilcų studentų sąjungas, sustip
rinti jų organizacines formas ir pagyvinti 
veiklą tiek sąjungos viduje, tiek PR sąjū
dyje.

Antrame posėdyje tautinės delegacijos 
nušvietė savo sąjungų organizacines būk
les ir veiklą. Paaiškėjo, kad daugiausia 
studentų užsienyje turi vengrai, net 8000. 
Bet jie neorganizuoti. Slovėnų sąjungai 
gresia sunykimas, nes stinga prieauglio. 
Panašus likimas laukia slovakų ir čekų 
sąjungų. Lenkų sąjungai Veritas iškilo 
naujos problemos, pagyvėjus ryšiams su 
kraštu. Organizaciniu atžvilgiu stipriausi 
vienetai, atrodo, bus lietuvių Ateitis, uk
rainiečių Obnova ir latvių Dzintars.

Rugpiūčio 23 d. iškilmingas pamaldas 
bizantiškų ritualu atlaikė apaštališkasis 
uktaiįĮi^Sių,! gyvenančių‘V. -Eųropėje'vizi
tatorius arkv: J. Bučko. Po pamaldų, kurių 
metų giedojo ukrainiečių choras, aukšta
sis svečias aplankė egzilus studentus ir pa 
sveikinęs palinkėjo našaus darbo.

Tos dienos programoje buvo skirtos ke
lios valandos paskaitai ir diskusijoms. Pas 
kaltininkas Dr. J. šramek (slovakas) išdės 
tė savp mintis dėl egzilo studento atsakin
gumo socialinėje ir kultūrinėje srityje. Pa
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visas galimybes, kiek mes patys sau ir sa
vo kraštams galime padėti.

Kun. B. Toth papildė Šramek išvedžioji
mus, iškeldamas dorinę atsakingumo pusę. 
. Popietinėse diskusijose vėl buvo grįžta 
prie Egzilinės Komisijos. Visi vieningai pa 
sisakė už New Yorke įkurtąją komisiją ir 
išsamiai aptarė jos sąrangą ir paskirtį.

Antrąjį suvažiavifno vakarą egzilai pra
leido kartu su vyresniuoju Eichstaetto bur 
mistru puikioje kavinėje. Burmistras vi
sus pavaišino skaniu vynu, o tautinės gru
pės atsidėkodamos padainavo liaudies dai
nų.

Paskutinę suvažiavimo dieną devynių eg 
žilintų studentų sąjungų atstovai ((ukrai
niečiai turi 2 sąjungas) vienbalsiai priėmė 
Egzilų Komisijos statutą ir veiklos planą 
ir kartu pramatė asmenis įvairiems tos ko 
misijos postams: pirmininku Dr. P.V. Vy
gantą (Ateitis), gyv. JAV, vicepirmininku 
ukrainietį T.I. Kis (Obnova), gyv. Belgi
joje. Toliau, Amerika ir Europa turės po 
paskirą kapelioną, sekretorių, tyrinėjimų 
direktorių, vieną bendrą iždininką ir PR 
patarėją. Kiekviena egzilų studentų sąjun 
ga, įsijungusi į PR sąjūdį, turi teisę prista 
tyti Egzilų Komisijai po du atstovus.

Egzilų Komisijos veikla gana šakota. Or 
ganizacinėje plotmėje ji padės mažesnėms 
sąjungoms nugalėti organizavimosi sunku
mus, stiprins bendradarbiavimą tarp egzi
linių studentų sąjungų, pagyvins jų ryšius 
su PR ir gyvenamojo krašto studentų są
jungomis, priklausančiomis PR. Egzilų Ko sukepusiose lūpose, tvirtas, 
misija rūpinsis užmegzti ryšius ir su kata 
likais studentais bei akademikais, atvyku 
šiais Amerikon ir Europon iš tolimos Azi
jos, skatins juos burtis ir jungtis į PR. Po 
puliarindama PR idėją, Egzilų Komisija 
numato rengti Pax Romana dieną

Toliau Egzilų Komisija rinks duomenis 
apie studentų, akademikų ir universitetų 
padėtį vidurinėje ir rytinėje Europoje.

Nemirštamos Garbės Himnas Marijai
Užbaigiant Tarptautinį Marijos Kongre

są Lurde, po didžiosios procesijos, Švento
vės ribose esant apie 5o.ooo piligrimų iš 
visų pasaulio kraštų, daugiau kaip 15o ar
kivyskupų ir vyskupų, netoli lo kardinolų 
ir Popiežiaus Legatui, Šv. Tėvas Pijus XII 
iš savo vasaros rezidencijos — Romos Cas 
tel Gandolfo, radijo bangomis sveikino 
Kongresą. Duodame santrauką kalbos.

— Gerbiamieji Broliai ir mylimieji vai
kai, Lurdo piligrimai, kurie šiame Marijos 
Mieste dalyvaujate Marijos Kongrese, kad 
šios paslaptingos ir nematomos radijo ban 
gos, pernešdamos mūsų jausmo ir dalyva
vimo liudijimą balsu, apsukusios Masabie 
lės masyviąją uolą, grįžtų pas mus, pra
nešdamos entuziazmą ir pamaldumą, kurs 
kyla iš jūsų maldų ir giesmių dangaus ir 
žemės Karalienės garbei, kuriai šiuo metu 
giedate be perstojo Sveika Marija! Tai an
gelo pasveikinimas, kurį visa žmonija per 
šimtmečius nenutrūkstamai lyg gėlę ąuko 
ja prie savo Valdovės sosto, šis pasveiki
nimas taip paprastas, kartu taip gilus, ne
nustodamas aidi prie šios palaimintos Ga
vės upės krantų, šis pasveikinimas giedras 
ir lengvas uolių sielų šnabždesys, sopulin
gas ir maldaujantis ligonių nuo karščio 

kaip Tikėji
mo išpažinimas, vyrų balsuose,- iškilmin
gas ir didingas minių giesmėse, visuomet 
pilnas meilės Nekaltai Pradėtajai ir Jai 
kūdikiško atsidavimo, kurį 
išreikšti.

Šv. Tėvas kalba, būdamas 
Mieste liudininku, kai mato 
grįžusius iš Lurdo spindinčiomis 
lyg jos dar teberegėtų aplankytą stebuklin 

Gautuosius duomenis ji pateiks generali- gąją Grotą. Iš Visų Lurdo Jubiliejaus iš- 
niam PR sekretoriatui, kad ta per savo 
atstovus galėtų juos panaudoti tarptauti
nėse organizacijose, kaip JTO, UNESCO 
ir, kt. Šiame tyrinėjimų darbe ’. studentai 
nori glaudžiai bendradarbiauti šu . akade
mikais. ’t j; / ‘ ’

Egzilų Komisija patyrinės taip pat, ko
kius vaisius davė PR, NCWC Catholic Re
lief Services, World University Service ir 
panašių įstaigų pastangos perkelti ir įkur 
dinti egzilus studentus ir akademikus. 
Gautieji duomenys bus pateikti imigraci
nėms ir valdinėms įstaigoms, kad jos dar 
palankiau žiūrėtų į imigraciją.

Socialinėje srityje Egzilų Komisija, bend 
radarbiaudama su kompetetingomis įstai
gomis, tikisi surasti katalikų egzilų studen 
tams stipendijų, o akademikams darbovie
čių.

Tarpusavio ryšiam palaikyti ir darbam 
dokumentuoti Egzilų Komisija numato iš
leisti trimestrinį leidinėlį ir paskleisti jį 
ne tik egzilų, bet ir PR sąjungų tarpe.

Egzilų studentų paruošti Egzilų Komisi
jos sąrangos ir veiklos planai buvo įteik
ti PR (MIEC) direktorijai, kuri tuo pat 
metu posėdžiavo Eichstaette. Šioji patvirti 
no Egzilų Komisiją ir nutarė rekomenduo
ti ją tarpsą junginiam PR suvažiavimui, ku 
ris, kaip pradžioj buvo minėta, turėjo pra
sidėti rugpiūčio 25 d., nes tik suvažiavimas 
gali legalizuoti tokią naują komisiją, vei
kiančią PR rėmuose. Už tai šio suvažiavi- nebus buvusios veltui.

sunku pilnai

Amžinajame 
tikinčiuosius 

akimis,

Nr. 38. (529) 2. 10. 1958

Skyrių veikla
DBLS VICEPIRMININKO INŽ. J. VILČINSKO PRANEŠIMAS, 

SKAITYTAS SĄJUNGOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIME 1958 M. RUGSĖJO 27 D.

DBLS turi 27 skyrius, ir juose yra apie skleidžiamą šmeižtą. Nepriklausoma Lie- 
8oo narių. Šis nemažas mūsų tautiečių bū- tuva niekad nebuvo dvarininkų bei tabri- 
rys, išsiskirstęs po visą D. Britaniją, atlie kantų kraštas. Lietuvių liaudis sugebėjo 
ka tą darbą, kurį mes pratę vadinti Skyrių puikiai tvarkyti savo reikalus be dvarinin- 
veikla.

Mažiausioji mūsų S-gos sudėtinė dalis ir 
yra narys. Mažiausioji, bet svarbiausioji. 
Jeigu jo nebūtų, tai nebūtų ir veiklos; jei 
gu nariai būtų nerūpestingi, 
daug nuveiktume. Reikia džiaugtis, 
turime narių ir kad 
rūpestingi. Kas rūpi 
tai yra mūsų S-gos, o 
sų išeivijos rūpesčiai.

Kaip žinome iš spaudos ir 
pasikalbėjimų, kai kada mūsų 
net Skyriai mėgsta pasiginčyti; 
girtinas dalykas, bet kaip gi 
jeigu esama nuomonių skirtumo? Tie nuo
monių skirtumai susidaro išimtinai vidaus 
fronte. Tokių ginčų istorijoje gal ilgiau
siai prisiminsime Derby Skyriaus ginčą su 
kitomis organizacijomis.

Nemaža susirūpinimo narių tarpe nuo
lat kelia Lietuvių Namų Bendrovės reika
lai, kurie mažiau patenka į spaudą, bet 
dažnai esti narių „slaptų“ pasikalbėjimų 
objektu.

Vienu tačiau klausimu visi nariai ir visi 
S-gos skyriai yra vieningi. Tai yra Lietu
vos laisvės atgavimo klausimas. Skyriuose 
ir pavienių narių tarpe didelio susirūpini
mo kelia nauja mūsų priešo propaganda, 
siekianti įvaryti kylį tarp lietuvių išeivi
jos ir tautos tėvynėje. Lietuvos okupacinė 
spauda ir komunistų partijos agitatoriai 
įvairiomis progomis stengiasi 
mūsų išeiviją, vaizduodami mus kaip lietu 
vių tautos priešus, siekiančius, sugrįžus į 
tėvynę, atgauti savo dvarus ar fabrikus.

P. Pirmininke', užtikrinu Tamstą, kad 
šioje salėje nėra nė vieno dvarininko, nei 
fabrikanto. Dar daugiau,' galiu pasakyti, 
kad mūsų visą organizacija yra sudaryta 
iš darbo žmonių, kurie tokiu pat būdu už
sidirba duoną, kaip ir mūsų broliai bei se
serys tėvynėje. Bet būti darbo žmogumi

taip pat ne- 
kad 

jie yra geri nariai, 
kiekvienam nariui, 
kartais ir visos mū-

asmeniškų 
nariai ar 

nėra tai pa 
išsiaiškinti,

apjuodinti

kilmių šis Marijos’ Kongresas, per iįgą lai 
ką žymiųjų teologų ruoštas, be palyginimo 
yra pats iškilmingiausias. Neabejokite, my 
Ūmieji Kongreso dalyviai, Marija kritišką dar visai nereiškia būti proletaru — nu- 
žmonijos valandą norėjo priminti savo vai 
kams tikrąją gyvenimo prasmę, parodyda 
ma savo pagrindinį antgamtiškumą ir sa
vo ryšį su kitu gyvenimu, kuris vienintelis 
mums suteiks tikrąją ir tobuląją Laimę. 
Ji pati priminė abi svarbiąsias priemones 
tam aukščiausiajam tikslui pasiekti: uolią, 
pilną vilties maldą ir nepakeičiamą krikš
čionišką apsiraminimą, kuris 
maldą.

Mes žinome labai gerai, kalba 
vas, kaip pragaro jėgos stengiasi 
būdais paveržti Marijos paveldėjimą, iš 
jaunimo išplėšiant jo nekaltumą ir kuklu
mą, iš moterystės — nesuardomumą ir 
šventumą, visuomenėje sukeliant klasę 
prieš klasę, lyg žmonės nebūtų broliai, pri 
slegiant Bažnyčią ir visomis priemonėmis 
skleidžiant materializmą. Mes taip pat ži
nome, koks šviesos ir tiesos troškimas pla 
ka širdžių gelmėse, koks nuoširdus troški
mas veda sielas rasti Dievą, taip pat ir 
tas, kurios to viešai negali parodyti, į pa
vojų neišstatydamos savo asmens ir gero
vės. Žinome dvasinių jėgų galią, kurios ky

skurėliu, žmogum be tėvynės. Mes norime 
būti žmonėmis pilna to žodžio prasme. 
Laisvais žmonėmis, laisvoje savo tėvynėje.

Iš šios vietos, iš šio suvažiavimo, mes 
griežtai protestuojame prieš komunistų

la iš visų kraštų, kaip puikaus pavasario 
ženklai!

Šv. Tėvas apžvelgia apgultas Lurdo 
klausyklas, nenutrūkstamas eiles einančių 

, besimeldžiančius 
prie stebuklingosios Grotos, naktines žva
kių procesijas, reikšdamas viltį, kad visi 
grįš į savo namų židinius, sužadinti į nau
ją gyvenimą. Lurdas — atvertas langas į 
dangų! Per jį nuolat sklinda šviesa ir ma
lonės, duoda pasitikėjimą žmonijos “liki
mu. Šv. Tėvas nuolat skatina melstis, kad 
Kristaus Karalystė, Jo Evangelijos pilnas 
įgyvendinimas per Marijos užtarimą grei
čiau įvyktų visose tautose, ko taip visi 
trokštame. Baisc» kalbą šv. Tėvas Pijus 
XIT suteikė Apaštališkąjį Palaiminimą 
visiems Lurde esantiems piligrimams, o 
ypač organizatoriams ir bendradarbiams, 

mo egzilai studentai laukė su nekantrumu, kurie prisidėjo prie “puikaus Tarptautinio 
bet sykiu ir su viltimi, kad" jų pastangos Marijos Kongreso pasisekimo,

J. Medaitis P. Dauknys, MIC

palaiko

Šv. Tė- 
visais priimti Šv. Komunijos,

kų ir be svetimų kolonizatorių, kol komu
nistiniai agresoriai nepagrobė iš mūsų že
mės, prie kurios mes visi taip esame prisi
rišę.

Kiek kiekvienas mūsų narys yra prisi
rišęs prie savo tėvynės, prie savo artimų
jų, matyti kad ir iš siuntinių, kurie yra 
siunčiami mūsų vargstantiems broliams. 
Vien šiame krašte gyveną lietuviai išsiun
čia per metus ne mažiau kaip už 2o.ooo sv. 
siuntinių. Tą klausimą paliečiau dėl to, 
kad jis atsiliepia į Skyrių veiklą. Dalis 
mūsų tautiečių galvoja, kad siųsdami siun 
tinius sumažins skurdą Lietuvoje ir tuo bū 
du dalinai išspręs tą klausimą, dėl kurio 
mes visi sielojamės. Tokie mūsų tautie
čiai dažnai net pasitraukia iš organizaci
jų, tikėdamiesi, kad kitas kelias yra teisin 
gesnis. Esama ir politikų, kurie galvoja, 
kad jeigu turtingesnis duos išmaldą uba
gui, tai kraštas galės panaikinti vargą. Bet 
reikia pasidžiaugti, kad daugumas mūsų 
narių galvoja kitaip. Būtent, jie sako, kad 
laisvei laimėti ir socialiniams klausimams 
išspręsti reikia radikališkesnių priemonių, 
t.y., rauti iš šaknų tą santvarką, kuri .bu
joja ant skurdo. Todėl, paliekant nuoša
liai artimųjų šelpimo siuntinių reikalą, to 
kie nariai tvirtai remia savo organizaciją 
ir kitas institucijas, kurios veda politinę 
kovą dėl Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės.

Taip nusistatę mūsų nariai yra susibū
rę į Skyrius ir veikia per šiuos vienetus. 
Veikla pasireiškia minėjimais, pasilinksmi 
nimais, susirinkimais ir pamaldomis, sek
madienių mokyklomis. Buvo renkamos au
kos Vasario 16 gimnazijai ir kitiems kil
niems tikslams. Toji veikla reiškėsi ir ki
tais būdais. Štai Derby suruoštas vaidini
mas „Partizanai“, Coventry pravestos rink 
liavos nelaimėn patekusiems tautiečiams, 
Bradforde — Dr. V. Kudirkos minėjimas, 
Nottinghamas išleido sieninį kalendorių 
1958 m., Rochdale pasirūpino bylos reika
lais, žuvus vienam nariui auto nelaimėje 
ir našlei buvo priteista 2.7oo svarų. Savo 
nariais ligoniais rūpinosi Corby ir kiti sky 
riai. Centrinis skyrius turi nuolat papildo
mą biblioteką, kurios knygomis gali naudo 
tis ir kitų skyrių nariai.

Susibūrimų tikslas — lietuvybės išlai
kymas. Bet jeigu tai būtų tik tikslas pats 
sau, tai to būtų maža. Lietuviais turime 
likti tam, kad būtume naudingi savo tau
tai ir savo kraštui.

Atsiųsta paminėti
KARYS, 1958 m. rugsėjis. Turinyje: Erd 

vių sakalai (V. Perms), Iš Panevėžio pra
eities (Dr. V. Sruogienė), Apgaulė „viršū
nių“ žaidime (A. Rėklaitis), Karas ir va
ris, mitai ir istorija (A. Žygmantas), Ąžuo 
lai prie Nemuno (J. Rūtenis). Spalio reVO 
liucijos dienomis (A. Novaitis), Herodoto 
istorijos (K. Kepalas), Iš pavergtos tėvy 
nes, Tremties trimitas, šaulės trimitas, 
Karinės žinios. J

Viengungio gyvenimą sudaro ėjimas nno 
vieno nelopyto daikto prie kito.

Komjaunuolių vaidmuo
Komjaunuolių, ypač moksleivijos tarpe, 

yra nemažai. Tuo tarpu dirbančiojo jauni
mo tarpe komjaunuolių nėra daug, vienur 
daugiau, kitur mažiau. Pvz., Marijampolės 
plytinėje iš 300 darbininkų sezono metu 
yra maždaug 50 jaunuolių. Tačiau komjau 
nuolių jų tarpe yra vos 5-8. Kitas atėjęs į 
darbą iš viso slepia, kad jis yra komjau
nuolis, nes darbininkai tokį pašiepia. To
kioje įmonėje komjaunimo organizacija 
negali ■ daryti jokio spaudimo, nes darbas 
čia nereikalauja jokios specialybės, atlygi
nimai žemi. Panašų fizinį darbą, ypač va
saros metu, galima gauti visur, o įmonė 
nėra suinteresuota prarasti darbo jėgą. To 
kiu būdu komjaunuolių skaičius lieka ri
botas. Tik labai retais atvejais jaunuoliai 
patys ateina pas vadovus ir prašosi pri
imami f komjaunimo organizaciją.

Tuo tarpu kitose įmonėse, pvz., Šešupės 
audimo fabrike, komjaunuolių procentas 
didesnis, nes ten vadovams įmanoma dary 
ti Veiksmingesnį spaudimą. Ten atlygini
mas aukštesnis, darbas nesunkus ir šva
rus, visą laiką pastogėje. Netekęs darbo 
tokioje įmonėje ir dar su atitinkamu įrašu 
darbo knygelėje jaunuolis vargu ar gaus 
kur nors kitur panašų darbą. Tokiu būdu 
yra lengviau jį padaryti komjaunuoliu 
nors popieriuje, tačiau be komjaunuoliškų 
įsitikinimų. Komjaunuolių gausumas daug 
priklauso nuo pirminių ir rajoninių organi 
zacijos sekretorių’aktyvumo..

Mokyklose, gimnazijose ir universitetuo

se padėtis taip pat nevienoda. Marijampo
lės pedagoginėje mokykloje komjaunuolių 
skaičius palyginamai aukštas. Ten ypač 
veikliai pasireiškė komjaunimo sekrt. J. 
Kalvaitis. Jis kiekvienam moksleiviui sta
tė klausimą: „Stok į komjaunimą, arba 
pasitrauk iš mokyklos“. Kas moksleiviams 
beliko daryti? Išeiti iš mokyklos mažai kas 
norėjo. Todėl dauguma padavė prašymus. 
Kitose mokyklose komjaunuoliu skaičius 
mažesnis. Darbininkų jaunimo gimnazijo
je 1956-7 mokslo metais iš 140 mokinių 
buvo tik lo-15 komjaunuolių. Berniukų ir 
mergaičių gimnazijose komjaunuolių skai
čius jau aukštesnis, nes į jas ateina iš pra 
džios mokyklų mokiniai su pionieriškais 
kaklaraiščiais ir pagal amžių jie automa
tiškai įjungiami į komjaunimą. Mokslei
viai čia neturi jokio kito kelio. Be to, sto
jant į aukštąsias mokyklas, į partiškumą 
kreipiamas atitinkamas dėmesys. Vieniem, 
daugiau ištvermingesniem, pavyksta išsi
laikyti be komjaunimo, ypač inteligentiš
kų šeimų vaikams, tas kelias pasidaro bū
tinas. Tėvai, nors jie ir būtų prieš komu
nistinį režimą nusistatę, savo vaikams ne
gali drįsti duoti neigiamą patariipą kom
jaunimo atžvilgiu. Buvo atsitikimų, kada 
vaikas, tėvams pasakius „ne“, mokykloje 
pionierių vadovui pareiškė, kad tėvai 
jiems draudžia stoti į organizaciją. Tokiu 
atveju tikrai menkas malonumas tėvams. 
Susidūrimas su saugumu gali būti kelio 
Sibiran pradžia.

Komjanuolių politinis lygis yra — gali-

vidutinio. 
Menkai lanko susirinkimus, blogai ar vi
sai nevykdo nutarimų ir pasireiškia tik 
tiek, kiek būtina. Pagal įstatus, kiekvienas 
komjaunuolis privalo nešioti ženkliuką, 
tačiau gatvėje retai pamatysi komjaunuo
lį su ženkliuku.

Nepaisant visos nuolatinės propagandos, 
sovietiniam režimui nepavyko jaunimo pa 
traukti į savo pusę.

Gyventojų nuotaikos
Dalis gyventojų yra tiesiogiai ar netie

siogiai nuo komunistinio režimo nukentė
jusi. Vieni pateko į Sibirą, kiti Lietuvoje 
neteko savo šeimos narių, giminių ar tur
to, todėl visai normalu, kad esamai siste
mai jaučiama neapykanta. Net ir tie, ku
rie nėra kokiu nors būdu paliesti, daugu
moje nepatenkinti. Žemas pragyvenimo ly 
gis, įvairūs trūkumai ir nepritekliai, ku
riems galo nematyti, nesukelia simpatijų 
bolševikams. Tačiau gyventi reikia. Kiek
viename žingsnyje tenka susidurti su esa
mąja santvarka, su jos įstatymais, su parei 
gūnais, tuos įstatymus vykdančiais. Žmo 
nės pamažu atbunka. Viltis sulaukti lais
vės tai nutolsta, tai vėl priartėja, priklau
somai nuo tam tikrų įvykių. Vieną kitą 
priverčia ar sugundo stoti į partiją. Žmo
gus kasdien rungiasi su visa eile rūpesčių, 
kurie čia, Vakaruose, nežinomi, be to, bi
josi trėmimo, kalėjimo ir yra bejėgis prieš 
bet kokį smurtą. Žmonės nekenčia komu
nistų ir rusų, nes jie atnešė mirtį, nepasi
tikėjimą kaimynu, gaują šnipų, melą. Ne
apkenčia komunistų sistemos, laukia lais
vės, o jos nesimato. Tačiau tiki daugiau 
ar mažiau, kad toji diena kada nors ateis. 
Nelaukia tik saujelė parsidavusių dūšia ir 
kūnu Kremliui. Ir kas būdingiausia, žmo
nės laukia karo. Karo bijo, bet laukia, nes 
tai atrodo jiems vienintelis išsigelbėjimas 
iš to nesibaigiančio pragaro. Jei karas ir 
atneša nelaimių, tai žmonės, gyvendami 
nuolatinėse nelaimėse, tariasi nebeturį ką

prarasti. „Kas išliks, tas gyvens“, sakoma 
Lietuvoje. Bolševikai tai žino, bet žmo
gui neįkvėpsi meilės jų melui, jei giliai šir 
dyje paslėpta neapykanta.

Būdingas gyventojų „solidarumo“ su ko 
munistine vyriausybe pasireiškimas yra 
demonstracijos kokių nors „švenčių“ gar
bei. Į rikiuotę stoja įmonėmis, mokyklo
mis, įstaigomis, laisvo pasirinkimo eiseno
je nėra. Pvz., šių metų 1-sios gegužės iš
vakarėse Marijampolėje partinis organiza 
torius Bružas susirinkime jau iš anksto pa 
reiškė: „Kas nedalyvaus demonstracijoje, 
negaus žemės daržams“. Nežiūrint i tai, į 
demonstraciją atvyko maždaug 30 proc. 
visų darbininkų, taigi nei trečdalis.

„Tegyvuoja laisvė“
Kaip komunistai nepasitiki gyventojais, 

galima matyti iš visos eilės faktų. Pvz., 
per kiekvienas komunistų „šventes“ su
stiprinama apsauga įmonėse, įstaigose, o 
kai kur gatvėse vaikšto ginkluoti policijos 
patruliai.

Dažnai daromos kratos pas įtariamus 
asmenis, ypač studentų tarpe. Tai daroma 
ne tik prieš komunistų šventes. Š.m. vasa
rio 16 išvakarėse visuose išvažiavimuose į 
Kauną patruliai kratė sunkvežimius, leng 
vas mašinas, o kartais ir pėsčiuosius. Va
sario 16 d. Kaune patruliavo sargybos. Ma 
rijampolėje kai kuriose mokyklose buvo 
nuplėšyti komunistų šūkiai bei portretai 
ir iškabinti, užrašai „Šalin rusai“, „Tegy
vuoja laisvė“ ir kt.

Bažnyčiose — sporto salės, sandėliai
Marijampolėje veikia vienintelė šv. My

kolo parapijos bažnyčia. Neuždaryta ir ru
sų cerkvė, bet ji neturi šventiko. Evange
likų bažnyčioje įrengta sporto salė. Buv. 
įgulos šv. Vincento bažnyčioje dabar kny
gyno sandėlis, o žydų sinagogoje įrengtas 
audimo fabrikėlis Šešupė. Dvasiškiai netu
ri teisės lankytis mokyklose, o ligoninėje 
gali lankytis tik tuo atveju, jei ligonis jį

iškviečia. Eisenoms aplink bažnyčią reika
lingas vietos komiteto leidimas. Dvasiškių 
važinėjimas pas gyventojus Kalėdų proga, 
plotkelių dalijimas vyksta kaip ir anks
čiau. Pamaldos, ypač sekmadieniais ir per 
dideles šventes, lankomos gausiai. Lanky
tojus galima taip suskirstyti: 40 proc. mo
terų, 30 proc. vyrų ir 30 proc. jaunimo. At 
laidai būna, tačiau jie vis nukeliami į sek 
madienius. Ypač paskutiniu metu gyven
tojai gyvai lankosi atlaiduose, kurie vyks
ta bažnytkaimiuose.

Namuose gyventojai daugiau ar mažiau 
išlaiko krikščioniškas tradicijas. Pavasarį 
papuošia kryžius kaimuose, moko vaikus 
maldų, veda juos prie pirmosios komuni
jos. j

Ateistinė propaganda
Ateistinė propaganda vedama labai pla

čiai ir įvairiausiais būdais. Paskaitos, mo
kyklos (kur kiekviename vadovėlyje rasi 
ką nors antireliginio), kinas, spauda, visa 
tai persunkta ateistine propaganda. Pvz., 
gimnazijose duodamos tokios temos: „Re
ligija — mokslo stabdis“, „Mitas apie Die
vą“ ir t.t. Moksleiviams, ypač specialiose 
mokyklose, bet ir kai kurių įstaigų dar
buotojams bažnyčią lankyti» draudžiama. 
Dažnai galima prie bažnyčios pastebėti be 
stovinėjantį kurį nors komsorgą, kuris se
ka jo žinioje esančius komjaunuolius. Pa
stebėtas toks jaunuolis perspėjamas, sun
kesniais atvejais turi daryti viešą atgailą, 
arba pašalinamas iš komjaunimo, o tai jau 
reiškia kelio galą. Darbo jau negausi, ko
kio norėsi.

Žmogus, ypač jaunimas, yra priverstas 
bažnyčią lenkti iš tolo.

Naujai išleistų maldaknygių matyti ne
teko, tačiau galima nusipirkti spekuliatyvi 
nėmis kainomis senų laidų. Kitos religinės 
literatūros nėra. Tiesa, buvo išleistas kata
likiškas kalendorius, tačiau jis labai re
tai kur užtinkamas.

(Bus daugiau)

2



Nr. 38. (529) 2. 10. 1958 EUROPOS LIETUVIS

i LIETUVA TARPTAUTINIAME MARIJOS KONGRESE LURDE |
Švenč. Marijos Lurde loo Metų Apsireiš 

kimų Jubiliejaus proga suruoštame Tarp-
tautiniame Marijos Kongrese

per naktį beveik niekur nesustos, todėl čia 
reikia pasirūpinti kelionei vandens, limo-

17 d.d. dalyvavo tūkstantinės minios iš vi-
rugsėjo 14- nado. Ne visi dar turi prancūziškų pinigų.

Patys ministeriai iš savųjų tokius aprūpi-

Raše Organizacinio Komiteto Pirmininkas 
P. Dauknys, MIC

Šv. Komunijos. Tai džiugina, nes Lietuvo
je taip dar nebuvo.

Kita Marijos garbinimo praktika —ro

Tėvas Dr. Pr. Brazys, MIC — einąs Mari
jonų Generolo pareigas. Šitos visos paskai

vardas 
Lurde, 
plačiai 
pradė-

sų pasaulio kraštų, kur Lietuvos 
toje garsioje Marijos sostinėje — 
pirmą kartą taip garsiai, viešai ir 
nuskambėjo. Pati Lietuvos Sekcija
ta organizuoti jau daugiau kaip prieš me
tus, šiam reikalui neturint visiškai jokių 
lėšų, o po ilgų darbų buvo didelis džiaugs
mas, kai prieš pat Kongreso pradžią buvo 
gauta Šv. Tėvo Pijaus XII patvirtinta visa 
Kongreso programa, kartu su tautinėmis - 
kultūrinėmis sekcijomis (Nuntia Periodica 
Nr.5), kur Lietuvos Sekcijai Lurde buvo 
paskirtas Auxilium Institutas, o sekcijos 
vadovybė oficialiai patvirtinta šios sudė
ties: pirmininkas — J.E. Vysk. Dr. V. Pa
dolskis, vicepirmininkas — kun. Dr. Vyt. 
Balčiūnas — Šv. Kazimiero Lietuvių Ko
legijos Romoje vicerektorius, sekretorius— 
kun. Pr. Dauknys, MIC — Anglijos Lietu
vių kapelionas. Kongrese gausiai dalyvauti 
iš anksto buvo pasižadėjusios daugiau 
kaip 8o tautų, tačiau, šalia bendrųjų gene
ralinių posėdžių (jiems pirmininkavo tik 
kardinolai), savo tautines - kultūrines sek 
cijas organizavo 13 laisvųjų tautų: Ameri
ka, Belgija, Olandija ir Flandrija, Kanada, 
Prancūzija, Vokietija, Airija, Ispanija, Ita 
lija, Japonija, Portugalija, Vidurinieji Ry 
tai su Šv. Žemės Sargyba ir Turkija.

Popiežiaus .oficialiai buvo patvirtintos ir 
15 Pavergtųjų Tautų Sekcijos: Albanijos, 
Gudijos, Korėjos, Kroatijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rusijos, Kinijos, Slovakijos,
Ukrainos ir Vietnamo. Pastarųjų -tarpe lie 
tuviai savo organizuotumu, reprezentacija, 
kaip toliau matysime, iškilo į pirmąją vie
tą, o kai kuriais atvejais pralenkdami net 
ir laisvąsias tautas!

na, linkėdami geriausios sėkmės atstovau 
ti Lietuvai- Tarpt. Marijos Kongrese. Gero 
je keliautojų nuotaikoje traukinys vis le
kia j pietus ir į pietus kiaurą naktį, j Pire 
nėjų kalnus, į Ispanijos pasienį, į žavios 
kalnų apylinkės Gavės upelio apsuptąjį 
Lurdą.

Aušta saulėtas sekmadienio rytas. Po 
šiltos vasaros nakties jaučiamas visai ki
tas klimatas, negu Anglijoje paliktasis. 
Žaliuoja aukštos kalnų viršukalnės, vilio
damos keleivių žvilgsnius. Viršukalnėse 
daug kur saulės spinduliuose žiba kryžiai. 
7.3o vai. ryto traukinys sustoja ir dideli 
parašai sklebia, kad čia mūsų kelionės 
tikslas — Lourdes! Tarptautinis Marijos 
Kongresas!

Svaika, Marijos Sostine!
Atvažiavę po poros valandų autobusais 

patenkame į Anglijos lietuviams skirtąją 
apsistojimo vietą — Bungalows namelius.

žančiaus kalbėjimas. Į rožančių buvome
tos Kongrese turi duoti mums turinį. Švie-
sa šviečia tamsybėse! — jeigu iš Lurdo

Vengrijos, 
Rumunijos, 
Slovėnijos,

Į Lurdą — Marijos Sostinę!

Lurdo Šventovė.
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įrašyti Lietuvoje pirmosios Šv. Komunijos 
proga. Rožančiaus kalbėjimas yra univer
salus Bažnyčioje. Šv. Domininkas prieš 
klaidatikius išėjo su rožančiumi rankoje, 
ir tai buvo didysis ginklas. Marija Lurde 
18 kartų pasirodė su rožančių rankoje ir 
15 kartų su Bernadeta kartu kalbėjo. Ma
rijos noras, kad Ji būtų garbinama rožan
čiaus kalbėjimu. Mūsų motinos Lietuvoje 
išauklėjo dideles šeimas, augindamos savo

Sopulių. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo Jo 
Motina. Plati, kaip dangaus mėlynė, yra 
Marijos Širdis, gili, kaip skausmo bedugnė. 
Kodėl mes kalbame apie pasiaukojimą Ma 
rijai? Dievui visiškai priklausome ir esa
me Jo visiška nuosavybė, kaip Kristaus 
palyginimo vynmedžio šakelė. Žmogus 
Ii pasakyti: nenoriu priklausyti, nors 
tiek nenustoju Dievui priklausęs.

Pasiaukojimas Marijai yra Marijai 
aukotas gyvenimas. Viską Jai atiduoti!
daro labai maža žmonių. Kai Dievas siun
tė savo Sūnų į pasaulį, Jis pasirinko tinka 
mą Jam Motiną. Kaip Kristus susiformavo 
savo Motinoje kaip žmogus, taip Marijoje 
mes dvasiškai formuojamės. Per pasiauko 
jimą Marijai pripažįstame tai, kas esame 
t- visišką priklausomybę Dievui. Marijai 
pasiaukojus pakelti visas aukas Tada vei 
de nebus pykčio, kartumo. Tėvynėje turi 
kiekvienas nešti herojišką auką, kad ir 
mes eitume tuo pačiu aukos keliu. Čia pa
skaitininkas papasakoja įvykį, kai prieš 

. karą Lietuvoje buvo pakviestas pas ligonę, 
’ . kuri priėmusi Šv. Komuniją, tyliai šnabž

dėjo: „Mano vyras, sužinojęs, kad pakvie 
čiau kunigą, mane sergančią skaudžiai pri 

.mušė, bet aš buvau laiminga. Kentėdama 
smūgius kalbėjau rožančių, ir Dievo Moti 
na buvo su manim“. Panašiai ir mūsų 
Tėvynė pavergta, ir kas jai padės pakelti 
tą kančią? Kad greičiau grįžtų Laisvė, sa
vo gyvenimą aukokime Marijai, o per Ją 
—• Dievui. Visi vargai už kenčiančius Bro
lius ir Seseris!

šviečia šviesa, tai buvo tam tikros tamsy
bės, kurias Lurdas turėjo nušviesti. Tos 
tamsybės prieš loo m. Prancūzijoje buvo 
gana gilios. Toks Renanas, kuris neigė 
Kristaus dievybę. Karolis Marksas tada tu 
rėjo 4o metų, neigė sielą. Freudas turėjo 
2 m., vėliau jis neigė nuodėmę. Jeigu nėra 
Dievo, nėra sielos, tai nėra atsakomybės. 
Netikėjimo tamsybės tirštėjo. Čia pasirodė 
Marija ne vyskupui, ne žurnalistui, ne kul 
tūros centre, bet nežinomame miesčiuke, 
paprastai mergaitei, nesveikai. Niekas ja 
netikėjo — užguita, nuvargusia mergaite.

Ne gydyti ligas Dievas skyrė Lurdą. Čią 
yra ženklas. Kur reikia tikėjimo sustiprini 
mo, įvyksta tikrų stebuklų. 54 Lurde ste
buklai yra Bažnyčios pripažinti oficialiai, 
kaip aiškiai įvykę iš nepagydomų ligų, 
staigūs ir visiškai akivaizdūs išgijimai. 
Viena vienuolė buvo akla iš pat mažens. 
Jos akies retina visiškai sunaikinta. Lęšį 
galima pakeisti, bet retinos ir nervo nie
kas nepakeis. Gydytojai žiūri: tai vienuo
lei retinos nėra, bet ji staiga pradėjo ma
tyti. Lurdas nėra gydymo vieta, bet sielos 
susitaikinimas su Dievo valia. Dievo Iš
mintis mums paliko laisvą valią, ir ta lais
va valia mes darome sau bloga. Panaikin
kime nuodėmę ir turėsime dangaus prie
angį. Pajuskime Lurde tą Marijos artumą. 
Mūsų gyvenimas pradės geriau sektis!

Apsireiškėmų Grota su Šveitė. Marijos 
statula.

Nėra pasaulyje tikinčiojo, kuris nebūtų 
girdėjęs apie Lurdą. Daugelis apie Lurdą 
galvoja, kaip apie stebuklų vietą, bet ten 
Nekaltai Pradėtoji Švenč. Marija apsireiš
kusi Bernadetai nė vieną kartą neužsiminė 
apie stebuklus, nė kartą nežadėjo stebuk
lų. Jie yra antroje vietoje, palyginti su Ma 
rijos kvietimu į maldą ir atgailą. Jei Ma
rijos užtarimu Lurde įvyksta nemaža ste
buklų, tai dėl to, kad sukviestų žmones į 
Lurdą karštai maldai, ypač ligonius, ken
čiančius ir tuos, kurie labiausiai reikalin
gi dangiškos paguodos, sustiprinimo. Ne
veltui tad X Tarptautinis Marijos Kongre 
sa» pasirinko Lurdą, kada bolševizmas lai 
ko prislėgęs daugelį tautų, kad tikintieji, 
suvažiavę iš visų pasaulio kraštų, šioje 
šventoje Marijos apsireiškimų vietoje at
gaivintų savo meilę dangiškajai Motinai, 
sutartinai melstų ir prašytų Jos galingo už 
tarimo, pavergtųjų išlaisvinimo ir, grįžę į 
namus, skleistų savo aplinkoj atgijusį 
krileSttrsrtTSką^ gyvenimą.

Iš lietuvių Tarptautinio Marijos Kong
reso Org. Centro Komitete ryšį užmezgė J. 
E. Vysk. Dr. V. Padolskis ir Liet. Kolegijos 
-vtcerektorius kun. Dr. V. Balčiūnas Romo
je, dalyvaudami įvairiuose posėdžiuose. 
Vienas iš uoliausių organizavimo bendra
darbių pasirodė Prancūzijos Lietuvių Ka
talikų Misijos Direktorius kun. J. Petro
šius, kuris su pirmininku Londone gana 
dažnai, net porą kartų į savaitę, laiškais 
pasikeisdavo informacijomis ir t.t.
.Anglijos Lietuvių Piligrimažui kelionės 

dokumentų ir vizų tvarkymas vyko Londo 
ne per savąjį atstovą. Iškylančios kliūtys, 
o jų pasitaikė nemaža, buvo nugalimos tie 
siog kreipiantis'į Vidaus ir Užsienio Rei
kalų Ministerijos aukštuosius pareigūnus, 
ir tie prašymai kiekvienu atveju būdavo 
greitai patenkinami — visi dokumentai 
buvo laiku gauti..Rugsėjo 13 d. rytme'į Į 
Londono Victoria stotį pradėjo rinktis tau 
tiėčiai iš. visos Anglijos. Čia Lietuvos Tri
spalvė trąukė akį į susitikimo vietą. Virė 
darbas. Pagal sąrašą tikrinami atvykusie
ji, dalinami kontroliniai bilietai, prisega
mos tautinės juostelės. Išlydėti atvyko Ke 
lioriės Biuro direkt. Mr. H. Ingham iš Ha
rrow. (Jis yra geras lietuvių draugas. Po 
karo dirbo Vokietijoje kaip UNRA tarnau
tojas. Turi gražią dėkingumo dovaną iš 
Miuncheno lietuvių skautų). Kaip visuo
met, paskutiniąją minutę atvyksta paskuti 
nieji. Vadovas tada lengvai atsiduso: jau 
turi visus keliautojus — 81 asmenį. Skar
dus švilpukas. Traukinys juda. Kryžiaus 
ženklą pradedame ilgą kelionę — išvažiuo 
jame į Lurdą atstovauti pavergtajai bran
giajai Tėvynei Lietuvai.

Kelionė vyksta gerai. Visuose persėdi
muose pagal planą iš anksto rezervuoti iš
tisi vagonai. Į Paryžiaus St. Lazare stotį 
atvykstame lygiai 6 vai. vakare, ir čia mū 
sų vadovą tuojau pasitinka kelionės biuro 
Paryžiaus atstovas, kuris visus nusiveda į 
šalia stoties esantį restoraną vakarienei. 
Atsigaivinę ir pailsėję, dviem autobusais 
važiuojame į kitą Paryžiaus stotį — La Ga 
re d'Austelitz, kur 9.35 vai. išvažiuojame į 
Lurdą. Prieš išvažiuodami susitinkame 
su Prancūzijos lietuviais ir jų vadovu kun. 
Petrošium, kurių traukinys išeina iš kito 
perono Anglijos lietuviams didelė staig
mena: mūsų iš Paryžiaus išleisti atvyksta ... . 
du Lietuvos ministeriai — Dr. Bačkys ir ją paskaitą skaito kun. Dr. V. 
Dr. Turauskas su poniomis. Jie duoda auk „Apie pasiaukojimą Marijai“, 
so patarimą — mūsų greitasis traukinys yra ypatinga šventė — Marijos Septynių

jį?*4-’J * ' c
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Visų kantriai su šypsniu pakelti vargai, 
aukojami Dievui, bus taip gausiai palai
minti, kad prašoks visų viltis! Iš Bunga
lows atsiveria nuostabiai gražūs Lurdo 
gamtos vaizdai. Tiesiai prieš akis, prieš ki 
tą kalną papėdėje lyg gulbė baltuoja gar
sioji Marijos Šventovė — prancūzų techni 
kos šedevras. Visas Lurdo miestas lyg ant 
delno, gatvės užtvinusios maldininkų. Nuo 
Šventovės aidi giesmės, varpelių skambėji 
mas. šventovėje ir Apsireiškimų Grotoje 
Šv. Mišios laikomos per visas 24 valandas, 
dieną ii—naktį. Čia yra dabar tiek daug su
važiavusių kunigų, iškeltų vėliavų eilėse 
skirtingose vietose plevėsuoja Ir dvi Lietu 
vos Trispalvės.

Jau iš vakaro į Lurdą atvyko Popiežiš
kas Legatas J. E. Kard. Tisserant. Jis bu
vo iškilmingai sutiktas aerodrome ir litur
giškai su bažnytinėmis apeigomis priimtas 
Lurdo Šventovėje prieš Šv. Rožančiaus Ba 
ziliką — Forume. Dabar sekmadienis. Prie 
Apsireiškimų Grotos didelė žmonių minia. 
Ten prie Nekaltai Pradėtosios statulos uo
loje dega tūkstančiai žvakių, kur prieš loo 
metų dangus susisiekė su žeme, kur Švenč. 
Marija regimai apsireiškė ir kalbėjo Ber
nadetai. Kaip Dievas čia arti, kaip lengva 
čia melstis, nepastebimai prabėga ištisos 
valandos!

Lietuvos Sekcija pradeda darbą
Vos atvažiavus į Lurdą iš Anglijos, Pran 

cūzijos ir Italijos didelėms lietuvių gru
pėms ir apsigyvenus skirtingose nuo vie
na kitos vietose (tai tik vietoje tepaaiškė- 
jo), grupių vadai ir Sekcijos vadovybė su
sitinka ir aptaria programos vykdymą. Jie 
miegos, jei kada turės laiko, bet progra
ma bus įvykdyta! Bematant užmezgamas 
ryšys su Lietuvos Sekcijai skirtuoju Insti
tutu. Ten jau viskas paruošta, ir esame 
laukiami. Pirmadienis — rugsėjo 15 d. Pa 
gal Popiežiąus patvirtintąją Kongreso pro
gramą visi lietuiai 2 vai. po pietų jau bu
vo Instituto rūmuose, mums skirtoje erd
vioje salėje, kurios viena šalis su plačio
mis arkadomis, pro kurias atviras oras na 
tūraliai gaivina susirinkusius.

Marijos garbinimo formos
Šiuo pavadinimu J.E. Vysk. Padolskis sa 

vo paskaitoje apžvelgė įvairias Marijos 
garbinimo formas Bažnyčioje, kurios buvo 
ir mūsų Tėvynėje Lietuvoje, ir tas prakti
kas, kurios dar nebuvo pas mus įsigalė
jusios, kad dabar jos būtų stiprinamos ir 
perduodamos naujosioms kartoms. Visame 
pasaulyje plačiausiai įsigalėjusi yra škap
lierių praktika. Šv. Marija, apsireiškusi 
vienuoliui karmelitui Šv. Simonui Stockui 
1251 m. Cambridge, įteikė jam škaplierius 
ir pasakė, kad tai bus Josios globos ženk
las ir kas dėvės tuos škaplierius, gaus at
sivertimo malonę ir nepražus. Karmelitai 
tą simbolinį Marijos globos rūbą pasklei
dė visame pasaulyje. Vėliau patogumo su
metimais Bažnyčios jie buvo pakeisti į me 
dalikėlį su Šv. Jėzaus širdies ir Dievo Mo 
tinos atvaizdas. Lietuvoje vaikučiai iš 
mažens buvo pamokomi tą medalikėlį vi
suomet nešioti.

Pirmųjų mėnesio šeštadienių Marijos 
garbinimo praktika yra jau plačiai papli
tusi, nors neperseniai įvesta, skirta per
maldauti Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. 
Jie labai pradėjo plisti po Fatimos apsi
reiškimų. Ten»Marija kalbėjo apie baisias

vaikus maldos dvasioje. Rožančiaus malda 
ir šiandieną turi būti šeimų ryšys. Kalbėti 
bendrai visai šeimai susirinkus. Kokios ma 
lonės trykšta, kiek gero galima sulaukti, 
kalbant rožančių! Užsukti radiją, televizi
ją ir prie Marijos paveikslo kalbėti ro
žančių. Šiais Marijos Jubiliejiniais Me
tais įgyvendinkime tokį rožančiaus kalbė
jimą, kaip užtvarą prieš visokią negerovę, 
ir išmelskime Dievo palaimą!

Švenč. Širdies Bazilikos didysis altorius 
Paryžiuje ant Kankinių Kalno. Čia vyksta 
be perstojo amžina adoracija. Šio karo me
tu j ją pataikė 13 bombų, bet nė viena ne
sprogo.

bausmes už nuodėmes ir nurodė būdą, 
kaip išvengti tų nelaimių — atgailą, rožan 
čiaus kalbėjimą, kad žmonija pasiaukotų 
Nekalčiausiajai Jos Širdžiai. Pridėjusi kai 

J.E. Vysk. Padolskis Tarpt. Marijos Kon kurias sąlygas pažadėjo ir Rusijos atsiver-
greso Lietuvos Sekciją oficialiai atidaro ir 
darbus pradeda bendra malda. Šių Jubilie 
jinių Metų Marijos Apsireiškimų Lurde 
proga viso pasaulio tikinčiųjų akys yra nu 
kreiptos į Lurdą — Dievo Motinos Šven
tovę, — iškilmingai pradeda Ekscelencija. 
Daug kas čia nori patekti, gausios minios 
atvyko. Visi Mariją labai myli. Mylėkime 
Ją karščiau! Labiau pagerbdami Motiną, 
labiau pagarbinsime ir Jos dieviškąjį Sū
nų!

Lietuvos Sekcijos pirmoji paskaita
Pagal Popiežiaus Pijaus XII patvirtin

tąją programą Lietuvos Sekcijoje pirmą- 
~ Balčiūnas 

Šiandieną

timą ir grįžimą prie Dievo. 1942 m. Popie
žius įvykdė Marijos prašymą ir visą pašau 
lį paaukojo Marijai. J.E. Vysk. Matulionis 
dar 194o m. Lietuvos Vyskupams buvo pa 
siūlęs tai padaryti Lietuvoje. Tada Lietu
vos Vyskupai nutarė, kad pirmiau reikia 
skleisti mintį, jog paskiri asmenys, orga
nizacijos, parapijos, vyskupijos aukotųsi, 
o tik vėliau, taip pasiruošus, visa Lietuva 
būtų paaukota. Lietuvos Vyskupai tą pa
siaukojimą įvykdė tremtyje, Romoje, Lie
tuvių Šv. Kazimiero koplyčioje, 1953 m. 
per Sekmines. Ekscelencija karštai ragina, 
kad pirmųjų mėnesio šeštadienių prakti
ka ir šv. Komunija įsigalėtų ir Europos lie 
tuvių tarpe. Paskutiniuoju metu, lankyda
masis Amerikoje, matė, kaip ten lietuviai 
ir amerikiečiai gausiai ir dažnai eina prie

sutartinėms.

Pirmosios lietuviškos pamaldos Lurde
Paskaitoms pasibaigus, Instituto vadovy 

bė suruošė visiems lietuviams priėmimą, 
pavaišino kava. Keliose salėse buvo klau
somos išpažintys, kad visi turėtų progos 
laimėti Jubiliejinius atlaidus. Netrukus 
— 5 vai. vakare — kun. Dauknys nepa
prastai švarioje ir puošnioje Instituto kop 
lyčioje aukojo Šv. Mišias, palydint skam
bioms lietuviškų giesmių •
Daugelis, kas dar nebuvo priėmę šv. Ko
munijos, čia artinosi prie Dievo Stalo.

Ši pirmoji lietuviškos programos diena 
iškart pakėlė visų nuotaiką, jaučiama lie
tuvių organizuotumas (pvz., Anglijos kata 
likai, kurių yra daugiau kaip 3 mil. ir per 
2o vyskupų. Kongrese nesudarė savo Sek
cijos, ir angliškai kalbantieji turėjo glaus 
tis prie Amerikos ar Airijos Sekcijų). 
Smarkus lietus sutrukdė vakarinę bendrą
ją Kongreso programą, bet naktinėje žva
kių procesijoje jau vėl visi galėjo daly vau 
ti iki ašarų džiaugsmo giedodami gražiąją 
Lurdo Marijos giesmę savo gimtosiomis 
kalbomis.

menąs mūsų

Viešpaties Angelas •
Antroji paskaita buvo kun. Dauknio,

„Viešpaties Angelas“. Iškėlęs Lurdo Ma
rijos Apsireiškimų šventąją vieta, perda
vė Šv. Tėvo Pijaus XII prašymą, kad čia 
suvažiavę atstovai iš visų pasaulio tautų 
būtų iš naujo sužadinti: rytą, pietų metu 
ir vakare kalbėti Viešpaties Angelą už ken 
čiančlą bolševikų pavergtą Bažnyčią. Jei 
kur tas gražusis paprotys,
šventojo tikėjimo svarbųjį įvykį — Kris
taus Įsikūnijimo paslaptį, būtų didmies
čio triukšme aptilęs, kad vėl iš naujo su 
atgijusia meile Marijai būtų atneštas į 
plazdantį gyvenimą, kad iš Lurdo grįžtu
me Dievo Motinai ką paaukoję, pažadėję, 
užsitikrinę Jos palaimą. Šia tema buvo 
kalbama ne vien tik generaliniuose posė
džiuose, bet ir visose sekcijose pagal Po
piežiaus pageidavimą, kad viso pasaulio 
tikinčiųjų iš naujo, rytais, per pietus ir va 
karais į dangų kiltų Viešpaties Angelo 
maldos už pavergtuosius Dangaus Kara
lienės prašant jiems stiprybės ir 
šį šventojo Tėvo balsą teišgirsta

laisvės, 
visi!

Saleziečių Gimnazijos Koncertas
Didelę staigmeną padarė Tėvų 

čių Liet. Gimnazijos iš Torino mokiniai po 
paskaitų suruoštu lietuviškų dainų koncer 
tu, kurį išgirdęs susirinko net ir visas 
Tarpt. Auxilium Institutas, čia mūsų ber
niukai, vadovaujami savo gabaus muzi
kos mokytojo Tėv. S. Šileikos, netikėtu to
bulumu (manėme, kad tik improvizuos, o 
buvo labai geiai pasiruošę!) išpildė visą 
eilę dainų, akordeonu akomponuojant vie
nam iš mokytojų: Partizanų dainą, Vėlia
vos iškeltos plakas, Pražydo jazminai po 
langu, Siuntė mane motinėlė ir daug kitų. 
Ilgi plojimai prašyte prašė kartoti dainas. 
Gražiuosius gimnazijos berniukus su jų 
vadovu visi pamilo už tą gražų patriotinį 
pasirodymą. Šia proga kreipiuosi į visus 
Anglijos lietuvius, kurie taip kilniai visuo 
met atsiliepdavo į atsišaukimus ar ligonių 
pagalbos prašant, ar kryžių Sodyboje sta
tant: kas tik galime; remkime Tėvų Sale
ziečiu gimnaziją Torine. Jie patriotiškai 
auklėja mūsų jaunimą, kurio prisikelian- . 
čiai Lietuvai labai reikės. Paaukotas pini
gas palengvins Saleziečiu naštą, prisidės 
prie katalikiškos inteligentijos paruošimo 
Lietuvai!

Salezie-

Antradienis — rugsėjo 16 d. — pirmieji 
laurai lietuviams!

8 vai. ryto lietuvių grupės pradėjo rink
tis prie Lurdo šventovės į savo oficialias 
pamaldas. Prie didžiojo altoriaus Šv. Mi
šias aukojo J.E. Vysk. Padolskis, asistuo
jamas lietuvių kunigų. Šalia Šv. Mišias lai 
kė kiti 12 kunigų, jų tarpe kun. Dauknys 

' aukojo Šv. Mišias už savo Anglijos lietu
vius maldininkus ir jų artimuosius. Eksce 
lencijos Šv. Mišių metu įspūdingą pamoks 
lą per garsiakalbius sakė svečias iš Romos 
kun. Dr. Vaišnora, MIC, apie lietuvių mei
lę Marijai ir Jos šventoves Lietuvoje. Pa
mokslininkas prieš kelias dienas lotyniš
kai skaitė paskaitą mokslininkų Tarpt. Ma 
riologiniame Kongrese Lurde apie „Švenč. 
Marijos apsireiškimo svarbą Šiluvoje, at
naujinant katalikų tikėjimą Lietuvoje 16 
šimt“. Po pamaldų smarkus kalnų lietus 
praūžė per apylinkę. Gatvės virto sraunio
mis upėmis, bet po valandos vėl švietė 
karšta pietų saulė. <

2 vai. po pietų toje pačioje Auxilium 
Instituto salėje toliau vyko Lietuvos Sek
cijos paskaitos. Kongreso Centro žmonės 
ir žurnalistų grupė tikrino įvairių tautų 
sekcijų programas. Mūsų Sekcijos vicepir
mininkui kun. Dr. Balčiūnui su pasididžia Mūsų eisenos priekyje nešamas didelis pla 
vimu pranešta, kad Lietuvos Sekcija yra katas prancūzišku įrašu Lithuanie, kurio 
viena iš geriausiai organizuotų: čia paskai Lurde niekada iš rankų nepaleido londo- 
tos punktualiai vyksta, niekas nepasime- 
tęs, nedingęs minioje, pati tauta atstovau
jama tobulai — mergaitės ir moterys gra-

Lietuviai žygiuoja į Kongreso didžiųjų 
iškilmių aikštę!

Po pasisekusių paskaitų, netikėto kon
certo ir malonių vaišių Institute buvo pra 
nešta, kad šiandieną Kongreso popietinis 
iškilmingas posėdis 4 vai. yra skirtas Pa
vergtosioms Tautoms. Išsirikiavę į eiles, 
pradėjome savo istorinę eiseną į Lurdo 
Šventovės Šv. Rožančiaus didingąją Bazili 
ką, kurioje vyko Kongreso generaliniai 
posėdžiai, pirmininkaujant kardinolams.

niečiai — St. Štarolis ir A. Černiauskas. 
Tai buvo pats ryškiausias plakatas iš visų 

....... ...... _ __ Kongrese dalyvavusių tautų sekcijų. Ap- 
žiais tautiniais rūbais, daug vyrų, 17 kuni vaizdos lėmimu plakatas pramatytas tik 
gų, apie 2o lietuvaičių seselių vienuolių Pnr4 savaičių prieš Kongresą, ir jis buvo 
(jas iš įvairių Prancūzijos vienuolynų su- Pavestas padaryti Londone p. Matukui. Jo 
rinko kun. J. Petrošius), per 4o berniukų darbas atliktas be rriekaištų — meniškai! 
gimnazistų išeiginėmis baltutėlėmis unifor Plakato viduryje ėjo jauna Prancūzijos lie 
momis iš Tėvų Saleziečių Gimnazijos su tuvaitė tautiniais rūbais. Sekė Lietuvos 
visa savo vadovybe (čia tenka priminti, Trispalvė, visuomet nešama Londono Baz- 
kad kelios sekcijos minioje pasimetė ir ne n.vtinio Komiteto Pirm. St. Kasparo su 
surado kontakto, net ir Lenkijos Sekcija, Sarbės sargyba iš šalių, kurią sudarė Ang- 
neatvykus jos pirmininkui ir kitiems va- Hj°s lietuvės puikiausiais tautiniais ru- 
dams, beveik niekur nebepasirodė}. Lietu- bais- Cia dar buvo Lietuvos pagrindimų 
vos Sekciją sudarė iš viso netoli poros šim Marijos šventovių vėliavos, kurių paveiks 
tų tautiečių........................................................ lūs drobėje meniškai nupiešė dali. Irena

Pacevičiūtė Romoje, užsakius ir gamini
mą padengus Vyskupui ir kun. Dr. Balčiū

(Nukelta į 3 psl.)
Lurdo šventovės Misija

Šios dienos pirmąją paskaitą pradėjo
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Lietuva Lurde
(Atkelta iš 3 psl.)

X TARPTAUTINIS MARIJOS 
KONGRESAS

Lietuvių Vienybės ir Susiklausymo 
Demonstracija

nui Romoje. Tai buvo Aušros Vartų, Šilu
vos, Pažaislio ir Žemaičių Kalvarijos Ma
rijos paveikslai Vėliavose. Ypač graži Tė
vų Saleziečių Gimnazijos Vėliava — aukš 
tai ant skersmens Lietuvos Trispalvė iš 
brangios medžiagos, kurios ryškiose spal
vose aukso gijomis išsiuvinėta Vytis. Mū
sų eisena atkreipia visų akis, sukelia ova
cijas. Tai buvo reto grožio vaizdas, kur 
grupėje buvo visi luomai, pradedant nuo 
devynmečių berniukų iki senelių, nuo ku
nigų iki vienuolių seselių iš įvairių vienuo 
lijų. Tai žygiuoja pavergtosios tautos ats
tovai, kurie myli savo Tėvynę ir jai pri
siekdami ištikimybę atvyko į Lurdą karš
tai melstis ir prašyti palaimos mylimosios 
Dangaus Karalienės!
' bar tebevyksta popietinė Švenč. Sakra

mento procesija. Prie Šv. Rožančiaus Ba
zilikos ant aukštų laiptų Forume įruoštas 
altorius, prieš jį plati aikštės dalis atskir
ta nuo minių, kad Forumas būtų aiškiai 
visų matomas. Mūsų eiseną pasitinka Lur 
do Brancardieriai, ir mūsų vėliavos su ats 
tovais palydimos į Forumą. Mūsų gražiuo
sius gimnazistus išrikiuoja ant laiptų vei 
du į žmones. Čia jie sudaro garbės špale- 
rius, kada čia atvyks kardinolai ir vysku
pai, nešdami monstrancijoje Švenč. Sakra 
mentą. Forume didysis mūsų plakatas švie 
čia prieš dešimt tūkstantines minias, prie 
jo Forume plazda tik vienos valstybės vė
liava, ir tai yra Lietuvos Trispalvė. Lėtai 
artėja procesija, seka įspūdingas ligonių 
palaiminimas su Švenč. Sakramentu. Iš mi 
nios atsiranda ir kelių kitų tautų vėliavos 
su mažais plakatais. Pavergtosios tautos 
įleidžiamos į Baziliką iškilmingajam posė
džiui. Prie didžiojo altoriaus Evangelijos 
pusėje įruoštas sostas Popiežiškam Lega
tui J.E. Kard. Tisserant, šalia jo dar kiti 
5 ar 7 kardinolai, vyskupai. Ši visa Evan
gelijos pusės dalis šalia garbingųjų Bažny 
čios kunigaikščių paskiriama Lietuvos ats 
tovams su visomis savo vėliavomis. Antro
je altoriaus pusėje išsirikiuoja likusios pa
vergtosios tautos. Iškilmingąjį Pavergtųjų tąsi! 
Tautų posėdį pradeda Kongreso Preziden 
tas Tėv. Carlo Balic, OFM. šventinamos 
visos čia esančios vėliavos, jų priekyje spe 
cialiai pagaminta ypatinga Pavergtųjų 
Tautų Vėliava, kurios vienoje pusėje loty
niškai surašytos bolševizmo pavergtosios 
tautos; kitoje pusėje — tų pačių tautų var 
dai savojoje kalboje. Ši vėliava įteikiama 
Popiežiškam Legatui, prašant, kad viso pa 
šaulio tikintieji melstųsi prie Marijos, jog 
tos tautos būtų vėl laisvos, jog joms būtų 
grąžinta Dievo duota kiekvienai tautai tei 
singa Laisvė, jog ši Pavergtųjų Tautų Vė
liava būtų laikoma Lurde Marijos Švento
vėje, kaip ženklas, primenąs pavergtųjų 
kančias ir troškimą jas vėl matyti laisvas.

Per šį didįjį pagerbimą ir ilgas kardino 
lų ir- vyskupų kalbas dažno lietuvio akyse
žibėjo džiaugsmo ašaros, kad Lietuva Baž — balandžio 2o į 21 naktį, krito 13 bom- 
nyčios aukštųjų autoritetu tokiu išimtinu 
būdu buvo pagerbta, kad viso pasaulio ti
kintieji dar karščiau melsis, kad greičiau 
išauštų išsiilgtoji Laisvės aušra! Naktinė
je žvakių .procesijoje Lietuvos 
kaip savo Tautos atstovai prie
galingai lietuviškai giedojome Lurdo Ma
rijos giesmę. Tie pergyvenimai kiekvie
nam padarė nepamirštamo įspūdžio vLam 
gyvenimui!

— Mieli Broliai ir Seserys Kristuje, 
džiaugiuosi dar galėdamas sveikinti Jus vi 
sus, susirinkusius prie Marijos kojų Lur
de Jos Apsireiškimų Jubiliejaus proga su
rengtame Tarptautiniame Marijos Kong
rese, kur Jūs taip gražiai atstovaujate mū 
sų kenčiančią Tautą ir Tėvynę. Marija, mū 
sų Karalienė, te išklauso Jūsų karštų mal 
dų ir greitai tesuteikia mūsų Lietuvai 
Laisvę ir Nepriklausomybę. Teikdamas 
Jums visiems, kartu ir visai Lietuvai, savo 
ganytojinį palaiminimą, prašau ir mane 
atminti prie Marijos malonių šaltinio.

(Sunkios ligos iškamuota ir drebančia 
ranka pasirašė: j Juozapas Skvireckas — 
Kauno Arkivyskupas ir Metropolitas). Sa
vo maldose visi prisiminkime sunkiai ser-vių sekcijai dar buvo lemta rodytis mi- 
gantį Ekscelenciją.

tetų rėmė jaunų organizatorių pastangas 
ir su kun. Dr. V. Balčiūnu Romoje talkino 
Centro Komitete. Dėkingi esame Lietuvos 
Sekcijos paskaitininkams ir pamokslinin
kui kun. Dr. J. Vaišnorai, kurie visi dar 
pereitais metais paprašyti sutiko paruošti 
paskaitas, pamokslus ir savo lėšomis, kaip 
ir visi maldininkai, atvyko į Kongresą.

Savo atsilankymu mūsų Sekciją pager
bė žymusis Amerikos lietuvių veikėjas ir 
knygų leidėjas — pralotas Juras, specia
liai atvykęs iš Amerikos. Visi plakatų, vė
liavų nešėjai, kurie ilgas valandas darė di 
dėlę auką, be dejonės, nutirpusiom ran
kom, jas nešė Lietuvos garbei. Didelę auką 
darė ir visos mergaitės ir moterys iš Ang
lijos su tautiniais drabužiais, karštame 
ore ar lyjant, joms būtų buvę daug pato
giau ir lengviau lengvomis suknelėmis, 
bet darė auką, ir jų tautiniais rūbais visi 
gėrėjosi ir filmavo. Tik Švenč. Marija vi
siems atlygins, kurie per kiauras naktis 
meldėsi prie Grotos, nerodydami nei nuo
vargio nei alkio... Ypatinga padėka kun. 
J. Petrošiui — uoliajam organizavimo ben ' 
dradarbiui, suorganizavusiam didelę Pran 
cūzijos lietuvių ekskursiją — apie 6o as
menų.

Rašant šias eilutes, apsilankęs Gregoria • 
numo universiteto istorijos prof. Dr. Rubi- ( 
kauskas, S.J., nieko neturėjo prieš šį išsi
reiškimą, kad Lietuvos istorijoje Tėvų Sa-

,2i™aZi]j..Lr.a„lė^ daKafeiH prie^v? Sakramentų? būti 
gerais Marijos vaikais.

Lietuvos Šventovių pašventintos Vėlia
vos bus laikomos Lietuvių Šv. Kazimiero 
koplyčioje Romoje, kol išmuš Laisvės Var 
pas , ir tada bus parvežtos į Lietuvą ir 
iškilmingai perneštos į savo šventoves: 
Aušros Vartus, Šiluvą, Pažaislį, Žemaičių 
Kalvariją.

ti vėliavų ar plakato, nė iš vieno netekda 
vo išgirsti atsisakymų, nors būdavo aišku, 
kad teks gerokai pavargti karštoje saulėje 
ar lietučiui lyjant. O klek pasiaukojimo 
parodė mūsų moterys, apsidariusios tauti
niais kostiumais ir nebodamos dar jokių 
nepatogumų ir sunkumų. Susiklausymas 
ir vieningumas pelnė lietuviams ir Lietu-

šeštadienį, rugsėjo 13 d., pradėjo rody
tis pirmieji Marijos Kongresan atvykstan- 
tieji lietuviai iš paskirų Europos šalių pa
vieniai ir ekskursijomis. Visų vienas tiks- vai dešimttūkstantinės minios pagarbą ir 
las — sudaryti šiame kongrese ko gausiau 
šią lietuvių sekciją.

Kongresan nuvykus jau atrodė, kad tar
pusavyje nebesusitiksime: ne iš karto. Vi
si suvažiavo, skirtingose miesto dalyse bu 
vo apgyvendinti. Bet kur tau! Lietuvis nu 
gali visus sunkumus ir randa išeitį. Lietu-

pilnos sudėties dalyvavo ir aktyviai pasižy 
mėjo Tarptautiniame Kongrese! Garbė 
Saleziečiams ir jų auklėtiniams su gražio
siomis baltutėlėmis uniformomis, kurių 
buvo apie 4o. Tokio gražaus jaunimo šia
me Kongrese neturėjo nė viena kita Sek
cija! Visų tautiečių buvo gražus sugyveni
mas, kiekvienas, savo vadovų paprašytas 
pagalbos, nuo jos niekada neatsisakydavo, 
bent taip buvo Anglijos lietuvių didžiojoje 
grupėje, kurių tarpe Škotijos lietuvių va
dovas Pr. Dzidolikas grįžo netekęs net 1 
svarų svorio! Tai bent buvo dirbta, mels-

Padėkos pamaldos ir relikvijos
. Visiems 81 Anglijos lietuviams svei
kiems sugrįžus ir nė vienam nepasimetus 
didžiulėse maldininkų miniose, pereita, sek 
madienį Londono Lietuvių bažnyčioje bu
vo iškilminga suma, dėkojant Šv. Marijai 
už globą ir gausią palaimą atstovaujant 
Lietuvai — tai mylimajai Marijos Žemei, 
— Tarptautiniame Marijos Kongrese. Pa
šventintoji Trispalvė ir apdovanota visais 
Bažnyčios teikamais atlaidais, parsivežta 
atgal į Londoną ir kaip relikvija iškelta 
Londono Lietuvių bažnyčioje prie didžiojo 
altoriaus. Ji bus čia laikoma kaip kilnusis 
Tautos simbolis, amžinas atminimas mūsų 
dalyvavimo Marijos Kongrese Lurde, ku
ris mums primins Lietuvos paaukojimą 
Marijai ir pareigą Ją dar nuoširdžiau my-

nios priekyje!
Programoje numatytose pamaldose, pas 

kaitose ar procesijose stengėmės dalyvau
ti nė minutės nesivėlindami ir sau skirto
se vietose, kad tik netrukdytume ir kad lie 
tuviai visur ir visad atrodytų gausūs ir 
tvarkingi. Buvo ypač malonu, kai reikėda
vo tvarkytis procesijai: ką kviesdavai neš- Londoną.

dėmesį. Paskutinėje procesijoje krito gėlės 
iš balkonų ir buvo šaukiama: Tegyvuoja 
Lietuva!

D. Britanijos ekskursantų vardu laikau 
sau garbe pareikšti padėką mūsų myli
mam kun. P. Daukniui, kurio sumanymu 
visa tai įvyko. Taip pat nuoširdi lietuviš
ka padėka priklauso Prancūzijos ir Itali
jos ekskursijoms, vienuolėms seselėms ir 
visiems kitiems.

Negaliu praleisti nepareiškęs nuošir
džios lietuviškos padėkos Prancūzijos ir 
Paryžiaus lietuvių bendruomenės vadovy
bei — p. Bačkiui, p. Turauskui ir kitiems, 
kurie mus palydėjo stotyse į Lurdą ir į

S. Kasparas

MOTERŲ
kampelis

Veda V. Grlnkevičiūtė - Funkienė

Iki pasimatymo, Lurdo Motinėle!
Trečiadienio vakare po didžiosios 

sijos ir Šv. Tėvo radijo kalbos visos 
vių ekskursijos išvyko atgal į namus. Ang , 
lijos ir Prancūzijos lietuviai viename trau
kinyje keliavo į Paryžių, į kurį atvykus , 
ketvirtadienio rytą 7 vai., Anglijos lietu- , 
vius vėl pasitiko tas pats kelionės biuro at 
stovas, autobusais nuvežė į Rue de Bac— 
Stebuklingąją Koplyčią. Čia atlaikytos Šv. 
Mišios ir po pusryčių padaryta ekskursija 
autobusais po Paryžių, aplankant žymią- ' 
sias vietas. Visiems didelį įspūdį padarė di i 
dingoji Šv. Širdies Bazilika ant Kankinių 
kalno, kur vyksta amžina Švenč. Sakra- ’ 
mento adoracija. Ten sienoje įmūryta bal- < 
to marmuro lenta: „1944 m. — karo metu i

proce 
lietu-

FotografaJ, dėmesio! .
Visi lietuviai, Sarę Lurde nuotraukas, 

gražiau išėjusias prašomi prisiųsti, kad bū 
tų galima panaudoti spaudai ir jų daugiau 
pagaminti kelionės dalyviams. Siųsti: Rev. 
P. Dauknys, Lithuanian Church, 21, The 
Oval, Hackney Road, London, E.2.

Puikiai pasisekusi Lietuvos Sekcija Tarp 
tautiniame Marijos Kongrese Lurde buvo 
pats pirmasis viešas ir oficialus Lietuves 
atstovų dalyvavimas Lurde. Grįžome dva
sia turtingi. Garble Marijai per amžius, gie 
dos Jai vaikai Lietuvos!

pirma vieną, paskiau 
ir tuo šepečiu masa- 
judesiais, o paskiau 

Tik

Auklėjimas 
laukta, 
laikyti 
jie jau 
kai iš-

Sekcija,
Marijos,

bų į Baziliką ir šalia jos, bet nė viena bom 
ba nesprogo, žmonėms adoruojant ir besi
meldžiant prie Švenčiausiojo“.

Anglijos lietuviams vėl buvo didelė 
staigmena: iš Paryžiaus atvyko išleisti į 
Angliją Lietuvos Ministeris Dr. Turaus
kas ir judrusis žurnalistas Jonas Damaus
kas, kuris pačiame Lurde, būdamas Pran-

Kongreso uždarymas — trečiadienis
— rugsėjo 17 d.

Šį rytmetį lietuviai organizuotai ėjo Lur 
do Kalvarijas — Kryžiaus kelius už pa
vergtąją Tėvynę Lietuvą, lo vai. pasku i- 
nės Pontifikalinės Šv. Mišios, aukojamos 
paties Jo Eminencijos Pop. Legato Kard. 
Tisserant. 2 vai. po pietų Lurdo Grota re
zervuota pusvalandžiui Lietuvos Sekcijai. 
Kun. Dr. Balčiūnas sako atsisveikinamąjį 
pamokslą, o po jo Vysk. Padolskis perstai 
to specialiai parašytą Lietuvos pasiaukoji 
mo aktą Nekalė. Marijai ir suteikė palaimi 
nimą. Netrukus prasideda didžioji procesi 
ja Lurdo miesto gatvėmis. Kur praeina Lie 
tuvos Sekcija su savo vėliavomis, jai išim 
tinai iš namų beriamos gėlės, keliamos ova 
cijos, fotografuojama, filmuojama. Per ra 
diją ir garsiakalbius buvo giedamos po ke 
lis posmelius Marijos giesmės visų daly
vaujančių sekcijų gimtąja kalba. Čia galin 
gai nuskambėjo ir lietuvių Marija, Mari
ja, giesmė! Ją ir kitą lotynišką giesmę per 
garsiakalbius giedojo Salez. Gimnazijos 
mokinių choras, atkreipęs tūkstantinių mi 
nių dėmesį. Čia kartu buvo įjungtas ir 
Prancūzijos radijo tinklas ir televizija.

LURDO ĮSPŪDŽIAI
Jeigu ir kažkaip garsus poetas ar rašy

tojas norėtų apdainuoti Lurdo dvasią, var
gu įstengtų pilnai perduoti tai, kas vyksta 
ten prie uolos. Pajusti ir suprasti tam, gy
vai pasireiškiančiam tikėjimui, reikia pa
čiam ten pabūti ir kartu pergyventi. Lur
do uola — tarsi plakanti širdis, kuri per
varo per save tūkstantines minias; patys 
dalyviai pergyvena tą nepaprastą ritmą. O 
gražūs Lurdo miestą supantieji kalnai tei
kia maldininkams geriausias sąlygas, tarsi 
saugodami nuo pašalinių įtakų.

Lurde nepastebėjau nė vieno susirūpinu 
šio veido. Ligoniai — paralyžupti, neregiai, 
ligos iškreiptais veidais, nepagydomai ser 
gantieji — yra ramūs, kantrūs, su pasiti
kėjimu ir be jokių rūpesčių. Visi kartu, 
tiek ligoniai, tiek ir sveikieji, atsiduoda šv 
Marijos motiniškai globai, tampa jos ma
žais vaikais.

Prie uolos ar Bazilikoje ar kur nors 
klausantis paskaitos — visur girdi ir jauti 
tą pačią mintį: mylėti Dievą, mylėti vienas 
kitą, būti broliais seserimis.

/ Iškyla dideli priešingumai. Klausais ra
dijo iš už geležinės uždangos, — ten revo- 

■ ’•/“liucinė dvasia, revoliucinės dainos ir kal- 
rfį3j>boš. Materializmo dievaitis laiko tamsos 

sparnais apgaubęs susirūpinusius, viduje 
’ baimingus ir netikrus dėl savo rytojaus 

žmones. Jo valdžioje yra tbkių pat žmonių, 
kurie irgi norėtų džiaugtis ir grožėtis uni
versaline Lurde dvasia.

Aiškiai metasi į akis taip pat ir pačios 
Bernardetos prasmė: paprasta, bemokslė 
mergaitė, bet tyros širdies, grynų minčių, 
jai buvo lemtas tas didžiulis patarnavi
mas žmonijai.

Idealizmo aukštumos yra visiems atvi
ros, tiek mokytam, tiek nemokytam. Lur
do dvasia kiekvienam, kuris priėmė ją at
vira širdimi, paliks neišdildomų pėdsakų 
su gyvenimo pasekmėmis.

„Tiek, kiek mes iš Dievo tikimės, —tiek 
iš Jo mes gausime“ (šv. Teresėlė).

Janina J.

■nuo kojų. Pastatyk 
kitą koją ant kėdės 
žuok jas rutuliniais 
tokiu pat būdu rankas ir visą kūną,
žiūrėk, kad visi judesiai nebūtų per daug 
skubūs ir kad jie visuomet eitų širdies 
kryptim. Po to, jeigu turi sveiką širdį ir 
nervus, plaukis kūną šaltu vandeniu, į ku 
rį gali įlašinti kelis lašus acto arba puši
nio ekstrakto. Jeigu sveikata neleidžia 
plautis šaltu vandeniu, tai pasinaudok šil
tu. Nusišluostyk sausai, ir tu pajusi, kaip 
visas tavo kūnas pasidaro švarus ir šiltas. 
Tas sauso šepečio masažas yra geriausias 
būdas valyti visoms atmirusios odos dale
lėms, dulkėms ir kitiems nešvarumams, 
kurie tiktai užkemša odos porus ir nelei
džia odai laisvai kvėpuoti. O tai jūsų svei
katai yra labai svarbu: išlaikyti daugiau 
fizinio atsparumo, palengvinti širdies ir 
plaučių darbą ir būti atsparesnei ligos at
vejų. .

Po viso to masažo sausu šepečiu tu tuo
jau pradėsi jaustis geriau ir rengdamasi 
gali dainuoti: „Gieda gaideliai anksti ryte
lį, kelkis, berneli, eik į darbelį“... Jeigu tu 
dabar vėl prieisi prie veidrodžio, tai jau 
visai nesunku bus nusišypsoti, ir busimo
sios dienos sunkumai atrodys tau jau leng 
viau pakeliami. Gražina

VAIKAS ŠEIMOJE
Dažnai mes girdime motinas sakant: „Aš 

viską darau dėl savo vaikų“. Pati ji sau 
nieko neleidžia.' Atostogos? Ne, tai ne jai. 
Išvažiuoti kur nors ji negali — neturi tam 
reikalui pinigų. Jos vyriausias sūnus su 
savo klase išsirūošė į iškylą vienon vasar 
vietėn, tai jai jau nebelieka pinigų sau pa
čiai. Be to, ji neturi nė kuo nors padoriau 
apsivilkti: vaikams vis pirmenybė.

Pirmenybę? Tikrai? Ne. Čia motinos mei 
lė sukama neteisingu kelių,
čia neatneš tų vaisių, kurių bus 
Vaikai nuolatinį pasiaukojimą ims 
kaip savhime suprantamą dalyką, 
nebeįvertins tos aukos ir vėliau, 
augs, jau pradės reikalauti, o ne prašyti.

Vieno dalyko niekuomet' nereikia už
miršti: vaikai ateina į šeimą kaip Dievo 
dovana, kaip jungiamasis ryšys tarp vyro 
ir žmonos, bet ne kaip vienintelis galutinis 
motinos meilės ir rūpesčių tikslas. Vaikai 
tebūna trečias asmuo šeimos gyvenime, 
bet ne pirmasis.

Daug moterų, gyvenančių vien tik savo 
vaikams, užmiršta savo vyrus, nustoja rū
pintis jais, atsižada visokių materialinių 
ir kultūrinių rėikalavimų, atsisako savo 
asmenybės ir savo interesų centran pasta
to tik savo vaikus. Jos nemoko savo vai
kų prisitaikyti prie suaugusiųjų pasaulio 
ir įsijungti į jį.

Pirmasis ir svarbiausias dėsnis gerai 
šeimai išlaikyti ir kurti laimingam šeimos 
gyvenimui yra tas, kad žmona suprastų, 
kaip tinkamai rūpintis savo santykiais su 
vyru. Ji niekuomet neturi būti apsileidu
si, nedėvėti metai iš metų tiktai senus lo
pytus drabužius ar senus batus tik todėl, 
kad „vaikams retkia daug kas nauja pirk
ti“. Ji turi rasti laisvo laiko ir savo vyrui, 
domėtis jo rūpesčiais ir stengtis išsilaikyti 
juo ilgiau jauna, nes jeigu tėvai gerai su
gyvena ir yra abu laimingi, tai ir visoje 
šeimoje atsispindi toji laimė.

Žinoma, kad motina turi būti savo vai- njus įr cukrų gerai ištrinti, 
kams nuoširdžiai gera, sąžiningai rūpintis kruopų, citrinos, vanilinio cukraus ir pie- 
jais, vykdyti jų teisėtus pageidavimus, no. Varškę pertrinti per sietelį ir paskui 
nuolat rodyti jiems savo meilę, bet atsar- įdėti į masę. Paskui jau sudėti razinkas, 
giai elgtis, kad tik ne „per daug“. Ji ne- kepamuosius miltelius ir suplaktus balty- 
turi tuose rūpesčiuose paskandinti savo mus. Pastaruosius įmaišyti labai atsargiai, 
asmeninio gyvenimo, nes dabar, kol moti- jau nebetrinti. Visą masę sudėti į gerai 
na dar jauna ir nepasenusi, yra JOS gyve- riebalais išteptą torto formą ir kepti- apie 
nimo 
liau, 
ateis.

Jei 
vo jėgas, savo gyvenimo džiaugsmą, 
tuo tik pasinaudos visa šeima. Be to, vai- nieko, rodos, nebegalima pasiūti, tai gal 
kų garbinimas išeina visai ir ne vaikų nau išeis dar vienas žiurstas. Gražiai atrodytų, 
dai. Vaikai tuo atveju išauga dažniausiai ie*SU iš margos medžiagos padarytum vir- 
egoistai ir silpno charakterio, bet ne ver- šutiniąją dalį ir ta pačia medžiaga užbaig 
tingi, prisitaikę prie gyvenimo gerašir- tum apačią. Viršutinei daliai paimk me
džiai žmonės, kurie turėtų jaustis šeimos džiagos apie 25 cm pločio ir 22 cm ilgio 
ir bendruomenės nariais, o ne egocentrai. (siūlėms reikia dar pridėti). Žiursto ilgu- 
Kiekvienas vaikas turi žinoti, kad pirmoje mą nuo talijos imk apie 65 cm, dėl to pas 
vietoje yra tėvai, o tik paskiau jis, bet jo- kutinius 25 cm vėl pridėk iš margos nie
kiu būdu ne atvirkščiai. V.F. džiagos. Žinoma, geriausia tai visus išma

tavimus pritaikyti pagal savo ūgį.
Šeimininkė

VARŠKĖŠ TORTAS BE DUGNO
Sudėtis: 1 kg varškės, 375 g cukraus, S- 

kiaušiniai, 4 valg. šaukštai pieno, 1 pūke
lis kepamųjų miltelių, 1 pokelis vanilinio 
cukraus, 6 valg. šaukštai manų kruopų, 
125 g razinkų, 250 g margarino arba svies-" 
to, vienos citrinos sunka ir žievelė.

Gaminimas: margariną ar sviestą, try- 
įdėti manų

laikas. Niekas tai negrąžins jai vė- 1į valandos, 
o jos vaikų gyvenimo laikas dar

Šeimininkė

motina
ŽIURSTAS

išlaikys savo asmenybę, sa Jeigu turi dvi skirtingas medžiagos Ue- 
tei kanas ar šiaip senų daiktų, iš kurių jau

PRADĖK DIENĄ SU ŠYPSENA
Baigiama procesija, ir lygiai 5 vai. p.p. 

iš Romos Castel Gandolfo per radiją Kon
gresą sveikina Šv. Tėvas Pijus XII, kurio 
kalbos santrauką duodame Sekmadienio 
Rimtyje.

Dalyvauti šiame Marijos Kongrese, kaip 
pilnateisiai nariai su visomis privilegijo
mis, buvo reta garbė ir nauja proga Lietu
vos vardui iš naujo garsiai ir viešai nu
skambėti, dalyvauti bendrose maldose už 
pavergtųjų LAISVĘ prie stebuklingosios 
Apsireiškimų Grotos, kur taip arti jaučia
ma Dievo Motina. Šis mūsų pasisekimas 
prašoko visas viltis, kad taip puikiai ga
lėjome reprezentuoti katalikiškąją Lietu
vą. Be abejonės, tai buvo didelis nuopel
nas visų atvažiavusiųjų tautiečių, kurie 
kantriai ir giedria šventa nuotaika pakėlė 
visus vargus ir nepriteklius. Dėl to Mari
jos buvome globojami, išskirtinu būdu vie 
šai pagerbti. Didelė padėka J.E. Vysk. V. 
Padolskiui, kad savo Ganytojišku Autori-

Eifelio bokštas Paryžiuje, pastatytas 1889 
m., turi 3oo m aukščio. Viršūnėje radijo ir 
televizijas siųstuvai, meteorologijos stotis ir 
galingi prožektoriai.

cūzijos žurnalistų sąjungos narys, visur ga 
Įėjo prieiti prie žymiųjų asmenų ir gar
sinti Lietuvos vardą, kada kiti buvo užim 
ti, ir išsirūpindavo oficialius pasikalbėji
mus.

Po gražių pergyvenimų tą patį vakarą 
pasiektas Londonas, kur į Victoria stot; 
atvažiavome lo.o7 vai.

Kauno Arkivyskupo Sveikinimas
Grįžus rastas J.E. Kauno Arkivyskupo 

ir Metropolito J. Skvirecko sveikinimas, 
kurio laiškas buvo ilgokai užsimetęs pašte 
ir nespėjo ateiti prieš išvažiavimą į Lurdą. 
Sunkiai sergąs Ekscelencija iš Austrijos 
Tirolib rašo!

(E) Namai iš durpių blokų pastatyti kai 
kuriuose Joniškėlio rajono kolūkiuose. Kad 
durpių blokuose neįsiveistų įvairūs grau
žikai, į blokų mišinį beriama druskos mil
telių Ir kalkių. Gyvenamųjų namų statyba 
iš durpių blokų atsieinanti labai pigiai. Na 
mo statyba kainuojanti maždaug 11.5oo 
rublių. Kaimyniniuose Latvijos rajonuose 
tokių namų esą pastatyta jau didelis skai
čius.

(E) Nepilnametės mergaitės dirba nak
tinėse pamainose. Tai paaiškėjo iš Vil
niaus radijo pranešimo rugsėjo 4 d. Ką tik 
baigę abiturientai, kuriems pagal naująją 
tvarką neleido tiesiai stoti į universitetą, 
turi eiti į fabriką. Jiems nedaromos jokios 
išimtys. Nepilnamečiai berniukai ir mer
gaitės įjungti į metalo apdirbimo ir kito
kius fabrikus ir priversti dirbti net nakti
nėse pamainose.

Nesakyk man, mano miela drauge, kad 
tu neturi jokios nuotaikos šiandien šyp
sotis, kad tave slegia šiokie tokie rūpes
čiai ir dėl to tau visai nelinksma. Kas iš 
mūsų neturi rūpesčių! Visur jų yra, bet 
tai kaip tik duoda pagrindo mums išlaiky
ti savo vidiniam atsparumui, kad mes 
lengviau galėtume kovoti su kasdieniais 
nesklandumais. Vidinis atsparumas labai 
priklauso nuo to, kaip mes jaučiamės fiziš 
kai' ir kartais taip pat nuo to, kaip mes at
rodome. Piktu, susiraukusiu veidu daug 
sunkiau „prasimušti“.

Tad atsikėlusi iš lovos tuoj prieik prie 
veidrodžio ir nusišypsok pati sau! Tu tik 
pamėgink. Tai ne taip jau sunku. O jei tu 
manai, kad atrodytų per kvaila šypsotis 
sau, tai juo labiau bus pagrindo nusišyp
soti ..

Po to pasiimk į ranką ne per kietą šepe
tį, kad nežalotų tavo kūno odos, ir tuo še
pečiu valyk sausai visą savo kūną. Pradėk

PAČIŲ VOKIEČIŲ REIKALAS
Rusija pranešė V. Vokietijos vyriausy

bei, kad dėl abiejų Vokietijos dalių »ujun- 
gimo reikia kalbėtis tiesiogiai su R. Vokie
tijos vyriausybe. Notoje V. Vokietijos vy
riausybė kaltinama nesugebėjimu taikiai 
susitarti dėl sujungimo.

O V. Vokietija nenori tartis, nes R. Vo
kietijos vyriausybė nėra demokratiškai at 
ėjusi į valdžią.

(E) Antanas Vaitkus pralenkė ir Mask
vos konstruktorius. Jis Šiaulių dviračių 
fabrike sukūrė tokią detalių chromavimo 
automatizacijos sistemą, kokią nepajėgė 
išspręsti nė Maskvos gamyklų konstrukto
riai. Jo sukonstruotas automatas padeda 
išleisti gražesnės išvaizdos, aukštesnės ko
kybės dviračius. Dabar Vaitkaus konstruk 
cija jau įgyvendinama ir. Lvovo, Sverdlovs 
ko ir kituose fabrikuose.
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Europos Lietuviu Kronika Suvažiavimo dienos ir mintys
LONDONAS
ŽIE'OS LAIKAS

Sį šeštadienį — spalio 4 d. į sekmadienį 
— vidurnaktį, Anglijoje laikrodis atsuka
mas vieną valandą atgal— prasideda žie
mos laikas.

VILNIAUS DIENOS MINĖJIMAS
Vilniaus dienos minėjimą rengia Lietu

vos Atgimimo Sąjūdžio Londono Skyrius 
spalio 11 d., 7.3o vai. vak.,. Parapijos salė
je, Victoria Park Rd. Programoje paskaita 
ir vyrų choras. LAS Valdyba

ADORACIJA
Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažny

čioje šį sekmadienį, spalio 5 d., per visą 
dieną bus viešai garbinti išstatytas Švenč. 
Sakramentas. Tai yra kasmet spalio mėn. 
pirmasis sekmadienis, skirtas mūsų bažny 
čiai ir patvirtintas Westminsterio Arkivys 
kupijos Kurijos, kaip lietuvių adoracijos 
ir atlaidų diena.

Nuo 8 vai. ryto klausomos išpažintys. 
Švenč. Sakramentas išstatomas iškilmin
gai prieš pirmąsias Šv. Mišias 9 vai. ryto, 
kurių metu bendra Šv. Komunija. Suma— 
11 vai., choro lotyniškai giedamos Avė Ma 
ria Mišios, pamokslas ir S v. Tėvo Pijaus 
XII malda už kenčiančiąją Bažnyčią. Per 
pusvalandį prieš 7 vai. vakare visų bus 
giedama Lurdo Marijos giesmė (ją at
spausdintą kiekvienas gaus). Čia pirmoje 
vietoje turėtų būti visi londoniečiai Mari
jos Kongreso dalyviai. 7 vai. vakarinės pa 
maldos: pamokslas, rožančius, procesija su 
Švenč. Sakramentu, o po jos —■ palaimini
mas. Adoracija baigiama Viešpaties An
gelu,

Švenč. Sakramento vieša adoracija ski
riama mūsų kenčiančiai Tėvynei, todėl vi
si Londono lietuviai raginami dalyvauti 
pamaldose, o ypač popietinėmis valando
mis nepalikti tuščios bažnyčios. Mūsų baž
nyčioje prie didžiojo altoriaus saugoma 
Lietuvos Vėliava, kurią parsivežėme i. 
Lurdo, pašventintą su visais Bažnyčios tei 
kiamais atlaidais, ir ji yra kaip mūsų pa
vergtosios Tautos Laisvės Simbolis. Visi 
lietuviai katalikai, branginkime šią vienin 
telę Vakarų Europoje Lietuvių bažnyčią ir 
gausiai ją lankykime, dabar tapusia Tau
tos Šventove tremtyje!

Mūsų bažnyčioje per visą spalio mėnesį 
vakarais bus kalbamas Rožančius prie iš
statyto Švenč. Sakramento 8 vai., o šešta
dieniais ir sekmadieniais — 7 vai.

Kun. P. Dauknys, 1

-BAŽNYČIOS REKTORIUS DAR 
AMERIKOJE

Londono Lietuvių bažnyčios Rektorius 
kun. A. Kazlauskas, MIC, dalyvavęs New 
Yorke Pasaulio Lietuvių Seime, jam užsi
baigus, su ten vizituojančiu Marijonų Ge
nerolu buvo nuvykęs į Kanadą Marijonų 
Vienuolijos reikalais. Šiuo metu vėl grįžo 
Amerikon, kur pereitą sekmadienį, rugsė
jo 28 d. Bostone Šv. Petro Lietuvių bažny
čioje pradėjo vesti 2 savaičių Misijas. Po 

ves rekolekcijas, misijas. Į Londoną grįš 
lapkričio mėn. gale. Iš Amerikos sveikina 
vius lietuvius ir pažįstamus.

TEGUL SAULĖ LIETUVOS!
Pereito šeštadienio vakare parapijos sa

lėje Vaidilos Sambūrio ir Bažnytinio cho
ro suruoštas Dr. V. Kudirkos minėjimas 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Kruopščiai pa 
ruoštą literatūrinę paskaitą apie šį didįjį 
mūsų Tautos Žadintoją, skambiu balsu 
skaitė svečias iš Bradfordo mok. V. Ignai- 
tis. Po paskaitos J. Alkis padeklamavo Ku 
dirkos pasakėčią Vilkas ir ėriukas. Solis
tas Justas Černis, akomponuojant pianinu 
V. Mamaičiui, išpldė dvi dainas: Šimkaus 
Ant marių krantelių ir Sasnausko Karve
lėli. Vyrų ir moterų bažnytinis choras, va
dovaujamas savo chorvedžio V. Mamaičio 
su dideliu pasisekimu išpildė 5 dainas.

Sekė šokiai. Minėjimo programą prave
dė Sambūrio vadovas V. Zdanavičius. Vi
sa programa buvo įrašyta į juosteles.

Tenka pasidžiaugti, kad šis kultūrinis 
minėjimas sutraukė daug tautiečių ir bu
vo kas vertingo paklausyti, lietuvišką dva
sią praturtinti.

MANCHESTERIS
Manchesterio ir apylinkės lietuvių žiniai
Iki šiol Manchesteryje veikęs bažnytinis 

choras artimiausioje ateityje manoma pra 
plėsti. Tuo tikslu spalio 5 d., 3 vai. p p., 
sekmadienį, Manchesterio Lietuvių Sociali 
nio Klubo patalpose šaukiamas

CHORISTŲ SUSIRINKIMAS, 
kuriame kviečiame dalyvauti visus tuo rei 
kalu suinteresuotus Manchesterio ir apy
linkės lietuvius.

Manchesterio Kultūros Koordinacinis 
Komitetas

CORBY
Minėjimas pasisekė

DBLS Corby skyriaus rugsėjo 21 d. ruoš 
tame Tautos šventės minėjime skyriaus 
pirmininkas apibūdino šventės reikšmę ir 
kvietė visus lietuvius gražiai bendradar
biauti, pasekant praeities didvyrių ke
liais. Gražiai suvaidinta tragikomedija 
„Taikos kiaulė“, nukėlusi skanaus juoką. 
Pupų dėdės choras nepagailėjo corbiečiam 
saldžių žodelių. Sk. Valdyba

REIKALINGA PARDAVĖJA
Lietuviškai krautuvei reikalinga parda

vėja, mokanti anglų kalbą. Geros sąlygos. 
Kreiptis į BALTIC STORES, 146 Holland 
Park Ave., London, W.ll. Tel. PARk 2970.

WOLVERHAMPTONAS
Atvyko, pamatė ir nugalėjo

Ekskursija iš Bradfordo su krepšinin
kais ir Atžalynu aplankė W-toną. Bradfor 
cjo Šarūnas supliekė Viltį, o Atžalynas su 
puikia programa laimėjo visų wolverhamp 
toniečių širdis ir padėką. Abu Bradfordo 
vienetai yra verti pagarbos ir dėmesio. Ne 
paisydami kelionės vargo, jie vyksta, kur 
lietuviškas reikalas šaukia.

Bradfordo Šarūnas, sudarytas iš jaunų 
žaidėjų, supliekė Viltį 43:33. Pirmą kėlinį 
Šarūnas laimėjo lengvai 12:25. Antrame kė 
liny Viltis žaidė daug geriau, bet ir Šarū
nas parodė mokąs kovoti.

Šarūną tvarko Jurgis Sergalis, kuriam 
visi padeda.
Padėka

Vilties Sporto Klubas dėkoja visiems 
wolverhamptonieciams ir svečiams iš kitų 
kolonijų už atsilankymą. Speciali padėka 
p. N. Narbutienei už vaišių paruošimą ir 
visiems prie jų prisidėjusiems.

VOKIETIJA
Pinnebergas
Įamžino savo mokytojo ir kolegos 
atminimą

Praėjo vieni metai, kai Pinneberge mirė 
arch. A. FUnkas. Dar gyvą ir ligotą, o po 
jo mirties jo žmoną rėmė daugiausia ALI
AS Bostono, Chikagos ir New Yorko sky
riai, ypač Bostono skyrius. Arch. A. Fun- 
kui mirus, Bostono ALIAS skyrius ėmėsi 
iniciatyvos ir nutarė pastatyti mirusiam 
kolegai antkapį ir tai idėjai vykdyti išrin
ko komisiją iš Vlado Adomavičiaus, Euge-

Ar kas ateis pagalbon

Dalyvauta tarptautiniuose susibūrimuo
se.

Pirm. M. Bajorinas pareiškia, kad DBLS 
būtų reikalinga nauja šluota — naujų jė
gų. z

“įtrrh'iTc- Manio ir Jono Mikalausko. V. Ado
mavičius paruošė'antkapio projektą, steng 
damasis pritaikyti prie vietinių sąlygų. 
Projektas išėjo labai gražus. Vienoje pusė 
je yra iškalta lietuviška koplytėlė, Funkui 
užrašas: „Su Dievu Amžinybėn“, o že
miau surašyta visa šeima: pirmiausia V 
Funkienės tėvas prof. S. Grinkevičius, mi
ręs dar Lietuvoje, paskiau josios motina 
ir josios vyras, kurie du yra palaidoti čia. 
Įrašytas ir p. Funkienės vardas —palai
kams skirta ten vieta. Pagaliau parašas: 
„Lietuviai Architektai ir Inžinieriai Trem
tyje“. Atrodo, kad tas antkapis bus vienas 
iš gražiausių Pinhebergo kapinėse. Origi
nali lietuviška koplytėlė trauks žmones 
pastovėti ir pasigrožėti.

PADĖKA PAMINKLO STATYTOJAMS
Mūsų bendradarbė Valerija Funkienė, 

po savo vyro arch. A. Funko mirties ilgai 
sirgusi, pradeda ne tik rašyti „Europos 
Lietuviui“, bet pasiėmė vesti Moterų kam 
pelį.

Sunkios ligos'kankinama, ji vis tikėjusis 
kaip nors pasveikti, kad galėtų, pasirūpinti
statyba to paminklo, kurį suprojektavo 
Amerikos lietuviai inžinieriai. Kaip mūsų 
bendradarbis šiame pat numeryje rašo, 
dabar paminklas jau pastatytas, ir p. V. 
Fuųkienė reiškia nuoširdžiausią padėką 
ALIAS sąjungai ir jos nariams, prisidėju
siems prie to paminklo. Tai jai teikia stip
rybės ir jėgų toliau gyventi.

Visi norime, kad artimieji gautų gerą 
daiktą ir kad patys nepermokėtume. 
Pabandykime pasiųsti į Lietuvą ar Si
birą per lietuvišką firmą

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3. 
Jis turi taip pat didelio patyrimo, o 
geriausias medžiagas siunčia už pi
giausią kainą — stambesnės prekės 
15-20 procentų pigiau negu kitur, ir 
prekės tikrai geresnės. Galite gauti 
viską, kas tik leidžiama siųsti: siuva
mas mašinas, laikrodžius, vaistus ir k. 
Prašykite kainoraščių ir pageidauja
mai kainai medžiagų pavyzdžių.

DBLS kas metai pastebimai mažėja, nes 
daug lietuvių ir dar gerų nusikelia už jūrų 
marių, bet suvažiavimai tebeturi tas pa
čias gyvumo ir judrumo nuotaikas, kurios 
neleidžia pajusti tai, kad daugumas mūsų 
esame išgyvenę šiame krašte jau nuo 1947 
metų ir kad itin toli visi šviesieji entuziaz 
mo laikai. Tas rfuotaikas jaučia ir DBLS
pirmininkas M. Bajorinas, kuris, atidary
damas suvažiavimą, kviečia ginčytis ir dis 
kutuoti, bet tik nesipykti. O entuziastai 
vargu ar pykstasi: jiems reikalai labiau rū 
pi, negu asmenys ar žmonių santykiai.

Pagerbiami mirusieji, o suvažiavimui 
vadovauti perima D. Banaitis, kaip pirmi
ninkas, ir A. Jaloveckas ir J. Zokas, kaip 
sekretoriai. Pasiūlomos taip pat reikalin
gos komisijos, trumpai išsitariama dėl dar 
betvarkės ir pereinama prie pranešimų. O 
tų pranešimų laukia ir susivažiavusieji ats 
tovai ir net 2 taiprekorderiai.

Susirūpinimas dėl ateities
DBLS vicepirmininkas inž. J. Vilčinskas 

šįkart išeina kalbėti pirmasis apie skyrių 
veiklą, išryškindamas skyriaus ir nario 
reikšmę (pranešimas spausdinamas atski
rai). DBLS iždininkas S. Nenortas supa
žindina su pinigine apyskaita, apskaičia
vęs net procentais išlaidų sritis ir pasi- 
skųsdamas, kad piniginiuose reikaluose di 
delis darbo stabdys yra vėlavimasis mokė
ti nario mokestį. Rev. Kom. pirm. V. Stri- 
mas perskaito revizijos aktą.

DBLS pirmininkas M- Bajorinas bend
rojoje veiklos apyskaitoje pareiškia pir
miausiai susirūpinimo bendrąja padėtimi. 
Emigracija nubarsto mūsų skaičių kaip 
tik tuo metu, kai pasaulyje mažiau bekal
bama apie pavergtuosius, vadinas, silpnė- 
jama, kai reikėtų būti stipriausiems. Bet 
tas byrėjimas vyksta, ir ateityje gal turėsi 
me remtis nebe skyriais, o tik atskirais na
riais. Jėgoms mažėjant, darbas nėra leng
vas, bet jį sunkina dar liguisti apkalbinė
jimai ir kitos bendruomenės gyvenimo

Praeitais metais DBLS valdyboje įvyko 
personalinis pasikeitimas: Ameri- 

išvažiavusį Grikiną pakeitė V. Akelai 
tis. Iš ryškesnių darbų paminėtini: para
ma jaunimui ir skautų stovyklai. Įsteigto- 

siuntinių tarnyba savo darbo neišplėtė. 
ir valdyba siūlo suvažiavimui apsvarstyti 
tą reikalą; jei tokia tarnyba būtų reikalin- 

ji labiau tiktų tvarkyti Lietuvių Namų
Akc. B-vei.

Dėl narių sumažėjimo likviduoti trys Są 
jungos skyriai.

Valdyba, ypač pirmininkas, lankėsi dau
gelyje skyrių, ir tai buvo vertas dalykas. 
Pirmininkas pasigedo konferencijos, ku
rioje paprastai apsvarstomi platesni lietu
viški klausimai. 

Šitie pirmieji pranešimai susilaukia ats
tovų pasisakymų. Vienas pačių pagrindi
nių išplaukė iš pirm. M. Bajorino praneši
mo, kad lietuviškosios pajėgos Europoje 
silpnėja. Atkreipti reikia Amerikos dėme
sį, kad tenykščiai lietuviškieji veiksniai 
susirūpintų Europa ir lietuviškosios veik
los svarba joje. Kai kas atstovų suabejoja, 
ar tokios paramos bus galima sulaukti, bet 
bandyti vis tiek reikėtų. Ta proga atremia 
mas klausimas, kad neskelbtini antikomu
nistiniai dalykai. Jie skelbtini nuolat ir ne 
atlaidžiai tame pat. „Eur. Lietuvyje“, sąs- 
kaiton net ir tokių skaitytojų laiškų, ku
riuose svarstoma, kuri yra geresnė siunti
niais besiverčianti bendrovė.

Baigiant priešpietinę suvažiavimo dalį, 
perskaitomas iš Amerikos atsiųstasis kun. 
A. Kazlausko ir K. Kudlos sveikinimas.

Jaunimas, jaunimo, jaunimui
Popietinį darbą pradedant, išklausytas 

Pasiuntinybės Patarėjo V. Balicko sveiki
namasis žodis (jis spausdinamas atski
rai).

Dr. K. Valteris supažindino su Sąjungos 
Tarybos veiklos gairėmis, palikdamas vė
lesniam laikui smulkmenišką pranešimą 
ir pastabas.

Mandatų komisija pranešė, kad Suvažia 
vime dalyvauja 14 skyrių atstovai nuo 576 
narių.

Tada pajudinamas klausimas, kuris su
kelia didesnių kalbų ir protarpiais neuž
mirštamas iki suvažiavimo galo. Tai jau
nimo reikalai. Pranešimą daro DB Jauni
mo Sąjungos pirm. A. Vilčinskas, apžvelg 
damas lietuviškojo jaunimo susibūrimus 
svetur, palygindamas juos ir iškeldamas 
neseniai įkurtosios savo Sąjungos pobūdį 
ir jau atliktus darbus — suvažiavimą, 
dalyvavimą kursuose Vokietijoje ir jauni
mo dieną Liet. Sodyboje.

Po pranešimo, besidalijant nuomonėmis, 
sakoma, kad mūsiškis organizuotas jauni
mas gal turėtų palaikyti ryšius su kitomis 
jaunimo organizacijomis, kad jis reikalin
gas paramos, reikalingas traukti į darbą, 
bet ne kišimosi, ne dirigavimo.

Lietuvių Namų Akc. B-vės vyr. direkto
rius ir direktorių valdybos pirmininkas 
M. Bajorinas vakarop supažindina su Ben
drovės padėtimi ir veikla. Bendrovės ba
lansai rodo tam tikrą pagerėjimą, palygi-

nūs su ankstyvesniais metais, bet vis 
dar neduodantį pagrindo džiūgauti. Pa
čiuose Liet. Namuose didžiausio rūpesčio 
kelia vis dar nuostolinga valgykla. Sody
ba — pelningiausia Bendrovės šaka. O Ni 
da su Europos Lietuviu, Nidos Knygų Klu 
bu, kad ir nepelninga sritis, būtina lietu
viškam reikalui, nes be jų dar paliūdnėtų 
padėtis. Kartu iškelia ir siuntinių tarnybos 
klausimą: perimti jį iš DBLS, ar ne.

Iš pranešimo aiškėja, kad direktorius 
inž. Adamonis rotacine tvarka pasitraukia, 
bet palieka savo kandidatūrą perrinkti; o 
direktorius J. Bendorius pasitraukia su 
teise nurodyti suvažiavimui priežastį.

Po M. Bajorino apyskaitinio pranešimo 
kalba Sąjungos Tarybos atstovas Dr. K. 
Valteris. Tarybos svarbiausias uždavinys 
ir yra buvęs kontroliuoti Liet. Namų Akc. 
Bendrovę. Tai jis ir iškelia eilę klausimų, 
pageidavimų ar tūlais atvejais ir nepasi
tenkinimo.

Po jo kalba pasitraukęs direktorius J. 
Bendorius, iškeldamas visą eilę daugiau
sia administracinių priekaištų.

Bendrovės klausimas, kaip ir visuomet, 
sukelia itin gyvų diskusijų. Vieniems at
rodo, kad padėtis liūdna, o kitiems —kad 
ji ne tokia bloga, kaip kai kam atrodo. Vis 
dėlto atstovų dalis galvoja, kad yra daly
kų, kuriais reikia susirūpinti, o dir. J. Ben 
doriaus iškeltieji dalykai pavedami patik
rinti Sąjungos Tarybai.

Smarkiau pasiginčijus, atmestas sumany 
mas prie Letuvių Namų Akc. B-vės steig
ti siuntinių skyrių.

Spausdintasis žodis
„Europos Lietuvio“ klausimu Suvažiavi

mo dalyviams buvo pažymėta, kad laikraš 
tyje per metus neįvyko jokia didesnė re
voliucija. Įvestas vienas kitas naujas sky
rius, ir būtų noro apsiaurinti labai plačius 
skaitytojų laiškus. Nidos Knygų Klubas 
padaro tai, kas esamomis sąlygomis įma
noma. Visiška naujiena — tai neseniai 
pradėtoji leisti RINKTINĖ.

Pasisakymų dėl laikraščio gana apstu. 
Koks likimas ištiktų laikraštį, jei nebeiš
laikytų suklibę Nidos spaustuvės mašinų 
ratukai? Norima daugiau laikraščio pusla
pių, kad grąžintų skelbimų užimamąją 
vietą, daugiau lietuviškų dalykų, istorinių 
ir kitokių, daugiau praktiškų dalykų žmo
gui užimti. Dėl kai kurių skyrių iškyla vi
siškai priešingos nuomonės.

Nauja šluota
šeštadienio vakaras buvo skirtas Dr. V. 

Kudirkai, kurio minėjimas ruoštas rytinia 
me Londone.

Sekmadienio rytas — pamaldoms Lietu
vių Bažnyčioje.

O suvažiavimo darbotvarkėje pati pra
džia skirta Sąjungos valdomiesiems, pata
riamiesiems ir priežiūros organams Išrink 
ti. Ilgametis Sąjungos pirmininkas M. Ba
jorinas atsisakė šiais metais kandidatuoti. 
Jo vietoje išrinktas inž. J. Vilčinskas. Val- 
dybon išrinkti: J. Bendorius (vicopįrm.), 
kun. P. Dauknys (II vicepirm.), A. Prans- 
kūnas (sekret.), V. Akelaitis (ižd.), S. Ne
nortas ir K. Barėnas (nariai). Valdybos 
kandidatai: S. Kasparas ir J. Kazlauskas.

Sąjungos Tarybon: Dr. S. Kuzminskas 
(pirm.), K. Klegeris (sekr.), Dr. K. Vai- i

LABIAU BRANGINO SPAUDĄ, NEGU GYVYBĘ

1895 m. Dr. V. Kudirka, kankinamas 
sunkios ligos, išvažiavo į Plokščius pas 
Kriaučiūnus porai savaičių pailsėti. Ten 
susipažino su danų moksliųinku Benedict- 
senu, suomiu prof. Mikkola ir jo žmona, 
su suomių rašytoja Maita Talvio ir k., ku
rie tuo laiku buvo atvažiavę pas Kriaučiū
nus lietuvių kalbos mokytis ir tyrinėti liau 
dies dainų ir papročių. Užsimezgė glaudus 
bendradarbiavimas. Dr. V. Kudirka pasi
kalbėjimuose su mokslininkais, taip susi
domėjusiais mūsų kalba ir jos turtais, ras 
davo naujos energijos ir meilės varyti sa
vo darbui. O mokslininkai naudojosi jo pa 
tarimais ir mintimis. Bet neužilgo tas gra
žus bendradarbiavimas buvo žiaurios ir 
negailestingos rankos nutrauktas. Kaip ma 
tyti iš Kriaučiūnienės atsiminimų, visą ra
mybę sudrumstė gautas slaptas praneši
mas, kad netrukus atvyksią žandarai.

Kriaučiūnienė rašo: „...Nežymiai papra
šiau daktarą į gretimą kambarį ir parei
kalavau, idant atiduotų man paslėpti vi
sus savo raštus ir knygas. Jis valandą 
svyravo. Pagaliau priėjo prie savo valizos 
ir, išėmęs iš jos krūvą raštų ir knygų su
dėjo į ištiestą prijuostę ir tarė kietai:

Pranešu Gerb. Buvusiems ir Būsi
miems Klijentams, kad mano vyriškų 
ir moteriškų rūbų SIUVYKLA persi
kėlė į 7, Derby Rd., West Croydon, 
tel. CRO 0824.
Po 7 vai. v. galima kreiptis tel. BRI 
2275.
Naujoje krautuvėje:

DIDELIS PASIRINKIMAS GERŲ 
MEDŽIAGŲ.

DARBAS ATLIEKAMAS GERAI IR 
GREITAI.

PRIEINAMOS KAINOS!
N. DULINSKAS ir SHUMANAS 

teris, D. Banaitis, V. Ignaitiš, K? Deveikis, 
V. Strimas; kandidatais: O. Kairlįįkštienė, 
A. Žukauskas ir B. Daunoras. ' ‘ ’

Revizijos Komisijon: J. Zokas; A. Jalo
veckas, P. Duoba; kandidatais: P. Didžba- 
lis ir Žeimys.

Dėl ateities darbų
Tarpais tarp rinkimų apsvarstomi kiti 

reikalai.
Pirmąją suvažiavimo dieną iškeltas su

manymas, kad Lietuvių Namų Akc. B-vės 
direktoriai nebūtų Sąjungos įgaliotiniais 
didesniems kiekiams akcijų valdyti. Tai 
atidedama kitam suvažiavimui, o Sąjungos 
valdyba įgaliojama iki tol prisireikus pasi 
naudoti teise perįgalioti.

Naujasis Sąjungos pirmininkas inž. J. 
Vilčinskas pasisako dėl ateities darbo. Pir 
mų pirmiausia Sąjungos vadovybė steng
sis palaikyti draugiškus santykius su Lie
tuvių Namų Akc. B-ve. Tarp jos tiesiogi
nių uždavinių vienas pirmaeilių bus su
rasti sutarimo kelią su tais skyriais, kurie 
šiuo metu yra pairę, nes tuo būdu stiprė
tų ir pati Sąjunga. Ieškotina būdų, kad 
skyriai laiku surinktų nario mokestį, tokį 
būtiną įvairiems uždaviniams atlikti. Bū
tina parama sekmadieninėms mokykloms. 
Siam reikalui maža tėra lėšų, bet jų susi
darytų, jei visi nariai tvarkingai suneštų 
nario mokestį, o jei nepakaks, galimas da 
lykas, kad mokykloms išlaikyti teks skelb 
ti atskirą rinkliavą. Politinėje srityje Są
jungos vadovybė lauks pagalbos iš Lietu
vos Pasiuntinybės ir pati prireikus talki
ninkaus jai, palaikys nuoširdžius santy
kius su kitais veiksniais ir dalyvaus tarp
tautiniuose susibūrimuose. Ligi šiol vis kai 
bėdavome apie Lietuvos laisvinimą, bet 
esame aptilę, nors negalima nuneigti mū
sų darbų vaidmens: mus kolioja Lietuvos 
dabartiniai valdytojai, o tai ir rodo, kad 
mes turime savo vaidmenį.

Pirmininkas išryškina ir tą požiūrį, ku
rio tektų laikytis vertinant Lietuvą vai 
dančiųjų darbus. Jei kas kenkia lietu
viams, vis tiek, ar jis būtų Paleckis, ar ku
ris kitas, toks turės atsakyti prieš lietuvių 
tautą. O jei ten atliekama kas nors verta 
lietuviams, to negalime nevertinti. To po
žiūrio bus laikomasi ir „Europos Lietuvy
je“.

Baigiant suvažiavimą reiškiama padėka 
ilgamečiu! Sąjungos pirmininkui M. Bajo 
rinui", kuris pro visas povandenines uolas 
atvedė Sąjungą iki šio suvažiavimo. Tai pa 
dėkai išreikšti bus surastas dar dailesnis 
būdas už tuos suvažiavime pasakytuosius 
žodžius.

Bendrovės oficialusis susirinkimas
Oficialusis Liet. Namų B-vės susirinki

mas paprastai būna trumpas. Toks jis bu
vo ir šį kartą. Paskaitomi balansai, proto
kolai ir išrenkami reikalingi žmonės, nes 
ginčai išsibaigia Sąjungos suvažiavime.

šioje oficialioje dalyje. direktorium per
renkamas inž. Adamonis ir vieton pasitrau 
kusio J. Bendoriaus išrenkamas V. Ake
laitis.

Sekmadienį vakarop atstovai pradeda 
skirstytis. Jie tarė savo žodį. Prasidės kas 
diena ir kasdieninis ištvermingas darbas, 
kurio apsvarstyti atstovai rinksis jau ki
tais metais.

— Atmink, Tamista, kad į tavo rankas 
sudedu mano turtus — jie man brangesni 
už gyvastį. ,

Šie gražūs, prasmingi ir paremti patrio
tiniais darbais Dr. V. Kudirkos, žodžiai ir 
šiandieną yra mums pavyzdžiu, kaip rei
kia branginti lietuvišką spaudą.

Dr. V. Kudirka, 1883 m. gavęs iš Dr. J. 
Basanavičiaus pirmąjį AUŠROS numerį, 
kurį perskaitęs apsiverkė ir tariamai iš
girdęs Lietuvos balsą „O, tu paklydėli, kur 
iki šiol buvai?“, susižiedavo su Lietuvos 
literatūra ir jos neapleido iki paskutinio 
savo gyvenimo atodūsio. V.V.

LITUANISTINIS KALENDORIUS 
Sudarė R.E. Maziliauskas

SPALIS’
1— 1897 m. caro valdžia Vilniuje suėmė

daug žmonių ir ištrėmė į Si
birą.

2— 1957 m. mirė lituanistas prof. E. Fraen
kelis.

5—1460 m. gimė DLK Aleksandras.
7—1920 m. Suvalkuose su lenkais pasira

šyta sutartis. ’’ ■
9— 1920 m. lenkai sulaužė Suvalkų sutar

tį ir pagrobė Vilnių.
10— 1927 m pasirašytas Konkordatas.
11— 1897 m. gimė rašytojas S. Laucius.
12— 1920 m. gimė poetas Henrikas Nagys.
15— 1931 m. Haagos Teisme Lietuva laimė

jo bylą prieš Lenkiją dėl Kai 
šiadorių geležinkelio linijos 
atidarymo.

16— 1907 m. išėjo „Vilties“ Nr. 1.
17— 1882 m. gimė V. Krėvė - Mickevičius.
18— 1893 m. gimė dailininkas A. Galdikas.
19— 1907 m. gimė Lietuvių Enciklopedijos

leidėjas Juozas Kapočius.
21— 1862 m. gimė Maironis.
22— 1895 m. gimė žurnalistas M. Bagdonas.
27— 1430 m. mirė DLK Vytautas Didysis.
28— 1793 m. gimė Simanas Daukantas.
30—1932 m. vokiečiai suėmė Vydūną.

5



Ur. 88. (529) Ž. 1b. 195b EUROPOS LIETUVIS

(ŽVAIGŽDĖS IK JŪS I
KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ

MERGELĖ (rugpjūčio 24 — rugsėjo 23):
Bent kiek daugiau pasistengus bus geros 

pasekmės darbe, ypač savaitės pradžioje. 
Antradienis ir penktadienis geriausios die
nos pasikalbėti su oficialiais asmenimis. 
Naujam darbui padėtis atrodo gera.—Lai
mingi skaitmenys: 5, 23.
SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 — spalio 23):

Partnerio išsišokimai gali sukelti bent 
kiek susirūpinimo. Būk atsargus su išlaido 
mis. Penktadienis — geriausia diena su
tvarkyti nuomai ir skoloms. — Laimingi 
skaitmenys: lo, 14.
SKORPIJONAS (spalio 24—lapkričio 22):

Pribrendo laikas svarbiam planui praves 
ti. Pažanga darbe ir namuose. Palankus 
laikotarpis deryboms, bet ne rizikai. —Lai 
mingi skaitmenys: 1, 21.
ŠAULYS (lapkričio 23 — gruodžio 22):

Didelis veiklumas sugundys perdėti rei
kalus. Jūsų ar artimųjų sveikata pareika
laus bent kiek daugiau dėmesio. Sekmadie 
nis, antradienis ir penktadienis geriausios 
dienos svarbiems reikalams. — Laimingi 
skaitmenys: 12, 28.
OŽYS (gruodžio 23 — sausio 2o):

Kasdieninis darbas gali sutrukdyti jums 
su ambicija susijusius planus. Susierzini
mas sumažės, jei reikalus vykdysi atskiro 
mis dalimis. Aiškinimasis geriausiai pavyk 
tų savaitės vidury. — Laimingi skaitme
nys: 3 21.
VANDENIUS (sausio 21 — vasario 19):

Gal teks kovoti dėl savarankiškumo, bet 
laikykis savo nusistatymo ir laimėsi. Pasi
saugok — geras draugas gali apvilti.—Lai 
mingi skaitmenys: 17, 3o.
ŽUVYS (vasario 2o — kovo 2o) :

Įtempta savaitė. Bet būk kantrus ir la
bai nepasiduok sunkumams. — Laimingi 
skaitmenys: 8, 26.
AVINAS (kovo 21 — balandžio 2o):

Namų sugyvenimas laimingas, bet darbe 
gali kilti tam tikrų sunkumų. Labai svar
bus pasimatymas turėtų būti atliktas sa
vaitės pradžioje. Geras metas studijoms. 
— Laimingi skaitmenys: 2, 2o.
BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):

Apskritai reikalai eis geryn. Vykdyk tik 
savo numatytuosius planus, kurie susiję su 
labai artimo žmogaus ateitim. Negalavi
mas gali priversti atidėti kai kuriuos suma 
nymus. —Laimingi skaitmenys: 11, 29.

DVYNIAI (gegužės 22 — birželio 21):
Svarbiam reikalui gali būti itin naudin

ga nauja pažintis. Pasinaudok netikėtai ge 
ra proga. Susilaikyk nuo aštraus savo nuo 
monės pareiškimo. —Laimingi skt.: 7, 25. 
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):

Veikli savaitė — pasiseks priekin pastų 
mėti svarbų biznį. Piniginius reikalus tvar 
kyk antradienį ar penktadienį. —Laimin
gi skaitmenys: 4, 16.
LIŪTAS (liepos 24 — rugpiūčio 23):

Atidėk tam tikrus pakeitimus, kol ne
gausi savo partnerio pritarimo. Būk ypač 
kantrus pradžioje savaitės. — Laimingi 
skaitmenys: 6, 9.

Pabandykime atsakyti
Plaunant medį, pirmiausiai perplauna

ma žievė, po to mediena ir pagaliau me
džio šerdis. Įdomu, kada medis pajunta di 
džiausią skausmą?

1. Kaulo skaudėjimas: a) sumušus ar nu 
silaužus jį, kas sukelia skausmą? b) Ar 
nervai, viršutinis sluoksnis, ar kaulo sme
genys?

2. Jei atleista hitlerinei Vokietijai, ar 
nėra galimybių atleisti ir stalininei Rusi
jai?

3. Jei Anglija ir Amerika yra dvi sese
rys, tai ar nėra jų bendras meilužis „Pre
kyba“, dėl kurios abi jos dangstydamosios 
visomis išgalėmis kovoja?

4. Kiek D.L.K. Gediminas turėjo sūnų: 
septynis ar tris (Algirdas, Kęstutis ir Jau
nutis)?

V. A.

Siūdinkitės drabužius ten, kur jie ran 
komis siuvami ir primatuojami paty
rusių specialistų.
Nusipirkite medžiagos pasiųsti namo. 
Kas pageidauja — pasiunčiame pavyz 
džius. Geriausios rūšies vilnonės me
džiagos ir t.t. Didžiulis pasirinkimas 
„Crombie“.
BENTLEY THE EXPERT TAILOR 
59, GODWIN Street, BRADFORD

SAaityt&ja CaMai
TARYBINĖ INTELIGENTIJA

Rašydamas apie tarybinę inteligentiją, 
J. Gutauskas paliečia klausimą, kuris bū
tų verta plačiau panagrinėti. Teisingai nu
rodydamas revoliucijos vaidmenį sunaiki
nant Rusijoj senąją šviesuomenės kartą ir 
sunkumus, kurie kilo komunistinėje Rusi
joje dėl išmokslintų žmonių trūkumo, au
torius nurodo tarybų valdžios pastangas 
užkamšyti atsiradusias spragas masiškai 
pagaminamais pusinteligenčiais.

Nenoriu užginčyti p. Gutausko teigimų 
ir argumentų teisingumo, tačiau kyla abe
jonė, ar šitoks pusinteligenčių gaminimas 
nebus tik naujas šio amžiaus švietimo 
bruožas ne tik Sovietijoje, bet ir kitur. Di
deli žingsniai, kurie buvo nueiti šio šimt
mečio matu chemijos, fizikos, metalurgi
jos ir kitose tiksliųjų mokslų šakose, pra
dėjo statyti universitetams naujus uždavi
nius ir reikalavimus. Visuose aukštos ci
vilizacijos kraštuose, ypač po paskutiniojo 
karo, buvo imta abejoti dėl vidurinių mo
kyklų ir universitetų programų ir imta 
kelti reformų klausimai. Klasikinė viduri
nė mokykla, nors daugelyje kraštų vis dar 
laikoma didelėje pagarboje, imama kaltin
ti dėl nemodernumo, atsilikimo nuo gyve
nimo statomųjų reikalavimų, imama abe

PREKYBOS BENDROVE

Lietuvių Prekybos Bendrovė turi garbę at
kreipti Bradforde ir apylinkėse gyvenančių 
tautiečių dėmesį į tai, kad Bradforde Bendro
vei atstovauja ir užsakymus priima:

E. IGNAITIS,
2, Russel St., off Trinity Rd., Bradford 5.

Ten galima susipažinti su mūsų siūlomomis 
medžiagomis ir kitomis prekėmis, įskaitant 
standartinių siuntinių medžiagas.

joti jų praktiškumu ir tikslingumu. Mokė
ti atmintinai Šekspyrą ar gerai papasakoti 
apie Mikei Angelo nebelaikoma tokiu dide
liu' atsiekimu ar nuopelnu. Pokariniais me
tais, ypač rusams iššovus į erdvę tuos gar 
siuosius sputnikus, Britanijos spaudoje ki
lo plačių diskusijų dėl reikalingumo susi
rūpinti ir pagreitinti ruošimą technikų ir 
inžinierių kadrų, kurie būtų tinkamai pa
siruošę šio technikos amžiaus reikalavi
mams ir galimybėms. Praėjusią savaitę 
„Daily Mail“ išspausdino straipsnį antraš
te „Mes turime mokytis daugiau tiksliųjų 
mokslų arba tapti trečiaeile galybe“. Čia 
siūloma, kad klasikinės mokyklos su grai
kų - lotynų kalbomis, su išsamiomis istori 
jos ir literatūros studijomis turėtų užleis
ti vietą mokykloms su pagilintais tiksliųjų 
mokslų — fizikos, matematikos ir pana
šiais dėstomais dalykais, kad vis daugiau 
mokyklos išleistų teorinių ir praktiškų te
chnologijos specialistų. Esą, garsieji britų 
universitetai Oxforde ir Kembridže dar lai 
kosi nuomonės, kad „gentlemenui“ reikia 
studijuoti klasikinius dalykus, ir lotynų 
kalba yra privaloma įstojamiesiems egza
minams. Įdomu, kad ir Britanijoje yra pa
stebima minėta pusinteligenčių problema. 
Straipsnio autorius Woodrow Wyatt rašo: 

„Garsas apie Oxfordo ir Kfembridžo uni
versitetus yra didelis, ir labai didelis skai
čius bando ten patekti studijuoti. Įstoja
mųjų egzaminų lygis vis kyla ir darosi sun 
kesnis, kandidatai turi specializuotis savo 
studijų objektuose nepaprastai giliai. Šis 
specializavimasis vyksta įtemptai ir uni
versitete, nepalikdamas laiko kitiems daly 
kams. Rezultatas būna tojre, kad geriausi 
krašto smegenys palieka universitetą, ži
nodami viską iš savo studijuotosios šakos, 
bet nežinodami nieko kita“.

Sis aukštųjų mokyklų linkimas speciali
zuotis vienoje kurioje šakoje, dažnai tik 
siaurose ribose, galimas užtikti ir kitų Eu
ropos kraštų universitetuose, o taip pat ir 
Amerikoje.

Grįžtant prie J. Gutausko straipsnio ir 
sovietų pusinteligenčių, reikia sutikti, kad 
plačiųjų masių apšvletos lygis Rusijoj, 
kaip ir anksčiau, taip ir šiandien, yra žy
miai atsilikęs nuo Vakarų pasaulio, tačiau 
reikia pripažinti, kad jų nuolatinės pastąn 
gos padidinti studentų skaičių, pats varto
jamųjų priemonių radikalumas, griežta 
studentų priežiūra ir studijų disciplina pa
mažu ima rodyti rezultatus ir ima nera
minti Vakarus dėl ateities. Masinės pro
dukcijos reikalavimai, reikalas specializuo 
lis daugybėje naujai išsivysiančių techno
logijos šakų, vis besiplečią horizontai tech 
nikos pažangoje reikalauja naujų žmonių, 
naujų švietimo sistemų ir naujos rūšies 
inteligentų. A. Pužauskas

Reikalaukite Lietuvių Prekybos Bendrovės kai 
noraščių ir medžiagų pavyzdžių.
Palyginkite mūsų siūlomąsias kainas ir prekių 
kokybę su tuo, ką siūlo kiti.
RAŠYKITE:

H 
$ 
Įa
Hr Hi

LITHUANIAN TRADING COMPANY Į] 
1 A, HUNT STR., LATIMER R®AD,

LONDON, W.ll HlŠ
Telefonas PARk 1643 įįįį

:::: 
Turime garbę priminti musų Gerbiamųjų kli- ĮįH 
jentų dėmesiui, kad dar ne vėlu pasiųsti į Lie- Įj|- 
tuvą standartinį ekspres siuntinį, kurį sudaro |g| 
trys gabalai pilkos, rudos ir mėlynos, tvirtos, ipį 
patrauklios be ruožiukų medžiagos 91 jardo tik įįįį 
už 12 svarų. Įsi
Pažymime, kad mes esame vienintelė firma, iįĮ? 
siūlanti išsiųsti paketėlius, ku 
ar viršija 25 svarus, be jokių 
patarnavimo mokesčių.

•jų vertė siekia 
manipuliacinių

KAS - NE - KAS, O LIETUVIS LIETUVIUI 
TIKRAI GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 

PATARNAUS!
Jeigu netikite, tai siuntinių reikalu kreipkitės 
į vienintelę lietuvišką šios srities įstaigą —

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

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

JI SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Į SIBIRĄ IR BET KUR.

Patarnauja greit, atsako į laiškus skubiai, 
informacijų teikia tuojau.

Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.

Nuo šios savaitės jokių persiuntimo mokesčių 
nereikia mokėti kiekvienam, kuris užsako 20 
svarų vertės siuntinį (tik 20 svarų!).
Mūsų Bendrovė pati už tokius siuntinius su
moka visus persiuntimo, leidimo, supakavimo 
ir apdraudimo mokesčius.
Paltams ir kostiumams geriausios rūšies me
džiagos ir už žemiausias kainas galite gauti tik 
mūsų Bendrovėje.
Trims kostiumams medžiaga su muitu kainuo
ja tik 11 sv. ir 15 šilingų!
Dviems paltams medžiaga su muitu 9 svarai! 
RAŠYKITE MUMS:

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.

ARBA UŽEIKITE PATYS!
NEUŽMIRŠKITE, KAD LIETUVIUI 

GERIAUSIA EITI TIK PAS LIETUVĮ!

o

Į? Pradėdami rudens sezoną, pranešame savo ii-
G gamečiams klljentams, kad taip, kaip ir anks- G

čiau, mes siunčiame siuntftiius tiek Lietuvon, p
> tiek ir į kitus kraštus. Persiunčiame siunti-
5 nius pačių siuntėjų prekių, taip pat ir pagal <
Q mūsų kainoraščius iš savo turimų sandėlių. G
Q Visų rūšių patarnavimas atliekamas greitai ir p
> pigiai. Siuntinių prįstatymas garantuotas. Mū S
< sų firma jau Londone veikia nuo 1946 metų. <
G Mūsų ilgametė patirtis ir mūsų sąžiningumas G
p yra žinomas nuo seniai. Q
> Siunčiame taip pat visų rūšių vaistus. ž
< Reikalaukite mūsų kainoraščių ir rašykite <
G mums su pasitikėjimu. G
Q P & B SUPI* U Y CENTRE UTD 2
«| Sa Tiimrloe Place, London S.W. V J

PIGIAI! GREITAI ’ PATIKIMAI!
Nuostabus sezoninis pasiūlymas

GALIOJA IKI Š.M LAPKRIČIO 3 D.

Į ČIA PAT PATEIKIAMŲJŲ SIUNTINIŲ KAINAS ĮSKAITYTA RUSŲ IMAMI 
MOKESČIAI, PAŠTO PERSIUNTIMAS IR KITOKIE MOKĖJIMAI PJRKĖJAS 

NEMOKA JOKIŲ MOKESČIŲ!

STANDARTINIS 
SIUNTINYS VYRAMS
Svoris 11 svarų. Kaina £12.0.0.
3 atkarpos medžiagos 3 vyriškiems kostiu
mams, gryna vilna, ir galima pasirinkti ar
ba visas tris mėlynas, arba 1 mėlyną, o 
kitas dvi pilkas ar rudas su gražiais siau
rais ruoželiais.
2 poros vyriškų kojinių.
3 jardai poplino 1 vyriškiems marški
niams; balta, mėlyna ar geisva.

STANDARTINIS 
SIUNTINYS MOTERIMS
Svoris 12Į- svarų. Kaina £12.0.0.
13) jardų medžiagos 3 moteriškoms sukne
lėms — mėlyna, pilka, ruda, žalia, ieiijava 
ar balta.
3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam 
paltui — mėlyna, pilka ar ruda.
3 jardai medžiagos kostiumui — pilka ar 
mėlyna.
1 skarelė — graži gėlėta, rajono, 30“X30“.
1 skarelė — graži gėlėta, mėlyna 27“X27“.
1 pora vilnonių moteriškų kojinių, pilka.

MIŠRUS STANDARTINIS 
SIUNTINYS
Svoris 9 svarai. Kaina £12.0.0.
1 rankinis laikrodis, šveicariškas, garantuo 
tai naujas, paauksuotas, antimagifetinis. 
Labai gražus, tinkamas nešioti moteuims, 
rytams ir mokiniams.

3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam 
kostiumui — mėlyna, pilka ar ruda.
3į jardų vyriškos medžiagos kostiumui - 
mėlyna.
2 poros vyriškų kojinių.
2 moteriškos skarelės.
JEI SIŲSTUMĖTE TUO PAČIU ADRESU 
DU SIUNTINIUS, TAI JŲ KAINA BUS 

£23.0.0, BET NE £24.0.0.

Siuntėjas dar gali pagal mūsų kainoraštį Siuntėjas gali ir pats pridėti savo supirktų 
pasirinkti siuntinį ir kitokių prekių iki lei- prekių iki leidžiamosios svorio normos, au
džiamosios svorio normos, nemokėdama* mokėdamas už tai mokesčius ir pašto išlai- 
pašto išlaidų. dų skirtumą.

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI 
PAŽĮSTAMAI FIRMAI:

BROWNE JONES
E1ETUVIU SKYRIUS .

1, Norfolk Plac®, Eondoii, W.2
Tel. PADdmgton 2797 ,

MES NORIME TA PROGA PAINFORMUOTI VISUS SUINTERESUOTUOSIUS, 
KAD, P. ANTANAS BRIEDIS NIEKO BENDRA JAU NEBETURI SU MŪSŲ FIRMA
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