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' Lietuvos \ 
naannalint 
M.Mažvydo 
•.biblioteka?

Polemika su „imperialistais”
Poetas Henrikas Radauskas, kurio kūry

boje kritikai pataria ieškoti minties ir 
svarstymų, viename trumpame eilėraštyje 
kalba apie žmogų, pasimetusį gyvenimo ke 
liuose.

Tas žmogus rezignuodamas prisipažįsta: 
„Aš nieko nežinau, aš nieko neturiu, bren
du per tuštumą be jokių žiburių“ („ Aš 
nieko nežinau“). Apie jį burbuliuoja van
duo, kuris „kalba apie tai, kad reikia paga 
liau pradėt gyvent rimtai“.

Tas žmogus nieko nežino ir nieko neturi. 
Tačau jis pažįsta negyvosios gamtos stichi
ją, jaučia apie save gaivalingai besiveržian 
tį gyvenimą ir sielos gelmėse girdi tylų 
priekaištą: pradėk „rimtai gyventi“...

Deja, antrajame trumpo eilėraščio ketur 
eilyje tas pats žmogus prisipažįsta: „Bet aš 
jo neklausau, bet aš neatsakau, aš nuogas 
kaip ruduo, aš visko netekau, per juodą dy 
kurną tylėdamas einu su nuobodžiais bal
sais verksmingų vandenų“.

„Aš nieko neturiu“ —„aš visko netekau“ 
melancholiškas refrenas, be abejo, nurodo 
priežastį, kodėl žmogus eina vienas tylėda
mas ir apie nieką nežinodamas.
Užmiršimas ar apsipratimas?

Poeto H. Radausko eilėraštyje pavaizduo 
tasis žmogus yra tipiškas: tokį žmogų visi 
esame sutikę ir pažinę. Dar daugiau: to
kio žmogaus nuotaikos šešėliai pamažb 
braunasi į daugelio vidų. Jie yra apkrėtę 
ir mūsų pačių dvasią ir apnuodiję širdį.

įrodymų patiekia pats kasdienis gyveni
mas: mūsų susirinkimai vis retesni ir ne- 
gausingesni; mūsų iškilmingi minėjimai ir 
šventės jau nepajėgia sutraukti didesnės 
pusės lietuvių; mūsų lietuviška knyga vis 
rečiau pasirodo, nes jos skaitytojų ir rėmė
jų skaičius baimingai mažėja; lietuviškose 
pamaldose vis mažiau savų maldininkų; 
nyksta chorai, tirpsta kvartetai, trupa tau
tinių šokių šokėjų būreliai...

„Aš nieko nežinau. . aš nieko neturiu“, 
tartum nematoma ranka rašo ant lietuviš
kų namų sieną.

Viename Kanados mieste kasmet gegu
žės 1 d. įvairios tautybės rengia didingą 
Marijos garbei prieškomunistinę eiseną. 
Kad tame mieste gyvena apsčiai ir lietu
vių, aišku iš to, kad vietoje gyvena lietu
vis kunigas kuris per lietuviškas pamal
das pakartotinai prašė tautiečius gausiai 
dalyvauti eisenoje. Nepaisant gražios pro
gos priminti žiūrovams pavergtą Lietuvą, 
nepaisant kunigo pakartotinų raginimų, ei
senoje dalyvavo vos trys vietos lietuviai...

Korespondento išvada labai teisinga: 
„Prieš penkiolika metų bėgus nuo slibino, 
prieš kurį čia demonstruojama, ne tik nebe 
atsiranda tautos ambasadorių, bet ir eili
nių trispalvės vėliavnešių. Ir tiesiog tragiš 
ka, bet kartu didvyriška atrodė, kai ne jau 
nyste žydinčia galva pasipuošęs kun. V: 
Rudzinskas ant savo pečių užsidėjęs net 
dvi didžiules — Lietuvos ir Kanados vėlia 
vas tris mylias pro mases žiūrovų nešė“ 
(„Tėviškės žiburiai“, 19 nr„ 7 psl.).

„Aš nieko nežinau“... —tragišku aidu 
skamba poeto žodžiai, kurie tarsi nori rasti 
atšaką į pagrindinius klausimus: ar svetur 
gyvenąs lietuvis jau užmiršo savo Tėvynę 
ir jos kančias; ar jis jau apsiprato ir nepa 
sigenda tėvų žemės; ar jis jau nuleido ko
vai pakeltas rankas ir apsikasė pasitrauki 
mo vietovėje?

Žmogus, kurįs „nieko nežino“ ir nieko 
neatsako, be abejo, jau nebekartoja kito 
poeto Bern. Brazdžionio ilgesingų žodžių:

Vis man rodos, ten šaukia kažin kas, 
vis man rodos, vadina vardu, — 
ar svirtis kaip senelė palinkus, 
ar sodybos prie Mūšos krantų,..

PASAULYJE
— Spauda buvo paskelbusi gandą, kad 

būsiąs pakeistas britų užs. reikalų ministe- 
ris Lloyd, bet ministeris pirmininkas pa
reiškė, kad tai netiesa.

— Paryžiaus požeminiai traukiniai buvo 
sustreikavę vieną dieną.

— Amerikiečių raketa su pelėmis smai
galyje, spėjama, grįžo į žemės atmosferą 
ir sudegė.

— Egipto laikraštis skelbia, kad Egiptas 
turįs jau net išbandytas savo raketas.

— Jugoslavija ir Norvegija pasiryžusios 
sustiprinti savo ryšius.

— Viena iš erdvėn buvusių paleistų bež
džionėlių nudvėsė po operacijos, išimant iš 
po jos odos elektrodą, padėtą ten prieš ke
lionę.

— Egiptiečiai tartasi su rusais dėl As
wan užtvankos statymo.

—- V. Vokietijos prezidento rinkimai bus 
atliekami Berlyne.

—■ Sovietų gynybos ministeris Malinovs- 
kis vizituoja Austriją.

— Iš Ghanos vėl ištremtas vienas britų 
žurnalistas.

— Tarp Maskvos ir Pekingo paleistas 
greitasis traukinys.

— Javoje traukinio nelaimėje žuvo 91 
Žmogus.

Rašo J. Kuzmionis

Motina grįžta į Lietuvą
Viena lietuvė motina Sibire išbuvo aštuo 

niolika metų! Per tiek metų, be abejo, ji 
ten ir šiek tiek „įsikūrė“, tačiau nei ji.už
miršo savo gimtąjį kraštą, nei apsiprato 
svetimame. O ir jos kelionė buvo varginan 
Ii ir sunki. Bet paklausykime jos sūnaus 
pasakojimo:
,Labai ilgai negalėjo išvykti... Visų pir

ma pernai turėjome labai lietingą rudenį, 
keliai buvo neįmanomi, apie kelionę nebu
vo galima nė galvoti. Paskui jau lapkritį 
pašalo ir keliai pasitaisė, bet didelių šalčių 
nebuvo, todėl nebuvo užšalę upės — Obė, 
Tomė, per kurias reikia pakely du kartūs 
persikelti. Su miestu buvo susisiekimas tik 
lėktuvais, bet mama bijojo dėl sveikatos, 
be to, vežėsi bagažo. Trečia, ilgai negalėjo 
gauti paso, nes neturėjo, kaip minėjau, gi
mimo liudijimų. Galų gale juos prisiuntė iš 
P. (Lietuvos). Tai mama pėsčiom ėjo 60 
km gauti paso. Paskui negalėjo vis to 
„ūkio“ likviduoti. Iš viso šiame reikale tiek 
įdėta jos darbo, nervų, sveikatos, kad 
Jums, man rodosi, sunku įsivaizduoti. Galų 
gale jau buvo pasas, jau atsirado ir kompa 
nijonkos kely (tokios pat moterys), jau 
dauguma buvo išparduota arba išdalinta; 
vėl kolchozas, kuris paėmė jos namą už 
400 rublių su visa įranga, baldais, indais 
ir 1.1., jos bulves, šieną, negalėjo atsiskaity 
ti, nes neturėjo pinigų. Pagaliau išsijudino 
iš po savo pastogės. Už 8 km nuo Sobolin- 
kos yra mūsų kolchozo centras, per kurį ei
na kelias į Tomską. Tai dar čia ištisą savai 
tę laukė pasitaikiusios mašinos, kad visos 
kartu galėtų važiuoti. Paskui 16. I įsėdo į 
sunkvežimius ir po visos paros kelio buvo 
Tomske. Kelias iki Tomsko kainavo 150 rb. 
Atvyko neblogai, sveika. Kadangi važiavo 
visa kompanija iki pat Lietuvos, tai ilgai 
užtrukti Tomske nenorėjo, ir, kai tik suge
bėjom gauti bilietus į traukinį, tuoj ir išly
dėjom. Bilietą paėmė iki Šiaulių, kur ma
mutę turėtų pasitikti Emilija. Nuo Šiaulių 
jau nebe taip toli, tai su Emilijos pagalba- 
vis jau pasieks U. Traukiny bilietas kaina
vo 325 rublius iki Šiaulių su persėdimu 
Maskvoje“...

Ir štai motina, kuri namus , pardavė“ už 
400 rublių ir kuri turėjo už bilietus sumo

ATLANTO KONGRESAS
Birželio 5-10 dienomis Londone vyko At

lanto kraštų kongresas, atstovaująs penkio 
likai kraštų.

Jo tikslas — apžvelgti, kas per 10 metų 
pasiekta Šiaurės Atlanto Pakto o taip pat 
nusibrėžti pagrindines ateities veiklos gai
res.

Pasinaudodamas ta reikšminga proga, 
pavergtiesiems kraštams atstovaująs Pa
vergtųjų Europos Tautų Susirinkimas įtei
kė kongresui memorandumą, kuriame iškė 
lė pavergtiesiems rūpimuosius jų pačių 
kraštų ir Europos saugumo ir taikos klau
simus.

Stebėtojų teisėmis kongrese dalyvavo ši
tokia ACEN delegacija: A. Ciolkosz (AC- 
EN delegacijos pirmininkas D. Britanijoj), 
P. Auer (ACEN delegacijos pirm. Prancū
zijoje), G. Constantinesco (Rumunija), Th. 
Marffy (Vengrija), P. Reinhards (Latvija), 
Dr. J. Taul (Estija), Dr. J. Starszewski 
(Lenkija), J. Vilčinskas (Lietuva), A..Dar- 
gas (Londono ACEN direktorius), E. Re- 
hak (Paryžiaus ACEN direktorius, atsto
vaująs Čekoslovakijai).

TEBESITARIAMA
Ženevos konferencija tebevyksta, ir joje 

tebesitaria 4 užsienių reikalų ministerial.
Pasitarimai yra slapti, jie vyksta dau

giausia privačiose vilose, kuriose yra apsi
gyvenę konferencijos laikui ministerial.

ŠIS TAS Iš STATISTIKOS
Pagal J. T. surinktąją statistiką viengun 

gių vyrų tarp 45 ir 54 m. amžiaus daugiau
sia turi Airija. Skyrybų daugiausia būna 
JAV, mažiausia šiaurinėje Airijoje. Pasau
lio gyventojų daugėja kasmet po 45 milijo
nus, arba po 85 kas minutė. Daugiausia gi
mimų yra Afrikoje. Iš viso pasaulyje gy
ventojų yra 4.800 milijonų. Vidutiniškai il
giausiai gyvena norvegai (75 m. moterys, 
71 m. vyrai), trumpiausiai indai (32 m.).

VOROŠILOVO ATEITIES GALIMYBĖS
Maskvoje paskelbta istorija 1957 m. su 

triukšmu pašalintosios vadinamosios anti- 
partinės grupės, kuri buvo benuverčianti 
Chruščiovą. Ten sąrašuose tarp Chruščio
vą palaikiusių vadų nėra Vorošilovo pavar 
dės, ir dėl te Vakarų spauda spėlioja, kad 
tai gali reikšti karjeros galą dabartiniam 
prezidentui, ■

kėti 475 rublius, tokiais įsidėmėtinais žo- 
džiasi atestuojama savo sūnaus, taipgi 
tremtinio:

„Mamutė per šiuos metus smarkiai pasi
keitė ir, kaip man rodos, į blogesnę pusę. 
Labai nebeturi dantų. Iš viso Sobolinka pa 
liko amžiną pėdsaką ne tik gyvenime, bet 
ir pasaulėžiūroj, buity. Išgyveno tame miš 
kų kampe 18 metų niekur neišeidama, kas
dien prie sunkiausio darbo (miško kirtime, 
upės krantų valyme, prie žemės ūkio dar
bų). O kiek pernešta per tuos metus „i cho 
lodno i golodno“...

Senos moters kančios Sibire ir po 18 me
tų grįžimas į Lietuvą tikrai vertas gero kū 
rėjo plunksnos. Tačiau tos kančios ir ke- 
lionė-atgal duoda ir mums daug medžiagos 
pagalvoti, pasvarstyti.

Svarstymai ir mintys
Neseniai išėjo iš spaudos vengrų rašyto

jos Erzebet Klsjokai knyga anglų kalba— 
„The Writing on the Wall“ (Rašymas ant 
sienos).

Vaizdingai pavaizdavusi paskutinį tau
tos sukilimą prieš komunizmą ir to sukili
mo kruviną numalšinimą, rašytoja klausia:

„Ar jūs tikite, kad rusai, pavertę Vengri 
ją didelėmis kapinėmis, bus patenkinti tais 
vaisiais?.. Ne, Rusija to nepadarys, bet 
įgaus apetito tolimesniems žygiams! Ji siųs 
savo agentus šimtais ir tūkstančiais į vaka 
rų valstybes, ji rengs planus būsimoms in
vazijoms, kad įvykdytų savo senus troški
mus: pavergti visą pasaulį. Ar jai pa
vyks?“ — klausia pati autorė ir pati atsa
ko šiais įsidėmėtinais žodžiais:

„Ar mes aiškiai matome tą pavojų? Ar 
mes esame pasirengę jį pašalinti?.. Ar mes 
apsvarstėme jaunimo auklėjimą ir parengi
mą? Ąr mes iš pagrindų pakeičiame savo 
gyvenimą? Ar mes matome savo sunkų ir 
rimta uždavinį? Ar mes suprantame kad 
gyvename likiminį laiką, ir ar iš tikrųjų 
duodame pasaulio įvykiams direktyvas mū 
sų žodžiais ir veiksmais?“

Teisingai pažymi E. Kisjokai, kad didvy
riai gali neturėti ginklų, šiltų rūbų bei ki
tokių karinių priemonių. Reikia laisvės 
meilės ir aukos dvasios.

Laisvę mes mylime visa širdimi ir ją 
ypatingai vertiname. Tačiau ar pas mus ne 
pradeda stigti pasiaukojimo dvasios ken
čiančiai Lietuvai, — visai kitas klausimas.

RIAUŠĖS EKVADORE
Nusižudė smarkiai nubaustas kareivis, ir 

dėl to jį nubąudusį ir laidotuvėse dalyva
vusį karininką užpuolė minia, kuri paskui 
padegė klubą, kad išeitų tas jame pasislė
pęs karininkas. Karininką minia užmušė 
bet riaušės vyksta jau daugiau kaip savai
tė, ir jau žuvo 19 žmonių.

SUKILĖLIAI NIKARAGOJE
Vyriausybės lėktuvai žvalgo pakrantes, 

ieškodami sukilėlių, kurie iš jūros išsikėlę 
į kraštą iš Kubos, pasiryžę vesti partizani
nį karą. z

RASINĖS MUŠTYNĖS PARYŽIUJ
Požemio traukinio platformoje 4 V. In

dijos studentus, ėjusius su baltąja mergi
na,. užpuolė būrys baltųjų jaunuolių, ga
vusių vėliau pastiprinimų iš gretimai įslkū 
rusios kraštutinės dešinės partijos.

Dėl to keletas asmenų buvo suimta.

SICLO SUMAŽINTI KALINIUS 
DALINIUS

Sunkiai vykstančioje Ženevos konferen
cijoje vakariečiai ministerial pasiūlė savo 
kraštų vardu įsipareigoti nedidinti Berlyno 
įgulų (dabar yra apie 12.000).

Tokios nuomonės savo metu buvęs ir 
Berlyno burmistras Brandt, kai lankęsis 
D. Britanijoje.

ADENAUERIO SPRENDIMAS
Spauda ir ypač Vokietijos krikščionių de 

mokratų partija laukė ir skelbė jau, kad 
pokario metais kraštui vadovavęs kancleris 
Dr. Adenaueris sutiks statyti savo kandi
datūrą į prezidentus ir pasitrauks iš kanele 
rio pareigų.

Jis atsisakė tų projektų ir pasiryžęs likti 
kancleriu.

JUGOSLAVIJOS NEUŽMIRŠO
Albanijoje buvusių pasitarimų išdavoje 

paskelbtas bendras sovietų-albanų pareiš
kimas, kuriame pareiškiama, kad abu kraš 
tai stengsis gerinti savo santykius su Ju
goslavija, nors tuo pačiu puolamas revizio- 
nizmas, kuris skaldąs „socialistinę“ stovyk 
lą ir pasaulinį komunistinį judėjimą.

PASITARIMAI PO PASITARIMŲ
Po pasitarimų Albanijoje Chruščiovas 

buvo užsukęs į Vengriją, bet į Maskvą iš
kviesti R. Vokietijos pareigūnai, Ulbricht ir 
Grotewohl, naujiems pasitarimams vesti,

„Tiesos“ redaktoriaus pavaduotojas Sta
sys Laurynaitis per radiją ir „Tiesą“, tai 
yra, jau Lietuvos žmonių akivaizdoje vis 
plačiau ima polemizuoti su vadinamaisiais 
„amerikiečių imperialistų tarnais“ — į už
sienius nuo kvislingų malonių pasitrauku
siais lietuviais. Laurynaitis, vienas iš tų, 
kurie specializuojasi užsienio lietuvių veik 
los sekimo srityje ir kuriam leidžiama pa
skaityti vieną kitą užsieniuose išeinantį lie 
tuvišką laikraštį (dažnai, atrodo, ne tie
siog, o tik tiek, kiek čia Bimba ar Prūsei- 
ka pacituoja) — dabar jau skundžiasi, kad 
nebegalįs beatskirti, „kuris iš jų krikde
mas, liaudininkas ar tautininkas“. Esą, „ak 
la neapykanta... sujungė šią niekšingą bur 
žuazinių nacionalistų saujelę“ taip, kad net 
socialdemokrato irgi jau beveik nebegali
ma atskirti... (O čia vis dar skundžiamasi, 
kad vienybės nėra!).

Savo polemikai Laurynaitis tebenaudoja 
surankiotus čionykštės spaudos ir prakal- 
bininkų labiausiai nenusisekusius posa
kius. Pirmoj eilėj vis primenamas „Karde
lio laikraščio“ liapsusas, kad Kauno elek
trinės statyba esanti tik bolševikų propa
ganda, o ne faktas. Anot Laurynaičio, toks 
parašymas rodomas elektrinės statybos dar 
bininkams ir visi ten iš to juokiasi... Juo

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver kaip yla: 
Num-ylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

Feljetonas

BAISUSIS TEISMAS
Iš vakaro Klapėdos rajono ligoninės vyr. 

gydytojas Rimgaudas Leonavičius blogai 
jautėsi, o kai užmigo — sapnavo baisų sap 
ną. Rodėsi jam, kad stojo jis prieš pasku
tinį teismą...

Kelią į rojų užstojo tvora, niekad gyveni
me nematyta, negirdėta, neįsivaizduota 
tvora. Vienoj krūvoj plytos, susikabinusios 
rankom su kruopomis, paltis lašinių, dan
tyse laikanti šimtinę, iš užpakalinės kiše
nės iškišusi kaklą vylingai mirksi gertuvė, 
bulvės mina ant kulnų baltoms lentoms, 
šienas įsikibęs karvei uodegon, įspėjimai 
su' papeikimais ir vitaminai su novokainu 
spiaudo pinigais, tepalai su dažais raitosi 
kažkokiame naujame šokyje, virti kiauši
niai riejasi su šaltu kompotu, katė vairuo
ja mašiną...

Ir visa šita velniava juda, kruta, piktom 
perveriančiom akim smeigia prie sienos 
Rimgaudą ir raganiškais balsais bliauna, 
plėšosi, baubia:

— Nepraleisim!
Iš viršaus, iš juodo juodo debesies tren

kia perkūniškas balsas:
— Jei, nelaiminga, paniekinta dūšia, ne

atsakysi į šių padarų klausimus, tuoj nu
garmėsi į pragarą ir vietoj spirito smalą 
laksi.

— Aššš... aššš... aššš pasirengęs atsaki
nėti.

— Popieriai, marš žingsnį pirmyn, — su 
griaudė nematomoji galybė.

Priešais Leonavičių išsirikiavo jo paties 
išduoti popieriai.

— Mes, jauni šeši popierėliai, kaltiname 
tave tuo, kad nuplėšei mums garbę, per 
mėnesį suraitęs savo pavaduotojai Birutei 
Simonauskaitei vieną įspėjimą, tris papei
kimus, vieną griežtą papeikimą ir šeštu įsa 
kymu išgrūdęs ją iš darbo.

— Bene su tokia dirbsi. Visur savo nosį 
kiša, neklauso, skundžiasi, purkštauja.

Jaunus popierėlius pakeitė senesniojo 
amžiaus įsakymai.

— Nekasė tau bulvių sanitarės Paplaus
kienė, Gedvilaitė — iš darbo išvarei.

— Kas nors turi bulves nukasti. Atsisa
kė jos — kasė kitos.

Pasidavė į priekį paltis lašinių ir šimta- 
rublinės.

— Mes, riebūs plaštakiniai lašiniai, pri
klausėme Justinui Steponui iš . Klaipėdos 
rajono. Už tai, kad pats geriau jį gydytum, 
vieną rytą mes perkeliavom į tavo virtuvę.

Plonu balseliu sušnarėjo popieriniai pi
nigai:

— Mūsų tiek daug, jog tikrai neatsime
nam, kas spaudė mus į Leonavičiaus del
ną. Tik lašinių savininko brolis Kazimie
ras, Gargždų RTS šoferis Pakamorė, Paške 
vičienė iš Samališkės bandymų stoties...

Vyriausias gydytojas jau nesiginčijo. Jis 
galvojo, kokius dar kaltinimus gali pa
teikti

PrivažiaVo greitosios pagalbos mašina. 
Už vairo sėdėjo katė.

Prasivėrė mašinos kapotas, ir motoras 
piktai suburzgė;

— Tu girtuokliavai Dumpiuose, linksmi- 

kėsi, esą, ir iš Kolumbijos grįžusieji Sto
niai, kurie tebegyvena Klaipėdoj, o čia bu
vę parašyta, kad Stonys iš nusiminimo pa
sikoręs, o Stonienė mirusi bene beprotna
myje. Baubu naudojama ir prel. Balkūno 
prakalba New Yorke, kur jis reikalavęs III 
pasaulinio karo, nes be to iš Lietuvos bol
ševikai neišeisią ir, kaip nuo savęs prideda 
„dvarai ir fabrikai laisvinto  jams negrįš“. 
Daug medžiagos Laurynaitis rado „Tėviš
kės Žiburių“ ir „Draugo“ straipsniuose 
apie informacijos iš Lietuvos metodų klai
dingumą, arba viename „Keleivio“ straips
nyje apie ALT suvažiavimą.

Jau kiek anksčiau patirta, kad žmonės 
Lietuvoj tokias polemikas labai mėgsta, ka 
dangi, kas jose bebūtų sakoma, vis tiek pa
sitaiko tam tikrų žinių, dėl kurių teisingu
mo abejoti netenka, būtent: laikraščių ir 
organizacijų vardai, žmonių vardai jų dis
kusijos temos... Iš tų Laurynaičio bei kitų 
atsikirtinėjimo žmonės sužino, kad pasi
traukusieji iš Lietuvos tebėra gyvi ir jie 
dar „tebetarnauja imperialistams“. Ką to
ji „tarnyba imperialistams“ reiškia okupan 
tų tarnų lūpose, Lietuvoje žmonės labai ge
rai supranta, ir net ir iš tokių šaltinių, 
kaip Laurynaitis ir Ko., mielai gaudo žine
les apie tą tarnavimą... (LNA) 

naisi Klaipėdoje, uliojai Vėžaičiuos. Tavo 
žmonelė su manim po krautuves trankėsi, 
o ligonius sunkvežimiais, arkliukais teko Ii 
goninėn gabenti.

Ant kapoto striktelėjo katė.
— Mane, tur būt, pažįsti. Aš_ toji katytė, 

kurią tavo žmonelė teikėsi užmesti ant gal 
vos medicinos seseriai Stočkutei.

Šienu apkibusią uodegą mosikavo karvė:
— Nepaprasta karvė aš esu. Vyriausiojo 

gydytojo. Man šieną ligoninė šienauja, ma 
ne greitosios pagalbos šoferis Cesevičius, 
sanitarė Staškienė šeria. Aš net gaunu už 
gydymą atvežtą šieną.

žodžio paprašė maisto produktai. Kiauši 
niai ir kompotas prisiminė kad jie specia
liai buvo pateikti Leonavičiaus žmonai Ir 
vaikams. Kruopos kalbėjo verkdamos:

— Susirgo Leonavičienės kiaulės, ir vir
šininkienė įsako vaikų lopšelio vedėjai 
Tautkienei: „Pristatykit mano kiaulaitėms 
kruopyčių“. Tik pagalvokit, kokia gėda! 
Mes skirtos kūdikiam, o patekom kiaulėm.

Pro Leonavičių apsupusį kaltintojų būrį 
skverbėsi kažkokios ampulės, rutuliukai.

— Praleiskit įžeistus vaistus. Aš, „Sani- 
to“ novokainas, kaltinu Leonavičių už tai, 
kad jis atėmė man tarybinę pilietybę, — 
prie pikto balso prisidėjo plonutis vitami
no „C“ balselis, — ir pavertė mus užsieni
niais vaistais, lupo iš moterėlių pinigus.

— Na, mašalai, iš kelio! Praleiskit sun
kiąją artileriją!

Pūškuodamas prie Leonavičiau prisvyra- 
vo mūrinis namas.

— Visos nedorai įgytos medžiagos, pali
kite mane!

Sutauškėjo subraškėjo, ir namas siaurė
jo, mažėjo, trumpėjo. Lentos, kalkės, ce
mentas nukeliavo į ligoninės kiemą. Du 
tūkstančiai plytų, kurias nurašė ligoninės 
vyriausioji buhalterė Kekienė, nutripseno 
skalbyklom Tepalai ir dažai atsidūrė vaikų 
lopšelyje. Žiūri Leonavičius: ant lauko pli
ko apgriuvusios sienos ir kiaurymės liko.

— Parduoti tą biaurybę namą — rikte
lėjo Leonavičius.

Balsas iš dangaus sugriaudė:
— Kokios bausmės prašot?
Tvora sujudo, sukruto ir ėmė tartis. Tik 

staiga persigandę riktelėjo lašiniai:
— Aukštas pasiuntinys iš Sveikatos ap

saugos ministerijos!
Prasiskleidė kaltintojai, ir prie Leona

vičiaus priėjo angelas sargas, kaip du la
šai panašūs į Sveikatos apsaugos ministro 
pavaduotoją Zaikauską, kuris tarė:

—■ Sėdėk ir viešpatauk Gargždų ligoni
nėje... V. Miniotas („Tiesos“ koresp.)

Iš Vilniaus „Tiesos“, 1959. III. 27.

(E) Vėl propagandinė „Baltijos jūros sa
vaitė“. Ji įvyks šią vasarą Rostocke (Vok. 
sov. zonoje), kaip ir pereitais metais. Ir šie 
met laukiama svečių iš Pabaltijo respubli
kų ir iš Skandinavijos. Bet visiems yra ži
noma, kad tai sovietų propagandinis paren 
girnas, siekiant Baltijos jūrą padaryti (so
vietų kontroliuojama) .taikos jūra“.

(E) Sovietų ambasada jau pakartotinai 
protestavo Bonnoje prieš keliaujančią pa
rodą, kurioje atvaizduojama 40 metų ko
munistinio - sovietinio viešpatavimo. Paro 
dą organizavo „Tarptautinis komitetas 
krikščioniškai kultūrai ginti“, kuriame da
lyvauja ir kai kurie Pabaltijo egzilai. Ko
miteto vadovybėje yra Fed. Vokietijos vals 
tybinių turtų ministeris Dr. Lindrath. Pa
rodą organizuoti aktyviai prisidėjo ir ru
sų tremtinių organizacijos.

1
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LAIŠKAS IŠ C1KAQOS
LIETUVIŠKOS PILAITĖS

Kalbėdami apie Čikagos lietuvių spaudą 
ir organizacijas, jau esame paminėję lie
tuviškų vienuolynų darbus. Tie darbai ir 
veikla Čikagoje yra tokie ryškūs, kad reik
tų atskirai paskirti vieną laišką ir pakal
bėti, paprastai tariant, apie marijonus, ka- 
zimierietes ir jėzuitus. Šios religinės orga
nizacijos, ar, geriau sakant, ordinai, randa 
laiko, be savo tiesioginių pareigų ir užda
vinių, dirbti lietuviškam darbui. Marijonai 
leidžia eilę laikraščių, jų tarpe jau minėtą
jį Čikagos lietuvių dienraštį .Draugą“. Jie 
taip pat turi ir knygų leidyklą, lietuviškų 
knygų platinimo centrą, jų namuose posė
džiauja organizacijų ir draugijų valdybos. 
Kasmet yra „Draugo“ skelbiamas geriau
sio lietuviško romano konkursas, kurio lai
mėtojas gauna 1000 dolerių. Atskiri asme
nys — vienuoliai — aktyviai reiškiasi dau
gelio lietuviškų organizacijų darbuose.

Šv. Kazimiero vienuolyno veikla ir sese
lių kazimieriečių darbai' Čikagoje žinomi 
jau nuo seno. Jau 1909 m. buvo įsteigta šv. 
Kazimiero Akademija, kuri pradėjusi 
mokslo metus su 4 mokytojom ir 5 moki
nėm. Metai po metų kazimieriečių mokslo- 
židinys augo, ir šiandien ta mokykla yra 
viena pavyzdingiausiai tvarkomų viduri
niųjų Čikagos mokyklų. Naujutėlaitis mil
žiniškas pastatas, kainavęs daugiau kaip 3 
mil. dolerių, dominuoja visą lietuviškojo 
Marquetto-Parko apylinkę. Čia pat yra vai 
kų darželis, čia lietuvių bažnyčia, irgi nau
jutėlaitė; taigi lyg ir pats centras pasidarė 
apie tą vienuolyno mokyklą, kuri šiandien 
vadinama Maria High School. Čia, aišku 
mokosi ne vien lietuvių vaikai, bet ir kitų 
tautybių amerikonų, tačiau lietuviška dva
sia čia vyrauja, yra dėstoma lietuvių kalba 
ir istorija. Mokykla pasižymi savo muzi
kos, dainavimo, dramos ir dailės dėstymu. 
Ji turi puikų chorą ir orkestrą, laimėjusį 
premijas Čikagos orkestrų varžybose. Įdo
mu, kad vienuolių tarpe yra ir visai nelie
tuviškos kilmės seserų, kurios tačiau susi
šneka lietuviškai. Tos pačios seserys kazi- 
mierietės vadovauja ir dviem didelėm Či
kagos ligoninėms: Švento Kryžiaus ir Lo
retos. Nors čia ir pacientų ir personalo tau 
tybė yra mišri, vien tas faktas, kad ligoni
nės vedamos lietuvaičių seserų, leidžia či- 
kagiečiams galvoti, kad'tai lietuviškos 
įstaigos.

Jėzuitų skaičius Čikagoje nedidelis,, jų 
čia tik „velnio tuzinas“, tačiau jų darbai 
nemaži, o svarbiausia — jie sugebėjo pa
čiupti priaugantį lietuvišką jaunimą į savo 
patyrusias rankas. Neseniai labai paran
kioje vietoje buvo baigti statyti jėzuitų 
naujieji pastatai, kuriuos sudaro koplyčia 
ir vienuolynas. Be to, jie dar pastatė nema 
žus rūmus ir optimistiškai pavadino „Jau
nimo Namais“. Ir tikrai šiandien tie namai 
jaunimo labai mėgiami ir gausiai lankomi, 
tik vardas pasikeitė: dabar tai yra Jauni
mo Centras. Sekmadieniais koplyčia pilna 
prisigrūdusi jaunimo, mokinių, studentų ir 
dirbančiųjų. Ir ta koplyčia ar tik nebus vie 
nintelė visoje Čikagoje, kur tikrai vien lie 

tuviai susirenka ir gieda įprastas giesmes. 
Į Jaunimo Centrą per savaitę atsilanko 
apie 2 tūkstančiai lietuvių. Patalpomis šiuo 
se namuose naudojasi net 34 organizacijos, 
čia ruošiami pasilinksminimai, paskaitos, 
susirinkimai ir posėdžiai. Čia visada gali 
rasti ar skautus ar ateitininkus beskuban
čius, vis ką nors beorganizuojančius. Ne
žiūrint didelio šių namų pasisekimo, tai, 
reikia manyti, yra tik pradžia, nes Centro 
vedėjas T. Kubilius, S.J., turi dar daug la
kių sumanymų.

Šituose Jaunimo Namuose susimetė ir 
viena gal iš gražiausių Čikagos lietuvių 
veiklos poraiškų — tai Čikagos Aukštes
nioji Lituanistikos Mokykla. Ši laisvano
riška, daug pasiaukojimo ir darbo kainuo
janti šeštadieninė mokykla veikia jau nuo 
1950 metų. Pasibaigus didžiajam „dypu- 
kų“ antplūdžiui ir jiems susiradus darbus 
ir butus, buvo susirūpinta atlietuvinti 
šiek tiek su vokietėj usius ir suamerikonėju 
sius jaunuolius. Mokykla darbą pradėjo su 
40 mokinių. Čia išeinamas lietuvių kalbos, 
literatūros, istorijos,, geografijos kursas, 
čia išmokstama lietuviškai dainuoti, lietu
viškai melstis. Mokykla stato aukštus rei
kalavimus, bet priima ir mažai mokančius 
lietuvių kalbos. Ši mokykla duoda daug vii 
čių, ateičiai, iš čia laukiama ateities lietu
viškos kultūros darbininkų, visuomeninin
kų ir vadų. Gegužės 31 d. kaip tik išleista 
šių metų mokyklos laida — iš viso 40 jau
nų vyrų ir moterų. Daugumas jų dar tebe- 
lanko viduriniąsias amerikoniškas mokyk
las, bet yra vienas kitas ir studentas, stu
dijuojąs Čikagos universitetuose. Ši nedide 
lė grupė lietuviukų tuoj sugūžės (jei dar 
nesugūžėjo) į lietuviškus sporto klubus, į 
organizacijas ir dramos ratelius bei chorus. 
Ir ten jie veiksmingai papildys beretėj an- 
čias senųjų eiles ir pakeis iškrintančius. 
Šių metų laida išleidžiama, kaip įprasta, 
iškilmingai, su prezidiumais, kalbomis, 
sveikinimais, su mokinių darbų paroda ir 
menine dalimi. Po šios laidos seks dar visa 
eilė, nes kas dešimt metų darbas tokiems 
patyrusiems idealistams, kaip mokyklos di
rektorė A. Rūgytė! Jaunesnės klasės pilnos 
dar visai jaunų pipirų. Įdomiausia ir dau
giausia pagiria mokyklą ir jos šeštadienio 
poilsio nemėgstančius mokytojus, — tai 
faktas, kad vaikai, siunčiami ton mokyk
lon, iš pradžių labai nenoriai eina, o vėliau 
patys veržiasi. Taip buvo ir su Jūsų kores
pondento suanglintu jaunimu.

Algirdas Pužauskas

PREMIJA K. BRADŪNU1
Liet, Rašytojų Draugijos premija už pra

eitus metus paskirta Kaziui Bradūnui už 
eilėraščių rinkinį „Morenų ugnys“. Varžo
vai jam buvo K. Ostrauskas („Kanarėlė“) 
ir A. Nyka-Niliūnas (.Balandžio vigilija“).

Šiais metais premiją skyrė komisija (ke
letą pastarųjų metų rašytojai balsuodavo, 
ir dėl to būdavo nemaža nesusipratimų).

Savo skaitytojus esame jau supažindinę 
su premijuotąja knyga, kai tik ji išėjo.

A.L.T. centras
DETROIT, Mich., USA. — Čia gegužės 

30-31 d.d. įvykęs Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos seimas beveik perrinko tą 
pačią centro valdybą. Tad pranašavimai, 
jog , anot gerai informuotų šaltinių“ tauti
ninkų svorio centras iš Chicagos būsiąs per 
keltas į New Yorką, nepasitvirtino. Priešin 
gai, Chicagos centras įgys dar daugiau svo 
rio, nes seimas pavedė valdybai pasirūpin
ti ir panaikinimu dvilypumo tarp „ameri
kinio“ ir „pasaulinio“ tautininkų susiorga- 
nizavlmo. Numatoma, kad atskira agentū
ra „pasauliniams“ reikalams dar pasiliks 
ir ji tebevartos dabar vartojamą Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio vardą, bet tas vardas 
bus bendras neformalusis vardas, apimąs 
visus betkaip besivadinančius įvairiuose 
kraštuose susiorganizavusius tautininkų 
vienetus. ALTS-ga, kaip didžiausias iš tų 
vienetų, faktiškai sudarąs absoliučią daugu 
mą visų tokių vienetų visumoje, duos tai 
„pasaulinės“ veiklos agentūrai branduolį, 
o kitus narius galės deleguoti kituose kraš 
tuose organizuotieji tautininkų vienetai. 
Taigi ALTS-gos centro valdyba įgys ir tie
sioginės, beveik lemiamos įtakos tautinin
kų linijai ir tokiose srityse, kaip, pvz. ben
dros lietuvių politinės vadovybės klausi
mas.

ALTS-gos pirmininkas (inž. Eugenijus 
Bartkus) yra iš jaunosios kartos, jau po 
pasitraukimo iš Lietuvos visuomeniškai 
brendęs (33 m. amžiaus), mokslą baigęs 
jau Amerikoj, bet spėjęs aukštai iškilti sa
vo specialybėje. Jis yra pirmas iš penkių 
per dešimtmetį sąjungos turėtų pirmininkų 
perrinktas kitai dviejų metų kadencijai, įgi 
jęs , skrajojančio pirmininko“ vardą, nes 
per dvejus metus spėjo aplankyti net ne po 
vieną kartą 20 skyrių, išsimėčiusių tarp 
dviejų vandenynų.

Valdyboje tolesnei kadencijai pasiliko ir 
kiti jos nariai: inž. Jonas Jurkūnas ir Dr. 
Jonas Paplėnas (vicepirmininkai), T. Blins 
trubas (sekretorius) — visi buvę jaunųjų 
tautininkų kategorijoj prieš daugiau kaip 
20 metų. Tik iždininko pareigoms išrinktas 
Dr. A. Rudokas vieton nekandidatavusio 
A. Lapinsko (1953-55 m. buvusio pirminin
ko). Dr. Rudokas yra iš ankstyvesniosios 
Amerikon atvykusių lietuvių kartos.

Iš apžvalginių pranešimų paaiškėjo, kad 
neturi pamato gandai, esą tautininkai ren
giasi trauktis iš Amerikos Lietuvių Tary
bos. Bet nepasitenkinimo Tarybos ir ypač 
jos sekretoriaus veikimo bei išlaidų dary
mo „stilium“ esama stipraus. Išvada — 
ryžtamasi Taryboje pasilikti ir kantriai 
bet atkakliai prieš tą „stilių“ kovoti, ne
vengiant nepakęstinų dalykų atidengimo 
prieš visuomenę.

Nepakęstinų dalykų užtikta ir Balfe, kur 
nuo pereito Balfo seimo vadovybėje yra 
stipresnė (ne tik skirtų, bet ir paties seimo 
išrinktų) tautininkų reprezentacija. Užtik
ta stoka apyskaitų; lėšų skirstymo nuožiū
ros būdu, be valdybos nutarimų ir ne visa
da šalpos reikalams; valdybos teisių uzur- 
pavimo ir t.t. Rizikuodami tapti apšaukti 
vienybės ardytojais, tautininkai Balfo va
dovybėj buvę „nesukalbami“ ir nesutikę į

lieka Čikagoje
tuos dalykus žiūrėti pro pirštus. Seime jie 
pranešė, kad seimo išvakarėse žymi tų da
lykų dalis jau tapusi sutvarkyta ar bent 
jau atsidūrusi geram kely į tvarką. Ypač 
džiugiai buvo išgirsta žinia, kad atitaisy
tas užsimojimas pašalinti iš Balfo energin
gą ir gabų reikalų vedėją kun. L. Jankų.

Iš pranešimo apie tautininkų dalyvavi
mą bendruomenės organizacijoje buvo ma
tyti, kad jie, nors ir pozityviai tuo reikalu 
nusiteikę, dar nėra išsiryškinę, ko tame da 
Įyvavime siekti. Tik iš Lietuvos Nepriklau 
somybės Talkos seime raštu padalintų pra 
nešimų - aiškinimų yra pagrindo spėti, jog 
gali būti keliamas siūlymas sulieti politinę 
( .laisvinimo“) veiką su kultūrine veikla 
kaip tik bendruomeninėje organizacijoje ir 
bendruomenės rėmuose išrinkti vieną bend 
rą vadovybę visiems tiems reikalams, kuri 
pakeistų visus veiksnius. Toks, atrodo, 
bręsta vienybės įgyvendinimo planas. Bet 
jis tuo tarpu nė šiame seime dar nebuvo 
svarstytas.

Nelauktai didelių permainų įvyko tauti
ninkų spaudos tvarkymo sektoriuje. Šalia 
ALTS-gos seimo čia vyko ir Dirvą leidžian 
čios leidyklos — Vilties draugijos — narių 
susirinkimas, kuriame dalyvavo faktiškai 
tie patys žmonės, kaip ir seime. Iš visų pen 
kių leidyklos egzekutyvo narių perrinktas 
tapo tik vienas B. Gaidžiūnas, leidyklos rei 
kalų vedėjas ir Dirvos vyr. redaktorius. 
Vietoj Juozo Bačiūno leidyklos vadovybės 
pirmininkas dabar bus Dr. Juozas Bartkus, 
vietoj vicepirmininko K. Karpiaus bus Dr. 
B. Nemickas, vietoj sekretoriaus V. Raste- 
nio bus Zigmas Rekašius (jaunas elektroni 
kos inžinierius, dėstytojas universitete, ne
seniai baigęs mokslą jau Amerikoje, vienas 
iš studentų Santaros pradininkų) ir vietoj 
iždininko Orento bus Dr. VI. Ramanauskas.

Susirinkimas davė išrinktajai valdybai 
„žalią šviesą“ toliau dažninti Dirvos leidi
mą (iš dviejų į tris kartus per savaitę), kai 
tik bus pasiektos tam reikalingos sąlygos. 
Manoma, kad padažninimo negalima laukti 
anksčiau kaip nuo ateinančių metų pra
džios. Dukart per savaitę Dirva dabar eina 
jau antri metai.

Seimo pirmasis posėdis buvo skirtas Są
jungos sukakčiai ir pirmiesiems jau įniru
siems Sąjungos pirmininkams paminėti. 
ALTS-ga šiuo vardu įsikūrė 1949 metais 
birželio mėnesį. Prieš tai tautininkai Jung
tinėse Valstybėse buvo susiorganizavę ke
liose įvairiai vadinamose organizacijose. 
Pirmas sujungtos organizacijos pirminin
kas (1949-51) buvo Antanas Olis (miręs 
1958 m.). Antras pirmininkas (1951-53) bu 
vo Motiejus Aukštikalnis - Colney (miręs 
1958 m.). Jų būdo darbų ir idėjų apibūdini 
mus seimui parengė Dr. S. Biežis ir A. Se- 
nikas. , (—)

(E) Aktorei Petronėlei Vosyliūtei - Dau- 
gnvietienei Aukščiausios tarybos prezidiu
mo įsaku ryšium su jos sceninės veiklos 
40 metų sukaktim suteiktas „Tarybų Lietu 
vos liaudies artistės garbės vardas“.

Istorijos ir praktiškojo gyvenimo žodis
Istorija lietuvių tautą žino tik religingą. 

Dievybę ir mūsų tauta nevisada vienodai 
suprato ir nevienodai išpažino, tačiau vi
sada savo religiją gynė — senovėje stab
meldiškąją, tapusi krikščioniškąja — krikš 
čionybę. Bereligiškumas mūsų tautai yra 
svetimybė. Kas liečia mūsų tautos santykį 
su religija ir morale iš praktiškosios pusės, 
mano protui atrodo aišku, kad, būdama re
liginga ir dora, mūsų tauta gali pernešti to 
kius bandymus, kaip švedų antplūdis, bad
metis, maras ir mūsų gyvenami laikai. 
Nors ir silpnais aidais mus pasiekiančios 
lietuvių masės nuotaikos iš Lietuvos ir Ru 
sijos vergijos kelia optimizmą, kad dabartį 
nėję nelaimėje tauta nežus. Jei lietuvių tau 
tos masė prarastų religingumą ir dorą, ta
da, man atrodą jos, kaip savitos tautos, 
amžius būtų neilgas. Nevienas būdingas 
šiuo klausimu laiškas pasiekia mus iš ana
pus; tebus leista čia mūsų tautos dvasios 
nuotaiką pailiustruoti šia ištrauka iš laiš
ko, rašyto vienos mūsų akademikės iš šiau 
rėš Sibiro 1957 m. vasario 11 d.: „Išėjau vi
sokias akademijas ir gyvenimo akademiją. 
Sunkiausiuose momentuose klausiau savęs 
ir kitų: Kas yra tiesa? Man neatsakydavo... 
Dabar pati atsakau — Kristus, Jo moks
las. O kitos tiesos nėra, tik melas apgau
lė, suktumas“. .

Mūsų tautos garsas daugiau neskambės 
Algirdo ir Vytauto laikų aidu — plačia im
perija ir militarine galybe mes nebūsime. 
Jeigu tačiau ir vėlai tapusi mūsų tauta 
krikščioniška sugebėjo taip greitai duoti to 
kiups kūrinius, kaip Lietuvos Statutą ir 
Vilniaus Akademiją, tai ir dabar ji gali pa 
sižymėti kultūroje. Jeigu mūsų tautos vi
sas būdingiausias dvasines jėgas ir talen
tus lojaliai sutelksime mokslui ir kultūrai, 
mes galėsime išlaikyti ir iškelti tautos di
dybę. Tik reikia, kad visi ir visur tai dary
tume lietuvio vardu arba su tautine sąmo
ne. Juodu — kultūra ir tautinis sąmoningu 
mas —■ palaiko ir kelia vienas kitą. Kultu 
ringos sielos žmogus savo motinos ir savo 
tautos nesigėdi.

Religija, moralė, kultūra ir jų reikšmė 
yra amžinos, kaip yra amžinas jų šaltinis— 
Dievas. Turi pagrindo tikėtis būti amžino
mis tos tautos, kurios šiuos akmenis”aetSftr 
į savo gyvenimo pagrindus.

Vysk. Dr. V. Brizgys,
„Mano Pasaulėžiūroje“.

Pamaldos
WOLVERHAMPTON — šį sekmadienį, bir 

želio 14 d., 11 vai., Sisters of Mercy kop
lyčioje St. John's Square, Snow Hill. 
Kviečiami visi plačiosios apylinkės tau
tiečiai. Pamaldas laikys kun. A. Kaz- 
.lauskas.

ROCHDALE — birželio 21 d., 11.30 vai. 
NOTTINGHAM — birželio 28 d., 12.15 v. 
BRADFORD — liepos 5 d„ 12.30 vai.

ECCLES —pamaldos birželio 21 d., 12.15 v.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Valentui žemuogės šiandien nerūpėjo — 

nuėjo į pušyną, krito aukštielninkas tarp 
uogienojų ir gulėjo. Bet nei pušų ošimas, 
siūravimas, nei dangaus mėlynė virš susi
pynusių šakų, nei balti pūkiniai debesėliai 
jo netraukė.

— O gal tas žodis „rimtas“ ką kitą čia 
reiškia -r ne davatką? — svarstė gulėda
mas. — Gal „rimtas“, na... Bet kam tada 
būtų sakiusi, kad šokių nemėgsta, nemo
ka... bažnyčioje ilgai būna? Ne, rimti tie, 
kurie davatkos, kurie... Taip!

Ir Valentui net negera. Jis manė jai ge
resnį įspūdį padarysiąs. O dabar — davat
ka! Bet ar svarbu, ką tokios panelės apie 
jį galvoja? Apsivertė kniūbsčias, paskui 
vėl aukštielninkas. Geriau eis kur griovių 
kasti, netarnaus pas tą vorą!.. Ir tas nuo
vados viršininkas... Kvailas jautis!

„Rimtas... Bažnyčioje ilgai buvote!“ Tuo 
tarpu visai netoli Juzio balsas:

— A-u-u-u!
— Tyčia neatsiliepsiu — tegul šūkauja!

— pagalvojo.
Valentas erzinosi, kad Juzis tik ryja že

muoges ir daugiau nieko.
Bet Juzis vėl: a-ū-ū-ū! Rėkia, rodos, net 

medžiai gūsčioja; lipa, traškinasi per sau- 
seklius ir rėkia.

Valentui pagaliau nebeužteko kantrybės.
— Nestauk”, biese, visus paukščiukus iš

baidysi!
Juzis dairosi, akis išplėtęs, bet nemato. 

Šis paleido kankorėžį. Juzis atšoko, moste
lėjęs ranka, lyg nuo širšės gindamasis. Ki
toj jo rankoj pilnas aukšlis žemuogių, — 
pamatęs Valentą, nusišiepė ir atėjo, brisda 
mas tiesiog per uogienojus.

— Nelaužyk krūmų, briedi! — vėl šaukė 
Valentas! Juzis atkišo aukšlį:

— Te, ar nori?
— Valgyk pats! Tur būt, ir sėklai nė vie

nos nepalikai.
Išgirdęs „valgyk pats“, Juzis ėmė žiups

niais kištis žemuoges į burną. Bematant 
aukšlis ir tuščias, — iškratęs jį, nusviedė į 
krūmus.

Valentas atsikėlė.
Einam.

— Kur...
Negi jis žino kur. Eiti ,ir tiek. Ir pamažu 

abu slinko. Apžiūrėjo lapių urvą kalnelyje, 
netoli rado paukščių plunksnų.

— Surijo biaurybė.
— Ihm.
Slenka toliau.
— Pasakyk, kaip tau atrodo — ką reiš

kia žodis „rimtas“?
Juzis žiūri — nesupranta.
— Na, rimtas — argi nežinai, ką tas žo

dis pasako?
— Pasako?
— Žodis tai nesako, bet... Pavyzdžiui, 

tavo vardas Juzis. Taip? Jis pasako, kad 
tu esi... supranti?

— Suprantu.
— Suprantu.
— O kaip tu supranti žodį „rimtas“?
— Rimtas?
— Nu-u...
— Nežinau, — papurtė galvą, labiau iš

siviepė. Valentas tiesiog pradėjo pykti.
— Po velnių — nesupranti tokio papras

to žodžio! Tai tu nesupranti nė ką reiškia 
žodis „davatka“?

Juzis tyli — jaučiasi kaltas.
Jiedu atsirado prie ąžuolo, kuris trijų vy 

rų neapkabinamas, šniokščia, storomis ša
komis išsiskėtęs į visas puses.

— Ot, ąžuolas! — paaiškino Valentas vis 
dar piktokai.

— Ihm, — nuolankiai patvirtino Juzis.
— Sako — jau kelis šimtus metų turi. 

Matė, kaip Napalionas su armija pro čia 
ėjo.

Juzis nežino, kas tas „Napalionas“, bet 
taip pat nuolankiai patvirtiną:

— Ihmį

Bet Valentui miške jau atsibodo.’
— Einam.
— Kur?
— Namo.
— Taip greit!
— Kad, žinai, reikės arklius parsivesti.
Grįždamas Valentas galvojo, kad gal jis 

per daug pasipūtė? Kuo ji čia kalta, kad 
jos teta Morkuvienė tokia?.. Bet ji pasa
kė jam „Jūs“ ir... O tas žodis „rimtas“ gal 
ir nieko. Merginos visada įpratusios tuoj 
kabinėtis.

Po vakarienės pasiėmė savo paties darbo 
dūdelę, atsisėdo prie atdaro klėtelės langu
čio ir pradėjo ringuoti visokias prašmat
nias melodijas: tegul žino, kad jis nėra 
toks jau „rimtas“!

Išgirdusios Irena ir Rožytė atidarė sekly 
čios langą, susėdo abi ir klausėsi.

— Iš tikrųjų kaip romantiškai! — gėrė
josi Irena.

— Tai jau mantička! — dūsavo Rožytė. 
Temstant visada ją baisiai ima miegas. 
Ėmė jis ir dabar — merkėsi akys, saldu da
rėsi — bet apie gulimą nė negalvojo. Taip 
gražiai dūduoja, „mantiška“! Norėtųsi per 
kiaurą naktį taip sėdėti ir klausytis. Tik 
kai dūdelė nutilo, Rožytė pirmoji dūsauda
ma nusvyravo į lovą ir bematant ėmė 
šnarpšti.

Savotiška čia pas tetą, — atsigulusi gal
vojo Irena. —Bus galima ilgiau pabūti... 
Gerai, kad nėra mamusės. Kaip tie seni 
žmonės vis dėlto nuobodūs! Jiems tuoj įta
rimai, tuoj baimė, tartum jie niekad nebū
tų buvę jauni. Yp’ač mūsų mamusė. Mano, 
kad pabūsi kiek viena su jaunu vyru, tai 
jis tuoj tave ir suvalgys. Ir iš viso, tie jos 
amžini pamokslai. Taip nereikia stovėti 
taip nereikia kalbėti, taip nereikia juoktis, 
tu savęs nekontroliuoji! Tik Irka, Irka ir 
Irka! Ir kam čia tas per didelis kontrolia
vimas? Lyg mamusė, būdama jauna, taip 
jau save kontroliavo. Esu tikra, kad ne. Ge 
rai, kad dabar į Birštoną išvažiavo ir gydy
sis nervus. O aš čiaf.. Aš... Kažin, ką rytoj 
tas vaikinas?.. Jis... a-a-ach!.. Ir apklotą 
nusimetusi, tingiai pasitampiusi, kūną la
biau atpalaidavusi — užmigo.

Valento dūdelės tą vakarą klausėsi ir 
Marijona, gryčiukęs langą prasidariusi. 

į veidrodėlius, dejavo, kad vienai nosis nu
silupusi, kitai lūpos supleišėjusios, trečia 
saulės per daug nudegta.

Pasipuošę visi, nulėkė dar į upę dienos 
prakaito nuplauti atsigaivinti. Didžiajame 
duburyj maudėsi vaikinai, mažajame, pus
kilometris nuo jų — merginos. Vaikinai 
nardė, dūko, net duburys kilojosi — saulė
lydžiai jame raudonomis liepsnomis švys
čiojo. Merginos — tik labiau pakrašty tūp
tojo, turškėsi kaip antys ir klegėjo. Jei ku 
ri ir drįso paeiti kiek toliau, tai tik kartą, 
kita kyštelėjo užpakalį į vandenį, suspiegė 
ir vėl kaip nusivlinta lėkė atgal. Kitos į di
dįjį duburį nekaltai žvilgčiojo: '

— Ir žvengimas, nebeduok Dieve — kaip 
eržilai! Dar į mūsų pusę ims žiūrėti!

— Tegu žiūrį — ką jie čia pamatys...
— Bet vis jau—šitaip žvengia... tur būt, 

sodžiuje girdėti.
Ir sulig tais žodžiais: o jackau — mer

gaitės!
— Kas?
— Berną velnias atneša!
Visos nutyla, sužiūra: tikrai plaukia ar

tyn viduriu upės. Ir taip tyliai, biesas!
— Katras čia galėtų plaukti?
— Katras daugiau, jei ne Uoginto Ignas?
— Tegul tik atplaukia, mes jam!..
— Begėdis!
— Mergininkas!
Kiekviena rėkia garsiau, kad Ignas iš

girstų. Atrodė, kažin ką jam padarys, jei at 
plauks — prigirdys ar supuolusios leste už- 
les kaip vištos pelėdžiuką. Bet begėdis 
plaukia ramus — lyg visai nenujausda
mas „tokios grėsmės“, štai jis jau netoli — 
prunkščia, vandenį spiauna.

Merginos sumišo, aptilo: kaip čia? Viena 
štai jau ir bėga į krantą susigūžusi, prie
šakį delnais prisidengusi. Štai paskui ją ir 
antra, ir trečia — visas pulkas, kaip ave
lės. Paskutiniosios taip neria tartum begė
dis jau už pakinklių joms griebtų. Išbėgu
sios tupiasi ir skubiai tempiasi drabužius 
ant šlapio kūno...

Viena tik Morkaus Marijona atplaukian
čio nenusigando — atsistojo iki pusė van
deny, krūtinę išvertusi.

— Plauk, plauk, kipše — žiūrėsiu, ko
kius stebuklus čia pamatysi!

(Bus daugiau)

— Iš smalos jo ir mokėjimas! Taip ri- 
liuoja, taip riliuoja, kad riet širdį skaudą.

šmikštelėjo jai akyse pašvenčių žali klo
niai, armonika... Poviliukas... Nuriliavo, 
nuskambėjo ir dingo kažin kur!

Sušnirkštė nosimi nusibraukė ašarą, sau 
Išlydžiuose sužibusią ant skruosto, uždarė 
langą ir virto į lovą.

JONINIŲ IŠVAKARĖS

Diena buvo lyg ne tokia, kaip kitos. Lyg 
šviesesnė, skaidresnė, lūkesčių pilna. Ro
dos, jautriau ir gegutė kukavo miške, ir vo 
lungė jautriau ulbėjo liepos viršūnėje. Jaut 
resni buvo ir žmonių balsai. Ten, palaukė
je, mergaičių skambus juokas, ten arklį ra
ginančio artojo riktelėjimas, ten paraistėje 
monotoniška piemens sapalionė... Kažkur 
dar čirškavo vaikai, šnekėjo moterys... Ir 
visi tie garsai, rodos, net akimi sugauna- 
rni, skambėjo per laukų skaidrumas, pilni 
džiaugsmo ir pavasariško jautrumo.

Valentas nuo pat ryto kažkokio nerimo 
pilnas. Drapakuoja lauką, švilpauja ir nuo
lat žiūri į kalnelį — senkapius sodžiaus ga
le. „Rimtas... šokti nemėgsta... nemoka...“

—’ Dabar parodysiu, koks aš „rimtas“ ir 
kaip „šokti nemoku!“ — galvojo jis.

Pusberniams jau paliepta atnešti kelios 
stebulės, pora karčių, deguto bačkelę kam 
nors nukniaukti. Tik užmiršo pasakyti, 
kad karčių smaigalius šlapiu moliu išteptų. 
Bet pasakys vakare. Su Ignu (muzikantu) 
taip pat jau susitarta. Nenorėjo sutikti, gir 
di — pas Oną, prižadėjo...', jeigu paskui 
zirs... jis nežinąs bobiško natūro! — Bet 
jis pradėjo Igną prašyki, įtikinėti — Ignas 
nusispjovė: trauk ją devynios! — ir pri
žadėjo. v

Dabar beliko tik — kaip apsirengti? Ar 
šventadieniškai, ar pusiau šventadieniš
kai? Apsirengs pusiau šventadieniškai — 
kad nepagalvotų, jog jis prieš ją grąžinasi. 
Tik gaila, kad ūsiukai dar tik vos užsinešę!

Vakare ne Vienas berniokų lindo į klėtį, 
rengėsi ir šventadieniškai ir pusiau šven
tadieniškai: kaip čia šoksi, nė kiek nepasi- 
strajinęs?

Dar su didesniu atidumu rengėsi mergi
nos — vilkosi geresnes sukneles, žiūrėjosi
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LONDONAS

VOKIETIJA

BRADFORDAS
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

.Birželio 13 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak., 
Estų Namuose Londone, 18, Chepstow Vil
las, W.ll (netoli Lietuvių Namų) ruošia
mas bendras visų trijų Pabaltijo tautų Bir
želio 14 dienos minėjimas.

Meninę programos dalį išpildys Londo
no lietuvių choras, vadovaujamas V. Ma- 
maičio, ir Londono šeštadieninės mokyklos 
mokiniai.

Mūsų tautiečiai kviečiami gausiai daly
vauti.

DĖMESIO!
Liepos 5 d. Londone yra ruošiamas tarp

tautinis bazaras, kuriame dalyvaus 22 tau
tos su savo tautodailės dirbiniais. Pabalti
jo tautos yra pakviestos dalyvauti taip 
pat. Bazaro pelnas skiriamas pasaulio pabė 
geliams šelpti. Bazarą atidarys kas nors 
iš britų karališkos šeimos.

Tautiečiai, supraskime šį svarbų lietuvių 
reprezentacijos reikalą. Prisidėkime rank
darbiais, medžio drožiniais, gintaro dirbi
niais, juostomis ir kt.

Daiktus prašau siųsti su pažymėta kai
na: DAINAVA, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don W.ll.

MINIME SAVUOSIUS VEIKĖJUS
Praeitą šeštadienį lyg ir šventė buvo 

Bradfordo lietuvių tarpe: čia lankėsi DBLS 
centro valdybos pirmininkas inž. J. Vilčins 
kas. Ta proga jis skaitė paskaitą: Prof. St. 
Kairys — kovotojas dėl nepriklausomybės 
ir padarė pranešimą sąjungos reikalais.

Gera, kad Bradfordo ir apylinkės lietu
viai turi savo patalpas — Vyties klubą ir 
gali tenai laisvai ir niekieno netrukdomi 
susirinkti. Pilnutėlė salė ir aną šeštadienį 
prisirinko lietuvių išklausyti inž. J. Vilčins 
ko paskaitos.

Prof. Steponas Kairys yra vienas iš di
džiųjų tautos veikėjų, neseniai atšventęs 
80 metų amžiaus sukaktį: Dabar gyvena 
JAV ir rašo savo atsiminimus. Visuomeni
nėj veikloj pradėjo reikštis dar gimnazistu 
būdamas Šiauliuose. O jau studentauda
mas pilnai subrendo, praplėtė savo akiratį 
ir tapo pilnai sąmoningu visuomenės darbi 
ninku: dalyvauja studentų sąjūdyje, akty
viai įsijungia į II Valst. Dūmos veiksmų 
kampaniją ir ypač daug dirba 1904-5 metų 
revoliuciniame judėjime. Grįžęs į Vilnių 
dirbo lietuvių darbininkų tarpe; kėlė jų 
tautinę ir revoliucinę sąmonę, ypač norėjo 
atskirti lietuvius darbininkus nuo lenkų.

Pirmojo pasaulinio karo — vokiečių oku
pacijos metu liko Vilniuje.

Be savo tiesioginio profesijos darbo, sten 
gėsi palengvinti sunkią gyventojų padėtį, 
rūpinosi lietuvių konferencijų šaukimu. Pa 
galiau savo darbą vainikavo 1918.11.16 
— drauge su kitais Tarybos nariais pasira
šė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Buvo 
visų trijų demokratinių seimų narys ir IV 
ministerių kabinete Tiekimo ir maitinimo 
ministeris. Nuo 1924 m. dirbo Kauno mies
to savivaldybėje: suplanavo ir įrengė van
dentiekį ir kanalizaciją. Tuo pat laiku Vy
tauto D. Universitete skaitė kanalizacijos 
ir vandentiekio įrengimų kursą.

Antrojo pasaulinio karo (vokiečių oku
pacijos metu) įsijungė į VLIKą. Kai oku
pantai VLIKą iššifravo, daugumą jo narių 
suėmė, tačiau St. Kairiui kažkaip pasisekė 
arešto išvengti. Padirbtais dokumentais ir

AUGSBURGAS
Dėl šeinių mišrumo

Žinioje iš Augsburgo „Eur. Lietuvio“ nr. 
22 parašyta: „Regina Karpavičiūtė turi 
ypač gražią lietuvišką tarseną, nors kaip 
Karpavičių, taip ir Ž. šeimos mišrios“. Iš 
tikro Regina Karpavičiūtė gerai moka tris 
svetimas kalbas ir gražiai kalba lietuvių 
kalba, nors lietuviškose pamokose niekad 
nedalyvavo ir nežino, ar Augsburge kas lie 
tuviškai moko. Ta proga norėčiau paklaus
ti, kokį reikalą turi straipsnelio rašytojas 
laikyti Karpavičių šeimą mišrią ir net laik 
rašty tai minėti?

Jeigu Karpavičių pavardė dėl šeimos 
mišrumo netelpa seniūno sąrašuose, jis ga
li ten jos nerašyti ir ta šeima nesisieloti.

Augsburg, 1959.VI.3.
D. Karpavičienė

Padėka
DBLS Valdybai, suruošusiai mums Lie

tuvių Namuose išleistuvių pobūvį, ir vi
siems to pobūvio dalyviams, mus taip tjuo- 
širdžiai linksminusiems ir laimingo įsikūri
mo naujame krašte linkėjusiems, tariame 
tikrai nuoširdų ačiū.

Vincas ir Sofija Akelaičiai

ĮKLIUVO TAUTIETIS

DERBY LENKTYNIŲ LOTERIJA
Kaip jau žinoma lenktynes laimėjo šie 

arkliai: I — Parthia, II — Fidalgo ir III — 
Shantung.

Tai loterijai bilietų išplatino: Rochdale
— D.'Banaitis — 100; Leicester — K. Pu- 
čianskas — 100, Corby — M. Vireika — 
250; Kettering — J. Bakaitis — 100, Lietu
vių Sodyba — K. Žeimys — 75; Sheffield
— J. Sirutis — 100; Orston, Notts. — A. Ba
ronas — 50; Birmingham — S. Čereškevi- 
čius — 180; Nottingham — K. Bivainis — 
30; Wolverhampton — J. Narbutienė — 
500; Derby — K. Urbonavičius — 250; 
Gloucester — J. Vilimas — 50; Glasgow — 
F.W. Dullick — 125; Bolton — J. Banys — 
50; Coventry — J. Kazlauskas — 165; Man 
Chester — A. Jaloveckas — 25; Northamp
ton A. Barančiukas — 80; Londone ko- svetjma pavarde bandė pabėgti į Švediją, 
miteto nariai ir talkininkai — 1910. Iš viso bet vokiečių iaivas Baltijos jūroj pagavo 
išplatinta 4140 bilietų. Gauta už bilietus jį jr uždarė Liepojos kalėjime. Vėliau pasi- 
81 sv. 14 šilingų. traukė į Vokietiją, įsijungė vėl į atkuriamą

Bažnytinis komitetas nuoširdžiai dėkoja VLIKą ir buvo Tautos Fondo valdytoju, 
visiems platintojoms ir bilietų pirkėjams 
už nuoširdžią talką. S. Kasparas

AKELAIČIŲ IŠLEISTUVĖS
Birželio 6 d. buvo susirinkęs būrys 

suomenininkų ir bičiulių atsisveikinti 
Akelaičiais,

Dar būdamas studentu, Stp. Kairys įsi
jungė į soc. dem. partiją, buvo aktyvus šios 
partijos narys, buvo ir yra vienas iš Lietu
vos soc. demokratų partijos vadų. Nepri- 

vi- klausomos Lietuvos laikais Stp. Kairys Lie 
su tuvos soc. dem. atstovavo socialistų kon-

kurie čia eilę metų aktyviai gresuose. šiandien, kada Lietuva okupuota 
reiškėsi visuomenės gyvenime, o dabar iš- rusų, Stp. Kairys Liet. soc. dem. atstovavo 
keliauja į JAV. laisvųjų socialistų kongresuose.

Prie stalo pasakyta nemaža kalbų, kurio- Tiek būdamas JAV, tiek Vokietijoj dirbo 
se iškelti išvažiuojančiųjų darbai ir nuopel ir dirba už Nepriklausomos Lietuvos atsta- 
nai lietuvių bendruomenei. Kalbėjo ir dėko tymą.
jo ir abu išvažiuojantieji. Po šios paskaitos rinktasi į atskirą salę,

Akelaičiai abu šviesūs žmonės ir akty- kur susėdę prie gražiai papuošto stalo iš- 
vūs. V. Akelaitis yra čia buvęs vis bendruo klausė pranešimo apie sunkią Lietuvių Na 
meninio gyvenimo viršūnėse — pastaruo- mų b-vės būklę ir apie DBLS veiklą. Už
sius keleris metus DBLS Centrinio sky- kandžiaudami ir gurkšnodami alų padisku- 
riaus valdyboje, o dabar Centro valdyboje tavo ir pasidalijo įspūdžiais. V. Ungis 
ir Lietuvių Namų Akc. B-vės vienas di- ----------------
rektorių. Paskaita

Atsisveikinimo proga paaiškėjo, kad Ake Birželio 27 d., 6 vai., Bradforde, Lietuvių 
laičiai ir išvažiavę pareiškė noro būti DB- Vyties Klubo patalpose, 5, Oak Vilias, Man 
LS nariais (suvažiavimas turės priimti įsta ningham Lane, Dr. S. Kuzminskas skaitys 
tų pakeitimą, kuris leistų tai...). labai šiems laikams aktualią paskaitą: Di-

------------------ džioji šių dienų pasaulio politika.
ŠIAPUS UŽDANGOS PREMJERA Vietos ir apylinkės lietuvius kviečiame 

Londono Vaidilos pasirodymas birželio Paskaitoj dalyvauti.
7 d. su V. Alanto 3 veiksmų komedija „Šia DBLS Bradfordo Sk. Valdyba 
pus uždangos“ buvo šiai kolonijai stambus
kultūrinis įvykis, kurin sudėta nemaža dar MANCHESTER  ̂
bo ir pastangų. Vaidinimu turėjo progos 
pasigėrėti nemaža londoniškių lietuvių.

Veikalo režisūra F. Neveravičiaus. Rež. 
padėjėjas V. Zdanavičius. Grimas J. Jur- 
konytės. Vaidino: M. Šalčiūnas, O. Dauno- 
raitė, A. Mašalaitienė, J. Baublys, D. Ma- 
maitytė, J. Černius. J. Kusta.

EKSKURSIJA Į BINGEN/RHEIN
Gegužės 24 d. lietuvių Vasario 16 Gimna 

zijos vyresniųjų klasių evangelikai moks
leiviai su Evangelikų Jaunimo Ratelio va
dovu mokyt. F. Skėriu atliko gražią ekskur 
siją į Bingen/Rhein. Mokytojas Skėrys pa
sikvietė visos gimnazijos tautinių šokių gru 
pę ir visus moksleivius, kurie per pastaru© 
sius porą metų yra atvykę iš Lietuvos. Tie ■ 
tai pirmą kartą pamatė Reiną ir jo gražias 
apylinkes. Jų gimnzijoje dabar yra iš viso 
vienuolika. Be moksleivių, vadovas pasi
kvietė visą eilę mokytojų. Ekskursijoj daly 
vavo viso 52 asmenys.

Ekskursantai moderniu autobusu pasie
kė Bingeną apie 15 vai. Ten visus sutiko 
gimnazijos geras bičiulis majoras Černius, 
kuris vienas gyvena Bingene. Šiaip lietu
vių Bingene nėra, ir jis palaiko ryšius sū 
Uhlerborno kuopos, vyrais.

Iš Bingeno ekskursantai persikėlė keltu 
per Reiną į pasaulinio masto vasarvietę 
Ruedesheim. Mokiniai ir mokytojai turėjo 
progos apžiūrėti šį miestelį ir aplankyti jo 
įžymybes. Maj. Černius buvo geras kelio
nės palydovas. Dalis mokinių aplankė Rei
no krante stovintį paminklą Germariiją, pa 
statytą prisiminti 1870-71 metų karui tarp 
Vokietijos ir Prancūzijos. Vokiečiai šį pa
minklą vadina Niederwalddenkmal. Iš Rue 
desheim į kalno viršūnę eina vielinis trau
kinėlis.

Bingene sekmadienį įvyko Hesseno kraš
to vokiečių evangelikų suvažiavimas ir „su 
sitikimo šventė“. Suvažiavimo organizato
riai pasikvietė gimnazijos tautinių šokių 
grupę, kuri pašoko 6 šokius. Vokiečiai 
džiaugėsi pasirodymu ir kėlė didžiausias 
ovacijas. 400 žmonių buvo supažindinti su 
Lietuva, parodant tautinius rūbus ir gra
žius šokius. Mokytojas Skėrys pasveikino 
evangelikų suvažiavimo dalyvius ir padarė 
trumpą pranešimą apie pačią gimnaziją, 
pristatė Lietuvą ir dabartinę jos tragediją; 
be to, apibūdino šokius ir šokių reikšmę.

Pilni įspūdžių ir gražių prisiminimų grį
žo visi laimingai į gimnaziją. Mokytojai ir 
mokiniai išreiškė padėką tos ekskursijos 
organizatoriui mokyt. Skėriui.

Jau kitą dieną pasirodė straipsnis „Bin
ger Allgemeine Zeitung“ dienraštyje. Labai 
gražiai iškeltas mūsų gimnazijos tautinių 
šokių grupės pasirodymas evangelikų 
važiavime. Fr.

Rytų Londone neblogai gyveno ir gerą 
uždarbį turėjo mūsų tautietis. Jis įsigeidė 
važiuoti Lietuvon, neva atostogų. Kai jį 
draugai nuo to neprotingo žygio atkalbi
nėjo, jis nesidavė perkalbamas ir protingų 
patarimų nepaklausė. Važiuosiu, girdi, ir 
tiek. Na ir išvažiavo.

Prieš išvažiuodamas visiems ir visuomet 
aiškino, kad pasiilgęs Tėvynės Lietuvos, gi
minių ir labiausiai motinos. Bolševikams, 
girdi, nenusikaltau, tai už ką jie mane tūri 
persekioti, kaltinti ar bausti?

Kai 1941 metais bolševikai buvo Lietu
voje, jis gal dar buvo per jaunas tų azijatų 
elgesį pastebėti ir suprasti. Ir dabar jis 
juos, matyti, laikė žmonėmis...

Jis išvažiavo prieš kelias savaites, o Lie 
tu'vos dar nepasiekė ir kažin ar kada ją pa 
sieks. Buvusieji jo kaimynai Anglijoje jau 
gavo iš jo kažkokiu būdu išsiųstą laišką, 
kuriuo jis juos prašo parašyti jo motinai ir 
pranešti jai, kad jos sūnus 'yra Leningra
de. .. Iš to tenka daryti išvadas, kad jis at
sidūrė tokiose sąlygose, jog pats nė moti
nai laiško parašyti negali. Ir važiavęs mo
tinos aplankyti, kažin ar kada jis ją pa
matys. K.J.

KUN. A. MILUKO MONOGRAFIJA
Amerikoje sudaryti du komitetai — gar

bės ir darbo, kuris rūpinsis išleisti Vlado' 
Mingėlos jau parašytą apie šį visuomeni
ninką monografiją. Svarbiausias darbas — 
sutelkti lėšų. Dėl to skelbiama, kad tas, ku 
ris dabar paskirs monografijai išleisti 5 do 
lerius, gaus tą knygą kietai įrištą, kai ji iš
eis. 10 dol. aukojusieji bus laikomi garbės 
prenumeratoriais, 200 dol. — mecenatais, 
kelis šimtus — garbės mecenatais (visų tų 
aukojusiųjų pavardės žadamos įamžinti pa 
čioje knygoje).

Aukos ir prenumeratos siunčiamos šiuo 
adresu: L. Mingėla (Mingėlienė), 153 E. 
Parkhurst Pl., Detroit 3, Mich., USA.

Kun. A. Miluko nuopelnai ypač dideli 
knygų leidimo srityje.

Aidų Nr. 4
V. Jagminas rašo apie naujos erdvės lie

tuvių tautai ieškojimą, P. Stelingis — amži 
nybės idėją Unamuno kūryboje, J. Matu- 
sas — odų ir kailių gamybą senovės Lie
tuvoje. Minimas S. Santvaras, jo rinktinės 
pasirodymo proga, spausdinama St. Geor
ge eilėraščių, Č. Grincevičiaus novelė „Bur 
mistro ožka“. Kultūrinio ir visuomeninio 
gyvenimo apžvalgose aptariama S. Santva- 
ro rinktinė, A. Rūko „Sužalotieji“, A. Els- 
kaus paroda, Kanados lietuvių gyvenimas 
ir kt.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNĖS
Derby arklių lenktynės yra plačiai žino

mos ne vien tik Anglijoje, bet ir už jos ri- 
bų.Tą vardą teko girdėti mums, dar gyve
nantiems nepriklausomoj Lietuvoj, bet var 
gu, ar visi supratome jų reikšmę. Tik atvy 
kę į Angliją pilnai susipažinome su šios rū 
sies arklių sportu. Tas sportas garsus ne 
vien tik pačiomis lenktynėmis, bet ir ta 
proga ruošiamomis įvairiomis loterijomis. 
Tokias loterijas ruošia zir Anglijos lietu
viai, ypač Londone kas metai viena ar kita 
organizacija sudaro progą pamėginti laimę. 
Šiemet tokią loteriją surengė Londono lie
tuvių parapijos komitetas. Dabar kaip tik 
yra pats didžiausias lenktynių įkarštis, ir 
ta proga noriu pasakyti, iš kur kilo Derby 
lenktynių pavadinimas.

Šios “rūšies arklių lenktynes sugalvojo 
lordas Eduardas Derby. Pirmosios lenkty
nės buvo suruoštos Epsome 1780 m. per 
Sekmines. Raitųjų lenktynes žmonės pamė 
go ir pavadino jas Derby vardu. Po kelių 
metų E. Derby buvo pakviestas į Paryžių 
ir ten savo ruošiamomis arklių lenktynė
mis plačiai pagarsėjo. 1789 m. prasidėjus 
revoliucijai, ginkluota minia, įsiveržusi į 
Lonšano lenktynių lauką, ne tik paėmė vi
sus arklius revoliucijos reikalams, bet už 
protestavimą areštavo ir lordą Derby. Tik 
įsikišus Anglijos vyriausybei jam buvo leis 
ta išvažiuoti iš Prancūzijos. Lordas Eduar
das Derby mirė 1834 metais. V. V.

su-
Sk.

Lietuvis be tėvynės ir be namų, sulaukęs 
38 metų amžiaus, nutarė susirasti sau gyve 
nimo draugę, taip pat nuo 24 ligi 38 metų 
amžiaus. Svarbiausia, kad nebūtų žydiškos 
ar karališkos kilmės, o šiaip kitos tautybės 
ar religijos nesvarbu.

Rašyti šiuo adresu: M. U. 170, High Str., 
North Dunstable, Beds.

PAIEŠKOJIMAI
ŠLEINIUS Povilas, sūnus Povilo, gimęs 

1921 m. Kulių miestelyje, iki 1944 m. gy
venęs Plungėje, išvežtas darbams į Vokie
tiją, 1944 m. parašęs laišką iš Stralsund li
goninės, pats ar žinantieji apie jį prašomi 
rašyti: L. Venckus, 6, Markland St., Cheet- 
ham. Manchester 8.

DAR TRŪKSTA GERADARIO
Iš viso yra gauti 3 pareiškimai Prancū

zijoje gyvenančių tautiečių, kurie dėl inva
lidumo ar ligos nepajėgia apsimokėti „Eu
ropos Lietuvio“ prenumeratos, bet to laik
raščio ilgisi ir norėtų skaityti jį.

Jau (labai ačiū jiems) susirado du gera
dariai, kurie už du nepajėgiuosius sumokė 
jo prenumeratą.

Ar nesusirastų dar vienas?

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
birželio 13 d. 6 vai. p. p. savo patalpose 
rengia ANTANINES.

Programoje: a) šokiai, grojant mūsų lie
tuviškam orkestrui, b) kepuraitės, c) loteri 
ja ir kitos pramogos.

Tą pačią dieną klube įvyks draugiškos 
BILIJARDO, DARTŲ IR STALO TENISO 

RUNGTY NĖ S
tarp Taylor Bros Socialinio ir Sporto Klu
bo ir Manchesterio Lietuvių Socialinio 
Klubo sportininkų. Rungtynių pradžia 5 v.

Kviečiami atsilankyti visi, norintieji gra 
žiai pasilinksminti ir pasižiūrėti mūsų spor 
tininkų pasirodymo.

Išvežtųjų minėjimas Manchesteryje
Lietuvių Rezistencinės Santarvės Man

chesterio Apygarda, visų Manchesteryje ir 
PIRMASIS LIETUVIO KLUBAS apylinkėje veikiančių organizacijų talkinin

WESTENDE kaujama, rengia
Mes džiaugiamės lietuvių pasisekimais IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ,

bet kurioje srityje. Vieni iškyla kultūrinė- Minėjimo programa: 
je srityje, kiti ekonominėje, treti moksli- Birželio 20 d., šeštadienį.
nėję ir p. Svetimam krašte lietuviui nėra 4.30 vai. — pamaldos Mostono R. kat. ka- 
lengva prasimušti, kliūčių yra daug, bet talikų kapinėse prie lietuvių paminklinio 
vis tiek lietuviai nepasiduoda ir pasiekia, kryžiaus. Bus padėtas vainikas išvežtie- 
ko nori. siems ir žuvusiems už laisvę pagerbti. Eise

Londoniškis lietuvis Tadas Sčesnickas - na prasidės nuo kapinių koplyčios, dalyvau 
Chess kelis metus dirbo vięname dideliame jant visoms organizacijoms su tautinėmis 
anglų klube, kaip restorano vedėjas. O pe- ir organizacijų vėliavomis. - 
reitą savaitę jis atidarė savo klubą, vardu 5.30 vai. — Manchesterio Lietuvių Socia- 
Satire Duke of York gatvėje, visai arti gar linio Klubo patalpose: a) kun. J. Kuzmic- 
siojo Londono Piccadilly. Klubas jaukiai kio paskaita; b) deklamacijos, 
ir skoningai dekoruotas, yra baras, restora Birželio 21 d., sekmadienį bus ta 
nas, muzika ir šokiai. Klubą lankyti gali laikomos šv. mišios Eccles R. kat. 
tik nariai. Be paties savininko .klube dirba ry) bažnyčioje, 
dar trys lietuviai. Visi Manchesterio ir apylinkės

Klubo atidarymo proga buvo suruoštas kviečiami gausiai dalyvauti šiame išvež- 
priėmimas kviestiems svečiams, kurių tar- tiesiems ir už laisvę žuvusiems pagerbti mi 
pe buvo ir keli lietuviai. M.B. nėjime.

ŽINIOS IŠ GIMNAZIJOS
Gegužės 10 d. pirmą kartą šiais metais 

atsilankė senjoras kun. Keleris ir evange
likams moksleiviams atlaikė pamaldas. Pa 
maldose atsilankė ir Schwetzingen lietuvių 
kuopos evangelikai vyrai.

Gegužės 23 ir 24 dienomis evangelikus 
moksleivius aplankė kun. Urdzė. šeštadie
nį jis susitiko su visais evangelikais moki
niais, kuriuos suskirstė į dvi grupes. Pir
mąją grupę sudarė I-IV klasių mokiniai, 
antrąją — V-IX klasių. Visiems atlaikė 
trumpas pamaldėles, o po to turėjo religinį 
pasikalbėjimą. Mokiniai kėlė įvairius klau 
simus, o kunigas atsakinėjo.

Sekmadienį įvyko iškilmingos pamaldos 
su Šventa Vakariene (Komunija). Tą pačią 
dieną įvyko ir konfirmacija. Du evangeli
kus moksleivius iš Anglijos — Editą Jurk- 
šaitytę (VI klasė) ir Erviną Jurkšaitį (IV) 
— kun. Urdzė įšventino (įžegnojo) ir pri
ėmė pilnateisiais nariais į evangelikų liu
teronų bendruomenę. Po pamaldų moki
niai, svečiai iš Schwetzingen kuopos ir kon 
firmantai su kun. Urdze nusifotografavo.

Šeimininkės paruošė kavutę, ir visi sve 
čiai su evangelikais moksleiviais pasivai
šino. Evangelikų Jaunimo Ratelio vadovas 
mokyt. Skėrys kavutės metu tarė žodelį, pa 
sveikino konfirmantus ir palinkėjo jiems 
Dievo palaimos gyvenime. Jis įteikė konfir 
mantams asmenišką dovanėlę ir Evangeli
kų Jaunimo Ratelio vardu kiekvienam po 
„Lietuvių kalbos vadovą“.

spyruoklinės lovos, 
vakarienė 6 svarai, 
puikiai pagamintas,

ATOSTOGOS BOURNEMOUTH
Patogus privatus namas, šiltas ir šaltas 

vanduo kambariuose, 
Nakvynė, pusryčiai Ir 
Labai geras maistas, 
puikus patarnavimas.

Penketas minučių kelio iki autobuso, ve
žančia į pajūrį ir jūros tiltą.

Laisvų vietų yra tą savaitę iki liepos 11 
d. ir dvi savaitės rugpiūčio mėn. tarp 
8 - 22 d.d.

Rašyti: F. P. Česnauskas, Exonia. 100 Al
ma Road, Bournemouth, Hants.

Fr. Sk.

intencija
(St. Ma-

lietuviai

kad sekančios 
moksleiviams ir

pamaldos 
apylinkės 

(sekmadie

Pamaldos
Pranešame, 

evangelikams 
ev. lietuviams bus birželio 28 d.
nį), 10 vai. Huettenfeld bažnyčioje.

Pamaldas laikys kun. Urdzė.
Nuolankiai prašome atsilankyti visus 

evangelikus vyrus iš lietuvių kuopų ir Hue 
ttenfeld apylinkėje gyvenančius.

Fr. Skėrys, Ev. Jaun. Rat. Vadovas 
ITALIJA

(E) Naujas daktaras.. Gegužės 16 d. Late 
ranum universitete Romoje kun. Adomas 
Pupšys apgynė disertaciją apie Vygrių vys
kupystės įsteigimą ir jos santykius su Prū
sijos valdžia. Naujasis daktaras šią vasa
rą išemigruoja į JAV,

VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA 
GERIAUSIA DOVANA!

Albumas „Lietuva“, geriausia dovana įvai
riom progom — 43 šil.
Bielinis — Dienoj ant — 43 šil.
Kun. Yla — Žmonės ir žvėrys — 36.8.
B. Sruoga — Dievų miškas — 36.8.
Gliaudą — Ora pro nobis — 29.4.
Gaučys — Pietų kryžiaus padangėje— 
Dr. Biežis — Būkite sveiki — 14.8.
Balys — Lietuviškos pasakos — 18.4.
Vysk, Brizgys — Marija danguje ir žemė
je — 11 šil. 6 d.
Tyruolis — Marijos žemė —• 7.4.
Prel. Krupavičius — Lietuviškoji išeivija 
— 14 šil. 8 d.
Gustaitis — Anapus teisybės — jumoristi- 
ka — 15šil. 6 d.
Žukas — Žvilgsnis į praeitį ( kario atsimi
nimai) — 36 šil. 8 d.
Katiliškis — Išėjusiems negrįžti — 36.8.
Džiugas — Neklaužados (vaikams), spalv. 
iliustr.— 14 šil. 8 d.
Vaičiulaitis — Pasakų rinktinė, su Jonyno 
iliustr. — 30 šil.
Popiežiaus Leono XIII enciklika — 3.6.
Maldaknygės: Viešpaties Angelas, Sveika 
Marija, Marija gelbėk mus.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 
London, W.4.

33.

(E) Rusnės mokyklai šiemet suėjo 375 
metai. Tai viena seniausių mokyklų visoje 
Lietuvoj*.

KAS TAI YRA APYLINKĖ?
Sovietinė administracija Lietuvą yra pa

dalinusi rajonais ir apylinkėmis. Rajonai 
atstoja buvusius apskričius, apylinkės — 
valsčius, tik vieni ir kiti yra mažesni ir jų 
yra po daugiau. Rajonų dabar yra 79 (bu
vo net 87, bet dabar pradėjo kai kuriuos 
naikinti), o apkričių dabartiniame plote 
buvo 26. Apylinkių dabar yra 1206, tai yra 
apie penkeriopai daugiau kaip buvo vals
čių, tad jos atitinkamai ir mažesnės už 
valsčius bet didesnės už buvusias seniūni
jas.

Apylinkė dabar dažniausia apima dviejų 
kolchozų žemes (kolchozų skaičius mažiau 
negu dvigubai didesnis už apylinkių skai
čių: jų dabar apie 2000). Vidutinis apylin
kės gyventojų skaičius yra apie 17-18 šim
tų.

Įdomu, kad apylinkės pavadinimo ir ru
siškai rašydami ar kalbėdami neverčia, o 
sako „apilinka“, ne „okresnost“ ar „ok- 
rug“. Rusijoj atitinkamas administracinis 
vienetas vadinamas kaimu („sielo“).

(LNA)

PROF. DR. J. ERETAS APIE 
KOEGZISTENCIJĄ — RUSŲ POLITIKOS 

ĮNAGĮ
(E) „Basler Nachrichten“ gegužės 6 d. 

numeryje plačiai atpasakojo prof. Dr. Ere
to pranešimą Baselyje, kuriame jis atvaiz
davo senosios carinės Rusijos ir dabartinės 
komunistinės Sovietų Sąjungos pastangas 
skverbtis į svetimas žemes. Bolševikai tę- 
sią carinės Rusijos imperializmą, tik nau
dojasi kita terminologija. Ir „koegzistenci
jos“ šūkis esąs tik priemonė imperialisti
niams tikslams siekti. Paskaitininkas minė 
jo ir Lietuvą. Savo paskaitos išvadose ragi
no Europą jungtis ir stiprinti savo pajė
gumą.

(E) Kas yra Vilniaus įgulos viršininkas? 
}š gegužės 1 d. iškilmių organizavimo pa
skelbimo matyti, kad Vilniaus "įgulos virši
ninku dabar yra gvardijos pulkininkas L. 
Položencevas, kuris ir priėmė paradą. Para 
dui vadovavo gvard. pulk. B. Dzocijevas.

(E) Grupė rašytojų buvo nuvykusi į 
Klaipėdos uostą pas žvejus ir kitus darbi
ninkus, būtent, rašytojai Matusevičius, Do 
vydaitis, Dautartas, Miškinis 
Tai, matyt, yra vykdymas tos 
pagal kurią rašytojai privalo 
su liaudimi“.

ir Pocius, 
programos, 
„bendrauti

(E) Palangos kurorte šiemet pradedama 
statyti naujos gydyklos su mineraliniu van 
deniu plaukiojimo baseinu. Projektuojama 
ir poliklinika. Ateityje Palanga būsianti 
ne "tik vasaros kurortas, bet veiks ištisus 
metus.

(E) Birštono kurorte šiemet pradėsią sta 
tyti šildomą plaukiojimo baseiną, 100 lovų 
sanatoriją ir kt. Įruošiamas vandentiekis ir 
kanalizacija.

(E) Kiek Lietuvoje radijo imtuvų? Vil
niaus radijas pranešė, kad dabar Lietuvoje 
esą 167.958 imtuvai ir 152. 368 radijo trans 
liavimo taškai, be to, 6.539 televizoriai.

į
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EUROPOS LIETUVIS

kanadisku
dangumi

PRANYS ALŠĖNAS, Kanada. Z

(Bus daugiau)
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ACTON PHARMACY (export) LTD

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

i:;::::::::::

15 d. buvę 214.000 gyventoju (1939 m. bu
vo 152.000), Klaipėdoje 89.000 (kiek 1939 
m., nepažymėta), Šiauliuose 60.000 (1939 
m. 31.000).

(E) Kazio Binkio „Generalinė repeticija“ 
buvo pastatyta Kauno Dramos teatre gegu 
žės 9 d. Režisavo H. Vancevičius, dekoraci 
jos dail. F. Navicko, muzika komp. V. Bau 
milo.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 
SIUNTINIUS.

MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

KELIAUJU PO ŽYDINČIĄ VOKIETIJĄ K. Valteris

Onapilės temdymai
mas patenkinamai, bet šalia esantis senas 
soda£ taip apleistas, kad net graudu žiūrė
ti. O gražiai sutvarkius daržus ir sodus bū
tų ne tik materialinės naudos, bet ir puiki 
pabaltietiškos kultūros propaganda.

5) Man atrodė gana keistas PKSS statu
tas, ne visai aiški Onapilės teisinė padėtis 
ir gana miglota administravimo priežiūra. 
PKSS Taryba iš 12 asmenų išrinkta „ligi 
gyvos galvos“. Ji skiria Onapilės adminis
tratorių. Tarybos nariai išsiblaškę po visą 
pasaulį, o susirinkimai atliekami raštu. 
Sunku suprasti šios organizacijos santvar
ką. Kaip būtų gera jei kas iš Tarybos na
rių plačiau paaiškintų tai spaudoj!

Žinoma ,kol reikalai yra patenkinami — 
gerai, bet keli asmenys man teigė, kad Ona 
pilė slysta iš pabaltiečių rankų, gali atitek 
ti vokiečiams. Jei taip atsitiktų dėl pabal
tiečių organizacinių netikslumų, tai būtų 
daugiau negu nuodėmė!

Kodėl Onapilėj taip maža pabaltiečių stu 
dentų? Juk ji yra netoli dviejų didelių (Bo 
nnos ir Koelno) universitetų. Turėjau pro
gos pasikalbėti su pora studentų, pabėgu
sių iš Onapilės. Jie teigė, kad Onapilėj bu-
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Kaip jau minėjau, Onapilėj gyvena la
bai maža pabaltiečių o ypač studentų, ku
riems čia galėtų būti geros gyvenimo, stu 
dijų, kultūrinio ir visuomeninio darbo są
lygos. Dabargi pabaltiečiai paskendę vokiš
koj daugumoj, t.y. pabaltiečių „pilis“ oku
puota vokiečių. Prie šio neigiamo fakto pri 
'dėjus kitus šešėlius, jau gausim nemalonią 
dėmę šviesiame Onapilės vaizde. Aišku, 
per vieną dieną neįmanoma buvo visko pa
stebėti, bet ir keli neigiami reiškiniai lei
džia spėti, kad čia ne viskas tvarkoj.

1) Jei kuriame nors kambaryje per nak
tį girtuokliaujama ir taip triukšmaujama, 
kad kaimyniniuose kambariuose negalima 
užmigti, o administratorius nesutvarko tai 
kiekvienas pasakys, kad tvarka nėra pati 
pavyzdingiausia. Supratau, kad kun. Urd- 
zė tiki į nusikaltėlių, nuodėmingųjų gerą 
valią, pasitaisymą. Bet vien tikėjimu gir
tuoklių ir girtaujančių (liūdna, kad jų tar 
pe buvęs ir lietuvis studentas...) nenutil
dysi! Juk net ir Kristus ne tikėjimu, o bizū 
nu išvarė pirklius iš šventyklos! Aišku, ku 
nigui tampytis su girtais netinka. Tam jis 
turi turėti Onapilėj keletą raumeningų 
„smogikų“. Jau vien buvimas tokių ,^mo- vusi nepatenkinama švara, stoka ramybės, 
gikų“ turėtų „auklėjamosios“ reikšmės! buvę apgyvendinami „neaiškaus plauko“ 
(Kiek žinau šis receptas tiktų ir Lietuvių gyventojai, o, be to, mieste esą ne brangiau 
Namams Londone!..). pragyventi kaip Onapilėj.

2) Man esant Onapilėj, buvo pavogta ži- Pabaltiečių mažumą Onapilėj galima iš- 
nomo lietuvio prekybininko Dr. Žarskaus aiškinti visai paprastai: maža kas žino apie 
automobilis. Duomenys rodė, kad tai Ona- šią puikią vietą. Ir aš anksčiau nebuvau 
pilės gyventojų darbelis. Girdėjau, kad kai girdėjęs. Jei laiku būtų buvę daugiau pro- 
myninės miesto dalies gyventojai kreivai pagandos, tai dabar gal Onapilė būtų ap
žiūri į Onapilės įnamius dėl jų nepagirtinų gyvendinta vien pabaltiečiais.
žygdarbių. Aišku, tai nėra sveika pabaltie- Būtų gera, kad juo daugiau pabaltiečių 
člų vardui. pasisvečiuotų Onapilėj ir parašytų savo

3) Nors administratorius tvirtina, kad jo įspūdžius Gal aš per daug nusūdžiau ar 
klam pabaltiečiui nebuvo atsakyta pastoge nusaidįnau padėtį?
Onapilėj. bet kai mano akivaizdoj Dr. Žars Baiandžio 6 d Dr. žarskus save (iš va- 
kus (kuris čia seniau gyveno ir paruošė glšių atgautu) automobiliu nuvežė mane į 
doktoratą) prašė rezervuoti jam vasaros Federalinės Vokietijos Respublikos sostinę 
metu kambarį porai mėnesių (jis norįs pa- Bonną 
studijuoti anglų kalbą), tai jam buvo at
sakyta, kad... nėra vietos... Jei pridėsiu, 
kad ir man buvo šiek tiek sunkumų įsipra
šyti Onapilėn, tai nenoromis pradedi įtari
nėti, kad gal ir daugiau kam čia buvo at- (E) Kai kurių Lietuvos miestų gyvento- 
šakyta"pastogė, Tiesa? "tuo" metu Ona’pilėj « skaičius. Pirmaisiais visasąjunginės gy- 
būrelis latvių moksleivių turėjo kažkokius ventojų surašymo duomenimis, kurie pa- 
religinius kursus ir su vietomis galėjo būti skelbti gegužės 10 d. Vilniaus spaudoje ir 
striuka, bet... Bet ten yra du dideli nenau- Per radi»- Paduoti ir kai kurių Lietuvos 
dojami kambariai, kuriuos lengvai būtų ga miestu gyventojų skaičiai. Be Vilniaus, ku 
Įima paversti „viešbučiu“ pravažiuojam ri° gyventojų skaičius žymimas 235.000 
tiems ar savaitgalį praleidžiantiems pabal- G939 m. buvo 215.000), Kaune š.m. gausio 
tiečiams. O svečių, ypač vasarą, čia netruk 
tų. Galimas dalykas, kad vienas kitas, pa
matęs Onapilės grožį, panorėtų čia ir pa
stoviai apsigyventi.

4) Jaunas sodas priešais namus tvarko-

Mūsų parapijos — lietuvybės tvirtovės
Kodėl taip — mėginsiu įrodyti faktais, 

nes tik teiktų kalba gyvenime yra tikra. Ne 
seniai skaičiau „Europos Lietuvio“ bendra
darbio, buv. „anglo“ ir jūsų kolonijos gy
ventoja, dabar čikagiškio, Algirdo Pužaus
ko, reportažą iš Čikagos, kuriame buvo ra
šoma apie to didžiulio miesto, tarytum lie
tuviškosios sostinės svetur, lietuviškąsias 
parapijas. Deja, jis, kaip prisimenamą, pa
sisakė truputį nusivylęs Čikagos lietuvių 
parapijomis, teigdamas, jog jose truputį 
daugiau tikėjęsis rasti lietuviškumo. Tuo 
tarpu, kai toji parapija, apie kurią A. Pu
žauskas rašė, buvusi įsteigta lietuvių pa
stangomis, o bažnyčia — pastatyta lietuvių 
pinigais.

Kaip jau minėjau, rašymas apie parapi
ją Čikagoje paskatino mane smulkiau para 
šyti apie parapijas Toronte, kurių čia yra 
dvi: Šv. Jono Krikštytojo ir Prisikėlimo. 
Tai katalikiškos parapijos, kurioms pri
klauso apie 90 proc. vietos lietuvių. Dar 
čia yra ir lietuviška Malonės vardo liutero
nų parapija, kuriai vadovauja kun. Leonas 
Kostizenas.

Vienok, jeigu, kaip čikagiškis bendradar 
bis, A. Pužauskas, rašydamas apie vieną 
ten esančių lietuvių parapijų, teigia, jog iš 
aštuonerių mišių sekmadieniais, tik 10 vai. 
ryto pamaldos skiriamos grynai lietuviams, 
kada ir Evangelija ir pamokslas sakomas 
lietuviškai, tai Toronto lietuviškosios pa
rapijos, pasakyčiau, yra visiškas antipo
das anajai. Čia dienų dienas, savaičių sa
vaites ir metų metus neišgirsi bažnyčiose 
kitoniškos Evangelijos ar pamokslo, kain 
lietuviškai.

Negana to, mūsiškes parapijas ir jų ap
linkumą visur puošia lietuvybę primenan
tys lietuviški kūriniai, skulptūros ir kito
kie akivaizdiniai reiškiniai.

tas, kuriame dirba „Tėviškės Žiburių“ re
dakcija ir administracija padariusi su pa
rapijos vadovybe ilgametę nuomos sutar
tį. To paties pastato antrame aukšte dar 
yra saliukė — muzikos studija, kuri tar
nauja dar įvairių posėdžių reikalams.

Springhurtt — parapijos filija
Apie 100 mylių nuo Toronto, Spring- 

hurst vasarvietėj, kur torontiečiai lietu
viai turi ypač daug vilų, yra tarytum šv. 
Jono parapijos filija. Tenai parapija turi . 
pastačiusi didoką pastatą (vilos stiliaus), 
talpinantį apie 250 žmonių, kur vasaros me 
tu kas sekmadienį, o dažnai ir šiokiadie
niais laikomos pamaldos. O vakarais vyks
ta kitokie parengimai, jaunimo pasilinks
minimai ir kt.

Prie šio didžiulio pastato yra parapijai 
priklausanti maža viliukė, kurioje apsisto
ja atostogaujantis parapijos kunigas ir ku
ris aptarnauja vasaros metu šios f iii jos ri
bose vasaroj ančius lietuvius ir dalelę nelie 
tuvių,, užeinančių išklausyti mišių. Tenai 
pat parapijos lėšomis yra įsigytos ir įreng
tos lietuviškam jaunimui žaidimų aikštės 
ir kt.

Prie pastato, tarnaujančio pamaldų ir lie 
tuviškos veiklos reikalams, greitu laiku bū 
siąs pastatytas lietuviškas kryžius, kuris, 
ypač jaunimui, čia gimusiam ir augančiam, 
primins Lietuvą, jų tėvų žemę, kur kiemai 
ir pakelės buvo puošiami lietuviškais kry- ; 
žiais. ■

klebono kun. P. Ažubalio pastangomis pa
galiau surastas plotas lietuviškoms kapi
nėms ir jau užpirktas. Lietuviškos kapinės 
būsiančios labai gražioj ir patogioj vietoj: 
netoli Toronto, prie Queen Elizabeth plen
to, smiltingoj vietovėj. Vienoj pusėj yra ki
tos katalikų kapinės, kitoj — busimasis 
parkas. Taigi tuo bus išspręsta (nors kom 
promisiškai) lietuviška svajonė —numirus 
pasilaidoti tarpe lietuvių. Žinoma, kiekvie
nas turi svajonę parvežti savo kaulus į 
laisvą Lietuvą ir ten juos palaidoti tojoj 
žemelėj, kuri mūsų tėvų, tėvų tėvų ir mū
sų giminės prosenių krauju, prakaitu ir 
ašaromis nulaistyta. Deją, laikas ir amžiny 
bė nelaukia. Kas pašaukiamas iš šios žeme
lės — turi keliauti: siela Dievop, kūnas — 
j uodo j on žemelėn...

Be to, šv. Jono parapija, kol kas neturė
dama savų patalpų šeštadieninei lietuviš
kai mokyklai, kasmet gauna jas angliškoj 
katalikų šv. Pranciškaus mokykloj. Tą mo
kyklą kasmet lanko per 200 lietuviukų ir 
lietuvaičių.

MEDŽIAGOS SIUNTINIAMS 
KRAUTUVIŲ KAINOMIS!

Rašykite, ir mes pasiųsime medžiagų 
ir kitokių gėrybių kainoraščius ir 
pageidaujamų spalvų ir kainų medžia
gų pavyzdžius.
Pigus ir greitas patarnavimas taip pat 
tiems, kurie siunčia savo supirktas 
prekes (tik £1.).

TAURAS
(Sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W.3 
Tel. ACO 9471

(E) Į Lietuvą atvyko grupė ukrainiečių 
mokyti kolchozininkų kukurūzus auginti ir 
nuimti. Grupė atvyko iš Odesos rajono. Ap 
mokę grįš vėl į Ukrainą.

Sovietams su kukurūzais Lietuvoje iki 
šiol ne labai sekėsi. Ar šiemet seksis ge
riau, parodys ruduo.

(E) Neringoje pasodinta šį pavasari 2 ml 
lijonai medelių, pranešė Vilniaus radijas 
gegužės 17 d. Sodinimas atliktas per 20 die 
nų, talkininkaujant Klaipėdos, Šilutės, Kre 
tingos darbininkams. Neringos apželdini
mo darbai būsią tęsiami.

(E) Mirė Marija žmuidzinavičienė, dai
lininko A. Žmuidzinavičiaus žmona. Vil
niaus „Tiesoje“ buvo trumpi užuojautos 
skelbimėliai. Ji buvo Šaulių Sąjungos kū
rėjo, Putvio - Putvinskio sesuo. Iš profesi- 
i°s — dantų gydytoja.

Šv. Jono parapija
Tai parapija, kuri pernai metais atšven

tė trisdešimt metų gyvavimo sukaktį. Tos 
parapijos nedidukė bažnytėlė buvo nedide
lės saujelės čia gyvenusių lietuvių pirkta, 
jų rankomis atremontuota, patobulinta — 
iškasant po bažnytėle rūsį ir įrengiant ja
me salę susirinkimams, pramogoms, įvai
riausiems minėjimams ir pan. Taipogi para 
pijiečiai savo lėšomis ir savo jėgomis pa
statė parapijai ir kleboniją. Deja, anais 
laikais su lietuviu kunigu parapijoj buvo 
sunkiau. Nors ir dirbo vienas kitas lietu
vis kunigas šv. Jono parapijoj, bet buvo jų 
ir visiškai pritrūkta, nes anuomet čia lie
tuvių kunigų beveik visiškai nebuvo. Taigi 
šv. Jono parapija, nors jos parapijiečiai 
buvo tik lietuviai, kurį laiką turėjo klebo
ną airį. Tik jau dabar — daugiau dešim
ties metų — parapijoj tedirba tik lietuviai 
dar šioje parapijoj dirba du kunigai: Dr. 
J. Gutauskas ir kapel. B. Pacevičius.

Lietuviams vadovaujant jai, šioji para
pija ypač patobulėjusi. Buvusi nedidelė, se 
na ir apkerpėjusi bažnytėlė beveik visiš
kai perstatytą, žymiai padidinta, išpuošta 
lietuviškais ornamentais, skulptūromis, ori 
ginaliais rankų darbo mediniais altoriais, 
puikiomis viškomis, naujais vargonais ir 
kt. Esanti po bažnyčia salė taipgi žymiai 
padidinta ir visiškai moderniai įrengta. 
Prie klebonijos pristatytas puikus priesta-

TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras) 

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, Thamley Rd., Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.11.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

Ir amžino poilsio vieta bus lietuviška
Čia, žinoma, Kanados lietuviams jau nau 

jovė. Ligi šiol Kanados lietuviai turėdavo 
savo kaulus glausti šalia svetimųjų, šalia 
vietinių, jų kapinėse. Tačiau dabar, ilgiau 
paieškojus šv. Jono Krikštytojo parapijos

(E) Latvijos Aukščiausioje taryboje yra 
ir vienas lietuvis. Latvių komunistų orga
nas „Ciną“ pranešė, kad į Latvijos Aukšč. 
tarybą išrinktieji atstovai tautybėmis pasi- 
skirstą taip: latvių 164, rusų 20, lenkų 3, gu 
dų 2, ukrainiečiui ir lietuvių 1.

(E) Klaipėdos žvejai prie Kanados kran 
tų pagauna daugiau žuvies, negu plane nu 
matyta, pranešė Vilniaus ;,Tiesa“ 109 nr. 
Be jau žvejojančių laivų neseniai į Kana
dos pajūrį išplaukė dar keli Lietuvos trale 
riai. Tik pažymėtina, kad laivų kapitonų 
pavardės daugiausia rusiškos. Matyt, lietu 
vių tautybės kapitonams ne labai patiki 
tiek arti prie Kanados pakraščio priplauk
ti, kad nesusigundytų pasirinkti laisvę. Be 
to, Klaipėdos žvejybos laivai yra kietoje 
lydimųjų laivų priežiūroje.

(E) Iš tūkstantinio kolektyvo — tik 30. 
Vilniaus staklių fabriko „Žalgirio“ prof, są
jungos susirinkime paaiškėjo, kad iš tūks
tantinio gamyklos darbininkų ir tarnauto
jų kolektyvo meninėje saviveikloje daly
vauja vos 30.

Fabriko valgykla esanti nešvari, čia suk 
čiaujama, darbininkai blogai aptarnauja
mi.

Pažymėtina, kad fabriko vadovaujančių 
pareigūnų dauguma rusai.

P «fc K SlI’PLl CENTRE LTD

I

prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti 
informacijų prieš sudarant savo siuntinius 
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra 
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia 
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai 
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

Mes neimame jokio papildomo mokesčio 
VAISTŲ siuntiniams.

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip 
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strep 
tomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon, 

įskaitant muitą ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

vis dar reikalingi Lietuvai ir kitiems RyLų 
Europos kraštams.
Mes esame tikri, kad jūs sutiksite su mumis, 
jog tikriausia vieta vaistams pardavinėti yra 

VAISTINĖ.
Taigi jei jums rūpi, kad jūsiškis vaistų siunti
nys būtų pasiųstas kvalifikuotų vaistininkų 
priežiūroje, tai mes patariame siųsti per:

24, CHURCH ROAD. LONDON, W.3. 
Telefonas: ACOrn 0712 

Telegramos: ACOFARM LONDON 
Rašyti galite lietuviškai ir savo kalba gausite 
informacijų. Jei neturėsite receptų — mes pa
tarsime, kokių reikia vaistų, pasitarę su savo 
daktarais (patarimai nemokami). Visi vaistai 
siunčiami su lietuviškais užrašais (kaip ir kiek 
jų naudoti ir kt.).
Mes turime visas britų gamybos vaistų rūšis ir 
žemyno( prancūzų, vokiečių, šveicarų).
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