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Daukanto ir Donelaičio gatvių sankry- mas) būsiąs iškastas tunelis, kad būtų ga- 

žoje esanti Vienybės (dabar vadinama Ju- Įima greit pervažiuoti per Kauno miestą iš
Man yra labai malonu pasveikinti jus vi

sus, susirinkusius į šį DBLS metinį suva
žiavimą, ir palinkėti jums geriausios sėk
mės jūsų darbams. Tokius pat sveikinimus 
ir linkėjimus per mane jums perduoda ir 
Ministeris Balutis, drauge apgailestauda
mas, kad jo sveikata neleidžia jam asme
niškai dalyvauti jūsų suvažiavime.

Jūs, gerb. atstovai, reprezentuojate stam 
bią dalį šiame krašte gyvenančių lietuvių, 
susijungusių į DBLS, kad lengviau ir efek
tingiau būtų galima siekti bendrų, jūsų or
ganizacijos statute numatytų, tikslų, šiems 
tikslams siekti buvo imtasi įvairių priemo
nių ir, ryšium su tuo, jūsų organizacija pu
sėtinai išsišakojo. Organizacijai išsišako
jus, atsirado naujų problemų bei įvairių 
nesklandumų. Visokie nesklandumai, jeigu 
jie laiku nėra pašalinami, silpnina organiza 
ciją ir neigiamai veikia visą jos veiklą. Me 
tinių suvažiavimų tikslas todėl ir yra per
žvelgti organizacinę veiklą, pašalinti kilu
sius nesklandumus ir nustatyti aiškias to
limesnės veiklos gaires ateičiai. Vykdyda
mi šiuos uždavinius, jūs savo suvažiavime 
susidursite su eile opių klausimų, iškilusių 
metų, bėgyje, kurie bus reikalingi vienokio 
ar kitokio jūsų sprendimo. Aš tikiu, kad 
jūs. gerbiamieji atstovai, visus šiuos klau
simus svarstysite rimtai, drąsiai ir vyriš
kai ir kad visuose jūsų nutarimuose jūs va 
dovausitės savo lietuviška tyra ir teisinga 
sąžine ir jūsų organizacijos statute užfik
suotais tikslais bei jų dvasia. Mano giliu 
įsitikinimu, visi nesklandumai yra nugali
mi, jeigu yra pakankamai geros valios ir 
jeigu lietuviškas solidarumas ir tautos mei 
lė yra kelrodžiu mūsų veiklai ir mūsų dar
bams.

■ Šio suvažiavinąo proga aš norėčiau su ju 
mis pasidalyti bent viena kita mintimi ben 
drais, visą mūsų tautą liečiančiais, reika-

kol tarptautinė padėtis išsifermentuos Ir ga 
lutinai išaiškės, mūsų pareiga pasilieka ir 
toliau stengtis visomis išgalėmis išlaikyti 
Lietuvos bylą gyvą, — kad Lietuvos klausi 
mas nebūtų palaidotas. Tačiau, metams po 
metų slenkant, mums kyla vis naujų ir nau 
jų uždavinių. Vieni jų yra didesni, kiti ma
žesni. Bet tarp jų vienas yra labai svarbus 
ir gyvybinis uždavinys, reikalaująs dideli< 
pasiaukojimo ir atkaklumo — tai išlaiky 
mas tautinės lietuvių gyvybės ir galimai d 
desnės vienybės išeivijoje. Pirmoj eilėj to 
dėl mūsų dėmesys turi būti nukreiptas į 
jaunimą, nes į jo rankas pateks tolimesnės 
lietuvių tautos vadelės. Šis mūsų jaunimas 
nors savo protėvių žemės būtų ir nematęs 
turi suprasti ir įvertinti savo kilmę; jisa 
turi branginai savo tautos kalbą ir papro 
čius ir rūpintis tolimesniu mūsų tautos Ii 
kimu. Mūsų pastangos šia kryptimi galima 
būtų palyginti su jūrininkų pastangomis, 
jų laivui sudužus plačiame vandenyne. Te
kioj padėty esant, vyriausias tikslas yra su 
kaupti visas jėgas, kad kuo ilgiau būtų gali 
ma išsilaikyti vandens paviršiuje. Jei to ne 
bus padaryta — nuskęsime. Priešingu at
veju, dedant pastangas, visuomet bus vil
čių išsigelbėti.

Žinoma, kai padėtis yra sunki, visuomet 
susiranda žmonių, linkusių rezignuoti, nes 
nieko nėra lengvesnio, kaip numoti į viską 
ranka ir pasiteisinti sunkia ir tariamai be
viltiška padėtimi. Tačiau, jei reikalą rim
tai apdūmosime, tai turėsime pripažinti, 
kad gyvenimas visuomet yra kova ir kad 
gyvenime dažnai laimi tie, kurie ilgiausiai 
nepasiduoda- Lietuvių tauta yra pergyvenu 
si jau ne vieną labai sunkų perijodą, ta
čiau ji visuomet kovojo, nepasidavė ir tik 
todėl galų gale laimėdavo. Jei mes pažvelg

lais.
Kokia yra šiandieninė Lietuvos būklė, 

mums vsiems yra gerai žinoma. Jau jei iš 
niekur kitur, tai vien iš okupuotos Lietu
vos spaudos ir iš joje spausdinamų komu
nistų partijos pareigūnų pareiškimų mes 
galime įsitikinti, kad ligi šiol Sovietų Są
jungai nepavyko užslopinti laisvės idėjos 
Lietuvoje. Mes taip pat visi žinome, jog 
Maskvos pastangos, kad Lietuvos įjungi
mas į Sovietų Sąjungą būtų pripažintas 
tarptautiniu mastu, ligi šiol taip pat pasi
liko bergždžios. Teisiniu atžvilgiu todėl Lie 
tuvos valstybė yra gyva ir Maskvos okupa
cija jos neužmušė. Bet tarptautinėje plot
mėje metai iš metų vyksta dideli pasikeiti
mai, ir tie pasikeitimai vyksta dviem prie
šingomis kryptimis. Iš vienos pusės mes 
matome spartų raidos procesą, vedantį bu
vusias kolonialines tautas į politinę nepri
klausomybę. Pasėkoje to, po antrojo pa
saulinio karo Afrikoje ir Azijoje jau 21 
nauja valstybė su 700 mil. gyventojų lai
mėjo sau nepriklausomybę. Iš kitos gi pu
sės mes matome, kad tuo pat laiku tarptau 
tinis. komunizmas užslopino politinę nepri- mynai jau ėmė. O kiek galėtumėt parduoti? 
klausomybę ir užkorė savo kontrolę ant 16 
anksčiau buvusių nepriklausomų valstybių 
su 900 mil. gyventojų. Šis dvigubas proce
sas yra priežastis, vedanti prie dviejų di
džiulių blokų formavimosi. Mat, laisvojo 
pasaulio tautos, norėdamos atsispirti prieš 
tarptautinio komunizmo grėsmę, yra pri
verstos glaustis į solidžius junginius ir ieš
koti būdų įgyvendinti vienokios ar kitokios 
rūšies apsijungimo principui. Paskutinieji 
įvykiai Indijoje ir kitur sukrėtė net ir tuos, 
kurie ligi šiol dar turėjo šiokių tokiu iliuzi 
jų išlaikyti neutralumą tarp šių dviejų blo 
kų.

Blokų formavimasis, sakoma, yra konflik 
to ar karo požymis. Sovietai, bijodami atvi 
ro konflikto, sugalvojo vadinamąjį taikin- kad kur tik jis užėjo, visi norėjo pigiai 
go sugyvenimo, arba koegzistencijos, sąvo
ką. Ši sąvoka, deja, nevienodai yra aiškina 
ma. Vakarai ją aiškina vienaip, o Rytai — 
kitaip. Komunistiniam blokui taikinga ko
egzistencija nereiškia tikro taikingo atski
rų valstybių sugyvenimo, bet reiškia tiktai 
karo paliaubas. Tų paliaubų metu ideologi 
nė, politinė ir ekonominė kova tarp Rytų ir 
Vakarų turi vykti toliau. Šitokią sąvokos 
interpretaciją patvirtino patsai Chruščio
vas savo kalboje, pasakytoje Novosibirske 
š.m. spalio 10 d., kurioje jis pareiškė, kad 
„Taikinga koegzistencija reiškia kovos tę
simą tarp dviejų sistemų taikingomis prie
monėmis, be karo“. Kadangi Chruščiovas 
pranašauja kapitalizmo sistemos nugalėji
mą ir galutinį komunizmo triumfą, tai iš- kaimą. Čia iš Sakalauskienės buvo paimti 
to yra aišku, kad jo „taikingas sugyveni
mas“ reiškia tiktai laikinas paliaubas. Kuo 
jos galų gale pasibaigs — tai didelė ateities
problema, kurios galutinį sprendimą ne- 
lengva šiuo laiku tikrai numatyti. Bet aiš
ku, kad jos sprendimas priklausys nuo to, 
kiek Vakarai bus stiprūs ir vieningi.

Kokia yra mūsų, Lietuvos ir pavergtųjų 
jį tautų užduotis tokioje neaiškioje ir diena 
| iš dienos besikeičiančioje tarptautinėje pa- 
| . dėtyje? Išrodo, kad mūsų mažųjų visos pa 
jį- stangos turi būti nukreiptos ta linkme, jog

sime į pereitą šimtmetį, kai Lietuvos kultu 
rinis gyvenimas skendėjo svetimųjų įtako
je, kai lietuviai pergyveno patį sunkiausią 
ir beviltiškiausią Lietuvos istorijoj laiko
tarpį, tai pamatysime, kad ir tuo laiku, ne
žiūrint visų sunkumų, nestigo patriotiškai 
nusiteikusių vyrų ir moterų, kurie nenulei
do rankų, energingai tiesė kelius savo tėvy 
nei į šviesesnę ateitį. Tiesa, nedidelis buvo 
pradžioje tas lietuviškųjų darbuotojų būre 
lis, susispiętęs apie „Aušrą“ ir „Varpą“, ta 
čiau jų veikla ilgainiui išaugo į plačią ir 
galingą srovę, kurios niekas nepajėgė už
tvenkti. Vienas iš to laikotarpio darbuoto
jų, poetas Maironis, tuomet rašė: „Nors 
mūsų, broliai, nedaugei yra, tačiau tvirti 
mes, jei riš vienybė; į darbą stokim vyras į 
vyrą: sujungtos rankos suteiks stiprybę“...

Kaip žinoma, jiems pavyko savo tikslas 
pasiekti. Jų pastangų dėka pasireiškė gy
vas ir stiprus tautinis atgimimas, kuris ga 
lų gale atvedė prie Lietuvos nepriklausomy

liaus Janonio) aikštė tebėra maždaug tokia 
pati, kaip.buyo. Ją puošia tik iš vakarų pu 
sės muziejus ir Žemės banko —- Užsienių 
reikalų ministerijos (dabar Politechnikos 
instituto^ rūmai- Bet jau planuojama tą 
aikštę apstatyti. Svarbiausia, iš Žaliakalnio 
pusės (kur V. Putvinskio, dabar S. Neries 
gatvė) norima statyti dįdelį e Pramoninio 
projekta.vimo pastatą. Kaą daugiau bus ap
link aikštę statoma, dar nėra sumanymų. 
Bet ryšium su tuo jau parengta net keli 
aikštės perpląnavimo projektai, iš kurių 
dar nežinia kuris bus priimtas. Instituto 
rūmų statybai, gal būt, pradės rengtis apie 
1961 metus. Bet vienas dalykas gali būti tik 
ras, tai kad jau 1960 metais šioj aikštėj, 
Daukanto gatvęs ašyje, tur būt, bus pasta
tytas paminklas... Leninui.

Dar didesnis užsimojimas projektuoja
mas senamiesty. Ties Birštono gatve bū
siąs tiesiamas per Nemuną tiltas, o į jį nuo 
Neries tilto į Vilijampolę (kuris tebestato-

Žemaičių plento į užnemunę. Numatomas 
taip pat Kauno aplenkimas iš Žemaičių 
plento ir Vilniaus link. Tam tikslui būsiąs 
nutiestas automobilių kelias šiauriniu Kau 
no šonu ir būsiąs pastatytas tiltas per Ne
rį ties Kleboniškiais. (LNA)

(E) „Persiauklėjimo“ kursai. Vien tik 
Kauno mieste yra suorganizuota daugiau 
kaip 300 kursų komunistinėms temoms stu 
dijuoti. Ryšium su tuo, kad neseniai yra iš 
leista nauja kom. partijos istorija, jos stu
dijavimas partiniuose kursuose užima pir
mą vietą. Daugeliui partiečių, anksčiau stu 
dijavusių ar aklai įsikalusių stalininės isto 
rijos tezes, dabar tenka visiškai „persiauk- 
lėti“ ir išmokti partijos istoriją vertinti pa 
gal chruščiovinį stilių. Greta minėtų studi
jinių kursų Kaune (ir kitose vietose) suor
ganizuota „agitatorių mokyklos“. Kaune 
„politinio švietimo“ rateliuose pradėjo mo 
kytis apie 7-000 asmenų.

bės atstatymo. Jų pavyzdys turėtų ir šian
dien mus gaivinti ir teikti stiprybės mūsų 
darbams. Jeigu kartais niūrios nuotaikos 
mus slegia, prisiminkime anų AUŠROS ir 
VARPO laikų padėtį; prismihkime Basana
vičiaus, Kudirkos, Maironio ir kitų taurių
jų lietuvių nepalaužiamą tikėjimą švieses
ne lietuvių tautos ateitimi. Jų dvasia ir jų 
kilnus pavyzdys turi mus stiprinti ir rodyti 
mums mūsų tikruosius kelius. Tad su vilti
mi širdyje, su stipriu pasiryžimu nugalėti 
visas pasitaikančias kliūtis ir sunkenybes 
ženkime nesulaikomai pirmyn! Ir jums, 
mieli delegatai, susirinkusiems čia apsvars 
tyti Lietuvių Sąjungos reikalų ir nugalėti 
visų sunkenybių ir kliūčių, stovinčių sker
sai kelio, aš linkiu geriausio pasisekimo jū
sų atsakingame darbe.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PASLAUGOS BUVO TOKIOS MALONIOS

Jonavos rajono Svilonių kaime į kolūkie
čio Merfeldo pirkią pasibeldžia vyriškis.

— Jonavos tarybinio ūkio agentas, —pri 
sistato jis. — Turim kviečių, kuriuos ne
brangiai norime parduoti. Tik po 50 rublių 
už centnerį. Pirksite? Jūsų kaimynai jau 
paėmė... — neatsikvėpdamas išbėrė atėjū
nas šeimininkui.

— Kviečiukų tai reikėtų, — postringau
ja kolūkietis. — Ir nebrangiai... Sakot, kai

— Kad ir tūkstantį kilogramų!
— Tai rašykit... Imu visą toną.
— Rašau kvitą 500 rublių. Atsiskaičiuo- 

jam tuoj pat. Paprašysiu jau ilgai nedelsti 
ir su kviteliu atvykt kviečių, nes parduo
tos prekės sandėlyje ilgai gulėti negali... 
Mus už tai, žinote, muša...

Kolūkietis, net neklausdamas atėjūno pa 
vardės, sumoka pinigus, ima iš jo rankų 
kvitą forma 41 ir patenkintas deda i stal
čių.

Sekančią dieną jau mums pažįstamas 
agentas aplanko Marinaukos kaimą. Nevar 
ginsime skaitytojo agento ir kolūkiečių po
kalbiais. Jie visi vienas į kitą panašūs, tar 
si vandens lašai. Dėl įdomumo priminsime,
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fSeįtfųnfoS DIENOS 1
DVI VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS

Prez. de Gaulie paskelbė, kad Chruščio
vas atvažiuos į Prancūziją kovo 15 d. ir iš
bus pusę mėnesio.

Po to būsianti šaukiama vakariečių vir
šūnių konferencija.

Pirmoji tokia konferencija bus gruodžio 
mėnesį.

KENIJOJE PADĖTIS SUNORMALĖJA
Kenijoje, britų kolonijoje Afrikoje, nu

tarta atšaukti išimties stovį.
Ta proga bus paleista nemaža kalinių, 

laikomų už bendradarbiavimą su teroristi-
niu Mau-Mau judėjimu ar dalyvavimą ja
me.

PREZ. DE GAULLE į D. BRITANIJĄ
Prancūzijos prez. de Gaulle priėmė kara

lienės kvietimą ir kitų metų balandžio m. 
atvyksta j D. Britaniją.

PROTESTAS DĖL RADIJO STOTIES
Tassas skelbia, kad Rusija pareiškė pro

testą Amerikai, Prancūzijai ir D. Britanijai 
dėl radijo stoties įrengimo V. Berlyne. Tai 
laikoma nauju šaltiniu priešiškai propagan 
dai varyti.

KOVA SU OPOZICIJA
Ghanos vyriausybė įsakė areštuoti 9 opo-

zlcijos partijos atstovus^ kaltinamus riau
šių ruošimu.

GRĄŽINO BELAISVIUS IR LAVONUS
Praeitą mėnesį Ladekh provincijos pasie 

nyje prie Tibeto buvo nušauti 9 Indijos pa 
sienio policininkai ir paimta belaisvių.

Dabar kiniečiai grąžino belaisvius ir žu
vusiųjų lavonus.

Tokia pirmojo perėjūno istorijos dalis.
Antrasis apgavikas Jonavos rajone buvo 

daug kuklesnis. Jis pasirodė Trakų kaime 
ir pasiūlė kolūkiečiams už pigią kainą 
plytų.

— Esu inžinierius tos gamyklos, kuri jas 
gamina, — prisistatinėjo jis norintiems sta
tyti sau gyvenamuosius namus.

Bet apsišaukėlis greit pajuto, kad šis rei 
kalas nelabai pelningas, ir persikvalifikavo 
į... prokurorą.

— Žinau, Balsevičiene, tavo šeimą ištiko 
nelaimė,—pareiškė jis, nuvykęs į Vašeikių 
kaimą — vyras už spekuliaciją buvo paso
dintas į kalėjimą...

Moterėlė ėmė verkšlenti, kad neteisingai 
nuteisė...

— Teisingai, motin, — nutraukė ją-pro
kuroras. Mūsų įstatymai teisingi. Bet... 
Bet, žinoma, atsižvelgiant į padėtį, kai žmo 
na atitinkamai atgailauja, žinoma, atitinka 
mai, mes galėtume šį tą padaryti.

„Šis tas“ kainavo pradžioje 300 rublių, 
bet moterėlė tiek pinigų neturėjo. Tada 
„prokuroras“ kainą nuleido perpus. •

— Penktadienį vyras grįš. (Derybos'vy--už“mta teritorifa, tada gaUma*Vus
k0J.r®Či.a:l-!"V susitvarkyti su apsvaigintais žmonėmis.

Kadangi tų chemikalų bus kelios rūšys, 
■tai nuo vienų žmonės laikinai apaks, nuo 
kitų apkufs, bus paralyžuoti, tampys žmo
nes konvulsijos, jie virs laikinais bepro
čiais, matys haliucinacijas ir t.t.

ATSISAKO NACIONALIZACIJOS
V. Vokietijos socialdemokratų partijos 

pirmininkas Ollenhauer partijos specialia
me kongrese pasakė kalbą, kurioje pareiš
kė, jog, atsisakoma .senosios pažiūros.į. na-... 
cionalizaciją.

VILTIS. KAD SANTYKIAI PAGERĖS
V. Vokietijoje su pasitenkinimu minima 

ši6s savaitės gale ruošiamoji Dr. Adenau
erio kelionė į Londoną. Manoma, kad tai 
prisidės prie santykių pagerėjimo tarp abie 
jų kraštų.

MAO TSE-TUNG JUDINAMAS
Smarkų karą skelbdama dešiniajam nu

krypimui, Kinijos komunistų spauda jau 
keliais atvejais užkabino ir Mao Tse-Tun 
gą, kaip įsivėlusį į nukrypimus.

Iki šiol jo asmuo buvo neliečiamas.

NAUJAS AMERIKIEČIŲ GINKLAS
Amerikiečiai skuba baigti ruošti naują 

— cheminį — ginklą, kuris priešo karius ir 
civilius padarys laikinai neveiksmingus.

EISENHOWERIS LANKYS ISPANIJĄ .
Prez. Eisenhoweris priėmė gen. Franko 

kviesimą ir gruodžio 21 d., po Vakarų vir
šūnių konferencijos Paryžiuje, skris į Ma
dridą. Prezidentas iš Ispanijos keliaus j 
Maroką. ••

Ispanijai bus tai proga išreikšti savo pa
dėkai už 1.000 milijonų dolerių ekonominės 
paramos.

Abiejų valstybių galvų pasimatymo pro
ga, greičiausia, bus aptartas ir raketų ba
zės Ispanijoje steigimo klausimas.

MASAEHWE

kviečių prisipirkti. Tiesa, čia iš karto ne
atsirado tokio gero pirkėjo, kaip Svilony- 
se. Dėl to pardavėjas, siekdamas įvykdyti 
planą, tą pačią dieną turėjo apsilankyti net 
kelių kolūkiečių pirkiose. Vasiliauskienė 
pirko kviečių už 300 rublių, Leckienė už 50, 
o Survila tik už 2'5. Nors ir labai stengėsi 
agentas, bet pirmos dienos rezultatų pasiek 
ti nepasisekė, ir gal dėl to sekančią dieną 
jis atsibastė į Penktosios Būdos kaimą. Vėl 
ėmė išrašinėti kvitus „forma 41“: Morkū
nui už 350 rublių, Kupriščenkai už 200, 
Menšikovui už 100, Marozovui už 25 ir Li- 
sovskiul už 25.

ši diena buvo sėkmingesnė, ir, matyt, dėl finiai faktai. Pvz., ten galima pamatyti se
to buvo nutarta aplankyti dar ir Jonlaukio

ko trečiadienį). Pasiruošk sutikimui. . .
Balsevičiene pasiruošė, bet, kaip skaity

tojai, be abejo, nujaučia, vyras negrįžo ne 
tik penktadienį, bet ir vėliau. O tuo tarpu ų 
sukčius dar spėjo aplankyti tūlą Utyrienę , 
iš Jonlaukio ir, pažadėjęs išrūpinti jai pen- . 
siją senatvėje, iškaulino 5 kilogramus laši
nių ir 25 rublius. APIE LaKcnUS NEGIRDĖTI

Taip baigėsi ir antroji istorija. Abi jos
atsinaujino visai neseniai, kai Jonavos mi- V. Vokietijoje didelio susirūpinimo rodo- 
licijos skyriuje visiems nukentėjusiems te- ma. dėl dviejų lakūnų, kurie spalio 22 d. 
ko dar kartą akis akin susidurti su, perė
jūnais Jonu Karaliumi, arba Jonavos tary
binio ūkio „agentu“, ir Aleksu Narkevi
čium — tariamuoju prokuroru.

A. Stasevičius
Iš „Komjaunimo tiesos“, 1959. X. 11.

dingo su lėktuvais. Spėjama, kad jie atsidū 
rė Čekoslovakijoje, bet sovietai neatsako į 
Vokietijos klausimą, ar iš tiesų nėra lakū
nų jų žinoję. (Pagaliau Čekoslovakija pri
sipažino, kad lakūnai yra gyvi, nusileidę pa 
rašiutais, kai susidūrė lėktuvai).

RETI LITUANISTINIAI LEIDINIAI
RYGOS IR TARTU BIBLIOTEKOSE

(Elta) Latvijos mokslų akademijos fun- 
damentalinėje bibliotekoje yra ir eilė retų 
lituanistinių leidinių. Jų tarpe ir tokių, ku
rie iki šiol buvo žinomi tik kaip bibliogra-

75 rubliai, o iš Miliauskienės 25.
Po sėkmingos pinigų medžioklės agentas 

dingo, tarsi žemėn prasmego. Ir tai pada-
rė tikrai laiku, nes atvykę prie Jonavos ta
rybinio ūkio sandėlių kolūkiečiai ėmė ka
tegoriškai reikalauti kviečių, žinoma, tary
binio ūkio vadovai atsisakė juos išduoti, pa 
sakę, kad net ir nesiruošia kviečių parda
vinėti ir kad kvitai netikri.

Dabar kolūkiečiai suprato, kad jų pirkio
se lankėsi sukčius ir, žinoma, nuėjo skųstis 
į miliciją.

nąją lietuvių kalbos gramatiką lotynų kai 
ba: „Universitas linguarum lithuanicae“, 
1737 m. leidimo. Iš 1818 metų ten randa
mas J.A. Giedraičio’Naujojo tėstamentp 
vertimas, išspausdintas be komentarų, žals

prieinamos. Leidinyje Ostermeyeris veda 
kalbinius ginčus su Mielkum.

Iš 1814 m. yra užsilikęs leidinys apie Na 
poleono žygį į Rytus: „Nusidavimas švento 
kariavimo...“ (Gumbinė, 1814).

Toje pačioje bibliotekoje yra ir K. Done
laičio „Metų“ pirmoji vertimo į latvių kal
bą rankraščiai. Poemą vertė K. Vatsonas 
(1777-1826). Iš įžangos, rašytos 1824 me
tais, aiškėja, kad latvių švietėjai Donelai-

— Vokietijoje suimtas prof. Heyde, ku
ris pirmaisiais karo metais buvo paskyręs 
mirčiai tūkstančius žydų, o 1946 m. Niurn
bergo tribunolo nuteistas mirti pabėgo ir 
gyveno svetima pavarde.

— Manchesteriškis gydytojas Hunter pa
vedė savo palikimą skirti stipendijoms, bet 
su sąlyga, kad stipendininkas būtų nerū
kąs skotas.

— New Jersey mieste Amerikoje palik
tas neišjungtas garvežys išvažiavo pats vie 
nas ir buvo pavytas tik už 22 mylių.

— Prancūzija laiko be teismo 5.139 poli 
tintus kalinius, daugiausia Alžyro naciona
listus.

— Afrikietis buvo nubaustas 6 mėn. ka
lėjimo už bandymą parduoti už 1.250 svarų 
17 metų vyruką į vergiją.

— Marokas pasirašė su Rusija prekybi
nę sutartį.

— Britų autobusų darbininkai reikalau
ja pridėti po svarą atlyginimo savaitei.

— Ryšium su Ispanijos užsienių reikalų 
ministerio vizitu V. Vokietijoje, Bonųoje 
40 studentų suruošė antifrankinę demons
traciją.

— Rusija prižadėjo šiais metais duoti pa 
pildomai 20.000 tonų mėsos Lenkijai-

SEIMŲ ROŽANČIAUS KONGRESAS
Filipinų sostinėje Maniloje gruodžio 6 d. 

vyks Seimų Rožančiaus kongresas, kur lau
kiama dalyvaujant vieno milijono tikin
čiųjų.

varne popieriuje, kuris savo laiku sukėlęs 
dideles dvasininkų diskusijas. Toje biblio
tekoje yra ir G. Ostermeyerio poleminis 
raštas: „Apologie dės neuen Litauischen 
Gesangbuches wider die Mielkischen Be- 
schuldigungen“ (išleistas Karaliaučiuje 
1790). Iš keturių to leidinio dalių tik pirmo 
sios dalies trūksta, tačiau iki šiol esamos 
Rygoje dalys lietuvių tyrinėtojams nebuvo

čio „Metais“ buvę labai susidomėję ir no
rėję ją išleisti masiniu tiražu savo mokyk
loms, bet Vatsonui to sumanymo įvykdyti 
nepavykę. Bibliotekoje esą ir daugiau litua 
nistinių raštų.

Tartu universiteto bibliotekoje yra kai 
kurie Bretkūno, Rėzos ir kiti lituanistiniai 
raštai. Apie tai pranešė Vilniaus savaitraš 

tįs „Literdtūra ir menas“.

ĮVAIRUS KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

REIKALAUKITE SPEC. TAM
TIKSLUI IŠLEISTŲ KATALOGŲ, j 

TAZAB LIETUVIŲ SKYRIUS, 
1, LADBROKE GARDENS, 
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Julius Vidzgiris

Savo ruožtu ir toliau lieka galioti trem
tinio pašaukimas. Tremtiniu vadintis turi 
teisę kiekvienas lietuvis, kuris yra pasiren 
gęs sugrįžti tėvynėn, kai tik bus pašalinta 
okupacija, prieš kurią protestuodamas jis 
laikinai įsikūrė užsienyje. Savaime aišku, 
jog Lietuvos pilietybės išlaikymas tremti
niui yra svarbi pareiga, nes esamomis sąly 
gomis ne tik diplomatinės bei konsularinės 
tarnybos asmenys, bet kiekvienas Lietuvos 
pilietis yra Lietuvos valstybinio tęstinumo 
regima išraiška (plg. Į Laisvę 1956/10, p.8,

Reikia pripažinti, jog pastaraisiais me
tais įnirtingos pavergėjų pastangos juodin
ti tremtinius rado didesnio atskambio Va
karuose. Pernelyg demonstratyvus atsakin
gų visuomeninių bei valstybinių sluoksnių 
tiek Amerikoje, tiek kituose kraštuose atsi
ribojimas nuo tremtinių dažnai teisinamas 
tariamuoju kiekvienos emigracijos nesuge
bėjimu eiti su gyvenimu. Prancūzų aristo
kratijos emigrantams mestasis posakis, kad 
„emigracija nieko negali ir nieko neverta“.

Ipilietinti PLB-nę išsisklaidyme neleng
va. Pirmieji nepasisekimai terodo uždavi
nio sudėtingumą ir turi grūdinti valią iš
tverti. Normaliai rūpintis išeivijos tautiniu 
išlikimu ir jos globa priklauso tautos ka
mienui- Imdamiesi ant savęs PLB-nės or
ganizacinę naštą tremtiniai vykdė ir vykdo 
tikra prasme tautos mąpdatą. Tai dar vie
nas kilnus ir įpareigojantis tremties užda
vinys: tapti veiklia dalimi pusmilijonio iš
siblaškiusių pasaulio lietuvių, kuriems tė
vynė dar negali padėti, pati laukdama pa
ramos laisvės kovai. Vykdydamas šitą už
davinį tremtinys tampa lietuvybės apaš
talu.

Emigracinio išsiblaškymo pasekmėje pa
sikeitusių sąlygų ir uždavinių akivaizdo
je jau pribrendo reikalas tremtiniams aiš
kiai ir sąmoningai apsispręsti: ar jie toliau 
nori likti tremtiniais, gyventi grįžimo tėvy
nėn viltimi, ar tapti užsienio lietuvybės da 
limi, siekiant pastoviai įsikurti svetimame 
krašte; užbaigti drauge pasireiškiantį trem 
tinio asmenybės suskilimą, kai tremtinys.

Tautos mandato vykdymas
TREMTINIŲ UŽDAVINIAI 15 15 METŲ NUOTOLIO

Tarptautinis Folkloro Koncertas
Nr. 46. (586) 1959.

kuždamasis svečioje šalyje, vis dar nežinia 
dėl ko save apgaudinėja tariamuoju grįži
mu tėvynėn.

Šiuo klausimu trūko ir tebetrūksta ryš
kaus nusistatymo bei aiškios nuovokos. 
Pats įsikūrimo žodis "tremtinių „oficialiai“ 
nemėgstamas, nors praktikoj jo nesipurto- 
ma. Buvo ir tebėra įsivaizduojama bei įtai
gojama, jog įsikūrimas užsienyje ir apsi
sprendimas nebegrįžti tėvynėn būtų tarsi 
kokia tautinė „nuodėmė“, išdavimas. Nuo
sekliai tada, žinoma, reikėtų išdavikais pa
skelbti visus užsienio lietuvius...

Tam tikra prasme tremties uždavinys 
jau gali būti laikomas įvykdytu, būtent, 
kiek tai liečia protestą prieš sovietinę kraš 
to okupaciją. Jis įvykdytas krašto paliki
mu ir atsisakymu sugrįžti. Kita vertus, 
nei dabartinis lietuviškumo reikalas, nei 
ateities išlaisvintoji Lietuva nėra reikalin
ga, jog visi tremtiniai liktų tremtiniais. Jų 
dalis ne tik gali, bet ir privalo pasirinkti 
naują pašaukimą, kuris nemažiau aukštas 
ir kilnus, kaip tremtinio, būtent, užsienio 
lietuvio. Reikia juk labai aukštos sąmonės

yra neleistinai subendrintas. Visuomenės 
mokslas įsakmiai paneigia bet kokį fatalis 
tinį determinizmą visuomenės gyvenime, 
taigi ir išeivijoje. Dėsningumas neneigia 
laisvės. Tremtinio situacija, kaip kiekvie
na kita žmogiškoji situacija, gali būti kilni 
ir žema, tobulėjanti ir smunkanti. Jos lygis 
yra visų pirma fakto klausimas, bet ne 
koks aklas likimas. Tiems, kas Vakaruose 
neigiamai galvoja apie emigraciją aplamai, 
priminkime tokias ryškias dabarties asme
nybes, kaip gen. de Gaulle, Berlyno burmis 
tras Willy Brandt ar Kipro arkiv. Maka
rios. O bolševikams galime priminti Herce 
no, Ogariovo ar Lenino emigrantinę veiklą. 
Iš tikrųjų jie kaip tik todėl tremtinius juo 
dina, jog labai gerai supranta jų reikšmę. 
Per daug pasitarnautumėm pavergėjui, 
jeigu leistumėm išblukti lietuvio tremtinio 
sąmonei. Tačiau tremtiniu būti nelengva, 
kai, taikliu L. Prapuolenio išsireiškimu, 
„tremties terminas nenustatytas. Šiandien 
tremtiniu gali būti tik mažuma, „ordinas“, 
„vienuoliai“.

tam didžiajam uždaviniui atlikti, kuris sto 
vi kaip gyvybinio išlikimo klausimas užsie 
nio lietuvybei; sukurti naują lietuvio tipą 
— lojalų gyvenamojo krašto pilietį, drauge 
jautrų tėvynės reikalams, tobulai suderinu 
sį atsineštinę kultūrą su vietinėmis verty
bėmis, tapusį paliktąją tėvynę ir prie
globsčio kraštą jungiančiu tiltu.

Tapti užsienio lietuviu anaiptol nereiš
kia išsižadėti lietuvybės, bet, priešingai, pa 
siskirti jai tarnauti tomis sąlygomis, ku
rias stato išeivijos tikrovė. Didžioji dalis iš 
Lietuvos pasitraukusiųjų tremtinių turėtų 
pajusti tokį pašaukimą, aiškiai už jį apsi-

4.
Tiek virtusiems užsienio lietuviais, tiek 

pasilikusiems tremtiniais aktualus yra san
tykiavimo su gyvenamuoju kraštu klausi
mas. Ligšiolinė eiga — stovyklinis gyveni
mas ir pereinamasis emigracinis laikotar
pis — daugiau buvo palankus tremtinio są 
monės išlaikymui. Tačiau kliudė ir lėtino 
įsikūrimą. Kurtis ir integruotis prieglobstį 
suteikusiojo krašto visuomenėje turi net 
tremtinys, nes tik taip jis gali fiziškai iš
likti ir vykdyti savo misiją.

, (Bus daugiau)

spręsti, tapti lojaliais gyvenamojo krašto 
piliečiais ir uoliais PLB-nės nariais. Žino-
ma, jog tai tik asmeninio apsisprendimo, 
reikalas, kuris betgi neturėtų būti delsia-

~ Žmogus, kuris gyvena savo vaikams, vis-'
ką aukoja jiems, daro jiems pavojingą ir

maš.
žalingą patarnavimą.

J.B. Priestly

Didž. Britanijos Centrinis Koordinacinis 
Komitetas Tremtinių Pagalbai ruošia Tarp 
tautinį Folkloro koncertą šių Pasaulinių 
Tremtinių Metų proga. Šis komitetas jau 
kreipėsi ir į DBLS Valdybą, kad prisidėtų 
prie programos išpildymo, duodant chorą 
su lietuviškom dainom ir tautinių šokėjų 
grupę. Lietuviškos programos išpildymui 
jau yra pakviestas Londono Lietuvių baž
nytinis choras, vadovaujamas V. Mamaičio, 
ir Bradfordo tautinių šokėjų grupė- Mūsų 
choras ir šokėjų grupė programai jau ruo
šiasi pilnu tempu, nes tai bus labai reta pa
sirodymo proga, šis Centrinis Koordinaci
nis Komitetas yra išleidęs leidinį apie ruo
šiamąjį koncertą, ir čia su juo supažindi
name mūsų skaitytojus.

Tarptautinis Folkloro koncertas, pavadi
nimu „Tremtiniai tremtiniams“, įvyks 1960 
m. sausio 24 d„ sekmadienį, 2.45 vai., - 5.30 
/ai. p.p. (apimant ir 15 min. pertrauką;

Londone, Karališkoje Albert Hall. Koncer
tą globoja vienas karališkosios šeimos na
rių, „World Refugee Year Committee for 
United Kingdom“ ir „British Council for 
Aid to Refugees“.

Koncerto dalyviams yra griežtai apribo
tas laikas savo tautinio folkloro programai 
atlikti (chorams ir tautinių šokių gru
pėms). Dalyviai turi būti savo Tremtinių 
Sąjungos nariais, kuri inkorporuota į CCC- 
RWO, ir normaliai gyveną D. Britanijoje. 
Jei kuri tremtinių grupė neturi narių, ku
rie galėtų išpildyti programas, tada gali pa 
prašyti šį Komitetą ir, jei bus leista, pasi
kviesti solistą, bet ir jis turėtų išpildyti 
grynai tos tautos folkloro dalykus.

Kiekviena tremtinių sąjunga gali duoti 
tik dvi grupes: chorą ir šokėjus. Kiekvie
nos grupės programai duodama 11 minu
čių, kad kiekvienos tautos programa nepra
šoktų 22 minučių (choro ir tautinių šokių 
išpildymui). Kiekviena grupė prieš koncer 
to pradžią bent 30 minučių turi būti savo 
vietoje ir pasiruošusi patikrinimui. Turi bū 
ti ypač punktuali! Programos dalykų nelei 
džiama kartoti. Grupė, atlikusi savo progra 
mą, priėmusi priklausančius plojimus, grei 
tai nueina nuo scenos, nebandydama pra
ilginti ar atnaujinti publikos, plojimų. Jei 
kuri grupė scenoje išbūna daugiau negu 11 
min., sekančiai tos pačios tautybės grupei 
trumpinamas laikas, kad atskira tautybė 
neturėtų daugiau kaip 22 min. laiko. Ko
mitetui pristatytosios savo tautinės progra 
mos keisti nebegalima.

Programoje dalyvaujanti Tremtinių Są
junga turi Komitetui pristatyti savo Sąjun
gos trumpą istoriją; ji bus panaudota bri
tų spaudai.

Bus atspausdinta Koncerto programa. 
Joje bus įvadas apie Pasaulio Tremtinių- 
Metų ir šio Koncerto prasmę, seks detalinė 
išpildymų programa ir kiekvienos tautinės 
grupės Tremties Sąjungos istorija, sutvar
kyta pagal alfabetą, ar pagal tautinės trem 
tinių grupės gausumą, ar pagal programos 
išpildymo eilę. Taip pat čia bus atspausdin 
ti ir organizacijų, krautuvių, restoranų ir 
kitų firmų skelbimai.

Keletą savaičių prieš koncertą pačioje

Royal Albert Hall bus iškabintas didelis 
plakatas. 100 didelių plakatų 20x30 inčų 
bus iškabinta požeminių traukinių stotyse. 
Nemažas skaičius koncerto plakatų bus iš 
kabinta ir pačiame Londono centre.

Prieš koncertą bus sušaukta spaudos 
konferencija, ir į ją pakviesti šię anglų laik 
raščiai: Times, Daily Telegraph, Daily 
Mail, Guardian, Daily Express, Observer, 
Daily Mirror, Daily Sketch ir Daily He
rald; vakariniai dienraščiai —* Evening 
News, Evening Standard ir Star; religi
niai laikraščiai — Universe, Catholic He
rald, Catholic Times, Tablet, Church Ti
mes, Methodist Recorder, Jewish Chronicle 
ir Christian Science Monitor; be to, Illustra 
ted London News.

Taip pat komitetas prašo tremtinių spau
dos, kuri leidžiama Anglijoje, kad dalyvau 
tų šioje spaudos konferencijoje ir savo laik 
raščių skiltyse duotų ruošiamojo koncerto 
aprašymus: bulgarai, gudai, čekai, estai, 
vengrai, jugoslavai, latviai, lietuviai, len
kai, rusai, slovakai ir ukrainiečiai. Be to, 
komitetas atspausdins 20.000 brošiūrų apie

tremtinius ir juos išdalys anglų visuomenė 
je. Dar prieš koncertą „British Council for 
Aid to Refugees“ organizuoja žymiesiems 
britų visuomenės atstovams „cocktail par
ty“, kad juos sudomintų koncertu ir palenk 
tų jų širdis dosniau aukoti tremtiniams.

Koncerto bilietų kainos nustatytos šito
kios: po 15, 12-6X 10.6, 7.6, 5 ir po 3.6 šil. Bi 
lietai pardavinėjami pačioje Royal Albert 
Hall, pas teatro agentus, o taip pat ir kiek
viena tremtinių Sąjunga turės išplatinti 5- 
30 proc. bilietų pagal Londone gyvenančių 
savo tautiečių skaičių.

Koncertas bus baigtas Britų Tautos him
nu. Iki šios dienos komitetas jau patvirtino 
šių tautybių programas koncertui: Gudijos, 
Estijos, Vengrijos, Jugoslavijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos.

Mūsų reprezentantai jau ruošiasi. Ypa
čiai Londone bažnytinis choras su savo ma 
estro V. Mamaičių. Dažną vakarą susirinkę 
Lietuvių bažnyčios zakristijoje kartoja ir 
tobulinasi pasirinktose dainose. Lietuvos 
vardas milijoninių tiražų britų laikraščių 
skiltyse iš naujo nuskambės! Kun. P.D.

Žmogus savo liežuviu gali kalbėti su Die 
vu, gali pakilti prie Visagalio, bet savo lie
žuviu jis gali save labiau pažeminti už gy
vulį. Savo liežuviu, žmogus gali kitų tarpe 
paskleisti džiaugsmą, paguodą, laimę, bet 
taip pat liežuviu gali savo artimųjų gyve
nimą paversti pragaru. „Ar liežuvis nėra ie 
tis?“ klausia Šv. Bernardas. „Taip! Ir bū
tent smaila, nuodinga, kuri vienu kirčiu 
perduria tris žmones; tą, kuris kalba, kuris 
jo klauso, ir tą, apie kurį kalba“. Ar gali 
būti kalba apie tikrą religingumą, kuris ais 
tringai kalba apie kitų klaidas? Prof. A. 
Maceina savo knygoje „Saulės Giesmė“ ši
taip aiškina: \

„Religinė kritika turį visai kitokios pras 
mės ir todėl turi Bažnyčioje vykti visai ki
tokiu būdu, negu pasaulinė kritika. Pasau
linio gyvenimo —mokslo, meno, visuome
nės — srityse kritika yra pastangos objek- 
tyviniais šių sričių kriterijais, kiek jie žmo 
gaus protui yra prieinami, įvertint tą ar ki 
tą dalyką. Kritiko darbas šiuo įvertinimu 
čia ir baigiasi. Jis jaučiasi stovįs šalia jo 
kritikuojamojo objekto ir esąs neatsakin-
gas, o tuo labiau nekaltas už meno, moks
lo, politikos, visuomenės ar ekonomijos ne
pasisekimus bei klaidas. Visai kitaip yra

dymas čia yra ne tik objektyvus paties fak
to konstatavimas, bet sykiu ir kaltės prisi
pažinimas, nes religijoje klaidos, ydos, ne
dorybės, suklupimai niekada nėra doriniu 
atžvilgiu neutralūs. Juos vertinti reiškia 
ką nors dėl to kaltinti. Tačiau Bažnyčioje, 
kaip jau Šv. Jonas Chrizostomas prasmin
gai yra pastebėjęs, tikintieji „kitas kitą pa
laiko ir kitas kito yra palaikomi“, tai čia 
bet koks kaltinimas yra sykiu ir savęs pa
smerkimas. Kritika Bažnyčioje visados yra 
savikritika. Tai savotiška vieša išpažintis,
kur yra nurodomos ne tiek svetimos, kiek 
savos nuodėmės. Todėl šitokia išpažintis 
nuoširdi bei vaisinga gali būti tik tada, kai 
ji vyksta atgailos dvasia, kai pats kritikas 
įsijungia į kritikuojamojo skausmą, jaučia 
esamos kaltės slėgimą ant savo paties pe
čių, gailisi už šitą kaltę ir prisiima reika
lingą atgailą. Kritika be atgailos dvasios 
yra bažnytinio gyvenimo supasaulinimas. 
Kas Bažnyčioje kritikuoja kitus, išskirda
mas patį save, tas yra fariziejus, kritikuo
jąs šventykloje besimeldžiantį muitininką. 
Čia tad ir glūdi priežastis, kodėl daugelis 
bažnytinio gyvenimo „reformatorių“, pra
dėję savo darbą kritika, pasiliko nevaisin
gi; jų kritika buvo" kaltės nurodymas, pa

nčiam jos nesigailint“.
Užtenka, jei vieną tylų vasaros vakarą 

bent vienas žiogas pradeda čirpti, — tuo
jau visas jų legijonas paleidžia savo bal
sus! Ir kuris taip lengvapėdiškai apkalba 
ir tauškia, ar jis supranta, kaip greitai ap
link pradeda šmeižti ir nesąmoningai kal
bėti. O kaip neapsakomai sunku visa tai 
atitaisyti! Kun. P.D.

Pamaldos •
KETTERING — šį sekmadienį, lapkričio

Bažnyčioje. Jeigu Bažnyčios gyvenime yra 
nurodomos įsiveisusios ydos, pasitaikan
čios nuodėmės ir nedorybės, tai šis nuro-

22 d., 12 vai., St. Edward bažn., London 
Road. Kviečiami plačiosios apylinkės tau 
tiečiai.

Pabudimas
Bet šiedu tik susišaipė ir nusisuko tolyn. 

Valentui dabar ir nuovados viršininkas nė 
už ką. Šoka sau su ja ir... ką jis man? Jau 
čiasi net išdidus.

— Ne kas, brace, kai šiukšlės maišosi po 
kojų! — priėjęs skundėsi • Braze viršinin
kui. Bet šis tik surietė šypsnį nuskustoje lū 
poje ir nieko nepasakė.

Dar keletą kartų apsisukę, Valentas ir 
Irutė dingo už durų. Vienas kito rankos ne
paleisdami ,per tamsią priemenę jie nuėjo 
į gonkelį.

— Oi, kokia žvaigždėta naktis!
žvaigždėtos nakties jis beveik nematė. 

Jis tik laikė jos ranką ir stengėsi būti kiek 
galima arčiau. Ji pasitraukė prie gonkelio 
krašto ir atsirėmė į skersinį.

— Kas pas jus gero?
— Pas mane? Kas pas mane gali būti? 

Nieko.
Jis prisikišo taip arti, kad nosimi beveik 

* siekė jos plaukų garbanas virš smilkinio. 
Nuo* jos. plintantis aromatas jo mintis tar
tum paraližavo.

— Ką jūs? Pamatys!
— Nepamatys...
— Geriau pasakykite ką nors. Pasakyki 

te .kaip jums sekasi mokytis.
Truputį lyg atsipeikėjo.
— Mokytis? Sekasi... Aš vaikščioju pas 

vieną mokytoją. Mokytis labai įdomu...
— Man patinka, kad jūs mokotės. Jūs 

ir atrodote toks, kad turite mokytis.
Jis nebesuranda žodžių. O norėtųsi da

bar viską pasakyti. Pasakyti, kad jis visą 
laiką galvojo tik apie ją. Tik apie ją! Vežė 
rugius, piovė vasarojų, arė lauką, važiavo 
žiemą šaltyje į malūną ir galvojo tik apie 

'ją. Vakare atsigulęs klausėsi, kaip po grin
dimis pelytė krapši, ir galvojo tik apie ją. 
Naktį pabudęs galvojo tik apie ją. Jis ir 
mokosi, rodosi, tik dėl jos... jausdamas, 
kad jai tai patinka. Norėtųsi, pasakyti, 
bet...

Priemenėje kažkas brakštelėjo. Ji atsi

J. PAUKŠTELIS

traukė nuo jo.
— Iš tikrųjų, koks šaltas oras!
— Jums šalta?
— Einam šokti — sušilsime.
Ji nuėjo pirma. Prie jos tuoj Braze.
— Pirma, panele, pasididžiavai... Tai 

gal dabar nebesididžiuosi?—Paėmė per pu
siau ir, smarkiai išsirietęs, ėmė suktis.

Prie Rožytės priėjo Valentas. Linksmas, 
žydintis.

— Gal apsisuksime, Rožyte?
Ši jau buvo bededanti ranką jam ant pe

ties, bet atsiminė motiną.
— Ne, Valensiuk... aš šeimininkė... man 

reikia užimti svečius, — kalbėjo tik vienu 
pirščiuku prisilietusi jo rankos. — Geriau 
tu mano vietoje išvesk viešnias.

— Galiu ir viešnias.
Jis išvedė Treškos Paliutę.

Rožytė žiūrėjo į juos ir dūsavo: aš jau ne
žinau!.. Ko taip būti, tai geriau visai...

Valentas nuėjo į kamarą alaus įleisti. Ne 
tikėtai pas jį atsirado Irena.

— Tai, vadinasi, iš tos bačkos?
— Iš tos.
Atsuko volę, kibirą pakišo, alus šnypščia, 

švirkščia.
— Oi, ar nešaus?
— Ne... tik truputį pasispardys.
Baltos putos bėga jam per rankas.
— O kur alus?
— Čia ir yra alus.
— Dieve, tai pirma jūs jame rankas nu

siplaunate, o paskui duodate gerti?!
— Tai jau toks įstatymas.
Jis nusišluostė rankas į maišą ir norėjo 

vėl taip arti atsistoti, kad siektų smakru 
jos garbanas ir jaustų smilkinio plazdėji
mą.

— Atsargiai... čia tai tikrai gali mus pa
matyti.

Grįžus į pirkią, vėl prie jos Braze. Alus 
iš burnos muša.

— Gal polkutę, panele?
Morkuvienė nebegali žiūrėti; ir proto ne

turėjimas — argi jam tokia?! Ūkininkui rei 
kalinga gaspadinė, kad ir prie pečiaus, ir 
prie svečiaus. O čia... Nelaimei Edvardas 
ją ir atsivežė! Geriau būtų buvę, jei būtų 
su broliene atvažiavęs.

Kentusi nekentusi Morkuvienė ėmėsi 
„diplomatijos“.

— Ponas viršininkas taip mažai šokate, 
— prisigretinusi čiauškėjo nuovados virši
ninkui. — Išveskite mano brolio dukterį. 
Miestietė ponui geriau pataikys negu pa
prastos kaimietės.

Kai Irutė bus išvesta, tada gal tas kiušas 
Rožytę išves! — galvojų Morkuvienė.

Viršininkas tuoj suprato „gudriąją diplo 
matiją“ — kitam šokiui išvedė „miestietę“ 
ir ilgai jos nepaleido. Orus, rimtas, vis kai 
bėjo apie miestą, — apie teatrą, operą, 
apie kino artistus, vaidinimą, — stengėsi 
pasirodyti ne mažiau, o gal net daugiau iš
silavinęs, negu tie, kurie universitetus lan
ko.

Bet Braze ir dabar Rožytės neišvedė.
Morkuvienė tiesiog širsti pradėjo: tai ko 

čia ir važiavai, jei jau toks? — šnabždėjo 
sau. Nebesikęsdama norėjo prieiti ir pasa
kyti (žinoma, neva juokais): šeimininkę, 
šeimininkę prašau pašokdinti, matote, kad 
nori.

Arba:
— Kad ir svetelis nemandagus: šeiminiu 

kė laukia, kad išvestum šokti, o svetelis ir 
neišvedi.

Tuo tarpu, rankas trindamas, katino 
žingsniu prie Valento prisėlino kunigas.

— Che... tai kaip gyvenasi, norėjau pa
klausti?

— Nieko, gerai.
Kunigas apsiliejo šypsena, — skruostuo

se dvi apvalios duobutės įsispaudė, — ti
riančiomis akimis pasižiūrėjo į vaikiną.

— Ir aš manau, kad gerai!
Paskui staiga surimtėjo, paėmęs už alkū

nės, pasivedė jį į kampą.
— Jau seniai rengiausi su tavimi pasi

kalbėti. Mat, girdėjau, balsą neblogą turi— 
gal sutiktum prie bažnyčios choro...

— Nežinau...
— Pagalvok... repeticijos daromos tik 

sekmadieniais, ilgai nesugaiši...
— Pagalvosiu.
— Būtų gerai — choras dabar perorga

nizuojamas.
Kunigas palaukė, vėl rankas patrynė — 

che.
— O kaip prie pavasarininkų — ar neno 

return priklausyti? Skausgaliečių keletas 
jau priklauso.

— Nežinau.
— Taip pat pagalvok. Jauniems reikia. 

Šūkiai tokie gražūs. Nuodėmė būtų niekur 
nepriklausyti.

— Pagalvosiu.
Priešingame kampe stovėjo Irena ir darė 

ženklus Valentui dumti nuo jo šalin. Bet 
šis nedrįso. Kunigas, rodos, jau norėjo nu
eiti, bet staiga lyg ką atsiminė:

— Tiesa (patrynė rankas), girdėjau — 
kaip ir' mokytis pradėjai?

— Truputį.
— Karpiškiuose?
— Ihm.
— Labai gerai, kad lavinies. Labai ge

rai. Tik — che-che-che, sako — tas Karpiš- 
kio mokytojas gerokai suvaikėjęs, jau su 
anuo2į>asauliu kalbąs.

— Nežinau, — truktelėjo pečiais, — prie 
manęs nekalba.

— Reikia apsižiūrėti, — pagrasė, kilste
lėjęs baltą pirštą sau prie nosies, — kad 
nebūtų veltui sugaištas laikas — kad ne
susilauktum neigiamų rezultatų...

Pasikalbėjimą nutraukė „miesto šarka“.
— Atsiprašau, kunige. — kiek kaprizin

gai tarė, — jūs ne tik pats nešokate, bet 
dar ir kitiems šokti trukdote!

— Prašau, prašau, panele, prašau! — su 
lingavo kunigas. — Netrukdysiu.

Po vakarienės, krupniko išgėrus, svečiai 
vieni išglebo, apsnūdo, kiti — atvirkščiai— 
pažvalėjo, liežuviai visai atsipalaidavo. Ma 
lūnininkas Pliūra ištraukė Blazei iš dantų 
kavalierišką pypkelę su sidabriniu žiedu ir 
vogruoja:

— Duokš paragauti... praloto giminės 
dūmas skanesnis negu mūsų — prastų.

Paptelėjo keletą kartų:
— Na taip .— visai neblogas — kažkuo 

dvasišku atsiduoda. Ar nenorite, vyrai, ir 
jūs paragauti praloto giminės pypkės 
dūmo?

— Duok, duok, — tiesė ranką Jonaičiu- 
kas. Paėmė, patraukė kartą, kitą.

— Teisybė — geras dūmas — kodylu

muša! Ko gi reiktų, kad mūsų dūmas būtų 
toks...

Visi iš eilės ragavo praloto giminės pyp
kės dūmą ir visi stebėjosi jo gerumu, gal
vas kraipė.

Siūlė ir seniui Morkui paragauti, bet šis
— jau visai nusilesęs, linksmybės pilnas, 
mojo ranka ir juokėsi iš pilvo: hu-hu-hu!
— Palauks ir vėl: hu-hu-hu! kaip kunku 
liuojantis katilėlis.

Tuo tarpu „praloto giminė“ dar labiau 
rietėsi, užstalėje sėdėdamas, ir šnabždėjo: 
ragaukite, kiek norite... Tik prieš mane, 
brace, jums per žemas klynas.

O kunigėlis tuo tarpu mergąites kalbino 
(juk dvasiško vadovo pareiga nė vieno ne
aplenkti!).

— Kaip. Paliutė, gyveni? Kodėl praeitą 
kartą^Susirinkime nebuvai? Ar mama nelei 
do? — klausė ir paėmęs laikė jos ranką.

Paliutė čiaupėsi: taip jau išėję...
— O kas gero pas Onutę? — taip pat, pa 

ėmęs jos ranką, klausė, — kada į pavasari
ninkus įsirašysi?

Onutė visiškai sumišo, net drebulys pra
dėjo krėsti: įsirašy-ysiu kada nors...

Pagaliau kunigas išsitraukė iš užančio 
juodą svogūnėlį — laikrodį:

— Oi-oi!.. -
Perlaukiečiams svečiams išvažiavus, pra

dėjo judėti ir čiabuviai. Tik jaunimas, di
desnę laisvę pajutęs, šoko dūko, kol lempa,- 
žibalo pritrūkus, pradėjo gesti.

Svečiams vos išsiskirsčius, Morkuvienė 
susirgo — virto užkrosny į lovą ir vaitojo; 
oi, galva pusiau plyšta, nedaturėsiu! Mer
gaitės — Rožyte, Marijona, sumirkykite 
skarelę, pridėkite. O-oi!

Rožytė mirkė, dėjo .Marijona kojas nu
avė.

— Visos jos vienodos, ar kaimietės, ar 
inteligentės, — kambariuke, rengdamasis 
gulti, bambėjo notaras. — Neišdegė reika
las — savo nepasiekė — ir serga, ir laks
tyk apie jas su buteliukais...

Rytą Morkuvienė atsikėlė, bet kalbėjo to 
įdu sukežusiu, dejuojančiu balsu, tartum 
namie būtų atsitikusi kokia didelė nelai
mė — trobos sudegusios, audra, ledai javus 
išmušę, vaikas kūdroje prigėręs. Broliui 
skundėsi sunkiu gyvenimu, blogais metais, 
nepritekliais.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
KALĖDINIS PABALTIEČIŲ BAZARAS

Gruodžio 11-12-13 d.d. Londone ruošia
mas pabaltiečių kalėdinis bazaras. ,

Lietuviams bazare atstovauja Londono 
Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambūris.

Kad lietuviškasis skyrius šauniai galėtų 
pasirodyti, Sambūris kviečia ko gausiau
siai aukoti jam ir siųsti fantų parduoti-

Viską prašom siųsti: „Dainavos“ Sambū
riui, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Pelnas skiriamas senelių ir vargan pate
kusių tautiečių šalpai.

LABDARYBĖS VAKARAS

Londono Lietuvių Šv. Onos Moterų D-jos 
jau ilgą daugiau kaip 60 metų istoriją puo
šia gražūs, tyliai atliekami labdaringi dar
bai. Dabar, Advento išvakarėse, sekantį 
šeštadienį — lapkričio 28 d., 7.30 vai. va
kare, ruošia savo tradicinį rudens vakarą 
parapijos salėje, 345A, Victoria Park Road, 
su įdomia programa, turtinga loterija, gera 
muzika ir šokiais. Šio vakaro pelną draugi 
ją skiria vaikų Kalėdų Eglutei ir seneliams 
kalėdinėms dovanėlėms. Tautiečiai iš viso 
didžiojo Londono kviečiami atsilankyti, nes 
visi yra mielai laukiami! Parap, koresp.

NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 28 d. 6.30 vai., Meadows Com
munity Centre salėje, Queens Drive, netoli 
Midland gelež. stoties, Lietuvių Taut, Sąjū
džio skyr. rengia

Kariuomenės šventės Minėjimą.
Programoje paskaita ir meninė dalis.
Po programos šokiai. Veiks baras.
Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 

minėjime dalyvauti.
Sekmadienį, 29 d., St. Patrick's bažnyčio

je 12.15 vai. už karius pamaldos.-
L.T. Sąj. Vaidyba

BRADFORDAS
Kariuomenės šventė Bradforde

Lapkričio 28 d., 6 vai., Lietuvių Vyties 
Klubo patalpose, 5, Oak Villas, Manning
ham Lane, rengiamas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

Programoje: A. Dičpetrio paskaita, plokš 
telių muzika ir kita.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami mi 
nėjime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. V-ba

CORBY
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Corby sk. valdyba lapkričio mėn. 
22 d. 5 vai. p.p., sekmadienį St. John Am
bulance Hall šaukia

Visuotini Skyriaus Narių Susirinkimą.
Prašome susirinkti punktualiai, nes sa

lę gavome ribolam laikui.
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius 

kam tik rūpi mūsų bendri lietuviški rei
kalai. Sk. Valdyba

STOKE-on-tRENT
Kariuomenės minėjimas

1959 m. lapkričio 28 d., 6 vai. p.p., Tun
stall Town Hall ruošiamas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

Programą išpildys Bradfordo Atžalynas. 
Šokiams gros Havajų orkestras.

Tikimės, kad mūsų mažą koloniją 
parems kaimyniniai skyriai, todėl visus lie 
tuvius prašom atsilankyti į tos mums bran 
gios dienos minėjimą.

Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
ŠEPUTIS Domas, gimęs apie 1897 m. Kai 

niškėse, pats ar žinantieji apie jį, prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

TARASEVIČIUS Romualdas, sūnus Juo
zo’, pats ar žinantieji apie jį, prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

KNYGOS TIK UŽ PUSE KAINOS!
Gustaitis — Anapus teisybės — 8 šil.
Savickis — Raudoni batukai — 5 šil.
Valančius — Vaikų knygelė — 3 šil.
Mauriac — Gyvačių lizdas — 9 šil. 6 p.
BūdaVas — Uždraustas stebuklas— 10 š.
Maupassant — Moters širdis — 10 šil.
Lazdynų Pelėda —Motulė paviliojo—2
Pietaris — Lapės pasaka — 2 šil.
Zobarskas — Doleris iš Pittsburgo —2
Rolland — Petras ir Lucija — 4 šil.
Dovydėnas —Per Klausučių ulytėlę—3 š.
kjazalaitė — Mėnuo vadinamas me

daus — 9 šil. 6 p.
Jankus — Po raganos kirviu — 5 šil.
Andriušis — Anoj pusėj ežerėlio — 5 šil.
Andriušis — Tipelis — 10 šil. 6 p.
Naujai'gauta:
Istorinės Lietuvos albumas — 5 sv. 5 šil.

Šeinius — Vyskupas ir velnias — 21 šil.
Be to, Lietuvių Enciklopedijos prenume

ratoriai prašomi atsilyginti už XVIII tomą.
Rašyti: DAINORA, 49, ThOrilton Avė., pų lankytojams primintumėm mūsų tėvy-

LonęĮon, W.4. nės nedalią, kokios tautybės palaidotasis,

...1 įli ĮiUlBWItĮ~.g^'TW3W!!l
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J. Medaitis (ELI)

i
::

:: TRADICINĮ BALIŲ,
H;

Geležinkelių valdyba .spartina karo ap
griautos centrinės stoties atstatymą. Kitų 
metų vasarą pro Miuncheno geležinkelio 
stoti praeis šimtai tūkstančių maldininkų 
— Edcharistinio Kongreso dalyvių. Už tai

Londonas neriasi į miglas, o atstovai (jų 
daugumas suvažiavime yra gavę kokias 
nors pareigas) skuba baigti tartis ir sklrsty

Siūbuoją kilnojamieji kranai ir kurtinąs 
gręžtuvų triukšmas — tai pirmieji įspū-

MANCHESTERIS

VOKIETIJA

š.

š.

MANCHESTERIO RUDENS DIENOS
Lapkričio 7 d. Manchesterio ramovėnai 

suruošė kariuomenės dienos minėjimą. Che 
etham salėn gausiai susirinkusiems tautie
čiams M. Bajorinas skaitė įdomią paskaitą. 
Svečiai kun. A. Kazlauskas ir anglų legio
nierių atstovas Martins tarė sveikinimo žo
dį. Meninėje dalyje šauniai pasirodė ramo- 
vėnų vyrų choras, fortepionu pritariant Ru 
daičiui (jis ir paruošė chorą). Mažytė, vos 
5 metų, Kuraitė pašoko sudėtingų baleto 
numerių. Irena ir Antanukas Jokubauskai 
padeklamavo patriotinių eilėraščių. Navic
kaitė išpildė eilę fprtepiono dalykų. Progra 
mos dalyviams už meniškai ir nuoširdžiai 
išpildytą programą susirinkusieji nepasi
gailėjo katučių.

Himnu baigta oficialioji dalis. Toliau jau 
kas į turtingą lietuvišką bufetą, kas šoko 
ar užkandžiavo, traukė loterijos bilietus ar 
dainavo.

Sekmadienį'Eccles mieste ramovėnai su 
savo vėliava, tautiniais kaspinais ir gražiu 
vainiku dalyvavo anglų žuvusių karių pa
gerbime. Kadangi vien tik lietuviai iš dau
gelio kitataučių pasirodė, tai anglų visuo
menė buvo labai sužavėta, o Lietuvai tuo 
surasta bičiulių.

Spalio mėn. buvo surengtas Mancheste
rio lietuvių socialinio klubo narių pobūvis. 
Vietos visuomenės veikėjų gražios prakal
bos, tautinės dainos, šeimininkės Dainaus- 
kienės ir jos talkininkių Pilkauskienės ir 
Pakalnienės lūžtą stalai ilgai bus prisimin
ti.

Šiomis dienomis DBLS Manchesterio sky 
rius turėjo susirinkimą, kuriame aptarta 
busimojo suvažiavimo reikalai ir išrinktas 
Jaloveckas atstovauti skyriui.

Pilkauskų šeima suruošė Klubo patalpo
se gražias savo dukrelei Janinai vestuves.

Jauniesiem? Venckams ir Palkimams ru
denio gandrai nepasigailėjo dovanų: abiem 
šeimom gimė sūnūs. Džiaugiasi ir sveikina 
manchesteriečiai padidinus jų koloniją.

Sav. kūrėjas Gerdžiūnas serga ir guli 
Christ ligoninėje, kurioje jam padaryta 
kaklo operacija. Dainutis

BAD ZWISCHENAN
MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMAS

Ši mažytė judri apylinkė, neseniai pami
nėjusi Tautos šventę, vėliau sudariusi baž
nytinį komitetą, kuriam vadovauja Povi
las Kazirskis, artinantis Vėlinių dienai pa
sirūpino mirusiais tautiečiais. Apylinkės 
nariai dosniai suaukojo mirusiųjų kapams 
sutvarkyti. Valės Kazirskienės ir Genės 
Jankevičienės didele darbo auka, talkinant 
vienam kitam asmeniui, tautiečių kapai bu 
vo pagrindinai sutvarkyti ir papuošti.

Wehneno stovyklos lietuviai prieš kelio
lika metų išsirūpino Oldenburgo katalikų 
kapinėse žemės sklypą lietuvių kapinėms, 
kuriose palaidota apie 40 asmenų iš buvu
sios Wehnen stovyklos ir Oldenburgo apy
linkės. Nors iš Wehneno stovyklos persike 
lūs gyventi į Bad Zwischenan, nutolta 20 
km. nuo kapinių, bet Vėlinių išvakarėse, 
kaip ir ankstybesniais metais, organizuotai 
autobusu ir kitomis susisiekimo priemonė
mis ir nepalankiam orui esant susirinko di 
delis lietuvių būrys su gėlėmis ir žvakutė-

Suvažiavimai visados laukiami. Kartais 
dėl jų net nerimaujama, kai dėl ko nors 
nusitęsia jiems šaukti laikas. Kaip žinia, 
šiemetinis suvažiavimas taip pat vėlokas, 
supuolęs jau su vėlyvuoju rudeniu, vien 
dėl to, kad užtruko Lietuvių Namų Akc. fi
ves balansų sudarymas.

Savo metu tų suvažiavimų, be abejo, 
laukdavo didesnis žmonių skaičius. Buvom 
tūkstančiai! Šįkart, pasirodo, suvažiavo 19 
skyrių 23 atstovai, pasiryžę kalbėti 650 na
rių vardu.

Atidaro Sąjungos pirmininkas inž. J. Vii 
činskas ir suvažiavimui pirmininkauti pa
kviečia V. Ignaitį, sekretoriauti Narbutienę 
ir A. Balsį.

Sveikinimai šiek tiek išduoda rūpestingu 
mo nuotaikas. Tai pažymi savo sveikinamo 
joje kalboje ir Pasiuntinybės Patarėjas V. 
Balickas (jo kalbą spausdiname atskirai) 
ir ilgametis DBLS valdomųjų organų narys 
Londone Lietuvių parapijos klebonas kun. 
A. Kazlauskas. Kun. A. Kazlauskas sako, 
kad Sąjungoje jaučiama apatija, o akcinin
kai kelia susirūpinimo. Siūlo griežtai, bet 
drausmingai svarstyti reikalus, o ta proga 
prisimena Sąjungos talką ir paramą lietu
viškiems reikalams (bažnyčiai, mokyklai) 
pačiame Londone.

Išrinkus komisijas (mandatų: Levinskas, 
Deveikis, Zokas ir nominacijų: Blotnys, Ka 
sparas, Zdanavičius), išklausoma praeito 
suvažiavimo nutarimų (skaitomas protoko
las), DBLS Valdybos vicepirmininkas J. 
Bendorius pateikia skyrių darbo apžvalgą, 
iškeldamas tai, kad Sąjungos mažėjimas 
šiuo metu nėra kuo nors kritiškas.

1958 m. finansinę apyskaitą pristato 
DBLS iždininkas S. Nenortas (ji buvo jau 
skelbta „Eur. Lietuvyje“).

Revizijos komisijos vardu protokolą skai
to A. Jaloveckas.

Pasisakydami dėl visų tų dalykų, atsto
vai pažymi, kad kai kurie skyriai turi pa
kankamai daug pinigų ir jais galėtų parem 
ti centrą. Bet taip pat keliamas balsas pa
naikinti nario mokestį ir paskirstyti sky
riams tam tikras kontribucijas.

„Europos Lietuvio“ reikalu iškeliama ke- džiai, išlipus Miuncheno traukinių stotyje, 
lėtas smulkesnio pobūdžio pastabų.

Sąjungps pirm. inž. J. Vilčinskas, kalbė
damas apie Sąjungos veiklą, pradžioje ap
žvelgia tarptautinę padėtį ir mūsų reikalą 
įvykiuose, ypač vertindamas tokius faktus,
kaip Pavergtųjų tautų savaitė ar Pabėgėlių jau dabar stoties viršininkas suka galvą, 
metai. Nukreipdamas žvilgsnį į kraštą, iš
kelia bolševikų pastangas paveikti „kultūri 
nio bendradarbiavimo“ ir kitokiomis prie
monėmis svetur esančius lietuvius, krašto 
rusifikaciją ir nuolatinį dėmesį tremtyje 
gyvenančiųjų lietuvių darbui, kiekviena 
proga puldami bet kokius čia vykstančius 
pasireiškimus.

Sąjungos politiniai pasireiškimai buvo 
Vasario 16 d. minėjimo suruošimas kitatau 
čiams Londone, kuris rado gero atgarsio 
spaudoje, telegramos Vatikanui ryšium su 
noru uždaryti Pasiuntinybę. Baltų tarybos 
atgaivinimas ir bendrai visų trijų tautybių 
suruoštasis birželio įvykių minėjimas, pa
ruošiamieji darbai „Refugees for Refuge
es" koncertui, dalyvavimas PET, PEN ir 
kitų tarptautinių organizacijų darbuose.

Socialinei globai plėsti trūksta ir lėšų ir 
žmonių, tačiau buvo ateita į pagalbą, kai 
ji būtinai buvo reikalinga. Čia taip pat da

fnis į savo tautiečių amžinojo poilsio vietą lyvauta tarptautinėse šios srities organiza- 
— kapines, nulenkti pagarbiai galvų ir pa- cU°se> pagelbėta išsiųsti mirusiųjų paliki- 
siųsti į Aukščiausiąjį atodūsių už jų sielas. mus- Balto ir lietuvių siuntinius.
Mūsų klebonas kun. P. Girčius Vėlinių die- Kultūrinėje srityje teikta parama Centri 
nai pritaikytu žodžiu prisiminė palaidotuo- n*° skyriaus turimajai bibliotekai, išleistas 
sius šiose kapinėse, tėvynėje mirusius, žu- Šlaito eilėraščių rinkinys, suruoštas lita
vusius dėl tėvynės laisvės partizanus, toli- ratūros vakaras, kurio programoje dalyva- 
mame ištrėmime esančius ir visus tuos, ku vo V. šlaitas, R. Spalis ir D. Sadūnaitė-Sea 
rių kapai apleisti ir'kurių gyvieji nebepri- ley> suruošta Dr. M. Alseikaitės-Gimbutie- 
simena. Visiems bendrai pasimeldus, sugie- n®s paskaita, rūpintasi „Europos Lietuviu“, 
dotas Viešpaties Angelas. Vokiečiai, gausiai Palaikyti glaudūs ir nuoširdus santy- 
lankiusieji artimųjų kapus, gėrėjosi lietu- kiai su lietuviškais veiksniais, išnyko kolo 
vių vieningumu prisimenant mirusiuosius.

Tą pačią dieną mūsų klebonas pašventi
no prieš 2 metus mirusiam Vincui Šešta
kauskui pastatytą gražų paminklą.

Paminėtina, kad 1948 m. Vasario 16 d. 
proga bendromis pastangomis šiose kapi
nėse pastatytas gražus kryžius su lietuviš
kais ornamentais ir koplytėle, o jo papėdė
je iškaltas įrašas:

„Tremtinio kryžius jus palaužė
Šioj vargo žemėj svetimoj.
Nebegirdėsit varpo gaudžiant 
Laisvoj tėvynėj Lietuvoj“.

Iškaltas įrašas ir vokiečių kalba. Kapi
nėse yra ir daugiau lietuviškų kryžių su 
koplytėlėmis ir statulėlėmis.

Gaila, kad šiame krašte ne visur taip 
gražiai rūpinamasi organizuotai tautiečių 
kapais. Kapai vaizdžiai pasako šio krašto 
žmonėms, kurio krašto atklydėliui jie su
pilti. Teko matyti kapinėse neseniai pasta
tytą gražų antkapį, kuris šio krašto kapų 
lankytojui nieko nepasako, jei šalia lietu
viško teksto neparašoma šio krašto kalba, 
iš kur mirusysis kilęs. (Vokiečiai pabėgė
liai dažniausiai kilimo vietą pažymi). Dar 
daroma klaida, kai antkapyje įrašoma visa 
eilė nuliūdusių vardų ir pavardžių artimų
jų, ir tai tik sudaro kitataučiams mįslę, ar 
tie žmonės mirę, ar tik kandidatais įrašyti.. timųjų kapus. 
Būtų prasmingiau, jei vietoje tokių nerei
kalingų (svetimame krašte) įrašų būtų pa
žymėta, iš kur žmogus kilęs, arba „Lietu
vai netekus laisvės, priglaudė svetinga že
melė“, ar ką nors panašiai. Tokiu būdu ka
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VISUOMENINIO DARBO DIENOS

nijose trynimasis (Londonas, Derby).
Savo kalboje inž. J. Vilčinskas palietė ir" 

Sąjungos santykius su Lietuvių Namų Akc. 
B-ve ir pateikė su tuo susijusius svarsty
mus.

Trumpai pasisakius dėl kai kurių jo iš- 

ir tuo pačiu būtų pareiškimas lyg dėkingu
mo šio krašto gyventojams ir mūsų buvi
mo pėdsakai šiame krašte liktų ilgesniam 
laikui.

Statantiems antkapius nereikėtų, kaip ne 
retai atsitinka, įsivaizduoti viską žinan
čiais ir neklystančiais, bet pasitarti su savo 
klebonais, apylinkių valdybomis ar dau
giau nusimanančiais asmenimis, nes ir ant
kapių tinkamas pastatymas yra ne tik re
liginė, bet ir tautinė reprezentacija, čia 
kaip tik tinka A. Dambrausko - Jakšto žo
džiai: „Kur du stos — visados daugiau pa
darys“.

Pasidžiaugus šios apylinkės gyventojų 
nuoširdžiu kapinių sutvarkymu, jų pager
bimu ir iš savo skurdžių išteklių paskyri
mu aukų, su kartėliu tenka pastebėti, kad 
didžiosios daugumos Oldenburgo kapinėse 
palaidotųjų giminės, gyvendami užjūriuo
se, gerai ir sočiai įsikūrę, užmiršta savo ar-

Norintieji Oldenburgo kapinėse palaido
tų savo artimųjų kapus tinkamai tvarkyti, 
gali kreiptis į Bad Zwischenan lietuvių baž 
nytinio komiteto pirmininką: Povilas Ka 
zirskis. (23) Bad Zwischenan i.Oldb., OI 
denburgerstr. BĮ. 3/29.

St. Motuzas 

keltųjų dalykų, išklausomi dar du prane
šimai: Tarybos pirmininko Dr. S. Kuzmins
ko ir Lietuvių Namų Akc. B-vės vyr. direk 
toriaus M. Bajorino. Abu pranešimai susi
ję su lietuvių Namų Akc. B-vės reikalais. 
Ties jais ilgiausiai sustojama.

Sekmadienio rytą Londono parapijos kle 
bonas kun. A. Kazlauskas Lietuvių Namuo 
se suvažiavimo dalyviams atlaiko pamal
das.

Suvažiavimo posėdis pradedamas visa va 
landa anksčiau negu buvo programoje nu
matyta.

V. Ignaitis kalba apie mokyklas (jo pra
nešimas bus spausdinamas „E. Lietuvyje“). Padaugėjo direktorių 
Diskusijose pasisakoma, kad būtų įsteigta 
pranešėjo siūlomoji mokyklų komisija, re
miami skautai, rūpinamasi mokyklų patal
pomis, sudaromos šio krašto lietuviškoms 
mokykloms tinkamos programos, mokyto
jais kviečiami ir nemokytojai inteligentai.

Po Sąjungos pirmininko inž. J. Vilčins
ko pakartotinio pasisakymo dėl Lietuvių 
Namų Akc. B-vės reikalų pasiūloma rezo
liucija, kuri „suvesdina“ DBLS ir Lietuvių 
Namų Akc. B-vę (Bendrovei nustatomi 7 
direktoriai vietoj iki šiol buvusių 5, ir nab 
ji papildomai renkami iš DBLS valdybos), 
pereinama prie rinkimų.

Sąjungos pirmininku kandidatuoja Ste
pas Nenortas. Jis ir ištenkamas. Sąjungos 
valdybon išrenkami: J. Vilčinskas (I vice
pirmininkas), J. Lūža (II vicepirm.), V. 
Strimas (iždininkas)į A. Pranskūnas (sek
retorius) , J. Bendorius (narys finansiniams 
reikalams), S. Kasparas (narys organiza- tis į namus, nes dažnam kelias tolimas, o 
elniams reikalams). pirmadienį laukia darbas.

Maldininkus priims svetingai
MIUNCHENAS RUOŠIASI EUCHARISTINIAM KONGRESUI

kaip reikės tvarkyti padidėjusį traukinių 
judėjimą.

Jei jau geležinkelio valdybai iškyla ne
mažų uždavinių ryšium su artėjančiu kon
gresu, tai ką jau bekalbėti apie tuos asme
nis, ant kurių pečių guls ir kongreso pro
gramos parengimas ir paties kongreso pra- 
vedimas!

Kongresas įvyks 1960 m. liepos 31 - rug- 
piūčio 7 dienomis. Užsuktos spyruoklės pa
lengva ima judinti organizacinio mechaniz 
mo ratukus.

Skaičiuojama, kad į kongresą atvyks iš 
pačios Vokietijos ir kitų šalių per 900.000 
katalikų. Kur juos apnakvinti? Kaip pa
valgydinti? Pats Miunchenas — trečiasis 
savo didumu miestas Vokietijoje po Berly
no ir Hamburgo — vos tik prieš dvejis me
tus susilaukė milijoninio gyventojo. Tad su 
talpinti dar kita tiek svečių, kad ir trum
pam laikui, nėra lengva. Tiesa, Miunche
nas turi 470 viešbučių, pensionatų, užeigos 
namų. Bet juose tik 15.000 lovų.

Tad jau dabar kongreso Patalpų Komisi
ja yra užsakiusi visus kambarius, kuriuos 
viešbučiai gali' skirti kongreso dalyviams. 
Kadangi jų skaičius palyginti nedidelis, tai 
į viešbučius turės laimę patekti tik svar
besnieji kongreso programos išpildytoj ai 
bei įžymios asmenybės.

Kiti kongreso dalyviai turės pasitenkinti 
privačiais kambariais ir nakvynėmis mo
kyklose, sporto salėse, palapinėse (jauni- 

. mas). Bet ir tai ne visi kongreso dalyviai 
galės apsistoti pačiame Miuncheno mieste. 
Pirmenybė bus teikiama aukštiesiems dva
siškiams ir žymiesiems pasauliečiams; to
liau — paskaitininkams, choristams; vėl to 

• liau — svečiams iš užjūrio ir iš Europos. 
Patys vokiečiai, kurie, be abejo, sudarys 
didžiausią dalyvių grupę, bus priversti pa- 
sisklaidyti Miuącheno apylinkėse iki 100 
km. spinduliu. Pavyzdžiui, Ingolstadto mies 
tas priglaus 4000 dalyvių. Bet susisiekimo 
priemonės, parūpintos vien kongreso sve
čiams, padės nugalėti susidariusius nepato
gumus.

Kainos už nakvynę vienam asmeniui at-

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ 
„DAINAVOS“ SAMBŪRIS

maloniai kviečia visus atsilankyti į savo

kuris Įvyks 1959 m., lapkričio mėn., 21 d., 
šeštadienį, Lietuvių Namuose, 

1, Ladbroke Gardens, W.ll.
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 3/6

Staliukus galima užsisakyti iš anksto tel. PARk 2470

Tarybon: S. Kuzminskas (pirmininkas), 
kun. A. Kazlauskas (vicepirmininkas), K. 
Klegeris (sekretorius), o nariais Dr. K. 
Valteris, P. Bulaitis, V. Ignaitis, K. Devei
kis.

Revizijos komisijon: A. Jeloveckas, P. 
Duoba ir Petrauskas.

Kandidatais į Lietuvių Namų Akc. B-vės 
direktorius: J. Lūža, A. Pranskūnas, J. Ben 
dorius ir S. Nenortas.

Išklausę naujojo Sąjungos pirmininko 
kalbos ir pasisakę bėdinaisiais reikalais, 
suvažiavimo dalyviai saugieda Himną' ir 
tuo baigia savo darbus.

Lietuvių Namų Akc. B-vės oficialiame su 
sirinkime paskaityti protokolai ir balansai 
ir visi priimti.

Pernykštis suvažiavimas buvo paskyręs 
100 svarų Bendrovės direktoriams atlygini 
mo (jis nebuvo paimtas). Šįkart direkto
riams nebeskiriama nieko.

Susirinkimas suteikia direktoriams teisę 
įsiskolinti iki dvigubos akcijų kapitalo su
mos — iki 22.000 svarų.

Direktoriais prirenkami prie esamųjų tri 
jų — M. Bajorino, T. Vidugirio ir Adamo
nio — dar šie nauji: J. Lūža, A. Pranskū
nas, J. Bendorius ir S. Nenortas. Iki šiol su 
sirinkimų buvo nustatyta rinkti 5 direkto
rius. Dabar tai pakeista.

rodys maždaug taip: viešbučiuose pensio
nas — 25-35 DM dienai; pusė pensiono, t.y. 
už nakvynę, pusryčius ir pietus arba vaka
rienę — 20-30 DM dienai; studentų bendra 
bučiuose, religiniuose institutuose, semina
rijose ir nuolat išnuomojamuose kamba
riuose — 7 DM už vieną pernakvojimą (be 
maisto); salėse, privačiuose kambariuose 
šeimose, palapinėse ir stovyklavimo aikš
tėse — nuo 2 iki 3 DM už pernakvojimą.

Kongreso dalyviai, kurie atkeliaus Miun 
chenan iš kitų žemynų, turės pateikti, kaip 
jau įprasta platesnio masto tarptautiniuo
se suvažiavimuose, skiepijimo nuo raupų 
pažymėjimus, nesenesnius kaip 2 mėnesiai 
(šis potvarkis neliečia atvykstančiųjų iš 
JAV ir Kanados).

Miuncheno ir .Freisingo kardinolas J. 
Wendel š.m. spalio 14 d. raštu kreipėsi į 
Miuncheno tikinčiuosius, prašydamas pa
gelbėti Patalpų Komisijai nakvynių surasti 
ir kuo nuoširdžiausiai priimti svečius iš 
įvairių žemynų. „Mūsų sostinė“, rašo kar
dinolas, „turi gražiai pasirodyti ne tik 
kaip tikėjimo miestas, bet ir kaip nuošir
dus svetingumo miestas. Prašau visus akty 
vios meilės. Tegu ji atidaro širdis ir duris 
ir leidžia tiems, -kurie ateis pas mus, parsi
vežti namo mielus miuncheniečių svetingu
mo prisiminimus“.

(E) Aplink Radviliškį daug vilkų. Rad
viliškio rajono miškuose ir pelkėse priviso 
daug vilkų, kurie kolchozams ir gyvento
jams padarą daug žalos. Neseniai sureng
toje medžioklėje dalyvavo 20 šaulių, kurie 
nušovė tris vilkus. Artimiausiu metu numa 
tyta surengti dar kelios vilkų medžioklės.

(E) Tikrina, iš kur gautos lėšos statybai. 
Maskvos „Izvestijų“ korespondentas kores
pondencijoje iš Vilniaus kritikuoja tokią 
,,nenormalią“ padėtį, kad per daug stato
mas! privatinių namų. Girdi, uždirbantieji 
vos 600 rublių j mėnesį pasistato sau na
mus 100.000 rublių vertės. Reikią tikrinti, ' 
iš kur gaunamos lėšos tokioms statyboms. 
Korespondentas užmiršo pridurti, kad to
kias brangias statybas gali vykdyti tik pri 
vilegijuoti partiečiai ar šiaip partijos globo 
jami pareigūnai.

Amžius žmogui neturi reikšmės. Gali bū
ti patrauklus 20 metų amžiaus, žavingas 
sukakęs 40 metų ir nenugalimas sulaukęs : 
seniausio amžiaus.
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Vyrai kurie pajudina žemę

Nr. 48. (586) 1959. XI. 19

Dėl politikos teorijos
Mečys Musteikis

Šiuo laiku Europoje yra eilė kunigų, ku
rie savo nuostabiais pamokslais ir kilniais 
darbais garsėja visame pasaulyje. Tai Tė- 
vis Petras — Prancūzijoje išvystęs nepa
prastą akciją, rūpindamasis vadinamaisiais 
bepastogiais — gatvės žmonėmis, statydin 
damas jiems šimtus namų; Tėvas Pire iš 
Belgijos išgarsėjo rūpindamasis neturin
čiais tėvynės pabėgėliais iš Rytų, pastatęs 
jiems Vakarų Vokietijoje jau kelis vadina
muosius „Europos kaimus“. Už tuos nuo
pelnus praeitais metais Tėv. Pire gavo No
belio taikos premiją; Tėvas Werenfried iš 
Olandijos, vadinamasis „Speckpater" (laši 
nių tėvas), išplėtė įvairią ^pagalbą katali
kams pabėgėliams iš Rytų, gyvenantiems 
diasporoje, tuo būdu palengvindamas pa
storaciją sava kalba {vairiom tautybėm, ap 
rūpindamas reikalinga spauda, drabužiais, 
maistu, patalpomis, susisiekimo priemonė
mis, suorganizuodamas statybininkų ordi
ną ir kitkuo. Italijoje Tėvas Lombardi iš
plėtė nepaprastą akciją už geresni pasau
li, katalikų akcijon {traukdamas labai daug 
pasauliečių ir paruošdamas aktyvių kadrų.

Vakarų Vokietijoje šiuo metu vis labiau 
garsėja Tėvas Johannes Leppich, S.J., savo 
nuostabiais pamokslais ir darbais patrauk
damas plačiausių masių dėmes{ Kristaus 
evangelijai, kilniems darbams ir net kovai 
prieš komunizmą. Šio kunigo veiklą čia 
kiek plačiau ir paminėsime.

„Neklauskite, kas aš esu...“
Vienas Miuncheno laikraštis klausė sa

vo skaitytojus, ,.kuo jūs laikote Tėvą Lep- 
pichą?“ Į tai Tėv. Leppichas per savo pa
garsėjusi pamokslą Miunchene labai ašt
riai, su dideliu kartėliu ir drauge net su
sigraudinęs, atsakė: „Palikite mane ramy
bėje! Kalbėkite ne apie mano asmenį, bet 
apie evangeliją, kurią aš skelbiu!*. Tėv. Lep 
pichas labai nemėgsta, kai žmonės kreipia 
dėmesį į jo asmenį, o ne į jo darbus. Gal 
todėl net biografinių žinių apie jį viešumo
je šykštu. Gimęs 1915 metais neturtingų 
tėvų šeimoje Silezijoje. 1935 m. pradėjo 10 
metų užtrukusias studijas Breslave, Miun
chene, Vienoje. Protarpiais atliko darbo tar 
nybą, buvo kariuomenėje. 1945 m. dar jau 
nas jėzuitas gavo ugnies krikštą fronte, iš
gyvendamas rupų siaubą. Kiek vėliau rūpi
nosi 4000 moterų sielos reikalais priverčia
mųjų darbų stovyklose. 1946 m. pirmasis 
kapelionas Friedlando stovykloje, kur gau
davo pirmąją prieglaudą į V. Vokietiją 
grįžtą karo belaisviai. 1947 m. pasireiškia 
tarptautinio katalikų darbininkų jaunimo 
organizavime ir pradeda akciją Ruhro kraš 
te tarp angliakasių ir kitų darbininkų. 
1948 m pradeda vadinamąsias „misijas gat 
vėje“ tarp milijonų žmonių Europoje. Jo 
pamokslų klausytojais yra gal niekad ne
lankę bažnyčių, praradę tikėjimą, vadina
mieji „Bažnyčios nuošaliniai gyventojai“, 
Dievo „vėlai namo sugrįžusieji“ ir kitati
kiai, ypač protestantai - evangelikai. Nuo 
1954 m. apsigyvena Frankfurte prie Maino, 
iš kur, kaip „besisukanti Europos plokštė“, 
veda cjaugeriopą pagalbos — socialinę akci 
ją legijonams vargingųjų.

Jo rankos pasiekia ir raupsuotuosius
Beveik neįtikėtina, ką Tėv. Leppichas 

per trumpą laiką yra atsiekęs. Štai dalis 
jo veiklos vaisių.

VOKIETIJOJE Aukso ir pinigų aukomis 
sukurtas „Auksinis vaikų kiemas“, kuria
me jau pastatyta dešimt mažų namų. Jų 
kiekviename yra 9 našlaičiai vaikučiai, pri

Jau ilgas laikas, kaip mes patarnauja
me jums.
Ar jūs patenkinti mūsų patarnavimu? 
Mes manome, kad taip. Antraip jūs 
nesiųstumėte mums savo užsakymų.
Tai šia proga norim tik priminti jums, 
kad įvairias vaistų rūšis jūs galite 
užsisakyti tiesiog iš vaistinės, o taip 
pat ir daugelį kitų eksportinės koky
bės dalykų ir žemomis kainomis per:

Acton Pharmacy
(EXPORT) LTD.

24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.
Tel. ACOrn 0712

Prašom parašyti ir prašyti kainoraščių.
Informacija ir patarimai lietuvių 

kalba teikiama nemokamai.

žiūrimi idealių, pasišventusių moterų.
Aukomis auksu kuriama kolęnija ak

liems.
Pastatytas „Poilsio namas“. Jame veltui 

suteikiamos atostogos tiems, kurie savo gy 
venime neišgalėjo jų nė karto turėti. Pasta 
tyti dveji namai su daugeliu lovų kūdi
kiams, kad tuo būdu būtų apsaugotos ap
viltos mergaitės nuo baisiausios nuodėmės 
(abortų).

JAPONIJOJE pastatyta barakinė ligoni
nė Tokio purvinų priemiesčių skurdžiams, 
kuriais rūpinasi Tėv. Mayer.

INDIJOJE pastatytas kaimelis — koloni
ja pamestinukams, kuriais rūpinasi katali
kės vienuolės.

HONGKONGE pastatytas „Sočiai Cent
re“ — susitikimo namai iš raudonosios Ki
nijos pabėgusiems jauniems kiniečiams.

ABISINIJOJE pagelbėta pastatyti raup
suotųjų stotis, kurioje laikinai ambulatoriš 
kai aprūpinami raupsuotieji.

ŠIAURĖS RODEZIJOJE pastatyta raup
suotųjų ambulatorija.

TANGANIKOJ — namas raupsuotie
siems.

KORĖJOJE statoma ištisa raupsuotųjų 
kolonija.

Dar šešios raups. stotys paremiamos pini 
ginėmis aukomis.

Be viso to, išvystyta labai plati akcija 
siuntinėliais skurstantiems. Tokių siuntinė 
lių jau šimtai tūkstančių išsiuntinėta. Ap
rūpinama tūkstančiai vargingųjų pasto
viom piniginėm rentelėm po 10 DM per mė 
nesį. Stipendijoms paremiama šimtai stu
dentų ir klierikų. Aukos daiktais skaičiuoja 
mos jau bene tūkstančiais tonų.

Ir lietuvius globoja
Tėvas Leppichas suranda tūkstančius ge

radarių, kurie pasižadėję betarpiškai pare
mia vargstančiuosius ar bent juos lanko ir 
guodžia. Tokie geradariai yra surasti ir Re- 
gensburgo (Vokietijoje) St- Joseph ligoni
nėje esantiems labai sunkiems ligoniams 
lietuviams, sergantiems multiple skleroze, 
paralyžium. Sunkiems ligoniams. Tėv. Lep
pichas rodo ypatingą dėmesį. Tam jis įkū
rė net specialią „tarnybą sergančiam bro
liui“. Nors jis labai užimtas, tačiau ligo
niams aplankyti laiko suranda. Ir Regens- 
burgo minėtus lietuvius jis pats yra aplan 
kęs ir paguodęs.

Apkeliavo pasaulį, kad nuogą skurdą 
pažintų

Praeitais metais T. Leppichas keliavo 
per pasaulį, kad savo akimis pamatytų ir 
gerai pažintų patį didžiausią vargą ir po 
to galėtų Surasti tinkamiausių priemonių 
tam skurdui sumažinti, o drauge surasti 
dirvą ir Kristaus evangelijos grūdui pasėti. 
Lėktuvu iš Frankfurto keliavo pro Vieną, 
aplankė Graikiją, Turkiją, Egiptą, Libano- 
ną, Iraką, Pakistaną, Indiją, Siamą, Hong- 
kongą, Japoniją, Havajus ir per JAV vėl 
grįžo į Vokietiją. Šioje kelionėje pamatė 
ne tik neapsakomo skurdo, bet ir baisią ko 
munizmo grėsmę Azijoj ir Afrikoj. Visa tai 
Tėv. Leppichas iškelia savo nuostabiuose 
pamoksluose ir knygose, skatindamas žmo 
niją įspūdingai pasipriešinti skurdui ir ko 
munizmui, drauge skelbdamas evangeliją.

500 savanorių slaugyti raupsuotiems!
Iki šiol T. Leppicho veikla rodo nuosta

bų pasisekimą ir vis stiprėja. Jo pasekėjų
- pagalbininkų skaičius nuolatos didėja. Jo 
idėjos uždega jaunimo širdis. Pavyzdžiui: 
Tėv. Leppicho įtakoj, Vokietijoj jau susira
do 500 jaunų vaikinų ir mergaičių, kurie sa 
vanoriškai pasižadėjo 4 metus slaugyti 
raupsuotuosius Indijoje ir kitur!

Kokiu būdu šis kuklus vienuolis atlieka 
tai? Iš kur toks pasisekimas? Ne vien tik 
Tėvo Leppicho geri darbai ir pasiaukoji
mas, bet ir jo aštrus, taiklus ir gyvas žodis 
pamoksluose prie to daug prisideda. Vieną 
tokį pamokslą aprašysime kitu straipsniu
— „Pamokslas 80.000 žmonių miniai“.

(ELI)

(E) Vilniaus keleivinio susisiekimo kon
tora turi savo žinioje 230 - 255 kasdien 
kursuojančių autobusų, kurie per dieną 
perveža apie 200.000 keleivių. Kontora ap
tarnauja 35 miesto ir priemiesčių maršru
tus ir 77 užmiesčio maršrutus, jungiančius 
sostinę su Rokiškiu, Zarasais, Palanga ir ki 
tais miestais, taip pat ir su Ryga bei 
Minsku.

Lietuvių Krikščioniškosios Demokratijos 
Studijų Klubų atstovai, susirinkę į IV-jį su 
važiavimą, 1959 m. rugsėjo 5-7 d.d. Waterv
liet, Mich., apsvarstę politikos prasmės ir 
apimties išeivijoje klausimą, taria, jog

1) Lietuvių išeivijoje esama nesusiprati
mo, liečiančio politikos teoriją, praktinę po 
litinę veiklą bei jos apimtį. Šis nesusiprati 
mas ir iš jo kylą neaiškumai neretai yra 
sąmoningai gilinami ir taip formuojama po 
litikai nepalanki viešoji opinija bei žaloja
ma pati lietuvių politinė bendruomenė. 
Klaidingos pažiūros kartu negatyviai įtai
goja mūsų inteligentinį jaunimą, nes politi 
kos išjungimas iš jo mąstymo ir veiklos pa 
lieka spragą jo pilnutiniam išsilavinime.

2) Šiai nesveikai tendencijai išryškinti 
ir sveikai visuomeninei minčiai formuoti 
yra būtinas politikos apskritai ir įvairių 
jos aspektų teisingas supratimas.

3) Esmėje politinę veiklą apsprendžia ne 
valstybė, bet politinė bendruomenė (body 
politic), kuri yra pirminis politiškai orien
tuotas žmonių apsijungimas, siekiąs sukur
ti savo valstybę, o jau nepriklausomoj vals 
tybėj — piliečių visuma, nežiūrint įvairio
pų skirtumų. Tad politinė bendruomenė, o 
ne valstybė yra viena iš dviejų tobulųjų 
bendruomenių. Iš to seka, jog ir politinis 
darbas nėra sąlygojamas nei valstybės bu
vimo, nei jos įvairiopų institucijų egzistavi 
mo. Šis faktas yra išryškintas amžių būvy
je įvairių politinių bendruomenių ir valsty 
bių gyvenime. Nepriklausomos valstybės 
nebuvimas tik kiek aprėžia politinės veik
los lauką, iš jo išjungdamas valstybės ad
ministravimą.

4) Politinė lietuvių išeivija kaip tik yra 
apspręsta pastarojo fakto. Tačiau Lietuvos

SAGA
Net mažiausi ir, rodos, mažai reikšmingi 

dalykai turi savo istoriją. Bet juo menkes
ni, juo nežymesni tie dalykai, juo sunkiau 
ištirti jų istoriją.

Šitaip yra ir su mūsų paprasta saga. Nė
ra tikrų duomenų, kas sugalvojo sagą, bet, 
greičiausia, ne europiečiai, o azijatai. Grei 
čiausia, kad tai buvo kuri nors mongolų gi
minių. O iš ten saga nukeliavo į Kiniją.

Nesistebėkime, kad jau praėjo keli tūks
tančiai metų, kai saga žinoma, bet jai sky
lutės dar ilgai vis nebuvo. Azijatų tautos 
segė ne pro skylutę, bet naudojosi odos kil 
pomis arba raiščiais. Europoje tada apie 
sagą dar niekas nežinojo. Čia drabužiai bu 
vo užsegami sagtimis, dirželiais, apivarais. 
Bet vieną dieną saga persimetė iš Azijos 
ir į Europą. Ir tik čia saga gavo ir sau sky 
lutę, nes europiečiai buvo tie genijai, ku
rie išrado sagai skylutę. Tų laikų mada 
taip didžiavosi nauju atradimu, kad buvo 
kilusi tiesiog sagų manija. Kartais tekdavo 
beveik valandą sugaišti besirengiant, kol 
visos sagos būdavo susegamos.

Dabar sagai iškilo rimtas varžovas — 
„Zip'as“. Ypač moterys mieliau naudojasi 
juo, negu sagomis. Vyrai, kaip daugiau kon 
servatyvūs, laikosi dar sagų. Bet moterims 
taip pat atrodo, kad sagos ne tik reikalin
gos, bet ir puošia drabužius, todėl vartoja 
jas pagražinimui, O kol jos žiūri į sagą 
kaip į papuošalą, tai nėra dar pavojaus, 
kad saga su savo ilgamete istorija gali „iš
nykti“.

PATIKO KREDITAS

Penkiuose didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose rengiasi atidaryti krautuves, kuriose 
bus galima pirkti vadinamosios ilgo varto
jimo prekės kreditan. Tokios prekės bus: 
, radiolos“ (radijo imtuvo ir fonografo kom 
binacija), radijo imtuvai, foto kameros, dvi 
račiai, motociklai, valčių motorai, medžiok 
liniai šautuvai, laikrodžiai, siuvamos maši
nos, net ir Vilnoniai bei šilkiniai drabužiai.

Kreditan tokias prekes bus galima gau
ti tik tose krautuvėse, ne betkur. Įmokėti 
reikės ne mažiau kaip 25 proc. kainos, o iš- 
simokėjimas bus išdėstomas nuo 6 iki 12 
mėnesių. __ . __

Ligi šiol kreditan pardavimo-sistema bol
ševikų buvo labai smerkiama ir buvo vadi 
narna kapitalistine išnaudojimo priemone. 
Dar po Niksono lankymosi agitatoriai įtiki
nėjo, kad Amerikoj taip labai peršama iš
simokėtinai pirkti sistema esanti didžiau
sia darbininkijos nelaimė ir kapitalistų iš
galvota išnaudojimo priemonė.

(LNA) 

valstybės suverenumo laikinas sutrukdy
mas tik susiaurina politinės veiklos lauką. 
Idėjinėje srityje, užsienių politikoje, poli
tiniame planavime — laisvinimo darbe, gy 
va ir sveika politikė bendruomenė ne i 
gali, bet ir privalo kūrybingai reikštis. Į šį 
išeivijos politikos lauką įeina ir jaunimo 
politinis auklėjimas ir lavinimas bei prak
tinis reiškimasis politikoj, kurių tikslas yra 
sąmoningas jaunimo įaugimas į politinę 
bendruomenę ir teorinis bei praktinis pasi 
ruošimas nepriklausomam valstybiniam gy 
venimui.

5) Tokia pažiūra į politikos prasmę ir ap 
imtį išeivijoje apsprendžia ir Lietuvių 
Krikščioniškosios Demokratijos Studijų 
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Vertingiausias dovanas pasiusi savo artimiesiems, sau sutaupysi svarų ir 
paremsi grynai lietuvišką siuntinių tarnybą, jei įvairių rūšių šventines 

dovanas siųsi tik per

TAURAS
(A. BRIEDIS) ■„ š

88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W3.
Tel. ACO 9471

Užsakantiems žinotina, kad dabar vilnonių medžiagų kiekis vienam siuntiny 
padidintas iki 18 jardų.

Rašykite ir prašykite naujų kainoraščių ir pageidaujamų rūšių, kainų ir : 
spalvų medžiagų pavyzdžių.

P A B SUPPLY CENTRE LTD
PRAŠO ĮSIDĖMĖTI,

kad naujas In turisto pot
varkis ir vėl leidžia siųsti Lietuvon daugiau 
vilnonių medžiagų viename siuntinyje (11 jar
dų apsiaustams ir eilutėms ir 7 su puse jardo 
suknelėms). Taip pat ir kitų prekių kiekis yra 
mažiau apribotas.

Pasinaudokite ta proga, nes jau laikas 
aprūpinti saviškius žiemai.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS SIŲSTI Į 
RUSIJOS VALDOMUOSIUS KRAŠTUS 

Nuo šių metų spalio 15 d. visi siuntiniai, siun-
• čiami per mūsų bendrovę, 
Lietuvą pasieks per 3 savaites. .

TAUPYKITE SUNKIAI UŽDIRBTUS
PINIGUS!

Visi mūsų klijentai jau seniai žino, kad tik per 
BALTIC STORES bendrovę galima pasiųsti 
įvairių rūšių prekes už žemiausią kainą. Bet 
dar daug yra tokių, kurie be reikalo eikvoja 
savo pinigus, mokėdami kitur daug daugiau.
Vienintelis būdas taupyti pinigams yra siųsti 
siuntinius tik per BALTIC STORES bendrovę.

Visais reikalais prašome rašyti:

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

t ' . ■

Klubų siekiamą tikslą, kuris yra per poli
tinių klausimų studijas, per krikščionišką
ją deiftokratiją, per politinės asmenybės ug 
dymąsi jungtis į Lietuvos laisvinimo dar
bą ir disciplinuotos politinės bendruome
nės kūrybą, kilti į politinio ir pilietinio gy 
venimo ir veiklos aukštumas ir tarnauti 
Dievui, žmogui, tautai ir žmonijai.

6) Tikėdami sveikos visuomeninės min
ties ypatinga svarba išeivijoje, mes kvie
čiame vyresniuosius išeivius, o ypač jauną
ją kartą į kūrybingos politinės minties, žo 
džio ir darbo barą, visais būdais remiant 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą, našesnei Lietuvos laisvinimo kovai ir 
šviesesnei lietuvių tautos ateičiai atsiekti.
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Atkreipkite dėmesį į „EUROPOS LIETUVIO“ Nr.Nr. 44 Ir 45 iš š.m. lapkričio mėn., 
kame rasite mūsų skelbiamą didžiulę metinę loteriją, sudarytą iš vertingų, siuntinių. 
KIEKVIENAS GALITE LAIMĖTI ir laimikį dovanoti savo artimiemsiems Lietuvoje.

LAIMĖTO SIUNTINIO PREKĖS NEMOKAMAI.
Pasinaudokite šia reta proga.

BIRMINGHAM© ir jo apylinkės lietuviai kreipkitės į mūsų firmos agentą —
Mrs. V. Poldmaa (Dimitrovaitė), 3. Elm Ave., Runcorn Rd., BIRMINGHAM 12.
Būsite aprūpinti prekių kainoraščiais, medžiagų pavyzdžiais bei visom informacijom 

siuntinių reikalais lietuvių kalboje.

BROWNEJON ES 
$ LIETUVIŲ SKYRIUS $ 
1, Norfolk Place, London, W.2

Tel. PADdington 2797
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