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Europa nepamiršta savo pavergtųjų BESIRENGIANT PRIE VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS
šūnių konferencijai su Sovietų Sąjunga.Kaip žinoma, gruodžio 19 d. Paryžiuje

J. Vid. (ELI)

NE TIEK VILTINGAI. KIEK SU NESLEPIAMU NERIMU STEBIME NAUJAUSIUS 
TARPTAUTINĖS POLITIKOS RAIDOS ĮVYKIUS, KURIE IŠ PIRMO ŽVILGSNIO

NIEKO GERA NEŽADA PAVERGTIESIEMS

Vakarų ir Rytų, o pirmoje eilėje Ameri
kos ir Sov. S-gos suartėjimas, kurio šiuo 
metu abiejose pusėse atsidėjusiai siekiama, 
yra galimas tik esamosios padėties — sta
tus quo — Įteisinimo pagrindu. Kai kas net 
mano, jog nūdienių pasaulio likimą lemian
čių galybių politiką tenka palyginti su tuo, 
kas vyko pereitame šimtmetyje Europos že 
myne, nugalėjus Napoleoną, Vienos kongre 
so metu. Anuomet prasidėjęs platus europi 
nių tautų atbudimo ir išsilaisvinimo brūzdė 
jimas lygiai baugino didžiąsias imperijas ir 
jkvėpė jų reakcinę politiką. Bendra baimė

ji, anot pareiškimo, laikytini sovietų „Achi
lo kulnimi“. To nepamiršdami pasitarimuo
se su Sov. S-ga, vakariečiai gerai pasielgtų 
ne tik doriniu, bet ir politiniu atžvilgiu.

Komisija pabrėžė jokiu būdu nenorinti 
išnaudoti pavergtųjų padėties propagandos 
tikslais. Jai rūpi objektyviai pavaizduoti 
pastarųjų metų raidą ir painformuoti sei
mą apie pavergtųjų dabartinį likimą.

Šiemetiniame pranešime ypatingas dė
mesys skiriamas toms tautoms, kurioms— 
kaip ten pat nurodoma — paprastai neski
riamas visas dėmesys, kaip jos to nusipel-

Tvirtas laisvės troškimas
Bendrai pavergtuosiuose kraštuose pasta 

raišiais metais pastebėtas nežymus ūkinių 
sąlygų pagerėjimas, nors politinė padėtis 
ir toliau liko lygiai sunki.

Chruščiovo vadovaujamai Sov. S-gai pa
mažu sekasi sulydinti skirtingas Vid. ir R. 
Europos valstybes į vieną ūkinį vienetą, 
nors galutinai tam pasiekti reikės dar lai
ko. Tačiau čia pranešimo autoriai įžiūri 
aiškų pavojų, kai vieną dieną politinę lais
vę atgavusios tautos liks saistomos vieno 
dominuojančio ūkio. Ten pat nurodoma,

susirenka vadinamoji Vakarų valstybių vir 
šūnių konferencija. Joje turi dalyvauti J. 
A. V-bių prezidentas Eisenhoweris, Britų 
ministeris pirmininkas Macmillan. Prancū
zijos prez. de Gaulle ir Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris. Konferencijos tikslas 
turįs būti nustatyti programą būsimajai vir

Ryšium su tuo šiomis dienomis Lietuvos 
Ministeris Londone įteikė Britų vyriausy
bei atitinkamą notą, išdėstančią Lietuvos 
teises į laisvės ir nepriklausomybės grąži
nimą jai.

Kaimyninių Pabaltijo valstybių — Esti
jos ir Latvijos — ministerial tuo pačiu lai
ku įteikė Britų vyriausybei tolygias notas.

RUSAI PAVYDI
ĮVAIRUS SAMPROTAVIMAI DĖL 

VAISTŲ

pasitikti naują ateitį jas vertė laikinai už 
miršti tarpusavius skirtingumus ir „amžino 
sios taikos“ priedangoje daryti suokalbį 
nenormaliai padėčiai įtvirtinti.

Gal būt, netolimos ateities įvykiai paro-

no. Per pastaruosius trejus metus daugiau
sia kalbėta tik apie padėtį Lenkijoje, Ven
grijoje ir Jugoslavijoje.

Vienuoliktajai sesijai Strasburge įteiktas 
pranešimas nagrinėja padėtį Estijoj, Latvi-

jog chruščiovinė centralizacijos politika at
rodo žymiai paveikiau vykdoma, negu Stali 
no. Priešingi rezultatai politinėj srity, nes 
komunistams nepavykę laimėti jokio masiš 
kesnio gyventojų pritarimo. „Laisvės troš-

dys, ar iš tikrųjų bus lemta pasikartoti gė- • joj, Lietuvoj, Čekoslovakijoj, Rumunijoj, kimas palieka tvirtas, net kai jos viltis, gal 
dingai istorijai. Tuo tarpu per anksti ieško- Bulgarijoj ir Albanijoj, o taipgi išsamiai būt, menka“, teigiama minėtame praneši- 
ti istorinių lygiagrečių. Būtų nesąžininga nušviečia postalininę raidą Sov. Sąjungoje, me.
nutylėti, jog atsakinguose politiniuose L __i_ __  _ _ _______ _______
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gų balsų, kurie ryžtingai pasisako prieš Va
karų ir Rytų suartėjimą europinių tautų 
vergijos. įteisinimo kaina.

Tokių skaidrių properšų matyti Europo
je.

Europos Taryba stebi padėtį
Kaip žinoma, Europos Tarybos pataria

majame seime Strasburge tarp kitų yra su
daryta ir veikia vadinamoji Neatstovauja
mųjų tautų komisija, kurios užduotis stebė 
ti padėties raidą pavergtoje Vidurio ir Ry
tų Europoje. Neseniai įvykusioje seimo vie
nuoliktosios sesijos antroje dalyje komisija 
savo metiniame pranešime priminė, jog de
vynios Vid. ir R. Europos valstybės toliau 
laikomos sovietinėje valdžioje, jų tautoms 
negalint pareikšti savo valios.

Komisija iš naujo patvirtino tų tautų tei 
sę spręsti savo likimą, o ryšium su artėjan
čiais naujais Vakarų ir Rytų pasitarimais 
pasiūlė Europos Tarybos ministerių komite 
tūi: 1. kad vakariečių kraštai visose derybo 
se su Sov. S-ga paisytų šių tautų teisių bei 
interesų ir 2. kad joks europinio klausimo 
sprendimas nebūtų laikomas galutiniu, kol 
V. jr R. Europos tautos pačios nuspręs savo 
likimą laisvais rinkimais.

Neužmiršti Achilo kulnies
Išdėstydama motyvus savo pranešime sei 

mui, -komisija nurodo: „Mes nemanome, 
jog būtų politiškai netikslinga paminėti V. 
ir R. Europos kančias tuo metu, kai mes 
pradedam derybas su Sov. S-ga“. Pavergtie

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. -Vienažindys

PASAKOJIMAS APIE TAI, KAIP BIRŽŲ 
MELIORATORIAI IEŠKOJO 

KRUMPLIARAČIO
Iki pusiaudienio ekskavatorius dirbo pil

nu pajėgumu, o po pietų ėmė staiga ir su
triko. Ekskavatorininkas V. Plevokas iš
kart pastebėjo: susidėvėjo ir sulūžo krum
pliaratis. Reikia keisti nauju.

Nedelsdamas jis nuskubėjo į MMS san
dėlį.

— Gelbėkit iš bėdos. Mašina stovi... Vi
sa brigada be darbo. Duokit krumpliaratį.

— Nėra sandėly, — skėstelėjo rankomis 
tiekėjas J. Taujanskas.

V. Plevokas iškart pas MMS vadovus: 
„Ką daryti?“

— Važiuokit į Kėdainių MMS. Gal pas 
juos bus atliekamas.

Tiekėjas J. Taujanskas, ekskavatorinin
kas V. Plevokas ir šoferis V. šeškas pasi
ima komandiruotes ir leidžiasi Kėdainių 
link.

Bet Kėdainių melioratoriai neturi tokios 
atsarginės ekskavatoriaus detalės. Tenka 
sugrįžti tuščiomis.

— Važiuokit į Vilkaviškį. Gal ten rasit, 
— liepia vadovai.

Melioratoriams — kas? Liepia — gali va
žiuoti. Komandiruotpinigius juk gauna.

Vilkaviškyje taipogi nėra norimo krum
pliaračio. Dabar jau su niekuo nesiskaito
ma, negaila komandiruotpinigių, mašinos, 
išvargusių žmonių; važiuokit į Kauno me- 
lioracinės statybos trestą, į Panevėžį (be
je, čia buvo surastas krumpliaratis, bet pa 
nevėžiečiai neduoda, sakosi vieną teturi, — 
ką darys, kai patiems prireiks), į Vilnių.

Taigi, atvažiuoja pagaliau į Vilnių.
Bet ir Vilniuje laimė nenusišypsojo. Tik 

išgirdo:
— Berods, Raseiniuose yra.
Vyriausios melioracijos valdybos virši

ninkas Strazdas užsakė telefoninį pasikal
bėjimą, ir, o, džiaugsme! Raseinių MMS 
vyr. inžinierius Rankelė praneša, kad toks 
krumpliaratis jų sandėly guli. „Atiduoti 
biržiečiams!“ —įsako Strazdas, o išvargę ir 
nusikamavę ieškotojai vėl leidžiasi į ke
lionę.

Kaip ten iš tikrųjų buvo, dabar sunku 
pasakyti. Vieni spėlioja, kad tą krumplia
ratį raseiniškiai paslėpė, kiti porina, kad 
jiems patiems tuo metu ėmė ir sulūžo eks
kavatoriuje kaip tik ta ieškomoji detalė,

Gydytojų suvažiavime Sniečkus nepalan
kiai atsiliepė apie pastangas parsisiųsdinti 
vaistų iš užsienių. Bet jis lyg ir bandė paša 
kyti, kad sovietiniai vaistai esą geresni už 
užsieninius, tik dėl to esą neverta anų ieš
koti.

Tikrumoje to skersakiavimo į užsieni
nius vaistus priežastis kita. Žmonės per 
daug vaikosi užsieninių vaistų ir tuo regi
mai rodo, kad jiems partijos gyrimai ir net 
sputnikai nieko nereiškia: vis tiek jie tebe
mano, kad užsieniuose geresnių dalykų pa
gamina... Antra, didelis užsieninių vaistų 
trafikas liudija, kad vietinių vaistų nepa
kanka. Trečia, užsieniniai vaistai tampa 
spekuliacijos objektu, o spekuliacija ardo 
„plahingą ūkį“.

Todėl jau nuo liepos 1 d. Lietuvos gydy
tojams buvo uždrausta rašyti receptus už
sieniniams vaistams. Vaistų iš užsienių ga
lima gauti ir be receptų. Tik, jeigu jie siun 
čiami paštu (paprastai, ar oro paštu), tai 
be recepto yra kiek didesnis muitas. (Per 
agentūras siunčiamuose siuntiniuose mui
tas gali būti siuntėjo sumokėtas, tada ten 
nereikia nei recepto, nei muito). Lietuvoje 
kai kas mano, kad to uždraudimo esanti ir 
dar viena priežastis — rusų pavydas. Mat, 
rusai, net ir Lietuvoj gyvenantieji, iš užsie
nių nei vaistų nei šiaip beveik nieko negau 
na, ir jie negali atsistebėti, kad lietuviai 
daug ir beveik visi gauna.

Maždaug tuo pačiu metu, kai Lietuvoj 
uždraudė receptus užsieniniams vaistams 
rašyti, čia Balfas pasiskelbė nebesiuntinė- 
siąs vaistų be receptų. Kai kam atrodė, 
kad čia lyg koks susitarimas... Žinoma, 
Balfo sumetimai buvo kiti. Greičiausia, no 
reta išvengti pavojaus, kad žmonės nevar
totų vaistų be gydytojo nurodymų ir tuo 
nepakenktų sau.

Be to, iš Lietuvos kai kas jau pripažįsta, 
kad kai kurie vaistų prašytojai tikrai jų

prašė ne savo ar savo šeimos gydymo reika 
lams, o pardavimo tikslu.

Daugelis vaistų, kurių prieš kiek laiko 
būdavo neįmanoma gauti, dabar jau gau
nami vaistinėse ir jų kokybė esanti paten
kinama ar net visai gera. Tačiau dar yra 
visa eilė naujesnių bei retesnių vaistų, ku
rių Lietuvoj ir dabar dar arba sunku gau
ti, ar iš viso nėra. Tokiais atvejais gydyto
jai, jei oficialiai ir negali recepto rašyti, 
bet pasako pavadinimą pacientams ar jų 
artimiesiems. Vaistus gauti iš užsienio nėra 
nusikaltimas, nepaisant net ir Sniečkaus 
raukymosi. (LNA)

PALECKIS KOVOJE PRIEŠ TARAKONUS

— Mes gyvename didžios chemijos am
žiuje, bet, deja, ligi šiol nesugebėjome su
naikinti tarakonų, musių, pelių ir žiurkių. 
Ir vėl visų daugiausia šios šlykštynės yra 
kaimuose, — rašo Paleckis Maskvos Izves- 
tijose ir Vilniaus Tiesoje.

Gerai, esą, kad yra išleista knygų apie 
maisto gaminimą ir apie stalo papuošimą, 
bet, sako, „mums reikalingos knygos ir pla 
katai apie sodybos sutvarkymą, apie kovą 
su musėmis, tarakonais, blakėmis ir kita 
šlykštyne“.

Nuostabu, kad Paleckis šį kartą „neišlai
kė linijos“ ir nepaaiškino, kad musės ir ta
rakonai tai tik „buržuazinių laikų paliki
mas“ (pvz., visada taip sakoma apie girta
vimą), ar „buržuazinių nacionalistų atsiųs
ti kenkėjai“ (kaip savo laiku kalbėjo apie 
bulvėse atsiradusius vadinamuosius Kolo
rado vabalus). Bene bus Paleckis suma
nęs padaryti užuominą, jog visi tie vabz
džiai ir kiti gyvūnai žymia dalimi yra „di
džiosios broliškos tautos“ užnešta dovana 
Lietuvoje. Kitaip kam gi jis būtų tą straips 
nį rašęs į Maskvos Izviestijas... (LNA)
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r Septųnios DIENOS n
*'Y ISTORIKAI IR KALBININKAI 

DARBUOJASI
LIETUVOS VAKARŲ STUDIJŲ KOMISUOS NUMATYTI DARBAI

(E) Spalio 17-18 d.d. Vliko atstovų suva
žiavime Lietuvos vakarų studijų komisijos 
vardu pranešimą padarė Martynas Brakas. 
Jis pranešė, kas iki šiol tos komisijos yra 
nuveikta ir kokiems darbams jau duota ei
ga. Toji komisija dar ne taip seniai pradė
jo veikti. Jos sumanymu ir pastangomis su 
darytas Lietuvos tyrimo institutas. Institu 
tą remia ir palaiko ir kiti politiniai ir kul 
tūriniai veiksniai, įsijungusieji į Lietuvos 
laisvinimo bylą. Institutas jau yra išleidęs 
studijų veikalą apie Mažąją Lietuvą. Jo vi
so buvo išleista 1.500 egz. Tuo veikalu susi 
domėjo visa eilė universitetų, kuriems rū
pi Europos reikalai.

Dabar projektuota išleisti šie veikalai, ir 
jie jau rašomi:

1) Dr. J. Gimbuto studija apie Mažosios 
Lietuvos baldus;

2) Dr. J. Gimbuto ir Dr. M. Gimbutienės 
studija apie Mažosios Lietuvos antkapius. 
Tai bus labai originalus mokslo kūrinys, 
įrodąs, kad tas kraštas, dabar Sov. Rusijos 
okupuotas, buvo nuo neatmenamų laikų lie 
tuvių apgyventas;

3) Lituanisto Petro Butėno studija apie 
Maž. Lietuvos vietovardžius. Taip pat visai 
originalus mokslo darbas. P. Butėnas turi
mais istoriniais Lietuvos žemėlapiais viešu
mon iškelia įvairių vietovių ir vandenų pa
vadinimus ir tuo įrodo, kad Mažoje Lietu
voje iš senų laikų gyvenamosios vietovės ir 
vandenys, kaip antai upės, upeliukai, eže
rai ir kitos vandenvietės buvo pavadintos 
lietuvių kalbos kilmės žodžiais. Tiesa, įvai
rūs okupantai tuos vardus keitė. Žemėla
piais įrodoma, kaip tie lietuviški pavadini
mai buvo iškraipomi ir kaip juos dabar iš
kraipė tų žemių okupantas. Tai bus įdomus 
ir didelis veikalas, daug naujo į tos srities 
mokslą jnešąs. Iki šiol niekas Maž. Lietu
vos vietovardžių ir vandenų pavadinimais 
nesusidomėjo, nenagrinėjo, kokiais pavadi 
nimais jie iš seno buvo vadinami ir kaip

laiko eigoje tie vardai politiniais sumeti
mais buvo keičiami, to krašto gyventojus 
nutautinant ir tas žemes svetimais koloni
zuojant. x

4) Prof. K. Pakštas rašo apie Maž. Lietu
vą kartografijos šviesoje. Jis turi daug 
medžiagos.

Lietuvių vakarų studijų komisijai pasi
sekė tuo ir kitais klausimais surasti daug 
medžiagos. Turimi visi kada nors ir kur 
nors išleisti Lietuvos žemėlapiai.

Kai kurie tų numatytų darbų bus dar 
šiais metais baigti. Vienas ar antras jų pa 
sirodys, kai tik bus surasta galimybė juos 
atspausdinti.

treti pasakoja, jog, girdi, raseiniškiai žmo
nės su perspektyva — jie nenori turėti to
kios nuotykingos kelionės po respublikos 
melioracijos stotis tuo atveju, jei iš tikrųjų 
jiems išeitų iš rikiuotės krumpliaratis.

Viena tik aišku: iš Raseinių biržiečiai grį 
žo tuščiomis.

Prierašas
Kaip mums pranešė valdyboje, aukščiau 

aprašytas krumpliaratis kainuoja 265 rub. 
Kukliais apskaičiavimais, jo ieškojimas Bir 
žų melioratoriams kainavo lygiai 10 kartų 
daugiau, tai yra daugiau kaip 2.500 rub. 
(pabrėžiame, tai kukliais apskaičiavimais, 
neįmant domėn tokio menkniekio, kaip tuš 
čiai gainiojamos automašinos amortizaci
ja).

Manome, kad panašūs nuotykiai gali 
įvykti ir kituose niašinų melioracijos sto
tyse, kol nebus tvarkos Automobilių, trak
torių ir žemės ūkio mašinų ir atsarginių da 
lių respublikinės kontoros bazėse ir jų pa
skirstyme respublikos melioracijos stotims.

Iš „Komjaunimo tiesos“, 1957.X.17.

P;ASiAiULiYjJ;E
— Lordas Montgomery pareiškė, kad D. 

Britanija daro klaidą, neparemdama Pietų 
Afrikos nacionalistinės vyriausybės pastan 
gų suvaržyti čiabuvius.

— Amerikietis kapitonas Kittinger buvo 
iššokdintas su parašiutu iš 76.400 pėdų 
(14J- mylių) aukščio.

— Amerika paleido į erdves aštuntąjį 
iš eilės dirbtinį žemės palydovą.

— Japonijoje 3 užmušti ir daugiau kaip 
1000 sužeista, kai sprogo parako fabrikas.

— Sausio mėn. D. Britanijos min. pirm. 
Macmillan su žmona važiuoja į Afriką.

— Kipro salos miestai laikinai versis iš 
tų pinigų, kurie anksčiau buvo surinkti iš 
kolektyvinių baudų.

— Tennessee valstijoje, Amerikoje, kelk 
likai negrų nebuvo leista pasinaudoti rink 
mų teise, renkant vietinius pareigūnus — 
jie išvaryti iš balsavimo būstinės.

— Pati žymiausioji prancūzų literatūri
nė Goncourt premija — 5000 frankų — pa
skirta Andre Schwarz-Bart.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS
»(E) Buv. Politinių kalinių tarptautinė fe

deracija Baltijos namuose New Yorke lap
kričio 6 d. paminėjo Nežinomojo Kalinio 
dieną, Buvo prisimintos nacių ir sovietų 
politinio teroro aukos, bet kartu pareikštas 
ir gilus susirūpinimas, kad laisvasis pašau 
lis pastaruoju metu yra apniktas abejingu
mo laisvės idealams. Buv. politiniai kali
niai savo rezoliucijoje ragina JAV ir kitų 
dar laisvų šalių visuomenę atsibusti iš to 
abejingumo ir visą savo moralinį svorį su
dėti laisvės kovos svarstyklių lėkštėn. Taip 
pat nutarta kreiptis į Fed. Vokietijos kanc
lerį, kad buv. nacių politiniams kaliniams 
atlyginimas už nuostolius ir skriaudas bū
tų teisingas ir nevilkinamas. Minėjimui va 
dovavo Lietuvių buv. politinių kalinių są
jungos vicepirmininkas V. Sidzikauskas.

(E) 1.000 Lietuvos dviračių į Ameriką. 
Šiaulių dviračių fabrikas išsiuntė į JAV- 
bes — pagal užsakymą —: 1.000 dviračių. 
Ateityje esą laukiama dar didesnių užsa
kymų.

NEPRIIMTINOS SĄLYGOS
Alžyro laikinoji vyriausybė pasiūlė Pran 

cūzijai tartis dėl apsisprendimo sąlygų ir 
garantijų su penkiais alžyriečių sukilėlių 
vadais, kurie prancūzų laikomi suimti.

Prez. de Gaulle alžyriečiams pasiūlė pa
liaubas, bet šie nori pirma gauti sąlygas 
apsisprendimui.

Bet pasiūlymas tartis su imtiniais yra ne 
priimtinas prancūzams.

NEHRU NESUTINKA
Nehru atmetė Kinijos min. pirm. Chou 

En-lai pasiūlymą ginčijamoje Indijos - Ki
nijos pasienio srityje sudaryti „niekieno že 
mės“ ruožą.

30 SUŠAUDYTA
Vengrijoje sušaudyta 30 jaunuolių už da

lyvavimą revoliucijoje 1956 m. Jiems da
bar sukako 18 metų.

Dar apie 100 numatoma sušaudyti, kai 
sukaks 18 metų.

GAGANOVISTINIS NESUSIPRATIMAS
Chruščiovas pats išaukštino darbininkę 

Gaganovą, kuri metusi gerą darbą ir nuėju 
si padėti atsilikusiems. Ji paskelbta did
vyre.

Tarbinė spauda pradėjo tokių ieškoti vi
sose respublikose, skatinti panašių didvy
rių atsiradimą ir priėjo net iki kraštutinu
mo. Karelijoje tokiu didvyriu paskelbtas 
Sperancevas, kuris nuėjęs dirbti sunkesnio 
darbo už mažesnį atlyginimą. Bet jis vėliau 
pats prisipažino, kad tai netiesa. Jis buvęs 
prikalbėtas eiti dirbti sunkesnio darbo, bet 
su 200 rb. didesniu atlyginimu.

AERODROMAS SVETIMOJE ŽEMĖJE
Kiniečiai pasidarė aerodromą Indijos te

ritorijoje — Aksaichin aukštumoje, La
dakh provincijoje.

Anksčiau per Indijos teritoriją jie nusi
tiesė kelią, kuris jungia Tibetą su Sinkiang.

DRAUGYSTĖS METAI
Išvažiuodamas iš D. Britanijos, Vokieti

jos kancleris Dr. K. Adenaueris pareiškė 
savo pasitenkinimą tuo, kad anglų-vokiečių 
santykiai pradedami remti supratimu vieni 
kitų.

ĮSITIKINO DĖL CASTRO
Amerikos vyriausybė vis naujų faktų aki 

vaizdoje atsisakė tikėti, kad Kubos diktato
rius Castro yra idealistas revoliucionierius. 
Jis laikomas demagogu, kuris piktam pa
naudoja nusiteikimus prieš Ameriką ir ku
rio agentai neramumams kelti visur me
džioja ginklus, net už geležinės uždangos.

NAUJI BANKNOTAI
D. Britanijoje iki šiol turėjome su kara

lienės atvaizdu tik metalinius pinigus.
1960 m. pasirodys apyvartoje 1 svaro 

banknotai su karalienės atvaizdu, o 1960 
m. ir vėliau 10 šil., 5 svarų ir 10 svarų.

ISLANDIJA KEIČIA VYRIAUSYBĘ
Pastaruoju metu Islandiją valdė laikina 

vyriausybė, kurios uždavinys buvo atlikti 
tam tikras konstitucines reformas. Dabar 
ji atsistatydino ,ir nepriklausomųjų parti
jos vadui Thors pavesta sudaryti naują, ko 
alicinę vyriausybę (laikinajai vadovavo so
cialdemokratai).

8 PAPILDOMI KARDINOLAI
Popiežius Jonas XXIII paskyrė 8 naujus 

kardinolus. Tarp jų yra 2 amerikiečiai, 1 
Skotas, 3 italai, 1 vokietis ir 1 ispanas.

Dabar kardinolų yra jau 79, didžiausias 
skaičius istorijoje.

JAPONUOS PIRMAVIMAS
Japonija, turėdama arti 1000 lėktuvų, 

yra pati pajėgiausia karinė pajėga nekomu 
nistinėje Azijoje.

Po šešeto metų Japonija turės 450 kovai 
paruoštų lėktuvų ir 1000 atsarginių, apmo
kymui skirtų ir transportinių.

ĮVAIRŪS KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

REIKALAUKITE SPEC. TAM
TIKSLUI IŠLEISTŲ KATALOGŲ.

TAZAB LIETUVIŲ SKYRIUS,
L LADBROKE GARDENS,

W1L.....................................................
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TREMTINIŲ UŽDAVINIAI IS 15 METŲ NUOTOLIO

Įsikūrimas nėra vien individų asmeninio 
sugebėjimo prisitaikyti reikalas, bet trem
tinių tautinio solidarumo dalykas. Šiuo po
žiūriu mūsų solidarumas iki šiol buvo dau 
giau deklamacijos, negu praktika.

74 proc. darbingų tremtinių turėjo prak
tiškas profesijas. Galima manyti —dar kar 
tą apgailestauju statistikos stoką, — jog 
jiems įsikurti nebuvo ypatingų sunkumų, 
nes šiuo metu Vakaruose apskritai užtikrin 
tas aukštas pragyvenimo lygis fizinio dar
bo jėgai, ypač kvalifikuotai. Deja, to nega
lime pasakyti apie kultūrininkus, kurie iš 

• savo kūrybos negali tremtyje gyventi. Kul
tūrininko „dylimas duoniniame darbe“ ir 
ryšių sutrikimas su visuomene, vedąs net 
iki išnaudojimo, pradėjo žymėti emigraci
nio įsikūrimo laikotarpi- Šiuo klausimu te
būnie man leista priminti prieš pora metų 
patyrusios rankos nustatytą diagnozę:

„Tremties pradžioje abipusis pasitarna- 
vimas buvo savaime suprantamas dalykas. 
Kas ką turėjo, dalinosi su savo broliu: 
mokslininkas savo idėjomis, poetas bei me- 
ninikas savo jausmais, politikas bei vaikė- 
jas savo patyrimu, verslininkas medžiagi
nėmis gėrybėmis. Ilgainiui, tremties gyveni 
mui normalėjant, medžiaginės bei profesi
nės srities asmens pamažu rado vienokio 
ar kitokio darbo, kuriuo aprūpina save ir 
savo šeimą. Bet kultūrininkai-mokslinin 
kai, rašytojai, menininkai, laikraštininkai, 
bendruomenių bei organizacijų vadai — pa 
siliko ir toliau elgetaują. Kaip pradžioje, 
taip ir dabar jie negali iš savo veiklos pra
gyventi, todėl yra priversti arba ieškotis 
svetimos paramos (stipendijos, pašalpos, 
premijos...) arba dirbti dvigubą darbą: die 

,ną skirti duonai, o naktį — kultūrai. Ne
reikia nė aiškinti, kad tiek viena, tiek ki
ta apsirūpinimo forma yra netikus: pirmoji 
yra nepastovi ir kultūrininkus žeminanti, 
antroji alinanti kultūrininko jėgas ir stu
mianti jį j perankstyvą išsekimą... Lietu
vių kultūrininkų santykis su lietuviškąja 
visuomene yra atremtas į išnaudojimo prin 
cipą iš visuomenės pusės... Visuomenei yra 
visiškai suprantama, kad reikia mokėti rai 
džių rinkėjui už straipsnio surinkimą, bet 
jai darosi nebeaišku, kad juk reikia mokėti 
ir autoriui už strapsnio parašymą. Prieš ši
tokį kultūrininkų išnaudojimą reikia šian
dien kelti balsą, kaip, kad seniau buvo kel
tas balsas prieš lauko ar pramonės darbi
ninkų išnaudojimą“ (Į Laisvę 1958/15, 
P- 90h .

Nors ši diagnozė, kaip ir paskutiniuoju 
metu, nuskambėję protestai prieš „kultūri
ni nuosmuki“, pakankamai atkreipė dėmė
si j blogybės grėsmę, tačiau neatrodo, jog 
iki šiol jai surastas tinkamas vaistas. Be 
abejo, jis glūdi pačios visuomenės solida
rume, visų pirma jos pelningųjų profesijų 
susipratime. Tik nuo to žymia dalimi pri
klausys tolesnė tiek tremtinių, tiek užsie
nio lietuvių kultūrinė gyvybė ir lygis.

Atsimenant, jog mūsų uždaviniai buvo ir 
bus žymiai didesni, negu išgalės, kultūri
nės veiklos srifj turime laikyti ne tik savo
jo sąmoningumo, bet taigi svetimųjų bičiu- 
liškumo testu. Iš to, kiek jie ne tik geru žo
džiu, bet veiksmais padeda mums vykdyti

Julius Vidzgiris 
❖❖❖❖❖•j

mūsų uždavinius kultūrinėje srityje, mes 
turime spręsti, ar besivadinantieji bičiu
liais tokie yra iš tikrųjų, ar jais tik dedasi.

Ne tik profesinė veikla ir pasiskirstymas 
rodo, kad tremtinių ypatingieji uždaviniai 
(vairuoja. Tai dar labiau išryškėja, palie
tus kartų santykiavimo klausimą. Toks 
klausimas tampa vis aktualesnis, kaip tai 
matyti iš pastaruoju metu vykusių ir tebe
vykstančių diskusijų. Klausimas buvo kai 
kada net perdėtas. Kai kam jau penkerių 
metų tarpe atrodė susidariusi karta. Apie 
kartas galima kalbėti Įvairiausiomis pra
smėmis. Tremtiniams esminiu požiūriu, bū
tent, pagal subrendimo laipsnį paliekant 
kraštą, skirtinos trys kartos: vyresnioji, 
kuri subrendo krašte; vidurinė, kuri augo 
jame arba bent išgyveno tremtinių stovyk
linį laikotarpį; ir jaunoji, nei tėvynės, nei 
stovyklų nemačiusi, auganti užsienyje. Spe 
daliai klausimą svarstant, neišvengiamai 
tektų šias tris kartas skirstyti pokartėmis 
su savitais ypatumais. Tačiau ši trejybė 
yra pamatinis skirstymas, sprendžiant trem 
tiniškąjį „prisitaikymo“ arba „kultūrų de
rinimo“ uždavinį. Tik vyresnioji karta išsi
nešė pagrindą vaisingam dialogui. Ji domi
navo stovykliniame gyvenime. Ir dabar te- 
besireiškia priešakinėse bei vadovaujančio
se eilėse visose veiklos srityse. Tikra jos 
veiklumo priešprieša iki šiol galima laiky
ti viduriniąją kartą. Tai vidurys be atra
mos, kurią vyresniesiems sudaro tėvynė, o 
jaunesniesiems gyvenamasis kraštas. Tai 
tragiškoji karta: gimusi ir augusi, kai „dėl 
Vilniaus nenurimsta“, pergyvenusi okupaci 
jų sukrėtimus, perėjusi karo sūkurius, pa
žįstanti pogrindį, rezistenciją, tremtinių sto 
vykias, įsikūrimo sunkumus, baisiai išmė
ginta, patirtimi turtinga, o kol kas objekty
viai pasižymėjusi nebent savo nebylumu, 
netarusi savo žodžio, neprakalbėjusi. Ste
bint apraiškas, ypač reiškimąsi spausdintu 
žodžiu, atrodo, jog jaunesnioji jos pokartė 
smarkiai aplenkė vyresniuosius. Tačiau 
kaip tik pastaraisiais rėmėsi veiklus kul
tūrinės reprezentacijos gyvenimas stovyk
lose: tautinių šokių grupės, chorai ir an
sambliai, sportas, organizacijos ir sąskry
džiai. Kalbant apie jauniausiąją kartą, ga
lima būtų suabejoti, ar jos nariai iš viso lai 
kytini tremtiniais. Gimę užsienyje, tik iš 
tėvų pasakojimų ir knygų žiną apie Lietu
vą, savo fizine sandara jie yra daugiau 
„užsienio lietuviai“. Tačiau pats jų buvi
mas nešioja giliai įspaustą tremtinių „sa
kramentinę žymę“: tėvų bėgimo siaubą, 
skriaudas, nužmoginimą, beteisiškumą, dis
kriminaciją, kurie žymėjo nueitojo trerti- 
ties kelio etapus. Tik nuo jų pačių vėlesnio 
apsisprendimo priklausys likti tremtiniais 
ar tapti užsienio lietuviais.

Nuolat kintantis kartų santykis reikalau
ja naujo vaidmenų paskirstymo. Šiuo po
žiūriu ligšiolinė eiga aiškiai buvo nepaten
kinama. Jau buvo laikas pereiti iš vienos 
kartos pirmavimo į solidarų visų trijų kar
tų bendradarbiavimą. Vyresnioji turi ypa
tingai atsidėti atsineštinių vertybių iš tėvy 
nės perdavimą jaunesniesiems. Iki šiol ji

skyrė per daug dėmesio „politikavimui“, 
kuris iš tikrųjų slėpė paprastą „dominavi
mo“, „galybės valios“ polinkį. Vidurinioji 
karta turi būti „prakalbinta“, drauge jai 
perleidžiant dalį atsakomybės konkrečiai 

- dirbamajam darbe. Jos ligšiolinio šalini- 
mosi priežastimi galima laikyti tą aplinky
bę, jog tikrai konkretus lietuviškas darbas 
buvo faktiškai uždaras ir neprieinamas, o 
peršamas toks, koks nei su tikrove ką nors 
bendro turi, nei tikrą atsakomybę uždeda 
ir teisingai jaunimo nežavi ir netraukia. 
Kad taip buvo ir tebėra, yra kaltos ne tik 
kuklios mūsų galimybės: „Emigracija yra 
porto klausimas“ (H. Rauschning). Vyres
niųjų nenoras bei nesugebėjimas pasidaly
ti savo vaidmeniu taipgi lėmė.

Abi šios kartos neša bendrą atsakomybę 
už priaugantį jaunimą, kuriam jos turi per 
duoti tautinių vertybių palikimą, šito už
davinio svarba nuolat auga su laiku. Rei
kia laikyti tremtinių sąmonės sveika žy
me faktą, jog susirūpinimas jaunimo klau
simais pastaruoju metu nuolat didėjo ir vis 
labiau atsispindėjo svarstymuose. Perduo
ti lietuviškosios kultūros palikimą jaunie
siems nereiškia „verbuoti agentus“, bet gi
lią žmogišką pareigą: to paties kamieno at 
žaloms perduoti gyvybės syvus, be kurių 
jie negalės išsivystyti pilnutiniais žmonė
mis. Lietuvybės diegimo ir ugdymo užda
vinys ir tremtyje yra tas pats, kaip tėvy
nėje, būtent, supažindinti bręstantį žmogų 
su vertybėmis, kurias laisvai prisiėmęs ir 
praktikuodamas jis išskleis jame slypintį 
žmoniškumą. - '

Laikau, jog jaunimo klausimas iki šiol 
spręstas daugiau abejotinos vertės „pedago 
gika“, patarimais, reikalavimais, pamoks
lavimais... Nebuvo pakankamai kreiptas 
dėmesys šeimai — prigimtinei jaunimo ap
linkai. Visuomenė neturi jokių teisių į jau
nimą, jeigu ji nepadeda jo auginti. O trem
ties aplinka aplamai nepalanki šeimai.

(Bus daugiau)

(E) „Anykščių šilelio“ autoriui atidengė 
garbės lentą. Klėtelėje, kurioje Antanas Ba 
ranauskas sukūrė savo garsiąją poemą, spa 
lio pabaigoje buvo iškilmingai atidengta 
memorialinė lenta tokiu įrašu: „Šioje klėte
lėje poetas Antanas Baranauskas 1858-59 
metais sukūrė himną Lietuvos gamtai, pa
rašęs „Anykščių šilelį“. I iškilmes buvę at
vykę daug asmenų iš Vilniaus ir kitur, jų 
tarpe min. pirmininko pavaduotojas K. 
Preikšas, kultūros ministeris Banaitis, dau 
gelis rašytojų ir kt. Vakare Anykščiuose 
įvykęs literatūros vakaras - koncertas. Iš
traukas iš Anykščių šilelio skaičiusi artistė 
Mironąitė.

(E) Minės Klaipėdos „išvadavimą“. Klai 
pėdos komunistai jau dabar pradeda ruoš
tis Klaipėdos „išvadavimo“ 15 metų sukak 
čiai (t.y. nuo sovietų kariuomenės įžygia- 
vimo į Klaipėdą 1945 m. sausio mėn.). 
„Tarybinės Klaipėdos" laikraščio redakcija 
paskelbė konkursą parašyti rašiniams apie 
tai, kaip „gera“ klaipėdiečiams gyventi 
„išvaduotiems“.

(E) Lenkijos „Lietuvių visuomenės kul
tūrinės draugijos“ suvažiavimas, įvykęs 
Seinų mieste spalio pabaigoje, atsiuntė Lkp 
centro komitetui padėką už gautą iš Lietu
vos paramą — tūkstančius knygų, instru
mentų ir kt.. pranešė Vilniaus radijas lap
kričio 5 d. _ 1 . ■, , jį-k-
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TRYS NAUJOS KNYGOS
RŪTOS leidykla Kanadoje Išleidžia nau

jų knygų seriją. Jos bus iš lietuviško gyve 
nimo, originalios, daugiau ar mažiau žino
mų rašytojų. Kiekviena knyga turės du 
šimtu puslapių ,bus papuoštos originaliais 
lietuvių dailininkų spalvotais viršeliais. 
Šios trys knygos išeis iš spaudos dar šiais
metais ir dabar užsisakiusiems visos trys 
kainuos tik 15 šilingų. Atskirai perkant už 
kiekvieną teks mokėti po 7 šil. 6 p. Štai tų 
knygų apibūdinimas.

Stasius Būdavas RŪSTI SIENA. Knyga 
vaizduoja desperatiškai atkaklią kovą pa
čiame Prūsų pasienyje. Anų laikų knygne
šiai su fanatišku veržlumu, drąsa ir gudru
mu meta į caro okupuotąją Lietuvą šviesos 
ir laisvės sprogmenis — uždraustą lotynų 
raidėmis spaudą. Lietuviai ir žandarai čia 
imasi žūt būt įniršimo dvasioje, prieidami 
vieni ir kiti net prie drastiškų priemonių. 
Apysaka įspūdingai užsklendžiama mūsų 
patriotinės liaudies laimėjimu ir ekspliozi- 
ja: savotišku būdu ir užsidegimu sunaiki
nama pasienio pravoslavijos tvirtovė, ką tik 
įkurta ištremto lietuvio sodyboje. Autorius 
į knygnešių problemą pažiūrėjo iš naujo is
torinio ir psichologinio taško, kuris skaity
toją iš karto užintriguoja ir pririša.

Pranas Enskaitis AUDRA EINA. Knygos 
turinys apima 1939-49 dešimtmetį. Paraš
tėje sakoma: „Atsiminimų pynė iš praslin
kusių skaudžių, audros sūkuriuose praleis
tų, dienų“. Gražia literatūrine forma palie 
čiama rusų ir vokiečių okupacijos, repatri
javimas ir gyvenimas repatriantu Vokieti
joj, stovyklinis gyvenimas ir emigravimas. 
Daug vaizdų ir pergyvenimų, daug veikėjų 
ir charakterių, bet viskas bazuojama vie
noje lietuviškoje, evangeliškoje šeimoje. 
Tai ne vien tik gražus pasiskaitymas, bet 
lyg ir istorinis dokumentas, nes šiais klau
simais taip maža literatūros lietuviu, kal
boje.

Pranys Alšėnas MAŽI ŽODŽIAI — be
namio minčių mozaika. Su prof. Dr. A. Ra 
mūno pratartimi.

Tai, atrodytų, tarytum naujo stiliaus kny 
ga. Vienok — ji tokia nėra. Tos knygos žan 
ras —kartu ir naujas ir senak, tačiau visad 
šviežias, nesenstantis. Jos autorius, našūs 
lietuviškos minties ir žodžio kūrėjas, yra 
sudėjęs į knygą visą eilę rašinių įvairiau
siomis temomis. Vieni tų rašinių persunkti 
sutryptos tremtinio širdies aimana, priešui 
atėmus iš jo brangiausią turtą — Tėvynę, 
kiti —- kupini vilties, pasiryžimo ir šauks
mo į pasaulį ir laisvąjį žmogų, trečiuose ra 
šiniuose rašoma apie Dievą, Tėvynę, Lais
vę, Šeimą, Tautines tradicijas, Lietuvių 
kalbą, Tautos šventoves ir t.t. Tai tikrai 
— Maži žodžiai apie didelius dalykus.

Norintieji šias knygas užsisakyti, prašo
mi kreiptis į RŪTOS įgaliotinį Anglijoj J. 
Bružinską, 46, Springcliffe, Bradford 8, 
Yorks., kartu pasiunčiant pinigus ir nuro
dant savo adresą. Užsisakiusiems knygos 
bus pasiųstos tiesiai iš leidyklos.

Rusijoje, ant Volgos upės kranto, Ivan- 
gorado mieste sovietai turi pastatę milžiniš 
ką paminklą. Stovi galingos išvaizdos vy
ras, kuris laiko iškėlęs prieš dangų savo ne 
apykantos kumščius. Tai Judas iš Iskari- 
jos! Kaip rašo vienas šveicarų laikraštis 
(„Schildwache“), Sovietų Rusija ilgai ne
nusprendė, kam ji turėtų pastatyti pamink 
lą: velniui, Kainui, ar Judui? Pagaliau ap
sistojo prie Judo, ir nuo to laiko ant Vol
gos upės kranto — tikrai tik viena pasauly 
je — stovi Judo statula. Jūs jaučiate, ko
kiu baisiu įvykiu pasauliui grasina šios su 
gniaužtos akmeninės statulos kumštis! Ligi 
šiai dienai stovi tik viena tokia statula, bet 
tuo tarpu milijonai žmonių garbina nema
tomas, nesuskaitomas Liuciperio, Kaino ir 
Judo statulas tūkstančiuose viso šio šian
dieninio gyvenimo pasireiškimų.

Ar jūs žinote, apie ką galvoju? Na, visų 
pirma apie Liuciperio nuodėmę: išdidumą, 
beribę puikybę. Mokslas yra Dievo dovana, 
technika didelė palaima žmonijai, bet žino
jimas gali padaryti žmogų išdidžiu, techni
kos išradimai — aklu, ir tada jie eina žmo
gaus pražūčiai. Ar mes tad nieko neturime 
mokytis, tyrinėti, gilintis? O tačiau! Viso
kias! būdais didinkime savo žinojimą, tyri
nėkime gamtos įstatymus, bet niekad neuž 
mirškime nulenkti galvas prieš visatos Kū
rėją. mūsų Viešpatį ir Dievą.

Sinajaus kalnas dar stovi, ir nuo debe
simis apdengtos jo viršūnės skamba vertin
gi Viešpaties žodžiai: Tavo žemiška paskir
tis nėra vaikiškas žaislas—rimtai atkreipk 
į tai dėmesį! Dievo vardas nėra žaislas — 
tark jį tik iš pagarbos! Autoritetui pagarba 
nėra tuščias žaislas — gerbk jį! Žmogaus 
gyvybė nėra žaislas — nepaliesk jos! Tavo 
kūnas nėra žaislas — nepiktnaudok jo! Ta 
vo liežuvis nėra žaislas — nesuteršk jo! — 
Tad jei Viešpats Jėzus nepanaikino 10 Die
vo įsakymų, mes, Jį sekdami, privalome 
šiuos įsakymus dar kilnesniais jausmais, 
dar grynesne sąžine vykdyti, nes per Kris
tų įgyjame jėgos juos užlaikyti. „Reformuo 
ti pasaulį per savo AS“ — kokia tai tikrai 
krikščioniška-mintis! Iš pagrindų ištirki
me savo sielas: koks jos dorovinis stovis, 
ar sąmoninga pareigose, artimo meilėje, 
įvertinime, atjautime. O išsigandę susiim- 
sim rankas: aš save laikiau geru krikščio
niu, o kaip mažai savyje randu krykščiony- 
bės bruožų!

Vyskupas Tihąmer Toth

Pamaldos
STOKE-on-TRENT — šį I Advento sekma

dienį, lapkričio 29 d., 12 vai., Sacred 
Heart bažn., Tunstall. Pamaldas laikys 
kun. A. Kazlauskas.

Laisvos dvasios negalima nei sunaikinti, 
nei užgniaužti. Nesunku kuriam laikui ją 
prislėgti teroru, bet, kaip feniksas iš pele
nų, ji vėl atgimsta ir baugina prievaizdus 
ir budelius.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Irena labiau negu vakar sekiojo akimis 

Valentą — koks jis, ką jis daro, kaip atro
do? Labai norėjosi pabūti su juo vienu. Pa 
mačiusi nueinant jį į klojimą, apsižiūrėjo, 
kad tėtis su teta ramiai šnekučiuoja, o Ro
žytė su Janavičiene gryčiukėje indus plau
na — greitai apsirengė ir išbėgo į kiemą. 
Čia dar apsižvalgė ir, lyg pasivaikščioda
ma, nuėjo taku ligi klojimo. Ją pamatęs, 
Valentas žaibu nulėkė nuo dobilų strekio.

— Parodykite gi, kur tas jūsų aitvaras 
gyvena, — sučiauško ji linksmai. — Sakė
te, kad kažkur jaujoje.

— Taip... aš kaip tik norėjau parodyti, 
— truputį nelygiu balsu kalbėjo jis. — Jei 
norite...

Greit atsidarė jaujos duris.
— Prašau.
Priėjusi prikišo nosį.
— O, Dievulaičiau, kaip čia tamsu!
— No-o... kur aitvarai su kipšais, ten ne 

gali būti šviesu.
Ji įžengė porą žingsnių.
— Ne, aš bija-au!
— Nebijokite... tikrai nebijokite! — Pa

ėmė jai už rankos.
— O ar neišlįs?
— Neišlįs... jie dieną nelandžioja.
— Tai, vadinas, čia?
Jo balsas iš nelygaus perėjo į drebantį.
— Čia, čia! — Paėmė už antros rankos.
Tyla.
— Aš taip jūsų laukiau!

..— Tikrai?
— Kada dabar vėl atvažiuosite?
— Jus norėtumėt?
— Žinoma...
— Dabar jūs“ į Pasraujį turėsite atva

žiuoti.
Klojime kažkas sušnarėjo.
— A-ai! — glustęlėjo prie jo ir vėl atšo

ko, — Tai parodykite, kur gi ta? aitvaras, 

— žiūrėdama, kas atėjo, nekaltai klausė. 
Šis nekaltai aiškino.

— Nagi ten... tarp ardų jie karstosi. — 
O tylom sakė: —Mariutė atėjo! — Paskui 
vėl garsiai, nekaltai. — Už krosnies, ply
šiuose nykštukai gyvena. Žinote, tokie su 
ilgomis barzdomis...

— O-oi ,aš bijau!
Ir ji šovė iš jaujos. Prie dobilų strėkio 

rezgines tiesėsi Marijona.
— Iš tikrųjų, kaip nusigandau, — skun

dėsi. — Sako — čia aitvarai, kipšai gy
vena.

— Gyvena. Užtat neikite, panele. Išlįs 
kipšas ir įkąs.

Irena apsimetė nesupratusi perkeltos žo
džių prasmės.

— Iš tikrųjų?.. — Ir nuskubėjo trobos 
link.

Marijona priėjo prie jaujos.
— Kur gi tas kipšas?.. Ko nelendi lau

kan?
Valentas išėjo raudonas kaip iš pirties.
— Norėjo, mat, aitvarą pamatyti...
— Eik jau, eik — dar kalbėsi. Maniau, 

kad esi ne toks, kaip kiti, o pasirodo — to 
paties bieso apsėstas.

— Ką tu čia, Mariut, iš tikrųjų! — kaip 
ir įsižeidė Valentas. Bet Marijona jį nu
traukė:

— Tylėk, jei nenori gauti šit su grėbliu! 
Dar teisinsią jis čia...

— Bet, Mariut, negi tu manai, kad aš 
ką bloga? Aš tik...

— Ir kas čia do gerumas flirtuoti su pa
nele? Panelė palieka panele. Tu nežinai — 
paflirtuos iš raskažio, pavedžios už nosies, 
paskui ir nusisuks ir juoksis, o tu ir pasi
liksi kvailas.

— Ajau, Mariut, tu vis su savo prana
šystėmis.

— Flirtuok, flirtuok, jei esi kvailas! — 

rėžė Marijona ir nusigręžusi taip kirto grėb 
liu dobilo plaką, kad šis net rūko.

— Tik jau nepyk, Mariut, — ėmė gerin
tis Valentas. — Tu tikrai manai, kad aš ką 
bzloga... Auf meine munės, Mariut, nieko 
bloga... Auf meine munės, Mariut, nieko 
kaip čia pasakius... na...

Marijona suminkštėjo.
— Eik jau, višti! Gaila man tik tavęs, ir 

daugiau nieko. Še, nunešk, jei esi toks — 
man šiandien pusiau kažkas įlindo. Kas gi 
kaltas, kad esi vištis...

Valentas užsimetė ant peties rezgines do
bilų ir nunėrė į tvartą. Marijona, jau visai 
atsileidusi, jo gailėdama, nusekė iš paskos.

KOMBINATORIUS
Sodžiuje šnibždėjosi:
— ...Išėjo viskas paperais.
— Išėjo, sesyt, išėjo! Taip tu man nepa

sisek, kad ir gana.
— No, kaipgi, mislijo — pasikvies, pasi

rodys su turtais, tai ir čiups gražuolę.
— Turtus gal ir čiuptų, tik ne gražuolę. 

Ne-ne-ne!
— Visą vakarą, sako, apie gimnazistę ra 

munį sukęs.
— Tai kad parodė špygą, tai parodė. 

Chi-chi-chi!
Labiausiai pilna burna kalbėjo Pim- 

pienė:
— Kas čia. ims tokios biaurybės dukte

rį! Kad dar nors būtų graži... Negi ji gali 
lygintis su kitom mergaitėm...

Sužinojusi apie šnibždėjimąsi, Morkuvie 
nė vėl sunegalavo. Čia kvenkštė, vaitojo, 
galvą susirišusi, čia vėl pyko niršo sau vie
na: na-na-na-na! Pala-pala-pala-pala! Aš 
dar uždarysiu jums burnas! Visiems užda- 
dysiu! O toji štuokas — Pimpienė — tegul 
ji per daug nesigiria savo „gražuolėmis“! 
Tat eigpulio sūnus pas vieną jau landžioja 
pro seklytėlės langą. Kai susičiups paviržį. 
tada ir žinos.

Bet „paviržio“ nereikėjo laukti — vieną- 
dien užsuko gyvulių pirklys Elkis ir prane
šė, kad valsčiuje jau iškabintas Pimpės že
mės varžytynių skelbimas.

Morkųvięnęi tuoj nustojo galvą skaudėti.

Išėjus Elkiui, griebė segtis geresnį sijoną 
ir įsakė vyrui:

— Kinkyk bėrąjį — man reikia į Pakal
nius.

Mat, ar neišsikalbėjo ant savo galvos? — 
svarstė važiuodama. — Su „paviršiu“ šiais 
laikais dar šiaip ir taip, bet jei bankas pra 
dės kratyti, tada pamatys. Tada žinos, kai 
„lialkoms“ reiks išeiti pas gaspadorius.

Taip — ant valsčiaus durų popierėlis! 
Prisikišusi perzlebezavo: „Skelbiamos že
mės varžytynės... Gailionių Kučo... Tito- 
nių Baltrūno... Girbutkių Staliliūno“. Mato 
— ir apie Skausgalių Pimpę kažkas parašy
ta. Bet pradėjo jaudintis — ir niekaip nebe 
suzlebezavo, nei kada varžytynės, nei kur, 
nei kiek žemė įkainota — akys tavaruoja, 
skara ant pečių nusmuko.

Bet ką gi aš čia badau nosimi tą popie
rėlį? Įeisiu — raštininkas ir paaiškins!

— Gera diena, ponas, — tarė įėjusi.
— Laba diena, laba diena! — atsiliepė 

išblyškęs, iššokusiomis akimis žmogelis."
— Ponas vis rašote ir rašote, — giedojo 

pratęsdama. — Argi akelės nepavargsta, 
perdien bežiūrint į mirguojančius popierė
lius?

Paliesta pati jautriausia styga, žmogelis 
padėjo plunksną ir aiškina, kiek praneši
mų kasdien tenka parašyti, kiek prašymų, 
kiek paraginimų, kiek skelbimų; kiek paš
tu jų išsiunčia, kiek per seniūnus — labai 
sunkus darbas.

Bet Morkuvienei kas kita rūpi.
— Tai, ponas, ir apie varžytynes skelbi

mus rašai?
— Ogi kas daugiau? — kirksi žmogelis. 

-— Viskas čia per mano rankas eina.
— Kaip gaila! Tai išeina, kad ponas ir 

apie Skausgalių Pimpės varžytynes pa
skelbei!

— Na, taip — aš. Tiktai aš!
— Neduok, Dieve, ponas, jei tokius ge

rus kaimynus ištaksavotų! — apgailestavo.
— Bankas nelaukia! — rėžė žmogelis. — 

Žinote — bankas. Vienąkart procentų nesu 
mokėjai, kitąkart nesumokėjai ir žip ant 
šono. Bankas juokauti nemoka.

Pasakė ir įsispyrė akimis j gaspadinę,

— Tai, ponas, sakai, — kad-nė kiek ne
palauks, išvaržys? — apsimesdama nesu
prantanti, klausė.

Raštininkas greitai atsivertė „Vyriausy
bės žinias“ ir iškilmingai, kaip kunigas iš 
sakyklos, perskaitė:

— .... Pasraujo apylinkės Teismas skel
bia piliečio Pimpės Petro, Jono sūnaus, gy
venančio Skausgalių kaime, Pakalnių vals
čiuje, Pasraujo apskrityje nejudomo turto
— 16 ha žemės varžytynes, kurios įvyks Pa 
sraujyje 1937 m. vasario 18 dieną“... Tai 
dokumentas, faktas! — baigė žmogelis ir 
vėl išpūstomis akimis įsmigo į gaspadinę.

Morkuvienei net paausiai kaisti pradėjo: 
aišku, ponas, kad paktas! — Dar apie že
mės mokesčius paklausė, lyg tuo reikalu 
būtų atėjusi, paskui tarė „sudiev, ponas“, 
sėdo važiukan ir išbildėjo.

Kitą rytą ^nesakiusi nei kur, nei ko, tuo 
pačiu važiuku išbildėjo į Pasraujį.

...Jei tą žemę pavyktų nupirkti, tada su 
Rožyte bėdos nebebūtų — kiekvienas užsi
merkęs ją paimtų! Dvi žemes sudėjus, tik
ras palivarkas pasidarytų. Tik kvailiai ne
žiūri turto ir vaikosi kažkokio gražumo. 
Protingi kitaip daro. Juk ne su gražumu 
gyvens. Gyvens su žmogumi, su turtu, su 
pinigais!-.

Tik kad tas Juozukas geriau mokytųsi— 
kad išeitų į kokius daktarus, inžinierius ar 
gal į kunigus. Tada ir kišenė būtų stipres
nė, ir namai garbingesni — senatvę leng
viau nubaigtų. Bet vaikas ne per daug ima
si. Jau porą kartų mokytoja ją kvietė, sakė
— aritmetikos, lietuvių kalbos nemokąs.
Aritmetika — kaip aritmetika, bet kad lie
tuvių kalbos nemokėtų, tai sunku ir pati
kėti. . J'

— Kad, panele, namie jis kitaip ir ne
kalba, kaip lietuviškai. Mes lietuviai esam.

Bet mokytoja savo gieda, ir gana. Tik 
kai antrą kartą pakviesta nunešė pusę ka
pos kiaušinių — panelė šiek tiek suminkš
tėjo, sakė, kad pradėjęs geriau mokytis, tik 
truputį paišdykaująs. O kai Velykoms nu
neš dar kokią dešrą ar kumpio gabaliuką, 
tai gal ir išdykavimas sumažės...

(Bus daugiau)
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šeštadienį, lapkričio 29 d., Londonan at

vyksta Lietuvių Laisvės Komiteto pirminin 
kas New Yorke min. Vaclovas Sidzikaus
kas. ;;

Jis, kaip jau esame rašę, PET (Pavergtu
oju Europos Tautų) organizacijos reikalais 
lanko laisvosios Europos sostines.

Londone prabus keletą dienų.. .....
SPAUSTUVĖS DARBININKAS

Lietuvių1 Namų Akc. B-vės spaustuvei Ni 
dai reikalingas lietuvis, norįs išmokti 
spaustuvės amato.

kreiptis j Lietuvių Namų Akc. B-vės va
dovybę ' (i, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll).

MIRĖ SENIAUSIOJI
Pereitą savaitę mirė seniausioji Londono 

Lietuvių kolonijos gyventoja Ieva Matule
vičiūtė, sulaukusi 94 m. amžiaus. Į Londo
ną iš Lietuvos buvo atvykusi prieš 50 me
tų. Palaidota iš Lietuvių bažnyčios pereitą 
šeštadienį.

LEIGH
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus valdyba gruodžio 
5 d., šeštadienį, 5.30 vai. p.p., kviečia narių 
susirinkimą, kuris įvyks EAGLE AND 
CHILD kotelio patalpose.

Susirinkime bus daromas pranešimas iš 
atstovų suvažiavimo, įvykusio Londone lap 
kričio 14-15 d.d. Be to, maloniai kviečiame 
vaikų tėvus pasitarti dėl ruošiamos vai
kams eglutės.

Narius ir prijaučiančius prašome kuo 
gailsiau dalyvauti susirinkime.

Skyriaus Valdyba
ROCHDALE

■ , ŠOKIŲ VAKARAS
DBLS Rochdale skyrius š.m. lapkričio 

2Š d. (šeštadienį) Manchestėrio Lietuvių 
Socialinio Klubo patalpose rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ.
.Prieš pasilinksminimą bus pranešimas iš 

DBLS atstovų ir Lietuvių Namų Bendro
vės akcininkų suvažiavimo, įvykusio Lon
done, š.m. lapkričio 14-15 d.d.

■Pranešimas prasidės 5.30 vai., šokiai — 
7 vai.

Maloniai kviečiami atsilankyti visi Roch
dale, Manchesterio ir apylinkės tautiečiai, 
kurie domisi DBLS ir Liet. Namų B-ve ir 
susipažinti su reikalais, svarstytais suva
žiavimo metu.

DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

1959 m. lapkričio 29 d., 6 vai., Mancheste 
rie Lietuviu Socialinio Klubo patalpose, 
grįžęs iš DBLS ir Lietuvių Namų bendro
vės suvažiavimo A. Jaldveckas padarys pla 
tų pranešimą.

DBLS nariai ir Namų akcininkai prašom 
gausiai dalyvauti.

Sk. Valdyba
į .■

PADĖKA
Lietuvių Veteranų S-ga „Ramovė“ Man

chesterio skyriaus valdyba reiškia nuošir
džią padėką už Kariuomenės šventės minė
jime lapkričio 7 d. skaitytą gražią, malonią 
ir nuotaikingą paskaitą paskaitininkui p. 
M. Bajorinui. Taip pat išreiškia malonią 
padėką svečiui iš Londono kun. A. Kaz
lauskui už malonius sveikinimus mūsų mi
nėjime. Didelė padėka tinka išreikšti man- 
ch'esterietei jaunajai muzikei p. B. Navic
kaitei, kuri meniškai išpildė savo progra
4<IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1lllllllllllllllllllllllll<IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllltK

Pritarkit veiksmu kilniam tikslui
’ Kalėdoms sparčiu žingsniu artėjant, kaip 

ir kasmet, beldžiamės į tautiečių širdis: pa- 
j dėkit tinkamai atstovauti lietuvius Tarp- 
« tautiniame Kalėdiniame Bazare.
> Lietuviškąjį Bazaro skyrių rengti jau tre 
v čius iš eilės metus tenka Londono Lietuvių 
: Moterų Sambūriui „Dainava“. Tai atsakin

ga ir nelengva pareiga. Atsakinga todėl, 
kad Tarptautinis Bazaras yra tarsi savotiš
ka paroda, iš dalies ir savotiškos draugiš
kos varžybos. Bazare rodomas svetimame 
krašte gyvenančių pabaltiečių gyvybingu
mas ir sugebėjimas metų metais surinkti 
ir suorganizuoti pardavimą labdaros tiks
lams gražių, charakteringų kiekvienai tau- 

į tybei daiktų daiktelių, tautodailės ir meno 
! išdirbinių. Nelengva pareiga, nes rengė- 

; , jams tenka ne vien padėti begalė darbo, au 
į kojant laisvalaikį, bet taipgi ir, paprastai 
! tariant, paelgetauti — prašyti visuomenės 
' paramos.
, Pasiėmusios tą pareigą, esame pasiryžu- 
, sios atlikti ją galimai geriausia, turėdamos 
į, aglvoje ir lietuviško prestižo reikalą ir kil

nų tikslą —, padėti į vargą patekusiems tau 
tiečiams — nes juk tam tikslui skiriamas 
Bazaro pelnas.

Šiais metais, kaip jau buvo „E.L.“ skelb
ta, Tarptautinis Kalėdinis Bazaras rengia
mas gruodžio 11-12-13 dienomis Latviu Na
muose, 72, Queensborough Terrace, Bays
water, W.2.

mos dalį, malonią padėką reiškiame jauna
jai baletininkei I. Kuraitei už pašoktą bale 
to dalyką. Nuoširdi padėka tenka A. Jokū
baičiui ir E. Jokubaitytei už gražias dekla
macijas. Garbingiausia padėka tenka iš
reikšti okteto vadovui p. K. Rudaičiui už 
gražiai paruoštas ir pritaikytas dainas mū
sų kariuomenės šv. minėjimui ir taip pat 
nuoširdi padėka tenka visiems okteto daly
viams, reiškiame malonią padėką p. A. 
Kuzmickui kaipo programos pranešėjui, ku 
ris meniškai atliko savo pareigas. Malo
niausią padėką turime išreikšti mieliems 
p.p. J.M. Navickams už paruoštas vaišes 
programos dalyviams ir priėmimą savo na
muose mūsų kviestų svečių. Taip pat nuo
širdžiausia padėka tenka visiems, kurie pri 
sidėjo prie mūsų ruošiamojo minėjimo, ir 
visiems tautiečiams, kurie atsilankė pas 
mus. ( Rengėjai

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

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

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. Valdyba

PRANCŪZIJA
PR'. L B. KRAŠTO TARYBOS IR 
GARBĖS TEISMO RINKIMAI

Lapkričio mėn. pradžioje įvykusiuose rin 
kimuose į Pr.LB Krašto Tarybą išrinkti pa
gal balsų daugumą šie asmenys: kun. Jo
nas Petrošius, Ona Bačkienė, Jonas Dai- 
nauskas, Birutė Venskuvienė, Ona Gečaitė 
-Peruche, Petras Klimas jr., Bronius Vru- 
blevičius. Elena Aleksandravičienė, Janina 
Matorė, Sofija Pagnier, Bronius Baranaus
kas. Kandidatai: Bronius Jucius, Hubertas 
Petkūnas, Viktoras Narbutas

Į Garbės Teismą: Jurgis Baltrušaitis. Ed. 
Turauskas, Juoz. Lanskoronskis. Kandida
tai: Viktoras Gravelis, Juozas Huebneris.

Naujos Krašto Tarybos posėdis įvyks lap 
kričio mėn. 29 d., kuriame bus vykdomųjų 
organų rinkimai: Tarybos pirmininko, Val
dybos ir Revizijos Komisijos.

Krašto Valdyba

Bazaras veiks nuo 4 ligi 9 vai. p.p. Ati
darymas įvyks gruodžio 11d. (penktadie
nį) 4 vai. p.p.

„Dainavos“ Valdyba ir Bazarui Rengti 
Komitetas maloniai kreipiasi į visus padė
ti galinčius ir norinčius tautiečius, prašyda 
mi aukas bei fantus loterijai, o taipgi daik
tus pardavimui komiso teisėmis siųsti ligi 
š.m. gruodžio 7 d. Sambūriui „Dainava“, 1, 
Ladbroke Gardens,'London, W.ll.

Kreipiame malonų dėmesį asmenų, no
rinčių pateikti daiktus pardavimui komiso 
teisėmis, kad lengviausia parduodami ne- 
perbrangūs, Kalėdų dovanoms tinkami da
lykai.

Laukiame malonaus tautiečių atsiliepi
mo ir dosnios jų paramos.

Londono Lietuvių Moterų ..Dainavos“ 
Sambūrio Valdyba ir Bazarui Rengti 

Komitetas

(E) Kultūros namų darbuotojų kursai. 
Vilniuje suruošti kursai kaimo kultūros na 
mų darbuotojams. Tai esanti jau ketvirtoji 
tokių kursų laida. Kursantai supažindina
mi su kultūrinio - masinio darbo formomis, 
studijuoja režisūrą, mokosi liaudies šokių, 
susipažįsta su populiariais liaudies žaidi
mais. liaudies mėgstamom sporto šakom, te 
bulinasi muzikoje ir Lt.

Istorija .
Eucharistinių kongresų lopšys yra Pran

cūzijoje. Pirmąja jų užuomazga yra laiko
ma E. Tamisier suorganizuota maldininkų 
kelionė į Avignoną 1874 m„ skirta viešai pa 
gerbti Eucharistijai. Po įvairių mėginimų 
Prancūzijoje, Belgijoje ir Olandijoje 1881 
metais Lille mieste eucharistinės maldinki 
kų kelionės buvo performuotos į tarptau
tinius eucharistinius kongresus. Skaitant 
Lille (1881 m.) pirmuoju, ligi šiol jų yra 
buvę iš viso 36. Pirmieji keturi vyko pame 
čiui: 1881 m. Lille, 1882 m. Avignone, 1883 
m. Liege ir 1884 m. Fribourge; sekantieji 
trys kas dveji metai: Toulousoje, Paryžiu
je, Antverpene; vėliau įvairiais laikotar
piais ligi 1922 m. įvyEb’18 kongresų įvai
riuose kraštuose, siekiant Angliją, Austri
ją, Ispaniją, Vokietiją ir net Kanada (1910 
m. Montrealyje). Nuo 1922 m. kongreso Ro 
moję buvo nusistatyta juos vykdyti kas

dveji metai. Taip ligi 1938 m. įvyko 8 kon 
gresai: Amsterdame, Chicagoje, Sidney, 
Kartaginoje, Dubline, Buenos Aires, Mani
loje ir Budapešte. Užėjus antrajam pasau
liniam karui, tarptautinių eucharistinių 
kongresų grandinė buvo pertraukta net 14 
metų. Pirmasis pokario kongresas įvyko 
1952 m. Barcelonoje, o antrasis ir paskuti
nysis Brazilijos sostinėje Rio de Janeiro 
1955 metais.

Tikslai
Pagrindinis tarptautinių eucharistinių 

kongresų tikslas yra bendrai pagarbinti 
Švč. Sakramentą. Pagal prasmę, euch. kon 
gresai turi savo istorinę atramą pirmaisiais 
krikščionybės amžiais gyvavusiame papro
tyje tam tikromis dienomis susirinkti iš vi 
sų Romos bažnyčių į vieną ir, vadovaujant 
Romos vyskupui — Popiežiui, bendrai at
našauti eucharistinę auką (pvz., mišiole 
dar ir -dabar yra likę prierašai, kaip „sta- 
tio ad s. Petrum“ ir panašiai). Taip ir da
bar. Kasdien visose žemės šalyse yra at
našaujama eucharistinė auka.'. Milijonai- 
stiprinasi tuo pačiu Dievo Kūnu ir Krauju 
atskirai savo gyvenamųjų vietų bažnyčio-

Kun. Bronius Liubinas

se. O tarptautinio eucharistinio kongreso 
metu yra kviečiami viso pasaulio tikintieji 
katalikai susirinkti į vieną vietą ir kartu 
pagarbinti Švč. Sakramentą, pasistiprinti 
Dangiškąja Duona, padėkoti Dievui už vi
sas tautas ir rases į vieną Bažnyčią jun
giančią Eucharistiją.

Šalia tikslo apjungti visus tos pačios Eu 
charistinės Duonos valgytojus į vieną ben
druomenę, tarptautiniai eucharistiniai kon 
gresai turi kitą tikslą, būtent, viešai pagar
binti Švč. Sakramentą. Šia prasme tarptau
tinis ’ eucharistinis kongresas yra viso pa
saulio Dievo Kūno šventė, pasaulinės De
vintinės. Iš altoriaus namelio vienišumo ir 
uždarumo Švč. Sakramentas išnešamas į 
didmiesčių gatves ir aikštes ir išstatomas 
viešam garbinimui.

Abudu minėtieji tikslai, t.y. bendras ir 
viešas Eucharistijos garbinimas, savo tar
pe yra apjungiami auklėjamąja prasme. 
Už tai tarptautiniai eucharistiniai kongre
sai yra organizuojami vis skirtinguose kraš 
tuose ir kontinentuose, kad viso pasaulio 
katalikai įsisąmonintų Eucharistijos dova
nos didumą ir reikšmę, kad akivaizdžiai su
prastų jos jungiančią galią ir kad ne tik 
naudotųsi ja savo sielos stiprinimui užda
ros bažnyčios paslaptingume, bet drįstų vie 
šai netikinčio ir pajuokiančio pasaulio aki
vaizdoje išpažinti savo tikėjimą.

Pobūdis
Eucharistinio kongreso pobūdis išplaukia 

tiesiogiai iš jo tikslų. Kaip bendra viso pa
saulio katalikų eucharistinė malda, kongre 
sas savaime tampa milijonų tikinčiųjų su
sirinkimu. Kongresui skirtasis miestas tam 
pa nuolatinės Švenčiausiojo adoracijos vie 
ta, tampa milžiniška bažnyčia. Dievo na
mais. Kongreso dalyviai pirmoj eilėj daly
vauja eucharistinėje puotoje. Neįsivaizduo 
jamas eucharistinio kongreso dalyvis, kuris 
jo metu nepriimtų Šv. Komunijos. Toliau 
eucharistinis kongresas, kaip skirtas vie
šam Švč. Sakramento pagarbinimui, negali 
neišeiti j atitinkamo miesto gatves ir aikš 
tęs procesiniu ar kitu būdu ir neparodyti 
visam pasauliui katalikų tikėjimo centro, 
Eucharistinio Kristaus. Iš čia išplaukia mi
lijoninio masto eisenos ir susibūrimai vie
šumoje. Galiausiai eucharistinio kongreso 
metu yra laikomos paskaitos ir pamokslai 
eucharistinėmis temomis. Tai tam, kad bū
tų išryškintas jo auklėjamasis uždavinys, 
arba, geriau sakant, kad būtų sudaryta ga
limybė kongreso dalyviams atsinaujinti Eu 
charistiją liečiančių tikėjimo tiesų įsisąmo 
ninime ir supratime. Šalia šių esminių pa
rengimų su eucharistiniu kongresu jungia
ma religinio meno parodos, religiniai kon
certai, rengiama Katalikų Akcijos ir Ca
ritas studijiniai pasitarimai.

Organizacija
Eucharistiniams kongresams organizuoti 

veikia tam tikras nuolatinis komitetas su 
centru Romoje, kuriam priklauso daugelio 
šalių atstovai. Tas komitetas šv. Tėvo var
du nustato sekančio kongreso vietą ir lai
ką. Šalia jo sudaromas centrinis kongreso 
komitetas tame krašte, kuriame kongresas 
numatomas šaukti. Šis komitetas yra tiesio 
ginis kongreso rengėjas ir jo vykdytojas. 
Šv. Tėvas skiria kurį nors kardinolą savo 
legatu kongresui.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

MIELOS SESĖS IR MIELI BROLIAI!
Š.m. spalio 10 ir 11 dienomis įvyko Vasa

rio 16 Gimnazijos rūmuose Huettenfelde 
PLB Vokietijos Krašto Tarybos metinis su 
važiavimas. Tarybos nariai, apsvarstę eina 
muosius Bendruomenės reikalus Vokietijo
je ir sunkią gimnazijos finansinę padėtį, įsi 
pareigoje pas savo draugus, pažįstamus ir 
įvairias organizacijas gimnazijos naudai su 
telkti po 500 markių.

Ateinančiais metais gimnazija švęs savo 
dešimtmetį. Visų lietuvių laisvajame pa
saulyje dėka yra mums sudaryta sąlyga čia 
jaunimą auklėti krikščioniškoje lietuviško
je dvasioje. Mūsų nuolatiniai rėmėjai ir glo 
bėjai yra didžiausi didvyriai, patriotai, ide 
alistai, ir jų kilnieji darbai bei pasišventi
mas bus aukso raidėmis atžymėtas Lietu
vos istorijos lapuose.

1950-52 metais susidarę rėmėjų būreliai 
dalinai ima pavargti. Nors didžioji jų da
lis mus jau remia dešimtuosius metus, bet 
vis aukos menkėja, ir gimnazijos, vadovybė 
yra atsidūrusi keblioj padėty. Padėtis daro 
si visiškai nebepakenčiama: bėgamosios 
skolos netoli 30.000 markių, reikia pirkti 
žiemai bulvių, daržovių, kuro ir mokėti per 
sonalui atlyginimą.

Jeigu šią gimnaziją tektų netrukus už
daryti dėl finansų stokos, tai būtų labai 
gaila to gražaus lietuviško jaunimo ir tų 
įdėtų aukų per pastaruosius 10 metų. Vai
kai būtų priversti eiti į vokiškas mokyk
las ir ten greitai nutaustų, dingdami ir 
mūsų tautai.

Lietuvių Bendruomenė Vokietijoje nega
li viena gimnazijos išlaikyti, nes tam nėra 
lėšų, o, be to, juk tai bendras reikalas visų 
pasaulio lietuvių, kurie gyvena laisvajame 
pasaulyje. Per visokius susibūrimus, susi
rinkimus, šventes, pramogas prašau visus 
lietuvius skatinti į bendrą tautinį darbą pri 
sidėti ir ieškoti kelių ir būdų Vasario 16 
Gimnazijai padėti. Lietuvybės išlaikymas, 
jos stiprinimas, Nepriklausomybės Lietu
vai siekimas lieka pagrindiniai mūsų gim
nazijos tikslai. Esame lietuviais, ir esame 
pasiryžę jaunimą auklėti lietuviškoje dva
sioje.

Vasario 16 Gimnazijos auklėtiniai yra pri 
sirišę prie savojo švietimo židinio ir tikisi, 
kad lietuviškasis solidarumas- visame lais
vajame pasaulyje jį išlaikys.

Aukas (pinigais ar čekiais) siųskite kaip 
jums patogiau — tiesiog gimnazijos direk
toriui Dr. Griniui, per Balfą ar gimnazijos 
banko sąskaiton —
Deutsche Bank-Weinheim a.d. Bergstrasse. 

Konto Nr. 12 060.
Už atsiųstas aukas gimnazijos vadovybė 

atsiųs pakvitavimus ir nuoširdžią padėką.
Baigdamas iš anksto nuoširdžiai dėkoju 

už jūsų gerą širdį, organizuotumą, pasiau
kojimą lietuviškam reikalui ir linkiu di
džiausios sėkmės.

Jus sveikina ir Vasario 16 Gimnazijos 
moksleiviai, direktorius, mokytojai ir visas 
personalas. " .

Jūsų: Fr. Skėrys
PLB Vokietijos Krašto Tarybos narys 

ir gimnazijos mokytojas

KALĖDOM GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
KNYGA!

Naujai gauta:
1960 metų Kalendorius — 3 šil.
Istorinės Lietuvos Albumas — 5 sv. 5 šil. 
Šeinius — Vyskupas ir velnias— 1 sv. 1 šil. 
Lalis — Anglų-Liet. — Liet.-Anglų žody

nas — 5 sv. 
Baravykas. — Anglų-Liet. kalbų žodynas — 

1 sv. 9 šil. 4 p.
Arkv. Skvireckas — Šv. Raštas Senas Įsta

tymas, 2 tomai — 7 sv. 14 šil.
Kun. Yla — Sveika Marija, maldaknygė — 

18 šil. 6 p.
Kun. Sabaliauskas — Viešpaties Angelas— 

18 šil. 6 p.
T. Kapucinas — Atlaidų šaltinis, malda

knygė — 1 sv. 5 šil. 8 p.
Sibire ranka parašyta maldaknygė — 7 

šil. 4 p.
Žurnalai:
Laiškai Lietuviams, metams — 1 sv.
Lietuvių dienos, metams — 1 s v. 18 šil. 6 p. 
Karys — 2 sv. 2 šil.
Moteris — 1 sv. 1 šil.
Albumas „Lietuva“ — 1 sv. 15 šil.
Vaičiulaitis — Auksinė kurpelė, puikiai 
dail Jonyno iliustr. pasakų rinktinė, graži 

dovana — 1 sv. 10 šil. 
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave., 

London, W.4.

37-tasis Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas

Nuolatinis Tarptautinių Eucharistinių 
Kongresų rengimo komitetas, dar viešpa
taujant šventojo atminimo Popiežiui Pijui 
XII, yra paskyręs sekančiam kongresui vie 
tą Vakarų Vokietijos mieste Miunchene. Tą 
paskyrimą patvirtino ir dabartinis Popie
žius Jonas XXIII. Kongresas įvyks 1960 m. 
nuo liepos 31 d. iki rugpiūčio 7 d. Miunche 
no miestas ir visos Vokietijos katalikai jau 
dabar tam dideliam įvykiui ruošiasi. Tuo 
reikalu išleistame Vokietijos Vyskupų ga
nytojiškame laiške yra sakoma, kad sekan
čią vasarą Miunchenas taps „didžiuliais Eu 
charistinio Viešpaties namais“, kuriuose su 
sirinks iš viso pasaulio katalikai. Vyskupai 
primena, kad eucharistinis kongresas nėra 
religinis paradas, o malda. Eucharistinis 
kongresas turi būti išraiška per metų eilę 
atsiekto eucharistinio sąmoningumo, jis 
turi parodyti, kiek dalyvavimas Duonos 
Laužyme yra įaugęs į tikinčiųjų gyvenimą. 
Už tai ir pasiruošimo pagrindą šiam eucha 
rištiniam kongresui jie mato maldoje ir au 
koje. Į maldos ir aukos žygį yra raginami 
visi tikintieji, bet ypač vaikai ir jaunimas, 
ligoniai, vieniši seneliai, tėvynės netekusie
ji benamiai, našliafir našlaičiai ir visi, ku
riems yra Dievo skirta nešti kokį nors sun
kų gyvenimo kryžių.

Eucharistinis Kongresas ir lietuviai
Pradedant tarptautiniu.eucharistiniu kon 

gresu Chicagoje 1926 m., lietuviai gausiai 
dalyvavo dar 1930 m. Kartaginos, 1932 m. 
Dublino, 1938 m. Budapešto, 1952 m. Barce 
lonos ir 1955 m. Rio de Janeiro kongresuo
se. Be to, 1934 m. Kaune įvyko labai įspū
dingas ir pasisekęs lietuviii tautinis eucha
ristinis kongresas, o taip pat eilė eucharis
tinių kongresų atskirose Lietuvos vyskupi- 
josę. Tremtyje lietuviai yra dalyvavę tauti 
niuose eucharistiniuose kongresuose savo 
gyvenamuose kraštuose, pvz., Australijoj 
(Sidney) 1953 m. ir kitur. Lietuviai ruošia
si dalyvauti taip pat 37-tame eucharistinia
me kongrese Miunchene. Tam reikalui yra 
sudarytas organizacinis komiteias iš lietu
vių vyskupų tremtyje, Vokietijos lietuvių 
katalikų Sielovados direktoriaus ir dviejų 
lietuvių kunigų Miunchene. Organizacinio 
komiteto sekretorius ir reikalų vedėjas yra 
Miuncheno lietuvių kapelionas kun. Dr. Jo
nas Aviža. Jis jau yra užmezgęs su centri
niu kongreso komitetu ryšius Miunchene. 
Miunchene buvo susirinkę eilė lietuvių dva 
siškių ir pasauliečių katalikų ir tarėsi, kaip 
geriau būtų įmanoma lietuviams įsijungti 
į bendrąją kongreso programą ir ką galė
tų lietuviai suorganizuoti atskirai. Lietu
vių Katalikų Sielovados direktorius tėv- Al 
fonsas Bernatonis tarėsi su kitų tautų trem 
tinių Sielovadų direktoriais, kaip dalyvau
ti kongrese bendrai visiems komunistų per 
sekiojamų tautų katalikams. Kun. Dr. Jo
nas Aviža vyksta į JAV-bes, kur su J.E. 
vysk. V. Brizgiu ir kitais aukštaisiais lietu
vių dvasiškiais aptars viso pasaulio lietu
vių katalikų dalyvavimą kongrese. Savai
me suprantama, kad per spaudą bus nūola 
tos informuojama, kas yra kongreso reika 
lu daroma ir kur reikia kreiptis, norint pa 
tiems kongrese dalyvauti. Kongreso daly
viams lietuviams patalpos jau yra gautos 
pačiame Miuncheno centre. Tuo tarpu yra 
žinių, kad daliai kongreso dalyvių teks ap
sigyventi kituose miestuose, kartais net už 
šimto kilometrų. Šiuo metu geriausia visais 
kongreso reikalais kreiptis į kun. Dr. J. 
Avižą, Muenchen 2. Unterer Anger 17/1, 
W. Germany.

Kvietimas visiems katalikams
Kiekvieno tarptautinio eucharistinio kon 

greso paskelbimas yra kartu ir visuotinis 
kvietimas jame dalyvauti. Vokietijos vys
kupai, baigdami savo minėtąjį ganytojišką 
laišką, ragina: „Broliai ir sesės katalikai, 
ateikite į didžiąją eucharistinę šventę 
Miunchene“. Jie cituoja žodžius iš krikščio
nybės senovės: „Dieviškosios dovanos guli 
paruoštos, mistiškasis stalas yra padengtas, 
gyvybę teikiantis gėrimas sumaišytas; Ga
lybių Karalius kviečia pas save, Sūnus pri
ima. Kūnu tapęs Žodis mus skatina atvyk
ti“ (Ps-Cyrill. Aleks. lOhom.), Tas kvieti
mas galioja ir mums, lietuviams. Vargu ar 
jis pajėgs pasiekti ausis tikinčiųjų, gyve
nančių pavergtoje Lietuvoje. Už tai juo la
biau laisvame pasaulyje gyvenantieji lietu
viai jį privalo paimti į širdį ir stropiai 
jungtis j bendrą viso pasaulio katalikų Eu
charistinę Šventę.

(E) „La Traviata“ vietinėmis pajėgomis.
Vietinis kolektyvas Klaipėdos teatre pa

statė Verdi operą „La Traviatą“. Svarbiau
sius vaidmenis atliko įvairių profesijų solis 
tai: mokytoja, darbininkė, inžinierius, bi
bliotekininkė ir kt.

(E) Šarmaitis prieš „Darbininkų Balsą“. 
Vienas iš žymesnių Lietuvos komunistų ide 
ologų, R. Šarmaitis, Brooklyno komunistų 
„Laisvėje“ spalio 30 d. net per dvi skiltis 
polemizavo su Londone leidžiamu Lietuvos 
profesinių sąjungų egzilėje laikraščiu „Dar 
bininkų Balsu“. Įprastu komunistiniu me
todu maišydamas visus nekomunistus į vie 
ną formą, lietuvių prof, sąjungų laikraštį 
vadina „buržuazinių agentų“ laikraščiu. Už 
to laikraščio, girdi, slypi Lietuvos social
demokratų veikėjai, Jų gi komunistai ypa
tingai nekenčia-
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Karo Muziejaus varpai

Jeigu kurio nors daikto kilmė siekia la- 
bai tolimą praeitį arba yra paslaptinga, 
tai buvo manoma, kad tai yra velnio pada 
ras. Dar ir dabar Anglijoje užtinkami (aiš
ku, muziejuose) likučiai „velnio virtuvės“, 
velnio katilas ir panašūs dalykai.

1423 m. vienuolis pranciškonas per pa
mokslą Bolonoje tvirtino, kad lošimas kor
tomis yra velnio padaras. Daugelis ir kitų 
dvasiškių laikėsi tokios pat teorijos. Bet ir 
pamokslai nepakirto kelio kortų lošimams.

1576-1579 m. Anglijos pamokslininkas J. 
Northbrooke raštu paskelbė, kad teatro lan 
kymas ir kortų lošimas kilę iš velnio, nes 
tokiu būdu esą lengviausia skleisti žmonių 
tarpe stabmeldystę. Tokie tvirtinimai šukė 
lė tik dar didesnį smalsumą.

Sunku pasakyti, kuris kraštas buvo tas 
pirmasis, davęs lošimo kortas. Viena aišku, 
kad tas lopšys yra Azijoje. Ar tai buvo Arą 
biją, Indija ar Kinija — tikrų duomenų nė 
ra. Bet, atrodo, Kinijai teikiama pirmeny
bė, nes jau 969 metų literatūros veikalai 
plačiai aprašo, be kitų lošimų, taip pat lo
šimą kauleliais, šachmatais ir kortomis. 
Apie tą patį laikotarpį Kinijoje buvo iš
leisti pirmieji popieriniai pinigai. Ir pirmie 
ji kortų lošikai pavartojo tuos banknotus 
azartiniam lošimui. Ilgainiui buvo paga
mintos jau ir atskiros kortos, nes ne kiek
vienas galėjo naudotis lošimui tikraisiais 
banknotais.

Atkakliausi ir daugiausia paplitę lošimai 
yra kortomis.

Senieji dokumentai Europoje kalba apie 
kortas 1377 m. Kortos plito, kaip piktžolės, 
plačiai ir didžiausiu greičiu. Jau 14-tojo 
šimtmečio gale jos buvo žinomos Italijoje, 
Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
Skandinavų kraštuose. Britų salos buvo 
paskutinės, kur kortos paplito, maždaug 
apie 15 šimtmečio vidurį. 1464 m. buvo iš
leistas įstatymas, draudžiąs įvežti kortas iš

žemesnio išsilavinimo žmones. Tokie žmo
nės, azartiškai lošdami, tikėjosi greitai pra 
turtėti. Dažniausiai, žinoma, tokios viltys 
neįvyksta.

Kortų išvaizda, kokią matome dabar, 
— dvigalvės kortos, — buvo tiktai 19-tojo 
šimtmečio pradžioje pripažintos visuose 
kraštuose. Iš pat pradžių kortų figūros bu
vo su įvairiais pabūklais, ginklais, gyvu
liais ir t.t. Kiekvienas kraštas turėjo savo 
atskiras figūras, dažnai pritaikytas to kraš 
to atskiriems įvykiams. Tokių kortų gyve
nimas buvo trumpas, bet žmonės jas pirko, 
nes jos buvo arba fantastinės, ar politinio 
ir propagandinio pobūdžio (tarytum komu
nistų prieštikybinės kortos), o kai kada jos 
buvo vulgariško ar nepadoraus turinio. 
Tokiomis kortomis maža kas telošė, nes kas 
gi būtų norėjęs gauti, pvz., viršun kojomis 
pakabinto „pakaruoklio“ (Prancūzija) kor
tą? Daugelyje kraštų rimtesni kortuotojai 
laikėsi daugiau vienodumo ir protestavo 
prieš kortų išvaizdos keitimą.

Pradžioje lošti kortomis "tegalėjo tiktai 
labai turtingi žmonės, nes kiekviena kala
dė buvo atskirai dailininkų piešiama.

Vėliau pramonininkai pradėjo medyje 
piaustyti kortų figūras ir atmušti paveiks
lus popieriuje. Bet ir toks kortų gaminimas 
nebuvo per daug pigus. Tiktai atsiradus vi
duramžiuose (apie 15 šimtm.) spausdinimo 
mašinoms kortų kainos staiga krito, ir kor
tos pasidarė visiems prieinamos.

Pačios pirmosios žinomos lošimo kortos 
yra „Taroto kortos“. Jos yra italų kilmės. 
Kaladę sudarė 78 kortos. Buvo keturių spal 
vų (jos išliko iki šių laikų). Kiekviena spal 
va turėjo karalių, karalienę, riterį ir tarną, 
o kiekvienam šių asmenų dar po 10 skait
menimis pažymėtų. Be tų buvo dar

21 kazirinė korta, ir viena jų vadinta juok
dariu. Dabar tik kai kuriems lošimams liko 
tas juokdarys. Tos 21 kortos jau turėjo 
atitinkamas krašto ar įvykių figūras. Štai 
kai kurie tų kortų atvaizdai: popiežius, im
peratorius, kuprius, pakaruoklis, giltinė, 
saulė, mėnulis, teismas, pasaulis ir tt..

Kaip žinoma, kortos tarnauja ne vien tik 
lošimui. Labai didelio pasisekimo net ir iki 
mūsų dienų vis tebeturi būrimas kortomis. 
Būrimui kortos buvo naudojamos iš pačių 
ankstyvųjų laikų. Jų paveikslai buvo ima
mi iš Taroto 21 kazirinių kortų. Burtinin
kai, o ypač burtininkės rėmėsi Egipto okul
tizmu (aiškiaregyste).

Būrimas kortomis ypač paplito Prancūzi 
joje. Yra duomenų, kurie rodo, kad ne tik 
šiaip aukštuomenė, bet ir patsai Napoleo
nas kreipėsi į burtininkę Lenormant, klaus 
damasis patarimų. Nežiūrint, kokia tai be
būtų nesąmonė, kortų būrėjai visados ture 
jo ir turi daug pritarėjų ir tikinčių į jų kai 
bamuosius niekus.

Ne visi kortų būrimo „profesoriai“ ir 
„apaštalai“ vienodai ftustato ką kuri korta 
reiškia. Bet beveik visiems jiems vynai yra 
blogiausia spalva — reiškia apgaulę, nusi
minimą, mirtį ir kitus „nemalonumus“. Vy
nų aštuoniukė laikoma visų blogiausia kor
ta (sakoma, kad ta korta įvarydavusi bai
mės prietaringam Napoleonui). Paveiksluo 
tos kortos reiškia asmenis; skaitmenys — 
įvykius. Čirvai siejami su jausmais; būb- 
nai — pinigai ir pasaulio įvykiai; kryžiai— 
bizniai; vynai — rimti, su gyvybe susiję, 
įvykiai.

Viskas priklauso, kaip kortos atsiduria 
viena šalia kitos. Aišku, prietaringų žmo
nių yra nemaža, ir juo kuris burtininkas 
yra iškalbingesnis ir suktesnis, juo daugiau 
jis turės „klijentų“.

1538 m. buvo žinoma jau kortų fokus- 
ninkai.

Kauno Karo Muziejaus bokšto varpų me 
liodijos bolševikams netiko. Po karo prie 
varpų mechanizmo tapo pristatytas kompo 
zitorius Viktoras Kuprevičius, kuriam ati
tinkamai pasidarbavus prie mechanizmo 
veleno, varpai ėmė skambinti „Prie Nemu
no kitas išaušo jau rytas“. (V. Kuprevi
čiaus daina „Pajūriais, pamariais“, kurios 
priedainis baigiasi žodžiais „amžiais bus 
laisva Lietuva“, 1941 metais sukėlė skanda 
lą profsąjungų rengtame koncerte: publika 
sukėlė neregėtas ovacijas. Nuo to laiko agit 
propas įsakė tą Kuprevičiaus dainą išimti

iš visų repertuarų, taip, kaip ir Karo Mu
ziejaus varpų skambintas melodijas).

šįmet V. Kuprevičius vėl turėjo padir
bėti (net ir su sūnum) prie muziejaus var 
pų mechanizmo, tik šį kartą ne prie auto
mato veleno, o prie klaviatūros. To pasėko
je dabar kauniečiai kelis kart per savaitę 
girdi varpų muzikos koncertus. Tik varpai, 
esą, „dainuoja įvairių mūsų šalies tautų 
dainas — lietuviškas ir rusiškas, gruziniš
kas ir ukrainietiškąs“, o tarp visų tų skam
binamų melodijų vyrauja „Široka strana“...

(LNA)

užsienio, nes tai kenkė vietinei kortų ga
mybai. Henriko VIII laikais (apie 1546 m.) 
buvo uždrausti visi įstatymais nepatvirtin
ti lošimai kortomis, žaidimai kauleliais, at 
skiri kortavimo stalai ir t.t. Kiekvienoje 
apskrityje buvo sudarytos atskiros komisi
jos, kurios, susekusios tokius lošimus, jų 
priemones privalėjo konfiskuoti ir sudegin
ti. Tas potvarkis išsilaikė labai trumpą lai
ką, nes žmonės murmėjo ir skundėsi, kad 
jie varžomi naudotis malonumais. Vien tik 
Kalėdų laikotarpiu būdavo teisėtai leidžia
ma darbo žmonėms lošti kortomis ir žaisti
kitus žaidimus ir tai tik savo samdytojų 
akivaizdoje. Buvo manoma, kad įvairūs lo
šimai ir žaidimai blogai veikia moralę, reli 
giją ir namų laimę. Aukštuomenė, prekybi 
ninkai ir įvairūs kiti luomai ir jų šeimos 
turėjo teisę lošti. Patsai karalius Henrikas 
VIII buvo prisiekęs lošikas ir neretai pra
lošdavo stambias sumas.

Karalienės Elzbietos I-sios laikais kortų 
lošimas jau buvo plačiai paplitęs po visą
Angliją ir visuose luomuose.

Rusijoje kortų lošimas minimas 1649 m. 
Tada buvo išleistas aštrus patvarkymas be 
jokio pasigailėjimo drausti ir naikinti vi
sus kortų lošimus. Tiktai 18 šimtmečio pra
džioje kortų lošimo persekiojimas gerokai 
sušvelnėjo ir kortavimas užviešpatavo vi
sus sluoksnius. Dabar jau net ir paaugliai 
žinojo, kas tai yra kortų azartas. Miestuo
se prisisteigė aibės lošimo namų, kuriuose 
lengvo pasipelnimo sumetimais visokie ver
telgos ir apgavikai išnaudojo silpnavalius

5 Jau ilgas laikas, kaip mes patarnauja-g 
S me jums. %
H Ar jūs patenkinti mūsų patarnavimu? 2 
i Mes manome, kad taip. Antraip jūs H 
g nesiųstumėte' mums savo užsakymų. H 
g Tai šia proga norim tik priminti jums, u 
g kad įvairias vaistų rūšis jūs galite g 
3 užsisakyti tiesiog iš vaistinės, o taip g 
S pat ir daugelį kitų eksportinės koky-g 
h bės dalykų ir žemomis kainomis per: 2 

| Acton Pharmacy § g (EXPORT) LTD. H
g 24, CHURCH ROAD, LONDON, W3.g 
S Tel. ACOm 0712 g

3 Prašom parašyti ir prašyti kainoraščių, g 
g Informacija ir patarimai lietuvių g 
g kalba teikiama nemokamai. fi

S&aitytc ju taukai
ŠILINGO.VAJUS

Vasario 16 d. Gimnazija, tasai mūsų soli
darumo ir tautinio susipratimo įrodymas, 
kartu pasididžiavimas prieš kitas tautas, 
reikalinga skubios paramos.

Amerikoje Gimnazijai išlaikyti suorgani
zuota 200 būrelių. Dabar liko tik 160. Iš jų 
dabar veikia ir sumoka mėnesinius nario

kia ar tokia programa, tokia, kokią mes 
tuo laiku menkomis savo jėgomis sugebėjo 
me paruošti. Beveik kiekvienas jų baigda
vosi vakariene, kurios metu būdavo ir išge 
riama. Tačiau nusigėrusių pas mus nie
kuomet nebuvo, kaip nebuvo jų ir paskuti
nį kartą. Tai liudija ir tas faktas, kad per 
šiuos minėjimus niekados nėra kilę jokių

mokesčius tik 48 būreliai. Taip, jie pavar
go. Bet kiek Anglijoje buvo įsteigta ir da
bartiniu metu yra būrelių? Gaila, nežinau. 
Tiesa, yra kolonijų, kurios remia regulia
riai, kiekvienais metais. Ne vienas iš jūsų, 
mieli skaitytojai, pagalvosit: Amerika — 
turtingas kraštas, geresni uždarbiai, tai ir 
gali steigti įvairius būrelius. Sutinku, kad 
Amerikoje daugiau uždirbama, bet jūšlu- 
rite sutikti, kad čia daug sunkiau ir smar-
kesniu tempu reikia dirbti, žodžiu, tiek An 
glijoje, tiek Amerikoje pinigų veltui niekas 
neduoda.

Dabar Amerikoje daromas vieno dolerio 
vajus. Kodėl nepadaryti šilingo vajaus An
glijoje? Iš šilingų susidaro svarai. Taip pat 
būtų gražu, kad tos aukos plauktų regulia
riai. Amerikoje išeinąs laikraštis „Laisvoji 
Lietuva“ Nr.22 rašo: „Sunkiai buvo pradė
tas šių mokslo metų darbas, nes gimnazija 
kasdien brenda į skolas. Artėjame į katas
trofą, jeigu mes čia jau nebepasijudinsime, 
— gimnaziją gali perimti kiti. Tai būtų pa
ti juodžiausia atestacija visiems veikėjams, 
karštų kalbų sakytojams ir visuomenei“.

Ar mūsų tat neliečia? Pagalvokime. Jei
gu taip, pasijudinkitne, kad nebūtume vien 
tik skaudaus įvykusio fakto liudininkai. Or 
ganizacijų vadovybės, laukiame jūsų inicia 
tyvos, tik ne žodžiais, bet darbais.

V. Pallulionis

didelių ginčų, nei niekuomet nereikėjo 
šauktis policijos pagalbos.

Kai dėl organizacijos stokos, tai reikia 
pripažinti, kad buvo galima suorganizuoti 
ir geriau. Tačiau nė vienas mūsų negalime 
pasigirti, kad išnaudojame visas galimy
bes suorganizuoti minėjimus tobulai.

Reikia manyti, kad minėtos korespon
dencijos autorius kažkokiais sumetimais 
norėjo pakenkti PLB Liubecko Apylinkės
lietuvių vardui.

PLB Liubecko Apylinkės Valdybos 
Pirmininkas

DĖL MINĖJIMŲ LIUBECKE
Š.m. spalio mėn. 8 d. „Europos Lietuvio“ 

Nr. 40 buvo išspausdinta korespondencija 
apie Tautos Šventės minėjimą Liubecke. 
Šios korespondencijos turiniu daugumas 
PLB Liubecko Apylinkės lietuvių yra labai 
pasipiktinę. Pasiskaičius korespondenciją 
susidaro įspūdis, kad anksčiau Liubecke vi 
vi minėjimai buvo atliekami tik girtuoklia: 
vimu, tik, kaž kokiu apsirikimu, šis pasku
tinysis buvo lyg ir pamirštas girtuokliauti.

Turiu pažymėti, kad Visi iki šiol pas 
mus įvykę minėjimai buvo atliekami su šio

(E) Mirtingumas Lietuvoje esąs mažes
nis negu JAV-sė, pareiškė sveikatos minis- 
teris Dirsė medicinos darbuotojų suvažiavi 
me. (Yra faktų, kad ir prieš karą Lietuvos 
gyventojų mirtingumas buvo mažesnis, ne
gu daugelio kitų valstybių).

(E) Lietuvos vėliava Kirgizijos kalny
nuose. Lietuvių alpinistų grupė, lydima kir 
gižų, užkopė į 4.290 metrų aukščio Tian - 
Šanlo kalno Ala-Tan kalnagūbrį, kurio iki 
šiol dar nebuvo pasiekęs joks žmogus. Kai 
nagubryje buvusi iškelta Lietuvos vėliava 
(žinoma, tarybinė). Viršūnė pavadinta tra
giškai žuvusio lietuvio alpinisto Gedimino 
Akstino vardu.

skyrė kun. Alf. Lapę, buv. Ukmergės deka
ną ir dabartinį Įgulos bažnyčios kleboną. 
Be Kunigų Seminarijos rektoriaus parei
gų,jis, be to, dėsto seminarijoje apologeti
ką ir pastoralinę teologiją. Tačiau esamo
mis žiniomis kun. Lapė sergąs sunkia liga 
— vėžiu. Dar pranešama, kad kan. Stanke
vičius šiemet sutvirtinimo sakramentą su
teikęs daugiau kaip 21.000 asmenų.

(E) Dėl permainų Kauno kunigų semina
rijos vadovybėje. Kaip „Eltos Informaci
joms“ iš kompetetingų šaltinių pranešama, 
paskirtas nauju Kauno Kunigų Seminari
jos rektorium kan. Čėsna tų pareigų atsisa 
kė. Kan. Stankevičius rektorium po to pa

PREZ. EISENHOVVERĮ PRIIMS 
POPIEŽIUS

' Amerikos prezidentas Eisenhower, prieš 
Viršūnių Konferenciją, lankydamas 9 vals
tybes, gruodžio 6 d. bus priimtas audienci
joje Vatikane pas Šv. Tėvą Joną XXIII. 
Tai bus antrą kartą Amerikos prezidento 
vizitas Vatikane- Pirmasis JAV preziden
tas, kuris aplankė Vatikaną, buvo preziden 
tas Wilsonas 1919 m. Tada jį priėmė po
piežius Benediktas XV.

„Ištuštėjo gatvės“...
„Izvestijos“ reporteris labai nepatenkin

tas Lietuvos gyventojų tikybiniais įpro
čiais. Pasitaikę jam būti Joniškyje šv. Jo
kūbo dieną. Tą dieną į Joniškį suplūdę dau 
gybė žmonių iš visos apylinkės.

„Kai tik suskambėjo bažnyčios varpai, iš 
tuštėjo gatvės ir visi — jauni ir seni — su 
ėjo į bažnyčią pamaldoms“.

Kaimo klubai esą uždaryti. Juose jau
kumo nė per pėdą. Mažai kas juose lanko
si. Ateistinės paskaitos vykstančios tik pa
čiuose centruose ir tokiuose parengimuo
se vis tie patys asmens, kurie jau savaime 
netiki. Į viensėdijas lektoriai nevyksta. Vi
same rajone esanti tik viena biblioteka. Ko 
vingų ateistų veikimo pėdsakų nematyti nė 
centruose. Iš 360.000 kolchozininkų tik 94. 
000 yra prieinami radijo transliacijoms.

Maskvos laikraščio korespondentas dar 
pastebi, kad, nors daug viensėdžių likviduo 
jama, daug kur esą matyti statant naujus 
atskirus trobesius.

MILIJONAS DALYVIŲ
Sekančiais metais pietų Vokietijoje, 

Miunchene, vyks Tarptautinis Eucharisti
jos Kongresas, kuris prasidės liepos 31 d. 
Skaičiuojama, kad iš visų pasaulio kraštų 
dalyvaus apie vieną milijoną tikinčiųjų.

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.

P AB 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.
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NAUJAS BODAS 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.

X LIETUVIU SKUBIUS
1, Norfolk Place, London, W.2

Tel. PADdington 2797
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