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Keliamo klausimo kilminis pagrindas
Klausimas, kuriuo vardu mes veikiame 

ir ypač ar galime veikti bei kalbėti savo 
tautos vardu, mūsiškėje laisvojo pasaulio 
šalyse išeinančioje- kai kurioje spaudoje 
nuolat paliečiamas. Tasai klausimas ypač 
iškyla, kai pasigirsta vienos ar kitos politi
nio pobūdžio organizacijos pasisakymų, 
kad ji veikia ir kalba vardu savo tautos, 
dėl sovietinės okupacijos negalinčios pa
reikšti savo valios.

Po tokių pareiškimų tuojau pat pasigirs
ta neiginių, jog negausi emigracija neturi 
jokių įgaliojimų kalbėti Lietuvos vardu.

Tokius neiginius tuojau pasigauna mask 
vinę priespaudą nešanti Lietuvos komunis 
tinė spauda ir su pasimėgavimu juos pa
naudoja bolševikinei propagandai.

Dar keisčiau atrodo, kai vadinamieji 
, Įgaliojimų“ šalininkai, neigią teisę savo 
tautos vardu kalbėti savo politiniams opo
nentams, po kurio laiko, vertindami ku
riuo nors išrokavimu jiems priimtinesnės 
emigracinės organizacijos veiklą, pradeda 
teigti, jog toji organizacija kalba vardu sa
vo tautos neturinčios galimybės kalbėti!

Panašių prieštaraujančių pareiškimų pa
vyzdžių toli netektų ieškoti. Tačiau čia 
juos kartoti, nurodant prieštaraujančius 
pareiškėjus, neturima tikslo, kadangi tuo 
nurodinėjimu adresatų keliamasis klausi
mas nebus išspręstas.

Tasai klausimas — kas gali ir kas negali 
kalbėti ir veikti savo tautos vardu — yra 
gilesnis už vieno ar kito susigrupavimo mo 
tyvu padarytą teiginį ar neiginį.

Žviignis į kitas paines
Mūsajame svečiose šalyse buvime yra 

pasitaikę ir daugiau reiškinių, verčiančių 
pasvarstyti tą patį klausimą, būtent, dėl ga 
limybės veikti ar kalbėti savo tautos var
du.

Yra buvę atvejų, pasireiškusių dar sto
vykliniame bei barakiniame buvime Vokie 
tijoje, kai vienas ar kitas mūsų tautietis 
dėl vienų ar kitų jo veiksmų vietos lietu
vių komiteto būdavo pašalinamas iš savo
sios bendruomenės, kad nedarytų gėdos lie 

■ tuvio vardui...
Toks poelgis esmėje lygiavertis ir kai ku 

rių politinių grupių pareiškimams dėl emi
grantų neturėjimo teisės kalbėti savo tau
tos vardu.

Gi vienas mūsiškis studentas, studijuo
jąs Amerikoje ir sunkiai bepakeldamas lie 
tuviškajame gyvenime pasireiškiančius pa- 
sirokavimus, kartą priėjo šitokios neakade 
miškos išvados: — esą geriau pasitraukti 
iš lietuvių...

Žvelgiant į klystkelinius išvedžiojimus
Savaime suprantama, kad minėtais neigi 

niais (emigracija dėl savo negausumo ne
gali kalbėti savo tautos vardu) ar veiks
mais (pašalinant už bendruomenės ribų 
tautietį) bei paręiškimais (geriau pasi
traukti iš lietuvių) neišsprendžiamas 
mums rūpimas klausimas, o teįnešama klai 
dinančios painiavos.

Kilmė suteikia įgaliojimus
įgaliojimai veikti savo tautos vardu ne

turi nieko bendra su išorinio pobūdžio pa
reiškimais ar nutarimais, kadangi jie (įga
liojimai) siejasi su kiekvieno žmogaus kil
me. Nori ar nenori, bet savo gyvenimo bū
du, savo teigiama ar neigiama laikysena, 
net ir savo neveikia kiekvienas žmogus vei 
kia savo tautos sąskaita. Kokie jo veiks
mai bebūtų, galutinėje išvadoje jie užrašo
mi žmogaus kilminėn sąskaiton. Didžiųjų 
nusikaltėlių veiksmai tolimoje praeityje, 
lygiai ir pastaraisiais laikais buvo ir tebė
ra siejami su jų tautine kilme. Taip pat 
ir šviesiųjų asmenybių palikimas įrašomas 
jų tautos lobynan.

Ir mūsų buvimas emigracijoje kiekvienu 
atveju paliks neišdildomus savo pėdsakus, 
visai neatsižvelgiant į tai, ar tasai buvi
mas reikšis gyva veikla, ar visišku pasyvu
mu. Juk greita svetur atsidūrus tautinė 
mirtis taip pat atestuoja Vienos ar kitos 
tautinės grupės bruožą. Gali būti atribotas 
iš savos bendruomenės žmogus už jo veiks
mus, nesiderinančius su didžiumos lūkes
čiais. Tačiau ir tuo atveju tasai žmogus net 
ir neigiamu veiksmu paliks įspaudą savo 
tautos sąskaiton.

Minėtasis studentas, susvyravimo valan
dą pagalvojęs atsiriboti nuo savo kilmės, 
tuo pareiškimu jokiu atveju tatai padaryti 
negalėjo, nes jo kilmę nusakąs dokumentas 
negali būti keičiamas ir nėra keičiamas.

Kadangi galioja šimtmečius trunkanti 
praktika kiekvieno žmogaus veiksmus sie
ti su jo kilme (ir tatai mokslui duoda pa
grindą nustatyti atskirų tautų charakteris
tikas), savaime išplaukia išvada, kad kiek 

į vienas žmogus gyvena ir veikia tais įgalio
jimais, kuriuos jam suteikia kilminis doku 

S. mentas.
Kiekvienas žmogus gali laisvai apsispręs 

į ti įstoti ar išstoti iš vienos ar kitos organi-

IR GYVENI?
Simas Miglinas, Vokietija

zacijos bei politinės partijos. Gali būti iš 
partijos pašalintas. Taip pat jis gali, gyven 
damas svetur, atsisakyti turėtos pilietybės 
ir priimti svetimą pilietybę. Pagaliau teis
mas gali jam pilietines teises susiaurinti 
arba kuriam laikui visiškai atimti. Tačiau 
kilmės klausimas palieka neliečiamas. Joks 
žmogus negali nei pats savo kilmės nuneig 
ti, nei nuo savo tautos atsiriboti ar būti at
ribojamas. Jis savo veiksmais gali sudaryti 
nuo savo tautos atsiribojimo įspūdį, bet tik 
rovėje ir tie veiksmai siejami su žmogaus 
kilme.

Dėl to išplaukia išvada, jog mes kiekvie 
nas veikiame savo kilminiais įgaliojimais 
ir šitų įgaliojimų niekas negali nei nuneig 
ti nei atimti.

Pora išvadinių pavyzdžių
Nikitai Chruščiovui nuvykus JAV sosti

nėm vienoje Vašingtono bažnyčioje buvo 
laikomos gedulingos pamaldos už tautas, 
nešančias sovietinę priespaudą. Tų pamal
dų metu keturių sovietinę priespaudą ne
šančių tautų mergaitės, dėvinčios tauti
niais drabužiais, laikomais gedulo vaini
kais priminė savo gimtinių vergovę sovieti
nėje okupacijoje. Šita demonstracija tos 
merginos atliko veiksmą, kurį" spauda, pa
minėdama jaunų demonstrančių tautybes, 
įrašė jų tautinėn sąskaiton. Šiuo atveju ati

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

SUK, SUK RATELĮ

Martynas Galkevičius penkerius metus 
dirbo gaisrininku. Kadangi pastaruoju me
tu gaisrai retenybė, jis suskato gesinti troš 
kulio liepsnas... degtine. Žinoma, atkaklios 
pastangos neliko bevaisėmis. Gaisrininkų 
komanda naujam talentui pasiūlė... ieškoti 
darbo, nesusieto su liepsna ir jos gesinimu.

— Kur aš nukeliausiu, kur darbelį gau
siu... — niūniuodamas išdūlino Martynas 
iš buvusio rojaus. O niūniavo liūdnai tol, 
kol susitiko finansų skyriaus šauklius.

— Jūsų laukia geraširdžiai dėdės ir 
minkšta kėdė, — netrukus paskelbė pasta
rieji dainininkui.

— Paslauga už paslaugą atsilyginsiu, — 
bematant priėmė kvietimą Galkevičius ir 
pridūrė: — Mano talentą jūs netruksite 
įvertinti...

Pranašiški žodžiai išsipildė su kaupu. 
Naujasis rajono finansų skyriaus mokesčių 
inspektorius kaip kalbėjo, taip ir pasielgė. 
Visų pirma jis vėl įniko girtauti, retą die
ną nepažeidinėjo darbo drausmės. Apla
mai, per keturis mėnesius įsigudrino gau
ti... kelias administracines bausmes ir įsa
kymą, kad pagaliau atleidžiamas iš darbo.

„Subatos vakarėlį balnojau juodbėrėlį“,
— apleisdamas rajono finansų skyrių Mar
tynas Galkevičius jau traukė linksmą mo
tyvą.

— Ašaras lietum, likęs be darbo, —tram 
dė jį pažįstami.

— Romą žąsys, o mane daina išgarsins 
ir duris visur atvers! — nesileido paguo
džiamas pastarasis.

Kaip bebūtų keista, taip kalbėdamas, jis 
tarsi į vandenį žiūrėjo. Galkevičiaus daina 
akies mirksniu buvo išgirsta net Simne. Ra 
jono kooperatyvo vadovai išskėstomis ran
komis sutiko linksmuolį ir pasodino jį... ar 
batinės sandėlininko kėdėn.

— Linksmink mus ir pats linksminkis,
— atlikę tokį žygį, dar patarė jam.

Martyną Galkevičių raginti neteko. Ar
batinėje tuojau atsirado „sandėlininko sta
las“. Susibūrė apie jį sandėlininko dosnu
mu sužavėti, atsakomybės jausmo netekę, 
atsakingieji. Kasdien ėmė lietis vynas, 
daina.

— Nėra ugnies, kurioje jis sudegtų, nėra 
vandens, kuriame nuskęstų, — dažnai gir
dėjo simniškiai tarp dainų taip bylojant 
kooperatyvo reikalų valdytoją.

— Ungurėlis, — porino kiti.
— Stambi žuvis, — nenusileisdavo pasta 

rajam žuvies parduotuvės vedėjas.
Bet perkūnas kartais trenkia ir iš gied

ro dangaus. Simne jis sugriaudėjo vidur
žiemy. Ilgai skaičiavę, revizoriai už galvų 
susiėmė. Per sandariai uždarytas arbatinės 
sandėlio duris dainos sukramsnojo maisto 
produktų ir kitų gėrybių beveik už 20 tūkg. 
tančių rublių.

— Dainas pamiršk ir dumk iš kur atvy

tinkamą įrašą savo tautinėn sąskaiton atli
ko ir tų tautybių atstovės, kurios nedalyva 
vo tame kultūringame protesto pareiškime.

Chruščiovinio vizito Amerikoje metu daž 
niausią spauda ir radijas minėjo vengrų 
atstovus, su įvairiais plakatais sutikusius 
Kremliaus diktatorių.’ Tie dažni vengrų pa 
minėjimai buvo atestatas jų veržlumo bei 
aktyvumo. Tuo pačiu, kad ir netiesiogiai 
ryškėjo nepakankamas budrumas kitų tau
tybių, kurių gimtinės taip pat yra sovieti
nėje priespaudoje. Ir šiuo atveju tatai reiš
kia atitinkamą įrašą savo tautinėn sąskai
ton!

Pagaliau nesuradimas bendros kalbos 
Vienais ar kitais klausimais taip pat galuti 
nėję išvadoje yra atitinkamas atestatas, 
įrašomas kilminėn sąskaiton, to norint ar 
nenorint.

Net ir lietuviškieji komunistai savo bu
vimu atestuoja, koks nuošimtis Lietuvos 
žmonių lietuvių tautos sunkmečiu nuėjo 
okupanto tarnybon. Tačiau jie skaičiumi 
kur kas mažesni už laisvose šalyse gyve
nančius lietuvius, dėl to pastarųjų svoris 
kalbėti savo tautos vardu didesnis, ir pa
galiau pastarieji sava laikysena atstovau
ja vyraujančios didžiumos Lietuvos gyven
tojų balsą, kai tuo tarpu maskviniam oku
pantui atsidavusieji komunistai lietuvių 
tautos balsu piktnaudoja. Bet ir tuo pikt- 
naudojimu palieka įspaudas, kurių buvimo 
niekas negalės nuneigti.

kęs, — šį kartą užgiedojo tie, kuriuos ilgą 
laiką taip žavėjo sandėlininko repertuaras.

Pasakyta — padaryta. Tarsi pelė po šiuo 
ta, spruko į Alytaus laisvanorišką ugniage 
šių draugiją Martynas Galkevičius. De
šimt mėnesių jis ten tūnojo už žolę žemes
nis, už vandenį tylesnis. Tuo tarpu išger
tuvių draugai gesino revizorių įžiebtas ais
tras ir marino bylą.

— Suk, suk ratelį, suk į. vieną pusę, — 
pagaliau vėl išgirdo alytiškiai Martyno dai 
ną.

O ji skelbė, kad „ratelis“ išsuko Martyną 
Galkevičių nuo pelnytos bausmės ir apšar
vavo rajono prokuroro A. Kvedaravičiaus 
užtarimu. „Draugas Galkevičius Martynas 
yra atsidavęs tarybinei santvarkai, sąžinin
gas ir drausmingas darbuotojas. Darbe ir 
buityje Galkevičius charakterizuojamas 
vien tik iš teigiamos pusės“, — rašė Kveda 
ravičius vienoje rekomendacijoje apie šį 
perėjūną ir išeikvotoją. Ta rekomendacija 
išvedė jį į Alytaus siuvimo fabriko vyr. 
sandėlininko postą.

Galkevičius bematant atkuto. Tačiau jo 
pastangos netiko dainoms. Girtavo... Pri
mušė fabriko vyr. buhalterį A. Ramanavi- 
čių, siuvėją V. Blažienę. Vėl pasisavino 5 
tūkstančius rublių valstybinių lėšų... Todėl 
atsirado proga parašyti direktoriaus įsaky
mą. Martynas liko be darbo, tačiau tarp 
užtarėjų.

— Jo teisti negalima, — tokią išvadą pa
darė liaudies teisėjas M. Siniakovas.

— Netrukdykime žmogui ramybės, '■— 
pritarė prokuratūros darbuotojai.

Galkevičius gi čia nutarė iškirsti dar vie 
ną pokštą. Tarsi iš kišenės į kišenę ėmė ir 
persikėlė į svetimą butą.

— Orderį gavau aš, — tokio įžūlumo ne 
laukęs, suskato įrodinėti teisėtasis buto sa 
vininkas V. Žitkauskas.

— Tačiau čia gyvenu ir gyvensiu aš, — 
rėžė jam įsibrovėlis.

Ginčą išsprendė tarybinių organų dar
buotojai. Jie neįveikiamą Martyną iš sveti 
mo buto grąžino į patogų savąjį. Bet neil
gam.

— Nešdinkitės lauk, — vakare vėl su
dundėjo Žitkauskų buto durys.

Šeimininkai kraustytis neskubėjo. Todėl 
netrukus išvydo girtą Galkevičių savo kam 
baryje su durų likučiais. Į pagalbos šauks
mą atbėgo kaimynai. Tačiau Galkevičius 
juos išguldė kaip kopūstus. Gerą pusvalan 
dį vargo du milicininkai, kol chuliganą su 
tramdė. Ir štai Alytaus rajono liaudies 
teisme vėl atsirado byla. Rūstus teisėjas 
perskaitė nuosprendį, kad... Galkevičių nu 
bausti nesą pagrindo.

Savo darbais, savo elgesiu jis tikrai at
kakliai veržiasi... už grotų. Užuot padėję 
jam ten patekti, rajono teisingumo darbuo 
tojai tebesižavi Galkevičiaus repertuaru, 
ir dargi niekas net neužsimena apie dvide
šimt penkis tūkstančius rublių, kurie per 
Galkevičiaus gerklę degtine nutekėjo.

Dabar laužo galvas alytiškiai, klausinėja 
vienas kitą, kam įteikti dirigento lazdelę 
įsisiautėjusiam nemeninių triukų atlikėjui 
sutramdyti?

Teodoras Nikas, Jonas Bakutis
Iš „Tiesos“, 1959, IX. 13,

Ryšium su pakvietimu Chruščiovo kal
bėti J.T. Gen. Asamblėjoje Lietuvos diplo
matijos šefas min. S. Lozoraitis rugsėjo 8 
d. pasiuntė J.T. gen. sekretoriui tokį raštą:

Jungtinės Tautos yra pakvietusios Sovie
tų Sąjungos min. pirmininką Chruščiovą 
kalbėti XIV-oje Generalinėje Asamblėjoje. 
Remiantis statutu Jungtinėms Tautoms lais 
vieji kraštai yra pavedę saugoti žmoniją 
nuo karo, ugdyti pagrindinių žmogaus ir di 
džių bei mažų valstybių teisių pagarbą ir 
kurti reikalingas sąlygas teisingumui vyk
dyti ir tarptautinėms prievolėms gerbti. To 
dėl p. Chruščiovo gautasis pakvietimas reiš 
kia, kad Jungtinės Tautos laiko galima su
teikti pirmenybę kalbėti į jas galvai tos vy 
riausybės, kurios nuolatinė ir pastovi poli
tika yra laužymas aukščiau suminėtųjų sta 
tuto nuostatų, sudarančių J.T. Organizaci
jos pagrindą ir egzistencijos pateisinimą.

šitokiomis aplinkybėmis p. Chruščiovo 
pasirodymo Generalinėje Asamblėjoje die 
na bus nelemta data istorijoje pastangų 
kelti moralinį bei politinį J.T. prestižą. Jau 
vien tas faktas, kad Sov. Sąjunga yra tole
ruojama kaip Organizacijos narys, yra 
aukščiausiame laipsnyje apgailėtinas, nes 
sovietai, įsiveržę į eilę kraštų ir sunaikinę 
jų nepriklausomybę, mindžioja milijonų 
žmonių teises. Sov. Sąjungos buvimas Orga 
nizacijos narių tarpe vis daugiau gresia su
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į~ Se/i/yn/bs DIENOS ~~|
CHRUŠČIOVAS AMERIKOJE

Dažni žymesniųjų amerikiečių susikirti
mai su Chruščiovu privertė prezidentą Ei- 
senhowerj gelbėti padėtį, kad jisai supykęs 
neišbėgtų neišbuvęs nustatytojo vizitui die 
nų skaičiaus. Prezidentas paprašė nebesi
leisti daugiau į kalbas su juo. Tas preziden 
to patvarkymas buvo vykdomas.

Sovietų spauda skelbia, kad Chruščiovas 
buvęs labai džiaugsmingai, su šauksmais ir 
plojimais priimtas. Buvo net pranešta 
Chruščiovui, kad pirmosiomis dienomis 
priekyje važiavęs automobilis su užrašytu 
nurodymu neploti.

SUMUŠĖ VENGRĄ
Vengrų laisvės kovotojų pirmininkas Fe

renc Isazk San Franciske pareiškė viešą 
protestą prieš Chruščiovo pasikvietimą 
Amerikon.

Kitą dieną jis buvo rastas sumuštas par
ke.

MIKROFONAI BERLYNO VYSKUPUI
Rytų Berlyno katalikų vyskupas Dr. 

Bengsch gyvena ligoninėje, kol bus baig
tas remontuoti jo butas. Atėjęs pasižiūrėti 
remontuojamo buto, jis pastebėjo kažką 
įtartina telefono įrengimuose. Vyskupas iš
kvietė iš V. Berlyno savo draugą, ir tada 
paaiškėjo, kad nuo pagrindinės linijos išves 
ti dar du atsišakojimai, kurie sujungti su 
sienose paslėptais mikrofonais.

Už šį atradimą vyskupas su draugu buvo 
nuvesti į saugumo policiją ir ten 5 vai. tar
domi.

NUŽUDYTAS CEILONO MINISTERIS 
PIRMININKAS

Keturihis šūviais buvo nušautas Ceilono 
ministeris pirmininkas Bandaranaike.

Nužudė jį budistų vienuolis, kuris daly
vavo politiniame gyvenime ir buvo nužudy 
tojo min. pirmininko partijos opozicijoje.

DIDŽIAUSIAS SUSIKIRTIMAS
Didžiausias ir labiausiai Chruščiovą suer 

zinęs apsikapojimas žodžiais buvo su Ame 
rikos profesinių sąjungų vadais. Į rimtes
nes kalbas jis nesileido, dažniau tik išsišok 
damas piktais žodžiais.

PAISAULYTE
— Per 5 dienas į Austriją atbėgo 33 ju

goslavai.
— Varšuvoje įvestas mėsos normavimas.
— Po ilgos sausros Kinijoje palijo.
— Dėl sumažėjimo narių skaičiaus metų 

gale bus paleistos olandų komunistinės pro 
fesinės sąjungos.

— Komunistų ir prokomunistų paskelb
tasis 48 vai. streikas Argentinoje praėjo su 
bombų mėtymais.

— Londone policininką nušovęs vokiečių 
kilmės fotografas Podola nuteistas mirti.

— Dominikos respublika padidino savo 
gynybos sąmatą, turėdama prieš akis Ku
bos ir Venezuelos komunistų grasinimus 
jai.

— Indijoje, Zinzakos kaime, žuvo apie 
90 ir keli šimtai sužeista susirinkusių žiūrė 
ti stebuklo — apsėstos mergaitės.

— „Pravda“ išbarė savo karikatūristą 
už šmeižtus. 

naikinti žmonių pasitikėjimą J.T. Organiza 
cija, kaip tarptautinės tvarkos saugotoja, 
ir net jos sugebėjimu atstovauti teisės ir 
moralės dėsnius. Chruščiovo pasirodymas 
tegalės padėtį dar daugiau pabloginti.

Tačiau S. Sąjungos ministerio pirminin
ko stojimo Gen, Asamblėjoje pragaištinga 
moralinė ir politinė įtaka galėtų būti suma 
žinta. Tam Jungtinių Tautų nariai, priklau 
są laisvajam pasauliui, turėtų ta proga 
bent pakelti savo balsą apginti teisėms tų 
tautų, kurioms, kaip Lietuvai, Sov. Sąjun
ga yra atėmusi nepriklausomybę ir kurios 
vis bergždžiai tebelaukia, kad tarptautinė 
bendruomenė, atsakinga už tarptautinę 
tvarką, atstatytų jų teises.

Aš esu tikras, kad mano čia išdėstytoji 
nuomonė atvaizduoja jausmus tiek lietuvių 
tautos, tiek iš viso pavergtojo pasaulio, ku
rį sudarė Sov. Sąjunga savo agresijos bei 
priespaudos politika.

Pranešdamas tai Tamstai, turiu garbę pa 
kartoti Lietuvos vardu iškilmingą protestą 
prieš Sov. Sąjungą, kuri tebelaiko mano 
kraštą neteisingoje okupacijoje.

Kadangi — priešingai p. Chruščiovo at
žvilgiu taikomajai procedūrai — sovietų pa 
vergtojo krašto atstovas neturi galimumo 
būti Jungtinių Tautų organų išklausytas, 
būsiu Tamstai labai dėkingas, jei malonėši 
pranešti šį mano raštą Organizacijos Na
riams.

ATSAKYMAS DĖL HIMALAJŲ
SIENOS

Indijos Kongreso partijos komitetas pa
ruošė atsakymą Kinijai ryšium su jos rei
kalavimu Himalajų kalnuose nustatyti 
tarp abiejų kraštų kitą sieną.

Atsakymas yra tvirtas, nenumato jokių 
nuolaidų.

KĄ CHRUŠČIOVAS PASAKĖ — JAU 
VYKDOMA

Jungtinėse Tautose pasakytoje kalboje 
Chruščiovas pasiūlė visuotinį nusiginklavi
mą — per 4 metus.

Dabar Rusijos atstovas jau oficialiai pa
siūlė Jungtinėms Tautoms svarstyti tą pla
ną ir dar skubiai.

NAUJI PINIGAI
Europos ekonominė bendruomenė numa

to greitai įsivesti savo valiutą — Euronit. 
Tai, kaip galvojama, pakeltų tos bendruo
menės svorį pasaulyje.

Piniginio plano autorius — Belgijos už
sienių reikalų ministeris Wigny.

RAKETA Iš MASKVOS Į NIUJORKĄ
Amerikos gynybos departamento viršinin 

kas Dr. York pareiškė, kad rusai yra pa
siekę jau tokio tikslumo raketų srityje, jog, 
iššovę Maskvoje, gali pataikyti Niujorkan.

Amerika, nors iš viso moksle ir techniko
je yra toliau pažengusi už Rusiją, raketų 
srityje bent vieneriais metais atsilikusi.

KITAS PASIMATYMAS PAVASARĮ
Sutarta, kad prez. Eisenhoweris važiuos 

vizito į Rusiją ne šį rudenį, bet pavasarį.

PALINKIMAS KITAIP GINKLUOTIS
Iš Chruščiovo prasitarimų Amerikoje da

romos išvados, kad jūroje Rusija prisilaiko 
prie povandeninių laivų, torpedinių ir mi
nosvaidžių.

Dabar jau Rusija turinti daugiau kaip 
600 povandeninių ir bent 37 kreiserius.

(E) Tyrinės profesines sąjungas už gele
žinės uždangos. Tarptautinis Darbo Biuras 
Ženevoje rugp. 24 d. pasiuntė delegaciją į 
Sovietų Sąjungą tyrinėti prof, sąjungos vei 
kimo ir organizavimosi laisvės klausimą. 
Nuo kovo iki birželio mėn. toji komisija pa 
našų uždavinį atliko JAV-se. Sovietų Są
jungoje komisija aplankys ir kai kurias 
atskiras respublikas (jų tarpe Gudiją bet 
ne Pabaltijo kraštus), be to, vyks ir į Sibi
rą.

(E) Atominė konferencija pertraukta, be 
susitarimo. Ženevoje posėdžiavusi JAV, D. 
Britanijos ir Sovietų Sąjungos konferenci
ja atominiams bandymams sustabdyti po 
127 posėdžių pertraukta iki spalio 12 d. Pa 
čiais svarbiausiais klausimais — tarptau
tinės inspekcijos ir kontrolės — nesusitar
ta.

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll. 
Tel. PAR.2139

SIUNTINIŲ REIKALU TIKRIAUSIAS 
INFORMACIJAS SUTEIKIA VISIEMS 
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Mintys paskaitų, skaitytų Europos Lietu

vių Fronto Bičiulių ir Vokietijos Ateitinin- 

kų Sendraugių suruoštoje Studijų Savaitė- 

je rugpiūčio 23-30 dienomis.

z „Bažnyčia ir kultūra“ — paskaita Tėvo 
Dr. P. Brazio, MIC. Prelegentas apibūdino 
krikščionybei daromuosius priekaištus, kad 
ji „socialinio organizmo ir progreso atžvil
giu yra indiferentiška ir abejinga“ ir kad 
ji pati pasitraukianti iš šios srities, tvirtin
dama, jog „krikščionio tėvynė nėra šiame 
pasaulyje“, perteikdamas panašius pfie- 
kaištiškus samprotavimus ir išvadas Rous
seau, Loisy, Kanto, Hėgelio ir Feuerbacho. 
Panašius kaltinimus šiandien garsiausiai 
už visus šaukia komunizmas, pasiremda
mas Marksu, kuris jau „įrodo“, jog religija 
kyla tik „iš žmogiškosios mizerijos“, ir ją 
visiškai atmeta. Atmeta ir visus kitus dva 
sinės kultūros „varžtus“, palikdamas tik 
prie materialistinės filosofijos. Komuniz
mas tai labiausiai išryškina ir šiuo atveju 
užima dar griežtesnę poziciją. Tačiau, neig 
damas religiją, komunizmas visiškai panei 
gia dvasinę kultūrą ir filosofiją. Bet tuo bū 
du komunizmas sukritikuoja (ir net panei
gia) ir pats save. Tėv. Brazys iškėlė kultū
rą, kaip žmogaus atsiskleidimą, paaiškinda 
mas kultūros esmę, kodėl žmogus kuria kul 
turą, kad kultūros giliausioji prasmė yra 
Dievo kontempliacija ir kad kultūra yra' 
atvira antgamtei. Iškėlė Bažnyčią, kaip gy
vojo Dievo atsiskleidimą kultūroje, kaip 
kultūros skatintoją ir atbaigėją; Bažnyčia 
saugo kultūrą nuo kraštutinumų ir gerbia 
joje tautinę individualybę. Dėl tokių Baž
nyčios privalumų niekam nevalia ignoruoti 
jos.

„Socialinis krikščionybės pajėgumas“ — 
Dr. S. Bačkio. Savo paskaitos pirmojoje da 
lyje prelegentas iškėlė pagrindinius Katali
kų Bažnyčios socialinės doktrinos princi
pus, kurie visuomet reikalinga prisiminti:

1. Suteikti žmogaus asmenybei jos kil
numą, jos tikrą laisvę, jos teises;

2. Ginti, proteguoti, atnaujinti šeimą jos 
ekonominėje, dvasinėje, moralinėje ir tei
sinėje vienovėje;

3. Suteikti visuomenėje darbui vietą, ku
ri jam priklauso kaip įrankiui, reikalin
gam pasauliui apgalėti, įrankiui, Dievo 
skirtam jojo garbei;

4. Laiduoti darbininkams ir jų šeimoms 
a) darbo ir pragyvenimo sąlygas, b) gali
mumą pasiekti žmonišką kultūrą, c) vietą, 
kuri darbininkams priklauso tautos gyveni 
me;

5. Daryti viską, kad būtų siekiama visuo
menės vieningumo bendradarbiaujant loja
liai visiems visuomenės sluoksniams ir pro 
fesijoms;

6. Auklėti visų sąmonėje bendrojo gėrio 
supratimą, skelbiant darbu ir gyvais pa
vyzdžiais socialinį teisingumą ir soc. mei
lę;

7. Turėti teisingą valstybės sąvoką;
8. Jungti juridinę santvarką su moraline 

santvarka;
9. Daryti viską, kad žmonių masė nebūtų 

amorfinė individų masė, bet kad ji būtų tik 
ra tauta, ir

10. Nėra tikro socialinio progreso vi
siems žmonėms, ir nėra tikros civilizacijos 
pamirštant Dievą ir be grįžimo į Evangeli
ją, kurią skelbia Bažnyčia.

Antroje pask. dalyje Dr. S. Bačkis dešim 
čia punktų iškėlė katalikų socialinei doktri 
nai daromuosius priekaištus ir juos visus 
įtikinamai pagrįsdamas atrėmė.

Trečiojoje dalyje iškėlė katalikų soc. dok 
trinos realumą ir galimybę ją įgyvendinti, 
jei ta kryptimi būtų atitinkamai veikiama.

Ketvirtojoje dalyje apibūdino kat. soc. 
doktrinos vaidmenį ir pajėgumą; ji yra pa 
jėgi pasipriešinti ir komunizmo veržimuisi, 
jei ji būtų taikoma pasaulietiškoje plotmė
je, tik Vakarai iki šiol nepajėgė tai supras
ti.

Pabaigoje Dr. Bačkis nurodė katalikų Dievą, klausydamas

Krikščionis žmogus
KOMUNIZMO AKIVAIZDOJE

soc. pajėgumo sąlygas: 1. Socialinę krikščio 
nybės doktriną pažinti, ją skelbti ir už ją 
kovoti ir 2. Katalikams tinkamai įsisąmo
ninti „Paklusnumo ir laisvės“ klausimu ka 
talikų soc. doktrinos srityje.

„Krikščionybės likimas komunizmo re
žime“ — kun. Dr. J. Vaišnoros, MIC. Šioje 
paskaitoje išryškintas komunizmo sąlytis 
su religija, su Bažnyčia. Religijos persekio
jimas yra pagrindinis ir nuolatinis sieki
mas komunizme. Komunizmas, kovodamas 
su religija, atsižvelgia į aplinkybes, vietą 
ir laiką, atskirų religijų pajėgumą ir t.t., 
pritaikydamas pačius sukčiausius metodus, 
juos laiks nuo laiko strateginiais sumeti
mais kaitaliodamas. Vienaip vedama kova 
prieš religijas Sov. S-goje (ortodoksų Baž
nyčia pajungta sovietų valdžios direkty
voms), kitaip satelitiniuose kraštuose, dar 
kitaip laisvuose kraštuose. Kur komuniz
mas silpnesnis, ieškoma net tikinčiųjų pa
galbos (Lenkijoje). Vakaruose komunistai 
kai kur vaizduoja net tikinčiuosius, kad su 
viliotų tikinčiųjų balsus savo partijai. Ta
čiau galutinis tikslas visur yra tas pats: iš 
naikinti tikėjimą į Dievą.

Pirmoj eilėj komunizmas prieš religijas 
išvysto nepaprastą propagandą, nuolatos 
kartodamas melą: 1. Religija ir visa, kas 
su ja susieta, yra bloga; 2. Komunizmas su
teikia religijoms laisvę. Jei baudžiama dva 
siškija ar tikintieji, tai ne už tikėjimą, o už 
ką kita (kokią nors priežastį komunistai 
visad išgalvoja). Sov. S-gos (ir satelitinių 
kraštų) konstitucijoje plačiai išdėstomos 
„teisė“ ir „laisvės“ religijoms, tačiau prak
tikoje visos tos teisės ir laisvės yra ne kas 
kita, kaip visiškas religijų suvaržymas. O 
antireliginė propaganda milžiniškai išvys
tyta visais frontais. Pati pikčiausia kova 
vedama prieš Katalikų Bažnyčią, o vienin
telė religija, prieš kurią nekovojamą, yra 
žydų religija.

„Laisvė komunizme ir krikščionybėje“— 
prof. A. Maceinos. Prof. Maceina prieš pat 
St. Savaitę sunkiai susirgo ir negalėjo pats 
dalyvauti, todėl savo paskaitą atsiuntė tik 
tezių forma. Ją referavo Dr. J. Grinius, o 
interpretavo Dr. K.J. Čeginskas ir Tėvas 
Brazys.

„Ontologinis komunistinės laisvės pa
grindas glūdi nebuvime jokio už žmogų 
aukštesnio prado, — konkrečiai — Dievo 
nebuvime. Žmogus todėl yra laisvas, kad 
jis būtyje yra pats aukščiausias. Kosmolo
ginis komunistinės laisvės vykdymas reiš
kiasi gamtos būtinybės pažinimu ir jos dės 
nių palenkimu žmogaus reikalams. Sociolo 
ginis komunistinės laisvės vykdymas reiš
kiasi socialinės būtinybės pažinimu, kuris 
konkrečiai išeina aikštėn visuomenės val- 
dymu įsiskverbiant net ligi žmogaus sielos 
ir ją performuojant pagal komunistinį idea 
lą“ (prof. Maceinos tezės).

Komunizme kalbama apie absoliučią lais 
vę. Bet tokia laisvė tikrumoje yra tik ko
lektyvo laisvė. Kolektyve gi visi yra ver
gai. Nėra laisvės net pačioje viršūnėje sė
dinčiam. Žmogus patenka didžiausion ne
laisvėn tik visiškai atsisakęs Dievo. Pati 
didžiausia komunizmo klaida — Dievo at
metimas ir žmogaus iškėlimas virš visko. 
Žmogus pastatomas Dievo vietoje. Bet tai 
beprotybė. Ne žmogus sukūrė gamtą ir reikia asmeninių sklypų, jei jis visus pro- 
pats save. Mūsų pradžia ir pabaiga nepri
klauso nuo mūsų. Tai yra mūsų Būtis ir 
Būtinybė, kuriai mes turime paklusti. Yra 
aukštesnis kūrėjas, kurs visa tai sukūrė — 
Dievas! Žmogus be Dievo —siekia kuo dau 
giau vienas iš kito gauti. Iš to išplaukia vie 
nas kito pavergimas. Krikščionybėje yra as 
mens laisvė prieš kolektyvą; žmogus, būda
mas pats laisvas, laisvėjimo linkme veda ir 
visą bendruomenę. Žmogus, tikėdamas į 

Jo tvarkos, gamtos

(prigimties įstatymų), siekia pačios aukš
čiausios laisvės. Būdamas su Dievu, žmo
gus stengiasi kuo daugiau kitam duoti ir 
per tai atsiekia visuotinio gėrio. Krikščio
nybė atnešė žmogaus išlaisvinimą iš nuode 
mės ir taip žmogui atnešė didžiausią lais
vę. (Tenka apgailestauti, kad prof. Macei
nos nebuvimas neleido pilnai išsemti tezėse 
užbrėžtų minčių ir tuo pačiu pasiekti auto
riaus pramatytų išvadų. Tikrai verta bū
tų, kad prof. Maceina šią temą išvysty
tų kita proga).

„Kiek tremtiniai atliko savo paskirtį per 
15 metų“ — Dr. K.J. Čeginsko paskaita.

Pirmąjį tremties laikotarpį praleidome 
našiai: suklestėjusi spauda, plačiai išvysty 
tas švietimo tinklas per švietimo - mokslo 
įstaigas. Tai garantavo minimumą mūsų 
Šviesuomenei.

Kai pirmajame tremties laikotarpyje 
puoselėjome viltį ir rūpestį sugrįžti į Lie
tuvą, tai antrajame laikotarpyje kėlėm 
aliarmuojantį rūpestį dėl lietuvybės išlai
kymo.

Pavyko sukurti visus apjungiančią PLB, 
bet drauge iškilo nauja problema apsispręs 
ti: likti tremtiniu — Lietuvos piliečiu, ar 
likti užsienio lietuviu ir sukurti naują lie 
tuvio, tipą: tapti kitos valstybės piliečiu, ta 
čiau drauge likti ir nuoširdžiu PLB nariu. 
Abu lietuvių tipai yra geri.

Pasigirdo balsas prieš kultūrininkų iš
naudojimą, tačiau mūsų tremties uždavi
niai buvo, yra ir bus didesni už mūsų iš
teklius.

Iškilo kartų santykiavimo problema ir

LIETUVOJE VAROMA PROPAGANDA UŽ VISIŠKĄ PRIVATINĖS NUOSAVYBĖS 
PANAIKINIMĄ

Kai jau nebus pinigų ir kitos asmeninės 
nuosavybės, žmonės būsią laimingesni... 
Einama prie to, kad visi būtų pliki kaip 

tilvikai ir visiškai nuo valstybės 
priklausomi.

Lietuvos sukomunistinimas ir susovieti- 
nimas, pradėtas nuo pirmosios okupacijos 
dienos, perėjo jau įvairius etapus. Pirmo
mis dienomis melagiais ir kiršintojais bu
vo vadinami tie, kurie teigė, kad sovietinis 
režimas Lietuvos žemės ūkyje įves kolcho
zus. Girdi, tik didžiažemiams („buožėms“) 
atimamos žemės, o bežemiai ir mažažemiai 
žemės gausią dovanai. Neilgai tąja „dova
na“ džiaugtasi. Paskelbus, kad visa žemė 
priklauso valstybei, įvedus valstybines 
duokles, žemdirbiai savo mažuose ūkiuose 
greit pajuto visagalę valstybinę prievartą. 
Antroji okupacija suvarė visus į kolchozus 
ir sovchozus, paliekant dar kuriam laikui 
„asmeninius sklypus“ ir gyvulius. Sovieti- 
nių valdovų apmaudui kolchozininkai savo 
tuose sklypuose žymiai geriau ūkininkauda 
vo, geresnius derlius iš jų gaudavo, naudin 
gesnę gyvulininkystę užveisdavo, negu „vi
suomeniniai“ ūkiai. Šiuo metu visoje Lietu 
voje tad ir vyksta naujų reformų eiga: , As 
meniniai“ sklypai ir gyvuliai likviduoja
mi, perduodami kolchozui ar sovchozui. 
Tai vykdoma ne iškart, o palaipsniui, kad 
kolchozininkuose nesukeltų per daug nepa
sitenkinimo, bruzdėjimo. Sovietiniai propa
gandininkai tikina: kam kolchozininkui be-

duktus iš kolchozų gauti gali? 

Ką atsakė smalsiems Pasvalio 
kolchozininkams?

Pradėjus Lietuvoje akciją likviduoti kol
chozininkų asmeninius sklypus ir gyvulius, 
kolchozininkai ėmė rašyti į sovietines re
dakcijas ir Vilniaus radiofoną teiraudamie 
si, ar žengiant „keliu į komunizmą“ tikrai 
bus likviduota visa asmeninė nuosavybė.
Vilniaus radiofonas ėmėsi tą temą nagrinė- tyvinės sriubos srėbti...

pastangos įtraukti jaunąją kartą į lietuvy
bės veiklą.

Susirūpinta krašte likusiais ir ieškota 
jiems efektingos paramos.

Iškilo rezistencinės dvasios ir veiklos 
reikšmė, bet pasigesta lietuviškųjų veiks
nių pastangų rezistencijos dvasiai puose
lėti.

Apleisti svarbūs tremties uždaviniai. Pa 
sireiškė didelių veikėjų diskriminacija sve 
timųjų tarpe — baisu! Kiek konferencijų 
sušaukta vienybei atstatyti, kiek laiko tam 
sugaišta, kiek nervų sugadinta ir pinigų iš 
leista, o naudos jokios neatsiekta.

Sunyko buvęs vyriausias politinis orga
nas; šiuo laiku jis nėra visų lietuvių poli
tinės valios išraiška. Už tai ne veltui rezis
tencija krašte mums daro priekaištą. Ta
čiau iki šiol dar niekas iš mūsų nėra pasa
kęs mea culpa...

„Lietuvos vaidmuo Bažnyčių susivieniji
mo istorijoje“ — prof. Z. Ivinskio.

Šioje paskaitoje mūsų istorikas peržvel
gė Katalikų Bažnyčios pastangas susivie
nyti su Ortodoksų Bažnyčia laikotarpyje 
nuo 14-to iki 19-to šimtmečio, paminėda
mas reikšmingas datas, vardus ir apibūdin
damas pačius įvykius. Dar iki šiol viešu
mai nežinomais faktais iškėlė ano meto Lie 
tuvos, jos valdovų, dvasiškių ir kitų asme
nybių nepaprastos reikšmės ir dažnai sėk
mingas pastangas Bažnyčioms suvienyti. 
Tų pastangų vaisiai buvo išlikę iki pat pas 
kutiniųjų laikų, tik komunistinis režimas 
drastiškiausiomis priemonėmis visa tai vėl 
baigia nuslopinti. M. Musteikis (ELI) 

ti, atsakydamas grupei Pasvalio rajono kol 
chozininkų.

Atsakymas yra tikrai įdomus savo atvi
rumu. Girdi, dar senais laikais, kai Mark
sas ir Engelsas paskelbė savo „manifestą“, 
buvę kalbama ne apie nuosavybės panaiki 
nimą aplamai, bet tik apie buržuazinės nuo 
savybės panaikinimą (gamybos priemonių 
nusavinimą ir pan.). Namų ūkio reikme
nys, kasdieninio vartojimo reikmenys, pvz., 
uždarbiu įsigyti drabužiai, maistas ir t.t., 
ir dabartinėje Sovietų Sąjungoje esą pilie
čių asmeninėje nuosavybėje. Bet partija ti
kinanti, kad žmonės gyvens dar geriau, kai 
asmeninio vartojimo reikmenys nustos būti 
pirkimo - pardavimo objektu, nes niekas 
jų nepirksiąs: viskas bus gaunama iš visuo 
meninių sandėlių. Ilgainiui daugelis asme
ninės nuosavybės rūšių būsią nereikalin
gos. Pvz., esant stipriam kolchozui, nebe
reikėsią kolchozininkų sklypelių, visus pro
duktus jie gausią iš kolchozo. Ir toliau:

„žmonėms nebus reikalo turėti santau
pų . Kam laikyti maisto produktų ir kitų 
daiktų ekonomijų namuose, jei kiekvienu 
mementu juos galima gauti iš sandėlio? 
Kai nebebus pinigų, niekas nebesistengs 
turėti kuo daugiau gėrybių.

„.. Bus geras visuomeninis aptarnavi
mai, kolektyvine forma“.

Sunku įsivaizduoti, kad tuo Vilniaus ra
dijo atsakymu bus patenkinti Pasvalio ir 
apskritai Lietuvos kolchozininkai. Jų bai
mė, kad komunistinis - sovietinis režimas 
eina prie visiško asmeninės nuosavybės pa 
naikinimo, tais paaiškinimais ne tik nesu
mažės, bet dar padidės, žmonėms dar la
biau paaiškės, ko siekia sovietinis režimas: 
gyventojus padaryti plikus kaip tilvikus 
ir paskiau juos dar kiečiau įsprausti į 
„valstybės poreikių“ rėmus, padaryti juos 
tikrais darbo vergais, kuriems nebepriklau 
sys jau nei sava kepurė, nei šaukštas, ku
riuo nešini jie eis prie bendro katilo kolek

(ELTA)
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Kalno Pamokslas
Kokios yra sankcijos šios naujosios Kris

taus santvarkos? Nėra žmogiškų sankcijų, 
bet tik dieviškos, nėra žemiškų sankcijų, 
bet tik viršžemiškos. Beturčiai yra palai
minti, nes jų dangaus karalystė, bet ne že
mės karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, nes 
jie bus paguosti, bet tik tolimoje ateityje. 
Palaiminti nesuteptos širdies, nes jie matys 
Dievą, bet ne dėl to, kad jų skaistumas 
žmonių bus branginamas ir giriamas. Palai 
minti visi, kurie persekiojami dėl teisybės, 
nes jų dangaus karalystė, bet ne dėl to, 
kad jų lauktų didelis atlyginimas žemėje. 
Tokiu būdu naujoji Jėzaus paskelbtoji san 
tvarka turi tikrą teisinį pagrindą tiktai 
tiems, kurie priima ir laukia dangaus kara 
lystės. Kiti, kaip Nikodemas „gimęs iš kū-' j 
no“, tesuprasdami tiktai medžiagą, nepriim 
darni ir nelaukdami dangaus karalystės, 
manys, kad Jėzaus santvarka neturi pa
grindo, kad ji yra daugiau negu paradok
sas, visiškai absurdas. Tokį atmetimą pra
matė Jėzus ir išaiškino pasikalbėjime su 
Nikodemu, kurį įspėjo: „Kas neatgims iš 
aukštybės, tas negalės matyti Dievo kara
lystės. Kas gimė iš kūno — yra kūnas, ir 
kas gimė iš Dvasios — yra dvasia“.

Kalno pamokslas neatsisako istorinės tik 
rovės, bet daugelyje esminių punktų yra 
susijęs su tikrais hebrajų praeities ir to me 
to faktais. Mozės Įstatymas nėra panaikin
tas, bet papildytas ir patobulintas. Jis pa
liktas kaip pirmasis namo aukštas, ant ku
rio statomas kitas aukštas. Į papročius ir 
net į Rašto žinovų ir fariziejų rūpestingus 
aiškinimus buvo atsižvelgta, bet jie laiko
mi kaip negyvas kūnas, į kurį reikia įkvėp 
ti dvasios. Visur ieškoma dvasinių dalykų 
ir dorovės daug labiau, negu medžiaginia
me veiksmo atlikime. Neprabėga nė finan
siniai ir ekonominiai reikalai, bet ir jie 
įjungti į tikėjimo aktą, į Dievo Apvaizdos 
patvarkymą. Virš visko viešpatauja meilė 
savo išsišakojime į Dievą ir į žmones. Die
vas nėra despotiškas valdovas, kuris iš tolo 
duotų įsakymus žmonijai ir iš jos lauktų 
mokesčių. Jis yra visos žmonių šeimos Tė
vas, kuris žino, kada jo vaikai alkani, ir no 
ri būti jų garbinamas nepaliaujamu duo
nos prašymu. Visi žmonės, kaip lygūs to 
viršžmogiško Tėvo vaikai, yra broliai, turi 
tą patį dvasinį kraują, yra tokie pat „aš", 
prieš kur“turi išnykti paskiras „aš“. Žmo
nių meilė yra tokia svarbi, kad net ir Die
vo meilė negali būti tikra ir teisėta, jei ji 
nelydima meilės žmonėms. Kas prie alto
riaus stovi nuoširdžiu dvasios atsidavimu 
aukodamas auką ir tuo momentu prisime
na, kad su artimu neteisingai pasielgė, pir
miau tegul eina atitaisyti neteisybę, o pas
kui sugrįžęs teaukoja Dievui, nes Dievas 
ramiai palaukdamas mielai užleidžia chro
nologinę eilę žmogui ir nepriimtų aukos iš 
to, kurio sąžinę graužtų artimui padaryta 
skriauda.

Prof. Giuseppe Ricciotti

Pabaltijo'tremtinių uždaviniai
Tokiu pagrindiniu prof. A. Maceinos 

straipsniu pradedamas angliškai leidžiamo
jo „Lituanus“ žurnalo šių metų birželio 
mėn, numeris.

Šiame numeryje dar T.' Remeikis rašo 
apie tarybinės Lietuvos švietimą, Alina 
Staknys apie prancūziškai rašiusį lietuvį 
poetą O.V. Milašių, V.K. Jonynas apie dai
lininką Adomą Varną.

(E) Kaune esą apie 30.000 moksleivių, 
pranešė Vilniaus radijas ryšium su naujų
jų mokslo metų pradžia. Klaipėdoje jų esą 
apie 24.000.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Duktė nutarė nepasiduoti.
— Pamačiau, kad labai nešvarūs, juodi, 

tai ir daviau bailesnius, —. atrėžė šaltai,' 
tartum dėl to negali būti jokios kalbos.

— Geriausius, lininius?! — suriko mo
tina.

Tyla.
— O kumpį — kam praplovei? Dešrą, 

lašinių puspaltį — kam surydinai?
— Visiems! — vėl kirto duktė. — Skiką 

prie rugių vežimo buvom paėmę, Skikienė 
su Tūpiene kviečius rišo... Visi sunkiai dir 
bo, tai ir daviau.

— Nemeluok — dešrą, kumpį bernui su
penėjai! — užsiširdijo Morkuvienė. — Tur 
būt, uodega užsidegė!..

Duktė zir-zir-zir, žiojosi teisintis, bet mo
tina nedavė...

— Dievo dovaną eikvosi!.. Tuoj aš tau 
galvą sudaužysiu! Patinka jis tau!.. Dar į 
kamarą įsileis!!.. Išgrusiu abu laukan, ir 
galėsite, ir žinosite man!

Motinai rėkiant, Rožytei lyg kokia stip
rybė siūbtelėjo iš vidaus — išsitempė, gal
vą užrietė.

— Kažko, mama, neprasimanysi! Mamąi 

vis.kažkas akyse rodosi!
Bet stiprybės tiek ir teužteko — pradėjo 

verkti ir nubėgo į kambariuką. Dirbo, rū
pinosi, ir dabar štai koks užmokestis!

— Tu man savo ašarų per daug nero
dyk! — pridurmais kalbėjo Morkuvienė. — 
Be reikalo aš burnos neaušinu! Aš tau ne
sakau, kad prieš jį purkštautum, nosį kel- 
tum, bet ir per didelio švelnumo ar geru
mo kad man nerodytum! Aš žinau, kuo tie 
švelnumai pasibaigia...

Bet Morkuvienė jau iš karto pamatė, kad 
tarp jų nieko nebuvo, o barėsi norėdama 
ją įspėti.

Motinai išėjus, Rožytė šluostėsi ašaras ir 
kartojo sau: mylėjau jį ir mylėsiu! Tik nuo 
šiandien tavo akys to nepamatys! Niekad 
nepamatysi! Bet mylėsiu!

MOKYTOJAS

Pietų pavalgęs, Valentas ir išlėkė pamiš
ke į Karpiškį, šiandien miestelyje Šliažas 
prisivijęs sučiupo jam už alkūnės, nusi
tempė j arbatinęs kiemą ir, nežymiai apsi

žvalgęs, lyg ko bijodamas, sako: mokytoją 
pačiam suradau, padės, žinai... nereikės 
vienam per daug vargti. Toks senukas, 
Karpiškyje. Kadaise, dar prie caro, jis bu
vo Karpiškio mokyklos mokytojas. Šian
dien pat nueik! Aš sakiau kad nueisi. Gė
rikas jo pavardė. O gyvena jis Upės gatvėj 
14. Tai ir tiek. Aš turiu skubėti — čia dar 
toks reikaliukas. Spustelėjo ranką ir iš- 
spurdėjo iš arbatinės kiemo.

Šliažui pasakius, kad „senukas... dar 
prie caro buvęs Karpiškio mokyklos moky 
tojas“, Valentas prisiminė Buivės pasako
jimą. ...Kartą, vieną pokalėdžio dieną, at
ėjo pas juos į trobelę Buivė. Matyt, ar jis 
buvo gerai uždirbęs, ar senė tądien ant jo 
nerėkė — toks žvalus, linksmas. Ir pradė
jo jiedu su tėvu šnekėtis — pasakotis apie 
praeitus laikus, jaunas dienas. Vienas — 
kaip vaiske ulonu tarnavo, kaip muštras 
būdavęs sunkus, kaip namų, savo krašto la 
bai pasiilgdavęs, kitas — kaip kadaise į Ry 
gą su grūdais 15 mylių barškindavęs!, kaip 
kartais plėšikai užpuldavę, tekdavę gintis 
kaip... anais laikais visi miškai ir lieknai 
būdavę pilni visokių paukščių, žvėrių — 
vilkai naktimis staugdavę, žiemą ne tik gy
vulius, bet ir žmones užpuolę sudraskyda
vę. Vienam pasakojant, kitas tik laukė, ka 
da galės įterpti savo žodį. O jei jau įterpė, 
tai niekas jo nesulaikys, kol neišties, kas 
jam ant liežuvio prisirinkę... Tai matai, 
Juozapai!.. Tai matai, Kazimierai!..

Kazimieras tada ir pasakojo: tai matai, 
Juozapai — aš tada Karpiškio dvare bu

vau už undanarčiką'. Pats, tur būt, dar vi
sai, jaunas buvai. Miestelio mokykloje mo
kė toks mokytojas, Gėrikas jo pavardė. 
Gražus buvo vyras, aukštas, gerbenėtas, pa 
čioje sveikatoje. Tas mokytojas vieną kar
tą pasikvietė porą jaunesnių dvaro darbi
ninkų ir sako: aš žinau, sako, kad niekas 
iš jūsų nemoka nei skaityti, nei rašyti. Po
nas į jus žiūri, kad tik daugiau padirbtu- 
mėt, sveikatos daugiau iš jūsų ištrauktų, 
bet kad jūs šviesesni būtumėt — niekam 
tai nerūpi. Ateikite, sako, pas mane šventa- 
vakariais — aš jus pamokysiu. Ir skaityti 
pamokysiu, ir rašyti pamokysiu. Nebijokit, 
sako, — užmokesčio iš jūsų nereikalausiu. 
Paimkite ir daugiau, jei kas norės, jei nesi- 
baidys. Tai matai, Juozapai, ir aš eida
vau pas tą Gėriką — nors nebe jaunas bu
vau — vaikų krūva, pati raukydavosi, zirz
davo, bet eidavau. Susirinkdavome pas jį 
septyni vyrai. Jis ir mokydavo mus nuo 
abc, ir visokių gyvenimo nuotykių papasa
kodavo. Ir pramokome šiaip taip slebiza- 
voti... aš net savo pavardę pasirašyti bu
vau išmokęs, — dabar užmiršau. Bet už
ėjo cicilikų metai, sąmyšis -— mokytojas 
pradėjo susirinkimuose prakalbas sakyti, 
carą nuo sosto versti — mūsų mokslas tuo 
ir baigėsi. O mokytoją paskui žandarai su
ėmė nabagą, ir mes tiek jį tematėme. Sura
kinę kažkur išvežę, nuteisę... Kažin, ar už 
tai, kad jis mus mokė, ar už revoliucijas. 
Gal ir už vieną, ir už kitą... Kai visur apri 
mo — ponas ir mus iš dvaro išginė. Eikite, 
sako, maištininkų man nereikia! Aš nuo to 

laiko ir pradėjau su stogais. Bet po karo 
Gėrikas Karpišky vėl atsirado. Žinoma, pa
senęs, pražilęs. Iš pradžių dar mokęs, bet 
paskui ir Lietuvos valdžiai ėmęs' nebepa- 
tikti...

Prisimindamas, galvodamas apie moky
toją, nė nepamatė, kaip — štai ir Karpiš- 
kis. Tiltas, žemai upelis pro akmenis sidab 
ru taškosi, šneka. Po dešine — bažnyčia, 
bokšto smailuma kaip adata į dangų durte 
duria, kairėj dvaro rūmai, balti, su kolono 
mis. Už jų parkas.

Štai ir Upės gatvė. Vaikinas eina dairy
damasis, truputį prakaitas muša. Tik štai 
14 numeris. Trobelė prie žemės prisiploju
si, du langučiai tartum prisimerkę... Akli
na lentų tvora, vartukai su medine skląsti- 
mi. Praveria juos nedrąsiai ir mato — prie 
obels kopėčias pastatęs, krepšiuką pasikabi 
nęs, sausas kaip balana senukas. Obuolius 
skina. Su juodu satininiu chalatu, su aki
niais ant smailios nosies; balti plaukai ežiu 
ku nukirpti. Skina ir kažką sau vienas 
šnabžda.

— Laba diena! — tarė.
— Laba diena! — atsiliepė plonu balse

liu, ir tuoj nusirepečkojo žemyn, krepšis pa 
liko ant šakos pasižiūrėjo į atėjusį pro 
akinių viršų.

—: Ką tamsta pasakysi?
— Aš čia... Šliažas mane siuntė.
— A-a! — suspurdo senukas. — Pra

šau... prašau į vidų!

(Bus daugiau)
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

VOKIETIJA

ADORACIJA
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažny

čioje šį sekmadienį, spalio 4 d., Šv. Francis 
kaus Asyžiečio šventėje — visą dieną vie
šam garbinimui bus išstatytas Švenč. Sa
kramentas. Adoracija prasideda per pirmą
sias šv. Mišias 9 vai. ryto ir baigiama vaka 
rinėmis pamaldomis 7 vai. Suma 11 vai., 
choro lotyniškai giedamos Šv. Mišios, ši 
vieša adoracija yra skiriama melsti palai
mos ir laisvės mūsų kenčiančiai Tėvynei 
Lietuvai, todėl visi Londono lietuviai kata
likai raginami dalyvauti šiose pamaldose, 
o ypač popietinėmis valandomis nepalikti 
tuščios bažnyčios.

Mūsų bažnyčioje visą spalio mėnesį kiek 
vieną vakarą bus kalbamas Rožančius prie 
išstatyto Švenč. Sakramento 8 vai., o šešta 
dieniais ir sekmadieniais — 7 vai. vak.

VILNIAUS DIENOS MINĖJIMAS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Londono 

Skyrius spalio 10 d., 7 vai. vakaro, ruošia 
Vilniaus dienos minėjimą Parapijos salėje 
— Victoria Park Rd.

Programoje M. Bajorino paskaita ir me
ninė dalis.

Po minėjimo — šokiai.

GARBĖS KONSULAS Į GARBĖS 
GENERALINIUS KONSULUS

Lietuvos garbės konsulą Norvegijoje
M. Hanseną Lietuvos diplomatijos šefas 
pakėlė garbės generaliniu konsulu.

P. Hansen, kuris buvo paskirtas 1937 m., 
yra daug nusipelnęs Lietuvai, tęsdamas po 
karo savo veiklą ir rūpindamasis Lietuvos 
reikalais ir piliečiais.

WOLVERHAMPTONAS

H.

PASIŽMONĖJIMAS SU RAŠYTOJAIS
Spalio 17 d., šeštadienį, Londono Lietu

vių Namuose, 1, Ladbroke Gardens, W.ll, 
ruošiamas retas literatūros vakaras: paskai 
tyti savo kūrybos atvažiuoja rašytojai net 
iš tolimos krašto šiaurės. Jau yra davę pa
žadą dalyvauti programoje Vladas Šlaitas 
ir Romualdas Spalis, pirmasis su eilėraš
čiais, antrasis su linksmais prozos daly
kais.

Prie jų, atrodo, prisidės dar ir londoniš- 
kiai.

Vakaras ruošiamas ryšium su VI. šlaito 
naujos knygos — „Ant saulėgrąžos vamz
džio“ — pasirodymu. Kas norės, galės kny
gą įsigyti su paties poeto autografu.

Šis literatūros vakaras — graži proga vi
siems pasižmonėti, pasiklausyti ir patiems 
pasikalbėti ar dar kaip nors kitaip atmin
tinai pasireikšti — turėti šviesų vakarą. Ar 
tėjant rudeniui, lapams gelstant, orui šaltė 
j ant, žmogui be žmogaus darosi nyku.

Po literatūrinės programos bus šokiai, 
kuriems žada groti geras orkestras.

Salė paruošiama su staliukais, kuriuos 
prašom užsisakyti iš anksto telefonu PAR 
2470.

Bus taip pat loterija.
Pradžia 7.30 vai. įėjimas 3 šil.

Rugsėjo 19 d. George Hotel salėje įvyko 
Sporto Klubo ruošiamasis Tautos šventės 
minėjimas. Atvyko svečių iš Coventrio ir 
Birminghamo.

Minėjimą atidarė V. Kelmistraitis, api
brėždamas Tautos šventės reikšmę.

Po to gražių minčių paskleidė D. Narbu
tas, Wolverhamptono sk. pirmininkas, Co- 
ventrio sk. p-kas J. Kazlauskas ir Birming
hamo atstovas.

V. Kelmistraitis Sporto Klubo vardu pa
dėkojo visiems už atsilankymą ir materia
linę paramą mūsų sportininkams, kurie sa
vo prakaitu garsina Lietuvos ir lietuvio 
vardą.

Veikė baras. Buvo loterija. Grojant džia
zui ir lietuviškų plokštelių muzikai, pasi
šokta.

Loterijos Nr,3 yra laimėjęs šokolado dė
žę ir dar neatsiėmęs. Kreiptis į Kelmistrai- 
tį arba Sporto K-bo Valdybą.

Padėka priklauso Janinai Narbutienei 
už pagalbą platinant loterijos bilietus ir as
meninę paramą Klubui.

Vakaras praėjo gražioje dvasioje. Baig
tas lietuvių ir anglų himnais. Dalyvis

MANCHESTERIS

RUDENS VAKARAS
Pereitą šeštadienį kolonijoje pradėtas ru 

dens sezonas Parapijos Vakaru, kuris vyko 
parapijos salėje. Jį suruošė ir programą 
pravedė Stasys Puidokas. Šokiams grojo 
plokštelių muzika jo paties nuosava radio
grama. Dalyvavo, apie šimtas asmenų. Pro
gramos vedėjas savo asmeniška dovana ge
riausius šokėjus apdovanojo šampano bon- 
komis — tai buvo visiems staigmena. Vaka 
ras praėjo lietuviškoje nuotaikoje, o gražų 
pelną — 26 svarus ir 12 šilingų — įnešė į 
parapijos kasą Londono Lietuvių bažnyčios 
išlaikymui.

Tenka priminti, kad S. Puidokas jau ke
lintą kartą suruošia gero pasisekimo sulau
kusius vakarus, paremdamas Soc. Klubą ir 
Lietuvių bažnyčią. Be to, jis su žmona Vik 
torija yra nuolatiniai bažnytinio choro na
riai, uoliai dalyvaudami visose choro repe
ticijose.

Nebus pamaldų
Spalio 4 d. pamaldų Manchesteryje ne

bus.

ŠVENTĖ HAMBURGE
Rugsėjo 8 d. Hamburgo Lietuvių Bend

ruomenė atšventė rugsėjo 12 d., nes šešta
dienį daugiau lietuvių gali dalyvauti iškil
mėse.

YMCA salėje susirinko per 100 žmonių. 
Oficialioje dalyje buvo numatyta Dr. P. 
Karvelio paskaita - pranešimas, bet jam 
susirgus ta paskaita neįvyko.

Kun. V. Šarka atidarė susirinkimą ir pra 
vedė neilgą, bet įspūdingą šiai dienai pri
taikytą maldą, paminėdamas ir visus žu
vusius, kurie pagerbti atsistojimu. Susirin
kusieji lietuviai sugiedojo Marija, Marija 
ir kitų giesmių.

Kun. Šarka pasakė ir kalbą, ypač pa
brėždamas, kad lietuviai neturi užmiršti 
savo tautybės, stengtis ją išlaikyti, stengtis 
būti visuomet padoriais lietuviais ir padėti 
vienas kitam.

Koncertinę programą atliko mūsų žino
mas tenoras Leonas Baltrus ir ponia Ma
rija Baltruvienė. L. Baltrus puikiai daina
vo lietuvių ir kitų kompozitorių arijas ir 
dainas ir ne vieną širdį buvo sujaudinęs. 
M. Baltruvienė įspūdingai paskambino ke
letą Čiurlionies ir Mendelssohno kūrinių.

Montažą ,,Skausmo keliu“ atliko mūsų 
jaunuomenė: Dita Herbstaitė, Brigita šikš- 
niūtė, Arvydas Lingė, Jaunutis Klimaitis 
ir Vincas Bartusevičius. Atliko gražiai ir 
sklandžiai, bet dar gražiau galėtų būti, jei 
tas montažas būtų atliktas tautiniais rū
bais apsivilkus. Koncertui pasibaigus J. Če 
kauskas — svečias iš Augsburgo — pasakė 
kalbą. Jis perdavė linkėjimus nuo Augsbur 
go apylinkės lietuvių ir šiltais žodžiais 
džiaugėsi, kad Hamburgo lietuviai yra vie
ningi, ir priminė, kad rugsėjo Aštuntoji 
yra mūsų Tautos džiaugsmo, garbės ir pa
sididžiavimo šventė. Pasibaigus oficialiam 
minėjimui, buvo sugiedotas Tautos himnas.

Po to buvo bendra arbatėlė, liaudies dai 
nos, šokiai ir žaidimai. Leonas Narkevičius 
-Narkus iš Belgijos rodė savo visokius špo 
sus su juokais ir triukais ir dalinai diriga
vo šokiams. Nemaža buvo jaunuomenės, 
jaunų, gražių ir žavių mergaičių ir šaunių 
vyrų.

Prie ilgų bendrų stalų susėdo didelė, įvai 
ri ir, rodos, vieninga lietuvių šeima. Susiti 
ko ir vėl seni pažįstami, nemaža sudaryta 
ir naujų pažinčių.

OSNABRUECKAS
Osnabruecko lietuviai

Osnabruecke šiuo metu esama apie šim
tą lietuvių, kurie čia atsikėlė gyventi į 
naujai pastatytus namus iš Wehneno ir 
Diepholzo ’stovyklų. Naujais butais žmonės 
yra labai patenkinti, nors butų nuoma yra

jį prašom rašyti: K. Stirbys, 52, 
Rd., Slough, Bucks.

BAZARAS
Lodono Lietuvių Parapijos Komitetas su 

savo energinguoju pirmininku Stasiu Kas
paru ruošia Parapijos Bazarą spalio 24-25 
d. d. Parapijos salėje. Komiteto paskirtis 
rūpintis Londono Lietuvių bažnyčios me
džiaginiu išlaikymu ir visais jos finansi
niais reikalais, šią vasarą pagrindinai atre 
montuotos dvi išorinės bažnyčios sienos, pa 
matuose įdėta izoliacija, apsaugojant pasta 
tą nuo drėgmės, atremontuota ir zakristija, 
kurioje choras daro repeticijas ir atlieka
mi įvairūs parapijos reikalai. Dar prieš žie 
mą bažnyčioje buvo įvestas elektrinis šildy 
mas, o senosios anglimis kūrenamos kros
nys bus išmestos nes iš jų kildavo daug 
dulkių, kurios gadindavo bažnyčios orna
mentiką. Komitetas tad kreipiasi į visus 
tautiečius, ypač į londoniečius ir bažnyčiai 
priklausančias kolonijas, prašydamas pa
remti Parapijos Bazarą fantais bei pinigi
nėmis aukomis, viską siunčiant Komiteto 
pirmininko St. Sasparo vardu: Lithuanian 
Chruch, 21 The Oval, Hackney Road, Lon
don, E.2. Už visus parapijiečius ir 
čios rėmėjus kiekvieną sekmadienį 
bažnyčioje yra laikomos Šv. Mišios.

bažny- 
mūsų

MIRĖ
Rugsėjo 24 d. iš senosios išeivių 

vėžio liga mirė a.a. Petras Gusčius, 76 m. 
amžiaus. Palaidotas iš Lietuvių bažnyčios 
šį antradienį. Abu parapijos kunigai ir bū 
rys tautiečių velionį palydėjo į Leytono ka
pines.

kartos

GIMĖ
Rugpjūčio 3 d. gimė Andreja Ramažaus- 

kaitė, Jono ir Genės Ramažauskų duktė. Ji 
buvo pakrikštyta pereitą sekmadienį Lietu 
vių bažnyčioje. Krikšto tėvais buvo Anta
nas Ramažauskas ir Petronė Kavenagh. .

EUROPOS LFB SVEIKINIMAS TĖVYNEI

L.URDO JUBILIEJINIUS METUS 
PRISIMENANT

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

įskaitant muitą ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

Mes neimame jokio papildomo mokesčio 
VAISTŲ siuntiniams.

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip 
vaistinėse.

F.

E

GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

Vienų metų sukakties proga nuo iš Ang
lijos lietuvių ekskursijos, dalyvavusios 
Tarptautiniame Marijos Kongrese Lurde, 
norėčiau dar karą grįžti mintimis atgal.

Šv. Marijos Lurde 100 metų apsireiški
mo jubiliejaus uždarymą tarptautinė spau 
da plačiai paminėjo.

MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 
SIUNTINIUS.

Europos LFB konferencija
tūros Komisijos pranešimas — apie sureng 
tą St. Savaitę, ELI (Europos Lietuvių In
formacijos) vedėjo pranešimas apie ELI 
veiklą spaudoje, kasininko ir ELFB Fondo 
valdytojo pranešimai apie pajamas - išlai
das ir piniginę būklę.

Išrinkti nauji valdomieji organai sekan
tiems metams: ELFB Valdyba, St. Savai
tėms rengti komisija, Fondo valdytojas ir 
ELI vedėjas.

Trumpai pasisakyta dėl lietuvių laisvaja
me pasaulyje veiklos artimoje ateityje.

Pasiūlyta Valdybai svarstyti, ar būtų 
įmanoma suruošti Studijų Savaitę bendrai 
su įvairių pažiūrų lietuvių susigrupavi- 
mais, tikslu apsvarstyti lietuviškosios vie
nybės ir bendros veiklos klausimus.

Ieškota būdų, kaip tinkamiausiai reaguo 
ti dėl sustiprintos antireliginės kovos Lie
tuvoje.

Aptartos galimybės rašyti mums palan
kiai vokiečių spaudai straipsnius, demas
kuojančius bolševikų kėslus. Panašia tema, 
pavaizduojant sovietų terorą Lietuvoj, bus 
stengiamasi išleisti vokiečių kalba brošiū
ra, ryšium su sekančiais metais įvykstan
čia 20 metų sukaktim, kai Lietuva paverg
ta.

Iškelta mintis rengti Studijų Savaites 
svetimomis kalbomis kitataučių šviesuome 
nei, paskaitininkais įtraukiant^ir svetimuo

VI Studijų Savaitės Vokietijoje metu, po 
pietėmis, vyko Europos Lietuvių Fronto 
Bičiulių metinė konferencija.

Visiems konferencijos dalyviams sukal
bėjus Viešpaties Maldą, atidarymo žodį ta
rė Europos LFB Valdybos pirm. prof. Z. 
Ivinskis. Pokario metais mūsų lūkesčiai dėl 
Lietuvos ateities neišsipildė. Emigracija 

•mūsų eiles praretino. Atrodė, nedaug liko 
Europoje ir LF bičiulių. Tačiau 1953 m. 
Tiubingeno konferencijoje patikrinus savo 
jėgas, išrinkus valdomuosius organus ir pa 
siskirsčius pareigomis darbui, paaiškėjo, 
kad ir su likusiomis jėgomis dar šį tą pada 
ryti galima. To pasėkoj kasmet suruošia- 
ma Stud. Savaitė, jos metu sušaukiama 
konferencija, kasmet atnaujinami ir sustip 
rinami tarpusavio ryšiai, o tai dėl dabar
tinės Lietuvos padėties ir tarptautinės būk
lės yra labai svarbu. Nors beveik kasmet 
ELFB eilės praretėja emigruojančiais į už
jūrius, tačiau darbas nenutrūksta, o prare
tėjusias eiles papildo nauji. Kai Lietuvos 
išlaisvinimo galimybės yra susiaurėjusios, 
rezistencijos klausimas tampa gyvybinės 
reikšmės; rezistencijos prieš tremties blo
gybes, išsaugoti savuosius nuo nutautėji
mo, išsaugoti nepalūžusią dvasią ir būti 
budriems prieš sovietinius kėslus.

Pasveikinęs brangius svečius min. Dr. S. 
Bačkį, Dr. V. Šmulkštį su žmona ir visus 
kitus, prof, Ivinskis skelbia konferenciją sius intelektualus, tikslu pavaizduoti tik- 
atidaryta, pakviečia darbo prezidiumą ir 
linki darbingos nuotaikos.

Tolimesnėje programoje perskaitomas 
LFB Vyr. Tarybos pirm. prof. J. Brazaičio 
laiškas, kuriame išvardinti svarbiausi LFB 
atsiekimai per paskutiniuosius metus, su 
kokiais sunkumais susidurta veikloje, san
tykiai su kitomis grupėmis, pastangos dėl 
vienybės atstatymo ir kita. Pabaigoje nuo
širdūs sveikinimai visiems LF bičiuliams 
Eurępoje ir šiai konferencijai.

žodžiu konferenciją pasveikino min. Dr. 
S. Bačkis, reikšdamas pasigėrėjimą LF vei 
la, ir Dr. V. Šmulkštys, drauge papasakoda 
mas savo įspūdžius apie LF veiklą ir su
tinkamas kliūtis JAV-se.

Pranešimai: Vald, pirmininko — apie me 
tinę ELFB veiklą; vicepirmininko — apie 
išleistus biuletenius vidaus reikalams, Kul

ruosius komunizmo kėslus ir jo siautėjimą 
Lietuvoje bei kituose pavergtuose kraštuo
se. Paskutiniuoju laiku svetimoji spauda, 
ypač Prancūzijos, vengia rašyti apie Lietu 
vos ir kitų pavergtų kraštų dabartinę būk 
lę. Per tokią Studijų Savaitę šiuo klausimu 
ne tik būtų supažindinti jos dalyviai, bet’ 
būtų pasiekta ir svetimųjų spauda. ELFB, 
atrodo, galėtų paruošti tam tikslui reika
lingų paskaitų, tačiau yra ir daug kitų sun 
kūmų. Todėl ELFB rimtai svarstys įvairias 
galimybes ir tuo reikalu ieškos ryšio su lie 
tuviškaisiais politiniais veiksniais.

Apsvarstyta ir priimta eilė rezoliucijų 
įvairiais aktualiais klausimais.

Pabaigoje perskaitytas ELFB sveikini
mas tėvynei iš šios Studijų Savaitės.

Konferencija baigta Tautos Himnu.
M. Musteikis (ELI)

Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai iš Bei 
gijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Švei
carijos ir V. Vokietijos drauge su JAV LF 
Bičiulių atstovais, susirinkę į Vl-ją Studijų 
Savaitę Koenigsteine rugpjūčio 23-30 die
nomis, siunčiame Tėvynei ilgesingą svei
kinimą.

Apžvelgę per 15 metų nueitąjį kelią, mes 
kartojame iš naujo savo pasiryžimą laisva 
jame pasaulyje toliau liudyti Lietuvai pa
darytą didžiąją neteisybę, liudyti jos žmo
nių nepalaužiamą valią atgauti laisvę ir ne 
priklausomybę ir besąlygiškai to reikalauti.

Protestuodami prieš antrą kartą vykdo
mąją sovietinę Lietuvos okupaciją, mes pa
likome gimtąjį kraštą.

Protestuodami prieš tęsiamą lietuvių tau 
tos teisių mindžiojimą, visų pirma prieš pa 
neigimą teisės laivai ir nepriklausomai 
tvarkyti savo likimą, mes atsisakėme su
grįžti pavergton Tėvynėn.

Protestuodami prieš tebevykdomas ir ne
atitaisytas lietuvių tautai skriaudas, mes ir

PAIEŠKOJIMAI
GADEIKIS Vincas, sūnus Adomo gimęs 

1901 m. Akmenėje, paieškomas sesers Uršu 
lės Gadeikytės. Jis pats ar žinantieji apie

Ledgers .daug didesnė negu stovykloje. Dalis lietu
vių dirba įvairius darbus mieste, o kiti gy
vena iš bedarbio pašalpos ar rentos/

Š.m. rugsėjo mėn. 20 dieną įvyko Osna
bruecko lietuviams pamaldos, kurias atlai
kė kun. P. Girčius, ir tautos šventės pami
nėjimas, kurį pravedė K. Babonas. Po su
giedoto tautos himno buvo svarstomi bend
ruomenės reikalai. Vieneriems metams bu
vo išrinkta nauja apylinkės valdyba, kurią 
dabar sudaro: V. Martinaitis — pirminin
kas, K. Babonas — vicepirmininkas ir ryši
ninkas (tarp atskirų liet, kolonijų), V. Ru
dys — sekretorius, M. Alaunė — iždinin
kas. Revizijos komisijon išrinkti: K. Vaitie 
kūnas, V. Žaliukas ir V. Zelionka. Tame pa 
čiame susirinkime buvo aptariami ir Balfo 
reikalai. Osnabruecko apylinkei Balfo įga
liotiniu yra paskirtas A. Jasaitis. Balfo šal 
pos komisijon buvo išrinkti: Iz. Augaitis, 
V. Rudys ir K. Vaitiekūnas. Kadangi Osna
bruecke yra keliolika mokyklinio amžiaus 
vaikų, tai buvo nutarta įsteigti mokyklą. 
Mokytoju sutiko būti V. Martinaitis. Pa
žymėtina, kad šis visuotinis Osnabruecko 
lietuvių susirinkimas praėjo geroje ir gra
žioje nuotaikoje. Protarpiais buvo padai
nuota keletas lietuviškų dainų, kurios vi
sus dar labiau suartino. Susirinkimą tau
tos šventės proga sveikino iš Vechtos . atvy
kęs St. Motuzas, kuris pasidžiaugė lietuvių Lurdą jubiliejiniais metais aplankė per 
vieningumu ir palinkėjo sėkmės tolimesnei 7 milijonai maldininkų. Dalyvavo 27 kardi- 
lietuviškai veiklai. nolai, 809 arkv. ir vyskupai, 10.000 kunigų,

GENUTYTĖ Gerda, gimusi 1931 
pėdos krašte, 1948 m. atvykusi į 
paieškoma Vokietijoje gyvenančios moti
nos. Ji pati artinantieji apie ją prašom ra
šyti: Mr. P. Jasikas, 33 Regent Cresc., 
Failsworth, Manchester.

m. Klai- 
Angliją,

VIS TIEK KNYGA ILGAIS RUDENS 
VAKARAIS YRA GERIAUSIAS 

DRAUGAS
Dar galima gauti:
Lietuva (albumas) — 35 šil.
Šv. Raštas — Senasis Įstatymas. 2 tomai

— 7 sv. 14 šil.
Dr. Biežis — Būkite sveiki (su iliustra

cijomis) — 14 šil. 8 d.
Zumeris — Gyvenimo keliu — 10 šil.
Lelis — Lietuvių - anglų ir anglų lietu

vių žodynas — 98 šil.
Mišių paslaptis — 14 šil. 8 d.
Dr. V. Tumėnienė — Mano atsiminimai

— 18 šil. 6 d.
Tumas - Vaižgantas — 43 šil.
Hugo Vargdieniai — 5 tomai—5 sv. 13š.
Marija danguje ir žemėje — 11 šil.
Teresė Neumanaitė — 22 šil.
Rašykite: DAINORA, 49, Thornton Ave., 

London, W.4.

toliau savo valia liekame tremtiniais.
Su giliu susirūpinimu stebime pavergto

jo krašto sąlygas ir sielojamės, jog pasta
rųjų metų raida ne tik nevedė į Lietuvos 
okupacinio režimo pašalinimą, bet dargi 
tariami jo sušvelninimo ženklai nebuvo 
tikri.

Dabartinės sovietinių pavergėjų pastan
gos kraštą rusinti,, stiprinti antireliginę 
veiklą, juodinti Lietuvos Laisvės Kovų kar 
žygių atminimą bei šmeižti patriotus tiek 
pavergtajame krašte, tiek užsieny savo 
tikslais ir priemonėm prilygsta gėdingam 
Stalino tironijos laikotarpiui ir pasmerk
tos tokiam pačiam žlugimui.

Akivaizdoje Lietuvos tebesitęsiančios ne
laimės, kurios išraiška yra ir mūsų tremti- 
niškoji kelionė, mes ryžtamės ir toliau ta 
pačia lietuviškojo pasipriešinimo dvasia su 
Tėvynėje ir toli už jos ribų esančiais bro
liais kovoti už žmogaus vertą žmogaus gy
venimą pavergtoje Tėvynėje ir visame pa
saulyje.

TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras) 

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
Anglijoje

beveik visų vienuolijų atstovai (visų ra
sių), darbo žmonių, teologų, nekrikščioniš
kų religijų atstovai, parlamento nariai, dip 
lomatai, 3000 daktarų, kitų profesijų žmo
nių, per 50.000 invalidų.

Šie jubiliejiniai metai pasireiškė išgiji
mais. 32 išgijimai dar laukia tolimesnių ty
rinėjimų. Pavyzdžiui, Patricija MacBride 
iš šiaurinės Airijos buvo nebylė ir visiškai 
paralyžuota. Po paskutinio apsilankymo 
spalio mėn, pradėjo vaikščioti ir kalbėti. 
Šitas dalykas Bažnyčios dar nepatvirtintas.

Buvo gyvas Naktinio Vigilijaus grupinis 
lankymas, kuris paprastai vykdavo savait
galiais. Dalyviai praleisdavo visą naktį 
prie Šv. Marijos grotos ir kitą rytą grįžda
vo lėktuvu tiesiog į darbą. Tokios maldinin 
kų grupės iš tikrųjų parodė gyvo tikėjimo 
ir asmeninio pasiaukojimo pavyzdį. Tai bu 
vo auka už Rusijos atsivertimą.

Uždarymo pamaldų metu šv. Pijaus Bazi 
likoje dalyvavo apie 40.000 maldininkų su 
25 vyskupais. Buvo taip pat specialiai Nak
tinė Vigilijaus grupė, kuri atvyko 7 lėktu
vais — 600 žmonių.

Bet prie Švč. Marijos grotos lankymasis 
niekada nenutrūksta, jis tęsiasi ištisus 
metus.

Lietuviams Lurdo Motina yra Šiluvos 
Motina. Prancūzas maldininkas gali lais
vai nuvykti į Lurdą, bet Šiluvos Motina 
yra mūsų pavergtoje tėvynėje. Mes netu
rime pagrindo skųstis, kad yra mus aplei
dusi, todėl kiekvienam lietuviui, ypač šiuo 
momentu, Ji turi būti brangi ir artima.

J. Jurkonienė

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

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

SKYRIAI ANGLIJOJE:
60, New Field Rd., Coventry
67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester

• 187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES
SVEČIAS

Kun. Jonas Bulaitis, DBLS garbės nario 
Petro Bulaičio sūnus, grįžo iš Amerikos. 
Pereitą vasarą Londono Lietuvių bažnyčio 
je jis laikė savo pirmąsias iškilmingas Šv. 
Mišias. Trumpai paviešėjęs Londone, se- 

_ kančią savaitę jis išvyks į Romą, kur to- 
“ liau gilins mokslines studijas, tikslu įsigyti 
U bažnytinės teisės daktaro laipsnį.

(E) Baltijos laivų statykloje Klaipėdoje 
ruošiamasi statyti vieną iš didesnių žvejy
bos tralerių, 3.500 tonų. Juo Lietuvos žve
jai gaudys žuvis prie Kanados ir Afrikos 
krantų. Kaip pranešė Vilniaus radijas, to
kių tralerių Klaipėdos žvejų laivynui būsią 
statoma ir daugiau.

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 39. (579) 1959. X. 1

Sfiaitytoja laiškai
ANTIRELIGINĖ PROPAGANDA IR 

TERORAS
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Pone Redaktoriau,
Tamstos redaguojamame laikraštyje š.m. 

rugsėjo 24 d. buvo išspausdintas straipsnis 
apie Vl-ją Studijų Savaitę Vokietijoje, ku
riame tarp kitko pasakyta, kad pranešime 
apie antireliginę propagandą Lietuvoje inž. 
Pr. Zunde pasakęs, jog dabar Lietuvoje ko 
va prieš religiją vedama „rafinuočiausio- 
mis priemonėmis, bet nenaudojant teroro“.

Nežinau, ką inž. Zunde vadintų teroru, 
jeigu jis bando surasti švelnesnį žodį tam, 
kas vyksta Lietuvoje. Gal Mizara grįžęs iš 
Sovietų Sąjungos ir pasiklausęs Chruščiovo 
kalbų Amerikoje, pasakys, kad komunistai 
pasirašė koegzistencijos sutartį su Dievu, 
bet kas nuolat rašoma Lietuvos komunisti
nėje spaudoje, negalima kitaip vadinti, 
kaip tik tikinčiųjų terorizavimu. Norėčiau 
nurodyti keletą pavyzdžių.

Š.m. birželio 10 d. „Komjaunimo Tiesoj“ 
per visą puslapį eina užrašas „Melas, išda
vystė, veidmainystė — štai jų ginklas!“ To
liau straipsniai: „Katalikų bažnyčia kovoje 
prieš Tarybų valdžią“, „Kruvinos rankos“, 
ir kiti, kuriuose bjauriausiu būdu šmeižia
mi Lietuvos vyskupai ir kunigija.

Pastaruoju laiku komunistinėje spaudo
je pasirodė .straipsniai, kuriuose katalikų 
kunigai kaltinami apiplėšimais kolchozinin 
kų, kai reikalas ėjo apie pinigų rinkimą 
bažnyčių remontui. Kitur kunigai liepę vy
rams kirsti valdišką mišką. Vienas para
šęs anoniminį laišką komunistų laikraščio 
redakcijai, paneigdamas, kas neteisingo bu 
vo rašoma tame laikraštyje apie religiją. 
Terorizuojami ne tik kunigai, bet ir šiaip 
tikintieji. Š.m. rugsėjo 11 d. „Tiesa“ išsi
spausdino straipsnį „Pinklėse“, kuriame 
puola ramią Panevėžio gyventoją Raižytę 
už tai, kad jos namuose prisiglaudžia mer
ginos, kurios prisiekia, kad jos atsisako že
miškos laimės. Esą, „kai gretimuose na
muose vakarais klausosi radijo, eina į tea
trus, skaito knygas, šio namo gyventojos 
prie šventųjų paveikslų kryžium puola“.

Nesunku suprasti, kaip turi jaustis tie 
žmonės, apie kuriuos taip rašo komunistų 
partijos oficiozas. Jie patys niekur negali 
pasiskųsti. Tad ar negalėtų bent tie, kurie 
daro viešus pranešimus laisvame pasauly
je, surasti tinkamą žodį padėčiai apibrėžti? 
Reikėtų taip pat pažymėti, kad tik katali
kai Lietuvoje yra terorizuojami. Rusams 
stačiatikiams, matomai, taikomas LTSR 
konstitucijos 96 straipsnis: Religinių kultų 
atlikimo laisvė... pripažįstama visiems pi
liečiams.

Su pagarba
D. Balsevičius

Metinis išpardavimas!
(Tik dvi savaitės)

3 šilingai nuolaidos iš svaro
Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.
Sutikite žiemą apsirūpinę Crombie 

paltu — geriausios medžiagos 
drabužiu pasaulyje.

JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford.

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.

Rimtai apsvarstyklme ir įvykdykime
Skaičiuojame, kad Vokietijoje dar yra 

apie 6-7 tūkstančius lietuvių. Išsibarstę po 
visą kraštą, vieni nuo kitų nutolo, o su sto
vyklinio gyvenimo dienomis baigs apmirti 
ir tautiniai reikalai. Kad visiškai tarpusa
vyje nepasimestumėm, reikėtų paieškoti 
naujų priemonių tarpusavio ryšiams palai
kyti. Norėčiau iškelti mintį, ar nevertėtų 
pamėginti suruošti Vokietijos lietuvių šuva 
žiavimą? Toks visuotinis, jei taip galima 
būtų pavadinti, suvažiavimas duotų daug 
naudos lietuviams tarpusaviam ryšiui pa
laikyti ir sustiprintų tautinį atsparumą.

1960 m. Miunchene įvyks Eucharistinis 
Kongresas. Be abejo, jame dalyvaus nema
žas skaičius ir lietuvių. Reikėtų lietuviams 
tame Kongrese pasirodyti organizuotai ir 
suburti didesnį dalyvių skaičių. Kaip tik 
ta proga ar negalėtumėme suruošti lietuvių 
suvažiavimą? Jei tokį suvažiavimą suruoš- 
tumėm, nušautumėm du zuikius.

Pirmas klausimas: kas pasiimtų organi
zuoti tokį suvažiavimą ir vadovauti jam? 
Many tina, kad Krašto Valdyba ir Sielova
da neatsisakytų pasiimti ant savo pečių šio 
uždavinio. Kadangi iki Eucharistinio Kon
greso yra laiko, šį klausimą galima nuodug 
niai apsvarstyti ir tinkamai pasiruošti su
važiavimui. Į suvažiavimą galėtų atvykti 
nemažas skaičius lietuvių ir iš šiaurės Vo
kietijos, nes atvažiuoti galima organizuoti 
ekskursijas, gavus papiginta kaina bilietus. 
Kur yra didesnės lietuvių grupės, galėtų sa 
vo vardu važiuoti, o iš periferijų atskiri as 
menys galėtų prisijungti prie vokiečių gru 
pės, iš anksto su. jais susitarę. Į suvažiavi
mą reikėtų pakviesti iš Italijos, Prancūzi
jos, Šveicarijos ir kitų Europos valstybių 
atstovus.

Organizacinis Suvažiavimo Komitetas — 
vykdomasis organas pravestų dalyvių regis 
traciją ir sudarytų programą, pasirūpintų 
nakvynėmis ir kitais reikalais. Programon 
reikėtų įtraukti religinių ir tautinių mo
mentų. Religinėje dalyje būtų lietuvių pa
maldos kurioje nors bažnyčioje, eisenos ir 
dalyvavimas bendrose apeigose su vokie
čiais katalikais; tautinėje programos daly
je — paskaitos, dainos, šokiai, sportas ir 
parodėlė. Jei dainos ir šokiai netiktų Eu
charistinio Kongreso dvasiai, negalėtumėm 
susirasti tinkamo tam metui laiko, reikėtų 
vietoje dainų įtraukti giesmes, Vokietijoje 
turime du chorus: „Darnos“, vadovaujamą 
muziko Budriūno, ir Vasario 16 gimnazijos 
— mokyt. Motgabio. Šie abu chorai galėtų' 
užpildyti dalį programos su dainomis ir 
giesmėmis. Vasario 16 gimnazijos paišybos 
mokytojas gal prisiimtų parodos organizavi 
mo darbą, tos pačios gimnazijos auklėtiniai 
galėtų atlikti šokių ir sporto numerius. Su 
važiavimui galėtų būti sudaryta programa, 
kad neužsitęstų ilgiau — porą trejetą die
nų. Pirmą dieną būtų pamaldos, paskaitos, 
parodėlės atidarymas ir diskusijos su klau

simais ir sumanymais; antrąją —pamaldos, 
choras, sportas... Jei antrąją dieną nebūtų 
spėta išsemti visos programos, tektų tam 
reikalui paskirti trečią dieną.

Trumpai permečiau tik keliomis eilutė
mis šj klausimą. Lauktina, kad atsilieptų 
daugiau žmonių, kuriems šis klausimas ar
čiau širdies, ir pateiktų platesnę apžvalgą. 
Reikės nuodugniai šį reikalą išgvildenti, jei 
norėsime turėti sau naudos ir pasireikšti 
kitataučių akyse.

J. Janonis
Vechta, 17.IX.59.

KORESPONDENCIJŲ KLAUSIMAS
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

„E. Lietuvyje“ rugsėjo 17 d., Nr. 37, iš
spausdinta korespondencija apie Tautos 
šventės minėjimą Bad Zwischen, Vokieti
joje. Nors korespondentas rašo, kad „Lietu 
višku nuoširdumu paminėta Tautos šven
tė“, bet pats jis neparodė nuoširdaus ob
jektyvumo.

Minėjimas pradėtas mažoje, bet jaukioje 
vokiečių katalikų bažnyčioje. Už žuvusius 
Tėvynėje ir tolimame ištrėmime dėl Lietu
vos laisvės ir kenčiančius žiaurią tironų 
priespaudą šv. Mišias atnašavo kun. P. Gir 
čius. Pamokslas buvo skirtas Tautos šven
tei. Mišių metu giedojo vietinis stiprių bal 
sų choras, pritariant vargonais J. Janoniui.

Iškilmingoje dalyje J. Janonis skaitė pa 
skaitą apie lietuvių kalbos turtingumą ir 
jos grožį ir lietuvybės išlaikymo klausi
mais. Atvykęs minėjiman Vechtos apylin
kės seniūnas St. Motuzas trumpu žodžiu 
pasveikino Bad Zwischeno lietuvius. P. Mo 
tūzo medžio drožinys su Gedimino stulpais 
puošė prezidiumo stalą, o jame išplauti žo
džiai „Lietuvi, nenustok tikėjęs į Tėvynės

' PRANEŠIMAS SIUNTINIŲ REIKALU

Pranešame, kad nuo š.m. rugpjūčio 1 d. Inturisto 
nauju potvarkiu apribotas kai kurioms prekėms kiekis 
VIENAME SIUNTINYJE. Ypač tai.liečia grynos vilnos 
medžiagas, kurių leidžiama viename siuntinyje pasiųsti 
7 jardus, t.y. arba dviems kostiumams, arba dviems pal
tams, arba dviem suknelėm. Iš viso viename siuntinyje 
galima pasiųsti mišrių medžiagų iki 40 jardų, tačiau ta
me skaičiuje negali būti Grynos vilnos daugiau, kaip 7 
jardai. Šis potvarkis liečia visus kraštus ir visas persiun
timo bendroves. Taip pat viename siuntinyje negalima 
pasiųti daugiau, kaip 2 svarus vilnonių siūlų, ne daugiau 
kaip 6 poros kojinių, 6 komplektai apatinių baltinių, 5 
skarelės ir t.t. Bendras siuntinio svoris negali viršyti 22 
svarų, įskaitant įpokavimą.

Medžiagų viename siuntinyje galima pasiųsti: gry
nos vilnos (skaičiai metrais) iki 6 metrų, šilko, rayon, 
nylono ir kitų iki 15 metrų, kotoninės rūšies medžiagų iki 
19 metrų.

Iš viso neleidžiama siųsti Mezgimo mašinų.
Platesnių siuntinių reikalais informacijų nemoka

mai suteiks TAZAB Bendrovės Lietuvių Skyrius, 1, Lad- 
broke Gardens, London, W.ll.Ta pačia proga praneša
me visiems savo klijentams, kad ir šiais metais Tazab 
Lietuvių Skyrius išleis lietuvišką sieninį kalendorių 1960 
metams, kuris nemokamai bus pasiųstas gruodžio mėnesį.

Šiuo metu turime atspausdinę katalogėlį standarti
nių šventėm siuntinių, kuriem kainos žymiai sumažintos.

Norį persiųsdinti nuosavų prekių siuntinius, prašo
mi juos mums siųsti taip pat šiuo adresu:

TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIUS,
1, LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U

(E) Didžiulis gaisras istorinėje Marien
burgo pilyje. Pilyje nakties metu kilo gais
ras, kurį gesinti iš miesto ir apylinkių at
vyko 400 gaisrininkų. Tik kitą dieną pavy
ko gaisrą nuslopinti. Sunaikintas stogas, ap 
naikinti kai kurie istorinio muziejaus sky
riai iš kryžiuočių laikų. Marienburgo pilis, 
kaip žinoma, savo"laiku žymų vaidmenį vai 
dino ir Lietuvos santykiuose su kryžiuo
čiais.

Lietuvos laisvę ir dėl jos aukokis“ buvo 
gražus priminimas, kokio kelio ir toliau tu
rime laikytis, kol grįžimas į mūsų brangią 
Tėvynę dar negalimas.

Papildydamas korespondenciją, noriu pa 
stebėti, kad tiek čia, Vokietijoje, tiek užjū
riuose per minėjimus nepageidaujamos il
gos paskaitos, o juo labiau jei auditorija 
negausi. Žinome iš patyrimo, kad ilgos pa
skaitos nemažą dalį atbaido nuo minėjimų 
lankymo.

Šia proga tegu bus man leista pasakyti 
vieną kitą pastabą dėl korespondencijų ap
skritai. Neretai tenka nugirsti nusiskundi
mų, kad „E.L.“ esąs neįdomus, kadangi ja
me labai maža žinių iš lietuvių gyvenimo 
kronikos. Kas gi kaltas? Atrodo, kad mes 
esame patys tie kaltininkai. Viena, mes 
vengiame užsiprenumeruoti , E.L.“, o tuo 
pačiu silpniname laikraščio leidimą. Antra, 
laikraštį padaryti įdomesniu tik mes patys 
galime, jei duosime daugiau žinių iš lietu
viškos veiklos, iš pačių lietuvių, gyvenimo. 
Užuot pateikę tokių žinių, kad laikraštį pra 
turtintume, padarytume įdomesnį, numoja 
me ranka ir pasakome: tegu kiti, parašo. Iš 
Vokietijos žinių nedaug, su labai mažom 
išimtim žinios prasideda ir baigiasi minė
jimų aprašymais. Kodėl mums nepasekti 
užjūrių lietuvių pavyzdžiu? Jie ten rašo 
apie gimimus, susirgimus, pagijimus, miri
mus, vestuves, sukaktuves, svečių apsilan
kymus it t.t. Tokiu būdu mes sužinotume, 
kur lietuvis džiaugiasi, kur verkia, kaip įsi 
kūrė ir gyvena, o patį laikraštį padarytu- 
mėm artimesnį, mielesnį ir, be abejo, įdo
mesnį. Tik korespondencijų žinios turi bū
ti teisingos, objektyvios, be iškraipymų są 
moningai paminėtini dalykai ar asmenys 
neaplenkiami, o juo labiau neužgauliojami. 
Būtų gražu, kad mes „E.L.“, kaip vieninte
liu šio kontinento kūdikiu, daugiau susirū 
pintume, jį paremtumėm prenumerata, duo 
tumėm daugiau korespondencijų iš apylin 
kių ir pavienių lietuvių gyvenimo.

Minėjimo dalyvis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinuiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiti,

Siuntinius i Lietuvą, Latviją ir kitus Sovietų |
Rusijos valdomus kraštus “
visų geriausia siųsti per

Į ISARTREUHAND LTD.
MUNUIIEN 2V

ItmicIiMtraMse 5
!• TEL. 481627; 482038B

Turėdami tiesioginius tuo reikalu susitarimus, 
mes galime greičiausiai ir su mažiausiomis 
išlaidomis tiesiog iš Vokietijos siųsti ligi 20 
kilogramų (44 Ibs) svorio siuntinius, čia vietoj 

-> apmokant visus muito ir kitokius mokesčius.
Prašom parašyti, ir mes pasiųsim jums visų 
leidžiamųjų siųsti prekių ir gaminių sąrašą - 

?• kainoraštį. Taip pat pasiųsim Sovietų nustaty-
! tąjį muitų ir kitokių mokesčių tarifą.

“ Turime ir standartinių siuntinių. Galite pasi
rinkti ir kitų leidžiamųjų siųsti dalykų. Tiesiog 
iš Vokietjos yra pigiau ir greičiau!
Prašom rašyti ir pasitikrinti. /
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P & n SUPPLY CENTRE LTD

VAISTUS
ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS

jūs kaip ir visados galite siųsti per
ACTON PHARMACY (export) LTD.

24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.

Telefonas: ACOrn 0712

čia jūs galite būti tikri, kad jums bus 
patarnauta gerai ir profesionalų priežiūroje.

(E) Latvijos min. tarybos vicepirminin
kas Berklavs, išbuvęs toje tarnyboje nuo 
1955 metų, atleistas iš pareigų dėl „nacio
nalistinių nukrypimų“. Jis „nusidėjęs“ visa 
sąjunginiams interesams tuo, kad trukdęs 
Latvijos gaminių išvežimą į kitas „broliš
kas“ respublikas ir perdaug puoselėjęs pla 
taus vartojimo prekių gamybą.

(E) 21.000 lietuviškų dviračių išsiųsta 
per 8 mėnesius iš Šiaulių dviračių fabriko 
į Graikiją, Lenkiją, Iraną ir kitui kraštus. 
Tam tikras skaičius išsiųstas ir į Kanadą, 
o netolimoje ateityje esą numatyta ekspor 
tuoti ir į Angliją, pranešė Vilniaus radijas. 
Daug esą eksportuojama į Jugoslaviją: šie
met išvežta į tą kraštą apie 9.000 dviračių. 
Jau anksčiau buvo pranešta, k^d lietuviški 
dviračiai išvežami ir į Kiniją ir kitas Azi
jos šalis.

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

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

SPECIALUS PASIŪLYMAS GATAVŲ VYRIŠKŲ KELNIŲ

1) geros rūšies CORDUROY kelnės, storos ir stiprios, rudos, žalios, pil
kos ir juodos spalvos...............................................................£ 3.12.0

2) tamsiai mėlyno MILO (Melton) kelnės, labai stiorios ir šiltos, ypač
tinkamos žiemos sezonui.......... ..................................................£ 2. 4.9

3) pilko PLANELIO (woolmixture) kelnės, šiltos ir minkštos ... £ 2.14.9
Į VISAS KAINAS ĮEINA IR SOVIETŲ MOKESČIAI

Aprūpinama visais kelnių dydžiais. O.S. dydis — 15% brangiau.

Prašykite mūsų firmos STANDARTINIŲ SIUNTINIŲ KAINORAŠČIŲ. 
Rašykite lietuviškai

BROWNEJONES
X LIETUVIU SKYRIUS '$į
1, Norfolk Place, London, W.2

Tel. PADdington 2797
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