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PO SOVIETINIU
KEVALU
Tėvai ir vaikai
Istorijos mokslų kandidatas Dirvelė
„Komjaunimo tiesoje“ parašė, kaip Lietu
voje komunistai mitingavo 1924 m. Sako,
buvo išspausdinta 30 tūkstančių atsišauki
mų. Buvusios iškeltos raudonos vėliavos.
Kaune buvusios suruoštos didžiulės de
monstracijos. Su vėliavom, su šūkiais žy
giavę šimtai, traukdami internacionalą.
Matote, komunistai buvo tokie „drąsūs“,
kad atžygiavo net j vidurj miesto — iki
Įgulos bažnyčios! Tik tada pap’iupę šūviai,
nors niekas nebuvo nei sužeistas, nei už
muštas.
Gali būti, kad tų šūvių ir iš viso nebuvo,
tik dabar juos per laikraštį paleido parti
nis istorikas, norėdamas stipresnį įspūdį
sudaryti. Tačiau kai niekas nebuvo kulkų
paliestas, tai tie šūviai, tur būt, nieko ir
nenulemia. Svarbiausia, kad tokios de
monstracijos galėjo įvykti ne tik Kaune,
bet ir Šiauliuose. Istorikas Dirvelė net ir
antraštę savo straipsniui davė gana iškilmingą:„Taip mitingavo tėvai 1924-aisiais“.
Vadinas, didžiuokitės tais tėvais.
Bet mums atrodo, kad jeigu yra kuo di
džiuotis, tai ne tais tėvais, o ta ypač dide
le laisve nepriklausomoje Lietuvoje. Kodėl
gi dabar anų tėvų vaikai nebegali suruošti
demonstracijų ar mitingų ar išspausdinti
atsišaukimų? Nepatenkintų juk yra daug.
Į demonstracijas sueitų nebe šimtai, bet
tūkstančiai ar dešimtys tūkstančių.
Deja, dabar tuojau prapliuptų šūviai ne
tie, kurie tik nušvilpia kažkur pro šalį.
Tie šūviai išskintų demonstrantus. Vadi
nasi, tėvai turėjo nepalyginti kitokias są
lygas savo norams reikšti, negu vaikai. Tė
vai buvo laimingesni.

Kalėjimo sąlygos
Ar jūs girdėjote, kad sovietiniame kalė
jime kas nors būtų išleidęs laikraštėlį?
Mums tokių dalykų dar nėra tekę girdėti.
Arba kad sovietiniame kalėjime būtų kas
nors rašęs? Sovietinis kalėjimas yra tikras
kalėjimas.
O, matote, nepriklausomybės laikais lie
tuviškame kalėjime sėdėjęs A. Liepsnonis
dabar „Komjaunimo tiesoje“ rašo, kad Lie
tuvos komunistai kalėjime net leido žurna
lą „Kovotoją“. Jie rinkdavo medžiagą, pa
togiai ją kraudavo, kol jos susidarydavo
ne 1 ar 2 puslapiams, bet 120 puslapių!
Tada kuris nors gražesnį braižą turįs sės
davosi ir perrašinėdavo ir tuo būdu suda
rydavo žurnalą, kuriame būdavo politinių
straipsnių ir recenzijų, eilėraščių, apysa
kų ir apybraižų.
Ta medžiaga turėjo būti ne tik perrašo
ma, bet ir parašoma. Apie kai kuriuos da
lykus rašydami, tie autoriai-kaliniai, aiš
ku, turėjo atitinkamos komunistinės litera
tūros. Vadinas, jie galėjo kalėjime slėpti
ne tik rankraščius, bet ir knygas. O A.
Liepsnonis savo straipsnį apie tokias sąly
gas kalėjime, kai galima laikyti draudžia
mas knygas ir sudarinėti žurnalus, yra pa
vadinęs labai rėksmingu vardu: „Tiesos
žodis fašistiniame kalėjime“.
O išeitų, kad tas fašistinis kalėjimas bu
vo tik apvaržytų atostogų vieta, palyginus
su sovietiniu kalėjimu.

Spauda ir jos policinis vaidmuo
Skaitydami lietuviškos sovietinės spau
dos tariamuosius feljetonus ir kai kuriuos
straipsnius, mes nuolat matome, kad ta
spauda eina ir policininko ir prokuroro ar
teisėjo pareigas.
Teisybė, spauda, kaip policininkas, nėra
įpareigota siųsti savo bendradarbius žmo
nių suiminėti ir gabenti į kalėjimą. Jeigu
suspėsi dar pasislėpti, kai jau laikraštis
apie tave neigiamai parašė, tai dar, atrodo,
gali bėgti ir slėptis, nes po to vis tiek kas
nors atvažiuos, klausinės ir gal net suims.
Štai vėl vienas pavyzdys, kuria tvarka
reikalai vyksta, kai laikraštis parašo.
„Komjaunimo tiesa“ kovo 28 d. parašė,
kad Vabalninko žemės ūkio technikume
moksleiviai blogai ruošiami darbui, o svar
blausia, kad ten yra žemas politinis lygis.
O gegužės 8 d. tas pets laikraštėlis jau pra
neša, kad technikumo direktorius atleidžia
mas ir viskas „iš pagrindų“ pertvarkoma.

Vakarų Europa auga, Rytų Europa smunka

(E) Jungtinių Tautų ūkio komisija Eu
ropos reikalams paskelbė duomenis apie
ūkio padėtį, iš kurių matyti, kad Vak. Euro
pa 1963 m. bėgyje toliau ekonomiškai stip
rėjo, kai Rytų Europa nepasiekė savo anks
tesnio lygio. Vak. Europos ūkis paaugo per
nai 3,5 proc., t.y. lygiai tiek kaip ir 1962 m.
Rytų Europa pernai pasiekė tik 3 proc.,
lyginant su 6 proc. 1962 m.

T(Elta) Gegužės 9 d. Lugano (Šveicarijo
je), eidamas 93 m. amžiaus, mirė vienas iš
Vasario 16 Nepriklausomybės aktą pasira
šiusiųjų — prelatas Kazimieras Šaulys.
Tad gyvųjų signatarų tarpe liko Lietuvoje
gyveną buv. Lietuvos prezidentas Alek
sandras Stulginskis ir buv. diplomatas Pet
ras Klimas, o Vakaruose — JAV-se — inž.
Steponas Kairys (Kaminskas).
Prel. K. Šaulys buvo gimęs 1872 m. sau
sio 16 d. Stemplių km., netoli Švėkšnos.
Pradinį mokslą velionis buvo išėjęs rusiš
koje mokykloje Švėkšnoje, vidurinį Palan
gos progimnazijoje. Teologijos mokslus iš
ėjo Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune
ir Petrapilio dvasinėje akademijoje. Kuni
gu įšventintas Kaune 1899 m. birželio 29
d., tad, jei velionis dar būtų gyvas, vasarą
būtų minėjęs 65 m. sukaktį nuo ano įvy
kio.
Pastoracinį darbą K. šaulys pradėjo Pa
nevėžy. 1906 m., kaip kanonų teisės ma
gistras, buvo pakviestas į Žemaičių kuni
gų seminariją Kaune dėstyti bažnytinės tei
sės—kanonų teisės ir moralinės teologijos.
Profesoriaudamas seminarijoje ėjo ir vys
kupo sekretoriaus pareigas. Velionis buvo
vysk. G. Girtauto, gen. vikaro P. Barauskio ir vysk. Pr. Karevičiaus sekretorium,
1916 m. paskirtas Žemaičių kapitulos ka
nauninku.
1905 m. Didžiajame Vilniaus Seime kun.
K. Šaulys dalyvavo atstovaudamas krikš
čionims demokratams. Dalyvavo ir 1917 m.
įvykusioje Vilniaus konferencijoje. Čia bu
vo išrinktas į Lietuvos Tarybą, 1918 m. va
sario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą. Tuo metu dirbo
konstitucijos komisijoje. Joje dirbo ir 1920
-22 m., kai buvo išrinktas į Steigiamąjį Sei
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PREL. K. SAULIUI MIRUS--------------------Sovietai Afrikoje

mą. 1922 m. Šaulys iš viešojo politinio gy
venimo pasitraukė ir daugiausia reiškėsi
universitete ir kurijoje.
1922 m. Kaune įsteigus Lietuvos univer
sitetą, kan. Šaulys teologijos-filosofijos
fakultete buvo docentu, ekstraordinariniu
ir ordinariniu profesorium (ligi 1944 m.).
Vadovavo kanonų teisės katedrai. Per 22
metus pas jį bažnytinės teisės mokėsi dau
guma Lietuvos kunigų.
1926 m. įsteigus bažnytinę Lietuvos pro
vinciją, ark. Skvirecko Šaulys buvo pa
kviestas generaliniu vikaru. Teko rūpintis
visa Kauno metropolijos administracija.
Tas pareigas Šaulys ėjo ligi pasitraukda
mas iš Lietuvos 1944 m. rudenį. 1932 m.
buvo pakeltas į Kauno kapitulos prelatus,
1937m. — į šv. Sosto rūmų prelatus ir pronotarus.
Velionis buvo nusipelnęs ir labdarybės,
švietimo srityje. Dar 1906 m. dalyvavo
Varšuvoje socialiniuose kursuose, rašė so
cialiniais klausimais, nuo 1918 m. visą lai
ką buvo Lietuvos Raud. Kryžiaus valdybo
je, o pastarojo karo metu — Lietuvos Savi
tarpinės Pagalbos vyr. komitete. 1907-16
m. šalpos draugijoje „Motinėlė“ velionis
visą laiką buvo iždininku ir sekretorium.
Prel. Šaulys yra daug rašęs Lietuvos dva
siškijos žurnale „Tiesos kelias“. 1926 m.
išleistas jo parašytas veikalas „Kanoniško
jo proceso teisė“. Išvykęs iš Lietuvos, nuo
1946 m. įsikūrė Lugano mieste, ten išgy
venęs apie 18 metų. Gegužės 12 d. Vak.
Europos lietuvių būriui dalyvaujant, Va
sario 16 akto signataras prel. K. šaulys
palaidotas Lugano. Ten ilsisi ir jo vienpavardis, kitas Vasario 16 akto signataras,
buv. ilgametis Lietuvos diplomatas — Dr.
Jurgis Šaulys.

Chruščiovo viešnagės Egipte proga italų
„III Messaggero“ rašo:
„Vakarai turi išsrėbti savo klaidų pasė
kas. Jei vakar buvo daromos „kolonialistinės“ klaidos, tai šiandie neišsiverčiama be
kitokių, tarp kurių pirmoje vietoje minėti
ni įvykiai Afrikoje. Europa paliko ją dar
pastoviai nenusistačiusią. Labiausiai juk
žeminanti yra ta Afrikos padėtis, kai į ją,
politiškai dar nestiprią, veržiasi dvi ko
munistinės galybės. Jos deda visas pastan
gas užimti vakariečių vietą ir pakeisti va
kariečių darytąją įtaką savąja. Chruščio
vo ideologiniai pasisakymai dėl arabų po
litikos nebepalieka jau vietos kokioms
nors abejonėms dėl Maskvos kėslų ir Sov.
Sąjungos imperialistinių tikslų. O didžiau
sią klaidą Vakarai gali padaryti, jeigu leis
tusi apgaunami kiniečių-sovietų nesutari
mo. Tas nesutarimas vyksta budrumui su
silpninti, ir visiškai vis tiek, kur jis kelia
mas, ar Maskvoje, ar Pekinge“.
Dar aiškiau apie sovietų įtaką Afrikoje
pasisako po Chruščiovo kalbos Egipte vo
kiečių „Die Welt“, kuris rašo:
„Nikita Chruščiovas Port Saide pašnekė
jo taip, kaip egiptiečiai norėjo išgirsti.
Tas miestas prie Suezo kanalo prezidentui
Gamaliui Abdeliui’Nasserui yra „Stalin
gradas“, nuo kurio 1956 m. turėjo pradėti
įžygį atgal „vakarietiškasis imperializmas“
— britai ir prancūzai. Tačiau tektų išsiaiš
kinti, ar Chruščiovo kalbos metu daug bu
vo tokių egiptiečių, kurie galvojo, kad so
vietinis imperializmas kaip tik tada už
smaugė vengrų sukilimą. Chruščiovo kal
ba buvo tokia, kad dabar arabai jau gali
išdrįsti pulti Izraelį, tikėdamiesi sovietų
paramos. Šitaip ta kalba suprantama ir
Izraelyje. Vieną aiškią išvadą jau dabar
galima pasidaryti iš Chruščiovo kalbos
prie Nilo. Maskvos remiamas Egiptas da
bar jau kitaip žiūrės į savo vaidmenį ara
bų pasaulyje. Dėl to reikia laukti, kad Nasseras jau įžūliau pradės elgtis su Vaka
rais. Tuo pačiu'Artimuosiuose Rytuose pa
MUŠEIKIŠKASIS JAUNIMAS
Laisvalaikiu, ypač didžiųjų švenčių me didės pavojai“.
tu, įprato į kurortinius miestus (Margate,
DU BALSAI
Brighton ir kt.) suvažiuoti būriai britų jau
Nors Vakarai savo spaudos nuolat įspė
nimo ir ne tik tarpusavyje muštis, bet už
kabinėti praeivius, naikinti pastatų įren jami per daug nepasikliauti sovietų - ki
niečių nesutarimais, tačiau ta pati spauda
gimus.
Teismai suimtiesiems jau taiko didesnes mėgsta iškelti nesutarimų priežastis, štai
britų „New Statesman“ rašo:
bausmes.
„Sovietiniai ir kinietiškieji komunistai
jau yra pasiekę tokį ginčo laipsnį, kad ru
BUVO PAGROBTA DASSAULTO
sai Mao vadina Stalinu, Trockiu ir Hitle
ŽMONA
riu-, o kiniečiai Chruščiovą — trockistu, so
„Le Monde“ laikraščiui buvo paskam cialdemokratu ir prezidento Johnsono siabinta, kad yra pagrobta prancūzų lėktuvų mišku dvyniu. Grumtynės dabar jau vyks
gamybos magnato Dassaulto žmona ir ji
galės būti grąžinta už milijardą senųjų
frankų (720.000 svarų). Vėliau „France
Soir“ laikraščiui paskambinta, kad už ma— Argentinai, kuri eksportuoja mėsą,
damę Dassaultą turi būti paleistas OAS
pačiai jos trūksta vidaus rinkai, dėl to ji
teroristų vadas buvęs gen. Salanas.
Sekančią dieną madame Dassault poli įsiveš iš Paragvajaus.
— Anglė Elsie Homewood surado lau
cijos buvo surastą ir trys jos grobikai su
kuose savo vedybinį žiedą, kurį buvo pa
imti.
metusi 1942 m.
— Rytų Pakistane upėje nuskendo lai
JUGOSLAVŲ NESANTAIKA
vas, ir prigėrė visi 50 keleivių.
'
AUSTRALIJOJE
— Prancūzijoje Roger Moreau suvalgė
Neseniai bomba su laiko užtaisu nukirto per pusę valandos 160 sraigių ir laimėjo jų
kojas Sydney mieste, Australijoje, chroa- valgytojų varžybas.
tui Lesicui. Jis pakaltino komunistus.
— New Yorke, JAV, 3 ginkluoti plėšikai
Iš kažkurios slaptavietės Sydney mieste buvo užpuolę 82 m. amžiaus milijonierę
katalikų kunigas (chroatas) Romacas pra (kosmetikos pramonės) Heleną Rubin
neša, kad jis turėsiąs mirti artimiausią stein, bet pririšo ją prie kėdės ir paliko,
dieną.
kai senukė prieš juos griežtai laikėsi.
O Australijoje yra apie 50.000 titoistų,
— Rytų Londone sunkvežimis pataikė į
kurie reikalauja sudrausti prieš Tito nusi invalido vežimėlį, dar apgadino 4 automo
stačiusius chroatus.
bilius, o vėliau paaiškėjo, kad jį nevietoj
pamestą rado policininkas ir, sėdęs prie
BIZNIS PRIEŠ AKIS
vairo, nepajėgė sukontroliuoti ir pridarė
Britų ICI pasirašė su sovietais sutartį žalos.
— Maniloje, Filipinų sostinėje, suimtas
pastatyti terileno fabriką už apie 50 mil.
komunistų vadas Dr. Jėzus Lava, kuris bu
svarų.
Britai turi vilčių, kad bus gauta ir dau vo paieškomas jau keli metai ir už kurio
galvą buvo paskirta 10.000 svarų.
giau užsakymų.
— Wohlene, Šveicarijoje, prie altoriaus,
tikinčiųjų akivaizdoje, dėl nežinomų prie
PARAMA KENIJAI
žasčių nusišovė 51 m. amžiaus katalikų ku
Kenijos vyriausybės delegacijai Sov. Są nigas.
junga pažadėjo paramą būtiniausiems že
— Stadės apskrityje, Vokietijoje, prieš
mės ūkio projektams vykdyti, tekstilės fab 30 metų buvo 338 gandralizdžiai, o dabar
rikui, žuvies konservavimo fabrikui, vai yra tik 98.
sių apdirbimo ir cukraus fabrikams pasta
— Edinburghe, Teksaso valstijoje, JAV,
tyti.
gyvačių mėgėjas laikė savo garaže 35 barš
Taip pat pažadėta pinigų naujai radijo kuoles, kurios visos pabėgo, ir paskui tik
stočiai, ligoninei ir technikumui pastatyti. 11 buvo surasta ir užmušta.
— Lincolne, Britanijoje, vyrui, kuris pa
vogė daugiau kaip 1.000 cigarečių, magis
— Vatikano paštas birželio 16 d. išlei trato teismas uždraudė dvejus metus vie
džia seriją pašto ženklų Mikelangelo Buo- šai pasirodyti rūkant.
— Louisvillėje, Kentuckyje, JAV, kilo
naročio 400 metų mirties sukakčiai pami
gaisras tvartuose, kur buvo 28 lenktynių
nėti.
arkliai, ir 23 jų žuvo liepsnose, o likusieji
— Dešimtmilijoninis UN (J. Tautų) lan 5 taip buvo jau apdegę, kad turėjo būti pri
kytojas buvo suomis Uno Laitinen.
baigti.

r Segios DIENOS -Į
SUJUDIMAS DĖL SUDETIJOS

V. Vokietijos susisiekimo ministeris Dr.
Seebohmas savo kalboje pareiškė, kad „pa
grobtoji vokiška sudėtų tėvynė“ turi būti
grąžinta sudėtų vokiečiams.
Dėl to kilo triukšmas ne tik Čekoslova
kijoje, kurios dalį sudaro Sudetija, bet ir
pačioje Vokietijoje.
KUR 251 TURKAI DINGO?

Kipro viceprezidentas Dr. Kučiukas pa
reiškė, kad neturima jokių žinių, kur yra
dingę 251 turkų, kuriuos salos graikai yra
suėmę kaip įkaitus.
Jis spėja, kad graikai bus išžudę juos.
CHRUŠČIOVAS TARP ARABŲ

Kalbėdamas Egipto profesinių sąjungų
vadams, Chruščiovas siūlė arabams atsi
sakyti savo nacionalizmo, vienytis ir kovo
ti prieš imperializmą.
Imperialistai biją arabų vienybės. Jiems
ir patogiau esą kovoti atskirai su kiekvie
nu kraštu. Imperialistai kaip tik ir suskal
dę arabus.
Pasisakymas prieš nacionalizmą priešta
ravo Egipto prez. Nassero ir Irako prez.
Arefo kalboms, kuriose jie iškėlė tą nacio
nalizmą.
NEAIŠKI TAIKA

Sovietai sustabdė ginklų tiekimą Irakui,
kai ten komunistai buvo sukišti į kalėji
mus. Be to, sovietai remia kurdus, kurie
nori atsiskirti nuo Irako.
Kai Chruščiovas lankėsi Egipte, Irako
prez. Arefas stengėsi susitaikyti su juo.
MIKROFONAI AMBASADOJE

Amerikiečiai savo ambasadoje Maskvo
je užtiko sienose daugiau kaip 40 mikro
fonų.
Pastatas buvo pirktas prieš 11 metų.
Ta proga skelbiama, kad nuo 1949 m.
amerikiečių ambasadose
sovietiniuose
kraštuose buvo surasta jau daugiau kaip
130 visokiausių mikrofonų.
ULBRICHTO LAIMĖJIMAI

R. Vokietijos bolševikų vadas Ulbrichtas buvo sušaukęs didžiulį vokiečių jauni
mo suvažiavimą, kuriame dalyvavo apie
20.000 jaunuolių iš V. Vokietijos ir apie
1.000 iš V. Berlyno.
Dar labiau norėdamas sumaišyti V. Vo
kietijos vadovus, jis pasiūlė keistis laik
raščiais. Jis nustatytų, kurie V. Vokietijos
laikraščiai galėtų būti platinami R. Vo
kietijoje (ar jie būtų pardavinėjami, ar tik
perimami ir sunaikinami, tai V. Vokietijo
je niekas nežino). O V. Vokietija tą spau
dos klausimą rimtai svarsto.

PASAULY!

ta visose komunistų partijose ir organizaei
jose. Keletas kraštų jau turi po dvi parti
jas, kurių viena klauso Maskvos, o kita Pe
kingo. Kadaise buvęs neklaidingas komu
nizmas pasaulyje jau kalba dviem balsais,
ir abu jų yra marksistiniai - leninistiniai
ir abu revizionistiniai. Apie jugoslavų ko
munistus paprastai sakoma, kad jie yra ne
priklausomi ir prieš leisdamiesi į kalbas iš
kelia klausimą: ar gali būti daugiau negu
vienas kelias į socializmą? Bet iš tiesų Sta
lino neklaidingumui jau daug anksčiau
yra pasipriešinęs Mao Tsetungas, ir ironiš
kai išeina, kad kiniečiai komunistai, kurie
dabar dievina Staliną, 1927 ir paskui 1945
metais atsisakė klausyti jo patarimų. Jie
buvo įsitikinę, kad jis Kinijos reikalus no
ri paaukoti Rusijai. Mao gerai žino, kad
jis valdžią laimėjo ne per rusų draugų ma
lonę, ir Stalino vardą naudoja tik suniekin
ti Chruščiovui ir jo ideologijai. Kiniečių sovietų grumtynės vyksta jau nebe dėl to,
kas vadovaus pasauliniam komunizmui.
Kinijai stiprėjant, tame ginče prasiveržia
nesutarimai dėl teritorijų. Toliau, kai Kini
ja plečia prekybinius santykius ne tik su
kapitalistiniais kraštais, bet ir su tokiais
rusų satelitais, kaip Rumunija, tai kinie
čių - sovietų klausimas išvirsta pasaulinės
reikšmės klausimu“.
PRAŠO SUMAŽINTI MUITUS
SIUNTINIAMS Į PABALTIJĮ

(E) Švedijoje veikianti šalpos organiza
cija Baltiškoji humanistinė draugija pa
siuntė laišką Chruščiovui, kad jis panaikin
tų ar bent sumažintų muitus siuntiniams,
kuriuos savo giminėms siunčia užsienyje
gyvenantieji pabaltiečiai. Taip pat prašo
ma leisti Pabaltijo žmonėms laisvai aplan
kyti savo gimines užsienyje.
Pradžioje galvota tokį prašymą Chruščio
vui asmeniškai įteikti jo vizito metu Stock
holme, tačiau dėl sunkumų gauti pasimaty
mą buvo nutarta kreiptis raštu. Rašto nuo
rašas pasiųstas Švedijos premjerui Erlanderiui, kuriam dar atskirai priminta, jog
pabaltiečių kilmės švedų piliečiams bran
giai atsieina siuntinių muitai, ir Švedijos
valstybė kasmet dėl to nemažai pinigų pra
randa. Švedijos premjeras paprašytas mui
tų klausimą iškelti savo pasikalbėjime su
Chruščiovu, o jeigu vyriausybė nenorėtų
to padaryti, padėti organiz. atstovams su
sitikti Chruščiovą.
LIETUVOJE BAIGTA GRŪDŲ
SUPIRKINĖTOJŲ BYLA

(E) „Tiesa“ gegužės 7 d. pranešė, kad
gegužės mėn. pradžioje vad. Aukščiausias
Teismas baigė nagrinėti stambią 39 kalti
namųjų bylą. Esą, kaltinamieji sukčiauda
mi, piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi
iš Lietuvos ir Kazachijos įvairių organiza
cijų buvo pasiglemžę daug pinigų ir grūdų.
Jie buvo griežtai nubausti. Stambiausia
bausme nubausti: buvęs Kauno gam. val
dybos J. Biliūno vardo kolchozo pirm. A.
Petukauskas, komerciniai tarpininkai P.
Maldeikis ir J. Auškalnis (konfiskuotas jų
turtas, pirmuosius 5 metus jiems teks būti
kalėjime, likusius sustiprinto režimo darbų
kolonijoje). Kiti nubausti po 12, 7 m. ir
mažesnėmis bausmėmis. Buvęs Kazachijos
kolchozo „Mir“ vyr. buhalteris D. Džunusovas nubaustas 6 metų laisvės atėmimo
bausme. Kaip jau minėta, grūdų supirki
mo byla glaudžiai siejasi su javų trūkumu
Sovietijoje ir ją galima laikyti vienu so
vietinės ūkio krizės padarinių.
MIRĖ H.J. JAKUŽAITIS

(E) Gegužės 12 d. Vokietijoje, Nuertin
gen sanatorijoje, ilgesnį laiką sirgęs mirė
laikraštininkas Hermanas Jokūbas Jakužaitis. Jis buvo gimęs 1902 m. liepos 26 d.
Stančiuose, Klaipėdos apskr. Spaudoje pra
dėjo reikštis nuo 1918 m. — tuo metu ben
dradarbiavo „Prūsų Lietuvių Balse“. Vė
liau Klaipėdoje buvo „Lietuvos Keleivio“,
„Pajūrio Sargo“ ir kt. laikraščių artimas
bendradarbis ir redaktorius. Kaune atsto
vavo Klaipėdos ir užsienio spaudai. Kaip
Lietuvos laikraštininkas, karo metu dirbo
Berlyne. Po karo gyvendamas Vokietijoje,
velionis nuo 1952 m. buvo „Keleivio“ re
daktorium. Nuo 1953 m. per dešimtmetį
buvo biuletenio vokiečių kalba „ELTAPressedienst“ redaktorium ir 1957-60 m.
laikotarpyje„Eltos Informacijų“ redakto
rium. Buvo ir laikraščių JAV-se bendradar
bis, su žiniomis iš Lietuvos ir lietuvių gyve
nimo talkininkavo dpa spaudos agentūrai
Vokietijoje. Buv. bendradarbiams, Eltos
pareigūnams ir lietuvių būreliui dalyvau
jant, velionis gegužės 14 d. palaidotas
Wendlingen (Neckar) kapinėse.
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KRISTIJONAS DONELAITIS
(Tęsinys iš pr. nr.)
b) Asmens bruožai
Po K. Donelaičio mirties jo Įpėdinis kun.
Wermcke į metrikų ‘knygas įrašė šias pa
stabas apie velionį:
„Donelaitis, kuris čia ištarnavo 36 metus
ir savo įpėdiniui visose metrikų knygose
yra palikęs daug gerų pamokymų. Ar tik
nebus jis tuos pamokymus pasidaręs savo
gyvenimo taisykle? Aš, jo įpėdinis, nesu jo
pažinęs, nors jis buvo žinomas kaip didelis
menininkas, ką aš po jo mirties patyriau.
Daugiau aš nežinau apie jo mirtį“.
Naudodamiesi paties K. Donelaičio pa
liktais įrašais ir kai kurių jo amžininkų
liudijimais, galime susidaryti apytikrį ra
šytojo asmens vaizdą.
Būdamas nemažos parapijos žmonių
dvasios vadovas, visų pirma rūpinosi savo
avimis, bet ne jų vilnomis. Pirmiausia pats
sau statė didelius reikalavimus: nesvyravo
tikėjime, neapsnūdo, nepuolė desperacijon, nors iš prigimties buvo jautrios pri
gimties. Norėdamas asketiniu gyvenimu
sudaryti gerą pavyzdį, grūmėsi su savo
ydomis ir blogais palinkimais, kurių, kaip
ir kiekvienam kitam, jų netrūko: „Kad ne
gyvenčiau skandalingai, dažnai turėdavau
panaudoti Samsono jėgą. Ir vis dėlto norė
jau kartais pasiduoti, bet taip niekuomet
neatsitiko“.
Pats ieškodamas pavyzdžio ir įkvėpimo,
jėgos sėmėsi pietistiniame sąjūdyje, kuris
tarėsi išsivadavęs iš dviejų kraštutinumų
— perdėto fariziejiškumo ir griežto dog
matizmo. Dėl to jis nemėgo tuščių pramo
gų ir kalbų, vengė jų ir nepakentė rūkan
čių bei girtuokliaujančių. Aukštai statyda
mas dorovinio gyvenimo idealą, nuo pat
pirmųjų sielovados dienų nega’ėjo pakęsti
palaido žmonių gyvenimo. Tai gerai pa
iliustruoja jo įrašai metrikų knygoje:
„Sausio 30 d. Tėvas Georg Baumann,
atsivertęs reformatas samdinys, kuris bu
vo pažadėjęs vesti, bet, nėštumui paaiškė
jus, dingo. Motina: Anna Catharina Marquart, Kristupo Marquart, Didžiulių kai
mo ūkininko duktė, pasigailėjimo vertas
sutvėrimas. Duktė: Katarina — paleistu
vės vaikas“.
„N.B. .Visa šeima iš kiaulių tvarto. Moti
na taip nusipaleistuvavo, kad kūnas pra
dėjo pūti ir jau kelinti metai kaip T. lovoj
gulėjo ir pamažu mirė“.
Rimtai rengė K. Donelaitis ir savo pa
mokslus žmonėms, kuriems jautėsi įparei
gotas padėti, patarti, o reikale ir perspėti.

J. KUZMICKIS
Manoma, kad pamokslams ne kartą nau
dodavęs ir savo „Metų“ poemos ištraukas.
Dėl to jo pamokslai buvo turtingi ir pasa
komi „dideliu meistriškumu“. Kai 1779 m.
liepos 16 d. K. Donelaičio parapiją vizita
vo dvasinė vyresnybė, Muelleri's šitaip
atestavo jo darbą:
„Taip kaip kunigas daro viską, kad ska
tintų stropų mokyklos lankymą vasaros
metu, taip jis stengėsi vaizdingais pamo
kymais užsispyrėlius atversti į gerą kelią.
Pereitų metų blogieji konfirmantai dar
prieš konfirmaciją buvo geriausiai paruoš
ti, o dauguma iš jų pasirodė šiųmetinės
vizitacijos metu. Vietos kunigas Kristijo
nas Donelaitis yra 66 metų amžiaus, 36
metus beesąs šiame poste, yra dar gana
judrios dvasios ir, dar būdamas stiprus fi
ziškai, su Dievo palaima ištikimai vado
vauja parapijai“.
Dievas buvo jo šviesus idealas, tačiau
jautė, kad savo gyvenimą turi aukoti žmo
nėms. Gyvenime sutikęs įvairių žmonių —
ir didikų ir būrų, — visa širdimi pamilo
būrus už jų vargą, kančias, bet taipgi ir už
dorovinį jų gyvenimą. Laiške „mylimam
šauniam bičiuliui“ 1777 m. rugpiūčio 16
d. rašė:
„Gerų lietuvių šiais laikais reta. Tik
nuoširdžiai linkiu kitokios vietos, kaip
Tolminkiemyje, kur kaimynystėje yra ka
raliaus dvaras. Gal būt, Jums žinomas po
sakis: Felix parochia (lietuviškai: Laimin
ga parapija, kur nėra karaliaus kelio; lai
mingesnė ta, kur nėra karaliaus dvaro;
laimingiausia toji, kur nėra pono). Ponai
dėl tokio dažno savo galios piktnaudojimo
iš tikrųjų turi blogą vardą; bet, žinoma,
pasitaiko jų tarpe ir teisingų krikščionių
bei žmonių mylėtojų. Tokiems tepadeda
Dievas ir telaimina gerbiamas jų šeimas.
Dievas juk visur turi savųjų“.
Matydamas, kaip ponai nenoriai lanko
bažnyčią, kaip nesižegnoja ir nesimeldžia
prieš valgį, kaip aštriai išnaudoja būrus,
K. Donelaits troško, kad būrai būtų kon
servatyvūs — nepalaikytų ryšių su ponais
ir neužsikrėstų jų bloga įtaka.
Kai 1757 m. rusai įsiveržė į Tolminkie
mio apylinkes, Donelaitis nesvyravo ir,
kaip geras ganytojas, ėjo kartu su savo pa
rapijiečiais į Romintos miškus pasislėpti,
kur išbuvo arti mėnesio. Per tą laiką jis
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(15)
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Kalėdos — blogos šventės ūkininkams:
reikia mainyti, samdyti tarnus. Sunku kartais
gauti tinkamų ir sunku iš pradžios, kol paprasi prie naujų žmonių. Šįmet mums pusė bėdos:
daug tų pačių pasiliko. Virėja išeina, į jos vie
tų pasamdėme kitų. Prieš porų dienų rašė pas
mamų p. Būtautienė, kad ana mergaitė esanti
vagilka, ir pataria jos neimti. Tėtušis, perskai
tęs laiškų, norėjo tuojau atsakyti jai, bet man
rados labai gaila tos mergaitės ir pasakiau
tėtušiui:
— Tetušėl, tegu ateina. Juk mes pačios
turime visus raktus, viską išduodame ir pri
žiūrime, ką ji čia galės taip pavogti? O gal ji,
vieną sykį pavogus, daugiau to nebedarys, gal
nori pasitaisyti... ką gi ji dirbs, niekur nega
vus vietos?
Tėtušis pažiūrėjo į mane ir tarė:
— Manai, kad taip lengva pataisyti žmo
gų? Nuo naminio vagies neišsisaugosi.
— Galime pabandyti, tetušėl. Jei vogs,
atstatysime. Pats pamąstyk: jei ji nori pasi
taisyti, tai kokiu būdu, jei jos nieks nebima?
Ar kalėjime?
Buvo tada ir daktaras. Ir jis prisidėjo prie
mano prašymo sakydamas, kad mano noras
esąs labai gražus ir tiktai tokiu būdu tesą ga
lima tikėtis žmogų pasitaisysiant. Tėtušis ga
lų gale, kaip visados, sutiko su manim.
— Na, na, bandyk, — tarė. — Gal ir patai
sysi. Tačiau gerai laikyk raktus.
Gal Dievas ir duos, gal ji nebevogs. Tikrai,
kaip galima atstumti žmogų! žmogus, sykį
paklydęs, paskui pats gali to gailėtis. Negaliu
galutinai pasmerkti žmonių, ypač tų prastųjų.

ten žmonėms laikė pamaldas, stiprino jų
moralę, kuo galėdamas padėjo.
Nors mėgo užsiimti mechaniniais dar
bais, nemėgo žemės ūkio darbų ir parapi
jos žemę gerokai apleido, nors visu atkak
lumu gynė ją nuo pono užmačių. H.C. Lovinas tuo reikalu taip rašė: „Kad tai atsi
tiko (t.y. kad sumažėjo parapijos žemės
J.Kz.), tegalima paaiškinti tik mirusio ku
nigo Donelaičio nerūpestingumu. Jis čia
nuo 1743 m. iki 1780 m. gyveno ir ūkio rei
kalais, nei savo laukais, nei samdiniais
visai nesirūpino. Nežiūrint to kunigo Do
nelaičio nerūpestingumo, vis dėlto dažni
pranešimai apie bažnytinių žemių apkar
pymą gana slėgė jį...“
Šiaip K. Donelaitis buvo karštas, stai
gaus būdo ir karštai reaguodavo į pasitai
kančius nemalonumus. Tačiau kaip greit
supykdavo, taip greit ir atleisdavo. Būda
mas jautrios prigimties, jautriai reagavo
į aplinkos gyvenimą, ir visa tai veikė jo
nuotaiką bei nusiteikimą.
Ypač brangino lietuvių kalbą. Pastabo
se, pavadintose „Patarimai įpėdiniui“*, už
siminė būsimam savo įpėdiniui, kad jei tu
rėtų sūnų ir norėtų jį leisti teologijos stu
dijuoti, turėtų laiku išmokyti jį gerai lie
tuviškai kalbėti,’ kad galėtų tinkamai va
dovauti parapijai lietuvių kalba. Aš turė
jau precentorių Tortilovijų, kuris būdavo
išjuokiamas, kai sakydavo pamokslus“.
Visos K. Donelaičio idėjos ir pažiūros
puikiai atsispindi jo „Metų“ poemoje, ku
ri, kaip spindinti žvaigždė, šviečia mūsų
literatūroje. Meilė būrų, gimtojo krašto,
Dievo, lietuvių kalbos, padorus gyvenimas,
darbštumas, pareigingumas veržiasi iš
kiekvieno puslapio.
Bet tai jau visai atskira tema.
1964.V.8.

MATEMATIKUI M. ŠIKŠNIUI 90 M.

(E) Vilniuje gyvenančiam matematikui,
rašytojui ir ilgamečiam Vilniaus Vytauto
Didžiojo Gimnazijos direktoriui M. šikš
niui sukako 90 m. amžiaus. Gimęs 1874 m.,
baigęs Šiaulių gimnaziją, jis 1893 m. įsto
jo į Maskvos universiteto fizikos-matemati
kos fakultetą. Tuo metu sukaktininkas da
lyvavo slaptoje lietuvių studentų draugijo
je ir spausdino pirmuosius savo kūrinius.
Buvo „Varpo“ bendradarbis. Vėliau kūrė
pjeses teatrui, jų žymiausia „Pilėnų kuni
gaikštis“.
1918 m. grįžęs iš Voronežo į Lietuvą,
Šikšnys pradėjo mokytojo darbą I-je Vil
niaus vyrų gimnazijoje (vėliau — Vytauto
D. Gimnazijoje), po to gi (ligi 1939 m.) bu
vo ilgametis tos gimnazijos direktorius. Jis
parašė 8 matematikos vadovėlius — jie il
gą laiką buvo naudoti visose Lietuvos mo
kyklose.
Gyvendamas Vilniuje, M. šikšnys daly
vavo ir visuomeninėje veikloje, buvo įvai
rių organizacijų valdybose. Bolševikmečiu
sukaktuvininkas vertė jaunimui knygas iš
rusų ir lenkų kalbų, 1957 m. išleista jo raš
tų „Rinktinė“.
M. šikšnys — Vytauto D. Gimnazijos
direktorius ilgai ir su meile prisimintinas
buvusiems tos gimnazijos auklėtiniams. Jų
daug gyvena Lietuvoje, bet nemaža esama
ir Vakaruose. Pagal Aldonos Liobytės šil
tus žodžius „Literatūros ir Meno“ laikraš
tyje, „mums, jo mokiniams, didelė laimė,
kad augome jo asmenybės šilumoje, kad
mūsų protą lavino griežtas matematikas, o
sielą — jautrus menininkas, kad reikalavo
iš mūsų, kaip žmonių ir piliečių, daug, be
nuolaidų — pagal savo lygį“.

AUSTRALIJOJE MIRĖ V. DULAHTS

(E) Balandžio 25 d. Sydnėjuje, po sun
kios vėžio ligos mirė Vincas Dulaitis, su
laukęs 76 m. amž. Jis buvo gimęs 1887 m.
LIETUVOJE MIRĖ
Gelgaudiškio dv„ Šakių apskr. Dalyvavo
Petrapilio lietuvių veikloje. Nuo 1919 m.
INŽ. PRANAS MARKŪNAS
gyvendamas Lietuvoje buvo aktingai įsi
(E) Balandžio mėn. iš Lietuvos gauto jungęs į Lietuvos muitinių organizavimą,
mis žiniomis, Lietuvoje mirė, 92 m. eida vėliau dirbo įvairių Lietuvos miestų muiti
mas, inž. Pranas Markūnas. Jis buvo gi nėse.
męs 1873 m. Andrioniškio valse., Utenos
apskr. Lietuvoje buvo vienu iš gelžbetoni
nės statybos pionierių. Pastatė visą eilę
■— Ispanijos kovotojai su buliais pastatė
gelžbetoninės konstrukcijos tiltų. 1923-39
m. Lietuvos (vėliau Vytauto Didž.) univer paminklą penicilino išradėjui britui Fla
sitete dėstė gelžbetonines ir betonines kons mingui (penicilinas gydo žaizdas, ir dėl to
trukcijas, buvo technikos fak. privatdo buvo išgelbėta daugelio kovose sužeistųjų
gyvybės).
centu.

žmonės mokyti, turtingi, sotūs, aukštose vie
tose stovį — o dėl to klysta, vagia, tik bent
kiek švelnesniu būdu. Tai ko norėti iš vargin
go, išalkusio, neapšviesto žmogaus? Niekaip
negaliu nė į vieną iš tų paskutiniųjų, nors jis
būtų nedoriausias, mesti akmeniu. /
Gruodžio 23 d.

Ak, kaip linksmai praėjo ši diena! Puošė
me vaikams eglelę. Rytoj turėsime daug kito
kio darbo, tad susitarėme puošti šiandien ir
pakvietėme daktarą į talką. Atvažiavo tiesiai
nuo ligonio, išalkęs, be pietų, o jau buvo antra
valanda. Pavalgydinus jį, nuvedžiau prie dar
bo. Aukšta, graži eglė jau stovėjo viduje di
džiojo svečių kambario. Alenutė, Kaziukas,
daktaras ir aš rišome žvakeles, kabinėjome
medauninkus ir obuolius. Linksma buvo vi
siems: juokėmės ir džiaugėmės, lyg maži vai
kai. Norėdama papuošti eglės viršūnę, atsisto
jau ant aukšto suolelio, o daktaras nešiojo
man daiktus kabinėti. Nešiodamas po vieną
obuolį ar medauninką, nuolat bėgiojo po kam
barį, o man tuo tarpu reikėjo laukti be darbo.
Juokdamasi pasakiau:
— štai tikras XIX amžiaus jaunikaitis!
Kelių obuolių nepakelia! Po vieną nešioja!
Tą pačią sekundę nutvėrė jis suolelį, ant kurio
stovėjau, ir pakėlė aukštyn kartu su manim.
Sušukus gavau nusitverti už jo galvos, kad ne
nukrisčiau.
— Ką tamsta darai! Ar pablūdai? Leiskit,
nes šauksiu!
— Laikykis tamsta už mano galvos, nes
nukrisi! Ar nesu stiprus, ką? Sakyk, kitaip
nepaleisiu.
— Stiprus, stiprus! Samsonas tamsta esi,
Galijotas... ką tik nori! Tik leisk!
Pastatė atgal ant žemės, tur būt, jau buvo
ir pavargęs, nors tikrai stiprus, lyg Samsonas.
O aš apsimečiau supykusi ir neėmiau jo duo
damų daiktų; liepiau Kaziukui nešioti juos,
o į daktarą nė žiūrėti nežiūrėjau. Jis, pastatęs
Kaziuką šalia manęs, nešiojo daiktus ir davi
nėjo jam, o tas man. Leidau akis žemyn, kad
neprasijuokčiau, pagaliau, ilgiau nebesitver
dama, taip ėmiau juoktis, kad ašaros pradėjo
bėgti iš akių. O daktaras sako:
— Verčiau susitaikinkime. Priimk tamsta
mane atgal į tarnystę! Ką ten senas k kaltes
minėti.

Ir vėl darbavomės taikiai ir dainavome
lietuviškas dainas, šnekėjome ir juokėmės,
šnekėjome apie tai, kaip malonu daryti gera
kitiems.
— Man taip tada gera, kad niekados ne
sijaučiu esanti laimingesnė. Norėčiau būti
turtinga, kad galėčiau daug daug gero daryti.
Dabar, nors ir trokštu — nieko negaliu, arba
labai, labai mažai.
— Ne vienais pinigais yra daromi geri
darbai, — pasakė daktaras. — Kas kuo gali,
tuo teprisidedie prie bendro labo. Tamsta turi
kultūros — duok jos kitiems; myli tėvynę —
įkvėpk tos meilės savo tautiečiams. Tai gali
ma padaryti ir be pinigų.
Parėdę eglę, sudėjome visas dovanas, ku
rių buvo gera krūva. Daktaras atvežė šian
dien maldaknygių, gražiai aptaisytų, kiekvie
nam didesniam vaikui. Tarp kitų dovanų buvo
skepetaitė, graži, šviesiai geltona. Užsidėjau
ją ant galvos, užraičius galus aukštyn, kaip
kartais daro moteriškės vasaros metu. Dakta
ras, pažiūrėjęs į mane, sušuko:
— Kaip tamstai pritinka ta skepečiuke!
Ak, kaip pritinka! Gražu! Stebėtina!
Išplėčiau akis nustebusi.
— Tai jau per dideli juokai, pone dakta
re! Galiu supykti. Nežinau, ar yra pasaulyje
toks apdaras, su kuriuo man būtų „gražu ir
stebėtina“.
Jis nekantriai pertraukė mane.
— Panele Viktorija, dabar aš tamstai pa
sakysiu : komplimentų nemėgstu sakyti.
Tamsta tiesiog jų reikalauji. Kuklumas —
gražus daiktas, bet jei per didelis, atrodo lyg
pagyrimo ieškojimas. Jei netiki, prašau žvilg
terėti į veidrodį, tuojau galiu atnešti.
— Labai dėkui už tokį pasigėrėjimą, žiū
riu tik tada, kada jau būtinai reikia.
Stebėtinas to daktaro skonis! Kaip aš pa
ti sau nepatinku, tai neduok Dieve! Tikrai, iš
bėdos težiūriu į veidrodį... o jis dar sako:
„gražu, stebėtina“!
šiuo laiku buvau labai užimta, tačiau kas
dien surasdavau valandą pasimokyti lietuviš
kai. Norėčiau praryti visas lietuviškas knygas
ir gramatikas, kad tik kuo greičiausiai ne
jausčiau gėdos nei sąžinės graužimo, jog, bū
dama lietuvė, nemoku lietuviškai.
'

(Bus daugiau)

NEMODERNI PROCESIJA
Dievo Kūno šventėje arba sekmadienį
po jos katalikiškose parapijose būna pro
cesijos. Bet kartais jos atrodo skurdžiai:
maža dalyvių, aplinkui įprastinis miesto
judėjimas ir triukšmas, ir daug kas iš pra
eivių nekreipia beveik jokio dėmesio į re
liginę procesiją. Ir gal net patys procesijos
dalyviai nejaučia didelio pamaldumo ir ne
turi iškilmingo nusiteikimo, gal net gėdisi
truputį. Ar būtinai reikia dalyvauti Dievo
Kūno procesijoj? Ar iš viso dar verta to
kias iškilmes rengti? Ar tai ne pasenusi
tradicija?
Atsakydami prisiminsim pirmiausia Die
vo Kūno šventės prasmę (tarp kitko, lie
tuviškas šventės pavadinimas netikslus:
reikėtų sakyti „Kristaus Kūno šventė“,
kaip ji vadinama lotynų ir kitose kalbose).
Jėzus Kristus, baigęs savo žemės gyveni
mą ir nužengęs su kūnu į dangų, paslaptin
gu būdu paliko tą savo kūną ir žemėje,
paslėptą Švenčiausiajam Sakramente, po
duonos ir vyno pavidalu. Kristaus kūnas
pirmoj eilėj mums duotas kaip sielos mais
tas (dėl to ir duonos pavidalas). Bet, ži
noma, jis vertas visokios pagarbos, kaip
vidujinės, taip ir išore išreikštos, kaip as
meninės, taip ir viešos. Iš šio noro išreikš
ti pagarbą Kristaus kūnui viešai bei iškil
mingai ir kilo 13 amžiuj „Kristaus Kūno“
šventė. Pradžioj ją įvedė, pamaldžios vienuo’ės Julijonos raginamas, Liežo vysku
pas savo diocezėj, o po keliolikos metų po
piežius Urbonas IV liepė ją švęsti ir vi
sam katalikų pasauly. Ta proga buvo puo
šiamos bažnyčios, laikomos iškilmingos pa
maldos ir ruošiama iškilminga procesija su
Švč. Sakramentu. Procesija tapo vienu iš
įspūdingiausiųjų šventės bruožų: joje daly
vaudavo didžiulės tikinčiųjų minios, su ofi
cialiais vyriausybės bei miesto valdybos at
stovais prieky, su organizacijų bei draugi
jų vėliavomis, su orkestrais ir muzika.
Kristus Švenčiausiajam Sakramente buvo
lydimas per miestų ir miestelių gatves iš
kilmingai, kaip didis Valdovas, kuriam pri
klauso ir išorinė, vieša garbė!
Žinoma, procesija yra tik vienas pagarbos Kristaus kūnui pareiškimo būdas. Lai
kams besikeičiant, ir tas pagarbos pareišs,
kimo būdas gali keistis. Mūsų amžiuje jau
mažiau mėgstamas tas puošnumas, kaip
tai buvo prieš keletą šimtų metų. Mūsų lai
kais ir viešajam gyvenime, ir namų įren
gime, ir bažnyčių statyboj, ir apskritai vi
sur daugiau paprastumo, tiesios linijos,
nėr perkrauto puošnumo. Taigi ir savo pa
garbą Kristui mūsų laikų žmogus gali iš
reikšti kita, paprastesne forma, ir ta pagar
ba nebus mažiau verta.
Aišku, nebus teisingi ir tie, kurie apskri
tai nusistatę prieš procesijas. Verčiau rei
kėtų pagalvoti apie tai, kaip procesijas pri
taikyti mūsų laikams ir aplinkybėms. Vie
naip jas ruošti miestely, kitaip didmiesty;
vienaip katalikiškame krašte, kitaip ten,
kur katalikų nedaug. Pagalvoti apie tai, ką
daryti, kad procesija būtų ne vien tik iš
kilmė, bet pirmoj vietoj malda ir viešas sa
vo tikėjimo išpažinimas. Tikroji procesijos
vertė juk ir yra ta, kad čia viešai, prieš vi
so pasaulio akis, išreiškiamas tikėjimas ir
pagarba Kristui Švenčiausiajam Sakramen
te. Jei esame krikščionys, mums nėra ko
slėptis ir nereikia gėdintis.
Bet svarbiau, negu dalyvauti procesijoj,
yra dalyvauti Šventose Mišiose! Pamaldus,
sąmoningas ir aktyvus dalyvavimas Šv. Mi
šių aukoje (ir ne atsitiktinai, o kiekvieną
šventą (įieną) yra pats paprasčiausias ir
pats svarbiausias mūsų pagarbos Kristui
pareiškimas, ir ne mažiau viešas, negu da
lyvavimas procesijoj.
Ir dar daugiau: Kristaus kūną priimti
kaip sielos maistą! Tam juk Švenčiausias
Sakramentas ir buvo įsteigtas. Paskutinės
Vakarienės metu Kristus ėmė duoną, pa
laimino ją ir davė savo mokytiniams sa
kydamas: „Imkite ir valgykite, tai yra ma
no kūnas. Tai darykite mano atsiminimui“
(Mt. 26. 26; Lk. 22, 19). Apaštalai ir jų įpė
diniai kartoja tą paslaptingą apeigą pagal
Kristaus paliepimą, Jo prisiminimui ir Jo
pagerbimui ir duoda Kristaus kūną žmo
nėms, kaip dvasinį maistą. Tas, kurs tikrai
gerbia Kristų, priima Jį su tikėjimu ir mei
le. Ir iš čia semiasi jėgų būti tikru krikš
čionim ir savo privačiam gyvenime ir vie
šumoje.
laBi

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-ON-TRENT — gegužės 31 d., 12 v.,
Tunstall.
BRADFORD — gegužės 31 d. ir birželio
7 d„ 12.30 vai.
NOTTINGHAM — birželio 14 d., 12.15 vai.
BRADFORD — birželio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — birželio 28 d., 11.30 vai.
MANCEHESTER — gegužės 31 d„ 10.30 v.
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formuotis lietuvių aktyvistų organizaciją,
kurioje ryšku stipri nacionalsocializmo įta
— Šiaip ar taip, didžioji dalis mūsų atka, jos nesmerkia, bet kelia aikštėn tai,
bėgėlių liks Vokietijoje, — samprotauja A.
kas bent tuo tarpu pateisina jos egzisten
Smetona savo užrašuose, prisiminęs pokal
ciją, būtent, jos spiritus niovens K. Škirpos
bius su K. Škirpa. — Kokia jų viltis? Ti
ryžtingą, kovingą, optimistinę nuotaiką,
kėjimas, kad Lietuva galiausiai atsikratys
tvirtą jo įsitikinimą, kad lietuvių tauta iš
bolševikų jungo. O kaip atsikratys, tai skel
sivaduos iš vergijos ir vėl taps laisva. To
bia viena orientacija, p. Škirpos stipriai pa
meto slogioje nevilties klaikumoje tai bu
laikoma. Vokietija tegalinti mums padėti
vo nepaprastai svarbus veiksnys, lėmęs
— Reikia pripažinti, jog p. Škirpos poli
kilpotis iš baisios vergovės. Būdama ga
K. Škirpai tapti vadovaujančia asmenybe,
tinė orientacija, einant iš dabarties davi
linga, neįveikiama, žaibo greitumu sutriuš
slaptai organizuojant tautą kovai dėl ne
nių, yra reali ir logiška ir ligi tam tikro
kinusi Lenkiją, tokiu pat greitumu sutriuš
priklausomos Lietuvos atstatymo.
laipsnio įtikinama. Tik, va, klausimas, ar
kino Prancūziją. Belikusi Didžioji Britani
toje logikoje visos premisos teisingos ir pa
ja. Su ja viena būsią lengva apsidirbti. Jei
17
tikrintos? — suabejoja A. Smetona. — Ar
ne šį rudenį, tai ateinantį pavasarį, o gal
vaizduojamasis
konfliktas
įvyks?
Ar
Vokie
kiek vėliau ir Didžioji Britanija būsianti
A. Smetoną dažnai aplankydavo iš Lie
įveikta. Po to eilė Sovietų Rusijai, kurios tija norės daryti iš Lietuvos Slovakiją? Ar, tuvos nuo bolševikų atbėgusieji, papasako
jeigu
ji
sutriuškintų
Didžiąją
Britaniją,
ne
reikalai esą griežtai priešingi Vokietijos
dami kaskart šiurpesnių naujienų apie
sumanys daryti iš Lietuvos Ansiedlungsreikalams, šit kad ir Balkanuose, ties Dar
nuolat balsėj antį terorą, gausėjančius areš
danelais. Dabar tuojau kilti konfliktui dar gebiet? Visi šie ir kiti klausimai, kylą iš p. tus ir kitokias žiaurybes. Tos liūdnos ži
Škirpos politinės orientacijos, yra realūs.
nesąs metas, nes Vokietija reikalinga esan
nios dar labiau slėgė nerimo ir nežinios
Kol jie neatsakyti, tol negalima rimtų iš
ti iš Rusijos žibalo ir tepalų. Iš to matyti,
kamuojamą A. Smetonos sielą. Nuotaikai
jos išvadų daryti. Šiaip ar taip, reikia pa
lietuvių realioji politika eiti pagal Vokie
prablaivyti ir laikui prasmingiau bei nau
sakyti, šiandien, prisikišus į gyvenimą žiū
tiją ir su Vokietija. K. Škirpa sakosi seniai
dingiau praleisti jis su palydovu kone kas
rint, nusisukus nuo didžiųjų pasaulinės po
taip teigęs Kauno vyriausybei, bet jo nuo
dien, kaip ir seniau, lankydavo Berlyno
litikos linijų, tik toji orientacija tėra įma
monės neklausę. Lietuva būtų buvusi ap
žymesnybes, protarpiais pasikalbėdami
noma, ypatingai tiems, kurie susiduria ir
saugota nuo bolševikų invazijos, jei laiku
apie politiką, meną ir kitokius palydovą do
turi susidurti su Vokietijos gyvenime vy
būtų susitarusi (vykstant karui su Lenki
minančius klausimus. Kartą, pasitaikius
raujančiąja, vienintele, galima sakyti, ga
ja) su Reichu. Jos buitis dabar būtų pana
progai, A. Smetona savo palydovo paklau
linga srove, kuriai p. Škirpa yra artimas,
ši į Slovakijos buitį. Lietuva būtų tapusi
sė, kodėl Vokietijos vyriausybė jo neno
kuriai jis buvo ir tebėr persona grata. Tuo
Vokietijos ir, vadinasi, Ašies sąjungininkė,
rinti laikyti savo krašte.
tarpu p. Škirpa lietuvių kolonijai, daugiau
ir visą Vilniaus sritį būtų atgavusi. Bet
— Man rodos, dėl to, kad negadintų sa
negu kolonijai, duoda realiuose rėmuose
Kauno politika sustingusi, kol galiausiai
vo gerų santykių su Rusija, — šis atsakė.
laisvos, atgimusios Lietuvos idealą, o tas
mūšų kraštas palikęs be draugų. Jei anglai
, — Vadinasi, Lietuvai nebėra ko gero
laimėtų (ko betgi negalį atsitikti), tai Lie idealas palaiko ir stiprina viltį, liepia ne sau laukti iš Vokietijos?
nuilstamai
dirbti
ir
tikėti,
jog
gali
išaušti
tuvos likimu jie nesidomėtų ir negalėtų jo
— Dabar ne. Vokietija turi nugalėti Ang
palenkti geran, nes Rusija esanti anglams mūsų Tėvynei šviesesnis rytojus. Antra liją... Jai reikia iš Rusijos žaliavų.
vertus, mūsų ūkininkai ir darbininkai, mū
nepasiekiama militariniu atžvilgiu.
— O kai nugalės?.. Tuomet?..
sų visuomenė, kamuojama Maskvos barba
—
Tuomet veikiausiai nepaliks rytų sie
— Tačiau dirbti su nacionalsocialistiniu rų, šiandien ilgėdamos žvalgosi į Vokieti
nų tokių, kokios dabar yra... O kodėl Tams
reichu, reikią suprasti, yra įsiimti nacional ją, ar neišmuš iš ten išvadavimo valanda. ta išvykai su savo šeima iš Lietuvos? Ar
socializmo ideologijos, taip sakant jos sėk Ar visuomenė apsivils, ar ji nudžiugs, — nebūtų geriau buvę ten pasilikus? Būtum
lą paberti Lietuvos dirvon, — toliau sam kas gali šiandien pasakyti. Mūsieji, kurie galėjęs gyventi iš savo turto. Dabar, va,
protauja A. Smetona, prisimindamas be- palikę Vokietijoje vargsta, ypač jaunieji, teks bastytis po pasaulį be lėšų. Tamsta
simezgančio sąjūdžio pagrindines gaires. laukia, ar pasuks Vokietija ir kada prieš važiuoji Amerikon. Amerikos dvasia Tams
— Nesvarbu, kaip vadintųsi lietuviškai to Rytus. Tačiau pavojinga būtų, įsižiūrėjus į tai visai svetima... Ar negeriau palikti
ji partija, kuri pasiskelbtų Hitlerio sekėja. vieną tašką, pamiršti, kaip juda didžiosios Šveicarijoje? Jei ne ten, tai gal Vengrijoje,
Gal aktyvistais, gal kitaip vadintųsi. Svar politinės linijos, nuo kurių priklauso ir ma Bulgarijoje ar kuriame kitame Europos
bu vado principas ir visuomenės sutvarky žos Lietuvos buitis. Karas dar neįpusėjęs, krašte?..
mas nacionalsocializmo dėsniais. O kur lie dar daug galingų veiksnių iškils aikštėn,
— Jei būčiau palikęs savo krašte, — aiš
tuvis vadas? Jis kovoje turėsiąs pasireikš dar ir naujų perspektyvų atsidarys mūsų kiną A. Smetona, — bolševikai būtų at
ti, kovoje ir išaugti. Naujas gyvenimas, tai akims. Kas šiandien neaišku, rytoj gali bū ėmę, kaip ir iš kitų, mano turtą, o mane ir
ir nauji vadai jo priekyje. Visos lietuvių ti aiškiau. Taigi šiokiai ar tokiai orientaci mano šeimą būtų ištrėmę Rusijos gilumon
partijos turinčios išnykti, nes visos susi ja praverčia ne tik rimta kritika, bet ir
ir ten būtų mus badu nukankinę ar nužu
kompromitavusios, o iš jų skeveldrų rastis rimta autokritika.
dę. Žmogus, kol gyvas, ieško sau vietos pa
A.
Smetona,
vertindamas
pradedančią
nauja, jauna ir drąsi, vieno vado vedama
dangėje. Man, kaip ir daugeliui kitų, sun
ku ji rasti. Va, ir dabar laukiame vizų ir
nesulaukiame. Abejoju, ar tie kraštai, ku
riuos Tamsta suminėjai, išskyrus Ameri
ką, mane ir mano šeimą ilgam įsileistų gy
venti. O jeigu ir įsileistų, tai iš ko mes ten
I
pramistume, mano lėšų ištekliams pasibai
ii
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių
gus? Amerikoje turiu nemaža savo tautie
Londone šį puikiai įpokuotą aukščiausios rūšies maisto
čių, lietuvių. Tikiuosi, jie man padės. Žino
siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną jo gavėją Lietuvoj:
ma, man, europiečiui, Amerikos dvasia yra
svetima. Teks apsiprasti su ja.
M-13
ft.
(Bus daugiau)
lietuviška
nacionalsocialistinė partija.
Mums svarbu laisvas lietuvių valstybės
kontinuitetas — tąsa. Taigi jau dabar res
publikos prezidentas turėtų paskirti minist
rą pirmininką, kad šis, kai tik iškils tarp
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karinis kon
fliktas, sudarytų Ministrų Tarybą ir su sa
vo deklaracija, su kuria sutiktų ir Reicho
vadas, pasireikštų Lietuvos žemėje.

Mieli tautiečiai,

2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių,
y2 sv. arbatos, y2 sv. kakavos, Į4 sv. pipirų ir lauro lapų,
1 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldai^
nių ir 6 sv. kvietinių miltų, tik už
£10.0.0 su pasiuntimo išlaidomis ir sov. muitu.

Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai
vertingų angliškų medžiagų.
V-3
Trys atkarpos po 3'/2 jardo kostiuminių, grynos vilnos,
sunkių, labai stiprių, mėlynų, pilkų ir rųdų medžiagų su
įrašais All Wool Made in England. Viso 10% jardų, tik už
£17.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Specialiai merginoms ir moterims turime ribotą kiekį
išimtinai puikaus, labai sunkaus nepermatomo satino
nylono labai gražių raštų.

z
N-4
Keturios atkarpos keturioms suknelėms šios išimtinai
puikios medžiagos tik už
£15.0.0 su pasiuntimu ir muitu.

I

Kombinuotą siuntinį, sudarytą iš aukščiau nurodytų
siuntinių V-3 ir N-4 (3 kostiumai ir 4 suknelės),
pasiunčiame už £29.0.0,
tokiu būdu jūs sutaupote £3.0.0.
Reikalaukite mūsų pavyzdžių. Patarnaujame tiksliai,
skubiai ir garantuotai. Maisto siuntinius siunčiame ir
40 svarų. Duodame geras išsimokėjimo lengvatas.

BALTIC STORES LTD.

KOLONIALIZMAS MAURICIJAUS
SALOJE
Indijos vandenyne yra dvi nedidelės sa
los — Mauricijus ir Seičelles, kurias valdo
britai. Vadinas, tose salose britai palaiko
kolonijinį režimą. Dėl to anądien J. Tautų
kolonijinėms problemoms svarstyti pako
mitečio posėdyje sovietų atstovas Pavelas
Fedorovičius Šachovas pasakė kalbą, kurio
je, be kita ko, pažymėjo, kad „žiaurūs ko
lonizatoriai subiaurojo idilišką tų salų
čiabuvių gyvenimą“. Dėl to, kaip jis
griausmingai sakė, britai tuojau pat turi
suteikti „vietiniams gyventojams“ nepri
klausomybę.
Paprastai vakariečių atstovai į tokius
užsipuolimus stengiasi piktai atsikirsti.
Deja, šįkart britų atstovas Cecilis Kingas
pripažino, kad padėtis tose salose yra kur
kas blogesnė, negu Šachovas nupiešė. Jis
ramiausiai išdėstė padėtį Mauricijuje ši
taip: „Deja, visi čiabuviai buvo likviduoti,
jeigu man bus leista pasinaudoti tokiu
išsireiškimu, per pirmuosius kelerius me
tus, kai ten nusikraustė pirmieji tyrinėto
jai. Tai buvo dodo paukščių rūšis, kurie
jau yra išnykę ir nebegali jau reikalauti
suteikti jiems nepriklausomybę, kad kiek
vienas paukštis turėtų vieną balsą“.
Kai dėl Seičelles salos, tai jis pasakė:
„Nesu baigęs visiškai aiškintis to klausi
mo, bet esu įsitikinęs, kad ten čiabuvius
sudarė milžiniški vėžliai. Laimei, jie dar
ne visi yra išnykę, tačiau jie nerodo jokio
susidomėjimo siekti politinės pažangos.
Tai tiek ir būtų dėl sovietinės mitologijos
apie čiabuvius“.

(Z. JURAS)
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421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
(Tel. SHO 8734)
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SKYRIAI: 121, Middleton Rd., Manchester,8.
7042 So. Talman Ave. Chicago, HI, 60629, USA.
124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada.
61 N. Windemerele Ave., Port Arthur, Ontario,
Canada.
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KOLEKCIONIERIŲ SUKTYBĖS
Praeito šimtmečio pabaigoje du sukčiai
išspausdino populiariame Britanijos laik
raštyje tokio turinio skelbimą: „Iš geros
šeimos kilusi dvidešimtmetė mergina, tu
rinti 2 miln. svarų sterlingų turtą, vedybų
tikslais nori susipažinti su padoriu jaunuo
liu“.
Iš visų pasaulio kraštų į šį skelbimą atsi
liepė daugiau kaip 30 tūkst. jaunikių. To
kiu būdu skelbimo autoriai gavo didžiulę
pašto ženklų kolekciją.

S

SOVIETINIS IMPERIALIZMAS
IR NUSIKALTIMAI
(2)

patizuojant ukrainiečių tautiniam išsilais
vinimo judėjimui, buvo išgabenti į viduri
nę Aziją ir Sibirą. Kai kurie patys išvažia
vo, susižavėję geresnio gyvenimo pažadais.
Dar kiti jautė, kad, nusikeldami į tolimus
pakraščius, jie gal nebebus slaptosios poli
cijos persekiojami. Dabar planingą gyven
tojų kilnojimą vykdo komsomolas, profsojuzas (profesinės sąjungos), „Oblono“
(liaudies švietimo skyriai) ir kitos komu
nistinės organizacijos.
Pavaizduoti tam paimkime keletą man
žinomų pavyzdžių.
Jauna ukrainietė, baigusi mokytojų insti
tūtą, padavė prašymą, kad ją paskirtų į
Kievo aukštesniąją mokyklą dėstyti vokie
čių kalbos. Jai buvo pasakyta, kad Kievo
„Oblono“ ribose nėra laisvų vietų. Šitaip
iš tiesų ir buvo. Jeigu būna laisvų vietų,
o jų kasmet būna šimtai (jei ne tūkstan
čiai), rusai mokytojai atgabenami užim
ti tų laisvų vietų. Kadangi Sov. Sąjungoje
niekam nevalia būti be darbo (yra juk ir
įstatymas „veltėdžiams“, t.y. tokiems, ku
rie atsisako dirbti fizinį darbą), jaunajai
moteriškei buvo pasiūlytas „laikinas dar
bas“ mechaniku Kievo automobilių fabri
ke. Jeigu ji atsisakytų, tai būtų išmesta iš
komsomolo ir apšaukta „veltėde“, susilauk
dama teismo. Jei sutiktų, tai fabrike dirb
tų iki paskutiniojo teismo dienos. Dėl to
ji priėmė pasiūlymą dėstyti vokiečių kalbą
aukštesniojoje mokykloje Semipalatinske,
Kazachstano ir vidurinio Sibiro pasienyje.
Ji buvo susižadėjusi su jaunu architektu,
kuris taip pat susidūrė su tam tikrais tar
nybai gauti sunkumais. Jis nutarė lydėti ją
į tolimąjį Sibiro miestą, kur gavo miesto
planavimo komisijos direktoriaus pavaduo
tojo vietą.

Visur išpildomos ukrainiečių dainos ir
operos, tačiau ir vėl — rusų kalba. Net ir
ukrainiečių liaudies dainoms pritaikyta
rusų kalba. Tačiau sustiprintas rusinimo
vyksmas mažiau matyti kitose sovietinėse
respublikose. Rusų kalba yra vyraujanti,
oficialioji ir „karjeros“ kalba visuose
SSRS kampuose, bet Lietuvoje, Latvijoje,
Estijoje ir penkiose „muzulmoniškosiose“
vidurinės Azijos respublikose, taip pat
Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane,
leidžiama dar švelniau vykdyti rusinimą.
Kitos dvi aukos yra Moldavija ir Ka
zachstanas, kurios paskubomis verčiamos
rusiškai kalbančiomis „respublikomis“. To
torių, buriatų, mongolų ir čerkesų rajonai
bus rusinami pagal tolimesnį sąrašą. Už
kaukazė, Pabaltijy s ir vidurinės Azijos res
publikoj (išskyrus Kazachstaną) eis pasku
tiniosios. Bet Ukraina Maskvos ponų pla
nuose yra Numeris Pirmasis.
Kas sudaro tautą? Žmonės, viena terito
rija ir bendra kalba yra pačios būtiniau
sios sudėtinės dalys. Bendra religija, tiks
las ar istorinis paveldėjimas taip pat yra
reikšmingi dalykai tautinio pasididžiavi
mo ugnelei palaikyti. Sovietinė santvarka
nepasikeitė, bet mūsų gyvenamaisiais lai
kais yra įvykusių radikalių pasikeitimų.
Kremliaus didieji vaizbūnai jau nebegali
įsakyti vykdyti genocidą masiniais žudy
mais, trėmimais ar marinimo badu visos
ukrainiečių ar kurios nors kitos tautos,
kaip Stalinas darė tarp 1934 ir 1944 metų.
Smulkesnio masto represijos ir ne tokia
priespauda, žinoma, galimi dalykai „teisė
tomis“ priemonėmis. Tačiau bet koks di
delio masto, nacinio tipo genocidas tuojau
Sukeltų pasaulio viešąją nuomonę prieš
Merginos ir jos sužadėtinio tėvai taip pat
Maskvą.
pasiprašė perkeldinami į Kazachstaną. Kie
Masinės informacijos priemonės, visą ve jie gyveno susigrūdę vieno kambario
pasaulį apjungiančios susisiekimo priemo bute, kur penkios ar šešios šeimos dalijosi
nės ir šaltojo karo propagandos visi kana bendra išeinamąja ir virtuvės įrengimais.
lai pastaraisiais metais padarė tai, kad Semipalatinske jiems buvo duota po pato
jau net ir Maskva nebegali nekreipti dė gų trijų kambarių butą naujuosiuose gy
mesio į pasaulio viešąją nuomonę, jeigu ji venamųjų namų blokuose miesto pakraš
gali sukelti tam tikrą pasipiktinimą.
tyje, paskola naujiems baldams nusipirkti
Kita vertus, sovietinę imperiją ryžtama ir pastovios tarnybos. Rusai iš Tambovo
si sulydinti į „Didžiąją Rusiją“. Tas daly atsikėlė į jų tuščius kambarius Kieve.
kas yra daugiau geopolitinis, o ne grynai
(Bus daugiau)
ideologinis. Be kita ko, pasakyčiau, kad
Maskvai „Didžioji Rusija“ tęsiasi nuo Kar
patų kalnų vakaruose iki Ramiojo van
denyno rytuose ir nuo Arktikos ledinių plo
LIGŲ GAMYKLA
tų šiaurėje iki Kaukazo kalnyno ir Kaspi
jos jūros pietuose. Toksai supratimas su
Jūs, tur būt, esate skaitę laikraščiuose
dėtinėmis „Didžiosios Rusijos“ dalimis pa
daro Ukrainą, Moldaviją, Kazachstaną ir nesmagų dalyką, kai Portone, Britanijoje,
keletą mažesnių totorių, mongolų ir buria dirbęs žmogus susirgo maru ir numirė? Iš
tų gyvenamųjų rajonų. Pagal jį abejotina kur gi čia tas maras?
ateitis laukia trijų Pabaltijo valstybių ir
Portone yra krašto apsaugos ministeri
leidžia dar laikytis nerusiškoms Užkauka jos chemijos skyrius, kuris, be kita ko, ty
zės ir vidurinės Azijos sovietinėms respub rinėja kraujo vėžį (leukemiją), tuos bai
likoms Sov. Sąjungos tolimuosiuose pakraš siuosius rūkus, raupus.
čiuose.
Bet ta pati laboratorija, daugiausia
Kaip kamerų junginio direktoriaus pava amerikiečių pavedama, aprūpina ameri
duotojas Kijevo USCD, aš perkeliavau vi kiečius vertingomis žaliavomis gaminti
są Ukrainą, filmuodamas kronikines ap dujoms ir virusams. Pirmiausia — nervų
žvalgas ir dokumentines filmas. Tuo būdu dujos (tabun, sarin, soman), kraujo dujos
man pasisekė tiesiogiai prisirinkti žinių ir (arsine ir kt.), aerosol purškalai, kurie
apsipažinti su tikrąja reikalų padėtim Uk yra tokie smulkūs, kad jų buvimo tiesiog
rainoje Anno Domini 1963.
neįmanoma nustatyti, bet jais galima su
Stiprinant rusinimo vyksmą, pastarai kelti juodligę, paralyžių, karštinę, kepenų
siais metais pastebimas planingas gyvento ligas, marą, raupus, cholerą ir difteritą.
jų perkilnojimas. Sov. Sąjungoje yra dau
Prieš tas ligas nėra kitokios pagalbos,
giau kaip 42 milijonai ukrainiečių, bet tik kaip ilgalaikis imunitetas. Kai būtų daug
32 mil. jų gyvena tikroje Ukrainoje. Kita sergančiųjų, tada nebegalėtų jau būti kal
vertus, vykdant „Didžiosios Rusijos“ ap bos apie imunitetą.
jungimo kampaniją, į Ukrainos respubli
Pastarojo karo metu buvo kilęs pavo
ką jau atkelta arti 7 su puse milijonų rusų.
jus, kad vokiečiai gali pradėti cheminį-biTas gyventojų keldinimas pastebimas
ologinį puolimą. Dėl to paskubom buvo
respublikos sostinėje Kieve ir pietinėse
sukurtos Portono įstaigos.
srityse. Jis mažiau jaučiamas vakarinėje,
Britanija yra pasirašiusi sutartį, kuri
šiaurinėje ir vidurinėje Ukrainoje. Bet
Odesa, Simferopolis, Jalta, Sevastopolis, draudžia bakteriologines karo priemones.
Kerčas ir Ždanovas yra dabar jau daugiau Tačiau ji nėra pasirašiusi pažado nega
rusiški, negu ukrainietiški. Padėtis Kieve, minti cheminių priemonių. J. Valstybės
Donecke, Nikolajeve, Chersone ir Charki- nėra pasirašiusios tų sutarčių, dėl to Por
ve yra maždaug su apie pusę rusų, kiek tono laboratorijos dirba daugiau joms.
vieną mėnesį vis daugiau atsikeliant rusų.
Černihivas, Kanevas, Zaporožė, KirovoNAUJAUSIAI GAUTA
gradas, Lvivas, Rovnas, Čerkasis, KrivyRihas, Ternopolis, Stanislavivas, DnieproIlgo grojimo plokštelė „Dainuojame su
petrovskas ir Poltava dar tebėra ukrainie Lione“. 16 liaudies dainų (Kur bakūžė sa
tiški, bet turi jau nemažas rusų gyventojų manota, Supinsiu dainužę, Pamylėjau va
grupes.
kar ir kt.). Išpildo Lionė Juodis.
Jeigu per ateinantį dešimtmetį dar de
Don Kuraičio knyga — Magiškuoju ki
šimt milijonų ukrainiečių bus prievarta iš limu į Vilnių — 18/6 šil.
keldinti tolyn į rytus, o dvylika milijonų
J. Kraliįcauskas —Mindaugo nužudymas
rusų atkeldinta pakeisti jiems, tai Ukrai — Premijuotas romanas — 22 šil.
nos gyventojus sudarys apie 25 milijonai
K. Bradūnas — Sidabrinės kamanos —
ukrainiečių, daugiausia kaimuose, ir bent Prem. eilėraščių rinkinys — 14 š. 8 p.
20 milijonų rusų miestuose ir pramoninė
J. Ignatonis — Lūžiai —Romanas —22 š.
se srityse. Jeigu dar priskaityti surusintus
A. Tyruolis — Metų vingiai — Eilėraš
ukrainiečius, tai tautybių balansas nu
čiai — 22 šil.
svers jau į rusišką pusę, ir Ukraina pataps
Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 35 šil.
jau dar viena Rusijos dalimi, kaip Volgos
D. Bindokienė — Keturkojis ugniagesys
aukštuma ar Uralo žemuma.
— Vaikams, gausiai iliustruota —14 š. 8 p.
Kas gi atsitinka su tais iškeldinamai
Plokštelės: Lietuvių tautiniai šokiai
siais ukrainiečiais ir kas priverčia juos su (Švedo redaguota). Dainuojame su „Rūta“
sikrauti savo daiktus ir iškeliauti? Pradė (17 liaudies dainų) ir Težydi vėlei Lietu
jus vykdyti planingo gyventojų keldinimo va (17 liaudies dainų; Stuko redaguota).
programą, tai yra 1945-49 metais, daugiau
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew,
kaip milijonas ukrainiečių, įtariamų re Surrey.
miant tautinius laisvės kovotojus ar sim
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronika
LONDONAS
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Baltų Tarytos ruošiamasis birželio išve
žimų minėjimas šįmet įvyks birželio 13 d.,
šeštadienį, Estų Namuose (18 Chepstow
Villas, London, W.11).
Pradžia 7 vai.
Trumpą žodį tars kviestasis svečias —
Common Cause atstovas.
Po to seks skoninga meninė programa:
bus dainuojamos lietuvių, latvių ir estų
tautinės dainos ir deklamuojama visų tri
jų tautų poezija anglų kalba.
PASIUNTINYBĖS PATARĖJO

V. BALICKO 60-TASIS GIMTADIENIS
Gegužės 11 d. V. Balickas atšventė savo
amžiaus 60-tąjį gimtadienį.
Ta proga Didž. Britanijos Liet. Bendruo
menės Kr. Valdyba, padedama ją sudaran
čių organizacijų, surengė gegužės 9 d. jam
pagerbti vakarienę.
Susėdus prie gražiai ir skaniai V. Jurie
nės, E. Bliūdžiūtės ir O. Kačinienės pareng
tų stalų, Krašto Valdybos Pirmininkas J.
Alkis atidarė minėjimą, pakviesdamas Lie
tuvių bažnyčios kleboną Dr. S. Matulį,
MIC, palaiminti stalus.
Toliau J. Alkis perskaitė šitokį Lietuvos
Ministerio B.K. Balučio sveikinimą jubi
liatui:
Gerbiamieji,
Poryt, gegužės 11 d., sueis lygiai 60 m.
amžiaus p. Vincui Balickui, mano ilgame
čiu! bendradarbiui ir patarėjui. Šiandien
tam ir susirinkote, kad šitokį įvykį pami
nėtumėte.
šešių dešimtų metų sukaktis yra svar
bus įvykis kiekvieno žmogaus gyvenime.
Juk, kaip sako senovės žmonės, sulaukus
60 metų amžiaus, kiekvienas žmogus per
žengia labai svarbų savo gyvenimo slenks
tį. Mat, žengdamas per jį žmogus palieka
savo jaunystės žydintį pavasarį ir savo va
saros linksmas dienas ir įžengia į savo gy
venimo, kaip sakoma, ne taip jau linksmą
rudenėlį...
Lietuvių žinomoji patarlė sako, kad „Nė
ra velnias jau taip baisus, kaip jį maliavoja...“ Taip ir šis gyvenimo ruduo nėra jau
taip blogas, kaip išrodo. Juk tik pagalvo
kim: jaunystėje viską, ką darome — da
rome daugiausia jausmu, o gyvenimo ru
denėly — jausmo vietą dažniausiai užima
jau protas. O žilagalviai gyvenimo specia
listai mums sako, kad „Jausmas — tai si
dabras, bet protas — tai auksas“. Aišku,
neturėtų būti gaila sidabro išmainyti į
auksą.
Be to, kaip gamtoje pavasaris yra žiedų
krovimas ir vasaros laikas yra vaisių augi
mas ir nokimas, o ruduo — tų vaisių rin
kimas, taip yra ir gyvenime: ką jaunystėje
sukrovei, tą gyvenimo rudeniop pradėsi
piauti. O nei rugiapiūtė, nei jokia kita gyvenpiūtė, nebuvo ir nėra jokia liūdna apei
ga; priešingai, paprastai tai būna gera pro
ga pasidžiaugti ir smagiai pasilinksminti,
nes rugiapiūtės darbai jau laimingai užsi
baigė, o ateityje bus tik smagus spragilais
kūlimas tų gėrybių, kurias Dievulis leido
mums išauginti mūsų gyvenimo pavasarį
ir vasarą...
Taigi ir šios dienos jubiliatas, sulaukęs
savo gyvenimo 60 metų rugiapiūtės, įžen
gia į labai smagų, įdomų ir rimtą savo gy
venimo amžių. Mums lieka tik palinkėti,
kad tas naujas jo gyvenimo etapas būtų
ko gražiausias, ko smagiausias ir jam ir

lietuvių tautai ir pagalios, žinoma, kad jis
būtų ko ilgiausias.
Šios dienos jubiliatui teko būti ilgus
metus mano artimu bendradarbiu ir pagelbininku. Teko jam dalytis su manim
mūsų darbo ir linksmomis ir liūdnomis va
landomis, daugiau liūdnomis ir sunkiomis,
negu linksmomis valandomis ir dienomis,
nes, kaip visi žinome ir suprantame, mūsų
Lietuvą užgriuvo labai sunkios dienos.
Šia proga man tenka padėkoti jubiliatui
už visą jo suteiktą man pagalbą nešti sun
kią Lietuvos gynimo naštą ir drauge nuo
širdžiai palinkėti jam dar ilgų, gražių ir
saulėtų gyvenimo dienų.
Ilgiausių metų, i’giausių!..
Po to dar buvo sveikinimai DBLS Tary
bos Pirmininko S. Kuzminsko ir Lietuvių
Sodybos ir jos gyventojų vardu J. Lūžos.
Po sveikinimų V. Zdanavičius vakarie
nės svečius supažindino su V. Balicko
gimtine — Virbaliu, taip pat plačiai nu
šviesdamas V. Balicko asmenybę bei jo nu
veiktus darbus Lietuvoje ir čia, Londone.
J. Parulis su sūnumi išpildė smuiku ir
gitara keletą dalykėlių, o Londono Lietu
vių Choras, vedamas J. Černio, padainavo
keliolika dainelių.
Po meninės dalies J. Alkis įteikė visų or
ganizacijų pasirašytą adresą su linkėjimais
Jubiliatui, o P. Senkuvienė, Moterų Šv.
Onos Draugijos pirmininkė, įteikė gėlių
puokštę p. Balickienei. Visų susirinkusių
jų sudainuota Ilgiausių metų!
Jubiliatas padėkojo visiems, kurie suruo
šė šias vaišes jo 60 m. amžiaus sukakties
proga, ir už gražius linkėjimus ateičiai.
Baigus oficialiąją dalį, Jubiliatas su Ponia
pradėjo šokius, kuriems grojo J. Parulis
su sūnum.

LOTERIJA

Visi platintojai prašomi sugrąžinti iš
platintus ir neišplatintus bilietus iki gegu
žės 26 d.
Loterijos traukimas vyks Londono Liet.
Sporto ir Soc. Klubo patalpose (345 A Vic
toria Park Rd., E.9) gegužės 30 d., šešta
dienį, 8 vai. vakaro.
Arklių lenktynės bus birželio 3 d. Ep
som, 3 vai. p.p.
Premijos bus išmokamos tuoj po lenk
tynių, kai bus žinomi arkliai laimėtojai.
Premijos išmokamos gavus laimingąjį
bilietą.
S. Kasparas

LIET. SODYBA

Pasiruošimo įtampa Sodyboje ats’ūgo.
Gegužės 28 d. Lietuvių bažnyčioje šv. Sekminės praėjo. Netikėtai gražios, šiltos
Mišios bus ryte 7.30 vai. ir vakare 8 vai. ir saulėtos. Dalyvių nuotaika prisiderino
prie oro: nežiūrint pavienių atsitikimų, ji
drauge su gegužinėmis pamaldomis.
buvo giedri, šventiška, nerūpestinga. Skai
čiuojant pagal suvartotas maisto.ir gėrimo
MOTINOS DIENA
atsargas, tai buvo rekordinės Sekminės.
Prisilaikant buvusių Nepriklausomos Lie
Didelio masto žmonių susibūrimai, kaip
tuvos tradicijų, Motinos diena buvo atšvęs rūpestingai juos beorganizuotum, neapta pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį.
seina be vienokių ar kitokių trūkumų. Ne
Ji prasidėjo pamaldomis Lietuvių baž apsiėjo be jų ir Sekminių sąskrydis. Juo
nyčioje. Vasaros metu kiekvieno mėnesio labiau, kad tiek Sodybos patalpos, tiek
pirmąjį sekmadienį būna procesija su Švč. virtuvė, tiek vandens tiekimas bei kanali
Sakramentu ir suma prie adoracijos, ir tai zacija yra pritaikyta tik ribotam žmonių
dar labiau padidino įspūdį. Kun. J. Bu- kiekiui. Tad ir atsitiko, kad vienam nebe
dzeika, MIC, pasakė pamokslą, iškeldamas užteko vietos nakvynei, kitas turėjo pa
motinos reikšmę šeimoje, valstybėje, o la laukti ilgiau prie stalo ar prie prausyklos,
biausiai jos atsakomybę išeivijoje.
dar kitas negalėjo pasirinkti pageidauja
Popietyje Londono Liet. Sporto ir Soc. mo gėrimo ar maisto.
Klubo patalpose įvyko Londono šeštadieni
Toli-gražu Sodybos ir Namų Bendrovės
nės mokyklos mokinių suruoštas minėji
darbuotojai nemano, kad jie jau yra pa
mas. P. Bulaitis paskaitė prasmingą pa
siekę tobulumo viršūnę ir nieko daugiau
skaitą. Mokyklos mokiniai išpildė meninę
jau nebegalima pagerinti. Per metinius
programą. K. Zdanavičius padeklamavo,
sąskrydžius bei suvažiavimus surinktos
sesutės Nijolė ir Gražina paskambino pia
žmonių nuomonės vėliau atidžiai pergalvoninu ir padainavo. R. Namajuška išpildė
jamos, atrenkamos ir, jeigu tik galima,
pianinu tris lietuviškas dainas. Sesutės N.
pritaikomos. Tad tebūnie atleista už tuos
ir G. Petrauskaitės padainavo duetu. Nese
nedidelius trūkumus, kurie arba buvo ne
niai į Londoną atvykęs poetas Vladas Šlai
išvengiami, arba iš anksto nenumatyti. Iš
tas padeklamavo savo du eilėraščius moti
klaidų
mokomės.
nų garbei. Visom atsilankiusiom motinom
Verčiant antrąją medalio pusę, su dide
buvo suruošta arbatėlė. Arbatėlę ruošiant
liu pasigėrėjimu reikia vertinti tautiečių
talkininkavo Tėvų Komiteto kasininkė A.
pastangas ir pasiryžimą, vykstant į meti
Aleksandravičienė.
nius Sekminių sąskrydžius. Tas rodo dide
lį reikalų supratimą ir tautinį solidarumą.
„PASAULIO LIETUVIO“
Ypatinga padėka tenka ekskursijų organi
BENDRADARBIAI - PLATINTOJAI
zatoriams, kurie atlieka tikrai sunkų ir
Didž. Britanijos Liet. Bendruomenės Kr. nepavydėtiną darbą. Visiems yra supranta
Valdyba kreipėsi į eilę mūsų tautiečių įvai ma, kad neužtenka vien tik lietuvišką So
riose kolonijose, prašydama platinti , Pa dybą įsigyti, bet reikia ją išlaikyti ir tobu
saulio Lietuvį“, ir susilaukė nuoširdžios lini. Gausus savųjų apsilankymas yra dide
lė materialinė parama Sodybai ir moralinė
parama tiems žmonėms, kurie joje gyvena
iiii
i:H! ir dirba.
J. Lūža
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

KVIETINIŲ MILTŲ

£8. 4.2

CUKRAUS

£9.18.4
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RYŽIŲ
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20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių
maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

TAZAB& Co.Lt d
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7
Tel. FRI 3175

Skaitytąja taikliai
MOTINOS DIENAI PRAĖJUS LONDONE

(Jaunimo atstcvės pasisakymas)
Tikrai gražus paprotys prisiminti savo
mamytes ir pagerbti jas gegužės mėn. Baž
nyčioj kun. Budzeika pasakė gražų pritai
kytą pamokslą ir atnašavo išklmingas šv.
Mišias. Po to susirinkom po pietų kluban,
kur vėl gražiais, tiesiog širdį pagaunan
čiais žodžiais buvo apibūdinta lietuvė mo
tina ir visų mūsų motina Lietuva.
Nors mes, jaunimas, daugumas nesame
buvę Lietuvoje ir matę jos, bet esame gir
dėję iš tėvelių ir skaitę iš knygų apie ją,
tai jaučiame, kad ir mes ten priklausome,
nors ir nematėm tų gražaus Nemuno, Ne
vėžio ir Neries krantų, kuriuos taip gra
žiai poetai ir dainiai mini. Tačiau ir Kris
tus yra pasakęs, kad laimingi tie, kurie
nematė ir įtikėjo.
Toliau kalbėtojas nepagailėjo ir kritikos
jaunimui. Jis pats, tiesą pasakius, yra tik
rai darbštus ir pagarbos vertas asmuo.
Tačiau net neapgailestavo, kad nebuvo jo
šeimos, kuri yra pavyzdingiausia' Londone.
Kodėl ieškoti krislo kituose?
Be to, kalbėtojas kritikavo jaunimo el
gesį, bet tikrai pagalvokit apie praeitį, ar
tikrai visų tokios švarios sąžinės? Ar ne
buvo girtavimo? Ar nebuvo muštynių? Ar
tikrai kuris išdrįstų mesti akmenį? Labai
abejoju.
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talkos: J.D. Narbutai Wolverhamptone su
rado net 12 prenumeratorių, be to, talkinin
kavo prel. J. Gutauskas Škotijoj, Zaveckienė Nottinghame. M. Zokienė Birminghame, A. Sturonas Coventry, A. Kalasauskas Sheffielde, A. Jakimavičius Manchestery ir V. Ignaitis Bradforde.
Šių mūsų bendruomenės narių pastangų
dėka PL yra pasklidęs beveik po visas di
desnes kolonijas.
„Pasaulio Lietuvis“ yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organas, kuris infor
muoja apie lietuvių veiklą visuose pasau
lio kraštuose. Jis leidžiamas JAV, eina kas
mėnuo, ir jo kaina D. Britanijoje ne ma
žiau kaip 10 šil. Jo atstovybė prie Didž.
Britanijos Lietuvių Bendruomenės: S. Kas
paras, 32, Puteaux House, Roman Road,
London, E.2.
Jeigu kas norėtų užsiprenumeruoti ar
gauti susipažinti, prašau kreiptis tuo ad
resu.
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Pragyvenimas nuolat brangsta,
todėl pilnai išnaudok savo sutau
pąs, investuodamas Jas Į
BALTIC STORES
and
INVESTMENTS Co.,
(Z. Juras)
421, Hackney Rd., London, E.2,
England, Tel. SHO 8734.
11, London Lane, Bromley, Kent,
England, Tel. RAV 2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiau
siai augs, nešdamas aukščiausią
dividendą!
Investuojant 1-2 metams, mo
kamas 5 proc. dividendas, o inves
tuojant 2-3 metams mokamas 54.
Už investavimus 5 metams ir il
giau mokame

Bet grįžkim atgal prie minėjimo progra
mos. Tikrai kaip gaila, kad ji buvo tokia
trumpa ir žmonių maža. Ko mums reikia?
Mums reikia vadovų, bet ne kritikų. Aš
manyčiau, kad organizacijų vadai turėtų
mažiau kalbėti, o daugiau dirbti. Tie patys
kalbėtojai ir oratoriai turėtų parodyti pa
vyzdį jaunimui, bet ne kritikuoti. Ateiti
duoti patarimų ir taip toliau.

Taip pat teko girdėti, kad kai kurie kri
tikuoja mūsų šokius, apsirengimą, per il
gus plaukus. Kaip gaila, kad mes turime
taikytis prie laikų, o laikas nesitaiko prie
mūsų.

Aš manau, kad ir jūs, kurie kritikuojat
mus, buvote jauni ir turėjote linksmus
laikus ir dabar prie stiklelio prisimenate
savo jaunystę. Dar gali net pastebėti tą
paslaptingą jūsų akučių blizgėjimą. Dar
matyti tai pro žilstantį ūsą ar pro šviesias
garbanas.
Tikrai būkime nuoširdesni vieni ki
tiems. Ir stenkimės suprasti vieni kitus.
Nors sakoma, kad kritika yra sveikas da
lykas, bet kai jos per daug, tai nelabai ma
lonu. Juk taip pat sakoma, kad tas ne žmo
gus, kuris gyvenime nedaro klaidų, o iš
klaidų visi mokomės.

Dalyvavusi jaunuolė G. P.

VOKIETIJA

ABN ŠOKIŲ VAKARAS NOTTINGHAME

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Gegužės 30 d. Ukrainiečių salėje, 30 Bentinck Rd., Nottingham, ruošiamas Tarp
tautinis Šokių Vakaras. Šokių rengėjai —
gudai, estai, latviai, lietuviai ir ukrainie
čiai — kviečia visus gausiai dalyvauti. Ne
bus jokių paskaitų, tik visas vakaras pa
skirtas pasilinksminimui. Gros puiki kape
la. Šokių pradžia 7.30 vai. vak.
Bus staigmenų!

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus
siųsti šiuo adresu:
Panelė R. Kumfertaitė, 5 Koe!n-Ka!k,
Dieselstr. 40/26.
Pinigai siųstini pasinaudojant pašto
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt
Koeln, Konto Nr. 186994.

Nottinghamo ABN Komitetas

LEIGH
SUSIRINKIMAS
Gegužės 30 d„ 5 vai. p.p., White Horse
Hotel, Railway Rd., Leigh (puiki patalpa
pačiame miesto centre) kviečiamas narių
ir tai idėjai prijaučiančių susirinkimas.
Į DBLS skyriaus susirinkimą yra pa
kviestos Manchesterio ir apylinkių skyrių
valdybos. Be to, yra prižadėjęs atvykti
DBLS Centro Tarybos narys D. Banaitis
su pranešimais apie Sąjungos veiklą ir ak
cininkų reikalus.
DBLS Skyriaus Valdyba

NAUJOJI ZELANDIJA
MOTINOS MINĖJIMAS IR GEGUŽINĖS
PAMALDOS

TAURAS

(A. BRIEDIS)
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
LONDON, W.3
Tel. ACO 4374
SIUNTINYS NR. 10
10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3į jar
do, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos,
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.
SIUNTINYS NR. 10 A
Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos
medžiagų, bet be įaudimų kraštuose ir
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.
Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti .
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo
kėdami tik už prekes. I azijinę Rusiją —
15 šil. priedo.
įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20
sv. grynų kiaulinių taukų, 10 sv. smulkaus
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.
Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga
rantuotas pristatymas.

Aucklando lietuviai Motinos dieną pami
nėjo pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį
Listono namuose. Didžiąją dalį programos
atliko patys vaikai deklamuodami, toliau
V. Petraška paskambino pianinu. Kava
liauskienė (neseniai su šeima persikėlusi
iš Argentinos pas savo seserį B. Grigaliū
nienę) skaitė įdomią paskaitą „Rašytojų
mintys apie motiną“. Minėjimo metu vai JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
kai savo motinoms įteikė gėlių. Po oficia
liosios dalies sekė kavutė. Minėjimą suren — KREIPKIS Į
gė Aucklando Lietuvių Apylinkės Valdy
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
ba.
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2, LADBROKE GARDENS,

Po minėjimo dalyvavusieji susirinko į
LONDON, W.11.
šv. Patriko katedrą, kurioje kas metai
kiekvieną gegužės mėn. sekmadienį Auck MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI
lando lietuviai turi tradicines gegužines pa
TIESIOG IŠ DANIJOS.
maldas. Katedros administracija į šias lie
tuviškas pamaldas žiūri su palankumu,
nes lietuviai yra vienintelė tautinė grupė,
kuri, neturėdama savo kunigo, vis tiek lai
kosi savo papročių. Į pamaldas atsilanko
ne tik katalikai, bet ir kitų tikėjimų lie EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.
tuviai.
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Gardens,

Aucklande vėl pradedami repetuoti lietu London, W.11.
Tel. PARk 2470.
viški tautiniai šokiai. Pastarųjų kelių me
Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė.
tų laikotarpiu, išvykus buvusiam tautinių Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba
šokių vadovui J. Paplauskui ir eilei šokėjų ir Europos Lietuvių Bendruomenių
į Ameriką ir kitus kraštus, tautinių šokių pirmininkai.
grupė likvidavosi. Tačiau iš Argentinos at
Redakcija rankraščius taiso ir
vykusi Kavaliauskienė, Lietuvių Bendruo trumpina savo nuožiūra.
Taupyti galima per kiekvieną menės skatinama, vėl ėmėsi darbo kad ir
Prenumeratos kaina: metams
:::: Anglijos, Škotijos ir Valijos banką. su sumažėjusią grupe. Kadangi lietuvaičių 40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr.
Tarpininkaujame palikimus su trūksta, tai jų vietoje šoka kelios zelan- 1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai
dietės, draugaujančios su lietuviais ar už metams; Vokietijoje—DM 22.
tvarkyti.
Už laikraštyje kieno nors spaus
. Visi investavimai yra pilnai ap jų ištekėjusios. Malonu, kad nei šimto žmo
drausti ir garantuoti nejudomuoju nių neturinti Aucklando lietuvių kolonija dinamųjų skelbimų turinį nei lei
nugali visokius sunkumus ir su lietuvių dėjai, nei redakcija nesiima atsa
turtu.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a tautiniais šokiais išeis vėl į viešumą. G.P. komybės.
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