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KATYNO NUSIKALTĖLIAI

Visiems yra žinoma žiaurūs
Katyno žudynių įvykiai, kurie
sukrėtė pasaulio sąžinę 1943 m
Vokiečiai tada kaltino rusus už tas
žudynes, gi rusai kaltino vokie
Nuo to laiko, kada prieš tris čių duodami tada faktai atrodė
metus gimė Eurorpos Taryba yra nepaneigiami, bet sovietai,
Strasburge, buvo statoms klausi žinoma, jų užsigynė. Ir kada tuo
mas: ar Europos vienybė bus pa metinė Lenkijos vyriausybė Lon
siekta su Britanija ar be Britani done paprašė Tarpt. Raudonąjį
jos. Tas klausimas dar ir šiand.en Kryžių faktus ištirti, Sovietų Ru
neturi a.škaus atsakymo, tačiau sija nutraukė diplomatinius santy
Eritanijos užs. reik. min. Edeno kius su Lenkijos vyriausybe ir
pereitos savaitės pasiūlymai Eu- privertė T. Raud. Kryžių tyrimus
topos Tarybai reformuoti davė sustabdyti. Tačiau nors tarptau
vėl naujų vilčių, kad Britanija vis tine plotmė tuo reikalas ir buvo
dėl to gali įsijungti į Europos laikinai užmirštas, patys lenkai
tautų šeimą. Nėra paslaptis, kad rinko diičtnenis ir išleido net tris
lėto Europos susivienijimo prie knygas, iš kurių vieną parašė
žastis yra kaip tik Britanijos sto pats gėri. Anders.
vėjimas nuošaliai. Britanija prie
Katynp žudynės vėl grįžo į tarp
visų planų prisideda šiltais žo
džiais, bet tas jos prisidėjimas tautinę sceną pereitų metų pabai
goje, kada Amerikos kongresas
tuo ir pasibaigia
paskyrė komisiją toms žydynėms
Europos valstybės dėl tokios ištirti. Komisiia jau aplausinėjo
Britanijos laikysenos yra labai daug liudininkų, iš kurių vieni
nusivylusios. Čia kyla klausimas, davė parodymus su kaukėmis, kad
kodėl kontinentinė Europa taip nebūtų sovietų agentų atpažinti.
labai nori Britanijos prisidėjimo. Savo darbą komisija tebetęsia.
Tai yra dėl įvairių priežasčių, iš
Iš jau- paskelbtų ir visiems ži
kurių svarbiausios yra trys. Vo
kietija, ekonominiai ir kariniai nomų davinių, galima susidaryti
reikalai. Imant karinį aspektą, bendrą Vaizdą apie tai, kas įvyko
yra aišku, kad Britanija, būdama prie Katynų miškelio, kada apie
vsų Rusijos į belaisvę
galingiausia pajėga Europoje, yra trečidalis
paimtų lenkų karininkų dingo be
būtinai reikalinga Europos gyni žinios.
Į nelaisvę gi buvo paimta
mui .Panašiais sumetimais Brita 0000 karininkų
6000 puskarinin
nijos prisidėjimas yra reikalin kių, kurie buvoir uždaryti
Kosiel
gas ir iš ekonominės pusės.
sko, Starobielsko ir Ostaškovo la
Svarbiausia priežastis tačiau geriuose. Tai įvyko 193g m. Datos
yra Vokietija, kuri šiandien suda vaidina svarbiausią rolę Katyno
ro sunkiausią problemą Europoje. žudynių parodymuose ir dėl to jas
Nei ekonominė, nei karinė Eu reikia įsidėmėti. Teritorija aplink
ropos vienybė negali būti sudary Katyną, kur buvo atrasti nužudy
ta be Vokietijos, o iš kitos pusės ti lenkų kariminkai, išbuvo Rusi
Europa bijosi t okietijos — jos jos žinioje iki 1941 m. birželio 22
bijosi atskirtos nuo Europos, ir d., kada Hitleris pradėjo karą
jos bijosi sujungtos su Europa, prieš bolševikus. Gi nors Rusija
bet su vienu reikšmingu skirtu sulaikė ta plautinį Raudonąjį Kry
mu: Vokietija atskirta gali susi žių nuo tyrimų darymo, Lenkija,
dėti su Rusija, kada pavojus jai vokiečiams laidžiant, pasiuntė j
pasidaro baisus ir aiškus, gi prie Katyną savo Raudonąjį Kryžių,
Europos prijungta Vokietija gali kuris rurinkęs nuo lavonų api •
arba pati atsisakyti arba gali būti 3000 laiškų ir įvairių laikraščių,
priversta atsisakyti nuo agresi kad nė vienas laiškas neturi pašto
jos. Čia ir iškyla Britanijos reikš antspaudo naujesnės datos, kaip
mė Europos ar.jungime. Britanija 1940 m. balandžio mėn. Karininkų
neutralizuotų Vokietiją tokiam dienoraščiai užsibaigia 1040 m.
organe ir pašalintų pavojų ki gegužės mėn. ir rasti prie lavonų
toms Europos valstybėms iš Vo laikraščiai rodo tik tų pačių me
kietijos pusės. Eritanija tą savo tų kovo ir balandžio mėn. datas,
pareigą irgi gerai supranta, o vis rodė vėlesnės d:.tos, gi Katynas
dėl to laikosi rezervuotai. Kodėl? Nė vienas rasta., dokumentas ne
pakliuvo į vokiečių rankas tik
Atsakymas gal bus Europos 1941 m. vasarą. Iš to seka, kad je’
vienybės išretšKimo rormoje. n.o- lenkų karininkai būtų buvę gyvi
kio Europos apjungimo nori Bri vokiečiams są Rusijos dalį oku
tanija įr kokio nori kontinentinė puojant ir eventualiai buvę vokie
Europa? Nei v,eni nei kiti aiškiai čių nužudyti, kaip tvirtina Sovie
dar nežino, bet skirtumai tarp tų tai, tada tikriausiai prie lavonų
dviejų nuomonių jau yra patran būtų buvę atrasti vėlesnės datos
kamai išryškėję. Trumpai — kon- dokumentai. To nebuvo rasta ir
t.nentinė Europa nori tamprios Sovietai patys pripažįsta, kad len
sąjungos, gal net leoerasijos, su kų tyrimo komisija nieko neme
vyriausiu organu, kuris turėtų lavo. Sovietai tik esą tuo nuste
ekzekutyvą ir įstatymų leidimo binti ir tas nuostabumas aiškina
galią, gi Britanija nori daug lais mas tuo, kad vokiečiai atkasę la
viau apjungtos Europos, kur tik vonus ir surinkę vėlesnės datos
būtų glaudus bendradarbiavimas dokumentus. Toks aiškinimas, ži
ir pasitarimai. Britanija nori Eu noma, yra dar nuostabesnis, nes
ropos apjungimo jos Common • vokiečiams būtų reikėję ne tik su
wealtho pavyzdžiu, sąjungos, su rinkti dokumentus, bet ir juos pa
sidedančios iš savarankiškų, ne
keisti kitais, suieškant ne vien se
priklausomų valstybių. Ar iš viso nus laikraščius, bet ir laiškus, o
Britanija nori bet kokios Europos
Sąjungos? Atrodo, kad atsakymas
yra teigiamas. Britanija nustojo (Ar tas gali pavykti pačia yti co
savo pirmykštės galybės ir liko rytų Euiopos žemės ūkio produk
jauniausiu ir silpniausiu didžio tų — tenka labai abejoti.)
sios trijulės — Amerikos, Rusijos
Tas, žinoma, padarytų Europą
ir Britanijos — nariu. Britanija,
daugiau nepriklausomą nuo dole
nors ir siekdama kuo glaudesnio rio
kraštų ir palengvintų išspręsti
bendradarbiavimo su Amerika,
vistięk nori būt jos alijantu, o ne ekonominius sunkumus. Britanija
jos satelitu. Britanija viena le galvoja, kad tai galima atsiekti
gali kalbėtis su Amerika kaip ly per laisvą Europos apjungimą —
gus su lygiu, bet Britanija kaip co.umonweaithą, nesiekiant fede
savo Commonwealtho ir Europos racijos. Ji taip pat mano, kad Eu
Sąjungos vadovas galėtų būti ver ropa toli gražu nėra priaugusi
tingu ir lygiu nariu didžiųjų ga prie federacijos, kuri būtų vienos
lybių konferencijose. Tai viena vyriausybės ir vieno parlamento
valdoma. Parlamentai užauga
priežastis. Yra ir daugiau.
evoliucijos keliu ir negali būti
Kaip Britanija, taip ir Europos dirbtinai per vieną diena paga
ekonominiai negalavimai kyla dėl minti. Taipgi Britanija bijo, kad
dolerių trūkumo, kas iš savo pu įėjus į Europos federaciją, jos gy
sės kyla iš to, kad Europa turi venimo standartas kristų, nes į
pirktis iš dolerio kraštų daug Britanija, privažiuotų pigios dar
maisto produktų ir žaliavų, ir bo jėgos iš kontinento.
mažai gali ten parduoti savo in
Išvadoje gauname, kad jei Eudustrijos prekių. Ekonominiai su roca nutars pasidaryti federacija,
sivienijus, kontinentinė Europa tada tokia federarija bus be Bri
galėtų išplėsti maisto produktų tanijos, bet jei Europa sutiks su
gamybų, o Britanija, būdama in~ laisvo pobūdžio sąjungą tada
dustrijalizuotas kraštas, galėtų Britanija į ją gali įeiti. Atrodo,
pagaminti daugiau pramonės pre kad paskutinis pasiūlymas turi
kių ir jų daugiau eksportuoti. daugiau galimybių būti priimtam.

taip pat išplėšiant vėlesnės datos
dienoraščių puslapius. To vokie
čiai nepadarė ir rasti dokumentai
liudija, kad Katyno kapai atsira
do dar prieš vokiečių atėjimą, ir
kad jų kaltininkai gali būti tik
Sovietai.
Tai patvirtina ir kiti duomenys.
Kada 1940 m. spalių mėn. dar
prieš vokiečių-rusų karą, NKWD
šefas Berija pasiūlė lenkų kari
ninkui Beringui prisidėti prie ta
da kuriamos lenkų kariuomenes
Sovietų vadovybėje, Beringas pa
reikalavo, kad lenkų karininkams
Kosielsko, Starobielsko ir Ostaš
kovo lageriuose būtų leista irgi
prisidėti. Berija su tuo nesutiko,
sakydamas, kad tie „karininkai
yra sunkiai nusikaltę“. Nė vie
nas karininkas iš tų lagerių ne
pasirodė ir tada, kada, prasidė
jus vokiečiu-rusų karui, visi len
kų karo belaisviai Rusijoj buvo
amnestuoti ir buvo raginami pri
sidėti prie lenkų egzilinės vy
riausybes organizuojamos kariuo
menės. Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministerija visai neat
sakė į Lenkijos karinės vadovy
bės ir Amerikos bei Anglijos pasi
teiravimus dėl tą karininkų liki
mo. Tik kreipiantis j Staliną, šis
atsakė, kad ieškomi karininkai,
greičiausiai, bus pabėgę į Manžūriją. Bet tuo atveju, kaip jie
būtų galėję pakliūti vokiečiams j
nelaisvę, ką Rusiia vėliau tvirti
no ! ? Ir kas nuostabiausia, beveik
tuo pačiu laiku vokiečiai, ližėm;
Katyną. paskelbė, kad ten yra
atrasti lenkų karininku kapai. Ir

meteoriškn greičiu lenkų karinin
kų kapai. Ir meteorišku greičiu
lenkų karininkai nebūtų spėję iš
Mandžūrijos atskristi į Katyną ir
pasiduoti vokiečiams į nelaisvęŠitoks Sovietų išsisukinėjimas įr
skiitingas aiškinimas rodo, kad
rusai nesitikėjo, jog Katyno kapai
tus vokiečių atrasti

Tuo turimi duomenys dar nesi
baigia. Sovietams vėl atgavus
Katyno sritį 1943 m. rugsėjo mėn.,
buvo paskirta sovietų tyrimo ko
misija, kurt „nustatė“, kad Katy
no masiniuose kapuose vokiečiai
nužudė it.000 lenkų karininkų
1941 m. Tačiau lenkų tyrimo ko
misija, kuri savo tyrimus paderė
dar prieš vokiečių pąsitra ikitną.
rado tik 4.50c. lavonų, kurių be
veik visi buvo iš Kosielsko lage
rio. Taigi Soietai, duodami 11.000
skaitlinę, aiškiai siekė pateisinti
karininkų dingimą iš visų trijų la
gerių, nes be to nėra galima
išaiškinti karininkų dingimo iš Ii
kusių dviejų lagerių: Starobielsko
ir Ostaškovo. Kur iš tikrųjų din
go šių pastarųjų lagerių karinin
kai, ir šiandien nežinoma. Jų Ka
tinas greičiausiai bus atrastas tik
tada, ka !a Maskvos budeliai bus
teisiami ne tik už Katyno, bet tai])
pat už Pravieniškių, Telšių, Pa
žaislio ir kitas žmogžudybes. Mi
rusiųjų ir gyvųjų kerštas prasi
verš vieną dieną ir pro storas
Kremliaus senai ir pasieks ne'ai
lų žmonių kraujuje besimaudan
Čius Rusijos diktatorius ir paso
dins juos j kaltinamųjų suolą.

PIETŲ AFRIKOS KRIZE
Paskutiniu laiku, kada tik yra
vartojamas žodis „krizė“, daž
niausia turima galvoje ekonomi
nius reikalus. Pietų Afrikoje gi
krizė yra konstitucinė. Aukščiau
sias teismas panakino {Jarlamento
išleistą įstatymą, o vyriausybė pa
siūlė naują įstatymą teismo spren
dimui panaikinti. Demokratiniuose
kraštuose žiūrima su dideliu susi
rūpinimu į bet kokius pasikėsini
mus suvaržyti teismų teises ir
dėlto nestebėtina, kad Pietų Afri
kos įvykiai sudomino visą laisvą
pasaulį. Kokia yra tų įvykių
raida ?
Pagrinde yra Nacionalistų par
tijos „apartheid“ (atskyrimo) po
litika kuri siekia taikingu būdu
atskirti europiečius, afrikiečius,
indus ir spalvotuosius (maišyto
krajo) ir atskirti ne tik politiniai,
bet ekonominiai ir socialiniai. Ki
taip sakant, toji politika nori už
tikrinti europiečių vyravimą Pie
tų Afrikoj, ko siekia ir Suvienyta
Partija (opozicija), tik skirtingais
metodais. Abi partijos, kurių na
riai daugumoje yra angliškai kal
bantieji gyventojai sutaria, kad
kuo daugiau politinių ir ekonomi
nių teisių turi būti paleipsniui su
teikiama ne europiečiams. Tačiau,
kada nacionalistai (vyriausybės
partija) nori tą padaryti sudarant
P. Afrikoj dvi tautas — baltuosius
ir juoduosius — kurių kiekviena
turėtų savo atskirus parlamentus
(apartheid), Suvienyta partija tiki
į visų rasių paleipsnišką integra
ciją po vienu parlamentu.
Šiuo metu gi tik maža P. Afri
kos gyventojų dalis yra laikomi
pilnateisiais krašto gyventojais.

Be pačių Europiečių P. Afrikoje
dar yra vienas milijonas spalvo
tųjų (maišytų rasių), kurie renka
150 narių į parlamentą, šiuos gy
ventojus norima išskirti iš bendro
europiečių rinkiminio sąrašo ir
surašyti juos ant visiškai atskiro
sąrašo. Astuoni milijonai pačių
afrikiečių gali rinkti tik tris atsto
vus (europiečius) į parlamentą, o
280.000 indų visai neturi balsavimo
teisės.
Šiandien jau yra aišku, kad na
cionalistų vartojami metodai bal
tosios rasės vyravimui ir vieny
bei išlaikyti, kol kas nepasiekė
savo tikslo. Ta politika padalino
du su puse milijono europiečių į
dvi beveik lygias grupes (nacio
nalistus ir suvienytą partiją), ko
vojančias vieną prieš kitą, ir su
vienijo dešimt milijonų ne-euro
piečių, kurie balandžio 6 d. pra
deda pasyvų pasipriešinimą prieš
vyriausybės paskutinius žygius
atskirti rases ir suvaržyti teismo
teises, šiame reikale ir suvienyta
partija eina prieš vyriausybės ve
damą politiką.
Aišku, kad švietimui ir civili
zacijai pasiekiant vis platesnes
mases P. Afrikos gyventoją, ne
tik baltosios rasės Vyravimas,
bet ir jos egzistencija gali atsidur
ti pavojuj, nes europiečiai suda
rą tik ketvirtadalį visų gyvento
jų. šitas faktas ir verčia europie
čius rimtai susirūinti jų būkle ir
imtis priemonių jų teisėms ir pri
vilegijomis užtikrinti. Tas tačiau
bus nelengva padaryti, jei ir to
liau patys europiečiai nesutars
tarp savęs dėl metodų, ir kovos
vieni prieš kitus.

ATSAKYMAS RUSIJAI
Atsakydamos į Rusijos pasiūly
mą Vokietijos sutarčiai Sudaryti,
Britanija, Amerika ir Prancūzija
savo notoje pastebi, kdd nėra
prasmės pradėti , derybas, kol ne
bus išpildyta pirmoji būtiniausia
sąlyga, kuri yra duoti reikalingas
lengvatas laisviems rinkimams
visoj Vokietijoj pravesti, nes tai
kos sutartį galima sudaryti tik su
per laisvus rinkimus išrinKta Vo
kietijos vyriausybe. Dėį tb, vaka
rų valstybės nori, kad . JTO-jos
komisijai būtų leista ištirti lais
vų rinkimų galimybės Sovietų zo
noje ir lytų Berlyną. (Siūs komi
sijos Sovietai neįsileido į savo
zoną).
Toliau vakarų notoje atthetamas
Sovietų teigimas, kad Vokietijos
sienos buvo nustatytos pėr Pots
damo konferenciją. Sientį klausi
mas, pažymi nota, buvo paliktas
taikos konferencijai. Taip pat va
karai atmetė Rusijos pasiūlymą,
kad suvienytai Vokietijai būtų
laista turėti nepriklausomas sau
sumos, oro ir jūros karinės pajė
gas ir kad jai nebūtų leista sueiti
} bendradarbiavimą su į kitomis
valstybėmis. Vakarai įsakmiai
pažymi, kad jie tęs savo, planus
įtraukti Vokietiją į „išimtinai defenzyvinę Europos bendruomenę,
kuri apsaugos laisvę, Sulaikys
agresiją ir neleis militarizmui at
sikurti“.
Britanijos, Amerikos ir Prancū
zijos notos (panašaus turinio)
JT KOMISIJA VOKIETIJOJ

Londono lietuvių bažnyčios kolonos. Dailininko K. Dargio piešiniai.
(Klišė leidinio „Auksini- Jubiliejaus“.)
EPIDEMIJA Š.

KORĖJOJ

Gandai apie pavojingai besi
plečiančias epidemijas šiaurinėj
Korėjoj ir Kinijoj atrodo yra pa
sitvirtinę. JTO-jos gen. sekreto
liūs Trygve Lie pasiuntė Kinijos
ir š. Korėjos užs. reik, ministeriams Pasaulinės Sveikatos O-jos
pasiūlymą padėti sustabdyti epi
demijų plėtimąsi.
Dabar jau aišku, kad vien dėl
to sovietų atstovas prie Nusigin
klavimo Komisijos apkaltino .Ame
riką baktereologinio karo vedimu.
Už epidemijas kas nors turi būti
apkaltintas,
gi komunistiniam
krašte vyriausybės juk negalima
kaltinti.
Taikos dervbos Korėjoj tebesi
tęsia, nepadarant jokio žymaus
progreso. Alijantu delegacija su

tiko pamėginti spręsti belaisvių
pasikeitimo ginčą slaptame posė
dy. Alijantu vadas gen. Ridgway
gi prisipažino, kad komunistai
beveik išsėmė jo kantrybę, bet ka
dangi klausimas eina ne vien apie
alijantu belaisvius, bet ir apie pa
saulio taiką, kantrybė yra būtinas
dalykas kalbantis su komunistais.

LONDONDO LIETUVIŲ ŠV.
KAZIMIERO PARAPIJĄ, JAU 50
METŲ BUDINČIĄ LIETUVYBĖS
IR KATALIKYBĖS SARGYBO
JE, SVEIKINA IR LAIMINGOS
ATEITIES LINKI.
DBLS-gos Centro Valdyba

Per paskutinę JTO-jos sesiją
Paryžiuje buvo paskirta speciali
komisija, kurios uždavinys yra iki
rugsėjo 1 d. ištirti, ar yra galimu
mai pravesti slaptus ir laisvus rin
kimus, visoj Vokietijoj. Ši komi
sija pareitą savaitę atvyko į Bonną, kur vak Vokietijos vyriausybė
davė komisijai pilną laisvą ir pas
kyrė 4 kabineto narius jai padėti
kuo tinkamiau atlikti savo užda
vinį.
Iš Bonnos komisija nuvyko J
vak. Berlyną. Ir čia komisija ga
vo visas lengvatas. Trys vakarų
komendantai ir Berlyno burmis
tras prof. Reuteris prižadėjo ko
misijai visą reikalingą paramą.

Negavusi leidimo vykti į rytų
Vokietiją, komisija pirmadienį
grįžo į Ženevą. Komisijos pirmi
ninkas pareiškė, kad komisija ne
gali savo uždavinio atlikti, nega
lėdama veikti rytų Vokietijoj, bet
pridėjo, kad jie ir toliau mėgins
tokį leidimą gauti iš sovietų.

buvo įteiktos Sovietų užs. reik,
min. Višinskiu! Maskvoje pereitą
antradienį.
TRUMANAS REIKALAUJA
ĮSILEISTI EMIGRANTUS
Prezidentas Trumanas kreipėsi
į JAV Kongresą, prašydamas 3-jų
metų bėgyje įsileisti 300.000 emi
grantų iš Europos, kurie yra pa
bėgę nuo komunistų priespaudos.
Pagal numatytą planą Amerika
priimsianti kasmet po 100.000 pa
bėgėlių.
Trumanas pavedė Harrimanuį,
kad šis tuojau pat darytų žygių
pagerinti atitinkamų emigrantų
būklę ir jų apgyvendinimą iš tam
tikslui paskirtos 4.300.000 dolerių
sumos.

SPAUSTUVES FONDO TALKA
Pirmasis į DBLS Centro Valdy
bos Pirmininko atsišaukimą „Di
džioji Talka“ (BL No. 12) atsilie
pė p. J. Kiburas, prisiųsdamas
vieną svarą.
Pirmasis skyrius, atlikęs savo
prievolę, yra Kinlochleven sk. Iš
to skyriaus buvo prašoma Isv. 15
šil. Skyrius prisiuntė 2 sv. 15 šil.
P. O. Kairiūkštienė, siųsdama
spaustuvės fondui du svarus, rašo:
„Negalėdama nuvykti į spaustu
vės krikštynas, siunčiu du svarus
numatytų kelionės išlaidų „Nau
jagimio“ naudai ir linkiu jam
augti ir klestėti.“
SPAUSTUVĖS FONDAN
ĮMOKĖJO:
J. Kiburas 1 sv., P. Kriugžda
4/-, J. Paulius 6/-, J. Petravičius
5/-, L. Šturas 10/-, A. Savukaitis
10/-, S. Gabalis 10/-, O. Kairiūkš
tienė 2 sv.
Viso surinkta 5 sv. 15 šil.
PRAŠOME PASIŽYMĖTI
Visi lietuviai, prijaučiu spaus
dintam žodžiui, prašomi Įsidėmėti,
kad šį šeštadienį, kovo 29 d. 19
vai. Lietuvių Namuose, 43, Hol
land Park, W.11. įvyksta pirmo
sios lietuvių spaustuvės KRIKŠ
TYNOS.
Veiks lietuviškas bufetas. Gera
muzika. Šokiai.

PIRMIEJI SVEČIAI
„Britanijos Lietuvio“ paskutinį
puslapi laužant spaustuvę aplan
kė Vladas Mockus, buv. Wakefieldo skyriaus pirmininkas ir A.
Drazdauskas Wakefieldo skyriaus
narys. Abu svečiai, apžiūrėję
spaustuvės įrengimus, atsisveiki
no,. išvykdami iš Anglijos.
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K, U LT U R I N I S GYVENIMAS
LAIŠKAS ŽODŽIO KŪRĖJAMS
IR SKAITYTOJAMS
Ar ras mumyse norint k.ek
paguodos? Ar būsim mes
nuvargus.am paunksmė?
Jonas Aistis
Mūsų tremties knygos yra tar
tum langai, pro kuriuos kiekvie
nas, kas domisi, gali pamatyti lie
tuvių tautos kultūros kontūrus.
Mūsų tremties laikraščiai yia
tartum pulsas, iš kurio kiekvicr.nas prašalaitis gali nustatyti, ar
dar gyvas ir sveikas naikinamo
sios tautos organizmas.
Visuomenininkas, politikas, žur
nalistas tai tautos žvalgai, kurie
pirmieji veržiasi į priekį, bet del
to ne kartą susiduria su įvairio
mis kliūtimis, kurios verčia juos
jięškoti naujų — saugesnių ir tik
resnių — kelių.
Menininkai, rašytojai, muzikai
tai tam tikra prasme inžinieriai,
kurie turi laiko apsigalvoti, ap
skaičiuoti ir pastatyti pastatus,
kurie ilgus laikus gali būti ir gra
žus, ir patogus, ir būtinai reika
lingi žemės keleiviams.
Varge atsidūrusi tauta iš karto
supranta, jog visiems reikia ženg
ti kartu, vieningai ir solidariai,
kad lengviau galima būtu išbristi
iš pavojų. Žvalgai turi jausti
stiprų ir vieningą užnugarį: inži
nerijos daliniai — garantuotą sta
tybinės medžiagos pristatymą; ko
vos divizijos — tikslų visų dali-z
nių palenkimą vienam bendram
uždaviniui
Tremties lietuviai jau aštunti
metai kopia .svetimais keliais.
Ne, ne clėl to jie atsidūrė pasaulio
vieškeliuose, kad būt pasiklydę:
jų kelias yra aiškus ir gerai nu
statytas, tačiau ne jie. kalti, kad
siautėjo baisus taifūnas, kad už
griovė gimtojo krašto vieškelius,
kad iškalbingi ir ilgai neapsi
sprendžia kaimynai dar kruopš
čiai lygina savo kiemų takus.
' , — o —.
,
Gyvename tremties metus, var
go laiką.
. ..
Savo tarpe turime ne tik gyvą
gyvenimo geismą, bet ir konkre
čius atsikūrimo planus. Turime
ir žmonių, .kurie nenuilstamai ver
žiasi į priekį, kurie pramina ^vi
siems kelius, kurie pirmieji apžvalgo mūsų kovos lauką,. .^.Tu ri
me ir inžinerijos dalinius.,..
Tremtyje gyvai veikią mūsų .po,
litinės ir visuomeninės instituci
jos. Ne kartą joms pavyksta pri-,
sibelsti iki didžiųjų Vakarų val
stybių vyrų, ir mūsų gyvybinė
byla nė vienam šiandien nėra
nežinoma. ■
/į,
Tremtyje, nepaisanį ąunkių:,gyvenimd ir pragyvenimo sąlygų,
kruopščiai ir dažnai mekeno ne
pastebimi kuria ir mūsų meninin
kai — rašytojai, muzikai daili
ninkai. kompozitoriai,
Be to. turime turtingą istoriją—
ir kultūros ir literatūros,-ir polftįkos. Laikas nuo laiko viena ar
kita leidykla išleidžia mūsų rašy
tojų senuosius kūrinius, kurie ir

šiandien mus gaivina ir stiprina.
.-..Tačiau vieno pasigendame —
stipresnės sąjos tarp kūrėjų ir
konsumptorių, tvirtesnio ryšio
tarp kelius rodančių ir tais keliąis_eįnančių. O tos sąjos, to ry
šio nesurandame?dėl-to, kad heturime lauko, kur, kaip kino filmoje, atsispindėtų pirmųjų pastan
gos ir dar±>ai_o . ąntr ųj ų j ieškoj imas ir glaudus bendradarbiavi
mas.
Dėl to kad Kultūrinio gyveni
mo skyrių -mūsų savaitraštyje
turime sutikti kaip kažin ką nau
jo ir daug žadančo ateities dar
bams ir planams.
— o —
Mūsų literatūrinis gyvenimas
pulsuoja sveikata ir energija.
JAV, Kanadoje, Australijoje
kasmet pasirodo naujų ir vertin
gų knygų. Neatsilieka ir D. Brita
nijoje prisiglaudę , rašytojai. Su
keliomis rtaujomis knygomis pa
sirodė R. Spalis, VI. Šlaitas, J.
Gailius; girdime, kad su nauju
kūriniu greit pasirodys ir stiprus
mūsų rašytojas F. Neveravieius.
Reiktu daugiau kalbėti apie jų
ir kitų, čia nesuminėtų, plunks
nos darbininkų'pastangas ir dar
bus. Reiktų, kad plati visuomenė
būtų supažindinta su jų darbo
sąlygomis, pasiektais rezultatais
ir planuojamais darbais.
Tačiau yra ir kitas nemažesnis
rūpestis: kokiu būdu išsiugdyti
naujų ‘literatūrinių pajėgų — žur
nalistų. rašytojų ir poetų, nes gal
būt ių šviežias žodis būt ir nau
jas,1 ir sugestyvus, ir platesnis te
matiniu atžvilgiu.
Naujo kraujo reikia visoms
mūsų kultūrinio ir visuomeninio
gyvenimo sritims.
To kraujo gal būt’ mums suras
taipgi kultūrinis skyrius, kuris
turėtų ne tik informuoti, bet ir
jięškoti, o suradęs ugdyti ir palai
kyti.
‘ '-- O --Tremtyje gyvendami, norime
išsikirsti langą į pasaulinės litera
tūros laukus. ' Raginame kūrėjus
pasirinkti visuotinesnes temas,
kad' tokiu būdu sudomintume, ir
kitataučius skaitytojus.
Gražus tai tiksiąs, bet jis: nėra
gyvybinis ir esminis.
BekaĮdanąi langa į, pasaulį, gali
me ilgai, užtrukti ir nusteb“ kon
statuoti. kad mūsų kambario gy
ventojai.. .užduso. Juk mūsų pa
reiga pirmoje eilėje rūpintis sa
vaisiais. kad jie ne tik turėtų dva
sinio maišto, bet jo ilgėtųsi, jieškotu ir juo stiprintųsi. Jei turėsi
me sotaus maisto saviesiems, to
“aisto kvapsnis, patrauks ir sve
timuosius nes gera prekė papras
tai pati giria. ,
O ar visi žinome, kokio dyasįn:o maisto kelių paskutinių metu
bėgyje nąrūpino mums lietuviai
’-ašvfoiai? Ar susivokiame, ko ga
lime atrasti, vienoje-ar kitoje nau
joje knygoje? Ar praneša- mums

I) A 1 N Ų DAINELĖ
Giedu dainelę, savo giesmelę
apie klapatus, vargelius
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto,
giedu senųjų žodedus.

Ant smėliakalnių, ant piliakalnių
ąžuolai švęsti kerėjo,
ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai,
kuriuos lietuviai turėjo.

Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų
kalnai ir maži kalneliai;
tenai Lietuva per amžius buvo,
kaip sako mūsų seneliai.

Tol už Dauguvos kraštas Lietuvos
Smolensko žemę apriečia,
už Dunojėlio, kur be šešėlio
saulelė žmogų apšviečia.

Ten miškai snaudė, ten meškas
[gaudė
kasdien lietuviai iš seno;
ūžė, braškėjo medžiai nuo vėjo
ten, kur lietuviai gyveno.

Kijevas, rusai, latviai ir prūsai,
gudai ir pikti totoriai,
Lietuvą pažinę, vainiką pynė,
Lietuvą dabino padoriai.
Ant. Baranauskas
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A. BARANAUSKAS IR LIETUVA
„Kuris skausmas yra didės
nis, kaip palikti savo tėvynės
sieną . . .“ —
Eu ripid as
Šių metų pabaigojfe sukaks penkiasdešmit metų, kaip Seinuose
mirė garsus mūsų tautos poetas
vysk. Antanas Baranauskas.
Gimė jis Anykščiuose 1835 m.
sausio 17 d. ūkininkų šeimojeBaigęs pradžios mokyklą, lankė
valsčiaus1 raštininkų
mokyklą
Rumšiškėse.
įsigytas mokykloje
žinias panaudojo, tarnaudamas
valsčiaus sekretoriumi Vainute,
Raseiniuose, Sedoje.
'1856 m. stoja į Varnių Kunigų
Seminariją, a 1858 m. į Petrapilio
Dvasinę Akademiją. Baigęs ją
teologijos magistro laipsniu, dar
porą metų gilina teologines studi
jas Muencheno, Romos ir Louvaino universitetuose. Vėliau pats
dėsto teologinius dalykus Petrapi
lio Akademijoje, o Kauno Kun.
Seminarijoje, dar ir lietuvių kalbą.
1884 m. pašventinamas vyskupu
ir' skiriamas Kauno vyskupo padė
jėjų. Nuo 1807 m. iki mirties
(1902.XI.26) eina Seinų vyskupo
pareigas.
Daug įdomių ir net prieštarau
jančių reiškinių galimą pastebėti
Ai Baranausko asmenyje. Verta
juos pastudijuoti, suprasti ir pa
daryti atitinkamas išvadas.
Šia
proga tačiau noriu bent kiek pa
ryškinti poeto saitus su Lietuva,
kuri tuo metu buvo rusų- pries
paudoje;
1. „SUDIEV, LIETUVA . .

Dr. Pr. Gaidamavičius ,,Išblokš
tom žmogaus“ studijoje puikiai iš
ryškino tėvynės ilgesį: „Tėvynės
ilgesys yra savaimingas apsireiš-

kas nors, kur ir kokių knygų ga
lime gauti?
Kultūrinis skyrius turėtų užkiš
ti ir šią spragą. Ir tai ne tik in
formuodamas skaitytojus, bet ir
populjarindamas mūsų tremties
rašytojus. .
Seniai lauktas skyrius pagaliau
pasirodo. Tegu jis būna mūsų kul
tūrinio kūrybinio gyvenimo veid
rodis.

žavėta ir istorija ir pasakojimu.
Taigi Penktuiis Gabrėnas, vi
siškai nepaisydamas tai, kad nau
jasis yra ne septintasis, bet dvi
dešimt septintasis, pagal savo pa
mėgimą krikštyti visus knyginiais
vardais, praminė jį Septintuliu.
Vienam kitam minėjo tą naują
(Ištrauka iš knygos'„Intrighame tirštėja rūkas“)
vardą, bet niekas nesidomėjo
ir vardas neprigijo. Nusivylęs po
. Jis būva dvidešimt septintasis
•
Tai dabar užgriaušk— bus poros savaičių pakeitė! Dabar pa
lietuvis sero'W.A.K. Kierorio fab kol'1 moteriškei įrodė, kad jis ka krikštijo kaubojum.
rike. Ligi šiol čia vienu kitu su- > talikas ir kad' jis pats ■ pasirink js
— Tokį kaip gyvą esu matęs
mažėdavo, čia vėl padaugėdavo, tokį vardą1' prie savo“ turimojo kine, — aiškino jis. — Lygiai
bet ta pati neperžengiamoji riba Algirdo. Jaunublįo šelmiško nuo toks, tik šitas be ūsų: ir galva,
vis sukdavosi apie dividešimt še širdumo pakaukta: ■ Vaiče. ūl
kaip ropė, ir kojos ilgos, lenktos,
šis. Nuo to paskutiniojo, dvide dar-‘ panoro : nuodugniau sužino’ i kaip raitelio, ir krypuoja, kaip
šimt septintojo, pamažu pradėjo ' ir ‘apie pūtį Pėnktulį, ne3 Gabi ė- nupenėta žąsis. O kai juokiasi, tai
byrėti, kai padaugėjo progų' Išlįs 'rtukas, Įrodinėdamas savo kata tarytum medinis arklys žvengia.
ti į kitus fabrikus.
1 ■ r
likiškumą,'-negalėjo išvengti ne
Nors Gabrėnukas naująjį api
Gabrėnukas, penktasis čia, pa paminėjęs Kruzės istorijos.
būdino
gana tiksliai (tik gal dėl
gal Robinzono Kruzės didvyrius
01 Vaičeliūnienė — visi žiro;,'
pats buvo pasivadinęs Penktu 1 u jos taupumą: pinigų kapšą nešio galvos reikėtų mažo komentarėji nuo pusės kaktos, maždaug
ir kiekvienam naujam prisistaty jasi ant kaklo, gyyeno sausa duo lio:
pradedant į viršų, buvo gana susdavo šituo vardu.
na“ ir iš 'mėsinės' parsitiešamus mailėjusi, žemiau ausų lyg ir
— Penktuiis Gabrėnai, —- bū kaulus virindama ir atidėdinėjo
pasiputusi, o nuo apatinės lūpos
davo,' atsakys jis susipažindamas, ateičiai kiekvieną
nusipirktą
nors jo vardas nei Penktuiis, nei maisto, net ir žuvies dėžutę, slėpė žemyn — vėl gerokai laibesnė),
šeštulis, bet tikrų tikriausias Al šokolado plytelę, vis pagalvoda ir antrasis vardas nieko neužkrėtė
Tiesa, jis gavo dvi pavardes,
girdas.
• •ma, kad dar1 gali būti juode m ų
Vaičeliūnienė, išgirdusi tokį dienų. NbrS ir čia pirmieji metai bet nė viena ne Gabrėno. Už
keistą vardą, ilgai pati sau’viena nebuvo kažin kaip balti, Vaičfeliū- akių dėl kiek savotiško jo kojų
ir
krypuojančios
svarstė, galvojo ir lingavo galva, niėnė patyrė, kad ‘ jie vis dėlto susidėstymo
kol pradrįso pro mašinų užpakalį žymiai sotesni už daugelį dienų eisenos prigijo Kepto Antino
vardas. Akyse šitaip niekas neiš
ateiti ir paklausti:
Vokietijoje. Bet begalinis taupu
— Tu, vaikeli, musėt nekata'i- mas ir čia vertė spausti, o ji net drįso į jį kreiptis. Dėl Panašiejaus jis nepyko, nors ir tuo vardu
kas?
iš Vokietijos atsivežė tris mažas ne dažnai buvo minimas. O Pana— Kodėl? Katalikas!
dėžutes kiaušinių miltelių, dėžę
— Tai kad tavo vardas ne1 pieno miltelių1 ir dar šį tą. Nesiš šiejum praminė jį dėl nuolat ir
šioks, nei toks. Aš manau, kad to vaistė ir čia kąsniu, o Gabrėnukui nevietoj vartojamo prieveiksmio
kių katalikai, musėt, neturi C sušėrė net dvi plyteles šokolado, „panašiai“.
Tikroji jo pavardė Činga, jei
gal aš nenugirdau. Pasakyk kaip besiklausydama apie Kruzę. Ar
norite — Andrius Činga. bet Ingi tavo vardas?
ne keturias tik dienas pietų per trighaman užkliuvę ir išgirdę tas
, —Penktuiis! ■ 1
traukos metu, kai užkramto, žiu- dvi pravardes neištempkite ausų,
— Na, matai! Penktuiis! Kalu skaniau burnoj po pietų.
neišplėskite akių, tarytum iš eg
koks žydas ar vokietis. O tu sa
Bėgriauždamas jis ir pasakoja lės iškritę, nes ir Keptas Antinas
kai, kad katalikas. Tai arba tu
ir Panašiejus tai vis tas pats
sau; tarpais pertraukiamas jos
meluoji arba čia-kažkas ne taip.
moteriškė gerai nebesugaudy- činga.
Ir Gabrėnukas kaito ir raudo, kai
činga su Kenetu tebevežioio
rėk, Vaičeliūnienė jau ‘patogiai davo girdimosios istorijos narplių
medvilns ryšulius, kai Viksva su
įsikvarklinusi siūlų pintinėje, o siūlelių.
— Tai pipiras! Tu man mokėk juo susipažino
Gabrėnukas ir suka pas ją. Ta jam
— Norėjau pasiūlyti tamstai
iš žiursto kišenės ištrauks pusę šitaip pasakoti! Kaip koks kuni
gas, — gyrė kitiems vaikiną, su įstoti į mūsų skyrių, — gal pusan
plytos ir sako:

K BARENAS
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nių voras, regi jų vargą, girdi ių
skundą šiaurėje, atsimena prie
spaudą Lietuvoje ir raminasi
malda, prašydamas, kad Dievas
duotų savo tarnams „šventą kan
trybę“ ..

kimas. Tai šauksmas paklydusio
nakty, tai šauksmas sužeistojo. Jis
prasiveržia žmogaus išbloškime iš
tėvynės“ (165 psl.).
A. Baranauskas nebuvo prievar
ta išblokštas iš Lietuvos: tai aukš
tesnio mokslo troškimas vertė jį
1850 m- keliauti į Petrapilį ir iš
gyventi išblokšto žmogaus pergy
venimus. O tie jo pergyvenimai
tokie jautrūs ir gilūs, kad ir šian
dien — beveik po šimto metų —
stipriai paliečia skaitytojo jaus
mus.
Žmogus visuomet jaučia orga
nišką ryšį su savo šeima, ir kiek
vienas būtinas atsiskyrimas iškelia
jam patį pagrindinį klausimą:
„Kažin, ar grįšiu .. . gal nebrasiu
tėvelių...“. Juk tas klausimas
toks aktualus ir jautrus ir visiems
tremties lietuviams, kurie puikiai
žino tėvynės ilgesio prasiveržimą,
tartam šauksmą naktį paklydusio.
Tačiau A. Baranauskas nesiblaško: juk jis tik laikinai išva
žiuoja, juk jis netrukus vėl grįš į
tėvų žemę. Laikinis pasitraukimas
iš tėvynės tačiau jį nuteikia filoso
fiškai, ir jis įsigilina į tėvynės
esmę: kas ji yra, kodėl ji tokia
brangi, kodėl jos negali atstoti
turtingesni ar net puošnesni kiti
kraštai ...
Poezija nereikalinga filosofinių
sąvokų. Dėl to ir poetas papras
čiausiais žodžiais pasako, kad Lie
tuva — „mieliausia mūsų motinė
lė“ ir, ją apleidžiant, pergyvena
mas ir savų-namų apleidimo jaus
mas. Poetui nesvarbu, kad Lietu
va vargana ; gal dėl to ji jam dar
brangesnė, nes jis žino jog Rusi
jos ekonominis spaudimas tam
kaltas.
Tačiau yra dar viena nelaimė —
Lietuvos dvasinis teroras, nes ru
sas „anei rašto, anei druko mums
turėt neduoda“, norėdamas leng-’
viau žuvauti aptemdytoje Lietu
voje. Jauno klieriko viduje kyla
dajopas jausmas: maištas prieš
prispaudėją („kad tu, gude, ne
sulauktum“) ir pasitikėjimas Die
vo Apvaizda:
■, Bus, kaip Dievas duos, ne tavo
priesaikai nedori!
Poeto jausmai sujudinti. Jis
savo dvasios akimis regi tremti

Poetas ir svetimoje šalyje mato
tekantį upelį, gražų sodą, bet vistiek jo širdį spaudžia skausmas ir
varsto ilgesys. Pasak Dr. Pr. Gai
damavičiaus, „išblokštas žmogus .
naujoj tikrovėj pasijunta kaip
tuštumoj: čia nieko nėra pažįsta
mo, nieko savo, čia niekas jo ne
riša“ (157 psl.).
Taip, ir čia teka upė, bet ii
svetima, nes jos vandenys neper
sisunkusios gailiomis tautiečių
ašaromis; čia yra sodas, bet tarp
io medžių šakų ūžia svetimas
šiurkštus vėjas. Svetimame krašte
poetas jaučiasi praradęs savo čia,
netekęs gimtosios žemės įkvepian
čios vitalinės jėgos.
Eiklios mintys skrenda į Lietu
vą, kur „meilės ir šventųjų
verksmų upės teka“, kur be vėjų
linguoja medžiai, nes tautiečių
„širdys gilios“ sunkiai dūsauja ir
aimanuoja.
Jautrų poetą tartum hipnozas
veikia lietuvių vargas, kai jis įsi
vaizduoja ten valgomus „vargų
pietus“, kai atsimena žmonių
„vargais dūšias gyvas“. Savo •vi
diniame apmąstyme jis pats save
klausia ir pats nesvyruodamas
at;ako į esminį klausimą:
Čia man širdį skaudžia
svetima šalelė
[griaudžia
kad neskamba, kad nesiaudžią
ašarų giesmelė . . .
Gili ir prasminga mintis: tikra
meilė nesidairo patogumų ir ištek
liaus; pamiltas gimtasis kraštas
brangus ne dėl utilitarinių išskai
čiavimų, bet dėl jo integralinės
lietuviškos dvasios, kuri okupaci
jos metu -gali būti sužalota ar iš
kreipta. Esmę sudaro savas čia —
sava žeme ir savi žmonės, kurių
net aimanos ir vargai sudaro es
minę jų buities žymę.
Ak, juk tas pats A.Baranauskas,
gėrėdamasis
Anykščių šilelio
vaizdais, spalvomis, kvapais ir
garsais, dar prieš metus (1858) tą
patį teigė: jam tada lakštingalos
giesmė priminė ne ką kitą, tik
Lietuvos dainas.
♦ ♦ *
Gyvename tremties laikus.
Neturime kontakto su tėvyne,
tik atsiminimais, kaip ir A. Ba
ranauskas, ją lankome. Regime
tėvynės laukus, upes, piliakalnius,
sodybas, girdime žmonių aimanas,
įsivaizduojame jų „verksmų pie
tus“.
Ir svetimuose kraštuose naprigyjame.
Gaivina mus lietuviška dvasia,
apsireiškianti lietuviška kūryba —
dainomis, muzika, 1 eilėraščiais,
apysakomis. Įsivaizduokime, kas
mus gaivintų, jeigu numotume
ranka j lietuvišką kultūrą, jeigu
netiestume rankų į savas knygas,
į tautodailės kūrinius.
Tai mus verčia susimąstyti ir
padaryti atitinkamas išvadas.

tro mėnesio nesulaukęs iš jo jo
kio nei žodžiu, nei raštu pareiš
kimo užkalbino Viksva.
— I skyrių? — nepatenkintas
sužiūto Činga. — O ką jūs man,
panašiai, duosite skyriuj? Ims.te
pinigus, pavyzdžiui, o aš nieko
negausiu.
— Męs tikime savo žmonių lie
tuvišku sąmoningumu. Tikime,
kad jie supranta bendruosius lie
tuviškus reikalus. O šiaip — nei
perkame, nei parduodame, — ra
miai atsakė Viksva.
— Tai dar aš pažiūrėsiu, pana
šiai, gal įstosiu.
Naujas susitikimas su Činga
buvo jau tada, kai jis tampė pin
tines Kol vežiojo medvilnę, čin
ga ir liko Činga. Niekur jis ypač
ryškiai nepasireiškė. Kartais, tie
sa, atėjęs rūkyti, prie kitų skar
džiai nusižvengdavo iš savo pasa
kyto kokio nors ciniško sąmojo,
kuris iš šalies žiūrint atrodė nei
šiam, nei 1am, bet tai beveik ir
viskas. Keletas labiau prie keiks
mo vyrukų vis dėlto susigiminia
vo su juo Jei tokie rasdavo pro
gos su kuo nors apie jį išsišnekėti,
jie labai nedaug, bet kartu ir be
galo daug pasakydavo.
—O, Činga!
Pasakydavo jie ir giliai atsidus
davo. Činga! Tas jų atodūsis prie
jo pavardės reiškė, kad tai esama
dide'ės asmenybės, su kuria ne
susilyginsi, kurios repasivysi ir
nepralenksi. Su šitokiu giliu ato
dūsiu Kauno padugnės minėdavo
n’ėšiko Tanano pavarde. O tas
atodūsis reiškė ir pagarbą ir be
prasmišką pavydą. Nepasiekiama
sis štai kas! Gali tu ravydėti Čingai, bet nei taip keiktis sugebėsi,
nei tokių nešvankumų sugalvoti
mokėsi.
šitie autodūsiai kilo daugiausia
r>ėl jo veiksmu už fabriko sienų
Kažkur jie oasimatvdavo, kažkuię
kartu nugerdavo, kažkur surasda
vo bendrų interesų, kurie Čingos
naujuosius draugus žavėję švie

LITERATŪRINIS
UŽDAVINYS
Norėdami, kad mūsų skaityto
jai turėtų progos pasivaržyti savo
literatūrinėmis žiniomis, čia įsi
vedame mažą uždavinių skyrelį
Hteratūrinėmis ir kultūrinėmis
temomis.
Pirmajai pradžiai duodame 10
klausimų. Pirmieji 5 yra paimti
iš tremtyje perspausdintų mūsų
klasikų kūrinių, o atsakymų į
antruosius 5 reikėtų ieškoti nau
joje literatūroje.
1. Kurio rašytojo ir kuriame
veikale
minimi
vietovardžiai
Linksmynė ir Sakalynė
2. Kurio autoriaus ir kuriame
veikale kalbama apie Pstrumskį?
3. Kuris veikėjas ir kieno kūri
nyje yra pasakęs šitaip:
— Ar nežinai tamsta, kur mano
Petriukas?
4. Kas yra Traibėnas (kūrinio
pavadinimas ir autorius)?
5. Kas ir kuriame eilėraštyje
dainuoja šitaip:
Ten tai prabėgo mano
[brangiausi
Jaunystės laikai,
Ir pot iek metų pats savęs
[klausi:
Tai vien tik sapnai?
6. Grūstas? Kas ir kur anie jį
rašė?
7. „Baltaragio malūnas“? Kas
parašė tokią knygą?
8. D-’edulionis? Kieno ir kurio
je knygoje jis veikėjauja?
9. Kas yra autorius vienintelės
tremtyje išspausdintosios lietu
vių literatūros istorijos?
10. Kuris poetas ir kuriame
poezijos rinkinyje (nurodyti ir
eilėraščio pavadinimą) dainuoja
šitaip:
Vieną vakarą sugrįšiu vėl
[namo.
Bus Skaidri, šalta žiemos
[naktis.
Švies didžiulės žvaigždės
[tolumoj,
ir beržai stovės šalike1 ėm
[balti.
Atsakymus siųsti „Br. Lietuvio“
Redakcijai. Literatūrinių Uždavi
nių Skyriui, iki balandžio 1 d.
Vienam teisingai atsakiusiųjų
burtų keliu skiriama su atitinka
mu įrašu knygutė „Sudie, pone
Čipse“.

žumu. Iš tiesų tai buvo jokie
ataugai: per dvidešimt ar apie
dvidešimt metų vaikigaliai ir
g.ažiai per keturiasdešimt jau se
niai persiritęs vyras!
iš pradžių ir Gabrėnukas buvo
susiviliojęs energingąja asmeny
be, bet neilgam. Pats jis nebuvo
keiksnys, nesižavėjo ciniškomis
ir šlykščiomis išdaigomis, bet
vaikinui trūko naujumų. Tik kai
vakaruškose Činga pradėjo keti
nėti moterims sijonus ir girtas
suka’iotos po salę, kelnių priekin
įsikišęs iš fabriko pasiimtą babiną, jaunuolis susigėdo, paraudo
ir skubiai išėjo namo — šitokio
debiuto nepakėlė.
Fabrike Činga pradėjo reikštis
tik tada, kai buvo perkeltas išve
žioti pluošto babinų. Kirkindavosi su moterimis kiekviena proga
ir net be progos. Kirkįndavosi ir
žvengdavo, kai šitos imdavo klyk
ti. Kai masino; ūžia, ne visada
būdavo progos teatrui sudaryti —
'o’imesnieji darbininkai neišgirs
davo ir nė’užiūrdavo. Jei sugalvo
davo sutelkti daugiau į savo su
manumą ištiestų kak’ų, jjs pasi
naudodavo pietų pertrauka. Žiū
rėk suriks kur rors už pintinių
ramiai sumuštinius kramsnojančios merginos veriamu, nesą; v.
balsu „Činga! Činga! Help!“ —
tai jau ten iš nasaių herojus puo
la tai iau tyli salė tik suklvkia.
ištysta iš visu pusių kaklai, ir
pro k’yksma; pasigirsta žvengi
mas:
— Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-haha-ha-ha!
Kažkos beprotiškas šiurpas nu
virpa sa’e ir susigeria į sienas ir
į vatą.
— Blogas lietuvis. Jis kvailas,
— pirštu anie smilkinį sukdama
ir į Viksvą žiūrėdama no kelinto
nusižvengimo sako anglė senutė.
— Gal jis kvailas. — atsako
Vjskva, — be* ii s nelietuvis, —
užpykęs nuginčiia.
— Lietuvis, — nenusileidžia

„Br. lietuvio“ Redakcija nuo šio
numerio vieną puslapį per mė
nesį skiria mūsų kultūriniam gy
venimui. Jei Gerb. bendradarbiai
ir skaitytojai ši darbą parems, —
ateityje Redakcija numato tokio
mis progomis laikraštį dviems pu
slapiais padidinti.
Redakcija

šv. Tėvas Pijus XII paskyrė
Tarptautiniam
Eucharystiniam
Kongresui, kuris įvyks Barcelonoje, gegužės pabaigoje, Apaštali
niu Legatu kardinolą Frideriką
Tedeschinį.

senutė. — Lietuvos, jis pats sakė.
— Ne, jis karajimas!
— Karajimas? Ne, lietuvis.
— Sakau, kad nelietuvis. Ir jis
nekvailas. Jis chulingas.
— Yes, jis chulingas.
Senutė linguoja galva.
— Jis iš kaceto, — prideda ji.
— Iš kaceto?
— Jis sakė.
— Gal iš kalėjimo, — prideče.
Viksva ir nueina.
Tik tas didysis pietų meto už
puldinėjimas labai greit priė o
liepto galą. Užpuolė jis nepėsčią
merginą, ir šita pliaukštelėjo
Čingai Į ausį prie visų žiūrovų.
Keršydamas už gėdos smūgi; įpy
kęs pradėjo merginą smaugti,
šitoji iš paskutiniųjų griebė jam
už nosies, gerokai aplaužė saujoi
ir apačioj atplėšė nuo palupęs.
Kuo visas tampymasis būtų
baigęsis — sunku pasakyti, tik
žiūrovai neišlaikėt tradicinio abe
jingumo ir bešališkumo ir besi
grumiančius išskyrė.
Pamačiusi kruviną nosį, mergi
na niekam neapsiskundė, bet ir
Činga nuo to karto nustojo šitaip
siautėjęs. Dabar jis susigiminiavo
su Urbin. kuri apiplovė sužalotą
nosį ir nubėgo net ieškoti tvarsto
mosios medžiagos. Kol sugijo no
sis, moteriškė pietų metu vis
slaugydavo sužeistąjį: ne tik nosį
naujais tvarsčiais aplipdydavo,
bet pintinėje pasisodinusi valgy
dindavo net.
Apgijo nosis, bet pamažu sustip
rėjo tarp Čingos ir Urbin gimi
nystė, tarytum kokiais virvaga
liais būtų kas suraišioies šituos
žmones Pietų metų krizendavo
ir žvengdavo tik jiedu vieni viso
je didžiulėje salėje. O kai Činga
rado kartu su Urbin vienoje pin
tinėje įsikvarklinusi bosą, išpūtė
akis.
— Ak, tai. panašiai, šitain, reiš
kia, — suniauroio jis ir nebelau
kė. kol Urbin pasiteisins, nuėjo sau
ir tą dieną visiškai pas ją nebe
pasirodė.
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LIETUVIS

MUSU SPAUSTUVE APLANKIUS

LONDONO LIETUVIŲ
JUBILIEJUS
...Kovo 30 d. sueina iygiai 50 me
tų kai pradėjo veikti Londono
Lietuvių šv. Kazimiero par. Drau
gija bažnyčiai ir kunigui išlaikyti.
Tą pat dieną sueina 50 metų, kai
pirmu kart savoje lietuviškoje
bažnyčioje buvo atlaikytos lietu
vio kugo pamaldos, šiam įvykiui
paminėti susirinks draugijų pir
mininkai, garbingi svečiai ir kiti
Londoniečiai j Jubiliejaus Vaka
rienę kovo 30 d. 6 vai. vakare par
salėn, 345a, Victoria Park Road,
E. 9.
ŠV KAZIMIERAS BRADFORDE

Kovo 15 ir 16 d. Bradfordo -r
apylinkės lietuviai praleido šven
tės ženkle.
,
Šeštadienį nuo ryto rinkosi lie
tuviai iš plačių apylinkių St.
Ann's bažnyčioje ir, kaip Lietu
voje buvo įprasta, stojo eilėse prie
klausyklų. Kai vietos kapelionas
laikė Mišias, svečias kun,. A. Kaz
lauskas ir kan. B. Martynėllis sė
dėjo ilgas valandas klausyklose.
Apytikrėmis žiniomis per dvi dienas velykinę išpažintį tahko apie
250 lietuvių.
Sekmadienį vietos katalikų bandruomenė šventė Šv. Kazimiero
šventę. Bažnyčia buvo beveik pil
na maldininkų. Giedotų Mišių me
tu giedojo specialiai tai dienai
suorganizuotas vyrų chorelis. Be
to, sol. J. Liustikaitė atgiedojo
nuotaikingą „Sveika, Marija“, o
P. Vytė kai kurias Mišių giesmes
(Sanctus ir Agnus Dei). Pamokslą
pasakė kun. A. Kazlauskas.
4 v.p.p. St. Patrick's salėje gau
siai susirinko lietuviai į iškilmin
gą akademiją. Ją atidarė bažnyti
nio kom. pirm. V. Janulevičius,
j aprašęs į gausiai susirinkusius
prabilti vietos kapelioną, šiam pa
sidžiaugus lietuvių pareigingumu
ir nuoširdumu bei padėkojus vi
siems akademiją rengiant talki
ninkams, paskaitą apie Šv. Kazi
mierą skaitė kun. A. Kazlauskas.
Toliau tęsėsi meninė akademi
jos dalis. Pirmiausia buvo suvai
dintas kun. J. Kuzmickio sc. vaiz
delis apie Šv. Kazimierą — „Re
gėjimas“. Gražiai V. Jokūbaičio
dekoruotoje scenoje vykusiai vai
dino p. Ciegio nugrimuoti „At
žalyno“ vaidintojai: kaliniai —
Daržinskas, Giparas, Taseckas,
Vrubliauskas, Taseckienė, jos ma
žutis sūnus Rimutis Švitra ; kuni
gas — J. Jokubka ir Šv. Kazimie
ras — J.Polikauskas. Vaizdelį su
režisavo nuoširdus visų parengimų
režisierius p. P- Masiulis.
Pertraukos metu M. Vaitkaus
eilėr. „Šv. Kazimieras rojuj“ pa
deklamavo Z. Daržinskaitė. Po to,
publikos šiltai sutikta, p. J. Liu
stikaitė nuotaikingai ir įsigyvenusi
sudainavo St. Šimkaus „Ko vėjai
pučia“ ir Masseuett „Elegiją“,
Visi jautė jos balso pažangą ir
nuolatinę pažangą, Toliau sekė
tautiniai šokiai, kuriuos parengė
p. O. Šergalytė-Peleckienė. Jauni
vyrai ir mergaitės, pirmosios Lie
tuvių mokyklos laidos abiturien
tės, gražiai sušoko Šusta, Žioge
liūs ir Rugelius.
Pertraukos metu visus iki ašarų
sugraudino ir pati nuoširdžiai išsi
verkusi jaunutė deklamatore Biru
te Jurevičiūtė, padeklamavusi Koklytės „Tėvynės ilgesį“.
Dabar su solo dainomis pasirodė
vietinė jėga P. Vytė, kuris, J.
Juškai akompanuojant, padainavo
St. Šimkaus „Vai pūtė, pūtė“, A.
Kačanausko „Mano gimtinę“ ir
A. I.ara „Granadą“ (ispaniškai).
Savo daininką publika sutiko itin
šiltai ir už gražias dainas negai
lėjo jam karštų kutučių.
Po N. Janulevičiūtės padekla
muoto Kjnito eilėr. „I Šv. Kazi
mierą“ vėl su solo dainomis pa
sirodė p. L Liustikaitė. Šį kartą
ji išpildė Gruodžio „Aguonėles“,
Štarkos , Tušti palikti namai“ ir
They coll me Mimi (iš Bohemijos).
Jos solo dainų išpildymas buvo •
rūpestingas, įsijaustas ir
nuoširdus.
Pabaigoje kom. pirm. V Janulevičijs dėkoj > visiems programos
dalyviams, svečiams ir talkinin
kams, kurie nesigailėjo nei laiko,
nei jėgų, kad lietuvių pasirodymas
būtų sėkmingas ir vykęs.
Tenka pa-idžiaugti lietuvių so
lidarumu ir vieningumu, rengiant
religinius minėjimus, kai į juos
susirenka įvairių pažiūrų ir įsiti
kinimų žmonės, valandėlei pagy
vendami viena visus stiprinančia
dvasia. Nuoširdi padėka ir vieti
niam bažni Komitetui su jo pirm.
■ V. Janulevičiumi priekyje. Be jo
ir be jo narių — V. Joniko, J.
Jakubkos, J. Giparo ir P. Zajankausko — sunku būtų ką nors pa
našaus surengti.
(j.k.)

SPAUSTUVĖS KRIKŠTYNOS

Šį šeštadienį, kovo 29 d. 19 vai.
Lietuvių Namuose įvyksta pir
mosios Londone lietuviu spaustu
vės krikštynos. Jau savaitės pra
džioje keletą svečių iš tolimesnių
provincijos vietų yra pranešė, kad
jiems būtų rezervuoti Lietuvių
Namuose
kambariai nakvynėn.
Tikimasi, kad Londone gyveną
lietuviai gausiai dalyvaus šiose
lietuviškos
spaustuvės krikšty
nose.
KETTERINGAS

DELS Ketteringo skyrius per
kovo 8 d. įvykusį susirinkimą iš
rinko naują valdybą, kuri parei
gomis pasiskirstė: Alg. Pužauskas
— pirm., St. Nagys — vice-pirm.,
K. Klėgeris — ižd., V. Stundys —
sekr. ir O. Kaminskienė — narys.
Skyriaus valdyba nutarė pra
šyti 'Centro valdybos sutikimo pri
imti Miss Eleonor Charlton (britų
pilietybės) skyriaus garbės nariu
už jos nuopelnus lietuviams.
CARE paketų reikalu
Skyrių valdybos yra prašooms
pranešti DBLS centrui pavardes
ir adresus asmenų, kuriems norė
tų užsakyti CARĘ paketus.
BALFo atstovas
SVEIKATA BRANGSTA

Sveikatos 'ministeris' Crookshankas pereitą savaitgalį ragino gydytoius ir visuomene ekonomiškiau
naudoti socialinės apsaugos įsta
tymo duodamas lengvatas. Jis pa
žymėjo, kad vien už vaistus vy
riausybė dabar turinkti sumokėti
50 mil. svarų per metus ir ta sąs
kaita nesulaikomai didėjanti. Re
ceptų skaičius padvigubėjięs. -Kad
sulaikyti tų išlaidų didėjimą, vy
riausybė ir norinti įvesti vieno ši
lingo mokestį už receptą.
Jis prašė žmones neprašyti gy
dytojo vaistų bereikalingai, o gy
dytojams patarė prisiminti vaistų
brangumą ir nepasiduoti
įtakai
pacijentų, kurie save įtikinėja, kad
be kurių nors vaistų jie negali iš
gyti, nors jų sveikatai tie vaistai
ir nereikalingi.
EDUARDAS MATUKAS

kurį laiką gyvenęs Lietuvių Na
muose, Londone, šiomis dienomis
pasirašė sutartį su laivų bendro
ve Jackobsen Shiping Com. virė
jo darbui „Davaive“ laive. Perei
tą trečiadienį E. Matukas išvyko
pirmon kelionėn, pažadėdamas pa
rašyti „Br. Lietuviui“ savo įspū
džius.
šeštadienį, balandžio 5 d. 19,30
vai. Lietuvių Namuose, 43, Hol
land Park, London, W.11 bus
įdomi

DBLS
proga.

paskaita

Tarybos •

suvažiavimo

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
„Džiaugiamės ir didžiuojamės
sulaukę pirmojo savoje lietuviš
koje spaustuvėje spausdinto „E r.
Lietuvio“ numerio. Bravo, pasi
ryžėliai! Nenusiminkite dėl sun
kumų, bet drąsiai ženkite į priekį.
Mes visi šiam darbui eisime į tal
ką“.
V.K.
(Skaitytojas iš Bradfordo.)

„Nej augi „Br. Lietuvis“ taip
nusigyveno ir nebeturi bendradarbių, kad straipsnius persispaudina iš užsienio lietuvių laikraščių“.
B. R.
„Tiek daug jau girdėjome apie
VLIKo ir - p. Lozoraičio vaidus,
kad šiurpas paėmė, kai „Br. Lie
tuvis“ vėl atspausdino straipsnį
tuo klausimu — „Laikas, paga
liau, susitarti“. Jeigu neturite
nieko geresnio parašyti, tai ati
duokite dr. Valteriui ir Barborai
redaguoti laikraštį. Jiedu gal iš
mokys VLIKą ir p. Lozoraitį da
žytis lūpas, užuot leidus laiką
Nepartinis
tuštiems ginčams“.

„Nuoširdžiai dėkoju „Br. Lietu
vio“ Redakcijai už straipsnį „Lai
kas, pagaliau, susitarti“. Aš jį
labai vertinu ir tikiu, kad ten yra
išreikšta 90 proc. lietuvių tuo
klausimu pažiūra“.
/
. S. P. Mašalaitis
„Pereitame „Br. Lietuvio“ nu
meryje pasibaigė tęsinys apysa
kaitės „Žąsis“, bet daugelis „Br
L.“ skaitytojų pageidauja, kad
baigtumėte
spausdinti
novelę
„Naylorio adytoja". Mano nuomo
ne kiekvienam skaitytojui būtų
malonu sužinoti pradėtos novelės
pabaigą.
P. Devenis, Cieckheaton

Londonas — tai įvairiausių gun
dymų miestas: krautuvių vitrinos,
parkai, muziejai, teatrai, pamink
lai pastatai, na, ir, žinoma, barboros — viliote vilioję atvykusį iš
provincijos . . .
Matio prisiega mane, išvykstan
ti į Londoną, visaip prigraudeno
ir prisaikdino saugotis pagundų!
(ji žinoma, turėjo galvoje barboras ! . . .). Laikiausi, kiek galėjau,
bet kai generalissimus Trilupaitis
pasisiūlė nuvežti parodyti mūsų
spaustuvę — tai šiam gundymui
atsispirti negalėjau.
Mūšų spaustuvė randasi „proletariškame“ miesto rajone. Spaus
tuvės mašinos įmontuotos dvie
juosė mažuose kambariukuose na
mo rūsy. Tamsūs ir niūrūs šie
kambariukai, o švino, aliejaus ir
dažų garai dar labiau slegia. Bei
čia dirbančiųjų entuziazmas, pa
kili ir viltinga nuotaika nuskaidri
na šią atmosferą. Vyriausias ma
šinistas VI. Dargis šypsodamasis
šveičia mašinas su
kažkokiais
chemikalais ir džiūgauja,
kad
jau . • . blizga! Paprašytas parody
ti kaip ši mašina veikia — jis nuė
jęs į kampą pasukinėjo kokią tai
rankeną ir — mašina pradėjo ju
dėti. Judesiai komplikuoti ir ne
mokėčiau jų aprašyti, bet viena
aišku: baladojasi smarkiai! . . .
Kitame kambariuke lenkas (deja,
lietuvio dar neturim!) lieja iš
švino eilutes su dar keistesne ma
šina.
Po to užėjom į virš rūsio esan
čius „ofisus“. Viename kambariu
ke radom E. Jankutę, kuri kom
ponuoja raides ir dar ką tai išda
rinėja ir jos oficialus titulas yra
kompozitorius. Kitame kambariu
ke sėdi spaustuos direktorius, re
daktorius, korektorius ir dar eibę
pareigų einąs B. Daunoras. Čia
jis žudo savo jaunystę nuo ryto
ligi vakaio, kartais užmiršdamas
ir nuodėmę papildyti, t.y., užsi
rūkyti.
Kokia spaustuvės ateitis. Iš
visko matyti, kad šviesi! Čia
spausdinamas ' „Britanijos Lietu
vis“, pradėtos spausdinti dvi kny
gos, o trečia laukia savo eilės. Yra
vilčių, kad čia spausdins savo
laikraštį ir broliai latviai. Jei vi
dutiniškai seksis — per porą metų '
spastuvė išsipirks, o jei gerai —
per metus ar net -greičiau 1
'
Lietuvių Namuose vakate suti
kau pirmininkiausią B-ųoriną.
—- .Ar jau matei mūsų spaustuvę? — buvo jo pirmas klausimas
— Aišku, kad mačiau — atsakiau.
— N’a, tai kaip atrodo, kaip pa
klausia toPau ir jo akys
riko ?
ir veido išraiška rodo, kad jam
būtų baisiai liūdna, jei neigiamai
pasisakyčiau! ...
— Puikiai atrodo ir visi . wsat '
verti didelio pagyrimo už padary-

tus žygius spaustuvės įsigijimui,
— nuoširdžiai pasakiau.
Iš tikrųjų džiugu, kad mašinos,
kurios kals mums netik kultūri
nes, bet ir materialines vertybes —
jau yra beveik mūsų. Sakau „be
veik“, nes už spaustuvę greitu
laiku reikia įmokėti dar ^460.
Kalbant apie šią skolą — anų
entuziastų -veidais praslenka nusi
minimo ir netikrumo šešėlis. Aiš-

IMIGRANTU TURGAVIETEJE
Ontario provincijos Sveikatos
Ministeris Dr. MacKinnon Phillips
pareiškė provincijos seimelyje, kad
Kanada turėtų suvaržyt imigraci
ją (žinoma, ne anglišką) sveika
tos ir ekonomijos sumetimais. Mi
nisterio žodžiais, pastaraisiais 4
metais DP gydymas kainavęs pro
vincijai 70 tūkstančių gydytojų
darbo dienų ir apsėjęs provincijos
iždui virš $200.000. Savo mintį Dr.
MacKinnon argumentavo faktu,
kad DP tarpe esą 2,5 kartų dau
giau džiovininkų, negu kanadie
čių ir kad dipukai bendrai esą
daugiau palinkę artritizmui ir ki
tom ligom. Todėl jis siūlo suvar
žyt imigraciją kai kuriomis prie
monėmis: imigrantai, be įprasto
sveikatos patikrinimo, turėtų būt
ištiriami, kiek jie yra palinkę li
goms ir kiek jie yra pajėgūs gy
venti visai skirtingose gyvenimo
sąlygose Kanadoje.
Šitokis pasiūlymas rado didelę
opoziciją už semelio sienų. Kon
servatorių organas Toronote „The
Daily Globe and Mail“ paskelbė
vedamąjį straipsnį, kuriame pažy
mėjo, kad gal Sveikatos Ministe
ris ir pasakė tiesą apie silpnesnę
DP sveikatą, tačiau ko jis gali
laukt iš imigrantų, eilę metų ba
davusių ir gyvenusių sunkiose
karo metų sąlygose, kurios turėjo
susilpnyt organizmo atsparumą li
goms. Iš dipukų, esą, negalima
laukt.

Kalbėdamas apie Sv. Ministe
rio statistikos davinius, straipsnio
autorius konstatuoja, kad $200.000
išlaidų keturių metų bėgyje,
ar
po $50.000 metams, nėra taip sunki
našta Ontario provincijai, palygi
nant su ta didele nauda, kurią pro
vincija turėjo iš gyventojų padidė
jimo. Kaip atrodytų, sakoma to
liau straipsnyje, Ontario ekono
minė būklė šiandien, jei provin
cija nebūtų susilaukusi 250.000
naujų gyventojų. Ta masė kaip
tik
sudaro gyventojų skaičių
dviejų pramonės centrų: Hamil
tono ir Oshawa. Kiek mokesčių
būtų
įplaukę. .provincijos iždan.
....
pradedant nuo 1948 metų, neturint
tokio gyventojų prieauglio.

NEPAMESKIM KELIO
Daug kartų esame girdėję ir
patys vartoję tą išmintingą prie
žodį. Dažniausiai jį prisimename
tada, kada kelias jau yra dėl ta
kelio pamestas. O juk būt daug
naudingiau jį prisiminti anksčiau
ir išvengti klaidos.
Taigi — iš vieno kito teko nu
girsti kritiškų pastabų dėl mūsų
veiklos, dėl Lietuvių Namų, dėl
spaustuvės ir dėl „Britanijos Lie
tuvio“. Tas viskas gerai, jeigu ta
kritika yra pagrįsta, konstruktyvi, .
bet nešmeižianti, ir jeigu tas tuo
ir pasibaigė. Bet jau yra negerai
ir daugiau negu negerai, kai to
kia kritika veda prie lietuviškos
veiklos ar lietuviškų institucijų
žlugdinimo ir nėrėmimo. Mėgina
ma teisintis: kadangi man nepa
tinka redaktoriaus veidas, arba
koks nors laikrašty idėtas straips
nis, tai aš neduosiu ir Spaustuvės
Fondui. Pasiteisinimo priežasčių
vra įvairių ir įvairiai mėginama
aiškintis prieš savo sąžinės balsą,
kuris liepia nemesti kelio dėl ta
kelio. Aišku, kad klaidų yra pa
daroma, kad nėra galima visiems
su viskuo įtikti, kad yra vietos
pagerinimui ir laikrašty, ir Lietu
vių Namuose ir mūsų veikloje.
Bet kas iš mūsų gali, ranką ant
širdies padėjęs, sakyti, kad .jis
niekuomet neklysta. „Kas klaidos
nedaro, tas nieko nepadaro“ —
sako gyvenimo išmintis. Smerkti
reikia ne už tai, kad žmogus klai
dą padaro, bet už tai, kad jis są
moningai klaidoje pasilieka. Mūsų
veiklos ir mūsų institucijų atsa
kingi asmenys gera valia priima
kiekvieną sveiką kritiką ir stengiasi, kur galima, tokiai kritikai
paklusti. Jie daro viską, kad kuo
geriau sutvarkius mūsų reikalus
ir kiek galima patenkinti lietuviską visuomenę ir jos reikalavimus
bei pageidavimus. Tačiau nereikia
užmiršti, kad tobulybės beieškant,
susiduriama su didelėmis . kliūti
mis, kad ne visada yra galima pa
daryti kas, norima ir kas yra reika
linga. o taip pat, kad mūsų visuo
menėj yra įvairių pažiūrų, įvairių
skonių ir nėra galima visiems įtik
ti ir visų patenkinti.
Taip pat turime prisiminti, kad
nežiūrint klaidų, nežiūrint trūkmų,
nežiūrint didelių sunkumų ir truk
dymų, buvo padaryti dideli darbai,
kurių niekas negali užginčyti. Per

ku, kad šj £460 skolos debesėlį
turim išsklaidyti mes — nariai ir
apskritai lietuviai. Tautiečiai, ligi
šiol parodę tokį aukštą tautinį ir
kultūrinį susipratimą, tikėkimės,
atliks ir šią pareigą, o tada mūsų
kultūrinio gyvenimo ir ekonominio
gerbūvio ratai jau nesulaikomai
riedės greityn ir greityn — kol
įriedės i Laisvą ir Nepriklausomą
Lietuvą!
K. Valteris

Sveikatos
Ministerio pasiūly
mą patikrint imigrantų sveikatos
atsparumą ir pajėgumą gyvent
visai skirtingose sąlygose, straips
nio autorius atremia tuo argumen
tu, kad Vakarų Europos kraštai
vargu sutiktų leisti Kanadai pa
daryt savotišką atranką ir išsi
rinkt vieną iš šimto piliečių.
Straipsnis užbaigiamas įdomia
mintimi: Nėra nieko tikro šiame
pasaulyje.
Kanada, įsileidžianti
apie 200.000 imigrantų į metus iš
kontinento, nualinto karais, negali
laukt, kad visi jie apseitų be ligo
ninės ar be kalėjimo. Kanada tu
rėtų plačiau traktuot šią problemą
ir žiūrėt, ar pokarinių laikų imi
grantai apskritai yra sveiki ir pa
dorūs žmonės. Atsakymas į šitą
kalusimą esąs teigiamas.
Dr. W. L. Frost, imigracijos ir
karantinų skyriaus viršininkas federąlinėje Sveikatos Ministerijoj,
paaiškino žurnalistams, kad Europoje yra 45 kanadiečiai-gydytojai,
kurie tikrina imigrantų sveikatin
gumų ir X-spiduliais tiria jų plau
čius. Tuose Europos kraštuose,
kur nėra Kanados gydytojų, svei
katą pavesta tikrint įgaliotiems
gydytojams, tačiau šitie imigran
tai, atvykę Kanadon, dar kartą
yra apžiūrimi gydytojų čia. Kad
imigrantų tarpe atsiranda daugiau
palinkusių į džiovą, Dr. Frost ne
sistebi, kadangi, jo nuomone, imi
grantai atvyksta čia iš kraštų, kur
sergančių TB nuošimtis esąs aukš
tesnis, kaip. Kanadoje. Imigrantų
sveikatos patikrinimas svetur tū
rėtų būt griežtesnis, kad nė vie-.
tias džiovininkas čia nebūtų įleis
tas' ir be to dar, kad būtų pati
krinama ar imigranto šeimoje ne
buvo
džiovininkų.
Imigrantaidžiovininkai sudarą netik naštų
Kanadai, bet yra ir tos ligos sklei
dėjai.
Toronto, 1952 m. kovo 7 d.

JAU TRYS APRŪPINTI
87 DAR LAUKIA I

PLB Vok. Krašto V-bos ir Va
sario 16 Gimnazijos atsišaukimas
į pasaulio lietuvius neliko be at
garsio.
Pirmasis atskubėjo „Dainavos"
Meno Ansamblis, Chcagoje.
Antrasis neseniai pasižadėjo iš
laikyti vieną mokinį bendrabutyje
Burlingtono (Chicago) prekių sto
tyje dirbančių lietuvių būrys, ku

rio vardu pasižadėjimą pasirašė
G. Lapėnas, L. Kerelis ir J. Susmaras. Jų išlaikymui paskirtas
gabus mokinys Algimantas Grintalis, gim. 1937 m. rugpiūčio mėn.
3 d. Panevėžyje.
Trečiasis išlaikytojas tai E. ir
V. Mlkaloniai, 367 Jackson St. W.,
Hamilton, Ont., Canada. Jų išlai
kymui paskirta viena iš geriausių
mokinių Mažosios Lietuvos mer
gaitė Ema Šnitaitė, gim. 1940 mt.
kovo mėn. 28 d. Klaipėdoje.
Burglingtono stotyje dirbantieji
lituviai, tarp kitko, šiaip rašo
Vasario 16 Gimnazijos Vadovybei:
„Giliai įvertindami ir supras
dami lietuviškos mokyklos reikšmę
ir reikalą, ypatingai dar svetimame
krašte, jaučiame norališką pareigą
bent mažu įnašu prisidėti prie tos
mokyklos išlaikymo. Atsiliepdami
į spaudoje pasirodžiusį Tamstų
malonų kvietimą prisidėti prie Va
sario 16 Gimnazijos Diepholze mo
kinių išlaikymo, mes Chicagos
dirbantieji
Burlingtono
stotyje
lietuviai,
pasižadame nuolatiniai
išlaikyti vieną mokinį.
... Mes tikime, kad ir kitose
darbovietėse dirbą lietuviai greitu
laiku atsilieps į Tamstų kvietimą
ir, tokiu būdu, Tremties Mokyklai
bus užtikrintos egzistavimo sąly
gos“.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba
ir Vasario 16 Gimnazija reiškia
savo nuoširdžiausią padėką aukš
čiau išvardintiems 3 mokinių išlaikytojams, kurie parodė tokį
gražų pavyzdį kitiems, norintiems
makytis ir toliau Vasario 16 Gim
naziją veikiančią ir ruošiančią mū
sų jaumimą būsimiems sunkiems
Lietuvos atstatymo darbams !
87 mokiniai dar neturi išlaikyto
jų ir su viltimis laukia kas paseks
pirmųjų trijų pavyzdžiu.
PLB Vokietijos Krašto Valdyba ir
Vasario 16 Gimnazija

P A M AL DOS

DGNCASTER — kovo 30 d., 12
vai. Intake's bažnytėlėje velkine
išpažintis ir Mišios.
NOTTINGHAM — balandžio 6
d. Our Lady and St. Patrick's baž
nyčioje.

DEL TAKELIO

daugelį metų išlaikėme mūsų ko
lonijos vieningumą,
pastatėme
Lietuvių Namus, mūsų veiklos ir
reprezentacijos centrą, įkūrėme L.
N. Bendrovę, • mūsų veiklos eko
nominį pagrindą, išlaikėme vie
nintėlį Europoje lietuvių savai
traštį ir štai šiandien jau turime
savą lietuvišką spastuvę, kuri ga
rantuoja „B.L.“, knygų ir k. lei
dimą, — mūsų kolonijos ir visos
Europos lietuvių švietimą ir lietu
vybės palaikymą. Ar tai ne dideli
dalykai, verti mūsų pritarimo ir
paramos? Ar galima dėl smulk
meniškų, o,gal net asmeniškų da
lykėlių — takelių, pamesti tą didį •
jį dalyką — kelią, kurį' mes taip
kruopščiai ir sunkiai sukūrėme ir
kuriuo mes galime pasidžiaugti ir
prieš kelis kartus didesnes kolo
nijas !
Ne! Nepameskime kelio dėl ta
kelio. Trūkumai, klaidos ir kritika
tegu būna savoj vietoj, bet dėl jų
neturime atsisakyti nuo spaustu
vės rėmimo.
Be mūsų paramos
spaustuvė
negalės
išsilaikyti.
Mažai kas gali įvertinti su kokiais
sunkumais dabar kovoja L.N.b-ve
ryšium su spaustuvės pirkimų ir
„B.L.“ leidimu.
Kas bent kiek
nusimano apie šį reikalą, tas žino,
kad negana nupirkti mašinas, kad
prie jų reikia visokiausių priedų,
dažų, švino ir kitokių įrankių, po
pieriaus, na ir reikia apmokėti al
gas tarnautojams. O pajamos pra
deda grįžti labai pavėluotai: užsa
kymus išpildžius, knygas parda
vus ir p. Už kokių 6 mėnesių
spaustuvės reikalai bus jau tvirti,
bet šiandien būklė yra sunki, nes
be bėgamųjų išlaidų reikia ir sko
las grąžinti. Prašoma iš lietuvių
suma yra minimumas, kurią mums
reikia sudėti.
Tūlas gali paklausti, kodėl buvo
imtasi šito žygio, neturint pakan
kamai kapitalo? Atsakymas yra
trumpas: tai buvo vienintelis bū
das išlaikyti „Britanijos Lietuvį“,
gi praktika parodė, kad galima
pasitikėti mūsų kolonijos tautie
čių lietuviškų reikalų supratimu
ir jų parama. Lietuvių Namai bu
vo didesnis objektas^ bet Britani
jos lietuviai jį įveikė. Ar gali kajri
abejoti, kad ir spaustuvės būklė
bus įveikta ? Siųskime Spaustuvės
Fondui savo'svarus ir šilingus,
kiek kas galime ir kaip galima
greičiau.

BRITANIJOS LIETUVIS AR
tačiau noriu iškelti vieną klausi
EUROPOS LIETUVIS
mą, kuris dažnais atsitikimais at
Dabar, kada „Britanijos Lietu vėsina mus nuo draugavimo su
vis“ yra likęs vieninteliu savait vyrais lietuviais.' Atvirai kalbant
raščiu Europoje ir yra pasiryžęs mūsų jauni vyrai yra tikri „ap
aptarnauti ir pasiekti visus po kiauteliai“. Juk tik maža dalis
Europą išsiblaškiusius lietuvius, jaunų vyrų moka tinkamai elgtis
ateina laikas pagalvoti ir apie viešoje vietoje ar mišrioje draulaikraščio vardo pakeitimą. Pra gijoje Daugumas nesupranta pamandagumo
dėjus jį spausdinti savoj spaustu čių elementariausių
vėj, atsiranda platesnės galimy dėsnių ir elgiasi taip, tartum va
kar būtų atitrūkę nuo bandos.
bės jo turiniui praplėsti irgal patį
laikraštį padidinti. Gal yra gali Tenka dažnai nurausti, kai sve
ma užvesti atskirus skyrius Vo- timųjų tarpe mūsų jaunikaitis sre
kiętijos, Prancūzijos ir kitų kraš bia taip, kad girdėti kitame valgy
klos stalo gale, arba atsiraugėja,
tų lietuviams?
Iš to išeinant, ir kyla klausi kad net lėkštės skamba, valgo
mas, ar nebūtų tiksliau perkrikš užsigulęs ir nesugeba suprasti,
tyti „Britanijos Lietuvį“ į „Euro kad šakute nevalia dantis rakinėti,
pos Lietuvį“. Suprantu, kad šis ar peiliu dėti burnon bulves. . .
pakeitimas turi gerų ir blogų pu Ir, nelaimei, būsi iĮkuoneveikta,
jei išdrįsi nors ir labai švelnią
sių: „BL“ tokiu vardu jau eina
ketvirtus metus, kas mūsų emi forma šitokiam draugui pastabelę
padaryti, Jis, girdi, matęs svieto
graciniam gyvenime yra didėlis,
ir netokiose kompanijose dalyva
o gal net rekordinis atsiekimas.
vęs ir niekam sarmatos nepada
Skaitytojai prie to vardo jau yra
pripratę ir visi jį tokiu vardu pa ręs ... O čia, dabar, mat nepatai
kiau . . .
žįsta. Be to, Britanijos lietuviai,
Imkime ir kitą pavyzdėlį-šokius.
kurie ir toliau sudarys svarbiauLinksmavakario pradžioje kaip ir
šią laikraščio pagrindą, gali tokiam vardo pakeitimui pasiprie- dera mūsų charakterio vyrams,
jie laikosi šaltai ir kiurkso kam
sinti.
puose vieniši. Tik vėliau, kai ge
Iš kitos pusės, kitų valstybių
rai paima „ant drąsos“ ima šok
lietuviams
„Europos Lietuvio“
dinti.
Žinoma, „pasidrąsinimui“
vardas būtų priimtinesnis, o ir
išlaikyti ribą gana sunku, o dar
patįes laikraščio rėmai po nauju sunkiau šokti su „persidrąsinuvardu praplatėtų.
siu“. Ir vargas, jei šitokiam drą
Būtų gerai, kad daugiau skaity
suoliui atsisakytumei eiti šokti.
tojų pasisakytų šiuo reikalu ir
Atsiranda tokių argumentų, tokių
pareikštų nuomones dėl „BL“
priekaištų ir senų sąskaitų, kad
vardo pakeitimo į „Europos Lie norint išvengti didesnio skandalo,
tuvį“.
reikia noromis nenoromis skubėti
Britanijos lietuvis
į namus.
Nepaslaptis, kad bet koks pasi
VYRAI, NEPURKŠTAUKITE!
linksminimas jau skaitomas pavy
Prieš kurį laiką teko viešėti miš
kusių, jei jis baigiasi be triukšmo
rioje draugijoje.
Vieno vyresnio
ir didesnio incidento. O kas juos
amžiaus vyriškio buvau puolama,
sukelia taip pat nepaslaptis.
kad, girdi, mes lietuvaitės dažnais
Todėl, vyrai, nepurkštaukite jei
atvejais „nusikalstame“ prieš lie mes kartais mieliau einame pa
tuvius vyrus, draugaudamos su
šokti su blaiviu mokančiu gerai
svetimtaučiais, o kartais pasitaiko,
elgtis svetimtaučiu, negu su savo
girdi, ir tokių, kurios išteka už
„ant drąsos paėmusiu' tautiečiu,
svetimtaučių tuo tarpu, kai lietu nors mintyse ar pokalbiuose ir
vaičių ir taip didelis trūkumas
dažnaikartojame-—: kodėl gi mūsų
jaučiamas.
Jonas ir Petras negalėtų elgtis
Nesiimu
šitame
trumpame
panašiai? Juk mandagumas ir ge
Straipsnelyje ginti lietuvaičių, ku
ras elgesys nieko nekaštuoja, o
riančių mišrias šeimas, tai supran
už jį tiek daug galima nupirkti!...
tama, yra tautinis nusikaltimas,
Barbora
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GELBEK VIEŠPATIE - ŽŪSTAME
Sunku numanyti, kas būtų nu
tikę, jei Didžiausios Žvejus būtų
paglemžusios Genezareto
ežero
bangos. Gal Kristus būtų pasirin
kęs naujus apaštalus, o gal savo
Evangeliją būtų kitu būdu skel
bęs. Tačiau Galingoji Ranka au
drą nutildė, ežeras nurimo, o apaš
talai toliau tiesė kelius į gėrį.
Lengva, tačiau, atspėti likimą
žmogaus, kuris nei šaukiasi Vieš
paties pagalbos nei pats grumiasi
su bangomis. Jis žus. Ilgainiui žus
ir bendruomenė, kuriai jis prik
lauso, ir tauta, kurios jis yra na
rys.
Taigi ir mes murkdomės gyve
nimo bangose, su jomis nekovo
dami, net mažiausio šapelio nesigriebdami, paskutinės išsigelbėji
mo vilties. Nes skęstame. Neskęsta
būrelis apaštalų, kurie sudarė ma
žą Izraėlio tautos dalelę, kurios
jis būtų napajutęs. bet skęstame
mes, kartu traukdami į dugną ir
savo tautą. Dar keli, dar kelioli
ka, o gal dar keliasdešimt metų ir
mūsų kartos gyvenimo takai bus
apžėlę usnėmis, o ji pati ramiai
sau ilsėsis smėlio kalneliuose.
Bet ne tai mums rūpi. Juk kiek
vieno žmogaus dalia yra vienokia:
sublizgėti gyvenime, kaip erdvėse
sublizga meteoras, ir išnykti, sa
vo vietoje paliekant jauną atžaly
ną — savo vaikus, kurie vieni po
kitų turės tęsti tautos generaciją
iki pat pasaulio pabaigos. Tad
mūsų didysis palikimas — mūsų
busimųjų kartų tęsėjas — mums
rūpi.
Vai su kokiu dideliu nusiminimu
tenka konstatuoti, kad tas mūsų
palikimas,
toks
svarbus savo
esme, yra toks mažas savo apim
timi. Negailestingo gyenimo ban
gos pasiglemžia ne tik mus, bet
ir mūsų
vaikus, tebeglūdinčius
mūsų galiose. Taigi, su mūsų žu
vimu, pamažu žūsta ir mūsų tauta,
nes jos prieauglio klausimas yra
katastrofiškoje padėtyje.
MIRTIES KOLONIJA

• Kad nebūtų veltui aušinama
burna, štai faktai: vienoje Angli
jos lietuvių kolonijoje yra 51 šei
ma pačiame gyvenimo pajėgume.
Iš jų 43 šeimos yra .visiškai „be
vaikės“, 18 — turi tik po vieną
vaiką, kurių 4 yra atsivežtiniai,
7 — po 2 vaikus, kurių 8 atsivež
tiniai ir 1 šeima 4 vaikus, kurių
visi atsivežtiniai. Vadinasi 51 šei
moje apie 5 metų laikotarpyje gimė
tik 20 vaikų, arba 36 su atsivežti
niais. Tokiu būdu vienai šeimai
netenka nei po vieną vaiką. Su
prantama, kad ši kolonija po neil
gos eilės metų yra pasmerkta žūti.
Nesant gimimų statistikos-, sun
ku nustatyti gimimų skaičių aps
kritai, tačiau yra davinių manyti,
kad jie nedaug prašoka gimimus
minėtoj koloniioj. Iš to seka iš
vada, kad visos Anglijos lietuvių
dienos yra suskaitytos. Gi, turint
galvoje, kad daug šeimų yra miš
rios, šias jų gyvenimo dienas dar
gerokai sutrumpina.
Bet gi, atrodo, ne tik vieni An
glijos lietuviai žiūri mirčiai į akis
Kažin, ar daug geresnė padėtis ir
kituose
lietuvių
gyvenamuose
kontinentuose. Antai Australijoje,
vienoje kolonijoje, susidedančioje
iš 51 šeimos (sutapimas!) tėra tik
53 vaikai. Gi vienoje Kanados lie
tuvių kolonijoje, kurioje yra arti
1000 lietuvių, tėra tik 80 mokykli
nio amžiaus vaikų. Tegul dar te
nai būna 80 kūdikių ir 80 viršmokyklinio amžiaus vaikų (neturiu
tikslių davinių — A.K.), tai vistiek
tik kas keturiems lietuviams teks
po 1 vaiką. Pačioje Lietuvoje taip
pat, vargu, bus geriau. Jei taip,
tai su pagrindu galime šaukti: gel
bėk, Viešpatie — žūstame.
KLAIDINGAS PRINCIPAS

Vieno vaiko principas šeimoje
tautai reiškia staigią mirtį.
Du
vaikai jos egzistencijos taip pat
negarantuoja, o tik pratęsia mir
ties agoniją. Tik trys, vaikai lai
duoja jos gyvenimą su labai maža
tendencija progresuoti. Palaiminta
tauta, kurioje šeima gimdo 4, 5. 6
ir daugiau vaikų. Tokia tauta au
ga, plečiasi ir užvaldo pasaulį
Mūsų tauta mums žinomų am
žių bėgyje niekados gyventoju
atžvilgiu žvmiai neprogresavo
Tuo tarpu kitos tautos išaugo į
milžiniškus kolosus. Antai Anglija
Vytauto Didžiojo laikais priskaitė
savo gyventojų tiek, kiek ano me
to lietuvių tauta (apie 6 mil.).
Šiandien ji priskaito apie 50 miltik savo saloje, o kur kolonijų,
dominijų ir kitų užjūrių angliški
gyventojai. Brazilija tik per pas
kutinius 10 metų gyventojų at
žvilgiu pakilo iš 40 mil. į 52 mil.
O kokiu spartumu auga Kinija,
Japonija ir, pagaliau, mūsų „ge
rieji“ kaimynai Rusija, kuri nuo
1913 m. iki šiandien iš apie 130
mil. pakilo iki 200 mik, Vokietija,
kuri tik nacių laikais priaugo apie
kelioliką milijonų, ir kitos tautos.
Ir reikia atsiminti, kad pastarųjų
tautų prieauglis pakilo didžiųjų
revoliucijų ir karų metais. Tik
mūšų tauta, laikydamasi „zweikinderio’- ir panašių sistemų šliau
žioja vietoje.
Mūsų tautos prieauglio klausi
mas nebūtų toks opus, jei ji gy
ventų ne tautų susikryžiavimo ke

lyje, kur reikia gintis nuo užpuo
liko, kovoti, grumtis, Konkuruoti,
o kur nors džiunglėse, kur sveti
mųjų ranka nesiekia, kur amžina
ramybė paukščių čiulbėjime ir
lapų šlamėjime. Bet gi dabar ant
kiekvienos mūsų žemės pėdos turi
stovėti gyva jėga, į kurią kiek
vienas tironas, besikėsinąs į tau
tos laisvę, atkąstų savo dantis.Tos
jėgos ne buvo, nėra ir jos nebu
vimo pasekmėje šiandien ir mes
velkame naštą, o pasilikusieji —
vergijos jungą. Ir kažin, ar ši bai
sioji nelemtis būtu ištikusi, jei lie
tuvių tauta savo prieaugliu būt 1
progresavusi lygiagrečiai su ki
tomis tautomis? — Juk pasauly
džentelmeniškumo nėra, ir didesne
tauta neužaugą veikiau paspirs,
kaip paglostys. Dėl to ir mes įsa
me mindžiojami, spardomi ir nie
kinami, nes esame neūžaugos tau
tos vaikai . .. Taigi, ne ramių te
ritorijų ieškoti mums reikia, bet
augti, bujoti ir visais atžvilgiais
klestėti.
Bet kas įvyko, įvyko. Praeities
klaidų neatitaisysi. Gali tik nu
traukti jų darymą ir pažiūrėti ke
lis šimtmečius į priekį. Tačiau,
kaip gaila, toji klaida daroma ir
dabar. Dar blogiau — ji yra dar
didesnė, o jos pasekmė — liepto
galas.
Tad mūsų atžalyno plotai plės
tini. Ypatingai jie plėstini trem
tinių tarpe, nes mūsų parsivežti
seni ir pavargę kaulai be jaunų ir
veržlių jėgų, kažin, ar beatneš
tėvynei daug naudos. Nenulems
tautos ateities ir daugelio mūsų
propaguojami traktoriai, sunkveži
miai, darbo Įrankiai ir visokios
parsigabentos gėrybės. Tik jau
nas, gajus ir nuolat besiplečiąs
atžalynas pastatys ją ant tvirto ir
saugaus pagrindo.
Šitas klausi
mas statytinas šalia mūsų laisvės
klausimo, o skaitlingų šeimų tė
vams įsidėmėtina, kad jų misija
yra tolygi mūsų tautos didžiųjų
patrijarchų misijai. Taigi, tebūnie
grąžintas Viešpačiui ir tautai de
naras, kurį mes esame paslėpę
žemės gilybėj, su aukštais procen
tais, kad kartais už savo apsilei
dimą nebūtumėm dar žiauriau
nuteisti, kaip esame nuteisti da
bar.

Vadinasi, Lietuvos teritorijoj gali
tilpti apie 10 mil. gyventojų, ku
rie iš savo žemės turtų bus sočiai
pavalgę ir gražiai apsidengę. O
tolimesnės ateities gyventojų pro
gresu ir jų materialine būkle pasi
rūpins mūsų tautos išmintis, kuri,
toli gražu, neišnaudota glūdi mū
sų potencijoje, mirštančioje kartu
su numis. Pagaliau, juk Dievas
davė dantis, tai Jis duos ir duonos,
kaip ją duoda vandenų lelijai ir
padangių vyturėliui.
VISUOTINA ATSAKOMYBE

Tačiau, kaip ten bebūtų, tautos
prieauglio reikale vieni tėvai ne
gali būti atsakomingi. Į šį klau
simą reikia žiūrėti varstybiniu ir
visuomeniniu požiūriu. Valstybė,
organizacijos ir net pavieniai as
menys privalo jiems ateiti į pagal
bą. Kadangi savo valstybės tuo
tarpu neturime, tad bent visuo
menė šiame reikale turi efektyviai
dalyvauti. Šalia įvairių tautos,
kultūros ir kitų Fondų turi būti ii
Šeinių Fondas, kurio tikslas būtų
šelpti skaitlingas šeimas. Tokiam
fondui turėtų būti ypatingai jau
trūs viengungiai, bevaikės ir mažavaikės- šeimos, ir kiti labiau pa
siturį tautiečiai.
Kadangi tautos
ateitis visiems privalo būti bendra,
tad ir pareigos ateities kūrime ne
gali būti užkrautos ant vienų tė
vų pečių.
Šitokios pažiūros, ypač jas imant
platesnių atvejų prasme, pasekmė
je išspręstu daug ir kitų proble
mų, liečiančių socialinius nelygu
mus, kultūrinę pažangą ir pan.į
Tuomet ne tik viengungiai ir be
vaikės šeimos, bet ir skaitlingesnių šeimų nariai galėtų apsiauti
ir padoresniais batais ir ant savo

pečių užsimesti padoresnį švarką,
o jų vaikams būtų suteikta gali
mybė daugiau įgyti mokslo ir ki
tų dvasinių ir materialinių verty
bių, stiprinančių tautos pagrin
dus.
Deja, iki šiol to solidarumo ne
buvo nė už peną. Tik retas vien
gungis savo prieteliškos šeimos
vaikui „užfundijo“ drabužį, ar
knygą ir dar retesnė bevaikė, ar
pasiturinti šeima parėmė skaitlin
gos šeimos sūnų, ar dukrą, sie
kiančius mokslo. Ne, tūlos tokios
šeimos veikiau įsigijo šunis ir ka
tes, kuriems paaukojo savo sielas,
o suvargusiai seimai su mažais
vaikais nesutinka net savo namo
kampo išnuomoti . . . Tad šitokia
pažiūra daugumoje vyrauja tūlų
mūsų tautiečių sąmonėje. Ji yra
nekintanti, arba mažai tekintanti
ne tik čia kalbamo atvejo plotmė
je, bet ir visur, kur reikia prisidė
ti prie tautinių reikalų. Be abejo,
ir tokie faktai į eina į apimtį prie
žasčių, artinančių mūsų tautos
mirtį.

Čia
apygraibomis paliestasis
klausimas yra be galo aktualus ir
platus. Jis yra susijęs su daugybe
problemų, kurių kiekvienai paliesti
nebeužtenka siaurų vieno straips
nio rėmų. Dėl to jis yra plačiau
nagrinėtinas
ir
propaguotinas
spaudoje,
valdybų posėdžiuose,
narių susirinkimuose ir visur, vi
sur. Daugiavaikių šeimų idėja,
kaip neišvengiama tautos gyveni
mo, progresavimo ir genijaus pa
sireiškimo
būtinybė,
privalo
sklisti iš mūsų vadovaujančių
sluoksnių lūpų ir pavyzdžių ir
eiti kiaurai visą lietuviškąją vi
suomenę.
A. Kalnius

VARGANOS DIENOS

Tiesa, mūsų dienos yra skur
džios ir negailestingos. Skaitlingų
šeimų sukūrimui jos yra labai ne
patogios. Šiandien tūluose kraš
tuose lietuviška šeima su vienu
vaiku vos gali pramisti. Tūla
šeima labai dažnais atvejais sto
koja pačių minimaliausių sąlygų
savo vaikus bent kiek padoriau
aprūpinti, pavalgydinti, apdengti
ir išauklėti. Ne vienam tėvui nuo
rūpesčių nuslinko plaukai ir pa
linko pečiai ir ne vienos motinos
veidą išvagojo vargo raukšlės.
Dėlto ne vienam mūsų ir kyla
klausimas, o ką aš duosiu savo
vaikui, kokį kelią į jo ateitį nu
tiesiu, argi ir jis turės per gyve
nimą žengti tais pačiais arimais,
kaip ir aš? . . . Tūli vėl bijosi dar
labiau apsunkinti savo asmeniš
ką nedalią, apsikrauti nemigo nak
timis, prarasti laisvės valandų,
atsisakyti malonumų ir 1.1.
Taip, vis tai yra motyvai. Jie
yra nesugriaunami, išeinant iš
asmeniško požiūrio, bet jie yta
nepakankami prigimties įstatymui,
tautos šimtmečių kūrėjams, patrijotams ir aukų davėjams.
O kaip gi, pagaliau, kitos tau
tos ? Juk daugelis jų gyvena to
kiose pačiose, o gal net dar bloges
nėse sąlygose, o tačiau tai jų
neatgrąsina nuo dauginimosi. Už
tenka net atsiminti tūlą mūsų mo
čiutę, kuri naktimis vaikus supo,
akių nesudėjo, o nuo ankstaus ry
to iki vėlaus vakaro grėbė šieną,
rovė linus, kasė bulves ir kitus
sunkius darbus dirbo, o jų, kaip
pupos, maži vaikai paskui jas
rėpliojo, verkė ir šaukė, dar labiau
apsunkindami jos darbą. O kas
atsitiko anų laikų motinėlėms? . - .
Jų aukos jas pašventino, o jų vai
kai tapo Lieutvos dirvų artojais,
kariais, kunigais, kūrėjais. Gal ne
vienas ir šių eilučių skaitytojas
yra šliaužiojęs po aštrią rugieną
paskui savo tėvą ar motiną, o
šiandien, nors ir jirakaite maudy
damasis, kovoja gerą kovą. Ak,
kas būtų nutikę mūsų tautą,
jeigu ir tie, nors ir neskaitlingi
mūsų bočiai, būtų taip „apsiskai
čiavę“, kaip šiandien rnūsų dau
guma . . .
Taigi, mūsų varganos dienos
negali būti priežastimi vengti tu
rėti vaikų, nes jos nėra tokios
skurdžios, kaip mūsų tėvų ir dau
gelio kitų tautų. Tik fiziniai nega
lavimai ir ypatingos priežastys
(prigimties ydos ir pan.) gali pa
teisinti „bevaikes“, vienvaikes ir
dvivaikes šeimas. Mūsų principas
— mažų mažiausia 3 vaikai, jei
norime stovėti vietoje, ir 4-5-6 vai
kai,
jei
norime
progresuoti,
atskleisti lietuvių tautos genijų ir
atsistoti šalia kitų gajų tautų.
Mums tuo tarpu netenka verkš
lenti dėl ploto, kur mes sutūpsime.
Dar 50 nuoš. Lietuvos teritorijos
dirvonauja. Paversime jį derlinga
žeme, pastatysime naujų miestų
ir galėsime apgyvendinti dar 2
kartus tiek, kiek dabar mūsų yra.

J.P. Kedys „Laisvoje Lietuvoje'
nr. 5 kelia sugyvenimo tarp did
lietuvių ir mažlietuvių klausimąJis pripažįsta, kad čia atsiranda
negeistinų reiškinių, kurie trukdo
brolišką tautiečių sugyvenimą. P,
Kedys užsimoja iškelti pasitai
kančius skirtingumus tarp didlie
tuvių ir mažlietuvių ir nubrėžti
bendrus sugyvenimo bruožus.
Pirmoje eilėje religinis skirtin
gumas sudaro plačią dirvą nesugyvenimui. Čia reikėtų laikytis
absoliučios tolerancijos. Kalbos
dialektas
iššaukia
didlietuvių
tarpe nepasitenkinimą ar net pasitičiojimą. Tai yra nesusiprati
mas, kuris neišlaiko kritikos bei
logikos, nes kraujo ir sąžinės gi
miningumas yra daug svarbesni
faktoriai. Toliau eina krašto išo
rinio vaizdo skirtingumas ir ūki
ninkavimo būdas, kas kartais su
darydavo progą mažlietuviams
pasijuokti iš atsilikusio „žemai
čio“ ir p. Mažlietuviai čia turėtų
atsiminti, kad „žemaičio“ bloges
ni trobesiai ir k. yra nė dėl jo ap
sileidimo, bet caristinės Rusijos
okupacijos išdava.

KRATINYS
Ita’ai iš naujo prisimena palik
tus savo turtus Rusijoje. Senato
rius Menghi viešai paklausė užs.
reikalų ministerio ir finansų ministęrio, kas yra daroma, kad at
gautų iš Rusijos italų paliktą tur
tą vertės daugiau 500 milijonų
aukso lirų (apie 100 dol. mil. auk
so dol.J, kurį komunistų vyriausy
bė Rusijoje atėmė iš Italijos pi
liečių.
Žemės reforma Italijoje tęsia
ma. Tuoj bus padalinta 70.000 ha.
žemės bežemiams. Iki metų galui
bus išdalinta apie 800.000 ha.
Mirė šv. Juozapato orientalų
kolegijos rektorius, kuh. Juozas
Zajackiwskyj, bazilijonas. Jis bu
vo Rytų Bažnyčios Kongregacijos
Tarėjas.
Olandijoje katalikųp adėtis žy
miai pagerėjusi. Pietinėje krašto
dalyje yra vietovių su 91 proc.
katalikų. Katalikai sudaro 38,5
proc. visų gyventojų, kai įvairių
sektų protestantai turi 40,8 proc17,1 proc. žmonių nepriklauso nei
kokiai religijai. Viso katalikų Olandijoje yra dabar daugiau
3.700.000
Guatemaloje buvo prieš komu
nistinė demonstracija, dalyvavo
per 50.000 žmonių.
Archeologai pradėjo kasinėji
mus Norman Bay įlankoje, kur
prieš 1287 metus buvo mietas.
Sir Charles Beclher įtėikė Britų
Muziejui 3.000 paukščių kiaušinių
rinkinį, parvežtą iš Pietū Ameri
kos.
Japonijos buv. žemės'ūkio mi
nistras Ryu+aro Nemoti) atvyko
Eurmon derėtis, kad Burma par
duotų daugiau ryžių Japonijai.
Indijos maisto ministęris Roche
Victoria atsakė priimti Rusijos
grūdas, kai paaiškėjo, jog komu
nistai nori gauti iš Indijos dvigu
bai daugiau, negu grūdai kaštuo
ja.
’
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NEPALIKITE PONIŲ, EIDAMI
Į SPAUSTUVĖS KRIKŠTYNAS

JAV NORI SUMAŽINTI
PAGALBĄ EUROPA!

Vašingtone tęsiami apklausinė
jimai dėl prezidento prašytos su
mos pagalbai Europai ir kitoms
laisvoms tautoms pagal Savitar
pinės Pagalbos Aktą. Savitarpi
nės Pagalbos Agentūros direkto
rius Harrimanas ta proga pasakė,
kad didžiausia dalis, apie 214 mil.
svarų teks Britanijai apsiginkla
vimo programai paremti. Britani
ja gausianti 60 proc. visos Europos
ginklų. Prancūzijai skirta apie 142
mil. svarų ir likusi suma bus pa
dalinta tarp kitų NATO valstybių.
Eiumanas prašė viso 2.800 mil.

.-varų.
Kongresas yla tuo reikalu la
bai kritiškai nusiteikęs. Senatorius
Connolly- pastebėjo, kad anksčiau
buvo mėginta įtikinti, jog Marshalio planas turės Europą pagy
dyti, bet išėjo kitaip. Eurojia pati
irgi turinti šiek tiek savimi pasi
rūpinti. Į tai Harrimanas atsakė,
kad marshalio planas išgydė Eu
ropą ūkiškai, bet padidėjęs apsi
ginklavimas uždėjo Europai naują
naštą. Jeigu Amerika dabar apleis
Europą, tada ir Marshalio Plano
vaisiai nueis niekais, ir Amerika
liks viena ir izoliuota gintis prieš
Rusiją ir jos satelitus.

JEI

NORI
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— šeši slovakai, jų tarpe trys
maži vaikai, laimingai pabėgo iš
Čekoslovakijos į Austriją, perplau
kę pasienio upę su senu vokiečių
kariniu automobiliu.
35 m. amžiaus L. Ollarekas, bu
vęs vieno Bratislavoje fabriko sa
vįninkas, jau nuo tos dienos, kai
komunistai nusavino jo turėtą fa
briką, stropiai ėmė ruoštis pabė
gimui su visa šeima ir su draugu
V. Klestinecu, buv. viešbučio sa
vininku. Pastarasis 1948 m. įstojo
į komunistų partiją, kad tuo būdu
įgavųs daugiau pasitikėjimo Ta's
pat metais jie įsigijo seną vokie
čių karinį automobilį ir su juo da
rė bandymus prūde. Pradžioje
jiems bandymai nepavyko ir auto
mobilis nugrimsdavo. Tik kiek vė
liau jiems pavyko su juo laikytis
vandens paviršiuje. Kaimynams
ir pažįstamiems sakydavę, kad jie
šitai darą, norėdami patobulinti
priemones laukinėms antims me
džioti.
Vietos kompartijos pirmininkas,
su kuriuo jie buvo gerai susibičiu
liavę, išdavė leidimą išvykti į pa
sienį ančių medžioklėn. Ollarekas
pasiėmė savo žmona, ir* visus tris
vaikus ir išvyko su draugu „ančių
medžioti’ . Moravos upėje, kuri
skiria Čekos'ovakiją nuo Austri
jos, bėglių naujasis išradimas su®ed“s ir jie turėjo naudotis irklais.
Po didelio vargo jiems pavyko pa-

K ONTINENTIŠKO MAISTO

reikalauk savo krautuvėje Goodfa re marinuoti! silkių vyno padaže,
raugintų kopūstų ir kitų
GOOD FARE
gam i n i ų
LAŠIŠŲ RŪKYMO BENDROVE
Maisto pakavimas — Importas — Urmo prekyba
House of Goodfare, Gordon Street,

Broughton,

Manchester 7.

Telefonas: BLAckfriars 3535/6 & DEAnsgate 6470.
Telegramos: „Good fare, Manchester 7.“

P. Kedys yra nepatenkintas ir
VLIKu, kuris veda netinkamą po
litiką maž. Lietuvos reikalu. Au
torius ragina visus vesti tokią po
litiką, „kad būsimoje Nepriklau
somoje Lietuvoje netektų susidur
ti su bet kokia Mažosios Lietuvos
autonomija ir kad patys vardai
„mažiietuvis“ ir „didlietuvis“ su
silietų į Vieną brolišką visas gimi
nes apimantį lietuvio vardą“.
siekti kitą upės krantą. Savo iarastą „medžioklės automobilį“ jie pa
liko Moravos upėje, patys naktimis
ėjo pėsti miškais, kol, pagaliau,
pateko į amerikiečių zoną.
*

»

*

*

*

*

*

•

•

Prieš metus laiko Graikijoje vos
nekilo privatus pilietinis karas,
kai Costa Kapha.oyannis negau
damas savo busimojo uošvio sutiki
mo tuoktis pagrobą savo mylimą
ją Tassoula Petį acogeorghi ir iš
sigabeno ją į kalnus. Visą Grai
kiją jaudinusi drama pasibaigė
vedybomis, o praėjusią savaitę
jau ir skyrybos įvyko.

Praėjusią savaitę virš Eelgrado aerodromo staiga iš po debesų
išniro Hcinkel III lėktuvas ir ėmė
leistis į aerodromą. Pareigūnai
buvo gerokai nustebinti, kai pa
stebėjo, kad lėktuvas turi Rumu
nijos aviacijos ženklus. Lėktuvui
nusileidus, iš jo įšlipo trys rumu
nų aviacijos karininkai ir du pus
karininkiai ir paprašė azylio tei
sių, nes jie negalėjo pakęsti Ru
munijoje vykstančio teroro
Austras Rudolfas Schmidtas,
dirbąs keliaujančiame cirke, kaip
fakiras „Majo“, paskelbė Lillio
mietse, kad prisikalsiąs 3 coliu
vinimi liežuvį prie lentos ir šito
kioje būklėje išbusiąs 60 dienų.
Per tris mėnesius jis maitinsis
skysčiais, kurie jam bus supilami
per nosies skyles. 1932 m. tas pats
fakiras Bukarešte prisikalęs lie
žuvį išbuvo 24 dienas.
SPORTAS
NAUJAS BRITŲ IMPERIJOS
ČEMPIONAS

Š.tn. kovo n d. Londone įvyko
bokso rungtynės tarp Anglijos
čemppiono Jack Gardnerio ir jo
konkurento
Johnny Williamso.
Rungtynės, kurios tęsėsi 15 roundų, taškų persvara laimėjo Williamsas, tuo būdu tapdamas Angli
jos ir Britų Imperijos sunkaus
svorio čempionu.
Naujasis čempionas Williamsa«
yra jaunas, 25 metų, vikrus, geros
technikos vyrukas. Tačiau bokso
žinovai nededa į jį ypatingų vil
čių ir nemano, kad jis tarptautiniu
mastu galėtų ką nors sensacingo
atsiekti. Tačiau autoritetų spėlio
jimai ne visada yra tikslūs. Savo
laiku, kada Georges Carpentier
paliko Prancūzijos čempionu, bok
so žinovai taip pat galvojo, kad
jis nieko daugiau nepasieks. Bet
Carpentier įrodė, jad jie klysta.
Po ne kurio laiko jis tapo pasaulio
pussunkaus svorio čempionu ir
nugalėjo visą eilę geriausių sun
kaus svorio boksininkų Europoje
ir Amerikoje.
M. K.
SKELBIMAI

Reta proga! Dėl išvažiavimo
geromis sąlygomis parduodamos
„Lietuvių Namų“ akcijos vertės
50 svarų. Teirautis pas p. A. Žu
kauską, 43, Holland Park, Lon
don, W.U.
„Tėviškės žiburius“ užsako ir
pratęsia prenumeratas: St. Kas
paras, 24, Elm Ave., Nottingham.
Senu adresu- J. Mockevičius,
White Hart, Holmfield, Hudders
field, Yorks, nuo balandžio 1 d.,
dėl išvykimo, prašoma nesikreipti.
□ ėmėsiol Linksmai atostogas
praleisti atvažiuokite į Blackpoolį,
pas senus ir naujus pažįstamus.
Visi nuoširdžiai laukiami. Kreip
tis: Mrs. D. Morgan, 62, Holmfield Road, Blackpool, N.S.
Parduodamas geras, gražus ir
patogioje vietoje, vidutinio dy
džio (9 kambarių) namas. Kaina
£1000. {mokėjimas Z250. Teirau
tis: u, Arnold Place, Bradford,
Yorks.

Skyriaus narį
p. S. AMBRASĄ
ir
p-lę H. JAGER'YTĘ

sukūrusius
seimą
sveikiname,
linkėdami ilgo ir laimingo gyve
nimo.
DBLS Lowtono skyr. valdyba
ir nariai

Manchesterio Lietuvių Socialinio
klubo valdybos narį
Vytautą ŠIAUČIULĮ

ir
p-lę Juzę ANGLICKAITĘ

sukūrusius lietuvišką šeimos žibi
nį. nuoširdžiai sveikina ir laimin
go gyvenimo linki.
Klubo valdyba ir nariai
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