
Nr. 41 (269) LONDONAS, 1952 m. SPALIO 9 d. VII METAI

KREMLIAUS
KONGRESAS

Kremliuje (vykusiame 19 kom. 
partijos kongrese, antrąją posė
džių dieną visų Kremliaus valdo
vų dėmesys buvo nukreiptas į... 
Lietuvos delegato, draugo Snieč
kaus l-albą. Draugas Sniečkus 
Kremliuje! „Rojaus" valdovų 
soste!...' Kokia „garbė" visam 
mūsų kraštui... Pirm, negu pasa
kyti, ką draugas Sniečkus kalbė
jo, pažiūrėkime, kas privertė 

z Kremliaus valdovus, leisti drau
gui Sniečkui gaišinti budeliams 
brangų laiką? Kas jam parašė 
kalbą? Atsakymo reikia ieškoti... 
Amerikoje. Kai š.m. rugsėjo mėn., 
dabartinis JAV Prezidentas Tru- 
manas, kalbėdamas Parkersburge, 
pasakė: „Dabar žmonių likimas 
sovietų pakraščio valstybėse yia 
viena didžiausių ir balsiausių tra
gedijų žmonijos istorijoje ir mes 
niekada neužmiršime šitų žmo
nių... Mes niekada nesiliausime 
dirbę, kad padėtume šiems žmo. 
nes atgauti savo teises į laisvę! 
Prisiminkime, kad 1941 m. prez. 
Rooseveltas atsisakė pripažinti 
brutalų sovietų užgrobimą Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos. Mes nie
kada nepritarėm šiam agresyvl- 
niam aktui.

Atsiminkime taip' pat, kad La- 
vyno Dieną 1945 m. ir Kongreso 
atidarymo dieną 1946 m. ir daug 
daug kartų po to aš konstatavau, 
kad Amerika visuomet dirba, kad 
būtų sugrąžinta laisvė Ir ne- 

. -priklausomybė žmonėms, kuriems 
ji buvo atimta jėga Ir perversmu“. 
Šitaip kalbėjo dabartinis preziden
tas. O vienas rimčiausių kandida
tų į jo vietą, gen. Eisenho«eris, 
dar pasakė: „Amerika aiškiai tu
rinti pasakyti Sov. Rusijai, kad 
jos pavergtosios tautos privalo 
būti Išlaisvintos"! šitokias kal
bas girdėjo Stalinas ir jojo štabai, 
o į Jas atsakyti parinko „lietuvi“, 
draugą Sniečkų, atseit, žmogų iš 
krašto, kurio Amerika ne tik' ne. 
pamiršo, bet Ir Jo išlaisvinimui 
duoda vilčių. Todėl ir Kremliaus 
garsiakalbis — Lietuvos delegatas 
draugas Sniečkus daugiausiai 
puolė gen. Eisenhowerį, jo kalbą 
išvadindamas šuns lojimu, kuriam 
„laimingi ir laisvi lietuviai ir vi
si Lietuvos gyentojai ras tinkamą 
atskymą". — Veltui, kalbėjo 
Sniečkus, imperialistas Eisenho
wer! s loja j lietuvius ir tikisi' Juos 
pavergti", suprantama,' kad drau
gas Sniečkus, visų Lietuvos gy
ventojų vardu prašė Kremliaus 
viešpačių apginti Lietuvą nuo 
amerikoniškų imperialistų vergi
jos. Jis pareiškė, kad dar visi lais
vieji lietuviai gerai atsimena 
anuos baisius, Lietuvos gyvento
jų išnaudojimo ir vergijos metus, 
kada lietuvių tauta, pavergta ir 
valdoma anglo-ameri,kiečių impe
rialistų Ir Lietuvos buržujų Ir na
cionalistų, nešė neapsakomai sun
kias kančias, šiandien, Jis, Snieč
kus, esąs laimingas, galėdamas su 
visa lietuvių tauta dalyvauti, kaip 
lygus su Ilgiaisiais, giedrioje, 
gražią ateitį turinčią, komunizmo 
statyboje“... Žinoma, šlovingo
jo gailestingojo, kūrib'ngojo, 
šviesaus, visų pavergtų tautų iš
laisvintojo, mokytojo Ir tėvo Sta
lino adovybėje.

Mes, įvertindami draugo Snieč
kaus lietuviškų reikalų gynimą ir 
užtarimą nuo išlaisvinimo mirštan
čius kančiose plačiosios tėvynės 
taigų lageriuose brolius, Jų ir 
ėavo vardu siunčiame garbinga
jam Lietuvos delegatui at tinkamą 
ir vertingą dovaną — G. Orvelio 
„GYVULIŲ ŪKĮ“. Tik kažin ar 
jis gaus? Brr.

šios savaitės trečiadienio ryte 
prie Londono, Harrow and Weald
stone stotyje, įvyko šiurpi trauki, 
niu katastrofa, kokios nėra buvę- 
šio krašto geležinkelio istorijoje 
nuo 1915 m., kada Gretna Green 
stotyje žuvo 227 keleiviai.

Trečiadienio katastrofoje žuvo 
85 žmonės ir 130 sunkiai sužeista.

Ši baisi 3 traukinių katastrofa 
įvyko trečiadienį, spalio mėn. 8d , 
8 vai., 19 min. Vietinis traukinys, 
ėjęs į Euston stotį, Londonan, 
sustojo Harrow and Wealdstone 
stotyje, keleivių paimti. 14 šio 
traukinio vagonų buvo perpildyti 
keleivių, kurių tarpe daug vaikų, 
važiavusių į mokyklas. Visa grei
čiu į šią stotį įvažiavo greitasis 
traukinys, ėjęs iš Perth į Londoną. 
Susiduriamas buvo toks stiprus, 
kad keturi vagonai stovinčio 
traukinio ir keturi vagonai grei
tojo traukinio subyrėjo į šipulius 
ir viskas susimaišė į vieną krū
vą, kuri užgiovė kaimyninių pe

SUSITIKIMAS SU ŽMOGUM
IS ANAPUS

Berlynas. Amerikiečių karo lėk
tuvą, skridusį tarp Frankfurto ir 
Berlyno, apšaudė sovietų naikin
tuvai. Tą pačią dieną vieną ame. 
rkiečių lėktuvas — super-tvirtovė. 
negrįžo į bazę, skraidęs Japonijos 
pakraščiuose. Spėjama, kad jį bus 
numušę sovietiniai MIG-15.

Leninas nešė maišą, 
Stalinas atrišo, 
Užtat mūsų žemėj 
Ubagų priviso...

— šiandien, 3 vai., 15 minučių, 
prie Hyde Parko stoties lauksiu 
su vienu žmogumi, kuris neseniai 
buvo Lietuvoje, — šitaip kalbėjo 
telefono ragelyje pažįstamas bal
sas, kviesdamas susitikti su ne
seniai pabėgusiu iš Liepojaus 
uosto, žvejų laivo kapitonu, And
riumi Tukleriu.

Suprantama kas, gi mūsų ne
norėtume pasikalbėti su žmogu
mi, kuris prieš keturis mėnesius 
kvėpavo Tėvynės oru, matė Lie
tuvos miestus, girdėjo graudžias 
dainas ir tyliai raudančią ardomų 
sodybų svirtį... Bet, tegu kalba 
jis, Andrius, iš Švedijos atvykęs 
Londonan.

— Sakykite, kas čia per mitin
gas ? — klausia Tukleris, truputį 
išgąstingu balsu, pamatęs Hyde 
Parke kelioliką kalbėtojų, skel
biančių savo idėjas.

— Tai Hyde Parkas. Būtumėte 
labai naudingas kalbėtojas, jei 
galėtumėte papasakoti šiai miniai 
apie „rojų", iš kurio jums pavyko 
pabėgti. Čia, kaip matote, galima 
ne tik savo bičiuliui, pasakyti, ką 
tik nori, bet ir viešai kalbas sa
kyti, kritikuoti visą, kas tik ant 
seilės žmogui užvarva, — aiški
name svečiui, kuris, suprantama, 
perėjęs ne vieną Stalino mokyk
lą, negali šito suprasti.

ANDRIUS TUKLERIS
Jaunas, gerai nuaugęs, šviesių 

garbanų, mėlynakis, ,,TRB 984“ 
Žvejų laivo kapitonas, gimęs ir 
augęs Šventosios uoste, baigęs 
lietuvišką pradžios mokyklą 1944 
m., 1950 metų pardžioje persikė
lęs į Latviją, Liepojaus uostą, kur 
baigė spe. kursus ir buvo paskir
tas tolimos žvejybos laivo kapi
tonu. Jojo sovietiniame pase įra
šyta. kad jis yra Latvijos respub
likos pilietis, turįs teisę gyventi 
Liepojaus mieste.

PLEKŠNIŲ ŽVEJOJIMAS...
— Kaip pavyko pabėgti ir kaip 

ilgai ruošėtės šitam pabėgimui ?
-— Pabėgimo mintį nešiojaus 

nuo seniai. Suprantama, kad su 
tokiu planu ir tokiomis mintimis 
negalima su nieku pasidalinti. 
Kitą kartą, eidamas gulti, bijo
jau, kad per miegus apie tai neiš
sitarčiau, — pasakoja Tukleris. 
— Nuo to laiko, kaip per Ameri
kos Balsą išgirdau savo pabėgi
mo- nuotykius pasakojant T- Griš- 
manauską, su kuriuo buvome ge
ri pažįstami, ėmiau konkrečiai 
galvoti apie savo plano įgyvendi
nimą. Po ilgų svarstymų savo pa

SKAUDI NELAIME
ronų bėgius. Tą pačią akimirką 
antras greitasis traukinys, ėjęs iš 
Euston stoties į Manchester; di
deliu greičiu įvažiavo į griuvėsius 
pirmųjų dviejų traukinių.

šių triujų traukinių susidūri
mas buvo toks nepaprastai stir- 
pus, kad nuo to nukentėjo stoties 
pastatai, o skersinis pėstiesiems 
tiltas, per kurį tuo laiku ėjo daug 
žmonių, sugriuvo į bendrą trijų 
traukinių kapinyną.

Daugiausiai keleivių žuvo l'p- 
kpjiniamje traukinyje, stovėjusia
me Harrow stotyje. Katastrofos 
liudininkai pasakoja, kad visa tai 
įvykę kelių sekundžių bėgyje.

Gelbėjimo akcija pradėta žaibo 
greitumu ir nuostabiai vykusiai 
buvo suorganizuota. Šimtai sa
vanorių, praeivių geležinkelio 
pareigūnai, policija, amerikiečių 
lakūnai, sanitarai, skautai — 
moksleiviai ir net dvasiškiai ne
laimės vieloje atsiradę po keiių 

bėgimo planą papasakojau vienam 
to paties laivo bendradarbiui, ku
ris taip pat jau anksčiau buvo 
juokais prasitaręs apie pabėgimą.

Kai šių metų birželio pradžioje 
išplaukėm žvejoti, abu buvome 
nutarę nebegrįžti'. ‘ Išplaukėm 
penkiese. Likusieji trys nieko nėr 
žinojo ir, mūsų nuomone, jie jo
kiu būdu šitokiam žygiui būtų 
nepritarę. Pirmasis planas buvo 
toks: priartėti prie Švedijos kran
tų, kai likusieji trys miegos. Bet 
tai nepavyko. Tada prikalbėjome 
likusiuosius draugus, jų tarpe 
svarbiausiąjį —mechaniką plauk
ti žvejoti į uždraustą zoną plekš
nių. Mechanikas sutiko, turėda
mas galvoje gražų palną. Faktiš
kai, tačiau, jei 'jis būtų prityręs 
žvejas, nebūtų sutikęs ir, 
ko gera, supratęs mūsų planą, 
nes tokiu metų laikotarpiu mūsų 
numatytuose kvadratuose nė vie
nos plekšnės ten būtumėm nera
dę. Bet. vis dėlto, mes ten žvejo
jome... tol, kol laivas atsidūrė 
netoli Švedijos uolų kranto. Ta
da, tiems, kurie nesutiko su mū
ši}* planu, buvo parodytas pistole

žvejų laivo „TRB 984" įgula, paskutinėje Baltijos jūra kelionėja 
į laisvąjį pasaulį, Pirmąsis dešri ėję — Andrus Tukleris, laivo ka- 

. pitonas, organi zavęs pabėgimą.
to vamzdis... Mechanikas pagra. 
sino išjungsiąs motorą ir tada lai
vui buvo tik vienas kelias — su
dužti j uolas, kadangi stiprus va
karų vėjas nešė jį į krantą. Me
chanikas persigalvojo, persigal
vojo ir jo draugai, persigalvojo 
tiek, kad dabar visi penki esame 
viename Stockholmo metalo fab
rike... Prieš tai mėnesį laiko sė
dėjome švedų kalėjime, kur bu
vome tardomi ir, tarp kitą ko, 
lankomi rusų ambasados apašta
lų, raginančių mus grįžti ir už
tikrinančius, kad viskas mums 
bus dovanota. Kiekvienas mūsų 
žinome, juo labiau mes, sugebėję 

minučių ir teikė pirmąją pagalbą 
sužeistiesiems ir mirštamiems. 
Keliamaisiais kranais buvo paša
linamos sunkiosios vagonų ir gar
vežių dalys, užgriovusios keleivius 
ir iš ten tais pačiais kranais iške
liami su neštuvais sužeistieji ir 
lavonai Tik po keturių valandų 
buvo prieita prie Harrow stotyje 
stovėjusio traukinio griuvėsių, iš 
po kurių girdima buvo silpni ne
laimingųjų keleivių pagalbos 
šauksmai. Karts nuo karto garsia
kalbiai kvietė tylos miinuteli su
sirinkusiuosius, kad geriau būtų 
girdimi sužeistųjų balsai ir ten 
buvo nukreipiama pagalba.

Viename perone stovėjo minia 
susikaupusių žmonių, laukiančių 
bet kokios žinios apie savo arti
muosius, gimines ar pažįstamus, 
važiavusiu^ tais traukiniais. Neį
sivaizduojamai šiurpus vaizdas ir 
stipriausių nervų žmogui veržė 
gerklę ir vertė nuo akių braukti 
ašaras.

įgauti NKVD pasitikėjimą, ką 
reiškia apaštalų pažadas dovano
ti... ' .

GYVENIMAS PABALTIJO 
KRAŠTUOSE

— Ar tiesa, kad paskutiniais 
metais gyvenimo standartas šiek 
tiek pagerėjęs okupuotuose Pa
baltijo kraštuose? — paklausiau

— Taip, žymiai pagerėjo, bet 
tik pažaduose ir penkmečio pla
nuose. Praktiškai kiekvienais me
tais gyvenimas labai sparčiais 
žingsniais blogėja. Taip, pvz., 
šiais metais Liepojaus mieste bu
vo vienas visų gyventojų rūpes
tis: kur gauti pavalgyti? Tiesa, 
kituose miestuose, net ir Rygoje 
maisto galima gauti šiek tiek 
lengiaų. Lietuvoje duonos klausi
mas nėra tiek aktualus, kiek Lie- 
pojuje. Tol, kol Liepojaus gyven
tojai galėjo išvykti pasirūpinti 
maisto į Lietuvą, buvo geresnė 
padėtis, bet dabar, ypač stropiai 
saugomi uostai ir ten niekas be 
leidimo nebegali įeiti.

Privačių krautuvių nebėra nei 
Latvijoje, nei Lietuvoje. Koope
ratyvuose lentynose tuščios. Ret

karčiais, kai geresnių prekių pasi
rodo, tai pirmoje eilėje aprūpi
nami kompartijos nariai, koopera
tyvų vedėjų pažįstamieji. Be to, 
jei tų prekių ir būtų, ne visi gali 
įpirkti, nes kainos yra labai augš- 
tos, palyginus su uždarbiais. 
Uoste sunkiai dirbantieji laivų 
krovėjai per mėnesį uždirba iki 
800 rublių, tuo tarpu kitur dirban- 
čųjų uždarbis yra žymiai mažes
nis, o už 800 rublių, per kyšius 
ir pažintis galima nusipirkti 2 po
ras geresnės rūšies batų. Papras
ti, medžiaginiai su gumos puspa
džiais kaštuoja 80 rublių, prasti 
odiniai 170 rublių- Išeiginė eilu
tė, Čekoslovakijos fabrikų medžia-

Jokia kita tauta neturi di
desnės teisės į savivaldą ir ne
priklausomybę kaip 3.000.000 
Lietuvos žmonių. Lietuvos res
publika buvo įkurta 19J8 m. 
vasario 16 d. kaip moderniška 
valstybė su konstitucine val
džia. Nuo seniausių laikų Lie
tuvos žmonės turi susikūrę sa
vo kalbą, panašią į senovės san
skritą, savo kultūrą ir tradici
jas. Jie nėra giminingi rusams 
ar bet kokiai slavų tautai, bet 
yra kilę iš aiškios tautybės se
nos tautos. Jie nori nepriklau
somybės ir savivaldos kaip prie
monės išlaikyti jiems artimus 
ir brangius idealus - savo kul
tūrą, kalbą, trumpai tariant, 
savo gyvenimo būdą.
Pennsylvanijos gubernatorius 

 J. S. Fine 

gos, — 1.800 rublių, o paprasčiau
sia darbo eilutė 700 — 900 rublių. 
Geresnės medžiagos iš viso eili
nis žmogus negaus. Tai tik išrink
tiesiems ir per ypatingas pažin
tis. Duonos kilogramas (duona 
nepaprastai blogos rūšies „Stali
no kulka" vadinama), kaštuoja 
1 rb. 80 kap., mėsos, jei žinoma 
jos gaunama, klg. 18 rublių, o 
pusbutelis degtinės — 22 rubliai. 
Pirmaisiais ir antraisiais antro
sios okupacijos metais buvo žymiai 
geresnis ekonominis gyvenimas, 
negu 1952 m. Maisto trūkumas 
nebuvo toks opus, kol ne visi ūki
ninkai buvo suvaryti į kolchozus. 
Dabar privačių ūkių nebėra. Ne
bėra ir duonos. Visi, kas tik gali, 
veržiasi j miestus, nes kolchozose 
gyvenimas yra nepaprastai sun
kus. 1952 m. ir 1946 m. daugelis 
susigundė kurtis Klaipėdos kraš
te apleist.uose ūkiuose. Pradžioje 
buvo gerai, bet dabar suvaryti į 
kolchozus, nebegali iš ten pa
sitraukti. Klaipėdoje, kaip ir ki
tuose uostuose gyventojų daugu
ma sudaro rusai. Ten, Klaipėdoje, 
man teko sutikti 1952 N. Metus 
lietuvių šeimoje.

VILNIUJE
1951 m. rudenį teko vieną dieną 

būti Vilniuje, metrikacijos biure, 
kuris įsteigtas viename buvusių 
vienuolynų. Mieste visur tebežy
mu karo sugriovimai ir net pati 
Vilniaus geležinkelio stotis neat
remontuota. Stoties bufete už pie
tus sumokėjau (su 100 gramų 
degtinės) 24 rublius. Stotyje ga
na švaru ir didelis rusų pareigū
nų judėjimas. Vilniaus turguje 
labai nešvaru, girdėti lenkų, lie
tuvių, rusų ir kitų kalbų mišinys. 
Žydų labai maža. Gaila, — sako 
Tukleris, kad būdamas Vilniuje, 
nežinojau, Jog teks apie jį papa
sakoti Jūsų skaitytojams, būčiau 
tikrai daugiau ten įspūdžių pa
rinkęs...

RAUDONOJOJ ARMIJOJ IR 
KOMJAUNUOLIAI

— Sakykit, o kaip su natijo- 
’• ūs ? — paklausiau pabėgusio, 
spręsdamas iš jo amžiaus, kad 
turėjo jam tekti raudonojoj armi
joj būti.

— Buvau Kretingoje mobili
zuotas į tankistus. Laimei, dėl 
tuo laiku sužeistos kojos buvau 
laikinai atleistas, o vėliau išsisu
kau, pasakoja Tukleris. I kariuo
menę imami visi pagal metus, 
šiais metais turi stoti gimę 1933m. 
Naujokai skirstomi pagal sveika
tą ir specialybę į įvairiausius da
linius. Vienį naujokų apmokymą 
atlieka savo krašte, kitiems tenka 
važiuoti į plačiąją „tėvynę“. Tar
nybos laikas — 3 metai. Tiems, 
kurie patenka į aviaciją, laivyną 
ar tankų dalinius, mityba šiek 
tiek geresnė. Pėstininkijoje — 
badas. Kareivis gauna 30 rublių 
mėn. algos, bet tik popieriuje. 
20 rublių atskaito „savanoriškos“ 
paskolos valstybei. Kareiviams 
duodama machorka ir laikraštinis 
popieris bankrutkei susukti. Man 

Nukelta į 4-tą psl.

7 DIENOS
Londonas. Londono viešosios 

policijos kadruose didinama mote
rų — policininkių skaičius. Kan
didatės į šiais pareigas priima
mos nuo 20 iki 35 m. amžiaus.

Londonas. Lankų spauda pra
neša, kad du nežinomi vyrai no. 
rėję jėga pagrobti lenką, dirbantį 
benzino pardavimo stotyje, šiauri
niame Londone. Nepažįstami vy
rai siūlė lenkui važiuoti į Londono 
uostą, kur buvo įplaukęs lenku 
laivas, žadėdami jį pavaišinti ge
rais gėrimais. Kai jis atsisakęs, 
jie jį norėję jėga įtraukti j auto
mobilį. Britų kontržvalgybos ka
rininkai veda šiuo reikalu tardy
mus.

Vašingtonas. Po to. kai D. Bri. 
tanija Australijos salose išsprog
dino pirmąją savo gamybos atomi
nę bombą, Amerikos spauda, įver
tindama šį britų laimėjimą, siūlo 
amerikiečiams ir britams susi
jungti ir tampriai bendradarbiauti 
atominių ginklų gamyboje.

„Washington Star“ tvirtina, kad 
D. Britanija neturėtų savo terito
rijoje atskirai statydinti didžiųjų 
atominių fabrikų, kadangi ji yra 
arti priešo teritorijos.

Stockholmas. švedų vyriausybė 
išsiuntinėjo vienam milijonui 
švedų šeimoms aplinkraštį — 
„Jei kiltų karas“, su karaliaus 
įžnaginiu žodžiu. Aplinkraštyje 
yra nurodoma, kaip reikėsią elg
tis, jei kiltų karas, kaip apsisau
goti nuo šnipinėjimo, nuo lėktu
vų puolimo ir kaip organizuoti 
gyventojų iškeldinimą iš didesnių 
miestų.

Kopenhaga. Ryšium su Sovietų 
"riktą .Danijai nota dėl amerikie
čių bazių šitame krašte, Danijos 
užsienių reikalų ministeris pareis, 
kė, kad tie, kurie galvoja, kad 
bauginimais danus priversią pa
keisti vedamąją krašto politiką, 
nepažįstą danų. Jis pridūrė, kad 
geriau turėti sąjungininkų lakū
nus dabar, taikos metu, negu, ka
rui prasidėjus, šauktis jųjų pa
galbos.

Kairas. Gen. Hussein Amer, bu
vęs Faruko geležinės gvardijos va 
das, bus karo tribunolo teisiamas 
už politiries žmogžudystės. Be jo, 
šis teismas kaltina dar 12 kitų, 
buv. geležinės gvardijos karinin
kų, už panašius nusikaltimus.

Luneburgas. 1913 m. buvęs pen
kias dienas Albanijos karalius, 
Otto Witte, šiuo metu Vokietijoje, 
Luneburgo gatvėse, pardavinėja 
praeiviams laimės bilietus, ku
riuos ištraukia jo pagelbininkė — 
jūros kiaulytė.

Paryžius. Rita Hayworth aplei
do savo vyro rūmus ir apsistojo 
viename Paryžiaus viešbutyje. 
Kalbama, kad visi spėjimai, būk 
ji norėjusi susitaikyti, neturėję 
pagrindo.

Tokio. Jau kuris laikas vyks
iantis komunistų puolimas Korė1- 
joje dar nedavė jiems lauktų re
zultatų, bet 8 Arjnijos žvalgyba 
pastebėjo, kad Kantono—Hanko. 
vo—Pekingo rajone vyksta nepa- 
paprastas karinių ešalonų judėji
mas. Gelžkelių stotys užkimštos 
kareiviais ir kariniais traukiniais.

200 traukinių pakrautų krluo- 
mene, amuncija ir karo tiekmeni- 
mis pastebėta važiuojant Korėjos 
link.

Amerikiečių aviacijos žvalgybos 
karininkas mano lęad pradėję ge
neralinį puolimą kiniečiai panau
dos ir savo bombonešius sąjungi
ninkų užnugariui bombarduoti.

Londonas. Britų geležinkelio 
valdyba *atmetė geležinkeliečių 
reikalavimą padidinti to proc. at
lyginimą 455 tūkstančiams darbi 
ninku.

Hullis. Pereitą savaitę Grenlan
dijos pakraščiuose sudužo žvejų 
laivas „Norman“. 19 įgulos na
rių žuvo. Tik vienam žvejui pa
vyko išsigelbėti. Visi buvo kilę iš 
Kuilio.

1



LAIŠKAS UBAGAMS
Lietuviška Šventovė buvo di

džiausias torontiečių užsimojimas, 
tai yra, pasiryžimas pastatyti lie
tuvišką bažnyčią. Ji pareikalaus 
daug pinigų, laiko ir pastangų. 
Laiko nemažai prabėgo jau da
bar. Organizaciniai darbai pradėti 
1950 m. Per tą laiką nupirktas 
sklypas ir klebonija už 28,500 dol. 
Pati bažnyčia pareikalaus apie 
200.000 dolerių. Iki šiol surinkta 
pinigais ir pasižadėjimais per 
40.000 dol. Apie 100.000 dol. pa
žadėjo paskolinti Toronto Vysku
pija. Statybos darbai, manoma 
pradėti dar šiais metais. Sekančiais 
tikimasi ją baigti ir pradėti nau
dotis.

Bažnyčia bus pavadinta.Prisikė- 
limo Bažnyčia. Taigi labai vykęs 
vardas. Ji primins ne tik mūsų 
Žaliojo Kalno Didžiąją Lietuvių 
Tautos šventovę, bet ir pati šio 
žodžio sąvoka atskleis daugybę 
religinių, tautinių ir gamtos mo
tyvų, kuri mums yra tokie mieli 
ir pasiilgti.

Pačią didžiąją šios' statybos 
naštą, be abejo, neša parapijos 
klebonas kun. Ažubalis. Jis turi 
gerokai pasitempti nes iki bokštų 
kryžių dar augštoka, o ant busi
mojo šventoriaus dar nė vienos 
plytos nėra. Jo pečius slegia dar 
ir ta aplinkybė, kad jo parapijie
čiai yra neturtingi, o beto, ir ne
labai duosnūs. Antai iš per 6000— 
7000 „dūšių“, jo pastangas remia 
tik apie 600. Šiame gi skaičiuje 
duosniausi yra šeimyniški žmonės, 
kuriems neturtas yra- dažniausia 
šmėkla.

„Čia ne Anglija“, dažnai mes 
mėgstame šposauti. Taigi, -čia ne 
Anglija, kur taip greitai išaugo 
puikūs Lietuvių Namai, spaustu
vė, ir puošniai atremontuota ir 
„apvargoninta“ Lietuvių Bažny
čia Londone. Jeigu ir čia būtų 
tokių aukotojų, kurie ant savo pe
čių išnešė daugelį nepasiturinčių 
tautiečių, tai dviejų metų laiko
tarpyje bažnyčia, kaip stiklinė 
stovėtų.

Bet mūsų klebonas yra jaunas 
ir tvirtas, jis sugebės paimtą naš
tą nunešti iki vietos. Juoba, kad 
jis turi puikių talkininkų, atskirų 
asmenų tarpe. Tokie vyrai, kaip 
inž. Kulpavičius, kuris sudarė 
bažnyčiai planą, K. Kazlauskas, 
agr. Dailidė, Simanavičius ir kiti 
ne taip lengvai suklumpą pusiau, 
kelėje.

Tarp kita ko, torontiečiai lie
tuviai ir dabar turi savo bažny
tėlę. Tai neskaitlingų šio miesto 
ir apylinkės senųjų lietuvių pra
kaito vaisius.

Ir atie mūsų senieji broliai, 
nors pilnai nepažinę savo Tėvy
nės laisvės, liko jei ištikimi. Jie 
būrėsi vienas prie kito, tarėsi, dė-. 
jo plytą prie plytos ir pastatė 
tautines šventoves, kurių paunks- 
mėje jie brandino lietuvišką žodį, 
mintį ir jausmą. Garbė jiems, 
nes jų pastangomis šiandien tenka 
naudotis ir mums, naujiesiems.

Tęsinys iš pereito numerio
Nežinau likimo kuris ištiks šią 

mažą, bet jaukią lietuvišką baž
nytėlę: Būtų labai gražų, jei ši, 
ir toliau pasiliktų lietuviškos dva
sios sargyboje bent šioje miesto 
dalyje. Tuomet ne tik jos sienos 
nebraškėtų nuo besimeldžiančiųjų 
spūsties, bet joje prieglaudą ras
tų ir lietuvis kunigas, kurių da. 
bar nemažas skaičius dirba ang
liškose parapijose.

LIETUVIŲ NAMAI
Nežinau, ar torontiečiai pasekė 

Anglijos lietuvių pavyzdį, ar jiems 
patiems kilo mintis įsigyti namus, 
kuriose galėtų prisiglausti, išti
kus reikalui. Pagaliau, tai ir ne
svarbu. Svarbu, kad netrukus ir 
jie turės savo lietuviškuosius na
mus. Jų- didelei mano gėdai, dar 
neteko matyti, bet jie beabejo bus 
žymiai didesni, kaip londoniškiai 
namai. Jie yra perkami akciniu 
būdu, kaip ir Anglijoje. Kainuos 
apie 45.000 dolerius. Savo tauti
nių pobūdžių ir reikšme po lietu
viškos bažnyčios jie bus kitu svar
biu veiksniu torontiečių lietuvių 
gyvenime.

AUTOMOBILIAI 
IR ŠALDYTUVAI

Labai retas Anglijos lietuvis 
turi savo automobilį. Net min. 
Balutis jo neturi. Čia gi lietuviai 
automobilių ■ turi maždaug tiek, 
kiek Anglijoj dviračių. Skirtumas 
yra tik tas, kad tie, kurie Angli
joje dviratį turėjo, čia automobi
lio neturi ir atvirkščiai. Nieko 
nepadarysi, buvusiems Anglijos 
„buržujams“ čia tenka „paken
tėti“.

Ne vienam gali kilti klausimas, 
kaip ir man savo laiku kilo, ar 
šis kraštas iš tikrųjų taip yra 
paauksuotas, ar gal _su rojum ru- 
bežiuojasi, kad čia kas nori 
automobiliu važinėja, kas nori 
savo įkaitusią Raktą į šaldytuvą 
įkiša... Ne, ne taip yra. Automo
bilis ir šaldytuvas .šiame krašte 
nėra ypatingos prabangos priemo
nės.

Mat, Kanada yra milžiniškas 
kraštas. Jos didesniuosius mies
tus skiria šimtai ir net tūkstančiai 
mylių. Gyventojams vienur kitur 
nuvažiuoti reikia, o viešos susi
siekimo priemonės nėra tokios 
patogios, kaip Anglijoje. Labai 
dažnai atsitinka, kad net darbi
ninkui į darbą tenka važiuoti ke
liolika ar keliasdešimt mylių. 
Kiek, tat, reiktų sugaišti laiko, 
važiuojant traukiniu, autobusu ar 
dviračiu. O, be to, čia automobi
lio ir įsigijimo sąlygos yra daug 
patogesnės, kaip Anglijoje. Jie 
nėra taip labai brangūs ir įsirno- 
kėjimas patogus. Taigi ir mūsų 
tautiečiai vietiniams gyventojams 
nepasiduoda ir juos perka. Nors 
ne vienas iš jų automobilį panau
doja savo nosiai užriesti ir į ge
gužinę, bei paežerę nuvažiuoti.

Ne kitaip yra ir su šaldytuvais. 
Jis čia yra dar reikalingesnis, 
kaip automobilis. Sakysim, Ang
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lijoj nors ir tą turputį sviesto pa
likai iš. ryto sandeliukyje, vakare 
tokį patį ir radai. Čia ne: vienos 
valandos bėgyje jis pavirs į ku
kurūzinę sriubą. Vadinasi, vasa
ros metu čia yra labai šilta, ko 
pasekmėje visi maisto produktai 
labai greitai genda. Taigi, ką, ką, 
bet jau šaldytuvą ir ubagų kara
liai čia stengiasi įsigyti.

JAUNOS ŠEIMOS
— LIETUVYBĖS PAGRINDAS

Ne viena lietuviškoji kolonija 
Anglijoje daug kuo kanadiečių 
lietuvius prašoka. - Nors netaip la
bai žymiai, bet vis dėlto tenai yra 
daugiau lietuviško nuoširdumo, 
nuosaikumo, tarpusavio suprati
mo, bendravimo ir pan. Tačiau ir 
Kanadoje yra dalykų, kuriais 
Angliją toli prašoka. Savo laiku, 
rašydamas „Br. Lietuviui“ vienu 
tragišku Lietuvių Tautos klausi
mu, buvau, tarp kita ko, priėjęs 
išvados, kad Anglijoje apie 40 
procentų naujų šeimų sukuriamos 
mišrios, kurių dauguma žūsta 
Lietuvai. O čia Kanadoje, taip 
nėra. Tik Toronte iki šiol yra su
kurta per 400 šeimų, kurių 90 pro
centų yra grynai lietuviškos. O 
juk įr čia, proporcingai imant, 
vedybinio pasirinkimo nėra. Va
dinasi, čia yra kiti motyvai, kurie 
lietuvišką jaunimą suveda į šei
mas. Jie yra: jaunimo gilus tau
tinis susipratimas, nesirinkimas 
ypatingi; partnerių, noras, kaip 
galima ilgiau, išsilaikyti lietuviš
koje dirvoje ir pan.

Tiesa, gyvenant kompaktiškes
nėje masėje, visi ’ie motyvai yra 
lengviau pasiekiami, bet gi pats 
svarbiausias kelias į juos yra pa
siryžimas, noras, nepasidavimas 
laikiniems įspūdžiams, kuriuos 
sukelia kita tautiškoji priešingoji 
lytis.

Ir dar kas yra charakteringa, 
kad naujosios lietuviškos šeimos 
yra. tvirtos morališkai. ■ Kaip teko 
girdėti veikiau palūžta senoji šei
ma, o šios laikosi, tarytum įsikir
tusios į granitą. Tai labai miela 
konstatuoti ypač šiuo moralinio 
pakrikimo metu, kada žmogus ne
sijaučia esąs saistomas bet kokių 
moralės dėsnių.

O, kad visos šeimos eitų savo
jo pašaukimo keliu, Lietuvių Tau
tai, negrėstų nei dvasiniai nei 
fiziniai pavojai. (B. D.)

A. KALNIUS

Dr. Vanda Sruogienė panengė 
spaudai Lietuvos istorijos vado
vėlį, kuris tinka mokyklai ir vi
suomenei pasiskaityti. Vadįovėlią 
bus iliustruotas ir apim siąs Lie
tuvos istoriją nuo senovės iki nau
jųjų laikų.

Lietuvos augalų geografiją 
spaudai paruošė prof. dr. K. Re
gelis, kuris yra profesoriumi Tra
ko universitete Bagdade. Kaiku- 
rie- jo paskutinių tyrinėjimų duo
mens bus paskelbti netrukus išei
nančioj A. Bendoriaus Lietuvos 
geografijos knygoje.

„The Economist“, vienas žy
miausių politikos ir ekonomikos 
žurnalų šiame krašte, spalio 4 d. 
laidoje, mini lietuvį S.B. Žuką, 
kuris įsivėlė i Centrinės Afrikos 
vidaus politiką. S. Žukas atvyko 
į Siaurinę Rodeziją iš Cape Town 
(Pietų Afrikoj) pereitų metų ko
vo mėnesį ir ėmė agituoti afrikie
čius prieš planuojamą Centrinės 
Afrikos federaciją, į kurią įeitų 
Nyasalandas ir Siaurinė bei Pieti-. 
nė Rodeziją. Vęliau šis lietuvis 
taip pat dirbo ten, kaip Anti-fede- 
racinės Akcijos komiteto sekreto
rius ir buvo vienas propagandinio 
„The Freedom Newsletter“ lei
dėjų.

Tačiau Žuko politinė kariera 
buvo trumpa. Jis buvo apkaltin
tas priešvalstybiniu veikimu, vi
suomenės kiršinimu ir kėlimu 
neramumų šioje teritorijoje. Teis
mas atmetė pirmuosius du kaltini
mus, tačiau prikibo prie trečiojo, 
ir, pagal veikiančius įstatymus,

Sunkiausius lietuvių tautos ' lai
kus gyvendami, savaime daugiau
sia energijos skiriam kovai Lie
tuvos nepriklausomybei atstątyti 
ir lietuvių tautai .apsaugoti nuo 
visiško sunaikinimo Tačiau, kaip 
kiekvienos tautos, taip ir lietuvių 
gaivumas reiškiasi ne vien fiziniu, 
bet ir kultūriniu gyvenimu. Fiziš
kai tauta gali išlikti ir nesunai
kinta, bet nustojusi ' kultūrinės 
pažangos, ji savaime gali ištirpti 
kitų tautų tarpe. Jau spaudos drau
dimo laiku, 1865-1904 m., .tokiu 
būdu bandė mus sunaikinti mas
kolių valdžia, ir . išbraukti iš kul
tūringų tautų, atimdama mums 
mūsų raštą. Tačiau, visai lietu
vių tautai stojus į kovą dėl savo 
kultūros, po 40 metų pavyko lai
mėti. Nepriklausomai Lietuvos 
valstybei atsistačius, visuose ba
ruose plito ir mūsų kultūra ir ne
trukus mums pavyko užgydyti se
nąsias žaizdas, ir užimti lygią vie
tą tarp kitų tautui

Naujoji mūsų krašto okupacija 
sustabdė normalų mūsų kultūros 
plėtimąsi; sugrovė visa, ką bu
vome šioje srityje laimėję. Dabar 
ne vien griaunamas visas lietu
vių tautos pastatas senomis, tik 
žymiai patobulintomis Muravjovo 
Koriko priemonėmis, bet ir fiziš
kai yra naikinama visa mūsų lie
tuvių tauta. Mums, laisvajame 
pasaulyje gyvenantiems lietuviams 
tenka atsakingumas — greta ko
vos už savo laisvės atstatymą — 
kovoti ir už savo kultūros išlaiky
mą, ’ už jos nuolatinį kėlimą ir 
tobulinimą.

šioje plotmėje nemaža jau yra 
atlikta, bet lieka dar platūs nepa
liesti dirvonai, kurie laukia dar
bininkų. Mes, žemiau pasirašę, 
esame pasiryžę į tą bendrą mūsų 
darbą įsijungti. Būtent, esame pa
siryžę leisti „Lietuvių Enciklope
diją“. 

vyriausias teisėjas rekomendavo, 
kad S. Rodezijos vyriausybė Žuką 
deportuotų. Kaltinamasis apelia
vo, ir jo gynybai kažkas parūpino 
advokatą iš Londono — Mr. Pritt 
Q. C. Deja, apeliacinio teismo 
nariai priėjo išvados, kad ši juri
dinė institucija yra nekompeten
tinga šią bylą spręsti. Žukui, vis 
dėlto, buvo leista apeliuoti į Pri
vy Council Londone, su sąlyga, 
kad jis įmokės Z500 depozitą, 
kaip garantiją teismo išlaidoms 
padengti. (Privy Council yra Ka
ralienės patariamoji taryba, susi
dedanti iš 300 narių, nors faktiš
kai tedirba 4—5 nariai. Tarp kit
ko, Privy Council Juridinė Tary
ba yra aukščiausia apeliacinė teis
mo instancija iš kai kurių Imperi
jos ir bažnytinių teismų). Praėjus 
kiek laiko, Žukui neįmokėjus 
£500, S. Rodezijos vyriausybė 
kreipėsi į teismą dėl anuliavimo 
duotos apeliacinės teisės.

Iš Vienos pusės, „The Econo

KVIEČIAME I TALKA
Suprasdami saito atsakingumą, 

lietuvių tautai, stengsimės ją iš
leisti tokią, kad ji patenkintų iš
sklaidytą visame pasaulyje mūsų 
laisvąją visuomenę, kad ji būtų, 
Lietuvai nepriklausomybę atga
vus, nors mažas mūsų tremtinių 
atpildas kovojančiai tautai. ■

Dabartinės Enciklopedijos lei
dėjas yra Juozas Kapočius, prity
ręs spaudos srities žinovas, o fak
tiškieji leidėjai yra visi tie, kurie 
ją užsisak'yš- Jus tiesioginis re
dagavimas pavedamas tiems, ’ku
rie ir Lietuvoje tokį pat darbą 
dirbo, būtent prof. Vaclovui Bir
žiškai, prof. Pr. Čepėnui, prof. P. 
Jonikui ir A. Bendoriui Redakci
jos sekretorius bus rašytojas St. 
Santvaras Tačiau, norėdami, kad 
ir redakcija rastų stiprią atramą 
mūsų visuomenėje ir pati toji vi
suomenė turėtų garantiją „Lietu
vių Enciklopedijos nešališkumu, 
greta faktiškos redakcijos, suda
rome ir Redakcijos Komisiją, ku
rion, be pačių redakcijos narių, 
sutiko ieiti: prel. J. Balkūnas, 
prof. M. Biržiška, prof. V. Ka- 
nauka, prof. Stp. Kolupaila, prot. 
V. Krėvė-Mickevičius, orof. K. 
Pakštas, prof J. Puzinas, Vytau
tas Sirvydas, adv. M. Tolišius, 
prof. J. Vengris ir dr. A. Želvys.

Kartu kreipiamės tiek į visus, 
laisvame pasaulyje gyvenančius 
senosios enciklopedijos buvusius 
bendradarbius, tiek ir į visus se
nosios emigracijos kultūros dar
buotojus ir ypač į jaumuosius mū
sų mokslo kadrus, išaugusius jau 
tremtyje ir emigracijoje, kviesda
mi paremti mūsų sumanymą sa
vo bendradarbiavimu. O į geros 
valios lietuvius, susirūpinusius 
savo krašto ir tautos ateitimi, 
kreipiamės, kviesdami mūsų dar
bą paremti, užsakant „Lietuvių 
Enciklopediją“, nes tai ir duos 
galimumo darbą privesti prie ga

mist“ kritikuoja esamą juridinę 
santvarką, kuri duoda sąlygas 
apeliuoti tik tiems, kurie turi pi
nigų, o iš kitos pusės, įtaria, kad 
kažkokie Žuko rėmėjai, kurie, tur 
but, ankščiau parūpino advokatą 
ir apmokėjo jam kelionę lėktuvu * 
iš Londono į Salisbury Pietinėje 
Rodezijoje, daugiau nebesuintere- 
suoti Žuko likimu ir nebenori tų 
.£500 investuoti. Norėčiau pridur
ti, kad Centrinės Afrikos federa
cijos idėja yra propaguojama 
tiek darbiečių,. tiek konservatorių. 
Prieš federaciją yra nusistatę dau
gumas afrikiečių dėl grynai ag
rarinių problemų. Todėl, žurnale 
minimi rėmėjai, mano manymu, 
turėtų rastis afrikiečių tarpe.

Juokingoji šios bylos pusė yra 
ta, kad, kol S.B. Žukas sėdi ka
lėjime, šiaurinės Rodezijos vy
riausybė neturi, supratimo, į kokį 
kraštą šis lietuvis turėtų būtį de
portuotas. Alg. P.

______________ L

lo ir jį jau laisvon Lietuvon atga
benti, o tiems, kurie liks toje sve- 

' timoje šalyje, tie tomai bus amži
nas priminimas jų ryšio su visa 
lietuvių tauta.

Taigi, visus kviečiame į talką.
R e d a k c i ja:

prof. Vacį. Biržiška, prof. Pr.' 
Čepėnas, prof. P. Jonikas, An
tanas ilendorius, Stasys Santva
ras.
Redakcinė Komisija: 

prel. J. Balkūnas, prof. M. Bir
žiška, prof. V. Kanauka,, prof. 
Stp. Kolupaila, prof. Vincas Krė
vė, prof. K. Pakštas, prof. J. 
Puzinas, Vyt. Sirvydas, adv. M. 
Tolišius, prof. J. Vengris, dr. A. 
Želvvs.

Pastaba: Visais redakcijos rei
kalais kreiptis į vyriausią redak
torių prof. Vaclovą Biržišką, 1222 
n th Street, N.W., Washington, 
D. C.
„LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS“ 

LEIDYKLOS PRANEŠIMAS
Ištyręs leidimo galimybes ir są

lygas ir radęs visuotinį lietuvių 
susidomėjimą, ryžausi sukviesti 
Liet. Enciklopedijos kvalifikuotus 
darbuotojus, su kuriais išdiskutuo
ta ir prieita galutinės išvados 
leisti bendrą pilną Enciklopediją, 
kurios būtų 20-24 tomai.

Vidutiniškai per metus išeitų 
3-4 tomai. Kiekvienas tomas, tu
rės 600-640 psl. (buvusio Liet. En
ciklopedijos formSto), atspaustą 
gerame popieriuje, įrištą liuksus- 
niais viršelais, su futliaru, die
nas tomas kaštuotų 7,50 dol.

Prieš pradėdami Enciklopediją 
spausdinti, norime patirti, ar vi
same laisvajame pasaulyje atsiras 
reikalingas jos prenumeratorių 

• minimumas. Todėl didesnėse lie
tuvių kolonijose yra Liet. Enciklo-

Nukelta į 4-tą psl.

BR. DAUBARAS

Mylius, sutikdamas ateiti į šį 
netikėtą pasimatymą turėjo viso
kių prielaidų ir spėliojimų, ta
čiau Rindžiuvienės paskutinieji 
žodžiai, jos mįslingas nutarimas 
grįžti Lietuvon', jos prašymas jo
jo pagalbos eiti su ja į Sovietų re
patriacijos įstaigas, buvo taip ne
laukti, kad . jis negalėjo šito su
prasti ir, neatsakydamas į tiesio
ginį jos prašymą, paklausė:

— Ar Lietuvojje liko jūsų ar
timieji ?

— Kiekvienas mūsų ten.paliko
me artimuosius. Bet aš turiu grįž
ti ne todėl, kad būčiau ką nors 
palikusi, bet todėl, kad man ne
bėra kitos jšeities...

— Bet tai lygu savižudybei!...
— Nusižudyti pačiam — viena 

didžiausių nuodėmių. Jei mane 
kiti nužudo, juk už tai aš neturė
čiau kentėti... Koks, pagaliau, 
man skirtumas, ar aš, grįžusi Lie
tuvon būsiu išsiųsta lėtai mirčiai 
Sibiran, ar čia pasilikusi to paties 
turėčiau sulaukti...

— Man atrodo, kad ir jūs, po
nia Gražina, kaip ir ne vienas 
emigrantas susirgote ilgesio, 
neurastenijos ir, ko gera, perse, 
kiojimo liga. Senieji ■ emigrantai 
sako, kad šitai praeina, jei įvei

kiama pavojingojo laikotarpio me
tu paimti save į rankas, — truputį 
su ironija pasakė Mylius ir, neno
rėdamas jos įžeisti, pridūrė:

— Jei - žinočiau priežastį, pri
vertusią tokio žygio griebtis, mie
liau padėčiau ją nugalėti, užuot 
lydėjus ius iki budelių namų.

— Kalbi, kaip ir kiekvienas mir- 
tingasis. Tavo smalsumas sužino
ti, kodėl aš taip elgiuos yra dides
nis už tavo norą man pagelbėti. 
Ar tu nežinai, kad yra tokių sun
kių dvasinių skausmų, tokių gi
lių žaizdų, kad užtenka pažiūrė
ti į debesėli, į gėlę, žolę, ar besi
juokiantį nepažįstamą praeivį, 'į 
žaidžiančius vaikus, ar į prabė
gant šunį ir nuo šito bėga nesu
valdomos ašaros, nes tos sielos 
žaizdos yra tokios atviros, tokios 
jautrios, kurių nei tavo išmintin
giausios kalbos, nei geraširdišku
mas, nei paguoda, nei pagaliau, 
tas jausmas, kurį anuomet nešio
jausi savo širdyje — neišgydys. 
Yra tik vienas vaistas — pabėgti 
iš čia, arba...

— Arba persiskirti, — nutrau
kė jos sakinį Mylius.

— Šu gyvenimu...
,— Su gyvenimo draugu, su sa

vo vyru, su Rindžiumi, su tavo, 

Gražina, išnaudotoju, su tavo 
skriaudiku... Žmogus yra dievy
bės padaras ir niekas neturi teisės 
jo skriausti. Niekas. Net ir vy
ras... Visa galima daryti, kas tik 
žmogui patinka, išskyrus skriau
dos savo artimui, — ūmai įsikarš
čiavęs šaukė Mylius.

— šitokiais žodžiais tu skriau
di mane daugiau, negu mano vy-‘ 
ras...

— Aš ? 1
— Taip, tu, Antanai. Tu šitų 

žodžių nppakartotumei ir nepasa- 
kytumei, jei vietoje šitų karvių 
būtų bent vienas, anot tavęs, die
vybės padaras — žmogus 1 Tu, 
kaip ir jūs visi vyrai, esi bailys. 
Tu niekad neišdrįstumei šitokių 
žodžių pasakyti mano vyrui, nes tai 
būtų pačiam „nepatogu“ prieš ta
vo pažįstamus, prieš tavo draugus. 
Tu matai, tu jauti šitą skriaudą 
tik tada, kai mes esame vienu' 
du 1 Nes ir tu, kaip ir kiekvienas 
vyras, nori man įsiteikti, pa
guosti, užtarti tik tam, kad vėliau 
galėtumei pamesti man plovimui 
savo baltinius... Užteko, anuomet, 
Rindžiui pasakyti aštresnį žodį 
ir tau mano skriaudos daugiau ne
berūpėjo, nors aš žinau, kad tu 
tada mane mylėjai daugiau, ne
gu Bet kada ir bet ką šitoje žemė
je... Kai dabar aš prašau tavęs 
konkrečios pagalbos, tu man siū
lai persiskirti, nes taip tau pato
giau, nes tu turi vilčių, kad čia 
likusi, ko gera, susigundysiu me
tusi plovus vieno vyro baltinius, 
imtis prie kitų...

— Ponia Gražina, aš esu' vedęs
ir...

— Aš taip pat, pone Myliau...
— Rytoj aš galėsiu kiekvienu 

metu palydėti jus iki tos įstaigos,
— abejingai pasakė šitai Mylius, 
lyg jie būtų kalbėję apie orą.

— Ačiū. Jei būtumei pasakęs 
tai iš pat pradžių, nebūtų tekę 
mums čia tiek tuščiažodžiauti. O 
dabar grįškime į hostelį, nes jau 
saulė nusileido.

— Ir vyras tuojau grįš iš fa
briko...

— Ir vyras tuojau grįš iš fa
briko, ’— pamėgdžiojo jo sakinį 
Gražina.

— Ir valgykloje reikės jo 
laukti. .

— Ir valgykloje reikės jo lauk
ti, — tarsi aidas kartojo Rindžiu- 
vienė jo žodžius, kramtydama nuo 
pakelės išrautą gelsvą smilgos 
stiebelį.

Mylius liovėsi ją erzinęs ir 
jie ėjo tylėdami. Vakaro prie
blanda skubėjo į miestą. Tolumo
je matėsi elektros lempos, sklei
džiančios šviesiai melsvą aušrinę, 
rausvame saulėlydžio ’fone. J’e 
priėjo pirpiąjį gatvės žiburį, ap
gaubtą lengva miglos skraiste.

— Žiūrėk, Antanai, ši lempa, 
lyg šventojo galva, pasipuošusi 
miglos aureole, — pertraukė tylą 
Rindžiuvienė, rodydama šviesą.

— Toks lankas tiktų jūsų gal
vai...

— Ir kas daugiau man tiktų?
— sulėtinusi žingsnį paklausė 
Gražina.

— Mėlyna suknelė...
— C kuo papuoštumei kaklą?
— Rindžiaus rankomis, — pa

šaipiai, su pavydo žvilgsniu atsa

kė Mylius ir, staiga, peršokęs 
griovį, vienas per pievas pasuko 
hostelio pusėn.

Bendrosios hostelio valgyklos 
salės apvalaus laikrodžio rodiklė 
artėjo prie 11 valandos. 7 uo lai
ku vakarinė pamaina, baigusi 
darbus, rinkosi vakarieniauti. 
Gražina sėdi prie nuolatinio Rin- 
džių stalo, laukdama vyro. Taip 
buvo kiekvieną savaitę jau per 
penkeris metus, kai vyras dirbda
vo vakarais. Taip Rindžins norė
jo. Ji patiesė nedidelę, balt) stal
tiesėlę, ant jos išdėstė šakutę, 
šaukštą ir peilį.

— Na, ką gi jie šiandien duoda 
vakarienei ? — mesdamas ant stalo 
supliuškusį duonmaišį, sako Rin- 
džius, sėsdamas už stalo.

Gražina tyli. Ji atneša pipiri
nę sriubą, padeda vyrui ir vėl tyli. 
Rindžius garsiai srebia ir karts 
nuo karto su plačių, šiurkščiu 
plaštakų braukia baltos duonos 
trupinius nuo storų, raudonų lū
pų. Gražina .sėdi šalia vyro, žiū
ri kaip jis, sudvejinęs riekes kem
ša, kaip pėdus kuliamojo!!. Kai 
jis baigia sriubą, ji nuneša tuš
čią lėkštę virtuvėn ir iš ten. atne
ša dubenėlį garuojančių bulvių su 
keliais gabaliukais avienos. Tam
sus, kaip durpyno vanduo pada
žas tyška ant patiestos staltiesė
lės, kai Rindžius šakute maigo 
išpurtusias bulves. Lėkštė grteit 
tuštėja. Bulves ir mėsą suvalgęs, 
Rindžius kloja duonos riekes li
kusiame padaže ir jos, lyg suge
riamasis popieris, sutraukia tirštą 
skystį.

— Trečio šiandien slyvos su pu

dingu. Tu .žinai, kad aš saldaus 
nemėgstu. — sako Rindži avienė, 
dėdama ant stalo dvi lėkštutes 
gelsvo pudingo su raukšlėtomis, 
juodomis slyvomis.

— Negi mesi lauk. Jei pinigas 
sumokėtas, tai ir sunaudoti rei
kia, — kalba Rindžius ir, aplai- £5 
žęs didįjį šaukštą, prisitraukia 
abi lėkštutes. Gražina surenka 
nuo stalo likusias nuo vakarienė 
duonos riekutes ir, kraudama jas 
į vyro duonmaišį, nedrąsiai klau
sia : . ■

— Ar tu dar turi skalbimo mil
telių? Juodvalkis pats atnešė 
marškinius. Prašė, kad rytojui iš
skalbčiau. Petronaičio jau išbai. 
giau... 4

— Kiek tu čia tu marškinių iš- i 
plovei, o jau beveik visą čemoda
ną iš Vokietijos atsivežtų milte
lių suvirinai 1 Kaip reikės tuos 
miltelius ir muilas pirkti, tai ir 
tavo skalbimas nebeapsimokės. 
Gerai, kad tada tavęs neklausiau 
ir surinkau už niekus tuos milte
lius. Tokio persilio, kaip vokiš- ;į 
kas, tu čia ir už grynus pinigus 
negausi...

— Geri ir angliški... *.
— Geri tai geri, bet kiek rei

kia už juos mokėti! Pinigą išleis
ti kiekvienas moka, bet kaip rei
kia jį uždirbti, tai tau ne krautu- 
vėn nueit! miltelių nusipirkti.Lie- .
tuvoje ne tokį žlugtą moterys iš-- 
skalbdavo ir nei tų miltelių reikė
davo. nei tiek muilo. Šarme iš- 
trindavo. O baltiniai kokie, kaip 
sniegas būdavo...

(B.d.) . '

2



Nr. 41 (260) BRITANIJOS LIETUVIS

KITI APIE MUS

M I N E J l| M A S
Lietuvių parapijos komitetas, 

spalio 18 d., 6 vai., Sbc. Klube, 
^rengia parapijos klebonui Dr. 
kun. Matulaičiui, MIC jo 35 metų 
kunigystės sukakties proga, mi
nėjimą.

Įėjimas su bilietais, kurie užsi
sakomi iš anksto.

SKAITYKLA LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Naujai atremontavus Lietuvių 
Namų . kai kuriuos kambarius, 
viename jų, jau įrengta skaitykla 
— bibliotekėlė. Skaityklą tvarkyti 
pasiėmė pulk. Vidugiris, šiuo 
metu gyvenąs Lietuvių Namuose, 
laisvu nuo darbo metu.

Centr. skyriaus narys, Tadas 
Krivickas, Lietuvių Namų skai
tyklai prisiuntė dovanų 22 lietu
viškas knygas.

Skaitykla veikia nuo 6 vai. va
karo iki 8. Lietuviai, gyveną Lon
done. kviečiami skaityklon lanky
tis ir pasirinkti lietuviškų knygų 
pasiskaitymui.

VIEŠA PADĖKA
Nauiai . išrinktoji Vokietijos 

Krašto Taryba, rugsėjo 3 d. su
sirinkusi pirmam -posėdžiui Han- 
noveryje, išklausiusi Krašto Val
dybos pranešimą apie atliktus 
darbus, kuriu svarbiausias 
buvo lietuvių švietimo srityje, 
įsteigiant ir išlaikant Vokietijoje 
lietuvių gimnaziją ir visą eilę lie
tuvių pradžios ir vargo mokyklų, 
kartu su Valdyba konstatuoja, kad 
šitas darbas galėjo būti sėkmin
gai atliktas tik su plačios Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės dosnia 
pagalba...

Krašto Taryba . laisvame pasau
lyje išsisklaidžiusiems tautiečiams 
reiškią už tą paramą savo padėką 
ir pagarbą. K. Taryba nuoširdžiai 
dėkoja tūkstančiams žinomų ir 
nežinomų lietuvių, kurie savo ne
nuilstamomis aukomis ne tik pa
rėmė Vokietijoje gyveančių lie
tuvių pastangas mokyti, ir auklėti 
savo vaikus lietuviškoje dvasioje, 
gelbėti juos iš materialinio ir dva
sinio skurdo, bet savo aukų gau
sumu ir pastovumu taip pat užti
krino lietuvi'kų mokslo įstaigų 
Vokietijoje ateitį.

Krašto Taryba, nuoširdžiai dė
kodama visiems aukotojams, tiki, 
kad ir ateityje skurde ir nelaimė
je. Vokietijoje gyvenantieji lietu
viai nebus užmiršti ir tokiomis 
pat gausiomis aukomis bus pa
remta bendruomenės vadovybės 
kova už lietuvių tautos gyvybi
nius reikalus.

Vokietijos Krašto Tarybos 
Prezidiumas

A. Survila A. Giedraitis
E. ŽiliusVOKIETIJON GALIMA SIŲSTI PINIGUS
Pagal jau veikiančią 

D. Britanijos sutartį su Vakarų 
Vokietija galima pašto orderiais 
iki 10 svarų sumos be atskirų lei: 
dimų pinigus persiųsti Vokieti
jon. Iš Vokietijos taip pat tokia 
pat suma galima siųsti Anglijon, 
tik iš ten siunčiant, reikia nuro
dyti, kuriam tikslui tie pinigai 
siunčiami. 

* • *
Jau nuo pereito sek. 

madenio britų mitybos ministeri
ja panaikino arbatos korteles.

PREMJERA
Lietuvių Meno Sambūris ..LON

DONO VAIDILA“ šį' šeštadienį,

6 vai. Soc. Klubo patalpose vai
dins P. Vaičiūno komediją — 
„Tuščios Pastangos“. Ta proga 
Lietuvių Namuose, 43, Holland 
Park, šį šeštadienį nebus jokių 
parengimų.

PAMALDOS
NOTTINGHAM — spalio 12 d.,

12,15 v.
MANSFIELD — spalio 19 d., 

12,15 y.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Senoji Londono Lietuvių kolo

nija rugsėjo 25 d. neteko veiklaus 
ir susipratusio lietuvio, šv. Kazi
miero D-jos ilgamečio iždininko. 
Jono Bujausko, 74 m. amžiaus, ki
lusio iš Pajevonio. J. Bujauškas 
Londone išgyveno 50 metų. Pali
ko gerai išauklėtus ir medžiagiš
kai aprūpintus 5 sūnus.

« *. •
Spalio 3 d. Loncįpne mirė Mag

dalena Navickienė, 54 m. am
žiaus. Mirusieji buvo senosios lie
tuvių išeivijos nariai.

IS KETTERINGO
Northamptono apygardos anglių 

senųjų skaučių organizacija 
„Trefoil Guild“ rugsėjo 27 dieną 
turėjo suvažiavimą Trapston'e. 
Tame suvažiavimę kalbėti skaučių 
apygardos vadovybė pakvietė lie
tuvių atstovę ponia P. Klegerienę. 
Skautės norėjo sužinoti apie da
bartines tremtinių gyvenimo są
lygas Vokietijoje, kad galėtų dar 
daugiau priplėšti šalpos darbą 
tremtinių tarpe. P. Klegerienė 
suažiavimui pristatyta mūsų ge
ros diaugės, Northamptono skau
čių sekretorės p-lės E. Charlton, 
pasakė ilgą ir išsamią kalbą. Toje 
kalboje p. Klegerienė nušvietė 
mūsų tautos istoriją, nepriklauso
mybės laimėjimus, bolševikmečio 
baisumus ir tremties pergyvenimus 
Užbaigdama savo puikiai paruoš
tą žodį, p. Klegerienė apeliavo į 
visus geros valios žmones atsimin
ti tuos, kurie be vilties ateičiai vis 
dar tebevargsta svetimoje žemėje, 
be darbo, be pakankamo maisto ir 
rūbų.

Aprašydamas skaučių suvažia
vimą, „Northamptonshire Evening 
Telegraph“ įdėjo p. Klegerienės 
kalbą ištisai, pavadindamas ją 
„žiauria žmogiškosios tragedijos 
pasaka“ Suvažiavimo dalyviai 
ten pat „įsūnijo“ keturias trem
tinių šeimas — dvi iš jų lietuvių.

Aprašvto skaučių suvažiavimo 
atgarsiai labai įdomūs. Viena io 
dalyvių, senutė anglė, atsiminė 
buvusi Lietuvoje 1933 metais su 
Lordu Baden-Powell'iu. Už kelių 
dienų ji prisiuntė Ketteringo sky
riaus valdybai anų dienų atmini
mą, su pastaba: „Prašau paskai
tyti, pažiūrėti ir vėl grąžinti, nes 
tai man brangus daiktas“. Tas 
„daiktas“ buvo senas „Skautų 
Aido' numeris 8., 1933. Jis buvo 
išleistas paminėti Palangoje įvy
kusį skautų sąskridį. Į tą sąskri- 
dį buvo atplaukęs anglų laivas 
„Calgaric“, su 600 anglų skaučių 
— skautų, vadovaujamų paties 
Lordo Baden-Powell‘io.

Pažiūrėjome, paskaitėme ir 
grąžinome jai tą seną laikraštį. 
Senai anglų skautei —.jos relik
viją. O kiek tokių relikvijų mes 
turėjome ir nevertindami išmėtė
me I...

• • ».
Ketteringę gyvenąs lietuvis 

Pranas Požerskis, vietos 
anglų laikraščio žiniomis, organi
zuoja sklandymo mėgėjų klubą. 
Jis jau turįs numatęs pirkti tris 
sklandytuvus ir yra susitaręs dėl 
vietos sklandymui. P. Požerskiš 
jau nuo mažens yra labai domė
jęsis aviacija, avio-modelizmu ir 
sklandymu. Jo statyti modeliai 
buvo atkreipę anglų aviacijos 
ekspertų dėmesį ir apie jį, kaip 
daug žadantį avio-modelistą yra 
nekartą rašiusi vietos spauda

A. P.

DBLS Bradfordo Skyriaus Val
dyba .š.m. spalio mėn. 12 d. 16 
vai , St/ Patrick Parish Ha'l. Pa. 
radise St., Bradford, salėje šaukia 
visuotiną narių susirinkimą. Na
riams dalyavvimas būtinas. Bus 
renkami atstovai į DBLS skyrių 
atstovų metinį suvažiavimą Lon
done ir aptarti kiti svarbus rei
kalai.

Bradfordo skyriaus valdyba.

KAS SKAITO RAŠO 
„BRITANIJOS LIETUVI“ 

IŠSIRAŠO

Vietinėje anglų spaudoje retai 
minimas Lietuvos ir mūsų vardas. 
Mūsų gimtasis kraštas kartais 
paliečiamas tartum tarp kitko, kai 
kalbama apie didįjį mūsų kaimy
ną. Nevisada jis teisingai ir gera 
valia minimas. Bet ką padarysi.
ŠALTASIS KARAS IR LIETUVA

Ne, ne tokia antrašte spalio 3 d. 
„Daily Express“ paskelbė įdomų 
straipsnį; jis pavadintas moder- 
niškiau: „Ar LAIKAS yra mūsų 
pusėje?“ Straipsnio autorius Sef
ton Delmer nesutinka su ameri
kiečių gen. Eisenhower'io ir britų 
feldmaršalo Sir W. Slim teigiamais 
atsakjtmpis ir griežtai pabrėžia: 
„Aš sakau ne“.

Tačiau mums ne tiek svarbūs 
patys įrodinėjimai, kurie visuo
met eina į kraštutinumus. Mums 
įdomu, kad tame straipsnyje, lie
čiant augantį Sov. Rusijos karinį 
potencijalą, paminimas ir Pabal- 
tijis. Taigi, nors netiesioginiai ir 
Lietuva liečiama. S. Delmer ra
šo:

„Prešingai, yra tikrų ženklų, 
jog Kremlius jaučiasi daugiau 
tikras kaip bet kada, kad Vakarai 
nepuls.

„Baltijos kraštams ir Lenin
grado apylinkei dabar duodama 
aukšta pirmenybė gaminant ma
šinas.

„Ligi šiol Baltijos sritis buvo 
nuskriausta Sovietų planuotojų 
'Centralinės Azijos naudai, kadan
gi ji buvo laikoma Vakarų bom
bonešių pažeidžiama“.

Sunku trumpame apžvalginia
me reportažėlyje gilintis į politi
nes autoriaus spekuliacijas, tačiau 
faktą, kad Lietuva pradedama 
daugiau rūpintis iš Rytų ir Va
karų, jau anksčiau pastebėjo mū
sų spauda.

RUSIJOS KOLONIJOS 
IR LIETUVA

Neperseniai George Philip and 
Son leidykla išleido Walter Kolarz 
knygą — „Russia and her Colo
nies — Rusija ir jos kolonijos“. 
Šitos knygos kaina brangi — net 
25 šil., tad jos nemačiau ir ne
skaičiau.

Tačiau skaičiau tos knygos re
cenziją rimtame anglų recenzijų 
ir kritikos laikraštyje „The Times 
Literary Supplement“ spalio 3 d. 
nr. Po šios knygos recenzija, 
kaip paprastai praktikuojama ta
me laikraštyje, niekas nepasira
šęs.

Minimoje recenzijoje sakoma, 
jog W. Kolarz sprendžiąs klausi
mą, kokia yra bolševizmo laikyse
na nacionalizmo atžvilgiu — teo
rijoje ir praktikoje.

Pasirodo, tos knygos įžangoje 
autorius pažymi, kad liečia didelį 
skaičių teritorijų, kurios legaliai 
ar fakttnai užima specialų statu
są Sov. Rusijoje. Faktinai šiuo 
metu juk ir Lietuvos teritorija 
sovietų okupuojama, tad kiekvie
nam valia svarstyti, kokiu būdu 
komunizmas dorojasis su lietuvių 
tautiškumu.

Tačiau žiūrėkime, kokia nuo
monė „Literary Supplement“ re
cenzento. Jis, pacitavęs aną auto
riaus užuomeną, rašo:

„Kai kurios aziatiškos teritori
jos, įjungtos į SSSR, gali būti — 
su tam tikru kalbos lankstumu — 
vadinamos Rusijos „kolonijomis“. 
Bet tą pavadinimą išplėsti iki 
kraštų, kaip Ukraina, Estija ar 
Georgia — ir ši kategorija užima 
didesnę knygos pusę — yra taip 
kvaila (as foolish), kaip būtų 
(kvaila) 1920 m. Slovakija ir Su
detus vadintsi Čekoslovakijos ko
lonijomis arba Škotiją ir Valiją 
XIX šimtmečio Britanijos koloni
jomis“.

Galima dėl to turėti ir įvairių 
nuomonių. Tačiau, kai recenzijos 
autorius laiko natūraliu dalyku, 
jog sovietų „technikai“ padeda 
eksploatuoti Baškirijos anglies ir 
naftos pramonę, mums jo teigimai

LIETUVIŲ CHRESTOMATIJA
„Atgimimo“ leidykla nutarė 

išleisti Lietuvių Chrestomatiją, 
kurią redaguos Stepas Vykintas. 
Redaktorius prašo visus laisvojo 
pasaulio lietuvių rašytojus šiai 
chrestomatijai atsiųsti po tris ge
riausius savo kūrinius: eilėraš
čius, prozos geriausias ištraukas. 
Medžiaga iki š.m. gruodžio 1 d. 
siųsti šiuo adresu: Mr. Stp. Vy
kintas, 13,b (Memmingen Allg.), 
REG. Lager 5/46. Germany.

SUSIRINKIMAS
S.m. spalio 12 d., 16 vai. Lietu

vių Soc., Klube DBLS Manches- 
terio skyriaus valdyba šaukia vi
suotiną skyriaus narių susirinki, 
mą. Nariams dalyvavimas būtinas.

DBLS Manchester!*) 
skyriaus valdyba. 

atrodo neobjektyvūs ir neteisingi.
S. Rusija iš Ukrainos, Estijos, 

Lietuvos ir kitų okupuotų kraštų 
pasidarė tikras savo kolonijas, 
kurių niekas negali vadinti inte
graliomis Rusijos teritorijomis.

MANEVRAI IR IŠVADOS
Rugsėjo 10 d. „Carrefour“ 

spausdina įdomų pasikalbėjimą 
su sąjungininkų pajėgų štabo še
fu gen. Gruentheriu. Paklaustas, 
kas būtų, jei rusai rytoj pultų, 
generolas atsakė:

„Jeigu rusai rytoj pultų, nega
lėtume jų sulaikyti jėgomis, ku
riomis naudojamės. Esu įsitikinęs, 
kad galutinis laimėjimas būtų 
mūsų pasiektas. Bet kokių sunai
kinimų kaina!.. Kažin kas pasa
kė, jog 1954 m. būsią didžiausio 
pavojaus metai. Netikiu. Pavojus 
nuolatos tęsiasi. Tiktai palaikant 
mūsų apsiginklavimo ritmą gali 
jis mažėti“.

Paklaustas, ryšium su gen. Ei- 
senhower'io pasisakymais, koks 
yra galutinis tikslas — sulaikyti 
ar Išvaryti priešą, gen. Gruenther 
atsakė:

„Besąlyginiai reikia palaikyti 
tautų, esančių už geležinės uždan
gos, viltis. Bet netikiu, kad galė
tume jas be karo išlaisvinti. Toks 
karas neįeina į apskaičiavimus. 
Man atrodo, nereikalinga ir pavo
jinga už geležinės uždangos kelti- 
pasipriešinimą, kuris įgautų sa
botažo ir slaptos veiklos formą. 
Atsiskaitymo priemonės būtų ne
gailestingos. Daug negailestin- 
gesnės, negu tos, kurias taikė 
vokiečiai okupuojamoje Europoje. 
Rytų Europos neišlaisvinsimp nu
mestais pistoletais... “-

Kaip tad palaikyti pavergtų 
kraštų viltis, jei net pagrąsinfi 
pavergėjui bijoma?! Iksas

DĖL ERZINANČIŲ RINKLIAVŲ
J. Burinskas praeitame ,,BL“ 

numeryje palietė labai jautrų mū
sų gyvenime „spuogą“ — rink, 
liavas. Tebūnie leista ir man pa
sisakyti šiuo klausimu.

Niekam nepaslaptiš, kad bet 
kokios rinkliavos žmones nervina, 
erzina. Geriausia būtų jei pasau
lis būtų taip sutvarkytas, kad tų 
rinkliavų visai nębūtų! Dėja, ligi 
šiol dar neatsirado tokia išmintin
ga galva, kuri pasiūlytų patikimą 
receptą, kaip tų rinklavų išveng
ti...’ir taip visame pasauly ubagai 

aldauja pinigų gatvėse — baž
nyčiose, o organizacijos visur, kur 
tik pasigauna ,-,-auką“... Juk vi
siems reikia gyventi...

Visai surinku, kad būtų kultū
ringiau jei nebūtų „ubagaujama“ 
mums reikšmingų, brangių dienų 
proga. Bet lygiai daug kas pasa
kys, kad dar labiau netiktų, rink
ti pinigus bažnyčioj pamaldų me
tų 1 Bet tegu tik kuris klebonas 
pabando įvesti bažnytines rink
liavas po pamaldų, šventoriuje ir, 
esu tikras, kad baigiantis pamal
doms ne tik šventorius būtų tuš
čias bet gal net ir... bažnyčia. Ir 
taip religinis gyvenimas skurstų, 
parapijos nyktų, o lietuvybė dar 
greičiau mirtų.

Ne paslaptis, kad mums reikš
mingų dienų proga tautiečiai bū
na „minkštesni“ ir labiau gėdija
si rodyti savo šykštumą mūsų 
gyvybinių reikalų atžvilgiu. Ot, 
šią „silpną gyslelę“ organizato
riai ir išnaudoja!.. Iš J.B. straips
niuko neatrodo, kad jis priklau
sytų anų šykščiųjų „partijai“, bet 
tik kalba- „nepatenkintos liau
dies“ vardu. Gera jo straipsniuko 
pusė yra ta, kad iškėlė opų klau
simą, bet bloga, kad nei savo, nei 
„liaudies!“ vardu nepasiūlė kaip 
šių nemalonumų išvengiant apsi
rūpinti lėšomis mūsų kultūriniam 
gyvenimui palaikyti!

Ar gerai — yra vieną dieną 
.pravesti daug rinkliavų? Čia gali 
būti mažiausia dvi nuomonės, šia 
proga man prisimena pasakoji
mas apie vieną poną, kuris gro
žio sumetimais norėjo nukirsti 
savo šuniukui uodegą (Turint 
-galvoj moterų ausų badymą, an
takių pešiojimą ir tt.) ano pono 
„meninis pajautimas“ nebuvo jau 
toks keistas! Ponas buvo minkš
tos širdies ir jam gaila buvo iš 
karto nukirsti uodegą. Todėl jis 
nukirto tik patį galiuką ir palau
kė kol užgys. Tada vėl nukirto 
gabaliuką — ir vėl laukė kol už
gys. Ir taip per kokį desėtką kar-

SPORTAS
Veda v. Steponavičius. 

KOVO“ IŠVYKOS PARAŠTĖJE■>
Nežiūrint propagandinio laimė

jimo! „Kovas“ techniškai pralai
mėjo visas rungtynes. Verta pa
nagrinėti pralaimėjimų priežastis 
ir padaryti išvadas.
Geriausias pavyzdys, pavaizduo
jąs visus pralaimėjimus, buvo 
rungtynės su Cabourg, kur kovie- 
čiai pralaimėjo vienu tašku 47.48, 
nors 2 minutes iki rungtynių pa
baigos „Kovas“ vedė 3 taškais. 
Kas įvyko. Paskutinėje minutėje 

.priešo žaidėjas daro metimą. „Ko
vo“ gynėjas, užuot leidęs prieši
ninkui padaryti šį metimą ir po 
to, truputį užlaikius kamuolį, lai
mėti rungtynes, sufauluoja priešo 
metiką. Metimas įkrenta ir dar 
duodama bauda. Bauda neįmeta
ma (specialiai), bet augštas prie- 
.šo puolėjas pakartoja nuo lentos 
ir tuo paskutinėje, minutėje laimi 
pralaimėtas rungtynes. Priešo 
k.tfa laimi rungtynes dėka mūsų 
žaidėjo taktinės klaidos. Tokios 
ir panašios taktinės klaidos buvo 
daromos beveik kiekvienose rung
tynėse. Ypatingai tokios klaidos 
buvo daromos gynėjų ir nemaža 
rungtynių pralaimėjimo kaltė ir 
tenka gynimui. Taktinis žaidimo 
vedimo išmokimas turėtų labai 
figūruoti tolimesniame „Kovo“ 
gyvenime.

Antra didelė priežastis-nervai. 
Dalis žaidėjų, neturėję progos 
anksčiau žaisti prie didesnio žiū. 
rovų skaičiaus, susidūrę su tūks
tantinių žiūrovų skaičiumi ir, 
jausdami ant savo pečių nešamą 
atsakomybę lietuviams svetimoje 
šalyje, palūžo nerviškai ir nepa
jėgė susikoncentruoti. Kitaip ne
galima pateisinti tų pasuočių tie
siog į priešo rankas, nebesuvoki- 

tų tiek, kiek jo manymu, reikėjo. 
Atrodo, kad J.B. būtų anos „švel. 
nios“ pono politikos šalininkas, 
bet aš tai būčiau žiauresnis ir 
kirsčiau Vienu kartu visą uodegą... 
Juo dažniau tautietis lankomas 
rinkėjų — juo jis darosi nervin- 
gesnis.

Nežinau apie kokį skyrių ir jo 
finansinį pajėgumą J.B. kalba 
savo rašte. Iš šalies žiūrint, atro
do, kad skyrius jokių išlaidų ne
turi ir jam pinigų nereikia, bet 
jei J.B. būtų to ar kito skyriaus 
valdyboj — jam šis klausimas 
atrodytų kitaip. Kiekvienas ma
žesnis gyvuojąs skyrius — negali 
išsilaikyti iš J.B. minimų nuo
šimčių. Esu tikras, kad jokio 
skyriaus valdyba surinktų pinigų 
nešvaisto. Nuo tokių „pagundų“ 
saugo Revizijos komisijos. Galima 
tik sveikinti, jei kuris skyrius ko
kiu nors būdu prasimano pinigų, 
kuriais, reikalui esant, gali sušelp
ti skyriaus narį nelaimėj, paremti 
mūsų sunkiai besiverčiančius spor. 
tininkus, rpenininkus, spaudą ir 
tt. Jei tie pinigai liks „privačiose“ 
kišenėse, tai dažnai patarnaus tik 
jų savininkų smegenims „pras
kiesti“ ir lietuviams gėdą pada
ryti svetimšalių akyse.

K. Valteris

PSST... NIEKAM 
NESAKYKITE...

Nežinaii, ar mano šis sumany
mai ras pritarimo ir atgarsio, bet 
jei gerb Redaktorius, rasite vie
tos prašau paskelbkite. Dažnai 
mes ieškome būdų' ir priemonių 
lietuvio ir Lietuvos vardui pa
garsinti. šį kartą, mano suprati
mu, yra gera proga. Britų minis- 
teris pirmininkas W. Churchillis, 
paskelbė visuomenei mirusiojo 
karaliaus, Jurgio VI-tojo, atmini, 
mui pagerbti Fondo įsteigimą, 
kur priimamos ir 6 penų aukos.

Jei, pvz., didžioji lietuvių dalis, 
gyvenančių šitame krašte, imtų 
ir nusiųstų šiam fondui po kelis 
ar kelioliką penų su laiškeliu, kad 
tai yra lietuvių auka, kurie, Jur
gio VI-tojo karaliavimo laikais, 
rado šitame krašte darbo, duonos 
ir laisvę. Ar, sakykite, galime 
rasti geresnę progą mūsų vardui 
pagarsinti ?

Ir, jei taip mes, lietuviai pir
mieji, imtume vieną dieną ir nu
siųstame kelis šimtus laiškų su 
sikspenais ar šilingais šiam fon
dui ! Vertėtų I Apsimokėtų! .

Aš siųsiu ateinančią savaitę 5 
šilingus. Gal atsiras vienminčių?

Atsargos Grandinis. 

mą pačiame žaidime ir daugel} 
įvairiausių klaidų, kurios galėtų 
būti pateisinamos, jei tai būtų 
pirmus metus žaidžianti, k-da.

šalia šių dviejų priežasčių, rei
kia pridėti kai kurių žaidėjų neap
sakomai blogą formą ir vis nepa- 
jėgimą atsisakyti nuo „solo“ žai
dimo. Nebesinorėtų priminti tiems, 
save „žvaigždėmis“ laikantiems, 
jog krepšinis yra komandinis žai
dimas. Laikas buvo seniai tai įsi
sąmoninti. Kaltė už tai krenta 
k-dos kapitonui. Kai tik „žvaigž
dės“ pradeda save demonstruoti, 
tuoj reikia siusti jas iš aikštelės— 
atsišaldvmui“.

šitokias • pagrindines kaltes ga
lima primesti k-dai gal dar pride
dant, kad sekantį kartą,- nežiūrint 
šeimininkų vaišingumo, reikėtų 
susilaikyti nuo,/ taurelės vyno, 
ypač prieš rungtynes.

Kaip skaitytojas pastebės nie
ko, nesakiau, kad, „Kovas“ būtų 
buvęs žemesnio lygio už prancū
zų k-das, kadangi to nebuvo. „Ko
vas“ dažnai buvo techniškai pa
jėgesnis vienetas, negu priešinin
kai. Tą faktą atžymėjo visi pran
cūzų sporto korespondentai ir 
pačių prancūzų k-dų žaidėjai. Bu
vę/ sakoma, kad prancūzų k-dos 
daug ko gali pasimokyti iš kovie- 
čių. Patys koviečiai pripažįsta, 
jei būtų buvę išvengta paminėtų 
klaidų, mažiausiai keturias rung, 
tynęs buvo galima laimėti. Pran
cūzų žaidimas buvo paremtas tem
pu ir daugybe metimų, tikint, jog 
ir neįmestas bus pakartotas vieno 
ar dviejų dvimetrinių žaidėjų, ku
rie figūravo beveik visose k-dose. 
Jie, dažniausiai, yra internaciona
lai. Sistematingo žaidimo nėra.

Labai daug nesusipratimų ir 
sunkumų sudarė nepakankamas 
taisyklių išsiaiškinimas su pran
cūzų teisėjais ir stalelio teisėjų 
dažnai nesuprantamas elgesys, 
kas liečia 5 baudas gavusių, žai
dėjų išfaulavimą. Žinoma, tai nė
ra esminiai dalykai.

Šiek tiek techninių informacijų. 
Geriausiai sužaistos rungtynės 
buvo, kaip jau minėjau, su Ca
bourg, pasibaigusios rezultatu 
48.47 (22.25). Antros geriausios 
su Auboųe, kur žaįdė 2 Prancūzi
jos internacionalai. Rezultatas 72. 
47 Tourcouing Sport — 52.46. Me- 
siers — 69.45. Azur Sport 73.58. 
Labai blogai sužaistas su Nilvan- 
de, kur pralaimėta 54.24.

Įdomų pažymėti, jog beveik vi- 
spse rungtynėse, išskyrus su Le 
Havre, kur laimėta antras kėli
nys, „Kovas“ arba laimėjo pir
mą kėlinį, arba sužaista lygiomis, 
iki tol „Kovas“ turėjo „įprotį“ 
.pralaimėti pirmą kėlinį ir atsi
griebti antrąjį. Geriausi taškų 
„kalėjai“ buvo: Puzinas — 71, 
Glatkauskas — 65, Tamoliūnas — 
68, Ciakas — 56. — Kai kurie žai
dėjai pasirodė labai blogoje mė
tymų formoje.

Tiek apie šią išvyką. Kas seka 
toliau. Tai priklauso nuo pačių 
koviečių. Žaidžiant su pajėgiomis 
k-domis buvo aiškiai pastebėti dar 
esantieji trūkumai, kurie irovie. 
čiams parodžius noro ir ižsispy- 
rimo, galima ištaisyti. Gauta pa
kvietimų vėl apsilankyti ir, mano 
nuomone, koviečiai neturėtų jų 
atsisakyti. Pravėrus vieną kartą 
duris į tarptautinę areną nerei
kėtų jų uždaryti, priešingai, rei
kėtų ir daugiau tokių durų atida
ryti ir garsinti Lietuvą.

„Kovo“ kapitonas G. Glatkaus
kas turi šumanyną prie k-dos su
daryti tautinių šokių grupę, kun 
dar padidintų tokių išvykų pro
pagandinę vertę.

Norėčiau užbaigti šias kelias 
pastabas, dar kartą primindamas, 
jog propagandiniu atžvilgiu šioje 
išvykoje koviečiai pasiekė šimtą 
procentinių vaisių ir jei kurie iš 
jų jaučiasi nusiminę dėl techniš. 
kų pralaimėjimų, tai jiems reikia 
tik priminti Le Havre miesto 
burmistro prieš rungtynes pasa
kytus žodžius.

— Nežinau, ką jums palinkėti. 
Laimėjimo. Bet laimėjimas, ar 
pralaimėjimas nesvarbu. Svarbu, 
kad jūs dalyvaujate žaidime ir aš 
tikiuosi vėl jus pamatyti. Linkiu 
jums geros kloties ateityje. —

CENTRINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Centrinio Skyriaus narių Meti
nis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, spalio mėn. 12 d., 5 vai.. Lie
tuvių Klube, 43, Holland Park, 
London, W.11.

Centrinio Skyriaus Valdyba.
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LIETUVIAI VOKIETIJOJE
NAUJOS VARGO MOKYKLOS
Vokietijos pietuose, Bensheam- 

Auerbache, steigiama lietuviškoji 
vargo mokykla, kuriai vadovaus 
mokytoja, ponia J. Mildašienė. 
Memmingene, pavertus esamą 
vokiškuja pradžios mokyklą taip 
pat organizuojama vargo mokykla. 
Ja organizuoja ir jai vadovaus 
Vykintienė.

TREMTINIAI JAUČIASI 
SKRIAUDŽIAMI

Stuttgarto PLB apylinkės val
dyba kreipėsi į Krašto Valdybą 
su skundu prieš vokiečių adminis
traciją dėl neteisingo tremtiniui 
aprūpinimo butais naujai stato
mose kolonijose. Jos tvirtinimu, 
vokiečių administracija daranti 
viską, kad sutrukdyti tremtinių 

apgyvendinimą šių, iš dalies ame
rikiečių lėšomis, specialiai trem
tiniams pastatytuose namuose 
apgyvendinti juose vokiečius.

Krašto Valdyba kreipėsi
skundo reikalu į Valstybės Įga
liotinį Pabėgėlių Reikalams ir 
painformavo apie tokią būklę tiek 
UNO Augštąjį Komisarą Pabėgė
lių Reikalams, tiek Pabėgėlių Mi- 
nisterriją Bonnoje.

mos knygos pavadinimą. Rašyti 
prašoma Krašto Valdybos Infor
macijų Skyriui.

LIETUVIŠKOS SENIENOS
Viename Vokietijos antikvaria

te pasirodė pirmosios šešiolikto 
amžiaus pusės visiškai apokrypti- 
nis fantastinis medžio drožinys su 
antrašte „LITTAVV“. Jame pa
vaizduojamas lyg koks Lietuvos 
uostas: fone jūra su atplaukian
čiais burlaiviais, prieky upės žio
tys, jų vienoje pusėje į jūrą ei
nančios sienos su bokštais, kitoje 
pusėje uolos su švyturiu, paupyje 
pora mūro namelių ir pačiam prie
kyje bažnyčios dviejų bokštų vir
šūnės. Sis raižinys yra vėlyvaus 
viduramžio fantazijos kūrinys..

A. Makarskas.

E.T.V. Hamburgo sporto salėje 
prasidėjo visų laukiamos rung
tynės. Kas gi pagaliau laimės? 
Pirmąsias 10 minučių veda E.T.V. 
Hamburg 10:2. Atrodo, kad mū
siškiai smarkiai pralaimės. Tačiau 
jie ne tik nenustoja vilties, bet 
•išlygina žaidimą ir po kelių gra
žių derinių veda 12:10. Per liku
sias pirmo kelinio kelias minutes 
E.T.V. Hamburg vėl perima ini
ciatyvą ir kėlinys baigiamas 
16:13 mūsų nenaudai.

Antrasis kėlinys darosi daugiau 
įtemptas, bet tikslesnis. Šeštoje 
paskutinio ketvirčio minutėje mū
siškiai jau turi išsikovoję 
rą 29:26. Nedidelė, tačiau 
ka laimėjimui.

Per likusį žaidimo laiką
Hamburg- smarkiai spaudžia, ta
čiau be dviejų baudų, 
išnaudoja, daugiau 
pasiekia ir rungtynės 
29 : 28, Vasario 16 
auklėtinių pergale.

Lietuvių) Vasario 
komandoje žaidė ir taškus pelnė:

Kazirskis Povilas 17, Kempka 
Vytautas 5, Venclovas Liudas 4, 
Birieta Vytautas 2, Brakauskas 
Vaidevutis 1, Raišys Vidmantas o, 
Polkis Edvinas o.

persva- 
pakan-

E.T.V.

ir

to

SULAIKYTA LIETUVIO 
DEPORTACIJA

Pasiremdama vieno lietuvio, 
gavusio iš Celles Oberkreisdirek- 
toriatis deportacijos sprendimą, 
pagalbos prašymu, Krašto Val
dyba interveniavo. pas Oberkreis- 
direktorių ir jau gavo jo atsa
kymą. Atsakyme Krašto Valdybai 
pranešama, kad lietuvis tuo tarpu 

tremiamas, 
sprendimo . 
dar kartą

jeigu teismas 
bus labiau atsi-

iš Vokietijos nebus 
Bus laukiama teismo 
ir tas reikalas busiąs 
apsvarstytas. Net 
rastų jį kaltu,
žvelgta į teismo sprendimo moty
vus. Krašto Valdyba būsianti apie 
bylos eigą informuojama.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
IŠVYKA Į HAMBURGĄ

Hamburgo stotyje Gimnazijos 
sportininkus pasitiko kun. šarka, 
kuris parūpino nakvynę ir maistą.

Stalo tenisą teko žaisti su Eims- 
bucttel berniukų gimnazijos rink
tine. Mūsiškiai buvo gražiai pri
imti. Vokiečių gimnazijos direkto
rius visus maloniai pasveikino, o 
lietuvių vardu žodį tarė mok. O. 
Gešventas.

Vokiečių gimnazijos sportinin
kai buvo gerai paruošti ir mūsų 
vyrams teko pasispausti, perga
lei išplėšti. Po šešių susitikimų 
rezultatas buvo 3 : 3. Po to mū
siškiai pasispaudę ir nebeatidavė 
priešui nei vieno, taško, laimėda
mi rungtynes santykiu 7:3. Vasa
rio gimnazijos vardu žaidė ir 
taškus pelnė: Povilas Kazirskis 
3, Vytautas Kempka 3, ir Vaide
vutis Brakauskas 1.

Tačiau įdomiausias šios dienos 
susitikimas buvo krepšinio rung
tynės tarp Vasario 16 gimnazijos 
ir šiaurės Vokietijos meisterio 
E.T.V. Hamburg, kuriu eilėse žai
dė ir du amerikiečiai.

kurias jie 
nieko nebe

baigiamos 
gimnazijos

Gimnazijos

LIETUVIŲ 
GIMNAZIJOS 
ŠVENTĖ 
27 ir 28 dienos,

SVETIMTAUČIO NUOMONĖ
Prof. Dr. F. Peeters, politinių 

mokslų katedros Gento universite
te vedėjas, Laisvųjų Tautų Kon
greso' komisijos narys, gavęs 
Krašto Valdybos vokiečių kalba 
leidžiamas informacijas, rašo:

„Būtų gražu, jeigu Jūs galėtu
mėte man parūpinti ir ankstyves
niuosius numerius. Aš skaičiau 
juos su dideliu susidomėjimu nuo 
pirmos iki paskutinės eilutės...

„Pasiųskite man visą medžiagą, 
kokią tik' galite, ypatingai apie 
būklę pavergtuose kraštuose ir 
apie rusifikacijos bandymus. Yra 
pavojaus, kad bolševizmui visai 
išnykus, rusyfikacija visdėlto pa
liks gilius pėdsakus, šitas pavo
jus ypatingai didelis mažosioms 
tautoms“.

Krašto Valdyba, leisdama vokie
čių kalba mėnesines informacijas 
užpildo jau antri metai esamą 
spragą ir tuo būdu prisideda prie 
laisvinimo darbo mūsų tėvynės 
labui ne tik Vokietijoje, bet ir už 
jos ribų, nes lietuviškos periodi
nės spaudos svetimomis kalbomis 
labai maža. Tas darbas jau antri 
metai varomas, nežiūrint kuklių 
Krašto Valdybos lėšų ir mažų pa
jėgų'.

PIRMOJI 
VASARIO 16 

SPORTO
Rugsėjo mėn.

Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 
auklėtinių,- auklėtojų ir Diepholzo 
gyventojų tarpe, praėjo labai gra
žioje, pakilioje nuotaikoje. Tomis 
dienomis buvo sklandžiai praves
ta Lietuvių Vasario 16 Gimnazi
jos Sporto Šventė: lengvosios 
atletikos ir kamuolio žaidimų 
varžybos.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos švietimo Inspektorius, A. 
Venclauskas, atidarė šventę, tar
damas gražų žodį. V. Aukštis.

ARABU PASAULIO MOTERYS

LIETUVIŠKI PINIGAI
Vokietijos numizmatikos rinko

je pasirodė XVI amžiaus gerai iš
silaikiusių įvairių laidų lietuviš
kų sidabrinių šilingų 20 mm. dia. 
metro. Jų laidos yra 1549, 1559 ir 
1560 m. Vienoje pusėje yra ryškus 
Lietuvos Ąytis tų laikų pavidalo. 
Užinteresuotiems monetas gali 
parūpinti Krašto Valdybos Infor
macijų 
atseitų 
nai su 
pigiau,
siuntimo būdas ir išlaidos. Euro
pos kraštams jos būtų kiek piges
nės.

Skyrius. - Užjūryje jos 
apie pusantro dolerio vie- 
pasiuntimu, o gal ir kiek 

nes dar neišsiaiškintas

TRŪKSTA ŽINIŲ APIE 
LIETUVOS VIETOVES

Krašto Valdyba, planingai 
dama ir susidarydama vaizdą apie 
dabartinę būklę Lietuvoje, labai 
pasigenda tikslių žinių apie visas 
Lietuvoj vietoves. Ji gavo pasi
skolinti vienintelę Vokietijoje 
mą Lietuos vietovių knygą 
Baltų Centrinės Bibliotekos,
knygos, 728 puslapių dydžio, pa
vadinimas bibliografiniai dar nė
ra nustatytas, nes trūksta kaip tik 
pirmųjų puslapių. Gal tai būtų 
1925 m. Kaune išleistoji ,,Lietu
vos Apgyventos Vietos“ 
pagal 1923 m. gyventojų 
šymą.

Krašto. Valdyba kreipiasi
tiečius, turinčius tokią knygą, 
prašydama perleisti ją Krašto Val
dybai, arba bent padėti nustatyti 
Baltų Centrinėje Bibliotekoje esa-

tir-

esa- 
iš 

Stos

knyga
sura-

į tau-

Koranas pataria pranašo Ma
hometo dukroms leisti ramiai die
nas savo namuose, o 12 šimt. fi
losofas išaiškina, kad Mahometo 
sekėjos tik 3 kartus gali apleisti 
namus,; vykstant į savo vyro na
mus, einant laidosi tėvus ir, ga
lop su karstu į kapus.

Atsilikusiame, tamsiame ir skur
do kankinamame Islamo pasauly
je gyvena 150 milionų moterų, ku
rios nemoka nė skaityti, nė rašyti, 
kurioms draudžiama lankyti mo
kyklas, dalyvauti vyrų pašneke
siuose, domėtis net savo aplinka, 
nekalbant jau apie dalyvavimą 
visuomenės reikalų tvarkyme.

Tačiau islamo kraštų miestuose 
Korano dogmų stulpai pradeda 
trupėti. Didžiausią smūgį suda
vė joms Turkijos kūrėjas Kemal 
Ataturkas, panaikindamas poliga
miją, nuimdamas galvos uždan
galus, padarydamas ir moterims 
privalomą pradžios mokslą, atida
rydamas joms universitetus, par
lamentą, valdžios įstaigas ir vi
sas profesijas, šiandien 60 pr&c. 
Turkijos balsuotojų yra moterys, 
parlamente yra trys moterų atsto
vės.

Kai prieš 8 metus Syrijoje pas
klido gandas, jog kaikurios mote
rys mano viešai pasirodyti be vei
do uždangalų, kilo net protestų 
riaušės, o dabar jau gali balsuoti 
visos moterys, ku rios yra baigu
sios pradžios mokyklą.

Libane, kurio pusė gyventojų 
yra krikščionys, Islamo moterys 
per 100 savo klubų kovoja už re
formų įteisinimą. Joms vadovauja 
visų mylima ir gerbiama Ibitihaj 
Khadoura-, kuri 1930 m. pirmoji 

A numetė veido uždangalą.
Pakistane Islamo papročių griež

tumas sušlubavo, bet nužudžius 
ministerį pirmininką Aly Khan jo 
žmonos veikimas buvo nuslopin
tas, o naujojo fninisterio pirminin
ko žmona demonstratyviai saugo
ja visus senuosius papročius.

Egipte moterys daugiausiai su
pykino Islamo papročių saugoto
jus, nes jos arčiausiai Euroims ir 
todėl greičiau apsikrėtė emancipa
cijos idėjomis. Turtingosios nu
metė uždangalus, apsirengė euro
pietiškai, kaikurios net mokslus 
baigė Paryžiuje ar Anglijoje. Su
fražistės sudarė net politinę par
tiją, o Sorbaną baigusi elegantiš
ka Doria Shafik sudarė Nilo Duk
terų Klubą, kuriam priklauso apie 
1000 turtingųjų sluogsnių mo
terų.

Į tokius dalykus negalėjo ramiai 
žiūri Al Azhar universiteto ulemų 
taryba, kuri leidžia įstatymus vi
sam Islamui ir_ autoritetingai aiš-

kiną Koraną. Ulemos nutarė, kad 
moterys negali balsuoti ir užimti 
viešų vietų, nes „jų veiksmus 
valdo jausmai ir todėl lengvai ga
li nukrypti nuo išminties kelio“. 
Kur pranaši Mahometo sūnūs 
sidavė moterų reikalavimas, 
jie sulaužė pranašo mokslą.

Toks Al Azhar sprendimas
būtų Islamd 

seną vietą, bet 
nė nekrūptelė- 
Naguib paėmė 
įskrido elegan- 

pareiškė:
rišusius

pa
ten

dar

RYTUOS DAUG NAUJO
korespondento
prasidės Vokietijos ir Japonijos 
apginklavimo planų įgyvendini
mas. Sovietiniam pasauliui iki 
šiol buvo aiškinama, kad toks Va
karų veiksmas reikštų karą. So
vietų Sąjunga nepakęstų tokio 
„apsupimo“. Stalinas,, matyti, 
šiandieną yra įsitikinęs, kad ne
paisant visko, Vakarų Pasaulis 
nesiruošia pulti Sovietų Sąjungos, 
ir, net jei ir norėtų taip padaryti, 
jam tokius planus vykdyti sutruk
dytų jo vidaus nesantaika, kylan
ti dėl supuvusios kapitalizmo sis
temos.

Prieš tokį „supuvusį kapitaliz
mą“, kuris laiko savo jėgas su- 
paraližavęs ir yra išvakarėse • vi
dinių ginkluotų peštynių... Krem
lius priešpastato Sovietinio Bloko 
Ekonominę Jėgą...

Tokiu būdu galima prileisti, kad 
Sovietų Sąjunga grįžta j izoliacio- 
nizmą, kuris jai buvo būdingas 
prieš nacių agresijos pradžią.

Stalino straipsnis taip pat pa
tvirtina nusistatymą eiti nuo kol
chozinės sistemos prie „agromies- 
čių“ (agrogorod). Tas projektas 
savo laiku buvo lyg ir nebevyk
domas dėl neįgyvendinamų tech
niškų kliūčių. Jis vėl iškeliamas 
su penkių valandų darbo dienos 
pažadais ir kitomis rojiško gyve
nimo perspektyvomis.

Ar galima būtų laukti Sovietų 
Sąjungos atsitraukimo į senąsias 
ribas? šiandieną Prancūzijoje 
berods, niekas į tokį klausimą tei
giamai nebeatsako. .Sovietų Są
junga gyvuoja jau trisdešimt pen 
kis metus ir jos didžiulė imperija 
nuo Berlyno iki Kinijos Jūrų sėjo 
ir tebesė.ia 
pirmiausiai, 
sėklas tam, 
derlius.

Į šią revoliuciją neužteks atsa
kyti vien tiktai apsiginklavimu. 
Pats Stalinas labai aiškiai pasa
kė. kad jis numato Vakarų Deifio- 
kratijų subyrėjimą dėl perdėtų 
apsiginklavimo pastangų. Įeiti 
į tokias Stalino „kombinaejas“ 
būtų lygiai aklaregiška,- kaip, sa
vo laiku, buvo padaryta visiškai 
nepaisant ir ignoruojant tai, kas 
buvo juodu ant balto parašyta Hit
lerio „Mein Kampfe“.

Jonas Masiulis.

Mūsų spec. Paryžiaus
Žurnale „Bolševik“ neseniai 

atspausdintas Stalino straipsnis 
yra tarytum tikra encyklika.Visai 
kaip Katalikų Bažnyčia, kuri karts 
nuo karto stipriai pasuka vairų 
savo politinėse koncepcijose, 
Kremlius šiandieną demonstruoja 
naują žingsnį marksistinės min
ties evoliucijoje.

Šis Stalino „žodis“ komunisti
niam pasauliui lyg ir apvainikuo
ja visą eilę kompartijos veiklos 
suaktyvėjimo žymių: Zarubinas 
pasiųstas ambasadoriaus parei
goms į Londoną, Gromyko į Wa- 
šingtoną. Nusikratyta amerikiečio 
Kennano... Baigiamas derinti or
kestras .apsišvarinant nuo „susi
tepusiųjų“ Rezistencijoje arba Is
panijos kare vadų, kraunami ant 
lauže Tito, Anna Paukėr, Marty, 
Tillonas ir kiti Slanskiai.

Tokiu būdu buvo parengta dirva 
Kompartijos Kongresui, kuris jau 
trylika metų nebuvo susirinkęs.

Sovietai ilgai tikėjo sulauksią 
ekonominės krizės Amerikoje, o 
tos križės kaip nėra, taip nėra. 
Dabar jie susirado kitą silpną 'Va
karų Pasaulio vietą. Visu frontu 
puolami „vidiniai kapitalizmo 
prieštaravimai“. Nurodoma, kad 
tie prieštaravimai veda j karą, gi 

■ sovietinės koncepcijos „vedančios 
taikos vieškeliu“...

Savo straipsnyje, užvardintame 
„Ekonominės socializmo proble
mos Sovietų Sąjungoje“, Stalinas 
gana paradoksiškai tvirtina, kad 
karo pavojus yra daug didesnis 
tarp „imperalistinių“ Vakarų 
valstybių) negu tarp pastarųjų ir 
Sovietų Sąjungos.

Nagalima būtų visai 
„vidinių kapitalistinio 
prieštaravimų“. Tokių
vimų, aišku, yra. Tai ne tušti žo
džiai, tačiau dėl tų prieštaravimų 
numatyti Sąjungininkų susiskal
dymą būtų labai sunku. Kaip ga
lima būtų įsivaizduoti karą tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Anglijos arba Prancūzijos, kada 
visi aiškiausiai mato ir jaučia so
vietinės intervencijas grėsmę. 
Nejaugi Stalinas to nesupranta?

Gal būt, visa tai reiškia, kad 
Kremlius prarado viltį priversti 
JAV pakeisti savo dabartinę poli
tiką. Jau nebetoli diena, kada

paneigti 
pasaulio 

prieštara-

visame pasaulyje ir, 
Azijoje, revoliucijos 

kad kada nors būtų

Talka — atk. iš 2-ro psl.
pedijos generaliniai atstovai, kurie 
rinks Enciklopedijos prenumera
torius Jokių pinigų iš anksto ne
bus imama: kiekvienas išėjęs iš 
spaudos tomas prenumeratoriams 
bus pasiunčiamas apdėtu mokes
čiu Todėl prenumeratorius čia 
niekuo nerizikuoja, nes jis mokes 
už tai, ką jis gaus. Enciklopedijos 
prenumeratorius pačioje, pradžioje 
bus prašomas pasirašyti pasižadė
jimą, kuriuo jis įsipareigoja iš
pirkti kiekvieną jam. prisiųstą 
Enciklopedijos vieno komplekto 
tomą.

Jei iki N. Metų paaiškės, kad 
reikalingasis prenumeratorių mi
nimumas susidaro, tai apie kovą- 
balandį išeis pirmas tomas. Ir pas
kui eis reguliariai kas 3-4 mėne
siai..

- Šiuo metu Leidyklos susitarta 
yr asu šiais gen. atstovais, kurie 
Lietuvių Enciklopediją atstovaus 
savo gyvenamose vietose ir jų 
apylinkėse.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse:

VI. Baltrušais, Jer. Cicėnas, 
N. Cerekas, J. Čyvas, St. Glu- 
šauskas, Vyt. Jucevičius, J. Ku
biliūnas, Albina Lipčienė, Rev. 
S. Markūnas, V. Rocevičins, A. 
Sabaliauskas, E. Mažeikienė, Sal 
Narkėliūnaitė, „Neringa“, J. 
Sekvs. K. Trečiokas, A. Paliu
lis, Pr. Pauliukonis, J. Puzinas, 
Domas Velička.

Kanadoje
Meilus Vytautas.

Australijoje
A. Krausas

Venezueloje
Kun. A. Sakalauskas ir Ei. 

Dervoiedaitis.
Kolumbija

K. Klastauskas.
D. Britanijoje

Br. Daunoras.
Papildomi sąrašai 

vėliau Tų vietovių 
nėra gen atstovų,
reikalu gali kreiptis į artimesni 
atstovą arba tiesiai į Enciklopedi
jos Administraciją, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn 21, N.Y. USA. 
Taip pat dar yra reikalingi atsto
vai tose li-tuv'.ų kolonijose, ku
rios čia nėišminėtos, bet kuriose 
’■yveną gausiau lietuvių. Jei kas 
sutiktų apsiimti • tokias pareigas, 
maloniai kviečiamas pranešti En- 
siklopedijos Administracijai.

Liet Enciklopedijos bus spaus
dinama tiktai tiek, kiek jos pre
numeratoriai užsisakys iš anksto. 
Atsarginio kiekio Leidykla nega
les išleisti, nes tam reikalingas 
didesnis' kapitalas, kurio, I eidykla 
neturi. Dėl to tie prenumeratoriai, 
kurie norėtų vėliau užsisakyti, jau 
negalės gauti pirnūjjų tomų. To. 
dėl Leidykla kviečia užsiprenu
meruoti iš anksto — tuojau pat.

Ryžomės dideliam darbui. Jei 
lietuviškoji visuomenė jį įvertins 
— tęsėsime.

JUOZAS KAPOČIUS,
„Lietuvių Enciklopedijos“ 

leidėjas.

bus paskelbti 
lietuviai, kur 
prenumeratos .

prieš kelis metus 
moterį grąžinęs į 
Egipto feministės 
jo. Kai tik gen. 
valdžią, į jo ofisą
tiška Doria Shafik ir 
„Jūs sutraukėte tautą 
pančius, o dabar sutraukykite mo
terų pančius, nes jos sudaro pusę 
tautos“. Generolas daug ką paža
dėjo. bet su balsavimu prašė pa
laukti, nes nenorįs dabar su kelti 
ginčų tada, kada esąs reikalingas 
ramumas sunkesnėms reformoms 
pravesti.

D-gas*'.

PRASIDEDA RUDENS 
SEZONAS

Rugsėjo mėn. pabaigoje baigė
si visos vasaros iškylos ir piknikų 
sezonas. Vasaros atostogas bai
gus Čikagos lietuviai vėl aktyviai 
stveriasi .kultūrinio ir organiza
cinio judėjimo. Riigsėjo mėn. 27 
d. Lietuvių Teatras Čikagoje pa
kartotinai dar statė rudens sezo
no atidarymui Petro Vaičiūno 
5-ių veiksmų pjesę „Naujieji 
Žmonės“. Tą pat dieną ir Čika
gos Lietuvių Auditorija, kurios - 
šeimininkais yra naujieji ateiviai, 
atidarė šaunia programa rudenio 
sezoną.

Pirmieji žymesnieji rudens pa. 
rengimai bus Balio Pakšto pagar
sėjusio Čikagoje, ketverių metų 
paminėjimo jo orkestro ''veiklos 
JAV. Po jo, Lietuvių Rašytojų 
Draugija 'rengia nepaprastą litera
tūros vakarą, kuriame savo nau- 
jauąius kūrinius skaitys rašytojai Į 
Kleofas Jurgelionis, Gražina Tu- 
lauskaitė, Vincas Ramonas, Aloy
zas Baronas, Albinas Valentinas 
ir kiti Spalio mėn. 5 d. Chicągos 
lietuvių choras „Pirmyn“ stato 
Franz Lehars 3-jų veiksmų ope
retę „Linksmoji Našlė“, kurioje 
dalyvauja garsusis Metropolitain 
operos dainininkas Al. Brazis. 
Pagaliau spalio mėn. 12 d. įvyks
ta daugiausia dėmesio kelianti 
Čikagos lietuvių konferencija, 
kurioje dalyvaus visų organizaci
jų atstovai. Joje bus aptarta preė- 
jusių metų Čikagos ALTo veik-, 
la ir išrinkta naujieji Čikagos 
ALT organai, bei aptarti Lietu
vos laisvinimo! reikalai.

J. Janulaitis

ma, tik rusų

Žmogus... atkelta iš psl. 1-mo 
esant Kretingoje į mūsų dalinį bu
vo atvežti naujokai iš Sibiro. Jų 
išvaizda, išsilaivinimas ir galvo
sena — pasibaisėtina. Tai nužmo
ginti, užguiti neūžaugos. Visos 
komandos ir pamokos, supranta- 

kalba. Vadovybė
taip pat rusų, nors šalutines pa
reigas eina ir lietuviai arba lat
viai karininkai, Liuoslaikiu, sa
vo tarpe, galima kalbėti ir gimtą, 
ja kalba.

— O kaip kareivių nuotaika
— Apie tokius dalykus, ten niekas 
nekalba ? — juokėsi pasakotojas.
— Ten. r armijoje, svarbu pra
stumti dieną, pa vai gyti, sušilti.Ten 
niekas nekalba apie ateitį, niekas 
ją ir nebesirūpina Lygiai kaip 
visi okupuotų kraštų gyventojai, 
taip ir mobilizuoti kareiviai lau
kia... karo.

— Ar buvote komjaunuoliu? — 
Ne. išsisukau, bet tai buvo laiki
nas dalykas. Kiekvienas jaunuo
lis, kuris nori gyventi, kuris nori 
baigti mokyklą, įgyti kokią nors 
specialybę, kuris nori gauti geres
nį darbą — negali išvengti parti
jos. Vylesniojo kurso studentams 
mokoma stipendija, bet sąlyga — 
privalai priklausyti partijai, 
ža to, jei šiaip taip 
mei be stipendijos, 
komjaunuoliams — 
nūs nepralysi 1

Bet, 
nie- 
kiek 
apa.

Ma
ir išsiverstu- 
nepriklausai 
pro. egzami.

ŽINIOS IŠ LAISVOJO 
PASAULIO

— Ar Pabaltijo kraštų gyvento
jai turi kokių nors žinių iš laisvo
jo pasaulio ? — Vieni, kurie domi- •> 
si tuo. taip, bet daugumas ne.

. Mieliausiai visi klauso Amerikos 
Balso. Suprantama, kad tai daro
ma labai slapta, bet ir patiems 
komunistams įdomu pasiklausyti, 
o jie išgirdę, neiškenčia pasida
lyti žiniomis. Radio klausymas 
oficialiai nėra uždraustas, 
pabandyti viešai klausyti, 
kas nedrįsta, nes žino, 
tai kaštuosią. Radio
rata'ms pirkti leidimų nereikia. 
Kitų priemonių susirišti su lais
vuoju pasauliu nėra, nes į rojų, 
niekas juk neatbėga ir nepapasa
koja, kaip čia pabaltiečiai gyve
na. Jei vienas kitas ir grįžta, tai 
oficialūs jo pasakojimai visiems 
žinomi ir neįdomūs, nes ir jis 
pats, ir klausytojai žino, kad tai, 
ką jis sako, nieko bendrą neturi 
su teisybe. Ten, rojuje, yra trys 
pagrindiniai veiksmažodžiasi: 
meluoti, apgauti ir pavogti. Juo 
ilgiau ir sumaniau tais veiksmažo
džiais operuosi —; juo geriau ir 
ilgiau gyvensi, o gyventi, kiek
vienas
„TRB 084' 
tyt, gerai sugebėjęs „rojuje'' 
tais veiksmažodžiais operuoti.

Debikonis

nori, — baigė pasakojimą 
laivo kapitonas, ma- 

ši-

IŠVEŽIMAI
— Šiurpiausius išvežimus, ko

kius pats mačiau ir pergyvenau, 
tai 1948 m. masiniai išvežimai. 
Per tuos vežimus esu netekęs • 
daugelio Šventosios apylinkėje 
gyvenančių pažįstamų ir kaimy
nų. (Čia pasakotojas suminėjo 
kelioliką išvežtųjų pavardžių). 
Per tuos vežimus daugiausiai nu
kentėjo Lietuvos ūkininkai. Ūki
ninkas, turėjęs daugiau, kaip 30 
ha Žemės, buvo įtraukiamas į iš
vežamųjų sąrašus. Be to, neiš
vengė išvežimo ir tie, kurie buvo 
įtarti turį ryšio su partizanais, ar
ba tie, kurių nariai buvo „miško 
brolių“ eilėse. Dėl šitos priežas
ties lietuviai, parodę didesnį pasi
priešinimą antrosios okupacijos 
metu, daug daugiau nukentėjo, 
negu, pvz., latviai. Taip, pvz., iš 
B. kaimo (29 ūkiai) išvežta visi 
ūkininkai ir, vien dėl to, kad tas 
kaimas buvo tarp miškų ir ten, 
esą, užsukdavę partizanai.

Prašau atsiliepti Baguži ir Su
siną Apolinarą adresu — RR1 Ot- 
tenville, Ont., Canada. Ignas 
Vainavičius.

Juozą Lazdauską gyv. Anglijo
je prašo atsiliepti Juozas Vencius 
gyv. Burma Str. 167, Arvida, 
P.Q., Canada.

SKELBIMAI

Geležies fabrikui vakarų Angli
joje (liejykla ir mašinų skyrius) 
reikalingi darbininkai. Nevedusie
ji gali gyventi stovykloje.

Prašymus (angliškai) siusti — 
Employment Dept., R. A. Lister 
and Co. Ltd., Dursley, Glos.

Lietuviška kojų klinika. Medici
niškas. chirurgiškas ir elektrinis 
kojų ligų gydymas. Rašyti Priva
te Foot Clinic 196, Market Street, 
Edenfield, Lancs.

NAUJA PREMJERA
Londono Vaidila š.m. spalių n d. 
(šeštadienį) 6 vai. vak. parapijos 
salėje stato P. Vaičiūno įdomią 
komediją

TUŠČIOS PASTANGOS
Vaidinimas įvyks naujų ir pilnų 
dekoracijų fone, o bilietai tik po 
2,2į ir 3 šil. gaunami prie įėjimo. 
Publika prašoma rinktis punktua
liai.

Po vaidinimo šokiai.
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