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JTO
SĄSKRYDIS
Mūsų krašto darbštusis ūkinin
kas, nukasęs bulves, atkartojęs
lauką ir užraugęs kopūstų stati
nes, rudeniop, nors keliai ir pabiurdavo važiuodavo pasikisminėti, pasidairyti, kas naujo svieto,
kokĮ derliaus grūdą prikūlė kai
mynas. Nors dabar, „išvaduotoje“
Lietuvoje ir rijbeliko tokio buržu
jaus ir imperjalisto, {veikiančio
užsiraugti kopūstų statinę, tačiau,
atrodo, šj lietuviško ūkininko pa
protį pamėgdžioja ir patys didieji
( pasaulio gaspadoriai, atėmę Lietu
vos ramląjam ūkininkui teisę užsi
raugti kopūstų, rudeniop jie taip
pat labai mėgsta suvažiavimus,
kongresus, sąskrydžius ir konfe
rencijas.. .
Štai, ŠĮ trečiadienį, New Yorke,
naujame ir technikos lain'ėjlmų
stebuklingame pastate, kas'avusiame velnio tuziną milijonų do
lerių, prasidėjo septintasis Ji O
turgus.
Pirmoji mūgės diena pašvęsta
JTO Rūmų atidarymo iškilmėms,
Į kurias puošniuoju britų transat
lantiniu laivu „Queen Elizabeth“
nuskubėjo skaitlinga ir taip pat
labai puošni sovietinė delegacija
su draugu Višinskiu ir draugu
Gromlku priekyje Ir, viso pasau
lio džiaugsmui ir nustebimui, ši
tame stebuklingame pastate Įvyko
pirmasis stebuklas: draugas Gromlko „tautų šventovės“ atidary
mo dieną, ar tai Maskvos kongreso
Įtakoje, ar per skubėjimą — ne
pasakė tradicinio VETO. Pasaulis
(vakarų), dėl šito įvykio pajuto
tokį gaivinantį atoslūgį, kad net
patys didleiji . iš didžiųjų ėmė
skelbti, kad karo su sovietais ne
nusimato...
JTO šventovė, pasaulio parla.
mento būstinė, pastatyta daugelio
milijonų vakariečių žmonių pini
gais ir prakaltu. Ten, tos „šven
tovės" altoriuje susės „talką,
laisvę ir žmoniškumą" mylintieji
Kremliaus atstovai ir vėliau ar
anksčiau savo veto teise, subiauros orumą šventovės, pastatytos
pasaulio parlamentui, skelbiančiam
Ir „kovojančam" už žmogaus tei
ses, tautų laisvę Ir už visą tai, ką
Kremliaus pasiųstieji garsiakalbiai
paneigs, išjuoks, subiauros Ir apsplaudys.
Vakarų pasaulio spauda rašys
milijonams skaitytojų apie Višin
skio elegantišką išvaizdą ir plau
kų bangas, o aukštieji diplomatai
sėdės prie bendro stalo draugiš
koje ir „talkioje" nuotaikoje, ma
loniai spaus budelių dešiniąją ran
ką, kai tą pačią valandą, to paties
budelio kairioji ranka Korėjos
durtuvų kautynėse žudys vakarie
čio diplomato kaimyną, brolĮ, o
gal ir sūnų, ar ten, Rytų Europo
je, pavargus] partizaną, mirštantį
kovoje už vakariečio gyvenimo
pratęsimą.
Geležinė uždanga perskyrė pa
saulį į dvi dalis: vienoje pusėje
siautėja ciniškas melas, prievarta,
tautų Išnaikinimo penkmečio pla
nai, nužmoginimas Ir mirtis, ki
toje pusėje — naivumas...
Brr.

STALINAS UŽBAIGĖ

Pagaliau užsibaigė ig-tasis ko
munistų partijos kongresas Mask
voje. „Šlovingasis tautų vadas“
pasakė kalbą, kurioje pareiškė,
kad Sovietų Sąjungai reikalinga
kitų tautų parama ir už tai sveti
mų kraštų komunistų atstovams
jis pažadėjo savo pagalbą, kovo
je už „išlaisvinimą“ ir „taiką“.
Stalino kalba, tai Įsakymas Vaka
rų kraštuose esančioms penkto
siomis kolonoms. „Būtų klaidin
gas galvojimas, — pasakė tėve
lis, kad mūsų partijai nebereika
linga pagalbos. Mūsų kraštas ir
mūsų partija visada yra reikalin
ga moralinio kredito ir paramos".
Į centrinį komitetą išrinkti visi
buvę Politbiuro nariai. Kitaip,
juk, ir negalėjo būti.
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UZ KA BALSUOTU STALINAS?
Mūsų spec. Paryžiaus korespondento

Spaudai bekomentuojant Mask
vos Kongreso atgarsius ir. naujo,
„didžiausio“ ekonomisto, Stalino,
mandragalvystes, visai nelauktai,
kaip perkūnas iš giedrio dangaus,
trenkė sensacinga žinia: „Prancū
zija prašo JAV ambasadorių, at
siimti savo memorandumą“..., ku
ris nepriimtinas savo forma jr tu
riniu...
Pesimistams tuoj pat ir nakvipo
Stalino pranašyste apie Vakarų
tarpusavio konfliktus.
Tačiau, jau po poros dienų, pa
sirodė, kad čia jokios tragedijos
nėra. Tai tik mažas ir draugiškas
nesusipratimas. Nors, amerikiečių
notos turinys ir nebuvo paskelb
tas, bet Paryžiaus spauda spėja,
kad joje buvo pareikšta kritikos
dėl Prancūzijos politikos Atlanto
Pakto rėmuose ir Euronos Vieny
bės planuose.
Po to, kai Prancūzija pa
prašė Jungtines Tautas atitraukti
rankas nuo Tuniso ir Maroko,
Prancūzijos pasišiaušimas
dėl
Amerikos kišimosi į ios vidaus
reikalus rodo kaip ir kietėjimą šio
krašto laikysenos. Tai reiškia, kad
atėjo laikas ir geriausiems drau
gams pasakyti vieną kitą svaresnį
iodĮ bendram labui. Tai reiškia,
iad Prancūzija ir vėl darosi vi
siškai savarankiška valstybė su
natūraliai Išplaukiančia iš jos di
dingos praeities savigarba.
Po šio Prancūzijos — Amerikos
.konflikto“, kurį „New York Heraldas" buvo pavadinęs net „rim
tu ginču“ (serious dispute), Pa
ryžiaus dienraštis „Le Monde“ vi
są istoriją tokiu sakiniu apibūdi
na: „Užmiršdami, kad mes esa
me tiktai sąjungininkai, kai kurie
amerikonai, atsakingi tvarkytojai
arba biznieriai, yra linkę mus trak
tuoti, kaip globotinius ir kištis į
reikalus, kuriuos mes turime teisę
laikyti tik mus vienus liečian
čiais“.
Tokie Prancūzijos
draugiški
priekaištai savo sąjungininką ns
kaip ir papildo neseniai pareikštus
Lordo Ismay. Atlanto Pakto Są
jungos Generalinio Sekretoriaus,
nusivylimo žodžius dėl JAV orga
nizuotų manevrų Baltijoje. Atlan
to Pakto Sąjunga apie juos net
nebuvusi painformuota.
Pagaliau vėl nauja sensacija:
Skaitlingai kompartijos delegacijai
į Maskvos kongresą išvykus ir ten
iškilmingai tvirtinant, kad Pran
cūzija niekad nekela ginklo prieš
Sovietų Sąjungą, prancūzų polici
ja, visiškai njeginklutota, Įiškrėtiė
keliasdešimt komunistinių Įstaigų
ir spaustuvių ir, radusi daug in
kriminuojančios medžiagos, pa
siėmė nuodugniam patikrinimui, o
eile kariuomenės kurstytojų prieš
Indokinijos gynimą, susodino į šal
tąją. už priešvalstybinę veiklą
Po šių specialių, ir nelauktų
įvykių spauda daugiausiai dėmesio
kreipia į labiausiai
laukiamą
įvykį, t.y., į JAV Prezidento rinki
mus, kurie jau visai čia pat.
Nieko stebėtino, kad dešinioji
spauda labiau palaiko Eisenhowerį, o kairioji Stevensoną. Kai ku
rie susilaiko aiškiau pareikšti sa
vo simpatijas vienam kuriam tų
dvejų kandidatų, tai išmintingie
ji. Tačiau Įdomu būtų sužinoti, ką
palaiko komunistai.
,,Pravda",
aišku, skaito tik vieną rimtu kan
didatu, tai progresistą kuris,
tikriausiai, nei milijono balsų ne
surinks.
„Le Monde“ iškėlė labai įdomų
klausimą kitoje plotmėje. Už ku
rį balsuotų pats Juozapas, geniališkiausiasls, turėdamas tik du
kandidatus.

Atsakymas... už EisenhowerJ!
Toks spėjimas pagrindžiamas
Įvairomis prielaidomis. Jei Stalinas
norėtų palaikyti Stevensoną, tai
padaryti jam būtų labai lengva.
Užtektų priimti JAV statomus reikalavmus dėl karo belaisvių gra
žinimo, baigtį karą Korėjoje ir
vienkart būtų Įrodyta, jog Truma-

no administracijos užsibrėžtoji li
niją ■— laikysena buvo teisinga.
Tačiau Stalinas tokio žingsnio
nepadarys ir Stevensono nerems...
Maskvai įdomesnis tas kandida
tas, kuris pasisako už kom inistų
„roll back“ — suraitymą? Už Eisenhowerio nugaros
stovi tokie
asmenys, kaip Foster Dulles, ša
lininkas jėgos politikos; senato
rius Taftas — „Asia First“ čem
pionas : Generolas Mac Arthuras
— ištikimas Ciang Kai Seko drau
gas ir senatorius Mac Carthy —
antikomunizmo maniakas.
Nieko panašaus nėra Stevensono
pusėje: jo nuosaikumas ir taikin
gumas nustebina visuomenę.
Taigi,. vienoje pusėje išsirikia
vo „kietieji“ kariškiai ir stambieji
kapitalistai, gi kitoje — „minkš
tieji“ intelektualai ir sindikatininkai.
Atrodo, nebūtų ko abejoti
tarp tokių dviejų pusių.
Tačiau gyvenimas rodo ką kitą.
Maskvai geriau patinka „kietie
ji“
jos
priešai.
Leninistinėmarksistinė logiką, kaip tik liepia
pasirinkti kandidatą diametraliai
priešingą tam, kurį reikėtų rinkti,
šaltu protu apgalvojus. Stalinas
ne tik nieko nepadarė Korėjoje kas
galėtų pagelbėti Stevenson ui, bet
priešingai- jo iniciatyva tiesiog
piršte perša Amerikos visuomenei
balsuoti už respublikonus. Imkime
Kennano pavyzdį.
Kaip žinoma, Kennanas yra se
nas Rusijos draugas. Jis tikėjo,
kad galima sugyventi abiem reži
mams — kapitalistiniam ir komu
nistiniam. Neįsišokėlis, išmintin
gas Kennanas buvo vienas retų
ekspertų kategoriškai nepritarusių
peržengti 38-tąją paralelę 1050 me
tų rudenį, Korėjoje.
Achesonui atrodė, kad Kennano
siuntimas j Maskvą, Kremliaus tu
rėjo būti suprasta, kaip taikigumo
mostas, ištiestos rankos politika.
Tačiau Rusija savo rankos pro ba
rikadą neiškišo ir Amerikos drau
giškumo ženklą atstūmė...
Kompartijai koncesinės „sąjun
gos“ su kitomis partijomis yra
neleistinos. Tikrai ji viena yra tik
roji darbininkų gynėja, o visi kiti
yra nulis...
Vokietijoje 1933 metais, komu
nistai atsisakė jungti savo jėgas
su socialistais kovai prieš Hitlerį.
Ispanijoje 1036 metais komunis
tams labiau rūpėjo kova prieš trockistus, nei pergalė prieš Franco.

Taip pat ir Prancūzijoje 1939 m.,
užuot palaikyti Prancūzijos kovą
prieš fašizmą ir nacizmą, komu
nistai atvirai sabotavo Prancūzi
jos karines pastangas.
Komunistų veiklos kertinis ak
muo yra laikysena Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu.
Pritariančiam Sovietų Sąjungos
diplomatinei linijai, viskas yra
atleistina. Bet jei partiečio laiky
sena atitinka 99 proc. komunistų
partijos programai, bet 1 proc.
neatinka su kuriuo nors Stalino
aktu, tada jis yra juodžiausias
reakcijonierius, darbo klasės skal
dytojas ir karo .kurstytojas.
Maskvos diktatorių nuomone
pasaulyje tėra dvi stovyklos: vie
na yra su taika, J kurią einama
per oergalę, Stalinui vadovaujant,
kita tai imperializmo, vedančio Į
karą ir į pralaimėjimą per vidines
rietenas — prieštaravimus.
Tokioje optikoje komunistams
geriau turėti priešus, atitinkančius
iu vaizduojamoms karikatūroms:
patrankų pirklius, sėdinčius ant
geležinių pinigų seifų diktatorius,
batuotus ir uniformuotus ir stau
giančius, kiek tik jų gerklės išne
ša, generolus, ištroškusius krau
jo.,. Prieš vis'us tokius supranta
ma, liaudis yra aiškiausiai nusista
čiusi. Bet blogiau, kai pvz., rei
kia susidurti su anglų ar skandina
vų socialdemokratais, ar su ameri
kiečių
sindikalistais, kurie iš
Kremliaus apaštalavimo
atima
darbininkiją. Su didesniu ar ma
žesniu pasisekimu jie siekia to
kios visuomeninės santvarkos, ku
rioje komunistinė revoliucija ne
bebus reikalinga. O šito joks konsekventistas »— stalinistas juk ir
nenori. Komunistai trokšta val
džioje matyti pačius kraštutinius
reakcijonierius, nes jie įsitikinę,
kad tiems reakciojonieriams paė
mus valdžią į rankas, automatiš
kai viskas išsispręs pagal Krem
liaus planus.
Ne viskas klaidinga tokiame
samprotavime. Yra vienas pavo
jus, kad po truputį gali, ko gera,
Vakaruose įsivyrauti vis didesnių
ir didesnių reakcijonierių valdžios,
kurios bus visiškai naturialiai nusistačiusios užbaigti su komuniz
mu. nesiskaitydamos su priemo
nėmis. Vieną kartą Stalinas jau
suklydo, palaikydamas Hitlerį, ar
tik neklysta jis ir dabar.
J. M.

IR MUŠA IR RĖKIA
Pereitos savaitės ,,Br. Lietuvy
je“ trumpai pažymėjome apie
JAV dingusį lėktuvą, šiaurinės
Japonijos pakraštyje. Jau tą pačią
dieną, spalio 7, buvo spėliojama,
kad šį lėktuvą yra numušę sovie
tiniai MIG-15. Šią savaitę patys
sovietai prisipažino tai padarę, tik,
suprantama, ...besigindami ir, to
dėl, sovietinis užsienių reikalų vice-ministeris
Puškinas
įteikė
Maskvoje esančiam amerikiečių
chargė d'affaires protesto notą.
Įteiktoje notoje priekaištaujama,
kad minėtą dieną, apie 15.30 vai.,
Maskvos laiku, keturmotorinis
bombonešis B-zg su amerikiečių
ženklais pažaidęs sovietų teritori
ją prie Juri salos. Du sovietų bom
bonešiai priartėję prie svetimo
lėktuvo, reikalaudami nusileisti
artimiausiame aerodrome. Tačiau,
užuot paklausęs teisingo sovieti
nių bombonešio įsakymo, sveti
mas lėktuvas pradėjęs Į juos šau
dyti. Sovietų bombonešiai atsakė
tuo pačiu ir amerikiečių lėktuvas
pasitraukęs jūros kryptimi“, — ši
taip skamba sovietų protesto nota.
Tuo tarpu Amerikos aviacijos va
dovybė, Tokio,
komentuodama
Maskvos notą, praneša, kad tą die
ną lėktuvas išskridęs paprastiems
pratimams, neturėjęs šaudmenų ir
nė vieno šaulio. Liudininkai taip
pat pasakoja matę dūmų stulpus
ir krentantį jūron lėktuvą. Lėktu
vo įgulos likimas nežinomas.

Ši sovietų nota jau yra trečia,
visiškai indentiška toms, kurias
Maskva įteikianti kiekvieną kartą,
kai numuša beginklius amerikie
čių lėktuvus. Ir Hitleris turėjo to
kią pat taktiką: pulti ir rėkti, kad
esi puolamas.
PREZIDENTINIAI KANDIDATAI
RUNGTYNIAUJA

Šiuo laiku JAV vyksta nepap
rastai gyva rinkiminė kompanija.
Abu
prezidentiniai
kandidatai
gen. D. Eisenhoweris ir A. Ste
venson važinėja po visas Jung
tines Valstybes ir sako savo rin
kimines kalbas. Abu turi daugybę
pasekėjų ir rėmėjų. Kiekvienas
prisitaikindamas prie daugumos
stengiasi kaip toji lietuviška pa
tarlė sako, kad vilkas būtų sotus
ir avis čiela, žmones įtikinėja
įvairiais gražiais pažadais, ku
riuos vienas ar kitas atsisėdęs į
Baltųjų Rūmų sostą, tikriausia,
neapajėgs ar nesįstengs įgyven
dinti.
Lietuvių tarpe taipgi vyksta
aktyvi agitacija. Vieni šaukia
balsuoti už respublikonų kandi
datą gen. Eisenhowerį kiti už A.
Stevenson demokratų kandidatą.
Spėliojimai tapti prezidentais ir
vienam ir kitam yra vienodi. Ta
čiau tikrenybėje, kuris laimės
rinkimus, teplaaiškės tik lapkri
čio mėn. 4 dieną. J. Janulaitis

Rytinės Vokietijos
premjeras, Otto Grotewohl, sekma
dienį pasiuntė Stalinui telegramą,
kurioje sakoma: „Visi tikri patrio
tai dėkoja jums už tęsimą nesava
naudiškos paramos, kurią tamsta
teiki vokiečių tautai ir jos kovai
už suvienytą, nepriklausomą, de
mokratinę ir laisvę mylinčią Vo
kietiją“.
Londonas. Ateinančiais metais,
ryšium su D. Britanijos karalie
nės Elžbietos II vainikavimu, bus
išleista naujų, 5 šilingų vertės
monetos.
N. Delhi. Šių metų balandžio
mėnesio šveicarų ekspedicijai ne
pavyko įkopti į augščiausio žemėje
kalno Mount Everest viršūnę. Šiuo
metu šveicarai vėl išsirengė įkopti
į šį kalną, kuriame dar nėra bu
vusi žmogaus koja.
Brusells.
Savivaldybės rinki
muose Belgijos krikščionių demo
kratų partija ir ypač belgų komu
nistų partija, palyginus su ankstyvesniaisiais rinkimais,
surinko
žymiai mažiau balsų. Laimėjo so
cialistai ir liberalai. Balsavimo
duomenys rodos kad belgų komu
nistų partija yra visiškai susibankrutijusi šitame krašte.
Maskva. 19-tas komunistų parti
jos kongresas vienbalsiai priėmė
komisijos patiektą penkmečio pla
ną. Pabandytų kas nors nepriimti
„rojaus“ tėvelio suplanuotų pla
nų? t...
Madridas. Jaunas, vos 22 metų
ispanas, Miguel Baez, sumušė vi
sus iki šiolei foreodorų laimėji
mus, kovojęs su X15 bulių ir vis
laimingai išnešęs kailį. Per tris
metus už pasirodymus bulių kau
tynėse jis surinkęs 200 tūkstančių
svarų.
Berlynas,
JAV ambasadoriaus
Kennano žmona su dviem maža
mečiais vaikais išskrido iš Mask
vos į Berlyną, o iš ten į Bonną,
kur susitiko su savo vyru. Maskvo
je ją palydėjo daugelio kraštų dip
lomatai, tik jų tarpe nesimatė nė
vieno sovietinio užsienių reikalų
valdininko. Kaip žinia, Maskva sulaužusi diplomatines tradicijas ne
beleisdama ambasadoriui Kennan
pasilikti Maskvoje už tai, kad jis
spaudos atstovams papasakojo są
lygas, kokias laisvojo pasaulio
diplomatai turį pergyventi Mask
voje.
Londonas.
Britų karo belaisvams Japonijos belaisvių stovyk
lose, bus išmokama iš Japonijos
iždo po 15 svarų, o Australijos
buv. kariams — po 30 svarų. Ry
šium su tuo, britų spaudoje yra
labai aštrių pasisakymų buv. ka
rių ir jų artimųjų.
Paryžiaus.
Paryžiaus policija,
darydama komunistų būstinėse
kratas, rado planus, kurių tikslas
buvo demoralizuoti prancūzų ka
rius ir kariuomenėje skleisti ko
munistinę propagandą.
Vašingtonas. Šių metų birželio
mėn. JAV kongresmanas Arm
strong plačiai yra kalbėjęs apie
„išlaisvinimo armijos“ sudarymą.
Šiomis dienomis šis kongresma
nas pakartotinai iškėlė šį klausy
mą, reikalaudamas steigti tokią
„išlaisvinimo armiją“ iš piliečių,
kurių kraštai yra Sovietų Rusijos
pavergti. Armstrong'as pasmerkė
betiksliai iki šiolei vedama „sulai
kymo'
politiką, reikalaudamas,
kad JAV pastatytų sau tikslą iš
laisvinti taikiu būdu ar sukilimais
visus tuos kraštus, kurie yra pa
vergti Maskvos.
Londonas. Harrow - Wealdstone
traukinių nelaimės aukų skaičius
pasiekė 110. Keliolika sunkiai su
žeistų mirė ligoninėse.
Berlynas.
Vakarų Vokietijos
stiklo fabrikas išrado naują stiklo,
rūšį kurią galima piauti piūklu ir
su vynimis prikalti.
Išradėjai
tvirtina, kad ši stiklo rūšis atneša
naują erą namų ir laivų statybose.
Berlynas.

Londonas.
Britų susisiekimo
ministerijoje prasidėjo viešas tyri
mas Įvykusios traukinių nelaimės
Harrow-Wealdstone stotyje. Pulk.
Wilson'as, pirmininkaująs tyrimo
komisijai, pareiškė, kad pirmoje
eilėje bus stengiamasi nustatyti
techniškoji šitos didžiosios nelai
mės priežastis. Iešmininkas, bu
dėjęs tą dieną stotyje, nereiškė,
kad greitasis traukinys, ėjęs iš
Perth miesto, nesustojo, nors bu
vo duoti Įspėjamieji ženkliai.
Londonas. Tuo pačiu laiku Lon
done ir Teherane paskelbta nau
joji D. Britanijos nota Persijos
vyriausybei, kurioje sakoma, kad
dr. Mossadeko reikalavimas su
mokėti 49 milijonus svarų yra
„neprotingas ir nepriimtinas“.
Tokio. Kinijos komunistai nete
ko keliolikos tūkstančių karių,
puldami „Baltojo žirgo“ kalną,
Korėjoje. Kovos tęsėsi keletą die
nų ir šis kalnas kelis kartus bu
vo užimtas komunistų, kuriuos
vėliau išmušdavo pietų korėjiečių
kariuomenė. Kautynės dėl šio kal
no buvo vienos žiauriausių kauty
nių Korėjos kare. Karo korespon
dentų pranešimuose buvo rašoma:
„Priešas atstumtas 20 pėdų“...
Savaitę
trukusiose
kautynėse
daugiausiai buvo kovojama dur
tuvais.
Paryžius. Matematikos fenome
nas, Albert Vandevoorde, rungėsi
su skaičiavimo mašinomis vienoje
Paryžiaus skaičiavimo „robotų“
parodoje. Sudėties ir atimties šešeženklių skaitlinių veiksmuose, taip
pat ir kvadratinės šaknies trauki
me, Vandervoorde nugalėjo maši
nas,
pasakydamas
sprendimus
greičiau už „robotus“, tačiau dau
gyboje skaičiavimo mašinėlės nu
galėjo žmogų.
New Yorkas. 13 JAV valstijose
per radią paskelbtas aliarmuojąs
įspėjimas apie 2 milijardų džiovos
bakterijų pavogimą. Vienas New
Yorko gydytojas palikęs automobi
lyje lagaminą su džiovos bakteri
jomis, kurias jis vežęs mokslo ty
rimams. Nežinomi vagys pavogė
lagaminą su bakterijomis.
Vašingtonas. James Hill, JAV
aviacijos viceministeris pareiškė,
kad busimasis karas užsitęs 90
dienų. Amerikos aviacija jau da
bar, ministerio nuomone, galinti
svarstyti panaudojimą tokios vie
nos bombos, kurios jėga prilygs
tanti visoms bomboms, numestoms
per visą Antrojo Karo laiką.
Stockholmas. Penki šimtai ka
rių, policija, moksleiviai ir savano
riai civiliai gyventojai dvi dienas
ieškojo dingusių vaikų: 6 metų
berniuko ir 2 metų mergaitės.Lėktuvas, talkininkavęs vaikų ieškoji
mo darbe, sudužo. Lakūnas sun- kiai sužeistas. Stockholmo radio
stotis su pertraukomis skelbė vi
suomenei apie dingusius vaikus.
Pagaliau vaikai buvo rasti uždusę
skrynioje, kurios dangtį patys už
sivožė.

„ARDEN PRATIMAI“

Šitokiu vardu buvo pravesti D.
Britanijos ir amerikiečių oro pra
timai. „Priešo“ lėktuvai su „ato
minėmis“ bombomis puolė Glasgovą, Liverpoolį, Cardifą ir Carlistę. Sunkieji amerikiečių bom
bonešiai, panašūs į tuos, kokius
turi S. Rusija, turėjo uždavinį su
naikinti viršuje pažymėtus mies
tus. Taip pat ir greitieji britų nai
kintuvai buvo panaudoti puolimui.
Pratimų metu buvo išbandytas pa
gerintas radarinis gynybos tinklas,
pranešąs apie artėjančius priešo
lėktuvus. Britų naikintuvai, „Ve
nom“ vykusiai apgynė puolamas
miestus, sunaikindami „priešo“
greituosius bombonešius, neĮveikusius pasiekti D. Britanijos
krantų.
Pratimų vadovybė konstatuoja,
kad naujieji britų naikintuvai
įveiksią susidoroti 1su kiekvienu
priešo bombonešiu pirm, negu
jis pasieks ŠĮ kraštą.
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LIETUVIS

LAIŠKAS UBAGAMS
Tęsinys iš pereito numerio
JŪSŲ PAŽĮSTAMI

Be abejo, Jūs visi turite savo
pažįstamų ir draugų Kanadoje ir
visi norėtumėte apie juos išgirsti.
Deja, Jūsų norų patenkinti nega
lėsiu. Dažniausiai sutitinku su
buv. koventriečiais. Taigi apie
juos daugiausiai ir galėčiau para
šyti.
Tačiau, manydamas, kad ne vi
siems skaitytojams bus jdomu
apie nepfižįstamus žmones skai
tyti, paminėsiu tik tuos, kurie bu.
vo žinomi visoje Anglijoje. O to
kie buvo J. Matulionis ir kun. B.
Bacevičius. Pirmasis buvo Coven
try skyriaus ir apygardos pirmi
ninkas, DBLS Tarybos narys ir
visoks kitoks veikėjas, o antrasisCoventry lietuvių kapelionas ir
choro vedėjas. Juodu abudu gyve
na Toronte, lygiai „patogiai“ į'ikūrę kaip kadaise Anglijoje. Tie
sa, J. Matulionis tapo savininku
seno, bet dar važiuojančio Fordo,
o kun. Bacevičius yra labai lai
mingas, jei jj pavežiojo kas nors
iš jo mokinių, kurių yra apsčiai
Kanadoje.
Tarp kita ko, tenka pastebėti,
kad p. Matulionio „limuzinas“
Jam tarnauja ne kaip prabangos
priemonė, bet kaip darbo jrankis,
kaip, sakysim, kalviui kūjis. Be
jo jis negalėtų pelnyti sau duonos.
J. Matulionis bando verstis na
mų pirkimo — pardavimo verslu,
šiuo verslu Toronte verčiasi apie
12 lietuvių. Iš jų bene silpniau
siai ant kojų stovi p. Matulionis.
Mat, būti biznierum ir visuome
nininku, nevisados derinasi. O
visuomeniniai veiklai jis skiria
laiko labai daug ir, jeigu šis dar
bas būtų atlyginimas, tai J. Ma
tulionis būtų turtingesnis už pa
ti Rockefelerį. Nepilnų vienų me
tų bėgyje jis jau suspėjo eiti bene
dviejų pirmininkų pareigas, pa
skaityti apie 12 paskaitų, para
šyti nemažą kiekį straipsnių ir
eilę kitų darbų atlikti. Ryšium su
tuo jis turėjo šiek tiek „malonu
mo“, kad keletą, o gal ir kelioliką kartų teko žvejoti benzino, kurį
jo Fordas sunaudojo be asmeniškos
programos.
Vieną dar dalyką tenka konsta
tuoti. kad J. Matulionio veikla šia
me krašte yra žymiai vaisingesnė,
nes ja pasinaudoja daug didesnis
kiekis tautiečių.
Kun. B. Bacevičius atkuto. Tik
ne materališkai, ne. Visokie drau
gai jį apstojo ir parapijiečiai ne
pasidalina. Birmieji rausiasi po
jo tuščias kišenes, bene kur nors
kamputy dar suras įstrigusį do.
lierį, o antrieji, visokių dvasiškų
„loskų“ prašo.
Gal būt dėl to jis ir tramvajais
važinėja, nes jo dar neužprojektuoto automobiliaus
šriūbukus
draugai iš aukšto „iškaulija".
Teko sutikti daugelį ir kitų
Anglijos lietuvių, o apie kitus
tik girdėti. Jie visi nėra palūžę ir
žengi savo įprastu keliu.
Norėdamas iškelti vieną atvejį,
čia dar paminėsiu vieną pavardę,
kurios yra žinomos daugumoje tik
koventriečiams. Viena jų L. Jonuška, buvęs tylus ir ramus Co
ventry vaikelis, čia uoliai daly
vauja kultūriniame gyvenime ir,
kas svarbiausia, pas operos solis
tą Orentą mokosi dainos meno.
Jaunas vyras A. Urbonas gyvena

BR. DAUBARAS

Rindžiuvienė į šitokias vyro
pastabas nieko neatsakė. Ji buvo
daug kartų šitai girdėjusi. Tokius
ir panašius priekaištus visada
Rindžius surasdavo, kai jai ką nors
teikdavę jo paprašyti, kas lietė pi
nigą. Pinigai jam buvo gyvenimo
prasmė, gyvenimo tikslas. Šito
tikslo jis siekė nesivaržydamas ap
linkos ir nesiskaitydamas su prie
monėmis. Jis, žiūrėdamas į rūkan
tį, pergyvendavo tą patį, ką pergy
vena davatka, matydama viešoje
vietoje besibučiuojančius.
Kai Rindžiaus sutaupų suma
peršoko tris tūkstančius svaių, jis
naktimis dažnai svajodavo: jeigu
jam kokiu nors būdu vieną dieną
pavyktų apeiti visus rūkančius ir
iš jų be vargo juk būtų galima
gauti po vieną cigaretę... Kokia
suma susidarytų per vienintelę die
ną ? t Jo sutaupos padidėtų vienu,
o gal ir dviem nuliais, ir dabar jis

Montrealy ir mokosi kažkokio
amato,kuris užtikrins jam ateitį.
Tokia pat ateitį kuria ir St. Vaiš
vilienė. besimokydama rašyti ma
šinėle. Ypač ir daugiau jaunų ir
ryžtingų tautiečių, kurie šiame
krašte veltui laiko neleidžia. Jie da
bar truputį pavargę, bet ateis lai
kas, kada jie galės žymiai lengviau
sau pelnyti duoną jr nedrebėti dėl
rytojaus, kuris paprastam darb’.iiinkui čia niekados nėra tikras.
šis ir yra tas atvejis, kurį aš
norėjau pabrėžti. Jauni žmonės,
kur jūs bebūtumėte, neleiskite
veltui laiko, bet mokykitės, moky
kitės, mokykitės... Jei negalite
įsikabinti į mokyklų suolus, mo
kykitės amatų. Ne tik su išlavin
tom smegenim, bet ir su mikliom
rankom, jūs lengviau pelnysite
duoną sau ir savo šeimoms. Net ir
vidutinio amžiaus žmonėms verta
šio to pramokti. Mokytis niekad
nėra pervėlu.
NEPASAKYTA

TEISYBĖ

Daug kas rašė apie gyvenimą
Kanadoje. Vieni sakė, kad čia la
bai gerai, kiti, — kad geraiu, kaip
Anglijoje, o treti prašė kelionei pi
nigų sugrįžti. Taigi, atrodo, kad
viskas jau yra išsakyta ir man
jau derėtų tylėti. Taip ir padary
čiau, jei žinočiau, kad tūlos žmo
nos Anglijoje jau liovėsi „pielavojusios“ savo vyrus, kad jie,
esą, nerūpestingi, nerangūs ir
apsileidę, sąryšy su emigracijos
klausimu į kurią nors „aukso“
šalį. Bet, kiek teko patirti, neat
rodo, ‘ kad taip yra. Taigi, dar
bandysiu ir aš primesti savo tri
grašį, kad šį klausimą dar labiau
nušvietus, štai mano motyvai, iš
kurių Jūs matysite, kam ir kaip
geriau pasielgti, man dar tebesant
Anglijoje, jie nebuvo pasakyti.
Kanada yra toks pat kapitalis
tinis kraštas, kaip ir Anglija. Čia
žmogaus vertė slypi jo ki’enėje.
Jeigu ji yra pilna, tai žmogus yra
godotinas ir mielas. Jei ne — jis
yra tik šešėlis, slankiojąs apie
darbdavio slenkstį. Tačiau esama
skirtumo tarp darbininko morali
nės būklės Anglijoje ir šiame
krašte. Tenai paties darbininko
kapitalistas yra taip pažabotas, kad
dažnais atvejais jis savo piktas
užmačias pareikšti negali. Tai
ačiū profesinėms sąjungoms. Čia
gi nieko panašaus nėra. Batys dar
bininkai savo padėtį gina tik kie
tu darbu, kuris tik vienas gali
darbdavį patenkinti ir nuraminti.
Bet gi ir šis darbas nevisais atve
jais jį apdraudžia nuo kapitalisto
pretenzijų. Jeigu darbininkas iki
40—45 metų amžiaus kurioje nors
įmonėje neįsitvirtino, vėliau te
gul ir nebando. Jis jau skaitomas
pasenusiu. Jokia organizacija, jo
kia profesinė sąjunga ir vyriau
sybė už šio žmogaus likimą neko
voja. Tiesa, šis žmogus vistiek
kur nors dirbs ,nes juk gyvas į
žemę nelįs. Bet gi jo darbas bus
nepelningas, nors darbo sąlygos
nebus lengvos.
Vadinasi, imigruojantiems J šį
kraštą, amžius yra labai svarbu.
Jeigu jis yrą virš 45, tenka gero
kai pasvarstyti ,ar beverta judėti.
Tokiais atvejais, abejoju kur
būtų geriau — Anglijoje ar Kana,
doje. Be abejo, ne visų vienoda
laimė. Atsitinka, kad ir senyvas
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prisiminė šią savo idėją, žiūrėda
mas į rūkantį ukrainietį, prie gre
timo stalo. — Juk jis duotų ciga
retę... ir dešimts, šimtai, tūkstan
čiai kitų neatsisakytų jam duoti,
tik kokiu būdu juos visus apeiti ?
— svarsto Rindžius, rymodamas
ant stalo.
— Man reikia pinigų... — girdi
jis ūmai žmonos balsą, nedrąsu ir
taip tolimą, lyg varpų gaudymą
anapus miško...
— Pinigų? 1 Kokiu pinigų ? —
—jis taip pat atsako klausimu,
tarsi nesuprasdamas jos pasakyto
žodžio prasmės.
— Daug 1 — ji atsako kiek drą
siau. — Labai daug...
Rindžius perbraukia šiurksčiuoju delnu nuo kaktos per pliktelė
jusią galvą iki pakaušio ir, lyg iŠ
miego pabudęs, vėl kartoja:
— Kokių pinigų?!
— Mano. Atiduok man mano

žmogus gerai, „įsitvirtina“. Bet giau pajėgus. Jis, tarytum, tas
retais atvejais Toronte, ar kituose ratas, kuris pamažu besisukda
didesniuose centruose, kur yra mas, daug toliau nurieda.
emigrantų antplūdis, kuris ir yra
Taigi, būsiu palietęs vieną kitą
didžiausia priežastimi visų tų ne problemą, ryšium su emigracija
gerovių. Ankščiau įsikūrimas buvo Kanadon. Jos yra svarstytinos,
Žymiai lengvesnis.
žengiant per Atlantą.
Antras, įsikūrimo motyvas la
Būčiau labai neobjektyvus, jei
bai svarbus krašte yra amatas.
Esant kurios nors srities specia viską pieščiau tik tamsiomis spal
listui darbą gauti nesunku, nors vomis. Čia pragyvenimo sąlygos
ir senesnio amžiaus žmogui. Ta yra žymiai geresnės, bet tik ge
čiau pirmenybė vistiek tenka jau rai įsikūrusiems iš seniau, jau
niems. Bagaliau tokiais atvejais niems, sveikiems ir energingiems,
darbdavys ir nesvarbu: judresnis nes šias sąlygas reikia išsikovoti.
amatininkas gali pradėti savaran Kas to padaryti nepajėgia, arba
kiškai verstis ir padoriai pragy kieno laimė šlubuoja, tam kažin,
venti. Deja, mūsų tautiečiai šiuo ar negeriau būtų savo gyvenimą
atžvilgiu yra mažai pasiruošę. nenuodyti emgracijos problemo
Tik mažas jų kiekis turi „geras mis.
rankas“.
Nežinau, ar kam nors patiksiu,
Dar labai didelį vaidmenį šiame ar nepatiksiu, bet negaliu nuty
krašte vaidina energija, veržlu lėti ir to atvejo, kad šalia linksmų
mas it nepaisymas savo ambicijos. ir patenkintų veidų, patekusių
Kas vieną kartą iš įmonės išvary čia iš Anglijos, daug sutikau liūd
tas pro vienas duris dešimtį kartų nų ir suvargusių.
j ją veršis pro kitas, gali laimėti.
Bastarųjų tarpe yra nemaža ir
Vienu žodžiu, čia reikia kovoti ne
moterų, kurios buvo ir yra visų
iki galo, bet iki laimėjimo. Nedrą
emigracijų pradieninkės ir kursty
sūs žmonės čia visados yra gale
tojos (jos net Adomą iš Rojaus
ratų. Net dėl atlyginimo pakėli „išemigravo“, kaip man vienas
mo čia tenka kovoti individualiai,
prietelins iš Coventry rašė).
šiuo atveju yra geriau tose įmo
Jiems ir joms šis kraštas pasir
nėse, kur yra profesinės sąjungos.
Norėčiau dar užsiminti apie darė nemielas, nes neužtenka lai
darbo tempą, kuris šiame krašte ko savo nualintiems kaulams iš
yra pragariškas. Tiesa, nevisur, tiesti.
bet gamybos įmonės, daugumoje,
Vadinasi, jas nelabai žavi nei
šis tempas yra labiau naudingas krūvos bananų, . kurių Anglijoje
darbdaviui, nes sparčiai auga jo taip trūko, nei rietuvės kitų pro
kišenė. Kad šį tempą dar pasku duktų, prie kurių niekad eilėje
binti, jis išgalvojo botagą, būtent, Aetenka stovėti. Ten gerai, kur
piesworką (angliškuosius bonus). mūsų nėra...
Darbininkas, taip norėdamas
Tarp kita ko šie mano įspūdžiai
vieną kitą dolerį viršaus užspausti, yra, kaip jauno šio krašto gyven
arba labai dažnai pataikaudamas tojo. Gal, ateity, viskas atiodys
įmonės savininkui, kad nebūtų kitaip. O taip gali būti, nes Ka
išmestas, dirba kaip jautis.
nados ateitis yra milžiniška. Jei
Jis sumuręs suplukęs, tarytum ne mes, tai mūsų vaikai, jei čia
tas čigono arklys bėga, pluša, daž jiems *pktų ilgiau užtrukti, jie
nai net nesiskaitydamas su savo neabejotinai galės pasinaudoti.
sveikata kuri yra vienintelis jo Žinoma, turint galvoje materealigyvenimo turtas. Ber šį šeringą nę pusę, nes dvasinis gyvenimas
teko pereiti ir man ir patirti pra čia yra gerokai apšlubęs dėl per.
kaito sūrumą, kurio Anglijoje ne vertinimo materealinių gėrybių.
teko ragauti.
Tiek tuo tarpu. Sėkmės visiems 1
Iš to turčiau tik tiek naudos, kad
A. Kalnius
man kilo visa eilė klausimų: kur
ir ko šitie žmonės skuba, kam
jie krauna turtus ir ar visame
LIETUVIŲ BIZNIO
šiame tempe yra kiek nors gyve
BENDROVĖS
PROGRESUOJA
nimo prasmės?
Rūgščio mėn. pradžioje, Čika
Juk ateis viena diena-o ji ateis
neginčijamai paskubinta, — kada goje. pačioje geriausioje biznio
žmogus perdegs savo skubėjime, kolonijoje Bridgeporte, naujieji
kaip ta perkrauta elektros lempu, lietuviai ateiviai, prityrusio pre
tė, palikdamas už savęs tik pra kybininko J. Lieponio vadovy
kaito dvokimą. Argi tat, čia yra bėje. atidarė didėlėse, tautiniais
ornamentais papuoštose patalpose
žmogaus buities esmė?!..
Vadinasi, mūsų likimo žmogui Lietuvių Brekybos Namus, ku
labai yra svarbu būti stiprios riuose gaunami naujausi ir ge
sveikatos, be kurios neįmanoma riausi namams baldai ir namų
pakelti Kanados darbo tempą. apvykos reikmenys. Salimais vei
Tiesa, žmogus prie tempo pripran kia J. Budriko prekyba ir Lietu
ta ir ilgainiui jo taip nejaučią, ta vių bei T. Karvelio knygynai,
čiau atsimintina,i kad greičiau kuriuose gaunamas „Britanijos
besisukanti mašina, greičiau ir Lietuvis“ ir išleistoji knyga „Ne
dyla. Gal būt tempas ir yra vie ramu buvo Laisvės Alėjoje“.
nas iš motyvų, kodėl Kanados
Kaimynystėje yra ir lietuvių
įmonėse retai sutinkamas seno bankas District Savings and Loan
amžiaus žmogus.
Association, kuris pasistatydino
Anglijoje gi yra nereta atsitiki
mų, kad senelis ar net ligonis gražius ir moderniškus rūmus.
fabrike ir miršta. Vadinasi, tenai Jų iškilmingas atidarymas įvyko
darbo problemą sudaro ne žmo spalio mėn. 1—4 dd. Atsilankiu
gaus amžius ir net sveikata, bet sieji buvo apdovanoti įvairiausio
darbo buvimas. O žmogus, pa- mis dovanėlėmis.
J. Janulaitis
mažiau dirbdamas, yra darbui ii.

pinigus, kuriuos aš per penkeris
metus uždirbau 1 — pasako ji taip
greit šį sakinį, lyg vaikas, atmin
tinai išmoktą pamoką.
Rindžius atsilošia kėdėje ir jo
storame sprando išsprogsta štankietinės gyslos. Valandėlę jis mirk
čioja mažomis, kavos spalvos aki
mis ir, košdamas kiekvieną skie
menį, sako:
— Visus tavo uždirbtus pini
gus...
— Ne, ne visus. Tik vieną tūk
stantį svarų...
— O gal dešimts tūkstančių? —
juokiasi Rindžius, imdamas žmo
nai už alkūnės.
— Aš nejuokauju ? — pasitrauk
dama nuo jo sako Gražina ir, ro
dydama akimis į tebesėdinčius dar
bininkus, priduria:
— Čia ne vieta apie tai kalbėti.
E'.ikime...
Nelaukdama jo atsakymo atsi
kelia nuo stalo ir eina durų link.
Rindžius pasiima duonmaišį, per
meta jį per petį ir nuseka paskui
išeinančią žmoną.
Ties ambulatorijos baraku jis ją
prisiveja ir, eidamas žingsnio at
stume nuo jos, laputės balsu sako:
— Gražutė, — kas su tavim?
Ji stabteli, atsisuka ir jis mato
jos veidą blankioje mėnulio švie

soje. Valandėlę abu tyli, tarsi ža
vėdamiesi vasaros grožiu pritvin
kusia naktimi...
- - Matai, kaip tave greit gali
ma įbauginti, — šypsosi Gražina
staiga pralinksmėjusiu veidu.
— Ne toks jau aš bailys...
— Nesigirk, jei rimtai pinigų
būčiau paprašiusi, kažin, kaip ten
būtų su tavo drąsa?...
— Pinigų aš tau niekad negai
lėjau...
— Juo labiau dabar, kai tiek
daug uždirbi... Ar ne tiesa Juozai.
Juk dabar tu labai daug uždirbi?...
, — Kaip ir visada, — du kartus
tiek, kiek tu, — rodydamas jai
Churchillio stiliumi du pirštus,
patvirtino Rindžius.
— Penkis kartus daugiau, —
ištiesė dešinios rankos pirštus
Gražina prieš pat jo nosį.
— Prasta iš tavęs matematikė l
— Bet yra žmonių, kurie geriau
moka skaičiuoti...
-- Yra žmonių, kurie daug dau
giau uždirba, negu aš...
— Bet ne tokiomis priemonė
mis, — atšovė ji taip piktai ir gra
sinančiai, kad net pati išsigando
savo pakelto balso.
— Ką tu nori tuo pasakyti?!
— Kad daugiau nebeplausiu bal
tinių, — pasakė ji ir širdyje apsi
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BENDRIJA“
Šitokiu vardu pasivadino prieš
kurį laiką susijungusios Vokieti
jos Krašto Valdybos Leidykla su
pirmuosius žingsnius pradėjusia
žengti D. Britanijoj Lietuvių Na
mų b-vės leidykla, kuri, veikdama'
atskirai, išleido dvi Jcnygas. Su
jungtoji abiejų kraštų lietuvių lei
dykla oficialiai vadinsis: Europos
lietuvių
drija“.

knygų

leidykla

„Ben

Birmasis sujungtųjų leidyklų
leidinys jau pradėtas rinkti. Tai
St. Būdavo „Loreta“, Tikimasi,
kad ši knyga jau lapkričio mėn.
pasirodys rinkoje. Naujosios lei
dyklos planuose numatyta taip pat
išleisti „Europos lietuvio kalendo
rius“ 1953 metams. Jei tik paaiš
kės, kad techniškai bus imanu šį
kalendorių atspausdinti lapkričio
mėn. ir jį platinimui išsiuntinėti

dar prieš N. Metus, „Bendrija"
imsis šio darbo. Antras, stambesnis
sumanymas, tai Jasinsko „Raudo
noji žvaigždė“ knygos išleidimas
anglų kalba. Šiuo laiku tariamasi
su knygos autoriumi..
„Bendrijos“ leidykla yra pasiry
žusi kiekvieną mėnesį išleisti po
vieną leidinį.
Vokietijoje leidyklai sutikė tal
kininkauti net 19 naujų lietuviš
kos knygos platintųjų. Reikia ti-l
kėtis, kad ir skurdžiose ' Vokieti
jos gyvenimo sąlygose atsiras.daugiau lietuviškos knygos pirkėjų.
„Bendrijos',' leidyklos adminis
tracija jau yra susirišusi ir su. ki
tuose kraštuose gyvenančiais mū
sų rašytojais, norėdama ateinan
tiesiems metams nustatyti savo lei
diniams planą.

BE NAMU NEGERAI..
Lietuvių šalpos Draugija, Pran
cūzijoje, rugsėjo mėnesio pasku
tinį sekmadienį sukvietė susirin
kimą mūsų Tautos Atgimimo Dai
niui MAIRONIUI paminėti.
Baskaitą skaitė neseniai į ?rancūziją atvykęs jaunas ir aktyvus
naujasis Baryžiaus lietuvių kle
bonas, kun. Dr. F. Jucevičius.
Už labai vykusią paskaitą prele
gentas susilaukė pelnytų džiaugs
mo pareiškimų ir gražios padė
kos. Kun. Jucevičiaus as,neryje
paryžiečiai pajuto kaip ir naujos
dvasios dvelktelėjimą. Jo pirmieji
žingsniai buvo aplankyti kiekvie.
ną, čia įsikūrusią lietuvių šeimą
ir, pirmiausiai, darbininkiją, štai
tie ryšiai, kurie žada gražių vai
sių.
Bo paskaitos, susirinkimo daly
viai kėlė klausimą — kaip rors
įsigyti savo nam ts, ar rata!;, as,
arba bent kur nors ko<į Kampiįį,
kur būtų galima ki- kvintą dieną
rasti tautiečių, knygų, laikraščių
ir sutvarkyti vieną kitą reikalą.
Skaitlingos Baryžiaus lietuvių or
ganizacijos ir sambūriai neturi nei
nuosavų būstinių, nei salės. Nau
dojamasi kitų malone ir, žinoma,
brangiai mokama. Su pavydu pri
siminta kaip gražiai tokius reika
lus yra sutvarkę Didžiosios Bri
tanijos lietuviai. Apgailestauta,
kad tuoj po karo nerado reikalo
į šį, taip opų klausimą, atkreipti
-dėmesio Baltas, o tada juk buvo
išdalintos milijoninės sumos laiki
nai tremtinių šalpai ir... nieko
pastovesniems Baryžiaus lietuvių
reikalams.
Ta proga taip pat prisiminta,
kad Baryžiaus lietuviams skurstant be patalpų, be buto, be kam.
pelio, jau keli mėnesiai stovi tuš
čias butas, išnuomuotas Vliko
Vykdomajai Tarybai, kuri, berods,
net > ■ bemano į Baryžių keltis.
Vienas susirinkimo dalyvių iš
kėlė dar vieną klausimą, apie kurį
jau ir nebekalbama. Brieš karą
Lietuvos Valstybė nupirko dide
lius namus 14, Blace Malesherbes,
kur gyveno Lietuvos Įgaliotas
Ministeris, veikė Basiuntinybė,
Konsulatas ir kur buvo pakanka
mai vietos visam kultūrįniam Baryžiaus lietuvių veikimui. Tie na
mai tebepriklauso Nepriklausomajai Lietuvai, tačiau Vichy — Be
taino
kolaboracinė vyriausybė,
vokiečių okupacijos met->, ka

džiaugė, suradusi pakaitalą tam
žodžiui, kurio ji dar nenorėjo šį
kartą jam pasakyti.
— Ar aš verčiu tave šitai dary
ti... Iš šalies pelnytas skatikas yra
dvigubai vertingesnis. Nuo šito
uždarbio juk niekas neatskaito
mokesčių... Neplausi — mažiau
sutaupysime... O išlados vis kas
dieną juk didėja... Atsimink, kad
esame svetimoje šalyje ir nežinai,
kas rytoj tave gali ištikti. Tik sutaupomis gali apsisaugoti nuo ne
laimės ir bado. Ar ir tu nori taip
gyventi, kaip tie, kurie išleidžia,
tiek, kiek uždirba ?
— Aš jiems pavyzdžiu, jie turi
ramią sąžinę, žiūrėdama į po de
besėliu besislapstantį mėnulį, at
sakė Gražina.
— O tu ? — Ar negali ramiai
miegoti, kad turi peną sutaupysi ?
— priekaištavo Rindžius.
— Aš iki šiolei dėl šito ramiai
miegojau, bet pasakyk tu man,
kur lavo sąžinė? Ar tavo uždarbiai
nėra panašūs į Jūdošiaus skati
kus?! — nesivaldydama ji tai pa
sakė ir, skubiai apsisukus, nuėjo
į moterų bloką, neklausydama jo
žodžių.
Rindžius piktai mostelėjo ranka
ir sunkiu žingsniu pasuko į vyrų
bankus.

da dar narčiai bičiuliavo su
komunistais, perleido tuos na
mus sovietams. Ten ir šiandien
sovietai sėdi... Nors mūsų krašto
okupacijos Brancūzija, kaip ir ki.
ti Sąjungininkai, nepripažįsta,
Lietuvos name, kaip ir Tėvynėje,
taip ir čia, sėdi okupantas.
Lietuvių šalpos Draugijos su- #
sirinkimas po ilgesnių diskusijų,
Jungtinių Tautų pavyzdžiu, išrin<> patalpų reikalams tirti komisi
ją...
♦ ' ♦ •
Jeigu Baryžiaus lietuviai turėtų
savus namus ar patalpas, pagerėtų
lietuviškos spaudos reikalai. Taip.
Kodėl? Todėl, kad visus lietuvius
jungianti organizaęija šiandiena
yra I ietuvių šalpos Draugija, o ryt
gal Basaulio Lietuvių Bendr iomenė, gaunamą spaudą — rinktų ir
laikytų savo skaitykloje, kur kiek
vienas lietuvis galėtų pasiskai
tyti, kas jam patinka. Kas norėtų
lakraštį skaityti namie, būtų pri.
verstas jį išsirašyti — užsiprenu
meruoti.
Tuo tarpu šiandieną yra taip:
L.š. Draugijos gaunami laikraš
čiai išdalinami visiems jais, besidomaujantiems po pamaldų ar su
sirinkimų ir, aišku, bemokamai.
Tai kuriems galams tą lietuvišką
spaudą prenumeruoti? Tokiu bū
du sunkiausiose materialinėse są
lygose esančią mūsų spaudą Baryžiaus lietuviai, galima sakyti,
nepalaiko, o prancūziškam laik
raščiui nusipirkti' kiekvienas pini
go tūri... kelis frankus vįs sugrai.
bo...
J.
.

TRYS

PIRMIEJI

Vos pasirodžius- spaudoje „Lie
tuvių Enciklopedijos“ Redakcijos
ir leidėjo pranešimams apie „Lie
tuvių Enciklojpedijos" prenumera
tos sąlygas, pirmieji trvš, gyveną
D. Britanijoje, jau ją užsisakė.
Birmuoju prenumeratoriumi yra
K. Barėnas, antruoju — Kun. J.
Kuzmickis ir trečiuoju — A. Nor
vaišas.
D. Britanijoje „Lietuvių Encik
lopedijos“ reikalus
atstovauja
Dainora Daunoraitė, 49, Thornton
Ave., London, W.4.
PAMALDOS

MANSFIELD — spalio' 19 d.,
12,15 V.
'
1

Mažu, prancūzišku rakteliu jis
atsirakina siauras vienukės dure
les ir; stovėdamas tarpduryje, už
žiebia elektros lemputę. Kai jis
žengia vidun, jo koja pastumia
ant grindų gulintį voką, įkištą J
kambario vidų pro durų apačią.
Rindžius pakelia laišką ir. pama
tęs braižą, skubiai jį perplėšia. Te
bestovėdamas su duonmaišiu ir
skrybėle ima skaityti.
— Bragaro išpera! — Velnio
boba!... šūkteli Rindžius dusliu
balsu ir stumtelėjęs rodom joju
pirštu nuo kaktos suglebusią skry
bėlę. dar kartą skaito rusų kalba
rašytą laišką: — Jūsų žmona žino.
Šį vakarą ji buvo laukuose su lie
tuviu iš barako N r. 17, kambarys
Nr. 13. ,.B 51" yra išdavęs. Jis
šį rytą žuvo motociklo katastrofo
je... Tuoj pat paskambink ir pra
nešk Nr. 13 gyventojo pavardę.
Laukiu. Semionov."
— Su Myliumj buvo, pakeik
toji, galvoja Rindžius. Na, šį kar
tą, juodu pajus ką gali Rin
džius!... Jis piktai sukanda dan
timis, net žandikauliai braška. Nu
meta duonmaišį į kampą ir, susi
radęs kišenėje tris varines mone
tas telefonui, tyliai išslenka Semionovui paskambinti.
(b.d.)
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IŠLAIKYKIME TAUTINE
GYVYBE

LONDONO JAUNIMAS
ALBERT HALL SCENOJE

Londono lietuvių tautinių šokių
grupė, vadovaujama V. Turufos,
spalio 4 dienos vakare suruošta
me tarptautiniame dainos ir šokio
koncerte, pasirodė su dviems tau
tiniais šokiais — „Sustu“ ir „Ma
lūnu“. Koncerto salė, kurioje bu
vo per 10 ooo žiūrovų, lietuvių
šokėjų grupei už vykusiai ir me
niškai sušoktą „Malūną“ sukėlė
audringas ovacijas.
Šokiams grojo tik ką Londonan
atvykęs akordeonistas Kulvietis,
kuriam pritarė taip pat akordeonu
estė.

Be šokėjų, šiame koncerte, daly
vavo ir Londono Vaidilos vyrų
choras, sudainavęs dvi lietuviškas
dainas. Chorui vadovavo P. Čer
nius.
PASNOTTINGHAMO VYSKUPĄ

J.t. Eduardas Ellis, Nottingha
mo Vyskupas, Anglijos ir Valijos
Episkopato yra įgaliotas rūpintis
tremtinių religiniais reikalais. lie
tuvių reikalais Vyskupas itin rū
pinasi ir domisi jų kultūrine ir re
ligine veikla.
Spalio ii d. savo rūmuose Vysk.
E. EJlfs priėmė kapel. kun. J. Kuz
micku ir Nottinghamo lietuvių
bažn. komiteto narius •— p. Klum
bį ir Sabutį. Vyskupas teiravosi
apie lietuvių darbo sąlygas, religi
nį gyvenimą, vaikų mokymą ir
kitus reikalus. Per audienciją Vys
kupas buvo pakviestas dalyvauti
lietuvių religinėj šventėj sausio
n., kada numatytas pasiaukoji
mas Nekalčiausiajai Marijos Šir
džiai.. Ganytojas sutiko dalyvauti
Mišiose, pasakyti pamokslą aktua
liais lietuviams klausimais, pada
ryti palaiminimą Svenč. Sakra
mentu ir dalyvauti vaišėse.
* .* *
Sekmadienį, spalio 12 d., tuoj
po pamaldų lietuviai susirinko pa
rapijos salėje ir trumpai aptarė
šventės reikalus. Visi nuoširdžiai
pritarė iškeltai minčiai ir įgaliojo
bažn. komitetą rengti šventę su vai
šėmis, pasikviečiant į talką mote
ris.
Susirinkime negalėjo dalyvauti
vietos bažn. Komiteto pirmininkas
p. Jonas Strumskis, kuris sunega
lavęs serga. Linkime jam greit pa
sveikti ir tarkytj bažnytinius rei
kalus toliau.
Notinghame serga jau pagyve
nęs 75 metų lietuvis Simonas Mo
zūraites, kuris guli namuose. Jis
yra turėjo savo ūkį. Sekmadienį
lietuvis kapelionas aprūpino ligoni
šv. Sakramentais.
J. K
IŠKILMĖS BRADFORDE

Kaip kiekvienais metais, taip ir
šlemt, Bradfordo bažnytinis komi
tetas rengia iškilmingą Kristaus
Karaliaus šventės
paminėjimą
spalio 26 d.
šeštadieni, 25 dieną, St. Ann's
bažnyčioje bus klausoma išpažin
čių nuo 7 vai. vakaro. Bus pa
kviesta ir svečių kunigų.
Sekmadienį, 26 d., toje pat baž
nyčioje 12,30 vai. bus specialios
pamaldos. Mišių metu giedos so
listas B. Povilavičius. Tą pačią
dieną 4 vai. p.p. St. Patrick's sa
lėje rengiama iškilminga akademi
ją. Paskaitą skaitys p. L. Valkū
nas. Meninėje dalyje solistas B.
Povilavičius padainuos kelias dai
nas ; be to, su dainomis pasirodys
vietinės jėgos — moterų ir vyrą
duetai. Grakštusis jaunimas pa
šoks , tautinius šokius. Lietuvių
Mokyklos vaikai padeklamuos pro
ginius eilėraščius. Bilietus į aka
demiją bus galima gauti salėje po
1/6 ir 3 šil.
Kadangi Kristaus
Karaliaus
šventė ir jos iškilmingesniam
šventimui dedamos visos galimos
pastangos, tikimasi, kad mūsų tau
tiečiai iš Bradfordo ir apylinkių
gausiai dalyvaus pamaldose ir
akademijoje.
J. K.
*
PRABANGINIS LEIDINYS

jaunimui — B. Sruogos „Giesmė
apie Gediminą“ (did. Formatas,
išleido „Terra“, Vikt. Petravičiaus
iliustr., 8 šil.) gauta. (K. Baraus
kas, iz Mayfield Road, Eccles,
Mauch.).

misiją — p.p. Bliūdžius, Pilipaltis
ir Plienaitis. Atstovu į metinį DB
LS suvažiavimą išrinktas p. Kas
paras.
Po šių einamųjų skyriaus reika
„Ne mūsų rankose šiandien
lų į susirinkusius nuoširdžia kal
grąžinti Lietuvai nepriklau
ba prabilo iš Londono atvykęs DB
somybę. Bet mūsų rankose
LS C. Valdybos pirm. p. M. Bajoišsaugoti vidinę Lietuvos lais
rinas. Jis pradžioje pabrėžė kad C.
vę — tautinę gyvybę“ —
Valdyba dirba, laikydamasi pla
D r. J. G.
no: a) atstovaudama lietuvius
tarp, organizacijų tarpe; b) ginda
Kai tik atvažiavome į šį kraštą,
ma letuvių tautos bylą ir c) rū
visi
susirūpinome pasidaryti ver
pindamasi Sąjungos narių reika
lais. Nors Sąjungos narių skaičius tingais Tėvynės ambasadoriais.
yra beveik perpus sumažėjęs, ta Organizavome DBLS-gos skyrius,
SOCIALISTŲ KONFERENCIJA
chorus, vaidybos, tautinių šokių,
Socialistų Internacionalo Konfe čiau organizacinis darbas tęsiamas sporto būrelius, gėrėjomės skautų
tuo
pačiu
atsidėjimu.
Kiek
susto

rencija, kuri šią savaitę prasidėjo
reprezentacija. Atskirose lietuvių
Milane (J talijoje), svarstys būdus, jo, aiškindamas C. Valdybos ir kolonijose virte virė darbas: buvo
kaip sustabdyti komunizmo plėti Lietuvių Namų Bendrovės darbo
rengiami vakarai, pobūviai, mi
mąsi pasaulyje. Konfefencijoje da sritis ir glaudų bendradarbiavimą. nėjimai, koncertai, literatūriniai
Ragino
jieškoti
naujų
kelių
pri

lyvauja visų Europos kraštų žy
subuvimai.
miausieji socialistai, jų tarpe Bri traukimui prie aktyvaus darbo, lin
šiandien vaizdas kitas. Skyrių
kėjo
ištvermės
ir
sėkmingo
darbo
tų Darbo Partijos lyderis C. Att
susirinkimai retai kada sutraukia
ir
ateityje?
lee.
Susirinkimas, užtrukęs apie tris didesnę pusę narių. Chorų beveik
Lietuvos Socialdemokratų Parti
valandas,
parodė,kad lietuvių veik negirdime. Vaidinimus retai ma
jos delegatas šioje konferencijoje
la
nemažėja
ir jieško vis kelių lie tome. Tautinių^ šokius baigiame
inž. R. Baublys (Londonas) pada
pamiršti.
rė pranešimą apie padėtį okupuo tuviškoms idėjoms.
Iš inercijos rengiame tautinių
Buvęs
toje Lietuvoje ir nurodė, kad gau
švenčių minėjimus. Žmonių susi
namomis iš tėvynės žiniomis, iš
renka, bet nelabai skalsiai; dalis
ŠACHMATŲ SEZONUI
laisvinimo iš Sovietų vergijos ne
minėjimais jau nesidomi. Progra
PRASIDĖJUS
kantriai laukia lietuvių tauta.
Halifaxo „Vilniaus“ šachmatų moje girdime tų pačių žmonių
komanda praėjusiame sezone Ha paskaitas, kai kur oktetą ar kvin
AKORDEONISTAS
lifax
& District šachmatų lygoje tetą vieną kitą eilėraštį. Tai be
J. KULVIETIS
išsikovojus pirmąją vietą ir perei veik ir viskas...
Taip, lietuvių šiame krašte la
namąją taurę vėl įsiiungė j žaidy
nes. šį sezoną pirminybėse daly bai sumažėto. Nieko didesnio ne
vauja 10 komandų, kurių viena įmanoma padaryti. Gal ir būtų ga
lima, bet... ir tie, kurie dar čia gy
lietuvių ir viena ukrainiečių.
Pirmą susitikimą mūsų šachma vena ir galėtų dirbti, sakosi netu
tininkai turėjo spalio 7 d. su ukrai rį laiko ir noro.
Ar tokiu būdu nepradedama pra
niečių komanda ir laimėjo rezulta
rasti dviejų svarbausių savo ver
tu 4š -- i). Už „Vilnių ' žaidė:
Bučys — 1 ; Ramanauskas — į; tybių — lietuviško charakterio ir
Vaitkevičius — 1 ; Vilutis — 1 ; lietuviškos sąmonės ? Man rodos,
ne. Gal būt, esame pakeliui į tų
Jurevičius — o; Anilionis — o.
Ryšium su emigracija komanda vertybių paradimą, atsidūrę su
vėl nustoja dviejų žaidėjų: A. Vi- stingimo stotyje. O kas bus to
lučio ir V. Ciako, kurie šio mėn. liau?...
20 d. išvyksta į USA.
TAUTINĖS GYVYBĖS ESMĖ
A Vilučio asmneyje šachmati
Mūsų Tėvynė, atsidūrusi tarp
ninkai netenka vieno geriausių dviejų kaimynų ugnių, dramatiš
žaidėjų. Tai vienas tų trijų Angli kai prarado nepriklausomybę. Tie,
joj esančių lietuvių šachmatinin kurie liko Lietuvoje, negali ugdyti
kų, kurie dar iš Lietuvos atsivežė nei lietuviško charakterio, nei lie
A klasės šachmatininko vardą.
tuviškos sąmonės, nes pavergto
Išvykstantiems linkime daug lai
sios Lietuvos žmogus turi būti
mės ir gražių sportinių laimėjimų
„tarybinis“. Jis yra prievarta ver
užjūryje.
J. B.
čiamas įsikalti Liudo Giros žo
Pirmasis jauno ir gabaus lietu
džius:
DERBY
vio akordeonisto koncertas per
S.m. rugsėjo 21 d. Derby sky
Londono B. B. C. įvyks šio mėn. 22
Lietuva, pamaskviai, narsusis
rius suruošė Tautos šventės mi
d., 7,30 vai. vakare.
f Stalingradas,
Ukraina, Kubanė, Kaukazo
J. Kulvietis gros drauge sų or nėjimą. šiai progai pritaikytą pa
[kalnynai —
kestru ir solo atliks „Šokantieji skaitą skaitė skyriaus pirmininkas
K. Vaitkevičius.
viena žėmė Tarybų! Ir vienas
pirštai“.
Po minėjimo įvyko susirinki
[jos vadas.
Spalio mėn. 25 d., šeštadienį, J.
Vieną, laisvę ir garbę jo vedami
Kulvietis koncertuos Lietuvių Na mas, kuriame svarstyti įvairūs
skyrių liečią klausimai. Atstovauti
[ginam 1
muose, 43, Holland Park
skyrių Sąjungos metiniame suva
Spalio 18 d. jis gros Lietuvių žiavime skyriaus pirmininkas K.
Namuose šeštadienio šokiams.
Vaitkevičius ir sekretorius P. Po- lems pasiūlyta Kalėdų proga pa
pika. Rūpintis skyriaus religiniais rengti kokią dovaną.
DBLS NOTTINGHAMO
klausimais išrinktas bažnyt nis ko
Rūpesčių turima ir su mokyto
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
mitetas, kurį sudaro: J. Sližys, St.
Spalio u d. DBLS Nottingha Serapinienė ir J. Stauskas. Spau jais. Vienas iš jų šių metų gale
mo skyrius turėjo savo metinį su dos platintoju išrinktas J. Levins- rengiasi išemigruoti. Jei nebus
sirinkimą, kurį atidarė pirm. Ma- kas, kuriam skyriaus pirmininkas galima mokykloje dirbantiems ap
šajaitis, pakviesdamas pirmininku susirinkimo vardu palinkėjo ge mokėti bent už kelionės išlaidas,
p. Kudlą ir sekretoriumi — p. Ma riausios sėkmės platinti lietuvišką sunku būtų galvoti apie nuoseklų
darbą. Tuo reikalu numatyta su
tulaitį. Metinio darbo apyskaitą knygą.
DBLS Bradfordo skyriaus valdy
padarė valdybos pirm. p. Mašalaiba
tis. Pasirodo, kad, nežiūrint kai ku
CORBY
šių metų gale nutarta išleisti
rių narių emigracijos, skyriaus
Išrinkta nauja skyriaus valdyba antrąją Lietuvių Mokyklos moki
narių skaičius pašoko iki 132 (per — Petras Navickas, Bronius Čer
J-K>
nai buvo 128 nariai) kurių tačiau niauskas, Vacys Ivanauskas, ir nių laidą.
tik dalis moka nario mokestį. P. Aleksas Kukanauskas.
Untuliui išvykus į Kanadą, buvo
Lietuviai, ieškantieji darbo, tu
LIETUVIS PREZIDENTINIO
likviduotas gražiai pasireiškęs,.Rū rėtų atkreipti dėmesį į labai pato
KANDIDATO DRABUŽIŲ
tos' meno sambūris. Kad ir toliau gias įsikūrimo galimybes Corbyje.
SIUVĖJAS
šios kolonijos lietuviai turėtų kuo Visą laiką jaučiamas didelis/darbi
Kaip jau žinome, šiemetiniuo
gėrėtis, buvo ir toliau rūpinamasi ninkų trūkumas. Lengvai galima
menine veikla. Valdyba džiaugiasi gauti darbo metalo fabrikuose ir se JAV prezidento rinkimuose,
p. Venckaus sėkmingai vedamu ptie statybų su 9—12 sv. savaiti kurie įvyks lapkričio mėn. 4 d.
oktetu ir p. Maldučio diriguojamu niu uždarbiu. Jei dirbančiojo šei-. Demokratų partija išstatė savo
bažnytiniu
choru.
Lietuviškas ma gyvena kitur, fabrikai moka kandidatą Illinois valstijos gu
knygas ir laikraščius uoliai plati specialų priedą po £1. per savaitę bernatorių Adlai Stevenson, ku
no p. Kasparas. Buvo organizuo šeimos išlaikymui. šeimos yra ris yra nuoširdus lietuvių bičiulis
jamas paskaitų ciklas, bet dėl vi fabrikų aprūpinamos butais per ir remia visų lietuvių troškimąsuomenės abuojumo jį reikėjo nu
12—14 mėn., o dirbantieji prie išvaduoti iš komunistinės tiranitraukti. Piniginiai skyriaus reika statybos darbų gauna butą per 6 jos I.ietuvą ir ją atstatyti nepri
lai buvo vedami atsidėjus, nors
klausoma demokratine valstybe.
nepajėgta padaryti visų reikalautų mėn.
Prie šios žinutės dar. teikia pri
Norintieji smulkesnių informaci
rinkliavų. Tokiu būdu lįg šiol ne jų gali kreiptis pas P. Navicką, dėti, kad jo drabužių siuvėjas
rinkta aukų Savišalpos Fondui, pa
ng, Rowlett Rd.,Corby, Northants, dvidešimties metų laikotarpyje
sitenkinant efektyviu vietos lietu
yra čikagiškas Stasys Mankos,
vių ligoniu šelpimu, ir neplatina
kuris prezidentiniam kandidatui
TĖVŲ PASITARIMAS
Manchesterio loterijos bilietų kry
Adlai Stevenson prieš pradedant
Spalio 5 d. po lietuvių pamaldų
žiaus pastatymo reikalui. Tačiau
rinkiminę kompaniją pasiuvo ke
kitiems reikalams buvo palyginti susirinko šeštadienio Lietuvių Mo lias eilutes. Savo ruoštu A. Ste
kyklos
tėvai
aptarti
einamųjų
rei

gausiai aukota: Vasario 16 d. Gim
venson pareiškė, kad jei jis bus
nazijai surinkta virš 6 svarų, sene kalų. Susirinkusius apie mokyklos
išrinktas JAV prezidentu, siuvė
darbą
ir
finansinę
padėtį
painfor

liams — 1 sv. 6 šil., Spaustuvės
jo nepakeisiąs.
mavo
mokyt.
J.
Jokubka
ir
kun.
J.
Fondui — £34/14/6. šiuo metu ka
Kuzmickis.
soje yra £24/9.
Didesnių sunkumų susiduriama
Revizijos komisijos aktą per
AR VĖL PABRANGS MĖSA?
su patalpomis ir jų nuoma. Nors
skaitė p. Rupinskas. Iždo knygos
šiais metais jau vienų kartą mė
už dabartines seselių Klubo patal
rastos tvarkoje, pateisinami doku
pas tam. tikrais laikotarpiais apmo sos kainos pabrango 4 penais
mentai — taipgi, tik pridėta pasta
ka Bradfordo bažnytinis komitetas, svarui. Artimiausiu laiku numato
ba dėl praėjusių metų bėgyje nuotačiau jaučiame, kad mūsų tikslu ma mitybos ministerijos konferen
stolingos išvykos. Susirinkimas
jei
tas mokėjimas būtų jieriodiškas cija, kurios metu bus naujai per
valdybos apyskaita ir revizijos ko
svarstytas mėsos kainos.
ir efektyvus.
misijos aktą priėmė.
Tėvai iš savo pusės sutiko, kad.
Rinkimų metu į naujuosius sky jeigu būtų sunku su pinigais, jie
riaus organus išmikti nauji žmo mielai vienu kitu šilingu prisidėtų Buvusiai Corby skyriaus valdybos
nės. Dabar sk. valdyba sudaro:
prie mokyklos išlaikymo naštos, Vice-pirmininkei p. Juzei Navic
kienei, jos patėviui Antanui Gir
p. p. Kasparas, Kudla, Matulaitis,
kai daugiau jokia organizacija mo niui mirus, reiškia užuojautą.
Melninkas ir Sabulis; revizijos ko kykla nesirūpina. Ta
proga sese- Corby skyriaus valdyba ir nariai.

Mes, kurie atsidūrėme tremty
je, gerai žinome, kad, būdami ma
ži, negalėjome pajėgti apginti sa
vo nepriklausomybės: svetimieji,
galingesnieji, ją užsmaugė. Pa
ėjau mes žinome, kad bent iš mū
sų, laisvuose kraštuose gyvenan
čių lietuvių, niekas negali išplėšti
tautinės gyvybės; ją mes, deja,
galime savo apsileidimu, nerūpes
tingumu prarasti. Dėl to turime
su dr. J. Girniumi, teigiančiu, kad
„Lietuva liks tol gyva, kol ji liks
mumyse gyva, kol, mes liksime
lietuviai, kol liks gyvas — paskutinysai lietuvis!“
Taigi, Lietuva liks laisva, kol
ji liks gyva mumyse. Kokiu būdu
ji gali mumyse gyva išlikti? Var
tojant lietuvių kalbą? O gal reikia
dar ko nors daugiau?
Jei lietuvių kalbos vartojimas
apspręstų lietuviškumo išlaikymo
klausimą, — bent šios kartos
tremtiniams nereiktų sielotis, mes
vistiek kalbėsime lietuviškai, nes
ją užmiršti sunkiau, negu svetimą
išmokti. Bet ką mums gali pasa
kyti toks vaizdas, kai tautinės
iškilmių metu
keturiolikametė
lietuvaitė, matyt, tėvų į mmęjimą
atvesta, įnikusi skaito anglišką
knyga ? Ką mums žada septynerių
metų berniukas, kuris, tiesa, minė
jime deklamuoja Vytės Nemunėlio
eilėraštį, bet tokia tarsena, kad net
skaudu klausyti?
lietuvių kalbos vartojimas yra
laiptas į tautinės gyvybės rūmus.
Tuos rūmus gi laiko du pilioriai:
tautinis charakteris ir tautinė są
monė. Tautinis charakteris ap
sireiškia dviem pagrindinėm savy
bėm -- lietuvio dvasios žmoniš
kumu ir didvyriškumu (plg. Rųpintojėlio ir Vyčio simbolius !).Lo
giškai — lietuviškasis žmonišku
mas ir didvyriškumas reikiama
linkme nukreipia ir sąmonę, kad ji
būtų tautinė, atseit — lietuviška,
žmoniškai vertinanti kiekvieną sve
timos aplinkos apraišką ir įtaiga,
bet didvyriškai ir atkakliai ginanti
visas tautines lietuvių vertybes.
Kur tos gyvybės semtis?.

I.ietuvos vaikams nepirmiena
pergyventi svetimųjų įtaką, įtaigo
jamą prievarta ar geresnio gyve
nimo pažadais. Juk mūsų net pa
simokęs žmogus tvirtina: kam toji
lietuvių kalba vaikams, jei su ja
toli nenueisi; kas kita, girdi, jei
vaikas puikiai kalbės angliškai.
Laimė, ne visi taip kalba ir sam
protauja. Didesnė dauguma, kai
iškilmingomis progomis gieda iš
I.ietuvos ištremtą Tautos himną,
giliai susimąsto, kartodami įsidė
mėtinus dr. V. Kudirkos žodžius:
Iš praeities tavo sūnūs
te stiprjybę semia !

Ir Atgimimo dainius Maironis,
dainuodamas apie Lietuvos' grožį,
to abstraktaus grožio prielaidų
jieško praeityje:
Graži tu, mano brangi tėvyne,
šalis, kur miega kapuos
[didvyriaigraži tu savo dangaus
mėlyne 1
Brangi: tiek vargo, kančių
[prityrei.

ŠALPOS

DARBO KLAUSIMU

Mūsų sąjungos Centro Valdy
bos sumanymas steigti Šalpos
Fondą yra sveikintinas ir girti
nas.
Žinoma, šio darbo pradžioje bus
sunkumų ir, galimas daiktas, nuo
monių skirtumo dėl sumanymo
vykdymo ir organizacinių detalių,
tačiau pati idėja abejojimą neke
lia. Tenka tik gailėtis, kad šis
darbas organizuoti pradedamas
tik dabar. jx> penkių metų gyve
nimo šiame krašte.
Ta proga reiktų paieškoti ke
lią tam šalpos darbui praplėsti,
nes šelpdami vargan patekusius
čia, Anglijoje, mes negalime pa
miršti senelių, vaikų ir ligonių,
likusių Vokietijoje. Jų vargas yra
daug didesnis už mūsų sunkumus
Anglijoje.
Vienas tokių kelių, jau išbandy
tų, yra susirišti su šalpos darbą
dirbusiomis anglų organizacijo
mis, kurios dažnai, labai mielai
padeda. Mūsų šventa pareiga yra
šaukti laisvąjam pasauliui į akis

Taigi, stiprybės, palaikant savo
tautine gyvybę, turime, didžiųjų
tautos vyrų teigimu jieškoti pra
eityje, kuri garsi kapuos miegan
čiais mūsų didvyriais, kuri brangi
tų didvyrių ir paprastų pilkų žmo
nelių iškentėtais vargais ir kan
šiomis.

Kas gi tą praeitį—didvyriškumo
epą, o kartu vargais ir kaičiomis
pasiektus laimėjimus — atidengs
mūsų priaugančiai kartai, kad ji
lietuviškai gyva paliktų? Kas: ar
anglų mokvkla? ar pigūs komikai?
ar žiaurūs ir sentimentalūs filmai?
ar gatvėse šaudomi fejerverkai ?
Ne! Pirmoj eilėj priaugančiai
kartai praeities epo šaltinis —
tėvai. Juos turi papildyti pamaldos,
laikomos lietuvių kunigų ir mo
kykla palaikoma lietuvišką sąžinę
ir atsakingumą prieš Tėvynę ir
savo profesiją turinčių lietuvių
mokytojų.
,

Realybės labirinte

Deja, realybė yra paprasta, kas
dieniška ir nyki.
Pirma priežastis: tėvai neturi
pakankamai laisvo laiko (daugeliu
atveju — ir įtakos) ugdyti savo
vaikuose lietuvišką chaiakterį.
Tiesa, rodoma tikrai vertingų pa
stangų — teikiamos lietuviškos
knygos, šalinama geltonoii komi
kų spauda, draudžiami nereikalin
gi vizitai kinuose (taip, yra reika
lingų !), gatvėse ir k. Tačiau šalip
ar taip šiandien tėvai gali duoti tik
dalelę to, ką mūsų vaikai norma
liose sąlygose gaudavo iš tėvų ir
šeimos Lietuvoje.
Pamaldos... Bet jos retai būva,
joms trūksta lietuviško iškilmin
gumo ir savarankaus gyvenimo
jautimo. Esame kampininkai. Ne
turime .chorų, daug kur stingame
vargonininkų ; pradedame stigti ir
savų kunigų. Taigi, nėra kuo už
imponuoti, kai tuo tarpu šio kraš
to šeimininkai viską turi savo ran
kose.
Lieka mokykla su savais moky
tojais. su lietuviškomis knygomis,
laikraštėliais, dainomis, pasako
mis. žaidimais, praeities istorija,
gimtojo krašto geografija... Svar
bu netik tai: dar svarbiau, kad
mūsų vaikai porą valandų savai
tėje pobūva grynai lietuviškoje
bendruomenėje, pasijausdami esą
lietuviai, taigi — kitokį nei kiti
šio krašto vaikai.
O tačiau lietuviškos mokyklos
mūsų nepalaikomos — ne tik mate
rialiai, bet dažnu atveju ir mora
liai. Mes kalbame apie lietuviškas
knygas, galvojame, kaip jų išleis
ti, bet nesirūpiname, kad vaikai
pratintųsi jas skaityti. Mes orga
nizuojamės, skelbiame susiorga
nizavo būtinumą, bet tos organiza
cijos beveik jokio dėmesio nekrei
pia j lietuviškas mokyklas. Mes
raginame lankytis minėjimuose,
susirinkimuose, vaidinimuose, net
šokiuose, bet neparaginame, kad
vaikai lankytų savo mokyklą...
Kai toks nejautrumas pačioj vi
suomenėj, nenuostabu, kad ir kai
kurie tėvai pasidaro nejautrūs
mūsų mokyklos atžvilgiu.
J. Kuzmionis

ir kasdien prikaišioti jiems mūsų
brolių vargą ir neviltį. Jei tas
laisvasis demokratiškasis pasaulis
mokėjo išsirinkti humaniškumo
vardan visus stipriuosius ir rau
meninguosius, tegu moka susi
tvarkyti ir su senaisiais — silpnai
siais.
Mūsų sąjungos Ketteringo sky
rius jau pernai susirišo su skau
čių Tarptautine Tarnyba, šian
dien jau trys lietuvių šeimos Vo
kietijoje gauna, reguliarius mais
to ir rūbų siuntinius.
Panašiai galėtų padaryti ir kiti
skyriai. Visų spragų tuo neužkišime, tačiau vieną kitą ašarą nušluostvsime. Teko, tiesa, girdėti
labai skrupulingų balsų sakančių:
„Vaje, sarmata, kad kiti mūsų
žmones šelptų. Bene mes patys
negalime“.
Jęi šiais sentimentais neserga
kitos tautybės, nereiktų ir mums.
Ieškokime draugų ir, jei atsiranda
norinčių ir galinčių palengvinti
mūsų brolių naštą, — ačiū jiems.
A.P.
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Redaguoja A. Makarskas

KRAŠTO

VALDYBOS POSĖDIS

Spalio 8 d. posėdyje Valdyba
patvirtino ir priėmė PLB suva
žiavimo nutarimus, kiek jii- liečia
Vokietijos lietuvių bendruomenę.
Taip pat užgirti Valdybos pirmi
ninko padaryti pareiškimai pasi
kalbėjime su Vliko Užsienio Tar
nybos valdytoju. Toliau svarstytos
bendros, švietimo, gimnazijos ir
informacijų skyriaus apyskaitos
ir sąmatos.
Posėdyje priimtas nutarimas le
galizuoti Vokietijos {statymų ribo
se lietuvių bendruomenės Vokie
tijoje organizaciją su jos organais.
Bendroji apyskaita

Krašto Valdybos posėdyje priim
ta ir patvirtinta tokia 1952 m. lie
pos 1 iki rugsėjo 30 d. laikotarpio
apyskaita.
Pajamos

Bendruomenės solidarumo
ir darbo pajamų mokes
čiai
DM 3.966,72
iš jų Tautos Fondui
priklausanti dalis
DM 1.262.32
Trūkumas

DM 2.704.40
DM 1.471.37

DM 4-175-77
Išlaidos

Atlginimams
DM 2.393.06
Atstovavimui
,,
150,00
Kelionės išlaidų
,,
372.30
Pašto ir telef. išlaidos ,,
323,30
Raštinės išlaidos
,,
78,50
Patalpų nuoma
„
220,63

DM 4-175-77
Virš sąmatos ribų padidėjusios
išlaidos, davusios paskutiniame
ketvirtyje deficitą, pirmoje eilėje
susidarė su vienkartinėmis stam
besnėmis išlaidomis sąryšyje su
Krašto Tarybos rinkimais ir Kraš
to Tarybos suvažiavimu. Pajamų
nepriteklius padengtas iš turimų
Krašto Valdybos atsargų.
SUNKI VARGO MOKYKLŲ IR
VAIKŲ DARŽELIŲ BŪKLĖ

Krašto Valdybos pirmininko Ta
rybai padarytoje darbų apžvalgoje
pažymėta, kad Vasario 16 gimna
zijos išlaikymas, dėka tūkstančių
pastovių aukotojų, yra jau beveik
užtikrintas. Krašto Valdybai su
daro sunkumų faktas, kad be šitų
pastovių aukotojų, atsitiktinos
aukos siunčiamos beveik išimti
nai gimnazijai ir tokiu būdu
kitiems lietuvių švietimo rei.kalams pajamų nėra. Visai eilei
vargo mokyklų ir vaikų darželių
išlaikymui Krašto Valdybos metų
ketvirčio sąmatoje numatyta apie
3.000 DM suma, kuriai padengti
lėšų nėra, nes labai žemi bendruo
meninei mokesčiai negali nė ma
žiausios tos sąmatos dalies pa
dengti. Jų neužtektų neT tuo atve
ju,1 jeigu visus paimtų vien tik
tam reikalui.
AUKOS KOVAI PRIEŠ
GENOCIDĄ

Vokietijoje iš 44 vietovių atski
rų aukotojų gauta iki šiol apie
1.200 DM aukų. Tai yra tuo tarpu
vienas trečdalis lietuvių bendruo
menės vienetų už surinktas aukas
jau atsiskaičiusiu. Tikimasi, kad
ir kitose vietovėse aukų gausumas
nebus mažesnis.
LIETUVIŲ MEMORANDUMAS
PAS UNO KOMISARĄ
ŽENEVOJE

Augštojo Komisaro Pabėgėlių
Reikalams įstaiga Vokietijoje pra
neša Krašto Valdybai, kad jos
įteiktą memorandumą tremtinių
būklės reikalu, kurio mintys paim
tos iš mūsų tautiečio J. Bataičio
teisinei — sociologinės studijos,
skaičiusi su dideliu susidomėjimu
ir radusi reikalinga persiųsta UNO
Augštojo Kimisaro įstaigai Žene
voje, kuris dėl jos irgi pasisaky
siąs.
VAISTAI VARELIO SENELIŲ
PRIEGLAUDOS LIETUVIAMS

Nusiskundus Varelio
senelių
prieglaudos lietuviams seneliams
dėl nepakankamos medicines pa'galbos, o ypač vaistų trūkumo,
nes taupumo sumetimais seneliams
pacientams vaistų panaudojimui
skiriamos tik labai mažos sumos,
Krašto Vaidyba pasiuntė jiems
apie 70 įvairių rūšių vaistų, anti
septikų, tvarstomosios medžiago.,
ir higienos reikmenų, Iš viso apie
400 vienetų (bonkų, dėžių, dėžu
čių ir pakietų).
PRAŠO BALFO NEŠELPTI
NELIETUVIUS

PI.B Gafenaschau Apylinkės
narių susirinkime rugsėjo 28 d
tarp kitko svarstyti šalpos reika
lai. Pagal susirinkimo protokolą

dėl tų reikalų pasisakyta tokiu
būdu:
„Perskaityta Pr. Zundės atsista
tydinimo raštas iš Balfo įgalioti
nio pareigų ir vėlesnis PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos raštas dėl
PI.B ir Balfo santykių Vokietijo
je. Išdiskutavus šį klausimą nutar
ta prašyti Balfo Pirmininką Kan.
Končių,' kad jis savo instrukciją
pakeistų ta prasme, jog kurie as
menys yra išskirti iš Bendruome
nės, kad jiems ne būtų teikiama
ir jokia parama iš Balfo. Kaip
vietos praktika parodė, kad kas
jau yra išskiriamas iš Bendruo
menės, tai tas yra išskirtinas iš vi
so iš lietuvių tautos tarpo. Be rim
tos priežasties niekas iš Bendruo
menės nėra išskiriamas. Jeigu
tokiems iš Bendruomenės išskir
tiems asmenims būtų teikiama
Balfo parama, tai tas nebūtų su
derinama su Balfo paskirtimi.Taip
pat nutarta visomis išgalėmis rem
ti PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos veiklą ir pastangas galimai
greičiau užbaigti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės suorganizavi
mą visuose kraštuose, kur tik yra
lietuvių“.
SUSITARIMAS SU
PAJIEŠKOJIMO ĮSTAIGOMIS

Krašto Valdyba susitarė dėl savylarpės pagalbos su vokiečių lab
daros organizacijų centru Hambur
ge,
„Arbeitsgomeinschaft der
freien Wohlfahrtsverbiinde". Pa
gal susitarimą Krašto Valdyba pa
dės centrui išskaityti z jai paten
kančius raštus lietuvių kalba ir
kitomis rytų Europos kalbomis,
taisys skelbiamus vietovių pava
dinimus, žiūrėdama jų taisyklin
gumo ir tarpininkaus nelietuviams
Lietuvą liečiančiais reikalais. Cen
tras savo keliu tieks Krašto Val
dybai visą medžiagą, kiek ji lie
čia lietuvius ir Lietuvą.

Iš vokiečių sugrįžėlių, karo be
laisvių ir dingusiųjų šeimų narių
sąjungos, „Verband der Heimkehrer, Krigsgefangenen und Vermisste.n — Angehorigen'^ gauta
patikinimas, kad sąjungos organe,
„Heimkehrer“, lapkričio mėn. lai
doje, bus kreiptasi į visus sąjun
gos narius, prašant juos atsiliepti
tais atvejais, kai jiems prieš grį
žimą iš Sovietų Rusijos teko būti
Pabaltijo kraštuose arba Sibire,
bei kitose darbo stovyklose teko
susidurti ar ką nors išgirsti apie
pabaltlečius.
PASITARIMAI
SU GOTTINGENO MOKSLO
RATELIU

Krašto Valdyba gavo iš Vokie
tijoje plačiai žinomo GBttin.geno
mokslo ratelio“, „Der Goettinger
Arbeitskreis“, kuris yra išleidęs
visą eilę knygų Rytų Europos,
tremtinių ir kitais pabėgėlius lie
čiančiais klausimais, pareiškimą,
kad jis pageidautų savo veikloje
bendradarbiavimo su Krašto Val
dyba. Krašto Valdybos atstovas,
p. Alf. Makarskas, vyksta arti
miausiomis dienomis į Gbttingeną
pasitarimui dėl praktiško tokio
bendradarbiavimo įvykdymo.
PAINFORMAVO APIE
SUVAŽIAVIMĄ

Didžiosios Britanijos Lietuvių
Sąjungos skyrių atstovai spalio
25-26 d/- atvyksta į šeštą metinį
suvažiavimą, kuriame tarp kitko
bus svarstomi PLB suvažiavime
Londone padaryti nutarimai, ypač
dėl „Britanijos Lietuvio“ paverti
mo „Europos Lietuviu“. Suva
žiavimas rinks ir naujus DBLS or
ganus. Apie šį suvažiavimą Vo
kietijos Krašto Valdyba, naujojo'
bendradarbiavimo plotmėje, pain
formavo ir kitas Europos lietu
vių bendruomenių vadovybes.

MAU MAU

Šiuo metu skaitytojas spaudojh
susiduria su keistu, dvilypiu žo
džiu ,,Mau-Mau“. Ką tie žodžiai
reiškia ? Katės, šokio, dainos, ar
dantų pastos vardą ? Nors šis manmau žodis dažnai pastaruoju laiku
sutinkamas britų ir kitų kraštų
spaudoje, tačiau jis daugiausiai
reikšmingas yra rytinėje Afrikoje,
tenykščių negrų tarpe: šitokiu
vardu yra pasivadinusi viena pa
vojingiausių teroristinių organiza
cijų, dėl kurios britų vyriausųbė
rytinėje Afrikoje, Kenijoj, buvo
priversta skelbti „karo stovį“.
Baltajam žmogui Afrika iki šių
dienų yra didelė paslaptis. Yra
šiame krašte vietų, kur baltasis
žmogus nėra dar įžengęs. Tačiau
tas baltasis žmogus ten, Afrikoje,
jau nuo seniai stengiasi visokiais
būdais pastatyti savo koją, nešti
civilizaciją ir kultūrą, žinoma, ne
beto, kad jis ten ieško ir lobio ir
biznio, dažnais atvejais, išstumda
mas puslaukinį ar visiškai laukinį
čiabuvį, kuris, suprantama, gina
savo pozicijas taip pat mau-mau
priemonėmis...
Rytų Afrikoje, ypatingai Keni
joj, Tanganikoje ir Ugandoje ir
šiandien yra daugybė įvairiausių
paslaptingų negriškų sektų, kurių
skaičius nuolat auga ir britų ad
ministracijos normali veikla diena
iš dienos sunkėja.
Šios visos sektos kovoja tarpu
savyje žiauriausiomis priemonė
mis: degina sodybas, grobią, žu
do ir degina ant laužo, o visos
drauge, tokiomis pat priemonėmis
kovoja su baltuoju žmogumi. Taip,
pvz.. sekta pasivadinusi Tigre
žmonėmis“, kovoja su sekta, pa
sivadinusia „Liūto žmonėmis“,
„Dvasios žmonėmis“ su „Kristaus
Žmonėmis“, išžudydamos per mė
nesį šimtus nekaltų žmonių. Bri
tų administracijos sugautų nusi
kaltėlių viešosios egzekucijos neat
neša jokių vaisių. Fanatiškųjų or
ganizacijų nariai, įtikinti ir įbau
ginti „antgamtiškomis dvasių jė
gomis“ nekreipia dėmesio į ad
ministracijų sprendimus ir baus
mes, o dar daugiau kovoja su sa
vo sektos priešininkais ir su bal
taisiais.
Prieš kurį laiką rytinėje Afriko
je susikūrė nauja, pati pavojin
giausia, sekta, pasivadinusi „Maut
Mau“ vardu, kurios tikslas — iš
vyti baltuosius iš Afrikos. Užuo
mazga šios organizacijos buvusi
Kenijoj. Si organizacija terorizuo
ja vietos .Kikuyų keitės negrus,
kurie yra prisaikdinomi įvairiau
siais antgamtinės jėgos grasini
mais būti paklusniais šios organi
zacijos įsakymams. Praktiškai ši
organizacija valdo per milijoną

negrų, kurie, bijodami teroro, yra
paklusnūs jos įsakymams.
Negrai, matydami kad baltieji
išstumia juos iš geresnių žemių,
mielai pritaria šitokios organiza
cijos skelbiamai idėjai. Padėtis
ypač paaštrėjo, kai britų adminis
tracija, norėdama baltųjų koloni
jas kurti atskirai, negrus prievar
ta iš tokių rajonų iškeldino, duo
dama jiems panašios vertės žemes
kitose rajonose. Tačiau kiekviena
prievarta palieka savo neigiamas
pasėkas, kurias vykusiai išnaudo
ja paslaptingoji Mau-Mau organi
zacija.
Nors negrų tarpe labai žymios
komunistinės veiklos iki šiol ne
pastebėta, suprantama, kad šito
kią susidariusią padėtį Maskva
noriai išnaudoja. Maskvos spauda
nepraleidžia tokių dalykų ir turti
na savo propagandą, siūlydarną
nemokamas studijas negrų studen
tams Maskvoje ir satelitinių kraš
tų universitetuose, turėdama gal
voje, kad tokie studentai, perėję
irolitriikų „universitetą“ ir, grį
žę Afrikon, Kremliui atneš gerus
procentus. Net ir tie negrų stu
dentai, kurie lanko D. Britanijos
universitetus, yra „globojami“
britų komunistų partijos.
Mau-Mau organizacijos teroras ir
veikla ypatingo rūpesčio sukelia
britų valdžiai, kurios valdininkus
ši organizacija žudo, nepaisydama
jokių kontra priemonių. Paskuti
nieji įvykiai rytinėje Afrikoje ro
do, kad juodasis kraštas juda ir
šį judėjimą, suprantama, rems ,ir
Kremliaus mau — mau.
PARTIZANŲ DAINOS

Sakalai, sakalėliai raibieji,
Ka Jūs raižot padangę sparnais?
Ar nunešit mane kur mylėjo,
Ar nunešit mane per metus?
O po karo bus liūdna gyventi,
Nes žmonių jau mažai čia bebus,
Susitikę kaip broliai bučiuosis,
Ir iš glėbio ilgai neišleis.

Kaip mes josim plačiu
[vieškelėliu,
Akmenėliai po kojom žėrės,
Mergužėlės su daina, su tulpėm,
Pasitiks, į akutes žiūrės.
Saulė leidos nuliūdus, nuliūdus,
Nematysiu daugiau spindulių,
Neateisiu, nelauk mylimoji',
Nerimok įsirėmus lange.
O po karo bus žemė derlinga,
Krauju sotūs kiekvieni laukai,
Užaugs eglės ir pušys
[augščlausios,
Ąžuolai šimtamečiai žaliuos.

Nr. <2 (270)

LIETUVIS

ARGENTINA
TREMTINIAI, KURIŲ
SUGRĮŽTANT NESULAUKS
LIETUVA

Kaip kitur, taip ir Argentinoje,
tremtiniai nerado nieko jų širdžiai
brangaus, o tik vien skurdą. Ta
čiau, jie visomis jėgomis kovoja
prieš vargą ir neprarado vilčių
grįžti į gimtuosius Lietuvos Jau
kus. Bet žiaurioji mirtis išskyrė iš
gyvųjų tarpo du lietuvius. Bronių
Žalį ir Joną Pervažą, priglaudė
tolimos Argentinos žemelė iš kur
nebesugrįš į numylėtą Tėvynę,
nors ji jų ilgai dar lauks...
Bronius Žalys mirė džiova. Jo
nas Pervažas mirė po pakartoti
nos sunkios vidurių operacijos,
palikdamas gana sunkioje padėty
je šeimą. Pagal Argentinos lietu
vių tradiciją, Jono Pervažo laido
tuvėms ir šeimai sušelpti buvo pa
darytas aukų rinkimas ir surinkta
2039 pezai. Vien tik Kl. Baranaus
kas aukavo 420 pezų. Tenka
džiaugtis šia Argentinos lietuvių
tradicija — aukų rinkimu ir lie
tuvių duosnumu tokiems reika
lams,
ARGENTINIEČIAI DAINUOJA
LIETUVIŠKAI

Nors jau virš dvidešimt metų
kai Argentinoje skamba lietuviška
daina, dainuojama šv. Cecilijos
Choro, bet šis choras negalėjo
pilnai atlikti lietuviškos dainos
paskleidimą šio krašto gyventojų
tarpe. Po karo atvykusių tremti
nių iniciatyva susiprganizavo Lie
tuvių Tautinis Ansamblis, kuris
aktyviai pradėjo garsinti lietuviš
ką dainą. Viso to dėka, atitinkami
dainos žinovai rado reikalą pradėti
mokinti argentiniečius lietuviškų
dainų. Argentiniečių choras ,,Co
ro Popular de Berisso“, vadovau
jamas Dr. L. Bava ir chorvedžio
Oriente Monreal, susidedąs iš šim
to dainininkų, į savo įvairių tau
tų dainų repertuarą įtraukė ir lie
tuvišką dainą „Kur bėga Šešupė“.
Šią dainą dainuoja lietuviškai, ku
rios žodžiams ištarti argentinie
čius pamokino lietuviai dainuojan
tieji šiame chore.
Taip pat į savo dainų repertuarą
yra įtraukęs lietuviškas dainas
Eva Peron Universiteto choras.
AUGA NAUJA SPAUSTUVĖ

Nors Argentinos lietuvių kolo
nija nepasižymi lietuvškos span
dos skleidimo ir leidimo darbe,
greitu laiku turės dvi spaustuves,
pirktas daugelio lietuvių aukomis
ir paskolomis. Pirmąją spaustuvę
įsigijo „Argentinos Lietuvių Bal
sas", o antrąją steigia „Laikas“.
Pastarąja! jau nupirktas linotypas
ir greitu laiku laikraštis „Laikas“
bus renkamas savu linotipu. Svei
kintinas reiškinys, kad gimsta
lietuviškos spaustuvės Argentino
je, bet liūdna, kad dėl įvairių šia
me krašte esančių ekonominių
sunkumų, popierio bei darbo bran
gumo, negali būti išleidžiamos
lietuvių rašytojų knygos ir kiti
leidiniai. Tiesa, „Argentinos Lie
tuvių Balso“ spaustuvėje numato
ma atspausdinti Baltijos Žuvėd
ros įdomi knyga.
GYVA SCENINĖ VEIKLA

Sena ir garbinga Susivienijimo
Lietuvių Argentinoje organizacija
pasižymi dideliu scenos darbo
veiklumu, kur darbuojasi senieji
ateiviai arba čia gimę jų vaikai.
Išaugus naujam SLA salionui šis
darbas žymiai palengvėjo, nes da
bar yra puiki scena, tinkanti vai
dinimams. Tenka pažymėti, kad
beveik kiekvienas skyrius, kurių
yra šeši, iš eilės vis naujus veika
lus pastato ne tik Buenos Aires,
bet ir tolimesnių miestų lietu
viams. Nors visi scenos darbo mė
gėjai yra darbininkai, bet savo
sceniniais gabumais stebina kiek
vieną žiūrovą. Džiugu, kad senieji
ateiviai Argentinoje rūpinasi lie
tuviškų vaidinimų rengimais, ku
rių dėka j priaugančias kartas
skverbiasi lietuviškumas. Ypatin
gai daug yra sconosdarbui nusi
pelniusi — sena ateivė E. Ryselienė.
STALINO PAVEIKSLAS IR
GERA TARNYBA

NETUSCIOS PASTANGOS

„LONDONO VAIDILA“ stato
sau tikslu: menu žadinti lietuvio
išeivio tautinę dvasią, skiepyti
jam gimtojo lietuviško žodžio bei
dainos meilę, kad visa tai nesažaloję galėtume parvežti į laisvą tė
vynę Lietuvą“, — šitaip skamba
Londono Lietuvių Meno Sambū
rio LONDONO VAIDILA įstatų
antroji pastraipa.
Pereito šeštadienio vakare „Lon
dono Vaidilos“ sambūriečiai įgy
vendino savo įstatuose užsibrėšto
tikslo dalelę, pastatydami P. Vai
čiūno komediją ,,Tuščios Pastan
gos".
Kelios minutės po šeštos valan
dos, p. Zdanavičius,, sėdėjęs „ka
soje“, nusiminusiu veidu pareiš
kė vis dar bilietų besiveržentiems svečiams: — Nėra nė vie
nos laisvos kėdės, nei vieno bilie
to nebeturiu.. Dar daugiau nusi
minusiais veidais pavėlavę ėjo į...
rūsį. įsiprašiau. Be bilieto... Anais
laikais, Lietuvoje, atsimena, be
bilieto tėatran įeidavo tik tas, ku
ris kritikuodavo aktorių vaidybą,
veikalą, dekoracijas. Teatre dir
bančių menininkų, ypač pradedan
tiesiems, toks kritikas buvo pa
baisa, smakas... Ačiū Dievui į D.
Britaniją, rodos, jų nė vienas
neatvažiavo, o jei ir būtų, tai, ma
tyt, bus nebegavęs bilieto, kaip ir
tie pavėlavę, kurie „Tuščių Pas
tangų“ premjeros metu, taip pat
„vaidino"... rūsyje...
Nemokamo bilieto tradicija se
kant, reikėtų tuoj pat pradėti
lukštenti kiekvieno „Tuščių Pas
tangų“' aktoriaus laikyseną sceno
je, vaidybą, apsirengimą, balso
tonacijos vietoje ir ne vietoje
niuansų pakėlimą, bei nuleidimą,
pasiimto vaidmens įsigyvenimą,
įsijautimą ir pergyvenimą... Taip
rašytų, taip, rodos, turėtų rašyti
kritikas. Sorry. Nesu kritikas, tik,
per laimę, be bilieto teatran pate
kęs, todėl nesiimsiu aktorių vai
dybos ir sceninifį gabumų vertin
ti. Teatleidžia man gabieji L. Vai
dilos aktoriai ir šis prisipažinimas
tegu sumažina mano grieko dydį...
O, vis dėlto, (tikriausiai nemo
kamo bilieto įtakoje), taip ir kniedi paklausti: — kokie gerieji die
vai, ar mūzos įkvėpė jėgos, ryžto
ir pasiaukojimo pasišvęsti Londono
Vaidilos dramos grupei šitokiam
darbui.- Pastatyti Vaičiūno „Tuš
čias Pastangas" tokiose sąlygose
ir tokiomis priemonėmis, kuriomis
ojaeruoja Londono Vaidila, yra tas
DAIL. ČESLOVAS JANUSAS

Paskutiniu laiku dirbęs Brooklyne prie T. Pranciškonų vienuo
lyno dekoravimo ir tautiniais mo
tyvais papuošęs Apreiškimo par.
salę, pereitą' savaitę pradėjo dirbti
Eastman
Kodak
kompanijoje,
Manhattane. Jis gavo srities dar
bą tos didžiulės ir visame pasau
lyje savo skyrius turinčios firmos
meno ir reklamų skyriuje. Džiu
gu, kad mūsų menininkai vienas
po kito įsikuria savo srityje.

pats, kas pastatyti per Nemuną
tiltą, turint dvi lentas. Ir, vis dėl
to, vaidiliečiai pastatė. Iš šalies
žiūrint, jauste jaučiama,, kad šį
veikalą statydami vaidiliečiai ne
svarstė, kiek darbo valandų, nu
trauktų nuo būtino poilsio, o kar
tais ir nuo būtino darbo fabrikuo
se, teks jiems pašvęsti. Jie vie
ningai siekė tik vieno tikslo —
turime šitai padaryti 1 Ir padarė.
Gerai padarė. Kas netiki, teateina,
pasižiūri, parpato ir įsitikina.
(„Tuščių Pastangų'“ spektaklis,
kiek girdėta, bus kartojamas spa
lio. 26 d.).
— Dekoracijų problema gerai
išspręsta, — mėilinuos jų autoriui
A. J. Kaulėnui. Jis, papsėdamas
kukavinę pypkutę, skupiai aiški
na: ;— Reikėjo spręsti. Mūsų fi
nansinių išteklių užteko tik dviems
spalvoms: juodai ir raudonai. Ne
turėjome dažams pinigų. Gal jis
kiek ir perdėjo, nes pro langą bu
vo matyti ir žalumynų ir medžių,
o gal ir jis, kaip ir pats didysis
„raganius“ — režisorius Mašalaltis, sukęs visą šį ratą, toks pat
stebukladaris, nes tai, ką žiūrovas
matė „Tuščių Pastangų“ scenoje,
visiškai nesiderina su tuo, kas
tokiomis priemonėmis, atrodo, bū
tų įveikiama padaryti. šiaip ar
taip vaidiliečius bevertintume,
reikia, pripažinti, kad jie turi kaž
kokią, gal būt tik jiems vieniems
težinomą, magišką lazdelę, kurios
pagalba jie žiūrovui pripučia J akis
tokių miglų, nuo kurių (ne. kriti
kams) po spektaklio ima nesuval
domas noras bėgti į garsiąją ry
tų Londono turgavietę ir ten, par
davus paskutinius nuo nugaros
skudurus, ir už tuos pinigus pirkti
dažus, kardoną, lemputes ir čviekus ir, atnešus į Londono Vaidilos
teatrą, šūktelėti: — Ei, Jūs, Mašalaičiai, Kaulėnai ir kiti vaidilie
čiai, šekite Jums čviekus ir dažus
ir duokite dažniau mums tokių
spektaklių, nes ir mes ne vien ra
cionu norime gyventi!...
Ir... P.S. Ne L. Vaidilos admi
nistracijos vardu, gal ir ne akto
rių vardu, bet žiūrovų vardu nu
žemintai prašome gerb. tėvų, atsi
vedančių ir atsinešančių į spektak
lius vaikus, neleisti jiems vaidini
mo metu lipti scerion, atimti iš
žiūrovų programų, sukti gramafono, perėkti suflerį ir svaidytis sa
lės priekyje nusiimtais batukais,
nors jie ir nauji būtų. Ačiū.
Debikonis.

PRIE

„GABIJOS"

Lietuvių Spaudos Centro Ame
rikoje, Brooklyne sudarytas nau
jas būrelis Diepholzo gimnazijai
remti. Jį sudaro: J. Andriušis, J.
Arminas, Vyt. . Augustinas-, D.
Averka, Alg. Bagdonas, L. Šile
ris, J. Gabė, B. Gedvilienė, S.
Kontrimas, Pr. Lapė, J. Mekas,
A. Mičiulis, St. Modzeliauskas,
Pr. Narvydas, P. Osmolskis, A.
Rimydis, J. Sodaitis, Ks. Strumskis, J. Valakas ir Stp. Zobarskas.

SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AITĖ

įsiregistravo į Columbia Universite.ty žiemos semestrui ir te
nai tęsia žurnalistiškos studijas,
šalia savo darbo, ruošiant knygą
apie Didžiojo New Yorko lietu
vius, ji lanko Jungtinių Tautų
pasėdžius, kur yra akredituota
kaip lietuvių spaudos korespon
dentė.
Politikos žurnalas „Lietuva" —
3/6, „Tolimieji Kvadratai" — 12/-,
Žalgirio paveikslas — 4/6 ir kiti
leidiniai gaunami: Dainora Daunoraltė, 49, Thornton Ave., W.4.

terijoje, gavo gerai atlyginamą
tarnybą ir džiaugėsi tuo. Po trum
po tarnybos laiko gavo pranešimą,
kad iš šių pareigų atleidžiamas ir
skiriamas visai žemoms pareigoms,
dėl to, kad jo tėvas yra raudonas
ir jo namuose policija radusi Stali
no paveikslą ir komunistinės spau
dos. šis įvykis į Gedaminskų šei
mą įnešė nesklandumo. Jaunam ir
gabiam sūnui dėl tėvo kaltės ten
ka 1 pergyventi moralinį ir materalinį smūgį.

SKELBIMAI
Geležies fabrikui vakarų Anglijo
je (liejykla ir mašinų skyrius) rei
kalingi darbininkai. Nevedusieji
gali gyventi stovykloje. Prašymus
(angliškai) šiūsti — 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 169, Market Street,
Edenfield, Lancs.

Latviška vyrų kirpkykla Bradforde, 205, Wakefield Rd. (8 minu
tės ėjimo nuo Bridge Str.). Pri
tyręs kirpėjas su Latvijos Amatų
Rūmų diplomu. Lietuviai mielai
aptarnaujami.

Paieškomas Alfonsas Daržinskas,
gimęs Plungėje, į Angliją atvykęs
1947 m. Ieško brolis Antanas Ži
lys, Pitt. Meadows. B.C. Canada.

Nors didelis nuošimtis Argenti
Leonas Kančauskas.
nos lietuvių yra baltas, bet ne
trūksta ir raudonųjų, bei rausvų.
Šie piktšašiai vyriausybės yra pa
THE LITHUANIAN WEEKLY
žaboti ir nepaleidžiami iš budrių
Savaitinis laikraštis. Leidžia — D.
jų policijos akių. Prieš porą me
Britanijos Lietuvių Sąjungos Cen
tų jie patys to užsipelnė, mėginda
tro Valdvba, — 43 Holland Park,
mi veikti pragaištingą darbą prieš
London, W. 11. Telef. PAR 9699.
Red. B. Daunoras. Redakcijos ir spaustuvės adr. 3, Southern Row,
vyriausybę ir
krašto gerovę.
London, W.io. Telef. LAD 1186.
Liūdniausia, kad dabartinio Lietu
raštus taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti ran
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