
r

Nr. 46 (274) LONDONAS, 1952 m. LAPKRIČIO 13 d. VI METAI

DBLS 
SVEIKINIMAI 

brangūs broliai ir seses
PAVERGTOJE TEVYNEJE

Didiiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos VI-sis skyrių atstovų suva
žiavimas, įvykęs spalio 25-26 d. Lon
done, karštai sveikina Jus, brangūs 
broliai ir seses Pavergtoje Tevyneje, 
Lietuvoje.

Mes gerai suprantame Jūsų kry- Pensilvanijos valstybėje apsigyveno paruoštus planus buvo įgyvendintos 
tinus kelius ir Laisves troškimą, naujai atvykę vokiečių kilmes emi- desantines operacijos Šiaurės Afriko-
Mes stebimės, gėrimės ir pasauliui grantai — Eisenhoweriai. Dabartį- je, vėliau. Sicilijoje ir Italijoje ir, 
rodome Jūsų nepalauiiamą kariygiš- nio prezidento tėvai vėliau persikėlė pagaliau, paskutinė ir patį garsioji 
kumąir dvasios didybę. Laisvasis Va- į Texaso valstybę, kur trečiuoju invazija Normandijon, o iš čia žy- 
karų pasaulis vis labiau įvertina pa- sūnumi gimė Dwight. Viso jų buvo gis vakarų Europon,
vergtųjų valstybių, jų tarpa ir Lie- net septyni broliai. Eisenhowerio te- šį uždavinį atlikdamas Eisenho- 
•luvos, Hkiminę kovą. Tikime arte- vul sunkiai buvo-išlaikyti tokią skait- weris parodė ypatingus sugebėjimus 

jančia Laisves ir teisybes pergale ir lingą šeimą, todėl jau nuo mažų die- ne tik kaip generolas, mokąs kritiš- 
matome kasdien šviesėjančią Lietu- nų Eisenhoweriukams teko dirbti kuose momentuose greitai orientuo-
vos Laisves aušrą.

Mes stengiamės, kad išsivadavimo 
dienos kuo greičiausiai ateitų.

Prašome Jūsų, brangūs broliai ir 
seses, taupyti savo jėgas ir gyvybes, 
kurios bus brangios, kaip didieji dei
mantai, atsikūrusiai Laisvai Lietu
vai.

Savo mintimis, dvasia ir darbais 
visados buvome, esame ir būsime 
su Jumis!

• • •

Prel. M, Krupavičiui, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Pirmininkui,

Pfullingen.
Didiiosios Britanijos Lietuvių Są

jungos VI-sis metinis skyrių atstovų 
suvažiavimas, įvykęs spalio 25-26 d. 
Londone, siunčia Tamstai ir visam 
Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui savo nuoširdiiausius svei
kinimus ir linkejmus sėkmingai ar
tinti Lietuvos Laisves dienas ir mums 
visiems trumpinti kelią į Tėvynę. 
DBLS, kaip ligšiol, taip ir ateityfy, 
rčme ir rems kiekvieną žygį, tarnau
jantį Lietuvos išlaisvinimui.

* ♦ *
Ministerial St. Lozoraičiui, 
Lietuvos Diplomatijos Šefui, 
Roma.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos skyrių atstovų IV-sis metinis 
suvažiavimas, įvykęs spalio 25-26 d.
Londone, nuoširdžiai dėkoja Tam
stai už atsiųstus sveikinimus.

Apgailestaujame, kad Jūs negalė
jote pasinaudoti mūsų kvietimu 
asmeniškai suvažiavime dalyvauti.

Šia proga, Tamstai, Pone Ministe- 
ri, ir visai Lietuvos diplomatinei tar
nybai suvažiavimas siunčia sveikini
mus ir linkėjimus sėkmės Lietuvos 
vadavimo darbe. DBLS, kaip ligšiol- 
taip Ir ateityje, reme ir rems kiekvie
ną žygį, kuris tarnauja Lietuvos 
išlaisvinimui. • • •
Prof. K. Zaikauskui,
Vykdomosios Tarybos Pirmininkui 
Pfullingen.

Didiiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos VI-sis metinis skyrių atstovų 
suvažiavimas, įvykęs spalio 25-26 d. 
Londone, nuoširdžiai dėkoja Tamsiai 
už atsiųstus mums sveikinimus ir 
apgailestauja, kad Jūs asmeniškai 
negai ėjote mūsų darbuose dalyvauti.

Urbanavičius buvo atsargus, 
nevyko pate, bet paprašė savo 
darbdavio ir draugo Sandig nu
vykti ir patikrinti ar viskas tvar
koje. Sandig nuvykęs susitiko su 
rusais ir davėsi jų prikalbamas 
Urbanavičių išduoti. Marschall 
taip pat buvo rusų užverbuotas 

spręsti ir tik 1952 m. gegužės pabai- ir jų į Braunschweigą pasiųstas, 
goję paskelbė sava nusistatymą ir Tokiu būdu grįžęs iš rusų zonos 
sutikimą kandidatuoti į augščiausį Sandig ne tik Urbanavičių nu- 

pagal senus vokiečių armijos nuo- JAV postą. Po penkių mėnesių ate
status, bet jiems daugiausiai teksią 
susipažinti su naujais karo ginklais 
ir jie bus pratinami bendradarbiauti 
su kitais tos armijas daliniais. Lais
vu nuo tarnybos laiku kariai galė
sią dėvėti civilius drabužius.

Didžioji dalis generolų yra žymūs §js vyras, atnešęs pergalę paskuti- __ ____ ___ o_
to, kai bus ratifikuotas Europos Ar- kariškiai, vadovavę įvairiuose Iron- niajame kare, įveiks išgelbėti žemę jausdamas, nuvyko su Sandig į 
mijos traktatas, tuose paskutiniajame Jure. nuo raudonojo tvano. rusų zonos pasienį. Pasienyje,

šia proga, suvažiavimas sveikina 
vykdomąją Tarybą ir linki jai laimin
gai varyti Lietuvos laisvinimo darbą.

VOKIEČIAI EUROPOS ARMIJOJE
Vakarų Vokietijos gynybos reika

lams valdininkas, T. Blank’as pra
nešė, kad Europos Armijos vokie
čių kontigentas sieksiąs 450.000 ka
rių Blank’as paskelbė, kad 22 tūk
stančiai vokiečių karininkų liūs 
įtraukti Europos Armijon, jų tarpe 
44 generolai. Pradžioje vokiečių kon- 
tigentą sudarys savanoriai, bet vė
liau Bonnos vyriausybe patieks par
lamentui įstatymo projektą dėl būti
nos karo tarnybos. Blank'o prane
šimu vokiečių kontigentas bus su
formuotas 9 — 12 mėnesių bėgyje, po

NAUJASIS 
JAV PREZIDENTAS

Kai amerikiečių tauta lapkričio Marshallio, buvo pasiūlyta vykti 
4 d. išsirinko naują Prezidentą gen. Europon ir ten paruošti sąjunginin- 
Eisenhowerj, pasaulio spauda rašė kų operacinį planą. Pasiūlymą Eisen- 
ir teberašo visas smulkmenas iš jo howeris pričmč ir jau kitą dieną 
gyvenimo, jo praeities .jo kilmę ir išvyko paskirton vietom Atvykęs 
apie jo nuveiktus darbus. - Europon Eisenhoweris energingai

Prieš du šimtus dvidešimt metų ėmėsi jam pavesto darbo ir pagal jo

ūkio darbus ir, kai tėvas įsitaisė 
ledų dirbtuvėlę, jiems ir šitoje srity
je teko dirbti. Patys sunkieji darbai 
buvę ūkyje, kur jaunasis Dwight 
melže karves, arė Jaukus, veždavo 
į turgus daržoves, pieną ir kiauši

1945 m., vasarą, gen. Eisenhow erio, naujojo JAV Prezidento 
viešnagė Pabaltiečių DP stovykloje Miinehene.

Nuotraukoje gen. Eisenhowerio prie lietuvių vėliavos aikštelės 
stebi tautiniais raštais išpuoštą darželį.

Augštajam svečiui aiškina stovyklos komendantas, J. Kašuba 
ir A. Kalvaitis, buv. Lietuvos konsulas Chicagoje.

Tą dieną gen. Eisenhoweris st ovykloje viešėjo 2 valandas. 
Atsisveikindamas jis šitaip pasakė: ,,Tikiuos su jumis pasima- . 

lyti laisvame Kaune, Rygoje ir Taline“.
nius. Mokykloje būdamas Eisenho
weris daugiausiai domėjosi istorija. 
Apskritai jam mokykloje sekėsi gerai 
ir jis buvo laikomas vienas gabesnių 
mokinių. Baigęs mokyklą, Eisenho
weris grįžta į tėvo ūkelį ir vėl kurį 
laiką dirba žemės ūkyje. 21 metų bū
damas jis įstoja į garsiąją West 
Point karo mokyklą, kurioje drauge 
mokosi su Van Fleet ir Bradley ir 
su kuriais paskutiniane kare drauge 
bendradarbiauja. Pirmajame Pa
sauliniame kare Eisenhoweris buvo 
šarvuočių instruktoriumi ir betarpiai 
kovose jam neteko dalyvauti. Ame
rikiečių kariuomenes transportas, 
paskirtas Europon, į kurio sąrašus 
buvo įtrauktas ir Eisenhoweris, tu
rėjęs į Europą išplaukti 1918 m., 
lapkričio. 11 d. Nebereikėjo.

Taikos metu Eisenhoweris dirbo 
gen. Mac-Arthuro štabe Filipinuose. 
Tuo laiku jis buvo pulkininko laips
nyje ir ten organizavo avlaciojs da
linius. Žymiausias Eisenhowerio gy- įtraukti jį kandidatu į prezidentus, 
venime posūkis įvyko 1940 m., kai 
jam vyriausiojo štabo vado, gen.

Vokiečių kadrams parinkti suda
roma speciali komisija, kurion, - - -
Blank'o žodžiais, įeisią "nesusitepę i’s Sa'u*į'^a’ aPsj*
kariškiai, demokratinių pažiūrų”.

Vokiečių daliniai nebus mokomi

us ir spręsti, bet taip pat kaip vadas 
sugebąs sujungti įvairių tautų armi
jas, vadovaujamas generolų, skir
tingų temperamentų ir skirtingų pa
žiūrų. Invazija Prancūzijon yra vie
nas stambiausių Eisenhowerio 

gių Antrajame Pasauliniame kare.
Po karo, 1945 m., Eisenhoweris bu

vo atšauktas ir paskirtas sausumos 
kariuomenės štabo viršininku. Po 
trijų metų jis pats pasitraukė iš ši
to posto ir tais pačiais metais buvo 
išrinktas Columbijos Universiteto 
prezidentu. 1950 m. Prezidentas Tru- 
manas pakvietė jį naujoms parei
goms — Atlanto Pakto Valstybių 
ginkluotų pajėgų viršininko postam 
Gen. Eisenhoweris priima Preziden
to pasiūlymą ir vienerius metus jis 
dirba šį sunkų darbą ir čia taip pat 
sugeba suprasti atskirų Europos 
valstybių reikalus ir taip pat numa
to, kad tik JAV remiant, šie kraštai 
gali būti užtvara prieš gręsiantį toli
mesnį komunistinės armijos tvaną.

Gen. Eisenhoweris yra daug kartų 
paręiškęs, kad jis nenorįs ir niekad 
nesivelsiąs į politinį gyvenimą. Jau 
1948 m. ir republikonų ir demokra
tų partija dėjo daug pastangų, 

tačiau jis griežtai atsisakė tiek vie
niems, tiek ir kitiems. Tik 1951 m. 
rudeniop jis susigundė demokratų 
siūlymams, pareikšdamas, kad joks 
amerikietis negalįs atsisakyti imtis 
sunkaus uždavinio, jei šito amerikie
čių tauta.reikalaujanti. Dar po šito, 

rikiečių tautą, įtūžusi, kad ji, bū
dama galingiausia visame pasauly
je, nesugeba susitvarkyti ir baigti 
lokalinį Korėjos karą, nesugeba išsi
valyti nuo krašte siaučiančių Krem
liaus agentų, išsirinko gen. Eisenho- 
werį Prezidentu, tikėdamasi, kad

Iš MŪSŲ VEIKSNIŲ 
VEIKLOS

—• Iš min. St. Lozoraičio gau
ta žinia, kad jis atvyksta į VLI- 
Ką svarstyti bendradarbiavimo 
klausimų. Pasitarimai gali įvyk
ti artimiausiu laiku.

— š.m. spalio 26—27 dieno
mis Užsienio Reikalų Tarnybos 
valdytojas Dr. P. Karvelis ir 
Finansų Tarnybos valdytojas T. 
Šidiškis lankėsi Šveicarijoje lais
vinimo talkos ir Tautos Fondo 
reikalais.

— Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas ministeris 
D. Britanijai B.K. Balutis įtei
kė Britų Foreign Office’ui (Už
sienio Reikalų Ministerijai) notą 
protestuodamas, kad britų dar- 
bo partijos atstovas socialistų 
partijų Milano konferencijoj, 
priešindamasis pasiūlymui pri
imti Baltijos kraštų socialistų 
internacionalą, buvo pareiškęs, 
kad tu kraštų teritorijos esančios
pripažintos Sov. Sąjungai. No
toje nurodoma, kad Vakarų vals
tybės šio smurto akto nėra pri- 
pažinu stos.

— Š.m. lapkričio 5 d. Reut- 
lingene įvyko Vykdomosios Ta
rybos pasitarimai su Vokietijos 
LB krašto valdybos atstovais 
Pr. Zunde, E. Simonaičiu, J. 
Lukošium ir A. Venclausku. 
Buvo aptartos galimybės ir prie
monės bendradarbiauti politinė
je, informacijos ir lietuvybės 
išlaikymo srityse. Visais rūpi
mais klausimais pasiektas visiš
kas nuomonių vieningumas.

SILKES - PER DIDŽIĄSIAS 
ŠVENTES

Maisto produktų prekių — 
cukraus, miltų, žibalo ir silkių 
—■ nuolat trūko. Miltų, cukraus 
ii silkių duodavo tik per didžią
sias komunistines šventes. Tuo
met jau iš vakaro susidarydavo 
didžiulės eilės žmonių prie krau
tuvių, kad galėtų tų produktų 
gauti. Įstaigos ir kariuomenė tų 
produktų gaudavo be eilės. To
dėl šiaip eiliniam žmogui ne vi
suomet pavykdavo jų gauti. 1

SUNKIAI NUBAUSTI 
LIETUVIO IŠDAVIKAI

Spalio 25 d. vokiečių teismas 
Braunschweige nubaudė du vo
kiečius už lietuvio V. Urbana
vičiaus išdavimą sovietams po 3 
metus sunkiųjų darbų kalėjimo.

Urbanavičius buvo pabėgęs iš 
rusų kalėjimo, rado darbo vie
name Braunschweigo vaistų ma
gazine, su kurio savininku. W. 
Sanding, susidraugavo. 1948 m. 
pabaigoje Urbanavičių aplankė 
iš rusų zonos atvykęs vokietis G. 
Marschall, perdavęs jam p 
rusų zonoje gyvenančios su
žadėtinės linkėjimus ir jos pra 
šjmą atvykti į zonos pasienį pa- 
pasimatymui.

ramino, kad jis gali vykti į pa
sienį. bet jį dar labiau paskatino, 
pranešdamas, kad Urbanavi
čiaus sužieduotinė zonos pasie
nyje jo lauksianti ir kad ji sulau
žiusi koją.

Dabar Urbanavičius buvo jau 
visai tikras ir, nieko blogo ne-

einant keliu, iš krūmų iššokęs 
Marschall Urbanavičių smūgiu 
nutrenkė ir nustojusį sąmones 
nuvilko pas rusus. Marschallui 
rusai pažadėjo už tą žygį 4000 
markių, o Sandigui pažadėjo 
įtaisyti vaistinę ir gerai aprū
pinti jo šeimą.

Vokiečių policija, sužinojusi 
apie įvykį, nusikaltėlilus ilgai 
sekė. Vieną dieną, atvykus 
Marschallui iš rusų zonos, jis ir 
nusikaltimo dalyvis Sandig buvo 
suimti, perduoti teismui ir dabar 
nubausti. Urbonavičius ir io 
sužieduotinės likimas yra neži
nomi. Rusai, pagavę Urbanavi
čių, išvežė ir jo sužieduotinę.

KOKIA TURI BŪTI POKARINĖ 
RYTŲ EUROPA?

Vokiečių spauda, ypač jų trem
tinių organai, pastaruoju laiku itin 
akylai seka tendencijas, kurios pa
sireiškia Rytų Europos egzilinių 
veiksniu sferose. Svarstydami po
karines problemas, vokiečiai labai 
jautriai reaguoja į svarstymus, 
kokia turėtų būti ateities Rytų Eu
ropa. štai Rytprūsių vokiečių or
ganas „Das Ostpreussenblatt“ Nr. 
27 deda straipsnį ,,Egziliniai len
kai prieš sujungtą Europą". Be 
kitų, cituojamas Londono „Dzien- 
nik Polski“, kuriame vokiečių 
tremtinių reikalavimai — grįžti į 
savo kilmės kraštus — atmetami 
kaip neturį realaus pagrindo. Toks 
grįžimas, anot lenkų laikraščio, 
sutrukdytų Viduro Europos pu
siausvyrą. O Amerikos lenkų są
jungos pirmininkas Zablotniakas 
maždaug tuo pačiu laiku pareiš
kęs, kad ne diplomatinės akcijos, 
o tiktai karas suteiksiąs tinkamas 
priemones Rytų ir Vidurio Euro
pos tautoms išvaduoti. Tačiau esą 
bent tiek gerai, kad nors kandida
tas į prezidentus, Stevensonas, p. 
Zablotniaką įsakmiai patikinęs, jog 
niekas Amerikoje nesąs numatęs 
įnirti už nacionalistinę Didžiąją 
Lenkiją.

,,Ostpreussenblatt“ prie to pa
stebi, kad noras ateityje pradėti 
vėl nuo čia, kur emigraciios diena 
buvo sustota, esąs tik sapnas. 
„Egziliniams lenkams gali būti 
nemalonu, tačiau tai yra faktas, 
jog šitame sąrvšvie prūsų valsty
binė idėia vis dar vra vienintelė, 
kuri (suprask: Ryti} sritvse) gali 
užtikrinti atskiram individui ir 
tautinėms grupėms teisingumą, 
tvarką ir laisvę“, baigia laikraštis.

Sidnis Šiomis dienomis Au
stralijoje buvo teisiami pe.'ki 
italu emigrantei, dalyvavę de
monstracijose, reikalaudami dar
bo. Jų.gynėjas teisme pareiškė: 
„Tie penki vyrai, tai tik dalelė 
tūkstančiu italų, kurie, atvykda
mi j ši kraštą, tikėjosi čia rasti 
„pažadėtąją žemę". Teismas 
pripažino, kad šie italai yra su
laužę veikiančius Australijoje 
nuostatus, tačiau jų nenubaudė, 
nors visi penki ir prisipažino 
kaltais.

Berlynas. Du ginkluoti sovie
tinės zonos policininkai jbėgo į 
prancūzu zoną ir pagrobė 15 me
tų vokieti.

Vakarų Berlvno saugumo vir
šininkas paskelbė keturių sovie
tinių agentu pavardes, kurie lie
pos mėn. pagrobė iš amerikiečiu 
zonos teisininką W. Linsę. Tie 
keturi agentai priklauso specia
liai kriminalistu ganiai, kuri už 
sovietu n;ni<ms medžiota vakarų 
Volrietnoie žmones ir juos prista
to enkavedistams, laukiantiems 
grobio rvtu zonoje.

Londonas. Londono Zoologi
jos sodo vadovybė paskelbė lo'.i- 
lursa lokio vardui, kuri pagim
dysianti lokienė Tvv. Vardas tu
ris būti labai trumpas ir toks 
kad vaikai jį lengvai galėtų iš
tarti.

7 DIENOS
Londonas. Edinburgo kuni

gaikštis, karalienės Elžbietos II 
vyras, nutarė būti lakūnu ir šią 
savaitę atliko prmąsias skraidy
mo pamokas.

Londonas. Britų ministeris 
pirmininkas, W. Churchillis, 
pareiškė, kad D. Britanijos vy
riausybė nėra gavusi kvietimo 
dalyvauti drauge su Eisenhovva- 
riu jojo numatytoje kelionėje į 
Korėją.

New Yorkas. Ateinančios sa
vaitės bėgyje naujasis Preziden
tes, gen. Eeisenhoweris, numa
to atlikti eilę svariuos reikšmės 
turinčių konferencijų su repub
likonų partijos atstovais. Šiuo 
metu jau atliekami paruošia
mieji darbai Prez. Eisenhowe
rio kelionėn į Korėją, kurios tiksli 
data dar nenustatyta. Pirni>ie 
eilėje ruošiama atitinkama ap
sauga. kuri bus reikalinga jam 
esant Korėjoje.

Stockholmas. Švedų vyvriau- 
sybė griežtai pareikalavo So
vietų Rusijos paleisti B. Wal- 
lenibergą, buv. Švedijos atsto
vybės Budapešte sekretorių, ku
rį 1945 m. raudonoji armija pa
ėmusi „giobon". Švedijoje gau- 

žinių, kad Wallenbergas yra 
kalinamas sovietiniuose darbo 
sovyklose. Prieš 7 metais, kai 
Švedijos vjriausybė ieškojo din
gusio diplomato, S. Rusija teigė, 
kad ji nieko nežinanti apie Wal- 
lenbergą.

Londonas. Darbo partijos rin
kimuose H. Morrisonas gavo 
194 balsus, o jo priešininkas — 
Bevunas— 82. Tuo būdu AMJee 
pavaduotoju vėl išrinktas Mor
risonas. Šitoks reiškinys Darbo 
partijoj yra komentuojamas nei
giamai. kadangi turėta viltoj, 
kad Bevanas gausiąs žymiai ma
žiau balsų. Jis pats, išstatyda- 
mas savo kandidatūrą, nesitikė
jo tiek šalininkų. Pasirodo, kad 
daugelis atstovų viešai nedrįs
davo remti Bevano vedamos po
litikos, o slaptame balsavime ši
tokią politiką remia.

Tokio 8-sios armijos vadas, 
gen. Van Fleet, pranešė, kad 
dvi naujos pietų korėjiečių divi
zijos yra paruoštos Korėjos fron
tui. Tokiu būdu pietų korėjiečiai 
Korėjos kare turės 12 divizijų, 
kurių devynios jau dabar daly
vauja karo veiksmuose.

New Yorkas. Amerikos spau
doje rašoma apie tariamąjį van 
denilic- bombos sprogdinimą. 
Atominės Energijos Komisija ir 
toliau šiuo klausimu oficia.iai 
nepasisako, tačiau ir nepaneigia 
spaudoje pasirodžiusių žinių. 
Les Angeles laikraštis, pirm bris 
paskelbęs sensacingas žinias 
apie ši sprogimą, rašo, kad sula, 
kurtoje buvo išsprogdinta bomoa, 
visiškai išnykusi.

Nairobi. Teroristinė negrų or
ganizacija Mau Mau, iki šiolei 
stipriai veikusi Kenijoje, dabar 
persimetė į Tanganiką ir ten žu
do baltuosius ir jiems prijau
čiančius negrus. Pietų Afrikoje, 
East London mieste, negrai su
degino anglikonų ir katalikų baž
nyčias

Ženeva. Šveicarijos ekspedicija, 
kopianti į augščiausį pasaulyje 
kalną — Mount Everest (29.002 
pėdos) pasiekė 27.200 augštį ir 
įkūrė septintą įš eilės stovyklą. 
Iš šitos stovyklos du ekspedici
jos nariai, bandys pasiekti kalno 
viršūnę, kur dar nėra buvęs joks 
žmogus.

1



DAINAVOS SALIES SŪNŪS
& PROF. V. KRĖVĖS — MICKIEVICIAUS 70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTYJE

Gyvųjų mūsų rašytojų eilėse 
prof. Vincas Krėvė — Miekie- 
vičius yra žymiausias ir didžiau
sias literatūros autoritetas. Jis 
yra lietuviškasis klasikas, giliai 
įsijautęs į savo tautos dvasių ir 
jų gražiai išreiškęs savo gausiuo
se raštuose, kurių tautinės apim
ties negalima sulyginti su jokiu 
kitu mūsų rašytoju. Iš giliau
sios Lietuvos praeities ištraukęs 
tautos dvasios pradus, Vincas 
Krėvė savo kūryba parodė lietu
vio valių ir veržlumų, paskatino 
lietuvį siekti šviesos, anomis 
vargo dienomis ne tik svajoti, 
bet ir neatlaidžiai siekti sava
rankaus, laisvo, savo tautos 
praeities verto gyvenimo, o jį 
išsikovojus, įsirikiuoti į kitų pa
saulio tautų gretas ir kartu su 
jomis pinti, žmonijos kultūros 
vainikų.

Prof. V. Krėvė — Mickevičius 
yra daugiašakis mūsų tautos 
darbininkas. Jis yra rašytojas, 
mokslininkas, ifedaktorius,. tau
tosakininkas, visuomenės veikė
jas. Ir visose srityse V. Krėvė 
yra išvaręs gilių vagų.
“Kilimo — dzūkas, nedidelio 
ūkininko sūnus. Gimė 1882 m. 
spalio 17 d., Subartcnių kaime, 
Merkinės valsčiuje. Mokėsi ku
nigų seminarijoje, bet iš jos iš
stojo. Kijevo ir Vienos universi
tetuose studijavo literatūrų. A- 
kademines studijas 1908 m. bai
gė Lvove, gaudamas filosofijos 
daktaro laipsnį. Tais pačiais 
metais įsigijo magistro laipsnį ir 
gavo kvietimų dirbti universite
te ir ruoštis profesūrai, tačiau 
su sąlyga, jei priims pravoslavų 
tikybų. V. Krėvė-Mickevičius 
tos sąlygos nepriėmė. Vargais 
negalais gavo mokytojo vietų 
Gruzijoje, Baku -mieste. Išgyve
no ten ligi 1920 metų. Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigoje buvo 
Lietuvos atstovas Azarbeidžano 
respublikai.

Grįžęs į Lietuvą, dirbo Švie
timo Ministerijoje, redagavo 
,.Skaitymų” žurnalų ir rūpinosi 
Lietuvos universiteto organiza

vimu. 1922 metais, įsikūrus 
Kauno universitetui, V. Krėvė- 
Mickevičius buvo pakviestas vi
suotinės ir lenkų literatūros pro
fesorium ir ilgus metus išbuvo 
Humanitarinių mokslų fakulteto 
dekanu. 1940 metais, įsikūrus 
Lietuvos Mokslų Akademijai, 
prof. V. Krėvė-Mickevičius bu
vo jos pirmininkas. Dirbdamas 
mokslinį darbų, jis buvo dauge
lio universiteto leidinių redakto
rius, surinko ir išleido kelis to
mus lietuviškos tautosakos.

Prof. 'V. Krėvė-Mickevičius 
buvo aktyvus ir visuomeninin
kas. Jis kelis metus buvo Lie
tuvos Saulių Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas ir vaidino 
žymų vaidmenį, paruošiant ir 
vykdant Klaipėdos krašto sukili
mą 1923 metais. Vėliau V. Krė
vė buvo Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos pirmininkas ir įvairių 
kultūros draugijų darbuotojas. 
1940 metais, sovietams okupa
vus Lietuvą, prof. V. Krėvei te
ko imtis aktyvaus politinio dar
bo, einant ministerio pirminin
ko pavaduotojo ir užsienių rei- 
lų ministerio pareigas. Iš šio 
laikotarpio jo veiklos pažymėti
nos pastangos kuo ilgiau išlai
kyti Lietuvos, kaip suvereninės 
valstybės, padėtį. Tuo tikslu 
jis lankėsi Maskvoje ir ilgai kal
bėjosi su anuometiniu Sovietų 
Rusijos ministeriu pirmininku 
ir užsienių reikalų ministeriu 
V.M. Molotovu, kuris jau tada 
atvirai pareiškė, jog sovietai Lie
tuvą okupavo šiaurės vakarų 
sienų saugumo sumetimais. 
Prof. V. Krėvė-Mickevičius grei
tai suprato sovietų okupacijos 
prasmę, grįžęs iš Maskvos, pa
sitraukė iš Liaudies Vyriausybės 
ir vėl pradėjo dirbti mokslo dar
bą Vilniaus universitete ir Lie
tuvos Mokslų Akademijoje.

Antrosios sovietų okupacijos 
išvakarėse prof. V. Krėvė, kaip 
daugelis tūkstančių mūsų, pasi
traukė į Vakarus. Karui pasibai
gus, Salzburge, Austrijoje, buvo 
lietuviškos gimnazijos direkto

rius. 1947 metų pradžioje išvy
ko į Jungtines Amerikos Vals
tybes, ten profesoriauja Phila- 
delphijos universitete ir aktyviai 
dalyvauja lietuviškame literatū
ros judėjime.

Suglaustai, toks yra prof. V. 
Krėvės-Mickevičiaus gyvenimo 
kelias. Juo eidamas ir įvairiose 
srityse dirbdamas, mūsų sukak
tuvininkas, tačiau, žymiausius 
barus išvarė lietuviškame litera
tūros pasaulyje. V. Krėvės var
das yra ir liks nemirtingas mū
sų literatūroje. Jis yra autorius 
14 raštų tomų, iš kurių žymiau
sieji: ./Dainavos šailies senų 
žmonių padavimai”, „Šarūnas” 
„Šiaudinėje Pastogėj”, „Skir
gaila” „Žentas”. Nuo 1926 me
tų periodinėje spaudoje dalimis 
spausdinamas „Dangaus ir Že
mės Sūnus” (loji dalis 1950 mo
tais išleista Amerikoje) turės 
būti V.Krėvės viso gyvenimo 
veikalas, nes jis rašo jį daugiau 
kaip 30 metų.

Kuo ypatingas .taigi, kuo skir
tingas V. Krėvė savo raštuose 
nuo kitų kūrėjų?

Sakoma, kad Dievas žmogų 
sukūrė- panašų į save. Rašytojų 
veikaluose atsispindi jų pačių 
dvasinis gyvenimas, kartais tik 
skeveldromis. V. Krėvės veika
luose pulsuoja mūsų tautos se
nųjų amžių dvasia. Jo raštuose 
yra Lietuvos senosios praeities 
paveikslas, tos Lietuvos, kuri gy
veno savitu tautiniu gyvvenimu, 
Lietuvos, kuri siekė valstybinio 
vieningumo („Šarūnas"), Lie
tuvos, garsios savo puikiomis le
gendomis, padavimais, dainomis 
ir giliu žmoniškumu ( Dainavos 
šalies senų žmonių padavimai”, 
„Šiaudinėj Pastogėj”), Taigi, 
V. Krėvė sužadina mūsų tauti
nę romatiką, parodo mūsų tau
tos siekių ir jausmų slėpingumą 
ir nupiešia dar priešniindauginės 
Lietuvos kurtą ir gyventą isto
riją.

Kartu su Lietuvos praeitimi, 
V. Krėvė savo raštuose duoda 
ryškų paprasto lietuvio žmogaus 

paveikslą. Ciu rašytojas yra rea
listas ir lietuviškojo kaimo buitį 
nupiešia (tokią, kokią ji ištikrųjų 
yra.

V. Krėvė rašo proza, jis yra 
ir dramininkas ir liaudies dainų 
stiliaus poetas.

Kaip kiti gyvieji mūsų kultū
ros turtai, taip ir V. Krėvės raš
tai, godžiai skaitomi ir. labai iš* r 
plitę Lietuvoje, liko anapus ge- 
ležinės uždangos. Laisvame, pa
saulyje tėra vos vienas kitas jų 
egzempliorius. Tremtyje iš" nau
jo išleista „Dainavos šalies se
nų žmonių padavimai”, „Šiau
dinėj Pastogėj” ir „Raganius”. 
Pasigendame „Šarūno” ir kitų, 
jo veikalų. Reikia tikėtis, kad 
juos mūsų tremtiefe leidyklos 
išleis vėl į pasaulį.

Jei anks.ęiau, dar Lietuvoje, 
V. Krėvės raštai buvo mūsų tau
tinės dvasios ankstinai, tai šian
dien, kai toji dvasia ima lyg ir 
prigęsta jie yra mūsų dvasios 
kurstomoji ugnis. Todėl V. Krė
vės kūryba, taip kupina tautiš
kumo ir humaniškumo, tūrėtų 
būti iš naujo lietuviuose pa
skleista. Ypač paskleista tarp 
jaunimo, kad jis labiau įsijaustų 
į savo arba savo tėvų gimtąją 
šalį.

Amerikos lietuvių visuomenė 
spalio 19 d. Philądelphijoj, su
ruošė V. Krėvei-Mickevičiui jo 
70 metų amžiaus sukakties vie
šą minėjimą. Buvęs Vytauto 
Didžioji universiteto profesorius 
A. Sennas, o dabar mūsų sukak
tuvininko kolega, tame pačiame 
Philadelphijos universitete, kėlė 
mintį V, Krėvė-Mickevičių, šio 
universiteto vardu, pasiūlyti 
kandidatu' Nobelio literatūros 
premijai. .

Sukakties proga, prof. V. Krė
vei-Mickevičiui linkime geros 
sveikatos, giedrios nuotaikos 
ir ilgų kūrybingų metų 1

KAS SKAITO RAŠO 
„BRITANIJOS LIETUVI“ 

IŠSIRAŠO

DIDYSIS
Visos kultūringos tautos turi 

enciklopedijas savomis kalbomis 
ir savų žmonių surašytas. Tų 
tautų žmonės,šiandien neįsivaiz
duoja, kaip pažangus žmogus 
ar šeima gali be savos enciklo
pedijos apsieiti.

Tokios enciklopedlijos būtinu
mas buvo jaučiamas ir Listuvoj, 
todėl ir buvo pradėta leisti. Ta
čiau užgriuvusios okupacijos ir 
karas pradėtą darbą sustabdė. 
Tas darbas dabar nėra įmano
mas, nes rusai užmeta lietu
viams rusų kalbą, rusiškas kny
gas, rusiškas’ enciklopedijas ir 
kiek įmanydami niekina ir užuja 
lietuvišką knygą ir kalbą.

Lieka pareiga mums, laisvėje 
esantiems, nors iš dalies, atsi
laikyti ir tęsti lietuviškosios 
enciklopedijos - leidimą. 
Dabartinėmis sąlygomis, kokio
mis enciklopedijos leidėjai ir 
bendradarbiai turi dirbti, jie yra 
pasiėmę ant savo pečių milži
nišką, ilgą ir sunkų darbą. Todėl 
reikia visiems neužmiršti, jog 
jie nusipelno gero žodžio ir kito
kios paramos iš kiekvieno lietu
vio, kad tą ryžtingą darbą iš
vežtų iki galo.

Enciklopedija bus veikalas iš 
20-24 atskirtį knygų-tomų. Kiek 
vienas tomas bus 600-640 pus
lapių dydžio ir visi 20-24 tomai 
apims nuo A iki -Z viską, ką 
žmonija iki šiol-žino, ką ji gra
žaus sukūrė menuose, ką išmin
tingo moksluose 1 (Turint reikalą, 
su - augštrfenio iŠatmokslinimo 
žmonėmis, šį visą skyrių galima 
išleisti iki „Trumpai tariant”) 
Kaip gyvena ir. kokie žmonės 
įvairiuose kraštuose, kaip jie 
tvarkosi; -ką jie tiki, kaip ren
giasi, kaip maitinasi, iš ko gy
vena, kuo verčiasi ir koks jų 
kraštas. Enciklopedija išaiškins 
gamtos paslaptis, didžiųjų žmo
nių susektas, pradedant jūrų ii 
žemės gelmėm ir baigiant atmos
feros aukštybėm; pradedant mi
krobo ir atomo neįsivaizduoja
mu mažuoju pasauliu ir baigiant 
žvaigždynų ir visatos begalybe.^ 
Juk taip dažnai mums kyla 
klausimai ir mintys, kurias be
matant užmirštam, nes netu-

DARBAS
r i m ko paklausti apie įai, bei kur 
.pasiskaityti

Enciklopedija kalbės gyvai 
ir patraukliai ne. ..tik apie tai, 
k ne yra, bet ir apie tai, kas bu
vo iki žiliausios žmonijos seno
vės, net kaip atrodė žemės rutu
lys prieš.milijonus metų, kodėl 
ir kaip mūsų Lietuvos kraštas 
buvo apdengtas storiausiu ledo 
sluoksniu prieš 20-30 tūkstančių 
metų, iš kur atsirado žemės gel 
mėse anglis, gintaras, gazolinas, 
kurs varo šių dienų mūsų auto
mobilius. Juk ar neidomu, kaip 
yra gaunama geležis ir kaip plie
nas ir kokiu būdu elektromagne- • 
tinėm bangom mes girdim žmo
gaus balsą už tūkstančių mylių 
bei matom paveikslus' tų pačių 
bangų dėka televizijos apara
tuose ?

Mes tariamės pažįstą patys 
save bet iŠ tiesų, kiek mes 
mažai žinome apie tai ir kiek 
dar galime iš geros enciklopedi
jos sužinoti apie žmogaus kūno 
sudėtį ir kaip žinojimas apie 
žmogų plėtojasi: Enciklopedija 
pasakys ir ko žmogus pats apie 
■sava' dar nežino ir gal būt negrei
tai dar žinos. Mes kartais net 
nejaučiam, kiek mažai a| ie save 
žinom.

Trumpai tariant' enciklopediia 
Įduos atsakymą į visą, ką tik 
žmogaus smalsus protas užsino
rėtų paklausti. Visa tai bus pa
raidžiui sutvarkyta, labai leną- 
vai ir greitai surandama: Encik
lopedija bus iliustruota- paveiks- 
Įlais, tiražiniais ir diagramom. 
I specialiai 'padarytam lengviau 
mokslinei medžiagai suprasti- 
Ūkiams ir žmonių santykiams 
pavaizduoti bąi garsiųjų - meno 
kūrinių iliustracijomis.

. Bus įterpta. gražūs .ir smulkūs 
žemėlapiui kartu su kiekvieno 
pasaulio krašto aprašymu. Bus 
įterpti ir paveikslai visų mūsų 
buvusių ir esančių garsiųjų žmo
gių, kuo nors žmonijai ir lietu

vių tautai nusipelniusių kartu 
su jų darbų, ir gyvenimo pa
traukliais aprašymais. Kąip tai 
reitingu, kai gali kiekvienu me
tu bet ką pasižiūrėti, sužinoti ir 
net pamatyti vaizduose.

DAINA APIE ARA
Vincas Krėvė

Toli toli, ten kur saulė teka, 
yra kalnuotą Šalis tokia graži, 
kokia ir sapne nesivaidina mū
sų krašto žmonėms. Toje šaly 
augšti kalnai. Ant tų augštumų, 
ant tų kalnų žilųjų viršūnių nei 
žmogus neužlipa, nei žvėrys 
neužbėga, nei paukštis neužle
kia. Tik debesys ten nakvoja, 
tik žiema amžinąjį lizdą ten su
sivijo, ir laisvi tik arai ten savo 
vaikus peri.

Tarpu augšto kalno viršūnės 
kietųjų uolų augo lizde Aras. 
Kai jis buvo mažas, ir silpni 
sparnai, plunksnomis neapaugę, 
dar jo nekėlė, dairėsi Aras mė- 
lynosna dangaus erdvesne, kur 
augštai, augštai, augšČiau augš- 
čiausiųjų kalnų viršūnių lekiojo 
seni stiprūs arai. Ir svajojo tada 
Aras:

— Kai aš užaugsiu, pasiūgė
siu kaip seni arai, augštai pa
dangėse lekiosiu.

■Svajodamas džiaugėsi Aras, 
kad aru gimė, ir laukė tų laikų, 
kai aru ims augštai skrajoti, ku- 
žmogaus akis nepasiekia, kur 
silpnas paukštis neprilekia.

Praėjo daugel laiko, sustiprė
jo Aro sparnai, ir lekiojo Aras 
augštai mėlynose padangėse, 
kur tik seni arai skrajojo. Bet 
jau nebesidžiaugė tuo Aras, kad 
taip augštai padangėse lekioja, 
kur lėkioja ir kiti arai. Dažnai, 
dažnai tupėdamas ant žilos kal
no viršūnės, tampė Aras galin
gus savo sparnus, dairėsi mėly- 
nosna dangaus erdvių bedug- 
nėsna„ kur šviesi saulė kelią sau 
mina. Ir svajojo Aras:

— Kai sustiprėsiu kaip seni 

arai, kai lekioti gerai įprasiu, 
tai aš pasikelsiu taip augštai 
kur dar nė vienas aras nelėkiojo. 
Aš nuskrisiu ten, kur nė vienas 
aras neskrajojo, aš atrasiu kelią 
nuo žemės į dangų.

— Tai tada visi pagirs ir su
žinos, kad yra tokis Aras, visų 
arų aras, kuris taip augštai lė
kioja kaip dar nė vienas nelėkio
jo, kuris žino kelią nuo žemės į 
dangų...

— Ir ateis visi, kas gyvas 
yra, ir nusilenks man ir prašys 
kad kelią ten parodytam . .

Ir taip svajojo Aras ir besva
jodamas džiugiai kleketavo ir 
jautė, kad galybė auga jo krūti
nėje, kad širdis verda narsu
mu.

• • *
Ei, nėra to pasauly, ko neiš

drįstų Aras, tarpu visų aių 
aras.

Tarpu tų kalnų, kur gyveno 
Aras, buvo vienas kalnas, visų 
kalnų augščia tįsias. Jisai buvo 
tarpu tos šalies visų kalnų, kaip 
Aras tarpu arų.

Kai šviesiai žverbtelėjo snie
gais jo viršūnė, skęsdama sau
lės spinduliuose, visi kalnai bu
vo gryni, giedrūs. Niekur nesiro
dė nei vienas debesėlis, nei vie
na miglelė, o tos, kur nakvojo 
giliuose kloniuose, slėpėsi tarpu 
uolų ir kalnų (bedugnėse... Bet 
kai apsiniaukia kalno viršūnė, 
miglomis supstosį, žaibais dabi
nasi — užsiūkanoja visa šalis, 
baisūs tada kalnai. Bunda vėt
ros ir stengdamos iš visų šalių 
pro žilų kalnų viršūnes veja 
miglas... Bunda audra, keliasi 

bangos ir baido visa, kas yra 
pasaulyje. Išsigandęs slepiasi 
giliai žmogus, slepiasi žvėris, 
slepiasi ir paukštis; visiems sau
lė temia audra, kuri, gimus tar
pu augštų kalnų, erdvės sau 
įieško ir ūždama, staugdama 
veržiasi iš ankštų tarpukalnių 
plačiuosna ilaukuosna, erdvios- 
na lygumosna, kur yra daugel 
vietos skrajoti.

L- pasirinko sau Aras vietą 
ant augščiausių to kalnų kalno 
uolų ir, pasikėlęs augščiau nei 
žibanti amžinu sniegų vainiku 
jo viršūnė, užtemė jam savo 
sparnais saulę

Ir suraukė savo kaktą kalnas, 
ir apsiniaukė šviesus jo veidas. 
O kai tik jis apsiniaukė, nubudo 
vėtros, pasikėlė didi audra, už-' 
temė miglėmis Arui kelją, kad 
jisai augštai nelėkiotų, sparnais 
savo unksnės kalnui nedarytų, 
saulės netemdytų, jėgomis ne- 
sipuikintų.

— Vai, pasislėpki, Are, kur 
vėtra neužpučia, kur lietus neu- 
lyja kur audra nepasiekia. Pyks
ta kainas, siunta audra. Pasi
tepki, Are, jieškokis sau m>e- 
glaudo?. Matai, vaši arai seniai 
jau pasislėpę.

Pinkus buvo Aras, audros ne
bijojo. Krūtinė jo seniai kovos 
troško, o priešo neturėjo. Išskė
tė Aras stiprius- savo sparnus ir 
nulėkė ten, kur bangos ūžė, kur 
audra slaugė, — su vėtromis pa
sigalynėti, su žaibais apsika
binti, su perkūnais pasikalbėti.

— Vai tu, Are, ilgasparnių tu 
valdove 1 Sunki, smarki tavo ko
la. Vėtra plunksnas tavo tąso, 
bangos sparnus laužo, lietus ak- 
menirni žemyn tave slegia...

Audra laukuosna lėkė, erdvės 
sau jieškodąma ir Arą tenai nešė.

Ilgai siuto audra... Plaukė per 
laukus, per jūres, per girias... 
Plaukė toli, Arą nešė... Vai, toli' 
nuklydo nuo augštų kalnų Aras 
Inldydo ten, kur žmonės kluo- 
niuoeė gyvena. Apalpo, nuilso 
Aras, o nuilsęs nusileido žemėn 
atsilsėtų. Žmonės jį tinkluosnu 
pagavo ir patupdė didžian gra
žiau narvam

• * *
Ir patupdė žmonės Arą narvan 

ir pastatė jį ten, kur buvo dau
gel paukščių — ir laukinių ir na
minių.

Buvo ten strazdų, vištų, žą
sų ir kalakutų.

Ir pastatė narvą, kur buvo 
įtupdytas Aras, gražių gražiau 
šioje vietoje. Džiaugėsi žmonės 
kad turi pasigavę Arą, visų arų 
arą, ir lęsino jį geriausiais lesa
lais ir girdę tyru šaltinio vande
nėliu. Bet negėrė, nelesė nieko 
Aras, tik daužėsi į narvo sienas, 
draskė vielas nagais, laužė sna
pu, mušė sparnais.

Nusilaužė Aras snapą, nagus 
apsilaužė, susižeidė iki kraujų 
krūtinę, apsidaužė sparnus, bet 
nesiliovė laisvėn veržtis.

Ir narve nenorėjo žmonių ver
gu būti... Veržėsi ten, kur mėly
nos dangaus erdvės jį šaukė.

Ir matė kiti paukščiai, kaip 
žmonės Aru rūpinosi, ir kaip jis 
nepaiso jų gerą, matė, stebėjosi 
i.- Aro -suprasti nesuprato.

—Kokis jjisai nedėkingas! — 
kalbėjo strazdas:—kad manim 
žmonės taip rūpintųsi, dieną ir 
naktį jiems švirkštau.

—Ir ko jam dar reikia! — 
kalbėjo antys:—žmogus lesina 
jį, kuo tik jisai nori. Kad būtų 
netokis puikus, tai jo žmogus ir 
narve nelaikytų. Sako, jisai kal
nuose gyvenęs. Argi ten taip 

gera, kaip pas žmogų ? Argi ten 
rasi tiek varliukčių, kaip čia. . .

—Ir mėšlynas gal kur geres
nis yra I— kalbėjo 'gaidys.— Ot 
pakrapštytų dabar, tokius gerus 
nagus turėdamas. Kiek gero č'i 
surastų i E, kvailas paukštis,sa
vo laimės nesupranta.. .

—Ga-ga-ga! Ko dar jis nori! 
Ką jis ras tose padangėse? To
kių balų, kaip mūsų žmogaus 
laukuose, nėra niekur k:tur. 
Mano seselės, kurios nepriklau
so žmogui, iš tolimos šalies kas 
vieni metai čia atlekia.

—Žmonės kalba, kad šalti tie 
kalnai, amžina žiema tenai gy
vena,— tarė pralėkdama kregž
delė, kuri buvo toli buvusi, 
daugel mačiusi.

—-Ir ko jis taip pučiasi, kuo 
didžiuojasi 1 — kajbėjo kalaku
tas. — Kad turėtų nors io"' 
šnaplį kaip mano.

—Arba tokią uodegą, kaip 
aš I— pasigyrė povas.

—Arba nagai. .. Tai nei- 
žinkokie jo nagai I Ir mano ne- 
menkesni Arba aš negaliu pasi- 
puikinti .savo skiauture. Nieką 
tokios neturi. , . Ku-ku-rieku ;

—Neturi, neturi, neturi
kudekino vištos ir meiliai žiūrė
jo i gaidį.

—Skiajuturė 1 Kažinkas to 
tavo skiauturė. . . Ir dainuoji, 
tai tik rėki. . . O gal tu tai moki 
švykšti kaip aš, ar gal tavo 
kaklas tokis, kaip marto ? — už 
pykęs tarė žąsinas.

—Kalbėkit 1 Kad jūs būtume 
geresni, tai žmogus jus penėtų 
geriau. Mane pienu peni, pa
sigyrė ir paleido kalakutas savo 
šnaplį, .išpūtė (u»degą:—manęs 
ir šuo bijo 1 Aš jūsų visų drą
siausias. .. ,

Ir ėmė paukščiai ginčytas ir 
bartis įr būtų susikovę, susipe
šę. . . Bet štai žmogus išėjo, ir 
pabėrė -grūdų. Visi paukščiai 
pamiršo savo barnius ir nubėgo 
lesti. O pnlesę jie vėl susirinko 
į Aro narvą ir peikė, kam jisai 
veltui didžiuojąsis, puikinąsis. 
Kad geras jisai būtų, tai žmogus 
laisvai jį leistų iš narvo... Tik 
sparnus pakirstų gal kaip straz
dui... Ir nagai reiktų pakirsti, 
nes su šitokiais nagais argi gali
ma gyventi...

Bet Aras neklausė jų kalbos. 
Jis nepalytėjo nei lesalo, nei 
vandens. Jis nebeteko jėgų, 
sparnai jau nebeklausė jo. Nar
vo kampe tupėjo niauru® o 
kraujas bėgo iš sužeistos krūti
nės... Mirė Aras... Laisvės nv 
stojęs ir gyvenimo nustojo. Teži
no žmonės, kad Aras laisvas gi
męs ir narve moka-laisvas mirt 
ir žmonių vergu nebus. Nors ir 
narve kūnas nors ir pavergtas, 
bet kas palauš Aro puikybę, kas 
jo dvasią paveržti galės ? 1 Augš
tai ji lėkioja, dar augščiau nei 
jis ..sparnais pasikelti .gali !,,.

Mirė Aras, apie kalnus, apie 
saulę besvajodamas. O tų, kurie 
čia stovėjo ir apie jį kalbėjo: 
vištų, žąsų — Aras nei matė, 
nei jų žodžių girdėjo,

— Vai jūs, žmonės, pikti 
žmones, kam pražudėt Arą!

Laisvas gimęs, laisvas augęs, 
niaurią laisvę tik jis ir mylėjo.

Nors penėtutė užponėtute, 
nors ir aukso būtų tasai jūsų 
narvas — žmonių vergas nebus 
Aras: augštai mintis jo skrajo
ja.

Vai jūs, žmonės, pikti žmo
nes,, kam jūs nukankinot Arą, 
visų arų arą... I
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RUOŠIAMAS LIETUVOS 
KARIUOMENE ŠVENTES 
MINĖJIMAS LONDONE

DBDS Londono skyrius lap
kričio 23 d., sekmadienį, ruošia 
Lietuvos Kariuomenės šventės 
minėjimą, kuris įvyks Sporto 
ir Socialiniame klube, 345a, Vic
toria Park Rd.

Pradžia 5 vai po pietų. Pro
gramoje: savanorio — kūrėjo 
pik. T. Vidugirio paskaita ir ka
rinės bei tautinės dainos. Po 
programos— šokiai. Į šį minėji
mą kviečiami kuo gausiausiai 
atsilankyti visi Londono lietu
viai, o ypač buvę lietuviai ka
riai. Pagyvensime gryna lietu
viška karine dvasia ir draugėje 
prisiminsime lietuvio kario išgy
ventas dienas.

ORGANIZUOJAMAS 
TARPTAUTINIS BAZARAS 

IB LOTERIJA
Londone gruodžio 4 — 7 d 

įvyksta tarptautinis bazaras ir 
Loterija, kurią organizuoja šešių 
tautybių moterys: lenkės, če
kės, lietuvės, estės, latvės ir 
rumune®. Lietuves atstovavuja 
E. Senkuvienė. Bazaro metu 
įvyksta šešių tautų tautodailės 
parodėlės. Be to, bus galima 
tautodailės dirbinius parduoti 
bazaro lankytojams. Todėl, kas 
turi, kviešiama šiuos dirbinius 
atsiųsti į Lietuvių Namus, nuro
dant savininko pavardę, adresą 
ir norima gauti kainą.

Bazaro uždarymo dieną į- 
vyksta loterija. Fantus organi
zuoja kiekviena tautybė. Svar
bu, kad lietuviai loterijai pa

SOVIETŲ VIZITO 
PARAŠTĖJE

Neseniai informavau apie so
vietų agentus Bradfordo svetim
taučių tarpe, šiuo metu įtempta 
atmosfęra pradeda atslūgti ir ga
lima jau įamiau apie šitą įvykį 
kalbėti.

PUIKI INFORMACIJA
Visų pirma galima pasigėrėti 

puikia ir skubia anglių spaudos 
informacija. Ir informacija ne 
paviršutiniška, ne subjektyvė ir 
sovietams nepataikaujančia.

Kai tik buvo sužinota -apie so 
vietų agentų vizitus, net kelių 
angliškų laikraščių reporteriai 
lankė svetimtaučių organizacijų 
atstovus ir' atskirus asmenis, 
klausdami apie žinomus faktus 
bei įspūdžius.

Man pačiam teko tuo reikalu 
kalbėtis net su dviejų dienraščių 
reporteriais, kurie parodė gerą 
tremtinių padėties supratimą ir 
reikiamą objektyvumą. Šį kartą 
jau nė vienas jų neklausė, kaip 
atsitiko prieš pusmetį: „Kas oū- 
tų, jei jūs grįžtumėte?“ ir nė 
vienas tuščiai burnos neaušino ir 
neklausė, ar svetimtaučiai „pr 
tenkinti“ tokiu raudonųjų agentų 
vizitu. Priešingai, — iie pabrė
žė, kad čia esąs laisvas kraštas 
ir nė vienam nesą reikalo bijoti 
šitos intervencijos..

Atskirai turėjau progą kalbėti 
su saugumo organais. Jų atsro 
vas puikiai susipažinęs su trem
tinių padėtimi ir raudonųjų sieki
mais. Jis tik savo ruožtu susido
mėjęs, af tremtinių tarpe yra 
raudonųjų simpatikų.

Vieno dienraščio redakcijos na
rys atvykęs pareiškė rašysiąs kny
gą apie tremtinius ir paprašė 
medžiagos — gyvų atsiminimų 
ir dokumentuotų knygų. Kiek 
susidariau vaizdą, jo knyga žada 
būti beletristinė (ar tik nepi tad 
i Michael Burn „The Midnight 
Diary" I) ir joje jis mėginsiąs ap 
rašyti vieno pabėgėlio istoriją. 
Pirmas jo klausimas buvo: „Ko-

aukotų fantų, pradedant adata 
ir baigiant automobiliu... kurie 
gali būti, kad ir nedidelės ver
tės, bet svarbu, kad jų būtų 
kuo daigiau. Bazaro — loteri
jos pelnas bus proporcingai pa
dalintas visoms tautybėms. 
•Smulkesnių 'informacijų galima 
gauti pas Eug. Senkuvienę, Lie
tuvių Namai, 43, Holland Park, 
W.11 kasdien 18—19 vai. Telf. 
PAR 9699.

DBLS Centio valdyba šį ba- 
zarą — loteriją aktyviai remia 
ir lietuvius kviečia gausiai da
lyvauti ir prisidėti fantais prie 
loterijos praturtinimo.

NAUJI RAŠYTOJŲ 
VYKD. ORGANAI

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
visuotinis susirinkimas naujais 
nariais priėmė Kanadoje gyve
nančius ir jau spėjusius pasireikš
ti Pr. Kodulį, J. Krailikauską 
ir J. Zmuidziną, o Anglijoj — 
R. Spalį—Giedraitį. Nauju garbes 
nariu išrinktas britų rašytojas 
ir žurnalistas E. J. Harrisonas, 
jau 35 m. nuoširdžiai ginąs bri
tų spaudoje Lietuvos reikalus, 
keliolika metų įleidęs anglų k. 
biuletenį lietuvių temomis, pa
rašęs kelis veikalus apie-Lietu
vą, išvertęs į anglų k. ,.Partiza
nas už geležinės uždangos“. 
„Genocidą“, B. 'Sruogos ne
ruoštą Lietuvių liaudies dainų 
rinkinę ir kt.

Mr. Harrisonas savo vienin
telę dukterį pakrikštijęs lietu
višku Aldonos vardu. Tremtyje 
gyvena dar šie LRD garbės na
riai: Myk. Biržiška, Vacį. Bir
žiška, V. Krėvė, M. Vaitkus ir 

ANGLAI TREMTINIAI IR KOMUNISTAI
dėl jūs bėgote?“ Tada jam papa
sakojau 1941 metų biržeEo įvy
kius ir priedui „Genocido“ kny 
gos iliustracijas parodžiau. Kny
gą jis susiįdomavo ir pasiėmė su 
savimi.

TREMTINIŲ REAKCIJA 
Nesnaudė nė tremtiniai. 
Iniciatyvos ėmėsi ukrainiečiai, 

kurie spalio 25 d. visų tautybių 
tremtinių vardu suredagavo laiš
ką parjamento atstovui Mr. M. 
Webb. Laiškas adresatą pasiekė 
spalio 27 ei. ir tą pačią dieną bu
vo paminėtas ir cituotas net di
džiųjų dienraščių (Daily Express, 
ypač Daily Herald, neskaitant 
vietinio Telegraph & Argus). Pa
minėtina, kad vietos lenkų atsto
vai minimą raštą atsisakė pasira- 
«yti.

Dar ir dabar vietos anglų spau- 
doje skelbiamos įvairios atorū- 
gos, prisimenant nekviestuosius 
svečius. Tarp kitko viešbučio, 
kuriame abu sovietai nakvojo, 
savininkas Mr. Henry Couldwell 
reporteriams buvo pasakęs, kad 
jau anksčiau jaunas vyras iš 
Huddersfieldo lankęsis pas jį ir 
prašęs 40 rusų kambarių spalio 
3—5 d. Lapkričio 5 d. „Tele
graph & Argus“ nr. L.A. Rahr, 
N.T.'S. (National AUiance of 
Russian Solidarist) rašo, kad 
tai jis siuntęs aną vyrą ir paaiš
kina :

„Paskaitos buvo rengtos N-L’- 
S., kuri yra rusų antikomunistų 
organizacija. Jos turėjo būti ru
sų kilmės E.V.W-s —• N.T.'S. 
narių ir visų antikomunistų... 
Man nereikia aiškinti, kad šis 
epizodas neturi nieko bendro su 
dviejų sovietų atstovų vizitu“.

Toliau laiško autorius pastebi, 
kad tokie nesusipratimai gali 
kartotis, kol spauda maišys „ru
sus“ su sovietų atstovais: „Ru
sų piliečiai yra pirmosios sovie
tų aktyvumo aukos. Jie yra pir
mi sovietų priešai ir jokiu būdu 
negali būti atsakingi už Sovietų 
vyriausybės diversinę veiklą.

V. Vydūnas. Literatūros mece
natais pripažinti JAV gyvenanti 
Pr. Lapienė ir 6 Venecuelos lie
tuviai, sudėję reikalingą sumą 
literatūros premijai.

LATVIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTE
Visame laisvame pasaulyje 

latviai tęsia savo Nepriklauso
mybės šventės — Lapkričio 18 
d. minėjimą. Pereitą sekmadie
nį, lapkričio 9 d., Edinburge 
gyveną latviai suruošė sukak
ties minėjimą. Iš Londono spe
cialiai atsilankė Latvijos Pasiun
tinys D. Britanijai, Įgaliotas Mi- 
nisteris K. Zarinš.

Iškilmės buvo pradėtos pa
maldomis protestantų bažnyčio
je. I\ pamaldų latviai buvo su
sirinkę pobūviui. Vakare, 7 vai. 
įvyko viešas koncertas. Šventė
je dalyvavo svečių iš Škotijos, 
vietos lietuvių ir lenkų visuome
nės atstovai.

DAUGIAU SVIESTO IR...
KALAKUTŲ

Mity bos minsteris Lloyd Geor
ge pareiškė, kad sviesto norma 
nuo šio mėn. 30 d. pakeliama 
vėl iki 8 uncijų savaitėje. Sūrio 
normos bus padidintos nuo atei
nančių metų, sausio 25 d.

Ministeris pranešė, kad Ka
lėdų šventėms nebus jokių pa
pildomų priedų, kadangi vyriau
sybės pastangos yra per visus 
metus išlaikyti kiek įmanoma 
'didesnes normas, užuot jas di
dinti vienkartiniais priedais. Ta
čiau šiais metais yra numatoma 
žymiai daugiau paukštienos, 
ypač kalakutų, kurie, ministerio 
nuomone, bus pigesni, negu pe
reitais metais.

„MĖLYNA SUKNELE“
Šią savaitę, spausdinant kul

tūrini puslapį, negalėjome dėl 
vietos trūkumo spausdinti Br. 
Daubaro „Mėlyna suknelė“ tę
sinį. Ateinančios savaitės nume
ryje atkarpoje vėl bus „Mėlyna 
suknelė“.

Kai jūs kal'batę apie „rusus“, 
turėdami galvoje persekiojamus 
žmones, ir apie „sovietus“, tu
rėdami mintyje jų priespaudė- 
jus — t.y. Sovietų vyriausybę 
— jokių nesusipratimų negali 
būti“.

KOMUNISTŲ MANEVRAI
Vietos prokomunistinės orga

nizacijos minėto triukšmo metu 
sušaukė „taikos konferenciją“. 
Joje buvo duota sugestijų, kad 
sovietų atstovai turėjo būti nuo
širdžiau sutikti, nes tikslas bu
vęs gražus — padėti vargšams 
trėmtiniamis susijrasl/i prarastą 
kelią į namus. Buvo pasakyta 
ir daugiau „komplementų“, ku
riuos sukritikavo patys anglai.

„Taikos konferencijos“ vie
nas organizatorius (F.J. Corina) 
rado reikalo paradyti paaiškini
mą laikraščiui ir tą laišką pava
dino ,,E.V.W-s", Laiške tarp 
kitko rašoma: „Savo kalboje 
taikos konferencijoje (kuri buvo 
tiksliai atpasakota jūsų straips
nyje) aš nekėliau E.V.W-s kal
tinimo ar jų sugrįžimo klausi
mo bei ko kito“. Toliau jis aiš
kina, kad jam rūpėjo viso klau
simo du skirtingi vertinimai ir 
noras pabrėžti, jog Mr. M. Webb 
nesąs nusipelnęs kritikos.

Tačiau sovietų agentų ma
nevrai tuo dar nesibaigė. Praė
jusią savaitę visa eilė Bradfordo 
svetimtaučių gavę kvietimus at
silankyti lapkričio 7 d. sovieti
nių filmų demonstravime. Šią 
šventę rengė anglų-sovietų kul
tūrinio bendradarbiavimo drau
gija. Žadėjo parodyti kai ką >š 
S. Rusijos ir, berods, Latvijos. 
Tačiau daugumas svetimtaučių 
pakvietimus perdavė policijai, 
kuri laiko savo pareiga tokias 
šventes aplankyti.

Taigi, įdomus trikampis: ang
lai, tremtiniai ir komunistai. 
Tremtiniai savo įstrižainę atlai
kys. Luš, be abejo ne angliškoji. 
O kuri,— visiems aišku.

Iksas

P.K. Valterį ėmė graudumas be
skaitant straipsni ’’Išlaikykime tau
tinę gyvybę” (J. Kuzmionis ”BL” 
Nr. 42), o mane linksmumas, beskai
tant jo straipsnį ’’Tautine gyvybe 
besisielojant" (BL Nr. 43) Tiesa sa
kant, juokiausi visą laiką beskaity
damas, o pabaigęs juokiausi dau
giausia, nes prisiminiau lietuvišką 
posakį: ’’juokiasi puodas, kad kati
las juodas.” (Reikia pripažinti šio 
straipsnio pozityvumą, neis juokinti 
skaitytojus, reiškia taisyti jų sveika- 
tą-juoktis žmogui sveika., atseit, lyg 
naujas išradimas gydyti žmones, 
rašant straipsnius. Išradimas dvi
gubai naudingas užpildo laikraštį 
ir taiso skaitytojų sveikatą.)

Teisingai K.V. teigia, kad neuž
tenka sielotis ir verkšlenti kaip se
noms bobelėms dėl tautinės gyvy
bės išlaikymo, bet reikia paieškoti 
ir rasti konkrečių būdų jai išlaikyti. 
Bet kodėl ir jis nepaieškojo nei vie
no būdo, man neaišku. Naudojuosi 
jo išsireiškimu — ’’negerai” ir, rei
kia pasakyti, kad labai negerai, nes 
klysti yra žmogiška, bet klaidą ma
tant, ją vėl pakartoti, jei ir ne šėto
niška, tai bent nerimta. Išdėsto 
mums K.V. kodėl minėjimai ir pa
rengimai nyksta, tautiečiai jais nesi
domi, Nemokame, girdi, nieko įdo
maus ir originalaus suruošti, o ko
dėl mes nepajėgiame to padaryti, 
nepasako, tik liepia muštis į krūti
nę. (Sis patarimas man įtartinas 
savanaudiškumu: besimušdami į 
krūtinę sulaužysim krūtinkaulį ir 
kreipsimės į dr. K.V. gydyti, o jam 
iš to biznis. Na, o jeigu nepagydo, 
kas tada? Mirtis. Taip besisielojant 
gyvybę išlaikyti ją prarastume.

Blogai. Nežinodami blogybes prie
žasčių, niekada iš jos neišbrisime ir 
tautinės gyvybės neišlaikysime. 
Va, čia šioje vietoje, mes ”prisi ka
sime" ir prie "comic’ų". Beskaity
dami "comic’us, bežiopsodami ”cow- 
boy’ų" apsisnuklavimų bei' apsišau
dymų, baigiame inuskurtlnti- savo, 
dvasią ir... pamiršti lietuviškai pa
skaityti. Juk pats K.V. prisipažino, 
kad J. Kuzmionio straipsnio kai ku
rių vietų nesupratęs, prisipažino 
taip pat "comic’us" paskaityti mėg
stąs, susidaro nekoks Įspūdls-užmirs- 
tam lietuviškai skaityti. Įdomu bū
tų, kad kas sudarytų statistiką, kiek 
D. Britanijoj yra lietuvių inteligen
tų ir kiek prenumeruojama lietu
viškų kultūros žurnalų bei nuper
kama rimtų knygų. Kiek man asme
niškai teko su inteligentais kartu 
gyventi, jų nei vienas nei vieno kul
tūros žurnalo neprenumeravo, nei 
knygų, išskyrus sentimentalius ro- 
maniukus (pasiskolintus), neskaitė. 
Vienas jų, rodydamas į mano kny
gų lentyną, pareiškė, kad knygos 
neturi nieko bendro su gyvenimu. 
Visai nenuostabu, kad šie "inteli
gentai” minėjimuose nieko naujo 
pasakyti negali, nes nieko nežino. 
Jie tesugeba pakartoti, kad "Lietu
va buvo ir bus laisva”, lyg mes bū
tume toki kvali, jog neatsimintume, 
kad Lietuva buvo laisva, o ar ji bus 
vėl laisva, priklausys nuo mūsų. 
Kas blaivia galva sekė paskutiniojo 
DBLS suvažiavimo eigą, nesunkiai 
galėjo konstatuoti mūsų dvasios nu- 
biednėjimą, O ten gi susirenka ge

čioji — Turkijai.
TAT BUVO MANCHESTERYJE ...

Dienos kaip upės versmė, vis bė
ga ir bėga, o su jomis drauge ir glas- 
goviečių ekskursantų mintys apie... 
Manchesteryje praleistas malonias 
valandas.

Vėlyvas rudens, vakaras. Patogi 
mašina su 35 ekskursantais rieda 
Manchesjerio link. Visų nuotaika 
puiki. Daina skamba visą naktį, apie 
miegą niekas negalvoja. Kai kurie 
tik pirmą kartą pravažiavo Škotijos 
sieną. K

šeštadienio rytą pasiekėme Man- 
chesterio Lietuvių Klubą, čia mus 
maloniai pasitiko klubo sekretorius, 
DBLS Manchesterio skyriaus pirmi
ninkas, Socialinio Klubo pirminkas 
ir daug kitų pažįstamų ir nepažįsta
mų. Už keletos minučių jau nebebu
vo nū vieno "nepažįstamo". Visi pa- 
s’ijautėme taip artimi, lyg geriausi 
draugai.

Prie gražiai padengtų stalų, links
mos ir malonios šeimininkės, vaiši
na kaip beįmanydamos. Mes neatsi
sakome, nes viskas taip gardžiai pa
ruošta.

Manchesteriečiai pasiima mus sa- 
vo globon, priglausdami po keletą 
žmonių į savo namus.

Prie šventes minėjimo programos 
turėjome garbės ir mes prididėti 
savo choru ir šokiais. Buvome labai
patenkinti ir padrąsinti stovėdami 
scenoje prieš tokią gausią publiką. 
O koncertui pasibaigus, gerb. kun. 
Steponavičius mus apdovanojo sal
dainiais. Jaunimas šoko, ir linksmi

KONKRETUS BUDAI
riausi iš geriausiųjų. (Na, bet apie 
suvažiavimą palikime kitam kartui.) 
Sakoma, kad inteligentija yra tau
tos širdis ir visai teisingai, tik atro
do, kad ši širdis rimtai negaluoja, 
kažkurie ten klapanai išgverę.

Nors K.V. sakosi turįs vaikų ir 
supratimą apie juos taip pat, bet pe
dagogas iš jo tai tikrai blogas. Gerai 
yra ir net labai gerai, jei mokytojas 
sugeba vaikus sudominti, tačiau mo
kyklą lankyti vaikas turi ne dėl to, 
kad tas sudarytų jam malonumą, o 
dėl to, kad tai yra jo pareiga.

Koks žmogus išaugs iš vaiko, ku
ris, mažas būdamas, darys tik tai, 
kas jam įdomu? Gyvenime jį pasi
tiks pareigos, pareigos ir pareigos. 
O malonumų tik per nago juodymą. 
Ar pajėgs jis pareigas pakelti, ma
žas būdamas prie jų nepripratęs. 
Kaip tik dėl to šios dienos pasaulis 
ir maudosi ’amžinosios taikos” pur
vyne, kad šiandien vaikams leidžia
ma daryti tai, kas jiems įdomu. Ar 
vieną dieną ir K.V. vaitas, išaugęs 
vyru, nepasakys: — "tėvai, man vi
sai neįdomu, kad tu senas ir sulūžęs 
čia po kojomis maišaisi. Ar negeriau 
būtų, kad tu kur nors išemigruo
tum.”

Neiškenčiu šioje vietoje dar toliau 
nenuslydęs nuo temos, nes reikalas 
yra labai svarbus. Niekada nega
lėjau suprasti ir dabar nesuprantu, 
kodėl mes visa laiką velkamės va
karų kultūros uodegoje. Kas vaka
ruose jau yra pasenę ir pradedama 
atmesti, kaip netikęs dalykas, mes 
susižavėję puolame domėtis, ir skel
biame, kad štai nauja, puiki ”cac- 
ke”. Juk rimtos amerikiečių moterų 
organizacijos smerkia "comic’us”, 
kaip žalojančius vaikų dvasią ir 
ugdančius neatsakingą visuomenės 
elementą, o mes tuo tarpu pradeda
me jais "maitinti” savo vaikus.

Konkretūs būdai išsaugoti tautinę 
gyvybę? Štai jie:
1) Apsišarvuoti ligi dantų lietu
viška spauda-laikraščiais, žurna
lais ir knygomis. Savos lietuviškos 
spaudos mes pajėgėme turėti net 
okupacijų metais Lietuvoje (Turi 
jos, nors ir negausiai, mūsų broliai 
Tėvynėje ir dabar). Turėjome pa
kankamai tremtyje, Vokietijoje, ne
trūksta ir dabar. Neturima pinigų 
spaudai įsigyti? Netikiu. Nemėtyki- 
me jų bereikalingiems skudurėliams, 
"cowboy’u" filmoms, džinui ir "co- 
mic’ams" pirkti (nors jie ir pigūs), 
ir jų užteks kiekvienam.
2) Praktikuokime lietuviškus' pa
pročius visur ir visus, kiek tik aplin
kybės leidžia,
3) Savaitgaliais, užuot dūliję prirū
kytuose "pab’uose", rinkimės drau
gėn, kad ir prie alaus stiklo, užtrau
kime lietuvišką dainą, dabokimės 
lietuviško gyvenimo įspūdžiais, ir 
visi svetimos dvasios pavojai mūsų 
nepalies.

Lankvti lietuviškus koncertus, 
spektaklius bei šokius nė neminiu, 
nes mes juos lankome, kur tik sąly
gos leidžia. Viena man neaišku, ko
dėl lietuviškas jaunimas, ruošda
mas savus vakarėlius, neprakti
kuoja lietuviškus šoldus, o stengia
si pamėgdžioti svetimus, kurie yra 
ne kas kita, kaip nevykusi kopija 
Azijos, Afrikos ir Amerikos, puslau

nosi, o mūsų panelės buvo laimin
gos, suradusios čia tiek daug lietu
vių jaunikaičių.

Sekmadienio rytą jaukioje vienuo
lių bažnytėlėje skambėjo lietuviška 
giesme.

Vėl klube. Iškilmingi pietūs, per 
kuriuos buvo pasakyta gražių ir įdo
mių kalbų. Vakare vėl šokiai, vaišės 
kalbos, o mūsų jaunimas visai susi
bičiuliavo.

Pirmadienį renkamės į klubą bet 
dabar jau ne taip smagūs. Netrukus 
turėsime apleisti vaišinguosius man- 
chesteriečius. Dar taip norisi pasi
kalbėti, po stikliuką ištuštinti, po 
polkutę ir valsiuką susukti. O laikas 
taip greit bėga. Nagi dar reikia ir 
nuotraukų su savo naujais draugais 
prisiminimui. Jau ir atsisveikinti 
laikas. Vieni kitiems tarę po nuo
širdų žodį, išvykstame.

Visų ekskursantų vardu noriu pa
dėkoti manchesteiriečiiams už tokį 
nuoširdų priėmimą. Tikime, kad 
toks mielas susipažinimas, atneš 
daug naudos ateity mūsų lietuviška
me gyvenime. Rože 

DBLS Centrinis skyrius lapkričio 29 d. ruošia Lietuvių Namuose, 
43, Holland Park.

PR1ESADVENT1NJS LINKSMAVAKARIS
au linksma ir nuotaikinga programa.

Veiks bufetas. Šokiams gros akordeonistas J. Kulvietis.
Įėjimas 2 ši. Pelnas skiriamas DBLS-gal.
Kviečiami londoniškiai ir ypač Centrinio skyriaus nariai, gyveną 

provincijoje. Iš anksto pranešusiems bus parūpinta nakvynė.

kinių tautų šokių. Mūsų šokiai yra 
estetiškesni ir sudėtingesni, tik 
mums atrodo, kad svetimas papra
stas stiklas gražiau spindi už lietu
višką gintarą.
1) Susipratę tėvai su valkais vi
sur ir visada kalba tik lietuviškai. 
Dėl dviejų priežasčių lietuviai tėvai 
bruka savo vaikams anglų kalbą: 
vieni iš paikumo, antri iš baimės, 
kad vaikai neišmoks pakankamai 
angliškai ir turės sunkumų angliš
koje mokykloje. Dėl pirmųjų neten
ka daug kalbėti: kuprotą tik kar
stas išlygina, gi antrųjų baimė-ne
pagrįsta. Vaikai kalbą išmoksta la
bai greitai. Kol jiems reiks eiti į 
mokyklą, jie jau kalbės angliškai su 
savo žaidimų draugais angliukais. 
Žinau vieną šeimą. Tėvas lietuvis, 
motina-vokietaitę. Jie turi trijų me
tų dukrytę. Tėvas būdamas darbe, 
kaip ir visi tėvai, su savo "zuike
liu” (taip jis ją vadina) susitinka 
tik vakarais ir kalbasi lietuviškai. 
Motina, aišku, kalba vokiškai ir su
sikalba. Dienos metu šis "zuikelis” 
išstraksi į kiemą ir susitinka kitus 
tokius pat bamblius angliukus ir 
kalbasi angliškai. Sušimaišo kartais 
jai šitų trijų kalbų žodžiai, bet atsi
minkime, ji tik trijų metų. Paaugu
si ir nuėjusi į mokyklą ji sunkumų 
neturės, gi namuose kalbėdama su 
tėvu, lietuviškai neužmirš. Garbė 
tokiems tėvams.
2) Mokyklinio amžiaus vaikus lie
tuviai tėvai privalo siųsti į šeštadie 
ninę mokyklą, o kur tokios nėra, pa
tys išmokyti lietuviškai' skaityti ir 
rašyti, užprenumeruojant lietuviškus 
vaikų laikraštėlius ir parūpinant 
knygelių.
3) Paaugusius aprūpinti būtiniau
siomis lituanistinėmis žiniomis, 
skatinti bendrauti su lietuvišku jau
nimu ir įvesdinti į lietuviškas jauni
mo organizacijas.

Kad tai įmanoma padaryti, rodo 
susipratusių Amerikos lietuvių pa
vyzdys. Amerikoje gimę vaikai kal
ba lietuviškai ir dalyvauja lietuvių 
visuomeniniame gyvenime.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad jei 
mums netruks tautinės savigarbos, 
jog ir mes nesą me blogesni ir men
kesni už kitas tautas, dideles ar ma
žas, jokios, kad ir blogiausios aplin 
kybės mūsų nenutautins. Niekas 
negali tautos nužudyti, tik ji pati 

V. Akelaitis.
BT UI UI ■' Ii m

SPORTAS
Veda V. Steponavičius.

Trumpos žinios
Tarpvalstybinių futbolo rungtynių 

rezultatai. Norvegija —. Egiptas 45. 
Norvegija — Suomija 72, Čekoslo
vakija — Lenkija 22, Švedija — Suo
mija 8:1, Jugoslavija — Austrija 42, 
Vengrija — Šveicarija 4:2, Danija — 
Olandija 3:2. Prancūzija — Vokieti
ja 3:1, Švedija — Norvegija 2:1, Suo
mija — Danija 2:1, š. Airija — Angli
ja 2:2, Prancūzija — Austrija 2:1, 
Škotija — Vokietija 2:1.

Istanbulo krepšinio turnyrą laimė
jo Prancūzija. Antra vieta atiteko ge
rėjančiai Jugoslavijos k-dai, o tre

Strandli Norvegija) pasiekė naują 
kūjo metimo pasaulinį rekordą. Jo 
nuotolis — 61 mtr. 25 cm.

• • s
Australijos bėgikė M. Jackson pa

gerino savo 100 metrų bėgimo pa
saulio rekordą. Jos laikas — 11.4 sek.

* * »
Europos plunksnos svorio meiste

ris R. Famechon (Prancūzija) apgy
nė savo titulą priės N. Barbadoro 
(Italija- nugalėdamas jį 4-me raunde.

* * *
Patikrink savo žinių bagaža. Pa

bandyk atsakyti į šiuos klausimus.
1. Kuri moteris plaukike yra pa

siekusi daugiausiai pasaulio rekor
dų?

2. Kas yra greičiausias pasaulio 
bėgikas (išskyrus Zatopeką) 10.000 
metrų distancijoje?

3. Helsinkio olimpijadoje viena
rankis atletas laimėjo aukso medalį. 
Jo pavardė ir kurioje sporto šakoje?

4. Jauniausias aukso medalio lai
mėtojas Helsinkio olimpijadoje buvo 
vos 12 m. amžiaus. Kas jis?

3
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šitame krašte, antrieji, būdami 
šeimninkais, nenori parodyti didelio 
smalsumo. Šio krašto žmonėse yra

BRITANIJOS LIETUVIS

Britų Pabėgėliams Gelbėti Tary
bos pravestas neseniai tyrimas apie 
šiame krašte įsikūrusių pabėgėlių 
gyveminą, parodė, kad yra labai 
įvairūs įsikūrimo nelygumai ir skir
tumai, kurių atsiradimo priežastys 
Vertos atitinkamo dėmesio, norint 
šiuos skirtumus išlyginti.

Apskritai, paėmus ekonomine pa
bėgėlių padėtis, atrodo, esanti 
patenkinama. Jie gauna tą patį 
atlyginimą, kaip ir anglai, dirbdami 
tą patį darbą. Jie yra saugomi to 
paties draudimo ir gauna tas pačias, 
pašalpas ir jų socialinis saugumas 
nesiskiria nuo anglų piliečių. Darbo 
sąlygos taip pat pasitaisė, kai po 
trijų metų buvo atšaukti suvaržy
mai darbą pasįrinjcti. Visuotinio 
nedarbo pavojus taip pat sušvelnėjo, 
kaip, pvz., tekstilėje, užėjus nedar
bui, buvo sumažintas darbo valandų 
skaičius visiems darbininkams, 
užuot atleidus dalį, o suprantama. 
ta dalis kaip tik ir būtų užsieniečiai. 
Tai yra būdingi ir sprendžiamieji 
totalines ekonominės klausimai, lie
čiu svetimųjų darbininkų asimilia
ciją šitame krašte.

Tuo būdu, atrodo, ekononlminis 
įsijungimas užsieniečių yra paten
kinamas, tačiau, kalbant apie dva
sinį, jis, deja, toli gražu nėrai paten
kinamas. Ir, suprantama, tai neste
bėtina, sės dvasinis įsijungimas yra 
daug komplikuotesnis klausimas. 
Ir, reikia pasakyti, kad nei emigran
tai, nei juos priėmusi visuomene iki

KITI APIE MUS
lės prisidėti prie paperinimo ir atsta
tymo savo krašto iš griuvėsių. Kuo 
jis galėtų prisidėti atstatant ir tvar
kant griuvėsius ir netvarką savo 
krašle, kurią jis ras po karo ir oku
pacijų? Atrodo, kad menkavertė yra 
ta tautine tradicija, kuri gali gyventi 
tik atsiskyrusi nuo viso kito ir taip 
pat, ji, toji tradicija, neišvengiamai 
atskira emigrantą nuo tų dalykų, 
kuriuos jis. belaukdamas pasikeiti
mo, galėtų išmokti ir pažinti. Tai 
beprasmingas laiko gaišinimas, 
metu labai Verta būtų akivaizdžiai 
stebėti, kaip kili žmonės gyvena, 
kaip jie galvoja, kokius metodus 
Vartoja krašto gyvenime. Anglijoje 
daug dalykų yra labai gerų, o yra 
ir tikrai geresnių,, negu emigrantas 
paliko savajame krašle, (gal todėl 
ir komunistai nenori, kad jų pavergti 
žmonės juos pažinių), kuriuos verta 
studijuoti, verta atsiminti, įsigilinti 
ir net pasisavinti.

Užsispyrimas dirbtinai gyventi 
paties sukurtame izoliacidnizme ir 
jaustis nelaimingu, turint galvoje, 
tautinį pasididžiavimą, yra tik sil
pnumo, stokos veržlumo ir stokos 
valios ženklas. Tik jėga, veržlumas 
ir stipri valia nugalės nelaimes ir 
sunkias sąlygas ir tik šitokios savy
bės padės įsikurti savo senoje tėvy
nėje, kai ji vėl bus laisva.

DR. MAUD BULBRING.

paprotys —- neparodyti per daug di
delio dėmesio naujai atvykusiam 
emigrantui, bet geriau jam padėti 
betarpiai, neasmeniniai, ka'd tuo 
būdu išvengus pastatyti svetimąjį 
nepatogioje padėtyja, Šį faktą sve
timtaučiai dažnai supranta, kalip 
nedraugiškumą, išsiskyrimą ir išdi
dumą. Tikrumoje jie susidaro visi
škai klaidingą nuomonę, šaltas 
draugiškumas ir šyptelėjimas, kuris 
yra gero elgesio rodiklė, užsieniečių 
yra nemėgiamas ir jie tai laiko 
klastingumu. Tuo tarpu kartais 
staigus, kartais jautrus užsieniečių 
elgesys anglų visuomenėje sudaro 
labai blogą įspūdi. Tai tik vienas 
pavyzdys, kada papročių ir elgesio 
skirtumai sukelia nesusipratimus ir 
skiriantį lygiai vienus, lygiai ir ki
tus-, jausmą. Šie skirtumai anglų 
visuomenėje įnešė tam tikro atšali
mo ir sukliudė užsieniečius priimtl- 
taip, kad jie jaustųsi — kaip namu
ose, o pabėgėliams nepavyko prisi
taikinti prie vietinės bendruomenės.

Šis klausimas būtų švelnesnis, jei 
visoje žemėje, kur tik atvyksta nau
jieji, būtų parodoma daugiau nuo
laidumo, tiek iš atvykstančiųjų, tiek 
ir iš vietinių. Suprantama, kad 
naujai atvykusieji sudaro mažumą, 
todėl jie ir šito nuolaidumo turėtų 
parodyti daugiau. Gink Dieve, tai 
nereiškia, kad atvykusieji turi atsi
sakyti savo tautinių tradicijų. Prie
šingai, tos tautines tradicijos gali 
būti vertingas įnašas į naujojo kra- 

šiolei nebuvo pajėgios viena kitai Mo gyvenimo būdą. Tačiau šitame 
prisitaikyti. Žinoma, tam priežas
čių yra daug. Gal būt, viena didžiųjų 
priežasčių — tai stoka vienas antro 
pažinimo, stoka pažinimo skirtingų 
papročių, charakterių, tradicijų, kal
bos ir kitų dalykų, dėl kurių ir, kyla 
įvairūs nesusipratimai, nesusivoki
mas, neteisingi sprendimai. Dėl 
šitos priežasties jaučiamas emigran
tuose tam tikras išsiskyrimas, o 
abiejose pusėse nedrąsumas. Vieni kur jis tik bebūtų. Ir, pagaliau, kai 
yra nedrąsūs, jausdamiesi svetimi vieną dieną jis iš tikrųjų galės grįžti 

į savo gimtinę, jis nieko neparsiga
bens iš užsienio kas būtų naudinga 
jojo tautai ir jojo kraštui, jis nega- stov pabėgėlių departamente.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Redaguoja A. Makarskas 

vo Vaškevičius, kuris paSižymė- AmerikteSių Arinijbs Eintopdja 
jo savo žiaurumu ir priklausė o Įtapta iiiž-. J. Augustaitis, 
kompartijai. Tokie pilt bhvo ir Rfsių Karininkas BMP -centre 
NėtiČkaimės bei gretimo kolcho- kapt. J. Venskus ir kt.
zo pirmininkai. Partijon žmonės Iškilmės prasidėjo kun. dr. 
verbuojami daugiausia per „berf- A. Paškevičiaus laikomomis 

gedulingomis šv. Mišiomis, po 
jų sekė kun. Br. Liubino pa
mokslas, kuris betarpiškai susi
rišo su sekančia programa, pra
dėta ilgesingąja „Lietuva Bran
gi Mano Tėvyne“ nieliodija. 
Prie eglaitėmis „apsodinto“ ka
po suklupo 3 vyrai, vaizduoją 
partizanus (Lietuvos ^miškuose, 
ir užžiebė žvakutes. Tuo tarpu 
pynėsi Maironio, Brazdžionio 
ir kitų poetų posmai su svajin
gomis liaudies dainomis. Nors 
susirinkę buvo, beveik išimti
nai, tik vyrai, tačiau'buvo gal 

šeimų yra tik mu išgirsti krūtinių kilojimas! 
ir pastebėti nesulaikytą ašarą. 
Po „Apsaugok Augščiausias“ 
maldos galingai suskambėję 
Tautos Himnas ir juo minėji
mas btivo baigtas. JJenoroitiig

reikale yra labai didelis pavojus 
sumaišyti tautines tradicijas su na- 
cionahzmu ir šitokį mišinį panaudoti 
izoliacijos sienai, atitveriančiai jį 
patį, jo šeimą ir draugus nuo ben
drųjų galimybių naujame krašte. 
Kiekvienu atveju, kai tik emigrantas 
užsispyręs nori gyventi taip, kaip 
jis gyveno prieš eilę metų savo gim
tinėje, jis visada jausis izuoliuotas,

Dr. Maud Bulbring gyevna Angli
joje nuo 1938 m. Ji yra pusiau vokiš
kos, pusiau olandiškos kilmes. Nuo 
1944 - 1947 m. ji dirbo UNRRA So- kelis žodžius tenjoku ir apytik- 
cialininės globos skyriuje Londone riai skaičiuoju iki keturiasdešim- 
ir Olandijoje. 1947 -1948 m, dirbo 
IRO asmeninės sudėties skyriuje, o 
nuo 1948 iki 1950m. ji ėjo įkurdinimo 
pareigas IRO stovyklose, Vokieti
joje būdama ji patyrė, kad i D. Bri
taniją atvykę pabėgėliai jaučiasi 
nelaimingi, todėl tais pačiais metais 
grižo Anglijon • ir, dirbdama Britu 
Pabėgėliams Pagalbėti Taryboje, 
pasišventė įkurdinimo problemos 
studijouti. Šiuo metu ji dirba Pasa
ulines Bažnyčios Taryboje, kaip at-

RYTPRŪSIO BALSAS
Vokietijos Krašito Valdyba 

gavo vieno rytprūsio laišką vo
kiečių kalba, iš kurio paduoda
me kelias charakteringas ištrau
kas:

s, J ūš gal pasijuoksite iš čia ševikiuės šventes, per- mitingus, 
reiškiamo 62 m. amžiaus žmo
gaus noro, bet Jūs jį suprasite, 
kai prisiminsite, kaip giliai, kie
tai ir neišdildomai pasąmonėje 
išlieka tėvų ir protėvių įgimtieji 
papročiai, tautinės ir kalbinės 
žymės ir ypatingumai, kai pri
siminsite, kad pasiilgimaa tė
vynės nekyla, kol joje gyveni ir 
ją tikrovėje turi.

Nųrs mano tėvas gerai mokė
jo vokiečių kalbą, bet jam jo 
lietuviškas knygynėlis ir laikraš
tis (Tilžės Keleivis) (buvo mie
lesni. Kadangi mano motina 1 ė 
žodžio lietuviškai nemokėjo, tai 
namuose buvo kalbama vokiš
kai. Lietuviškai aš suprantu vos 
kelis žodžius, kuriuos išmokau 
iš kaimynų vaikų ir, deja, 
daugelį metų beveik visus 
miršrtu.

Bet Štai koks keistumas:
Tėvynė ir tėviškės papročiai 

dingo iš akių, bet iš pasąmonės 
gelmių prisiminimai su jėga ir 
pasiilgimu kyla į sąmonės pa- ’1 
viršių. Nors aš lietuviškai vos

Jiems Žadamas geresnis darbas 
ir kitokios lengvatos. Bet žmo
nės visokiausiais būdais kratosi 
partijon stoti, tikėdamiesi, kad 
bolševizmas neilgai laikysis. 80 
proe. kompartijos narių mies
tuose sudaro rusai ir žydai.

Kolonistai. Rusų kolonistų 
Lietuvoje yra daug. Netičkaimė- 
je buvo tik 2 šeimos. Kituose kai
muose jų buvo daugiau. Jie dir
ba kolchozuose, kaip ir lietu
viai. Kolonistų santykiai su lie
tuviais yra oficialūs ir nenuo
širdūs. Mišrių 
miestuose. Jie yra blogiau apsi
rengę, kaip vietiniai gyventojai..

..COMICAL IR TAUTINIS AUKLĖJIMAS
Diskusijas pradedant.

Neseniai buvau Londone. Vėlų 
pirmadienio vakarą radau Lietuvių 
Namouse redaktorių Daunorą, ne
laimingą, susikrimtusį ir iš nusimi
nimo cigaretę po cigaretės berū
kantį... Ėmiau teirautis, kas atsitiko, 
"ko ant krūtinės ašara krenta gra
udi?”... Tada jis, redaktorius, giliai 
atsidūso ir, išpūtęs tabako dūmų 
kamuolį, tarė:

— Jau pirmadienio vakaras, trečia 
dienj reikia spausdinti laikraštį, o

' aš, štai, teturiu 13 eilučių...
Argi jau mūsų žurnalistai, va

dovaujami veiklios Žurnalistų Sąjun
gos valdybos, negali prirašyti tų 
keturių puslapių? — klūstelėjau 
nustebęs.

— Taigi, kad ne, — miels bičiuli,
— pro dontis šyptelėjo redaktorius. 
Mūsų žurnalistai turi ir kitokių, 
svarbesnių, uždavinių, užuot rašę 
"Britanijos Lietuviui”. Jie ne tik 
nerašo, bet ir kitus kviečia...

— Į barą?! — maniau atspėsiąs 
žurnalistų mėgiamą pašalinę profe
siją, — nutraukiau jam sakinį.

— E, matau, kad esi nuo gyveni
mo atsilikęs ir pačiam, matyt, ne- 
žurnalistui, neteko skaityti neseniai 
išleistų ’’instrukcijų”, kur pasako
ma kam, kur jr kaip rašyti, tik jau 
ne "Britanijos Lietuviui”...

— Duok man, nors ir nežurnali- 
stui, pasiskaityti, —- maldavau re
daktoriaus. O jis, matyt, priklausąs 
šitam ”mau-mau organizuotam są- 
judžui” tik tiek tepasakė:

— Negaliu, nes tai padaryta "vi
suomenės” vardu, o juk pats, dakta 
re, žinai, kad liaudies balsas...

Pagailo man redaktoriaus. Patap
šnojau jam per petį ir sakau:

— Nenusimink! Turiu planą!
Po šito žodžio jis kiek atgijo ir 

sako:
— Na! tik jau ne apie rūkymą...
— Ot, imsiu ir užminsiu kuriam 

nors spaudos liūtui ant dvasinio 
’’mazolio", prasidės diskusijos Ir, 

jei jų be reikalo nenutrauksi, laikra
štis kelis mėnesius turės medžiagos, 
o skaitytojai — pramogą!

Redaktorius mano planu nesusiža-
vėjo, abejingai ir be entuziazmo tarė: steigia panašiai! Konkretus klausi- A. Maceina. „Jobo drama”
— Bandyk. Ir, matyt, norėdamas mas Krikštaičiui: kai vaikas „Eglu- Aloyzas Baronas. „Žvaigždės 
manęs atsikratyti, brūkštelėjo deg- tę” ir „Meškiuką Rudnosiuką” pers- ir Vejai”
tuką naujai cigaretei. Suprantama, kaito per vieną vakarą, — ką' jis tu- A. Maceina. „Didysis 
kad susispratau laiku išeiti iš kori- ri daryti per likusias 29 menesio 
doriaus, kuriame ir taip jau kirvis dienas?
dūmuose kabotų...

"Sumoktas” pavyko. Diskusijos reforma reikalinga, kaip ji reikalin- A. Sabaliauskas. „Nuo Imsrės 
jau prasidėjo ir, tikiuos, prasitęs ga mūsų organizaciniame, privačia- iki Orinoko"

tol, kol mes čia juokais, čia rimtai 
išdiskutuosimmums opius tautinius, 
auklėjimo ir persiauklėjimo klausi
mus.

Aną naktį sapne (mačiau, kaip 
pats redaktorius trynė rankas 
džiaugsmu nesitverdamas ir, norė
damas mam įsiteikti, savo dukroms 
parnešė glėbį ’’comikų”.

Du frontai.
Sunku kovoti nelygioje kovoje ir 

dar dviejuose frontuose, t.y., su J. 
Kuzmioniu ir su Z. Krikštaičiu. (Dr. 
Valteris nežinojo, kad ir trečias 
frontas — P. Akelaičio teks jam 
atlaikyti Red.) Nenorėdamas susi
laukti „Fūhrerio” likimo, siūlau J. 
Kuzmioniui nepuolimo paktą Ri- 
bentrop’o — Molotovo pavyzdžiu, 
kad,... sutvarkęs Z. Krikštaikį, ga- 
lėčiu nukreipti visą ugnį į J. Kuzmio- 
ni...

Kaip jau minėjau, kova nelygi, 
nes mano „priešai” šaudo iš už ba
rikadų prisidengę netikromis pa
vardėmis. J. Kuzmionis puola su 
keliais stipriais sąjungininkais, t.y., 
remiasi filosofų, pedagogų ir jėzuitų 
smegenimis. Aš gi, kol kas, esu vie
nas ir nedėkingoje pozicijoje, plika
me lauke...

Mano ginklai, naudoti „kare” su 
Barbora, čia jau nebetinka. J. Kuz- 
mioniš panaudojo sunkiąją artileri
ją (mano laimei jis dar nepasinaudo
jo atominėmis), prieš kurią turiu 
paruošti atitinkamus įsitvirtinimus 
priešpuoliui.

Nuo Z. Krikštaičio gintis lengviau, 
nes jis tik atsišaudo iš korkinio „pu- 
gačiaus”.

Atsakymas Z. Krikštaičiui.
Nežįnau, kur Z.K. lankė mokyklą 

ar gimnaziją. Aš tai Lietuvoje, kur 
„comicų” nebuvo nė kvapo. Bet... 
mokiniai šunybių vienas kitam, mo
kytojams ir kaimynams pridaryda
vo tikrai nemažiau, kaip šioje „co 
micų” viešpatijoje. Kaip Z.K. šitai 
paaiškintų?

Su „Eglute” ir joje minimą be
rnišką mergaitę — viskas tvarkoje. 
Smulkmenų čia nedėstysiu, bet ma- 
mo vaikai, prisiskaitę comicų, pa-

Sutinku, kad kai kurių „comicų”

ties, aš vis ir vis save pagaunu 
bebandant tuos skaičius prisi
minti ir sustojant ten, kur dau
giau jau nebemoku.

Kitų kalbų galiu klausytis be 
susidomėjimo, bet jeigu kartais 
išgirstu kokį lietuvį kalbant, ar
ba žmogų su lietuvišku akcentu, 
tai, nors aš nieko nesuprantu, 
mano ausims tie žodžiai yra mu
zika. Iš pasąmonės tuojaus kyla 
prisiminimai iš sugyvenimo su 
kaimynais ir jų vaikais.

Ir štai dabar mano keistas 
noras. Lietuviškų prisiminimų 
verčiamas, aš susiradau laeitu- 
vininkų Kalendorių (1952). Man 
būtų miela turėti lietuvišką 
Testamentą arba nors kokias 
Evangelijas ar psalmes, kad 
galėčiau, palyginęs su vokiškuo- 

susirasti lietuviškus

FAGYRŲ VALANDĖLĖ
S.m. spalio 16 d. 20,30 V&L, 

per Maskvos badio buvo duota, skirstėsi vyrai iš salės. 
„Literatūros valandėlė“, kuri 
prasidėjo žodžiais: „Žydinti Lie
tuvos TSR įžengusi į trečiąjį 
penkmetį“.
...“Kai autostrada nuo Kijevo 

.pasieki Lietuvos Tarybų Res
publiką, akims (atsiveria nema
tytas grožis. Iki pat Kauno, pa
keliui, abiejuose autostrados šo
nuose, kiek tik akis gali aprėpti, 
matosi naujai pastatytos sody
bos su žydinčiais sodais, didžiu
liai fabrikai su dangų remian
čiais kaminais ir mielas, mielas, 
senutis Nemunas — LTSR upių 
tėvas. Ir taip visas kraštas kvė
puoja laisve, kiekviename žings 
nyje girdisi dainos ir juokai. Nie
ko nebeliko iš praeities kapitalis
tinės vergijos: darbo žmogus 
džiaugiasi fabrike ir kolūkyje. Ir 
už visa tai darbo liaudis širdin
gai dėkoja Tarybų Vyriausybei, 
c už vis labiausiai tėvui ir moky
tojui draugui Stalinui“ ...

Ir taip visa „literatūrinė, va.-, 
landėte“ —• kupina pagyrų ir 
melo.'

Tuo tarpu pasigirdo kapelio
no balsas, kad programa dar 
nebaigta.- Atsisukę vyrai, pama
tė ant kėdės stovinčią mažą 
mergytę- Ugnelę Mildažytę, 
kuri prabilo skardžiu balseliu: 
„Ačiū, ačiū Tau Dievuli. ..“. 
To tikrai reikėjo. Pasipylė ug
ningi plojimai. B. L.

me, šeimyniniame ir religiniame 
gyvenime, nes visur yra neigiamy
bių. Pagel Z.K. galvojimą reikėtų 
nušluoti nuo žemės veido religiją, 
organizacijas, šeimas ir t. t. vien 
d:ėl to, kad jose yra neigiamybių...
Prieš šitokius kėslus reiškiu „gro- ju tekstu, 
mykišką veto”. Z.K. mato švarius žodžius. Taip pat užmiršau he
ir gražius kaimyno vaikus ir mano, 
kad jie tokie yra vien dėl to, kad... 
neskaito „comicų”, tai yra toks 
naivus pareiškimas, kurio tikrai ne
galėtų padaryti joks žmogus, paskai 
tęs nors vieną „comicą”... Dėl „drą
sos”, grįžkime į Lietuvos kaimą ir 
miestus: jie „comicų” nematė, bet 
ir... švaresni nebuvo! Be to, ar tie 
idealieji angliukai, kuriems uždrau
sta imti j rankas „comicus” ir atei
tyje „nesugriešys", ypač, kai tėvai 
nematys, — tikiuos, kad ir Z.K. nė
ra užtikrintas.

Einant prie paskutiniojo Z.K. 
klausimo — „Ar juokingi anglai, ar 
ne?” — galima būtų pasakyti, kad 
kiekvienos tautos gyvenime yra 
rimtų, juokingų ir kvailų momentų. 
Jei anglai kelia triukšmą dėl „co
micų”, tai ima noras paklausti, iš 
kur jie čia atsirado? Gal lietuviai, 
pabėgėliai, juos apkrėtė šita „liga”?

Z.K. su pasigerėjimu aprašo „ko
mišką” šeimos idilę. Nežinau, kokia 
idile jo šeimoj. Gal vaikučiai kiurkso 
prirūkytame kambaryje, kurto stalą 
puošia buteliai su gradusiniais skys
čiais ir „velnio abrožėliais”? Gal ir 
ne, bet, šiaip ar taip, jei jis puola 
šitokią šeimos „idilę”, turėtų būti 
drąsus ir duoti vaizdelį iš savo šei
mos idilės, kad skaitytojai galėtų jį 
pasekti. Jei jis šito nepadarys, atro
do, kad jis ištikrųjų mėgsta pliauk
šėti botagu ir šūkauti: iš kelio žvir
bliai, patrankomis šaudau. Lauksiu.

. K. Valteris.

PARTIZANO KAPAS, 
Schwetzingen‘fc> lietuvių darbo 

kuopoj.
Pilka kasdienybė supliktai 

ir žmones. Lietuviškose Darbo 
Kuopose nedaug) įvairumo.

tuviškų raidžių ženklų reikšmę. 
Gal ką nors apie tai turėtume-

c x J.LUUIAA3C lltuu t '
te? Prašom man pranešti kai- Di,ena iš dienos tos‘ pa&os ka
ną.

Labai norėčiau žinoti kiek lie
tuvių išsigelbėjo per antrąjį pa
saulinį karą ir kiek jų turėjo lik
ti? Jau vien tik Tilžės-Zemumos 
apskrityje buvo -daugybė Kai
mų su beveik vien tik grynai 
lietuviškais gyventojais. Ir ko
kie tai buvo darbštūs, tvarkingi 
ir (dorus senojo būdo žmonės 
(pav. Gilgės, Tavės, Nemoninų, 
Insės ir Susimilkių kaimuose).“

Šios laiško ištraukos įsidėmė
tinos Did. Lietuvos lietuviams, 
nesuprantantiems ir abejojan
tiems dėl mūsų tautiečių iš 
Klaipėdos krašto ir Rytprūsių 
tautiškumo.

KLAIPĖDIEČIŲ ABEJONES
Duodame dviejų žinomų klai

pėdiečių trumpas, laiškų ištrau
kas, kurios parodo, 
džiai jaučiamas Ibet 
menės nedarnumas 
griaunamojo darbo 
lietuvių veiklos diskriminacijos 
pasėkos.

Kie'l-Friedriehsort lietuvių se
niūnas, sakytojas A. Peteraitis, 
kurio 80 metų sukaktį neseniai 
atšventėme, tarp kitko rašo:

„Turiu Tamstai pranešti, kad 
PAS DBLS KNYGŲ PLATINTO- IX/24 d. 18 vai. Ponas Prof. K. 

JUS GALITE GAUTI S1AS KNYGAS: J. Končius prie mūsų apsilankė. 
'Prie to apsilankymo buvome 
mes suvadinę visus mūsų trem
tinius, kadangi nuo to pono jau 
pirma buvo pareikalauta.

Pulgis Andriušis. „Sudiev 
kvietkeli.”

Jankus. „Naktis ant morų”.
Popiežių enciklikos.
Gaidamavičius. ,, Išblokštasis 

žmogus”

ir Vejai”

Inkvizitorius”
A. Giedrius. „Teveliu 

pasakos”
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JAUNIMAS 
NESUKOMUNISTEJĘS 

Kaimo jaunimas visai nesuko- 
munistėjęs — keikia rusus, dai
nuoja patriotines lietuviškas dai
nas.

Partiečiai. Marijampolės apy
linkėje nebuvo daug komunistų. 
Vykd. komiteto pirmininku bu-

reivinės, tas pats miškas, tie 
patys veidai. Ir tai tęsiasi eilę 
metų. Vyrų tarpe vyraujančią 
nuotaiką būtų galima- pavadin
ti ilgesingu laukimu. Laukiama 
laukiama ir tam .laukimui nėra 
galo, Ataiduriairna užburtame 
rate ir kartu pavojuje netekti 
vilties. Reikia ieškoti pragiedru
lių-

Užtat, kai atvykęs kuopon 
Tėv. Alf. Bernatonis metė min
tį suruošti per Vėlinės partizano 
kapą, čia kilio subruzdimas. 
Pats kuopos vadas, kap. M. Nei 
mantas ėmėsi vadovauti techniš 
kajarn kapo paruošimo darbui, o 
dr. K. Pemkus tuoj sėdosi prie 
lietuviškosios poezijos tomų ir 
sudarė nuotaikingą (montažą. 
Deklamatoriai h- dainininkai įsi
jungė spontaniškai. Laiko ne
buvo likę daug. Iš Alvinsko, 
Olekn-aviči au s ,P auliukevičiaus, 
Sirvydo, Stankevičiaus,
lausko, Rimkaus, Rudžio 
Zailsko buvo pareikalauta 
mažų pastangų. Ir jie savo 
darė.

Vėlinių vakarą gražia-i
puošta salė vos talpino dalyvius. 
Be saviškių atklydo ir visa eite 
svečių: Vyr. Liet. Sielovados 
Tvarkytojias Tėv. Alfonsas 
Bernatonis su savo štabu, Ry 
šių Karininkas prie Vyriausiojo

VĖLINIŲ IŠVAKARES KAI- 
SERSLAUTERN’o KAPUO

SE.
Vokiškų Kaiserslautern'© ka

pinių- tolimiausiame '/kampelyje 
ant visos eilės antkapių iškalti 
nevokiški įrašai: lenkiški, lietu
viški, estiški ir t. t. Vėliniu 
išvakarėse čia susirinko vyrai 
pilkomis Sargybų ir Darbo kuo
pų uniformomis. Jie atėjo ri
kiuotėje su savo dalinių vėliavo
mis, perrištomis juodais kaspi- 
nais* lydimi gedulingo maršo 
meliodijos. Atėjo.... pfflsimels'ti 
prie savo draugų kapų, pasimels
ti už juos ir visus savo tautie
čius. kurių kapai išmėtyti po visą 
žemės paviršių. Buvo atstovau
jamos 3 tautos: lietuviai, len
kai ir slovakai. Pirmiausiai 
kalbėjo lenkų kapelionas kan.

, A. Tyszynski, po jo lietuviškai 
kun. Br. Liubinas ir galiausiai 
sfovakiiškai. kum Precner. 
„Sveika Marija“ ir „Amžinąjį 
Atilsi“ nuskambėjo vėl visomis 
trimis kalbomis.

Ta proga lietuvių kunigas 
pašventino 4 (naujus antkapiu^ 
a"nt kurių vra iškaltos pavardės. 
BAPTAŠKA, BUDRYS; ČIB
IRAS,. RADUSIS. Antkapiai 
padirbdinti 2040 kuopos, vado
vaujamos kapt. R. Berento, 
iniciatyva ir lėšomis.

B. L.

PAMALDOS 
BRADFORD—lapkričio 16 d., 
12,30 v.
DERBY — lapkričio 23 d., 12 v. 
KEIGHLEY— lapkričio 30 d., 
12,30 v.
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SKELBIMAI
Paieškomas Jonas Miliauskas 
gimęs 1907 m. Kelmės valsč. 
Raseinių apskr., atvykęs į Angli-, 
ją iš Vokietijos 1947 m. Ieško 
Juozas Simkevičius 2049 W. 
Pierce Ave. Chicago, Ill. U.S.A.

THE LITHUANIAN WEEKLY
Savaitinis laikraštis. Leidžia — D- 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Cen
tro Valdvba, —£3, Holland Park, 
London, \V. 11. • - —

Lietuviška kojų klinika. Medici
niškas. chirurgiškas ir elektrinis 
kojų ligų gydymas. Rašyti Įri
tate Foot Clinic 169, Market 

Street, Edenfield,’ Lancs
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