
REIKŠMINGAS PAMINKLAS SPAUDOS PLANAS RAUDONAI 7 DIENOS
ATGAVIMO

Šių metų gegužės mėn. 7 d. sukanka 50 
metų, kai Didžioji Lietuva atgavo-spaudą. 
Kely į Lietuvos nepriklausomybę tai buvo 
Vienas didžiausių laimėjimų, kuris buvo pa

reikalavęs 40-tleš metų pavojingų įtemptų 
pastangų, kurias Vaižgantas pavadino kova 
dėl kultūros, ši lietuvių kova dėl savo spau
dos yra vienintelis šitokios rūšies reiškinys 
pasaulio tautų gyvenime. Todėl suprantama, 
kad jis šiais metais bus įvairiai minimas gau 
šių lietuvių orgamŽačiij laisvajame pasauly.

Tačiau šio svarbaus įvykio minėjimas ne
turi pasibaigti žodžiais, nes tėvynėje pasili
kusieji tautiečiai dėl mūsų kultūros tebeko
voja žymiai sunkesnėse aplinkybėse negu 
.skaudos draudimo metu. Todėl mes, laisvėj 
gyvenantieji, nirime Atlikti berit vieną ben
drą žymų darbą, kuris būtų vertas tiek kny
gnešių, tiek šių dienų nežinomų kovotojų 
pastangų ir aukų. Mes manome, kad tokiu 
bendru darbu turėtų būti Vasario 16 Gim
nazijos namų galutinis išpirkimas, jos patal
pų praplėtimas bei įrengimas su reikalingo- 
ftiš mokslo priemonėmis, kad gimnazija 
taptų pavyzdingu nuosavos kullūros židi
niu, kur gerų mokytojų vadovybėje galėtų 
bręsti jaunos lietuviškos sielos — būsimieji 
kovotojai dėl lietuviškos kultūros ir Lietu
vos laisvės, šitas židinys yra reikalingas ne 
vien vidurinio mokslo jaunimui. Vasaros 
atostogų metu, kai gimnazija nedirba, čia 
gąlėtų atostogauti lietuvių mokytojų prižiū
rimi pradžias mokyklų lietuviai moksleiviai, 
kuriems, išbarstytiems po Vokietiją, gręsia 
pavojus nutausti. Kalėdų ar Velykų atosto
gomis čia galėtų susirinkti lietuviai studen
tai, studijuoją įvairiuose Europos universi
tetuose, savo studijų dienoms atlikti pasita

rimus lietuvių kultūros klausimais.
Turėdami prieš akis šiuos reikalus ir mi- 

. nimos sukakties svarbą, pasiryžom kreiptis 
į visus lietuvius‘laisvajame pasauly, prašyda 
mi ir ragindami lietuvių organizacijas pa
skelbti bei pravesti vajų Vasario 16 Gimna
zijos namų fondui ir jos pedagoginiams rei
kalams. Žinome ir suprantame, kad yra ir 
kitų kultūrinių sumanymų, kuriuos reikia 
Atlaikyti. Bet judą visuš iŠ kaho remiant, riė 
kieno negalima tinkamai patenkinti ir ant

Tikri ar netikri lietuviukai
gimnazijoje

Bergštrasės srityje, kur dabar Vasario 16 
Gimnazija, visada anksčiau nekaip kur ki
tur vidurinėje Vokietijoje prasidedąs pava
saris. Šįmet susivėlino jis ir čia. Sodai tik 
pradeda žydėti, nors jau gegužės pradžia, 
kadai po Velykų.

Gimnazijos parke alyvos, kaštanai, berže
liai ir klevai nedrąsiai skleidžia gležnus sa
vo lapelius, magnolija iškėlus didelius raus
vus pumpurus, jievos kekelės pradeda bal
tuoti. O kai saulutė vidurdienį pašildo, mo-

> kinių prisklinda visas kiemas ir parkas.
Einu pro vieną būrelį žaidžiančių ir gir

džiu — kalbasi vokiškai. Kartais pasigirsta 
ir lietuviškų žodžių. Prieinu artyn ir sakau: 
„Ar nepabandytumėt lietuviškai?___“ Pri
siartina vienas ir sako: „Mes žaidžiam ir 
lietuviškai. Tik štai anas neviską dar su
pranta lietuviškai, tai ima ir painiojas." Pri
deda savo žodį ir kitas: „Aš jam visada sa
kau lietuviškai, ir jis jau daug supranta“. O 
trečiasis žaismingu balsu išpoškina: „Be
siskubindami mes nė nepasijuntam, kaip 
imame maišyti visokius žodžius!" Pasakau 
jiems ir savo ką ir einu tolyn. Nueidamas 
girdžiu, kaip jie visi lietuviškai pradeda 
žaisti.

Kas pirmą kartą čia atėjęs sutinka tok* 
būrelį vaikų, tuojau pamano, o kartais pa
sako ir dar toliau paleidžia: „Mūsų gimna
zijoje auklėjami vokietukai!“ Neteisybė 
Pasiklausykite daugiau, pasidairykite pla
čiau — visai ką kita išgirsit.

O jeigu vienas kitas būtų ir vokietukas, 
kai jų tėvai norėtų čia juos atleisti? Ar tai 
būtų nusikaltimas Ar mūsų broliai Lietu
voje nepriėmė jų, kai atėjo tokie prašyti pa
galbos? šitie keli į lietuvių gimnaziją atėjo 
nė ne pagalbos prašyti, bet atsiuntė juos pa- 

į motės ar patėviai lietuviai, kurie nerado ki
to būdo tiems vaikams apšviesti, pamokyti. 
Galėčiau pavyzdžiui pasakyti dvi mergaites 
seseris, kuriuodvi per dvejus metus gražiai 
išmoko lietuviškai ir susigyveno su šia gim
nazija ir kitomis mergaitėmis, kaip nereikia 

, geriau.
Viena mergaitė čia mokosi, kuri prieš ke

lerius metus yra grįžusi iš Lietuvos. Iš ten 
įi atsivežė ko geriausius atsiminimus. Ir sa
vo gimtąją vokiečių kalbą buvo primiršusi, 

t (Hietuviškai puikiai kalba ir rašo. Jos tėvas 
nieko geriau negalėjo padaryti, kaip išleisti 
ją į lietuvių gimnaziją. Praėjusius mokslo 
metus savo klasę ji baigė pirmąja mokine

SUKAKČIAI
kojų pastatyti. Norėdami, kad lietuvių kul
tūros bei švietimo rėmimas taptų planingas, 
mes siūlome tą darbą pradėti nuo pilnpi vi
siems lietuviams skirtos gimnazijos, kuri 
šiais sukaktuviniais metais turi išpirkti savo 
namus galutinai, šiam ir kitiems augščiau 
suminėtiems tikslams pirmiausia ir reiktų 
skirti žymią dalį aukų nūo šių metų gegu
žės iki 1955 metų gegužės.
’■ Kreipdamies į visus lietuvius, gerai atsi
mename, kad žymus skaičius asmenų yra 
nuoširdžiai Supratęs bent vienos lietuvių 
gimnazijos reikšmę ir jdš rėmėjų būreliuose 
atlieka svarbų darbą — jie kas mėnešiš su
deda aukų gimnazijai išlaikyti. Tačiau šitų 
tikrųjų gimnazijos ramsčių pastangomis tu
rį ateiti į talką visi lietuviai patriotai ir visi 
tie, kurie yfa išėję vieną ar kitą lietuvių mo
kyklą. Kadangi jos višoš btiVd išlaikomos 
čia lietuvių sudėtais mokesčiais, čia lietūviiį 
aukomis, todėl ir tų įvairių lietuvių mokyklų 
buvę auklėtiniai turi labiau pajusti pareigą 
negu kiti prisidėti prie lietuvių švietimo. Ši
taip bendromis pastangomis ir aukomis turi 
būti sukurtos sąlygos neturtingiems, geriems 
ir gabiems lietuvių jaunuoliams ir jaunuo
lėms mokytis ir bręsti lietuvių kuttūfai ir 
Lietuvai. O tokio lietuviško jaunimo gražus 
ir didelis būrys kaip tik yra sutelktas Va
sario 16 Gimnazijoj (Huettenfeld b. Lam
pertheim, Vokietija).

Mes tikime, kad šių trumpų žodžių visi 
lietukai supras gyvą reikalą turėti bent vie- savo Iaciau įo UKS1O sicm, ma.
ną šitokį nuosavą kultūros žt^^į Europoje, no pa]aipsniui> tam tikrais tarpsniais, iš- 
atsimindami, kad kitų tautų išeiviai ir irem naudddamas klekvieną palankiausią momen

Minimais piariUš buvo pętnai smulkiai 
„„ ., aptartas su svarbiausiais Sovietų jiareigū-

nais Maskvoje per Mao ir už< reik, miflis- 
terio Cu En Lai vizitą.

Pirmutinis sovietinės diplomatinės ofen- 
pas: S. Antanaitis, inž. J. Augustais, J?™? visais galimais būdais izo-

O. Bačkienė, Mf Bajorinas, kun. Dr. 1,uo.“ JĄV" ,u° ,8r'ežčlau Pr;cš bolševikus 
V. Balčiūnas, prof. J. Baltrušaitis, T. nusistačiusius politikus ir vadus pakeičiant 
A. Bernatonis, I. Glemža, A. Grinių- alkiais griežtais Britaniją norima „paim- 
vienė, prof. Dr. Z. Ivinskis, kun. A. U Pasiūlantjai kuo patogiausias prekybos 
Keieris, Dr. V. Literskis, S. Lozorai-sulart,s- o Prancūziją palauki išnaudojant 
lis, Dr. A. Maceina, arch. J. Pajau- Jos Pervargimą bevedant karą ir Vokietijos

X ~ .i! ■ t r, a cfmrAiimn Hf»ifn/» Iriir Hallman vnlrlACtll n#*tjis, Pr. Zundė, prof. S. Žymantas

jaunimui mes turime galutinai įrengti šie
met, kad, minėdami 50-ties metų spaudos 
atgavimo sukaktį, galėtume gryna sąžine iš
tarti knygnešio ir partizano vardus.

stiprėjimo baimę, kur daugiau vokiečių nei 
bolševikų bijosi riet toks politikas, kaip He- 
fidi.

KinijbS Svarbiausiu uždaviniu laikomas 
Formozds atgavimas lt baigimas karinių 
operacijų Indokinijoj, sukeliant iki maksi
mumo vietinių gyventojų neapykantą pran
cūzams ir aemrikiečiams. Prancūzus raudo
nieji numato priversti pasitraukti iš Indo
kinijos, sudarydami paliaubas, o taip išjun
gę „užsieninę intervenciją", paskiau sdštip- 
rinta kom. propaganda ir infiltracija, skelb
dami gyventojų iš „reakcinio elemento" iš
davimą, su laiku tikisi visai juos paimsią 
savo kontrolėn. „Išvadavus Indokiniją“, 
paskiau panašiu būdu numatoma taip pat 
„išlaisvinti" Tajis, Burma, Indonezija, su 
laiku pravedant „taikiu būdu revoliuciją" 
Japonijoje ir Indijoje. Tada Rytuose ir Piet 
ryčiuose Azijoje bus galima sudaryti 25 mil. 
gerai apmokytų karių arimją, galinčią kiek
vienu metu vykdyti skirtuosius uždavinius. 
Ji, iš vienos pusės, vers kapitalistinius kraš- 

no jį stoti su jais drauge j vokiečių gimna- tus taip pat ginkluotis ir ginklavimosi reik-a- 
ziją. Vaikas griežtai atsakė: „Ne. Aš esu 
lietuvis ir eisiu į lietuvių gimnaziją." Jo mo 
tina tikra žemaitė, buvus ištekėjus už vokie
čio, kuris per karą žuvo. Taigi vaikas Ir be 
tėvo.

Vienas mažumą padykęs berniukas per
nai keliomis dienomis anksčiau grįžo pas 
patėvį atostogų. Patėvis tuojau parašė direk 
toriui laišką, kad jo posūnis bene būsiąs ko
kių niekų pridirbęs gimnazijoje, kad esąs 
atleistas. Bet jis, vaiko patėvis, dėkoja gim
nazijai ir džiaugiasi, kad jo posūnis per tuos 
metus dikčiai pramokęs tėvų kalbos ir raš
to. Tas žmogus kilęs iš Klaipėdos krašto. 
Jo posūnis tebesimoko ir toli pažengęs.

Gimnazija gauna ir graudžių laiškų. Pa
vyzdžiui, motina našlė visą dieną dirbanti, 
o sūnus ar duktė, parėję iš vokiečių mokyk
los, vėl pasilieku tarp svetimųjų. Prašo gel
bėti, priimti į gimnaziją, kad būtų prižiūri
mi ir lietuviškai mokomi.

Kas iš tų vaikų bus, kurie nėra tokie gry
nai savi? Ar liks jie dėkingi lietuvių tautai 
ir Lietuvai? Kas galėtų užtikrinti! Bet ir 
suabejoti jais dabar neturime jokio pagrin
do. Būtų nuostabu, jeigu mokykla nepada
rytų savo įtakos. O į šią mokyklą tiek deda
ma širdies, tiek rūpesčio 1 Mažesni ir dides
ni mokinukai, kad ir nesubrendusiu dar 
protu galvodami, jau gerai numano ir jaus
te nujaučia, keno dėka jie čia laikosi ir mo
kosi. Yra jų tarpe maža dalelė padykusių ir 
gal tuo tarpu abejingų visa kam. Bet ar tai 
išimtis iš viso jaunimo visuose kraštuose? 
Palaukim. Tegu ir laikas dar savo žodį ta
ria. Mokykla, auklėjimo įstaiga tam ir yra, 
kad laikui bėgant formuotų žmogų, tautie
tį, pilietį.

Ir nesisielokim perdaug dėl išimčių acma

iš visų dalykų. Kitos mergaitės su ja ir ji su 
kitomis mergaitėmis ko geriausiai sutinka. 
Kas galėtų pasisakyti prieš tos mergaitės 
mokymąsi Vasario 16 Gimnazijoje?....

Štai vienas berniukas labai geros širdies, 
bet karo metu pergyvenęs daug nelaimių* ir 
nemenkai nerviškas. Gabumų turi, bet moks 
lo perdaug nesideda j galvą. Ir lietuviškai 
dar neprisivijęs savo klasės draugų, nors iš 
mažens girdėjęs iš motinos lietuvių kalbą. 
Augęs tarp vokiečių ir iš mažens kalbėjęs 
su vaikais vokiškai. Kai metus Vasario 16 
Gimnazijoje pabuvęs grįžo vasaros atostogų 
pas motiną, kaimynų vokiečių vaikai kalbi-

REVOLIUCIJAI
iŠ Ženevos ateina vis liūdnesnių žinių: 

bolševikams, priešingai Berlyno konferenci
jai, ten yra pavykę įvaryti smarkų pleištą 
tarp Vakarų santarvininkų, įgalinant bolše
vikinio fronto valstybes savo, planų siekti 
visa apimtimi. Visa eilė vokiečių spaudos 
atstovų ir apžvalgininkų Ženevoje pramato 
labai liūdną prognozę: jei ir bus pasiekta 
tarti tikro susitarimo dėl Indokinijos, tai jis 
reikš, jog faktiškai tosios sritys ar tik nebus 
perleistos bolševikų įtakon. Tai Vakarams 
turėtų tiesiog neapskaičiuojamai skaudžių 
padarinių. O pasiektąją pergalę, netenka 
abejdtii bolševikai išnaudotų savo įtakai ne 
tik Pietryčių Azijoje, bet ir toj pačioj Pran
cūzijoje ir visoj Ėufdpdj stiprinti.

Šią liūdną prognozę, deja, patvirtina ir 
kai kurie politikai. Mūsų bendradarbio 
JAV-se žiniomis, senato daugumos vadas 
Knowlafldas, prieš kiek laiko ^apvažiavęs 
Tol. Rytus ir laikomas vienu iš geriausiu 
to dalyko žinovų JAV-sė, balandžio 28 d. 
prie oficialaus posėdžio protokolo prijun
gė vieną dokumentą, iš seniau atskleidžian
tį Maocetungo paruoštą naują pasaulinės 
revoliucijos planą, numatantį, kaip jį būtų 
gjalima lengviausiai įvykdyti atskiromis fa
zėmis. MaddotHrtgas, raudonasis Kinijos 
viešpats, trumpai ir aiškiai nurodo, kad bent 
šiuo metu dar reikia vengti oficialaus visuo
tinio konflikto, nes bolševikinis blokSs dar 
nėra tiek sustiprėjęs, jog būtų aiškiai tikras 
savo pergale. Tačiau to tikslo siekti jis ma-

DIEN BIEN PHU KRITUS
lc

Po 56 dienų žiaurios kovos, kovos dumb- 
ir vandenyje, kovos tamsumoje, kovos 

siaučiant tropiškoms liūtims, po išsekimo 
amunicijos, maisto, medikamentų; šalia 
esant 2.000 sužeistų, kurie veikė į kovojan
čių moralę, kurių komunistai neleido tarp
tautinėms institucijoms išvežti, didžiausioj 
fizinės jėgos persvaroj, tvirtovės įgula, vado 
vaujama generolo de Castries, neišlaikė ko
munistų masinio veržimosi.

Prancūzijos min. pirm. Laniel pranešda
mas apie tvirtovės žlugimą parlamentui, dre
bančiu balsu pridūrė: „Prancūzija turi da
bar savo sąjungininkams pasakyti, kad ji 
septyneris metus kovojo viena Indokinijoje 
dėl bendro intereso.“ JAV prezidentas Ei- 
senhoweris nusiuntė Prancūzijos preziden
tui Coty telegramą, kurioje jis pabrėžė, kad 
Dien Bien Phu gynėjų narsumas lai būna 
simboliu pasiryžimo laisvojo pasaulio „prie
šintis diktatūros agresijai".

žumos. Pasižiūrėkim į visą didįjį būrį gra
žaus jaunimo, kuris iš tikro daug .galvoja, 
daug dirba ir'daug jaučia. Tiktai duokime 
iiems kiek reikės patenkinamas darbo sąly
gas, tiktai ir patys nesigailėkime jiems šir
dies, gerų linkėjimų ir visokeriopos paramos, 
iki kol tik subręs, baigs numatytus mokslus 
ir taps visai savarankūs žmonės. Galime 
tikėtis, kad šitas mūsų jaunimas . neužmirš 
šios mokyklos, savo rėmėjų ir Lietuvos, ku
rios labui jie čia šviečiami, auklėjami ir ruo
šiami ateičiai. A, Giedrius.

iams išleisti milžiniškas sumas, patiems silp
nėjant ekonomiškai, kol galų gale jie turės 
visai susmukti, iš kitos —■ ji padės „išlaisvin 
tuose kraštuose kapituliuoti valdančiąją 
klasę".

Paskiau ateis eilė arabų kraštams ir Afri
kai, o susilpnėjusi Europa ūkiškai tiek su
smuks, jog komunizmui joje įsigalėti tebus 
tik laiko klausimas. Maocetungo memoran
dumas baigiamas viltingu pareiškimu, jog 
„per 20 metų pasaulinė revoliucija bus įvy
kęs faktas"....

O dabar prie jo vykdymo bolševikai, kal
bėdami apie tariamą galėjimą kapitalisti
niam pasauliui sugyventi su komunistiniu, 
nuosekliai ir eina. Pradedama nuo mažučių 
kraštų, nuo tokių vietovių, kur organizuo
jamas „išsilaisvinimo sąjūdis prieš interven- 
tuš ir“kolonizatorius“, o raudonoji imepri- 
ja visą laiką tik didėja ir didėja. Tai grasus 
įspėjimas visam laisvam pasauliui, kas jo 
laukia, jei jis nebus pakankamai vieningas 
ir budrus. Dabar ateina eilė veikti Vaka
rams, ei nenorima dar daugiau pralaimėti 
ir susmukdyti iavo prestižą, ypač darant 
tokius atsitraukimus, kaip kad Ženevoje.... 
Galimas dalykas, kad JAV ateityje vieton 
kitų daugiau remsis Ispanija, Italija ir Vak. 
Vokietija.

ŽODŽIO „LAISVE“
Praeitą savaitę Blnninghame lankėsi so

vietiniai „tūzai": Sveikatos vice-ministeris 
Dr. S. V. Kurašov, Prof, L. K Kochyanov 
ir Prof. F. F. Talizin.

Prof. Talizin skaitė paskaitą apie para
zitinių ligų plitimą ir kovą su parazitinė
mis ligomis. Savo paskaitoj prof. Talizin 
nieko naujo nepasakė: apie ką jis kalbėjo 
— galima risti kiekviename pasenusiame 
angliškame higienos vadovėlyje.

Po paskaitos turėjo sekti diskusijos bet 
niekas nesiryžo duoti klausimų, nes viskas 
buvo aišku. Tik vienam lietuviui buvo ke
letas neaiškių problemų. Jo pirmas klau
simas buvo:

— Ar sovietų mokslinės ekspedicijos ap
siriboto, tik Rusijos teritoriją, ar vyko taip 
pat ir | okupuotus kraštus, pvz., Pabaltijo 
valstybes?

Toliau lietuvis tęsė: .
— Pilnai sutinku su Prof. Talizinu, kad 

parazitinėms ligoms plisti padeda žmonių 
susitelkimas prie kanalų kasimo ir elektri
nių statymo. Bet, mano manymu, čia di
desnės reikšmės turi baisios darbininkų 
gyvenimo sąlygos nes, kaip mos žinom, 
tie darbai atliekami politiniu kalinių.

Čia medicinos fak. dekanas diskusijas 
nutraukė, motyvuodamas, kad lietuvis kal
ba ne i tema. Sekė gausūs plojimai ir tuo 
viskas baigėsi. Liko tik didelis susijaudi
nimas medicinos fakultete. Pasekmės pa
aiškės vėliau.

Klausytojų dauguma buvo, kaip ir buvo 
galima tikėtis „paraudę" ir „raudoni“.

Kita dieną dienrašty ..Birmingham Ga
zette“ pasirodė straipsnis „Lithuanian in
terrupts a Russian" su iškraipytais faktais 
pavaizduojant kad lietuvio kalba buvo 
pertraukta klausytojų. Lietuviška patarlė 
sako: „Kai nori mušti šunį — lazdą visada 
suranda“. Kai nenori bolševikams paga
dinti nuotaikos, tai ir kalbi ne į temą, ir 
klausytojai nepatenkinti. Ale nenusimin- 
kim. lie gaus atpildą už bičluliavimąsi su 
budeliais. Gaila tik nekaltos ir kultūringos 
britų tautos!

abc

Pasaulio spaudoje gausu pažymėjimų ne 
tik dėl karžygiškos įgulos laikysenos, bet ir 
dėl kai kurių atskirų tvirtovės gynėjų. „New 
York Herald Tribune", gegužės mėn. 7 d. 
Nr. žinomi žurnalistai, broliai Joseph ir Ste
wart Alsop'ai, rašydami apie Dien Bien Phu 
gynėjus, pabrėžia, kad visi tie žmonės auko
josi dėl mūsų gyvųjų laisvės ir dėl bendro 
intereso kovoje prieš komunizmą. Baigda
mi savo straipsni sako: Jeigu ji, tvirtovė, 
bus nugalėta, mes turime žinoti, kad visi 
šie žmonės kariavo už mus ir už laisvąjį pa
saulį. Vakarų pasaulio vadai, dėka jų delsi
mo, jų silpnumo ir jų kompromisų, suvedė 
pasaulio įvykių pasisekimo tašką Dien Bien 
Phu kovoje, čia, Indokinijos slėnyje, gali 
sugriūti užtvara, ir komunizmo banga gali 
užlieti visą Aziją. Jeigu tai įvyks, tai išdavos

{nukelta | pel. 4.) 

p. Gilmai ir Broniui 
Zinkevičiams 

brangiam tėveliui ir uošviui 
p. Brakui mirus, 

liūdėsio valandoje reiškiame 
gilią užuojautą.

E. A. Tijūnaičiai 
ir P. Makūnas

GRĮŽTA KARALIENĖ
Šią savaitę britų sostinė ruošiasi iškilmin

gam grįžtančios karalienės Elžbietos II-sios 
sutikimui. Londone jau pastatyti vartai, ku
rie šeštadienio ryte bus uždaryti. Norintieji 
sutikti karalienę, turės prieš 10 vai. ryto bū
ti už vartų ribos. Karališkame laive karalie
nė atplauks Temze. Norintiems karalienę su
tikti, reiktų važiuoti požeminių traukiniu iki 
Westminsterio, Charing Cross, Strand, Tra
falgar S., St, James Park ir Green Park sto
čių.

Šeštadienio naktį kaikurios požemin, trau
kinių ir autobusų linijos veiksiančios ir po 
vidurnakčio.

Gibraltaras buvo paskutinioji vieta, kurią 
ilgoje savo kelionėje karalienė vizitavo. Gib
raltaro siauromis gatvelėmis karalienei va
žiuojant, tūkstantinės minios susirinkusiųjų 
sukėlė valdovei triukšmingas ovacijas.

_____________ i

KERSTENO KOMISIJA ATVYKSTA 
LONDONAN

Speciali JAV Kongreso komisija, vado
vaujama kongresmanon Kersteno, netrukus 
atvyksta į Londoną, šiuo kartu Kersteno 
Komisija tirs sovietų nusikaltimus Lenkijoje 
ir kituose Europos kraštuose. „E. Lietuvio“ 
Redakcija gavo iš Amerikos žinių, kad kon- 
gresmanas Kerstenas, būdamas Londone, 
norės pamatyti kai kuriuos lietuvius, ryšium 
su Komisijos darbais, liečiančiais Lietuvos 
pavergimo bylą. « * «

1952 metų pradžioje Lietuvos Diplomati
jos šefas S. Lozoraitis, atsilankęs Bonnoje 
ir atlikęs reikalingus pasikalbėjimus, buvo 
pasiėmęs uždavinį rūpintis tenai Lietuvos 
interesais.

Dabar, šiam kontaktui su Bonna suinten
syvinti, Diplomatijos Šefas augščiau minėtą 
uždavinį yra pavedęs Pasiuntinybės Patarė
jui Dr. Albertui Geručiui, gavęs iš atitinka
mų Vokietijos įstaigų pranešimą raštu, kad 
Dr. Geručio asmuo yra priimtinas.

SOVIETŲ ŠNIPAI ĮKLIUVO 
Į SPĄSTUS

Britų kontražvalgyba susekė sovietinių 
šnipų aviacijos karo attache Andrei Gud- 
kovo ir Ivano Pupiševo šnipinėjimo darbus.

Abiems „atstovams" duota 10 dienų laiko 
išsinešdinti iš D. Britanijos.*****

Atėnai. Tarptautinis sporto olimpiadų 
komitetas nutarė 1956 metais sporto olimpia
dą ruošti Australijoje, Melbourne.*****

Canberra. Australijos vyriausybė išleido 
potvarkį, draudžiantį komunistams išvykti iš 
to krašto tol, kol karališkoji komisija, tirian
ti sovietų šnipo Pietrovo parodymus, baig
sianti darbą. *****

Hanoi. Vietmino radijas pranešė, kad 
prancūzų generolas De Castries, didvyriškai 
gynęs Indokinijoje Dien Bien Phu tvirtovę, 
patekęs į komunistų belaisvę.*****

Ankara. Turkijos vyriausybė atmetė Mas
kvos notą, kurioje Kremlius reiškia protestą 
prieš Turkijos Pakistano bendrąjį gyny
bos planą. *****

Berlynas. Per šių metų balandžio mėnesį 
iš sovietinės zonos j Vakarų Vokietiją atbė
go 17.611 vokiečių. Iš viso per keturis šių 
metų pirmuosius mėnesius atbėgo 44.000 
žmonių, jų "tarpe apie 1.200 rytin. Vokietijos 
policininkų. *****

Vašingtonas. Nuo liepos 1 d. JAV statys 
povandeninius laivus, varomus atomine ener 
gija. Pirmieji tos rūšies povandeniniai lai
vai buvo pastatyti pereitais metais.

*****
Oslo. Norvegijoje teisiami Maskvos šni- 

pai, kuriuos išdavė sovietų karininkas Pav
lovas, prieš kurį laiką paprašęs azilio teisių. 
Pavlovas savo laiku vadovavęs sovietinių šni 
pų tinklui Norvegijoje.*****

Maskva. Sovietų spauda oficialiai prane
ša apie vandenilio bombų bandomuosius 
sprogdinimus jūros gelmėse. Sovietai skel
bia, kad šitokios bombos veikimas yra žy
miai stipresnis už vandenilio bombas, sprog
dinamas žemėje.

*****
Roma. Neapolio uosto valdyba sulaikė 

sovietų laivą „Andriejiev“, kai kapitonas 
atsisakė apmokėti sąskaitą už to laivo pa-, 
taisymus, tvirtindamas, kad reikalaujamoji 
suma esanti augštoka.

P. p. Gllmą Ir Bronių 
ZINKEVIČIUS, 

jų mylimam tėveliai ir uošviui mi
rus, liūdesio valandoje giliai užjau
čiame

J. O. ir F. E. Ramonlal
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nės reikalams, o savo asmeniškus reikalus 
užmiršta ir retas ką nors tesusikrauna.

„Per tokius žmones susikūrė laisva Lietu 
vos valstybė“, rašo J. J. Bačiūnas. „Ten tie 
nusipelnę veikėjai, kaip knygnešiai, spaudos 
darbininkai, rašytojai-žadintojai, mokslinin
kai ir kiti, kurie nebuvo išsitarnavę pensijų, 
tie, kiek žinau, senatvėje iš valstybės gauda
vo specialias pensijas." Tai buvo, o dabar: 
.Dešimtys ir šimtai įvairių tautai nusipelniu
sių veikėjų, viską palikę ir visko netekę, se
natvėje turėjo bėgti iš savo krašto.“ Ir to
liau : „Argi ne gėda mūsų tautai, kada pa
skaitai, kad koks senas, be galo daug tautos 
atgimimui nusipelnęs vyras, įžengęs į septin 
tą, aštuntą ar net devintą dešimtmetį metų, 
turėjo atsidurti į didelį vargą arba į svetim
taučių senelių prieglaudą? Argi smagu 
mums ir kitiems, kai vienam, antram ar tre
čiam tautok veteranui per laikraščius, ir daž 
niau privačiais laiškais, renkamos aukos su
šelpti?“

Šitokias priemones J. J. Bačiūnas laiko bė 
dos priemonėmis, bet toli gražu neišganin- 
gomis ir reikalo neišsprendžiančiomis. Jos 
tik rodančios prastą mūsų organizuotumą, o 
taip dirbdami neišlaikysime ir kaip reikiant 
nepadėsime tiems, kurie daug yra dirbę Lie
tuvai ir kurie „tikrai turi teisės tikėtis iš sa-

Daugelis temų yra jau perdėm nusibodu
sios ir nuolat dar vis iš naujo judinamos, 
nes be jų kaip ir nebeliktų mūsų. Taip, ne
beliktų mūsų, kaip lietuvių. Šitokia nuola
tinė ir jau nusibodusi tema yra savosios kul
tūros ir kultūrininkų, jų darbų klausimas. 
Nuolat dėl to kalbama, nuolat kreipiamas 
dėmesys į esamuosius nenormalumus, bet, 
žinoma, pakalbame, o reikalai vis tiek palie
ka, kaip buvę. Gal lengviau bus bent istori
jai, kuri kalbės kada nors apie mūsiškius lai 
kus: sakys, va, rašė ir kalbėjo, nors visos 
kalbos ir su vėju nuėjo.

Toks jau šį kartą geras supuolimas, kad 
bent trys lietuviški savaitraščiai gvildena tris 
vienos temos atšešėlius. Labai įdomu paly
ginti juos ir nuspręsti, kiek gi čia kas teisin
gas, o gal greičiau pasižiūrėti ir palyginti 
visą nuoširdų šauksmą su kasdieniniu gyve
nimu.

„Vienybėje“ (1954. IV. 23 Nr. 17, straips
nyje „Nusibodusiomis temomis") J. J Karys 
kelia kultūrininkų ir kultūros klausimus, o 
taip pat ir kultūros vartotojų. Dėl kultūrinin 
kų ir jų darbo jis rašo šitaip:

„Ištrūkę iš Stalino bučiaus mūsų poetai, 
menininkai, rašytojai bei kultūrininkai tę
sia savo darbą toliau. Nors rankos nuo ma
šinų valdymo fabrikuose sugrubusios, nors 
pirštai kruvini, jie vagia nuo savęs būtino vo tautiečių paramos gyvenimo nelinksma- 
poilsio valandėles ir kuria, tepa rašo, kal
ba, vaidina (tuo pačiu trumpindami įr savo 
amžių žemėje). Lietuviškoji kultūra turi bū
ti gyva! Tai jų šūkis, vedąs juos per bega
les sunkumų, per visas tremties kely sutin
kamas kliūtis. Jie nesulinko badaudami 
UNRRAos stovyklose, nesuklupo po emi
granto našto, nepalūžo naujojo gyvenimo 
sąlygų pritrenkti, nepasidavė materialinėms 
vilionėms dolerinių „sirenų“ pavidale. Jų 
darbai be pertraukos stiprina mūsų visuo
menės dvasią ir viltis. Jie rodo mums tiesų 
ir garbingą žmogaus- kelią. Jie stato lieptus 
per prarajas į mūsų tautos laisvę".

Toliau autorius sako, kad mes esame kul
tūringos tautos vaikai, o „Kuo tad pateisi
name dažnai pasireiškiantį savo chamizmą, 
neatiduodami tinkamos pagarbos tiems mū
sų dvasinių lobių krovėjams, neparemdami 
jų pastangų kuo tiktai kas galime ", nes 

„Kultūra yra svarbiausias tautos išsilaiky 
mo veiksnys, kultūrininkai — tautos gyvy
bės stiprintojai. Neskaitydami savų laikraš
čių, nepirkdami ir neskaitydami savųjų kny
gų, numodami ranka savuosius meninin
kus, apeidami savus vaidinimus bei kitokius 
kultūrinius subuvimus, mes rauname savos 
kultūros šaknis ir skaudžiai jaudiname tuos, 
kas tas šaknis prižiūri.“

Viso straipsnio išvadinė svarbiausioji min 
tis būtų ši: *-

„Visais laikais kūrėjas-kultūrininkas visuo straipsnyje „Lietuvišku keliu") kelia Stp. 
menei ką nors davė, bet dabar, kai mūsų 
tauta išblaškyta ir smaugiama, kiekvienas 
veikalas, kiekvienas kultūrinis pasireiškimas 
mūsų tarpe turi būti ypatingu tonu pasvei- 
kintinas. Mes privalome visu džiaugsmu 
džiaugtis, jei dar iš šiose baisiose sąlygose 
kas nors tautos kultūros žaizdran įmesti pa
jėgia. Kitaip esant (supraskime!) tas žaiz
dras imtų smilkti pilkais dūmeliais ir paga
liau užgęstą.“

Šių metų vasario 23 d. sukako 25 metai, 
kaip Kaune mirė mūsų rašomosios kalbos 
tėvas prof. Jonas Jablonskis. Amerikos lie
tuviai tą sukaktį pažymėjo ir spaudoje, ir 
specialiuose susirinkimuose. Manau, kad 
dar nevėlu ir mums prisiminti įžymiausią 
mūsų kalbininką praktiką.

J. KUZMICKIS .

GYVENIMO KELIAI

Jablonskis gimė 1860 m. gruodžio 30 
d. Kubilių k., Būblelių vis,, kur gyveno 11 
metų. Iki Savo amžiaus 17 metų gyveno 
Meištų kaime, o vėliau Rygiškių kaime, kur 
jo tėyas įsigijo ūkį.

Per trejis metus Jonukas baigė K. Nau
miesčio pradinę mokyklą, o 1872-1881 m. 
lankė Marijampolės gimnaziją, kur vieną 
valandą savaitėje nevykusiu metodu buvo 
dėstoma ir lietuvių kalba.

Baigęs gimnaziją, pradėjo studijuoti Mas
kvos universitete senovės kalbas, čia jis 
bendravo su lietuviais studentais, susiprato 
tautiškai ir net bendradarbiavo „Auszros“ 
laikraštyje. Universitetą baigė 1Š85 m.

■Būdamas susipratęs lietuvis ir katalikas, J. 
Jablonskis negalėjo gauti darbo Lietuvoje, 
tad mokė Mintaujos gimnazijoje, o vėliau 
bastėsi po Taliną, Pskovą ir kitur. Protar
piais galėdamas pabūti ir Lietuvoje, darba
vosi Graužikuose, Šiauliuose, Vilniuje ir 
Panevėžyje. 1915 m. buvo Voronežo lietu
vių kato pabėgėlių gimnazijos mokytoju, 
iš kur 1918 m. grįžo į Vilnių. Lenkai šekan-

J.

Jau tada J. Jablonskis buvo paliegęs: 
negalėjo naudotis kojomis ir dėl to visą lai
ką sėdėjo ratukais aprūpintoje kėdėje. Stu
dentai patys jį iri Universitetą atsivėždavo, 
stumdami ratukus ir klausydamiesi profeso
riaus lingvistinių kalbų ir pasakojimų.

Visą laiką buvo nepaprastai darbštus ir 
labai daug skaitė. Labai jautriai pergyveno 
naujose knygose pasitaikančias kalbos — 
žodyno ar rašybos — klaidas.

Savo straipsnius kalbos reikalais mėgo 
diktuoti kuriam nors studentui. Buvo stai
gus, greitai užsidegdavo, [pykdavo, tačiau 
greitai ir atsileisdavo.

J. Jablonskio laikais taipgi buvo kalba
ma apie pavardes, apie jų nelietuviškumą 
bei suslavintas galūnes. Taigi kartą mano 
brolis paklausė profesorių, kaip būtų tai- 
syklingiau vartoti mūsų šeimos pavardę: su 
„kis“ ar „kas“ galūne. Profesorius tuojau 
atrėžė:

— Aš esu Jablonskis ne Jablonskas, taigi 
tamsta gali būti kuzmickis...

J. Jablonskis norėjo, kad jo studentai bū
tų darbštūs ir pareigingi. Egzaminų metu 
jo reikalavimai buvo palyginti dideli, 
mokšų jokiu būdu nepraleisdavo.

— Vežkite, kur norite, •— Šypsodamasis 
atsakė profesorius ir dešine ranka paglostė 
savo apyžilę barzdą: — juk aš pats negaliu 
paeiti. Tačiau atsiminkite: jei mano žmona 
barsis, jūs būsite kalti.

Mes pažadėjome prisiimti visišką atsako
mybę if- ilgai tą dieną vežiojome mieląjį 
profesorių.

Kai šiaftdiėn stabteliu ir susimąstau, net 
nejauku pasidaro: 25 metai kaip mite jau
nos, kūrybiškos dvasios senelis; 25 metai 
kaip nebėra jo mūsų tarpe.

Tačiau jo darbai tebėra gyvi: mes, kni- 
birtėdami kokį nors kalbos klausimą, visuo
met atsimename Jablonskį ir StidŽi&i varto
me arbš jo gramatiką, arba linksnių ir prie
linksnių mokslą, arba nestorą sintaksę. Ir 
visuomet randame aiškų, tikslų atsaką.

Geriusias mūsų paminklas Jablonskiui: 
gimtosios kalbos meilė, taisyklingas tarimas; 
kirčiavimas ir rašyba, vengimas visų sVetl- 
mybių ir barbarizmų.

To paminklo vainikas: mūsų tremties 
vaikų taisyklinga lietuvių kalba.

susitikimAs Falangoje

Ne-

me saulėleidyje“.
Kad šitas reikalas būtų pakenčiamiau iš

spręstas, autorius siūlo lietuvių kolonijose čiais metais ištrėmė jį iš šėnosios sostinės 
suorganizuoti draugijas, turinčias vieną cen- ir J. Jablonskis įsikūrė Kaune, 
trą. Nariai mokėtų tam tikras sumas, neiš- 
sigalintieji net ir labai mažas, tuo būdu su
sidarytų fondas, iš kurio galėtų būti skiria
ma parama nusipelniusiems veikėjams. Au
torius sutinka, kad ir šiuo atveju gali būti 
nesusipratimų ir nepasitenkinimų, nes „tė
vynei pasidarbavimo laipsnis aritmetiškai 
neapskaičiuojamas, ir perdaug gal atsirastų 
norinčių būti visuomenės lėšomis išlaikomi. 
Bet tokios draugijos priešakyje pastačius 
rimtus žmones, jie, surinkę duomenis, galė
tų nuspręsti, kam ir kokia pagalba būtinai 
reikalinga.“

Ar bus tokia draugija įsteigta ir kiek visuo 
menė parems ją savo dalyvavimu ir lėšo
mis, šiandien dar, žinoma, sunku būtų pasa
kyti, bet pati mintis labai brangi. Ji bran
gesnė dar tuo, kad ją kelia vienas žymiųjų 
senosios kartos veikėjų, kurio ne vienas su
manymas jau yra gyvendintas, vadinas, kelia 
praktiškas ir veiklos žmogus.

Nepamenu kuriais metais (gal 1927 
buvau nuvažiavęs į Palangą, kur dalyvavau 
ateitininkų suvažiavime.

Vieną gražią dieną, kai skaisti saulė glos
tė pajūrį ir gražiai sužaliavusį pušyną, atvi-

m.)

Kaune mokė lietuvių kalbos kursuose, o 
nuo 1922 m. Lietuvos Universitete skaitė 
lietuvių kalbos paskaitas. Be to, taisė ir ly- rame ore vyko iškilmingas susirirtkiftias. 
gino naujų knygų kalbą, rašė, plačias kalbos *' 
kritikas ir lietuvių kalbos vadovėlius. Mi
rė 1930 — Vytauto Didžiojo — mėtaiš va
sario 23 d.

Ne be prasmės mes Jablonskį vadiname 
lietuvių rašomosios kalbos tėvu: tai jis pa
rašė pirmą ,.Lietuviškos kalbos gramatiką“ 
(1901 m.), tai jis nustatė mūsų kalbos ra
šybą, tai jis grynino jos žodyną. Dar ir da
bar mes oficialiai laikomės J. Jablonskio 
— Rygiškių Jono gramatikos rašybos.

J. JABLONSKIO ASMUO

Įvairūs kalbėtojai Sveikino ateitininkus, lin
kėdami kūrybinio darbo, pasiaukojimo ir 
entuziazmo.

Klausėmės visi — ir mažai ką suprantą 
gimnazistukai, ir judrūs studentai, ir sava
rankūs, subrendę veikėjai. Paskui, kai ta 
margaspalvė minia pradėjo skirstytą, fleii- 
kėtai atsidūriau prie pfof. j. Jablonskio 
stumiamos kėdės. Jis kažinką garsiai kalbė
jo, net nervavosi, o jo kalbos klausėsi būre
lis mano amžiaus berniokų.

Prislinkęs arčiau, pats padėjau stumti pro
fesoriaus kėdę ir susidomėjęs klausiausi jo 
aiškinimų. Jis, mat, supyko, kai kažinkoks 
senas ateitininkas, sakydamas kalbą, klai
dingai kirčiavo žodį „ateitininkas", balso

O ŠITAIP JAU SENIAI YRA

Paskutinjs, pats liūdniausias reikalas, tai 
tas, kurj „Laisvojoje Lietuvoje“ (1954. IV. 
15 Nr. 15, savąją politiką apžvelgiančiame

Tiesa, teko ir man, dar gimnazistu būnant, 
susidurti akis į akį su J. Jablonskiu, tačiau 
daugiau girdėjau apie jį iš savo vyriausiojo spūdžiu pabrėždamas antrąjį skiemenį: tei 
brolio Zigmanto, kuris ne tik klausė jo pa
skaitų lietuvių kalbos kursuose bei Univer
sitete, be tir dažnai lankėsi jo namuose, ei
damas jo asmens sekretoriaus pareigas.

maliai išsiugdęs 7 metų vaikas. Daktarų nuo 
mone, jis pasitaisytų, jei gautų specialius 
vaistus, kurie kainuoja 40 DM. per mėne
si. Motina kreipėsi tuo reikalu i BALFą ir 
gavo neigiamą atsakymą. Ji kreipėsi į vo

Vykintas. Apžvelgdamas mūsiškę lietuvišką
ją politiką, skyriuje „Dar dėl Sveikatos Fon 
do“, jis rašo šitaip:

„VLIKo pirmininko skambūs žodžiai: — kiečių Raudonąjį Kryžių ir negavo jokio at- 
saugokime lietuviškas gyvybes — bus tik 
tada realūs, kada VLTKas iš savo Tautos 
Fondo ar iš naujai sukurto Sveikatos Fon
do skirs lėšų tremtinių gyvybėms išsaugoti 
tiek, kad mirtingumas dėl maisto, vaistų 
stokos sumažės. Jau daug lietuvių be laiko 
nuėjo i kapus, kad niekas nesirūpina ių svei 
kata. Šit pora pavyzdžių. Didžiai nusipelnęs _ .
Lietuvai kovotojas J. G. guli Gautin^o sana mas būti trumpas, Stp, Vykintas davė tik 
torijoje. Kai paprasti partiniai žmogeliai gu- porą pavyzdžių, o jų, žinoma, daug ir visur 
Ii Davose, šio nusipelnusio rezistento aplei- tarp mūsų yra, šitokių nelaimingų ir niekur 

straipsnyje „Kada pagelbėsime nusipelniu- dimas yra didelis nusikaltimas prieš lietu- pagalbos nerandančių lietuvių. Tada, žinO- 
siems?“) kelia senatvės aprūpinimo klausi- vių tautą. Mums bus pasakyta: tai ne VLI- ma, kiek kitokioje šviesoje atrodo ir prašy
mą tiems, kurie geriausius savo gyvenimo Ko uždavinys. Šalpos reikalui vra BALFas. mas pagarbos kultūrai, kai žmonių gyvybė 
metus ir jėgas atiduoda bendriesiems tėvy- Šit kitas pavyzdys: B. šeimoje yra nenor- ir sveikata pavojuje.

ŠITAIP GAL BUS, GAL IR NEBUS

sakymo. Ar jūs įsivaizduojat lietuvės moti
nos skausmą dėl savo vaiko dalios? Ji pati 
susirgo nuo rūpesčių. Kas atsakys už šias 
dvi gyvybes?“

„Tūkstančiai kovojančių su mirtimi gyvy
bių šaukiasi VLIKo susirūpinimo: išsaugo
kime lietuviškas gyvybes."

Taigi, tai šitaip ir dar kitaip yra. Norėda-

(reikia tarti: ateitininkas):
— Jeigu rusas caro laikais — kalbėto J. 

Jablonskis — klaidingai kirčiuotų ruso Žodi, 
ji turbūt i Sibirą ištremtų. Jeigu esi ateiti
ninkas, tai nors pats taisyklingai tark savo 
pavadinimą. O dabar: ateitininkas, ateiti
ninkas...

Po to jis atsikvėpė ir dėstė toliau i
— Mes esame lietuviai (kirčiuoti skieme

nį „tu", i. K.). Vardininko linksnyje — lie
tuvis. Kaip nesmagu girdėti, kai daugelis 
sako: lietuviai, lietuvys (kirčiuodami pa
skutini skiemenį. J. K.). Lietuvis esi, tai tai
syklingai ir tarki

DRAUGIŠKUMAS

Senosios kartos žymus veikėjas J. J. Ba
čiūnas „Dirvoje“ (1954. IV. 29 Nr. 17,

Mus, jaunus gimnazistus, užintrygavo Lie
tuvos garsenybė — kalbininkas, Universite
to profesorius, mums įkyrėjusios gramati
kos autorius. Sulėtinę žingsnius, stūmėme 
jo kėdę gražiomis Palangos gatvėmis ir vis 
kalbinome, šnekinome.

Nežinau kuris ten iš mūsų paklausė:
— Pone profesoriau, gal galima Jus vežti 

aplinkiniu keliu? Ten daugiau žalumynų ir 
saulės.

ROŽANČIAUS KARALIENE
Ne tik Pranciškus, bet ir abi mergaitės 

kasdien karštai kalbėjo rožančių i sayo 
dangiškąją Motinėlę.

Tikrai įspūdinga, su kokiu rūpestingu
mu švš. Mergelė mokė vaikus melstis. 1918 
m. gegužės 9 d., kada bažnyčioje buvo ląį- 
komos Mišios mažąją Jacintą aplankė 
timoš Rožančiau^ Karaliene, kuri motiniš
kai mokė ją. kaip kalbėti rožančių, su mei
le apmąstant kiekvieną paslaptį.

Argi, visa tai atmenant, rožančius netu
ri ypatingos galios ir reikšmės, jeigu pati 
Rožančiaus Karalienė, tiek kartų patarusi 
jį kalbėti, nebūtų atėjusi atėjusi pati pamo 
kyti, kaip jį geriausiai sukalbėti! . .

Reikia pastebėti, kad,riuo.šfr. .Domliiiko 
laikų Viši šveHtiėjl ypatirigaį rftėgo rožttii" 
čių. Paminėkime nors kelis pavyzdžius.

ŠVENTIEJI IR ROŽANČIUS
šv. Dominikas, kuriam apreiškimo metu 

buvo duotas rožančius, pasakė: „Po brevi
joriaus ir šv. Mišių jokia malda nėra taip 
priimtina Jėzui ir Jo dieviškajai Motinai, 
kaip pamaldus rožančiaus kalbėjimas!"

šv. Bernardas mėgdavo sakyti, kad 
„Sveika Marija priverčia piktąją dvasią 
bėgti, o pragarą drebėti iš baimės."

Šv. Pijus V kasdien kalbėjo rožančių. 
Prieš lemiamąjį Lepanto mūšį pareikalih 
vo, kad visi tikintieji Kalbėtų ręzartčlų 
pergalės intencija, kartu jis patarė kiek
vienam kariui diioti geriausią ginklą — 
rožančių. Krikščionys lemiamame mūšyje 
palaužė turkų galybę!

Šv. Karolis Boromietls rožančių vadino 
„pačia dieviškiausia malda po Nekruvinos ,, 
Mišių Aukos“. Ne tik jis pats jį kklbėjfl 
kjrtu, su salto tkrfialš, bet įpareigojo kal
beli jį klierikus, o kunigams patarė, pa
brėždamas: „Jūs turėtumėte kalbėti ro
žančių taip dažnai, kaip galite“.

šv. Grignonas de Montfort pasakė: „Pa
stebėta, kad tie, kurie yra pažymėti atsky
rimo ženklu, kaip eretikai, atskalūnai ir 
garbėtroškos, nekenčia ir nepaiso Sveika 
Marija ir rožančiaus.“

šv. Jonas Chrhostomąs pasakė: „DieVaš 
val^o pasaulį, bet nialdoš Valdo patį Die-

šv. Alfonsas nuolat kartojo, o Pijus XII 
dar ir 1941 m. liepos mėn. priminė: „Tas, 
kuris meldžiasi, yra išgelbėtas; tas kuris 
nesimeldžia, yra pasmerktas!“

Arso Klebonas Šv. Jonas susijaudinęs 
pasakė; „Aš žinau kaiką stipresnio už Die
vą: žmogų, kuris meldžiasi. Jis priverčia 
Dievą pasakyti: „Taip“ vietoje „Ne“':

lus XII 
: „Tas,

--——_ rg»..~^a.

PAMALDOS
BRADFORD — gegužės 16 d.. 12.30 vai.
MANSFIELD — gegužės 23 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — gegužės 30 d., 11 vai.

S

BR. DAUBARAS

mo- 
Ka

reikalavo daug darbo jau ir todėl, kad ba- kas, — flirtavo senyvas, padžiūvęs, kvepian žydė, įsispraudusi tarp statinių, nuo ku- 
liaus komisija pakvietė ją rengiamai loteri- čiame kambaryje stipriais kvepalais įsikve- 
jai surinkti fantus iš Senamiesčio prekybi- pinęs fabriko savininkas.
ninku ir įmonių, iš anksto apie tai paskelb-. Draugiškoje nuotaikoje, savininkui talki-
dama dienraščiuose, šitoksai paskelbimas ninkaujant, Lintgertienė pasirinko įvairių rū- 
kuteno Lintgertienės savimeilės ir garbės šių gaminių, iš anksto pažadėdama, kad 
trokštančią, jautrią ir sentimentalią širdį.
Visiškai tarnaitės globai palikusi namus, 
kuriuose be jos, vyro ir tarnaitės nebuvo

rių sklido aštrus, alkį žadinantis, sūdytų sil
kių kvapas. Ant ilgų, pajuodusių lentų, gu
lėjo sustingusios, išsipūtusiais pilvais vėgė
lės, sidabrinės spalvoj lydekos, auksiniai, 
apvaliomis žiotimis ešeriai, žvilgą, kultuvės 
dydžio lynai, o kraitėse raudonakės kuojos 
ir kilbukai. Spižiniuose puoduose smilko 
beržiniai anglys, tarsi jie čia būtų užkurti 
pagerbimui upių įr ežerų gelmių gyvento
jams, paskutinioj jų kelionėj.

—- Afrikoniškos kanarėlės! Ciulbonėlės, 
margaspalvės! Gieda dieną ir naktį! Atke
liavusios iš Juodosios žemės! Muzika — ne 
paukščiai! Šiandien tik už tris litus pora! 
Patelė ir patinėlis. Trys litai! — šaukė už— 
kimęs Vladis, augštai iškėlęs narvelį su zy
lėm.

Lintgertienė stabtelėjo- — Gražus ir ne
kasdieniškas fantas spaudos baliui, — greit 
ji sugalvojo ir priartėjo prie pastatytų nar
velių.

Įgudusi Vladžio akis tuoj pat pastebėjo 
dėmesio vertą pirkėją. Jis, nebaigęs sakinio, 
nuleido narvelį, mandagiai linktelėjo galvą 
ir kiek įmanydamas graudžiau, prisimeili
nimo balsu, tarė:

— Pažvelkite, poniute, į jų plunksneles, 
į akutes. Tai Rojaus paukšteliai... Pasirink
tinai — porelė keturi litai. Jei norite, atei-

per spaudos balių pirmąjį valsą sušoksianti 
su aukotoju, o jos gera pažintis su redakto
riais spūstelėsianti juos atitinkamai spaudo
je įvertinti „Florance“ savininko duosnu- 
mą ir spaudos rėmimą. Po juodos kavos ir 
poros likerio stiklelių, jie išsiskyrė, kaip se
ni ir labai geri bičiuliai.

Šitoks laimėjimas kėlė Lintgertienei nuo
taiką, ir ji jau buvo beketinanti skubėti ka
vinėn ir pasigirti draugėms apie pasisekimą, 
bet, prisiminusi, kad namuose nebeturinti 
citrinų, iš Jonavos gatvės pasuko į Senamies
čio turgų, kurio triukšmingas gyvenimas, 
išdėstytos prekės ir pardavėjų šūkavimai vi
sada ją viliojo. Taupumo priedanga ji daž
nai čia atsilankydavo su tarnaite maisto pro
duktų, ar šiaip menkniekių nusipirkti.

Turgavietės prekyba buvo pačiame įkarš-

Senutė motina, išnuomavusi Algiui vir
tuvėje guolį, bando susipešusius sūnus 
skirti. Faustinas, vyresnysis sūnus, par- 
stumia ją. ir ji nebeats’gauna. Pakvies- jokio gyvo sutvėrimo, per dienas ji energin
iai policijai broliai (skundžia Saulaitę 
būk jis apiplėšimo tikslu užmušęs jų mo
tiną. Tuo laiku iš naktinio restorano grįš 
ta dvi šuranaltės. Su jaunesnlaja, Janina, 
Saulaitis virtuvėje trumpai pasikalba, 
paaiškindamas visą (vyk(. Policija patiki 
brolių parodymams ir Išsiveda (tartąjį. 
Po motinos mirties Šuranų bute tarp se
serų ir brolių vyksta ginčai ir nesutari
mai. Vyresnioji palieka namus ir išsike
lia pas savo busimąjį. Jaunesnioji, išpir
kusi iš sadistiškai kankinančio brolio 
zyles, paleidžia jas. pati nutarusi nebe
grįžti pas brolius.

gai lankė Senamiesčio prekybininkus su au
kų lapais. Karakulinis apsiaustas, skoningų 
linijų tamsaus pliušo skrybėlaitė, su sidabri
ne strėlės formos sagtele, juodi šilti batu
kai, papuošti autelių kraštuose baltais kai
leliais, trisdeišmt penkerių metų amžiaus ir 
šalčio {raudinti veidai buvo tie veiksniai, 
tirpdinę ir kiečiausių šykštuolių širds, kai jų 
prekybos duris praverdavo Lintgertienė su 
aukų lapu. Muilo ir kvepalų fabriko „Flo
rance“ kontoros tarnautojui ji padavė savo 
vizitinę kortelę, pareiškusi norą matytis su 
pačiu fabriko savininku,

— Lietuvišką spaudą aš palaikau nuo pat 
pirmas lietuviški laikrašti pasirodymas. Ma- tyje. Kiekviena turgaus dalis gyveno saviš- 
no fabriko reklamas buvo pirmieji. Tik ku gyvenimu, turėjo specifinį kvapą, pirkė- 
daug vėliau pasekė mane ir kitos firmos, — jus ir pardavėjus. Lintgertienė pasuko pro 
pareiškė stipriu Senamiesčio gyventojų ak- išsirikiavusius malkų, šieno, grūdų ir linų 
centu fabriko savininkas, sužinojęs Lintger- vežimus, kvepiančius sakais, spaliais ir švie- 
tienės vizito tikslą. Jis rodė viešniai naujau- žiai išdirbtais avikailiais. Už storos, arklių 
sias savo gaminių muilo, dantų pastos, plau nukramtytos vienos kartės tvoros, paaug- kite į mano šiltadaržius, ir įsitikinsite, ko
kams tepalų ir kvepalų rūšis, girdamas jų liai čigonai mankštino kuinus, virve pažabo- kie jų balseliai. Tik čia, šitokiame šaltyje,

prieškalėdini įvykį traukinyje. Nors dar ir kokybę ir savo išradingumą. ję. Vyresniųjų šmaikštūs botagai kapojo orą jos nepratusios giedoti. Šiltame kambaryje,
sakydavo Lint- nebuvo reikiamai pailsėjusi po „Lopšelio“ — Spaudos baliui aš paaukosiu šių prekių ir parduodamų arklių kulnus, tempiamų už arba saulėtą dieną, nuo jų giedojimo širdis

gertienė draugėms — jis įlipo į vagoną trau naudai labdaringo baliaus, kuriam ji, vie- už 100 litų. Jūs, ponia, pagal savo skonį tu- pavadžio piemenų ir pusbernių. verkia... Jei nepatiks — aš visada jums grą-
kiniui pilnu greičiu einant ir iš jo dingo, kai toje N. Metų vizito,paaukavo 30 litų ir apie rėsite pasirinkti. Jūs žinote, kad spaudą aš — Dvylika šmelcuvkės už pušį litas! Pa- žinsiu pinigus. Gal dvi poreles, poniute, tai
įvažiavome į tunelį, palikęs penkiasdešimt tai visų laikraščių kronikose nuskambėjo, remiu, nes spauda, tai — armotas, kuris vis- niteli, už pušį litas dvylika štukės šmelcuv- bus visas teatro choras... 
litų, nors neturėjo pinigų nė biletui! Šito- Lintgertienė su ypatingu atsidėjimu ruošėsi ką nušauna, taip, kaip gražius ponius akys kės! Patys burnoj tirpsti. Prašom, prašom!
kį elgesį galima matyti tik filmoje. Ir, tikė- tradiciniam spaudos baliui. Pasiruošimas — pažiūri į vyrą, ir anys minkšti, kaip šil- — siūlė silkes Lintgertienei išpūstų žandų

TRUMPA PIRMOS DALIES 
SANTRAUKA

Algis Saulaitis, Kultūrtechnikos 
kyklos mokinys, mokyklą paleidus
lėdų atostogoms, nebeturi* kur vykti, 
nes jį priglauduslos sesers vyras atsisa
ko toliau išlaikyti. Gavęs iš mokyklos 
sargo kelis centus, jis išvyksta „zuikiu" 
Kaunan. Po nuotykingos ir rizikingos 
kelionės traukiniu, kurios metu susipa
žįsta su puošnia Kauno poniute Stase 
Lintgertlene, Siūlaitis pasiekia Kauną. 
Žaliakalnyje, nuskurdusiame rajone, Su
tanų šeimoje, kurios jauniausias narys 
Vladis, verčiasi zylių prekyba, Algis ran
da prieglobsti. Tačiau jau pirmąją nak
tį tarp brolių šuranų įvyksta peštynės.

Stasė Lintgertienė jau seniai buv pamir- kit, aš jaučiu, kad jis yra iš labai geros šei- 
šusi keistuolį berniuką, Kultūrtechnikos mo- mos, — užbaigdavo ji pasakojimus, pati 
kyklos auklėtinį, netikėtai įsibrovusį į jos dažnai pabrėždama apie savo ir vyro augš- 
vagoną ir nelauktai dingusį tunelio tamsoje, tą kilmę ir „geros šeimos“ auklėjimą.
Sį įvykį ji ne tik savo vyrui, bet ir kavinės Mėsėdžio balių sezonas, balinių suknelių 
draugėms kelis kartus papasakojo, saviškai įr kitokios aprangos siuvimosi rūpesčiai, 
pagražindama ir penkeriopai padidindama Stasei Lintgertienei visiškai užpūstė aną 
jos duoto banknoto sumą.

— Galit įsivaizduoti, —

Mėsėdžio balių sezonas, balinių suknelių

(b . d.)

2



Nr. 19 (349) EUROPOS UgTĮUVIS 3

Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

ilBLS-gos KONFERENCIJA
Liepos 31 d. ir rugpjūčio 1 ir 2 d. Lon

done, Lietuvių Namuose, Centro Valdyba 
numato kviesti DBLS-gos Centro organų, 
apygardų ir skyrių valdybų narių konfe
renciją. Jos metu bus skaitomos paskaitos, 
svarstomi ir diskutuojami įvairus mums 
rūpimi klausimai — Lietuvos byla, tarp
tautinė. politinė padėtis, DBLS-gos organi- 
žacinlši reikalai, lietuvių įsikūrimas šiame 
krašte, švietimo, spaudos ir kt. reikalai ir 
klausimai. Smulkesnė konferencijos progra 
ma bus paskelbta vėliau.

STEIGS STOKE ON-TRENT DBLS 
SKYRIŲ

. Š: m. gegužės 22 d-; šeštadienį, 6 vąl. va
kare Ineya Arms Hotel patalpose. Stokė- 
on-Trerit, šaukiamas apylinkėj gyvenančiu 
lietuvių steigiamasis susirinkimas, DBLS 
skyriui įsteigti.

Ta proga iniciatoriai yra pakvietę atvyk 
ti DBLS pirmininką M. Bajoriną ir Centro 
Valdybos vicepirmininką kun. A. Kazlaus-

. Sekmad.ienį, gegužės 23 d., bus .laikomos 
fiirmtjš Šiojė apylinkėje liėtiiViarris pamal
dos Sacraed Heart bažnyčioje, Station Rd.

Visi lietuviai, nors jie ir nenorėtų būti 
Sąjungos nariais, maloniai kviečiami tą 
dieną atvykti į susirinkimą ir pamaldas.

VYKSTA I NOTTINGHAMĄ
DBLS Centro Valdybos sekretorius inž. 

J. Vilčinskas šeštadienį, gegužės 15 d. Vyks 
ta į Nottinghamo Apygardos suvažiavimą.

NIDOS KNYGŲ KLUBO PRANEŠIMAS
Nors dar iki šiolei ne visi skaitytojai, ga

vę pirmąjį Nidos Knygų Klubo leidinį —• 
istorinę apysaką „’Žalgiris", atsakė į pa
siųstus su knyga kvietimus, tačiau jau pra 
dėtas spausdinti naujas leidinys birželio 
mėnesiui — Br. Daubaro „Duonos bejieš- 
kant". šioje knygoje atpasakota Renatos 
Lipertaitės išgyvenimai Rytprūsiuose ir 
okupuotoje Lietuvoje, kur ji. bado verčia
ma, rado duonos ir prieglobstį.

Ir šios knygos, kaip ir ateityje Spausdi
namų, kaina ta pati — tik 3 šilingai.

Ateityje, Vokietijoje gyvenantiems skai 
tytojams. bus siunčiamos sąskaitos, kas 
palengvins jiems atsiskaitymą.

Visi tie, kurie norėtų už 3 šilingus gauti 
šią knygą ir iki šiolei nėra įstoję į Nidos 
Knygų Klubo narius, prašomi parašyti sa
vo adresus ir šito užlėks, knygai gauti.

BALIUS VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
PAREMTI

Pirmą kartą Londone ruošiamas balius, 
kurio visas pelnas skiriamas Vasario 16 
Gimnazijas mokiniams paremti, šitoksai 
balius įvyks gegužės 22 d., šeštadieni, ).3O 
vai.. Lietuvių Namuose, 43, Holland Park.

{ėjimas nemokamas. Veiks baras, bufe
tas, turtinga loterija. Gros geras orkestras.

Lietuvių Klubo Valdyba.

RŪPINASI EUROPOS LIETUVIŲ ŠALPA 
- . „ ~ Iš New Yorko Balfo Centras praneša:
LANKĖSI GIMNAZIJOJE f §iuo metu BALFas rūpinasi šalpa Europo-

Gegužės 4 d. DBLS CV vice pirmininkas kančių 10.000. lietuvių, kurių didžioji - - - ....................... dalis yra vąk> Vokietijoje.
Sumažėjus BALFo ištekliairis, veįk teko 

atsisakyti nuo Anglijoje, Belgijoje ir Švei
carijoje ir Švedijoje gyvenančių lietuvių 
šelpimo. Šiuose kraštuose pragyvenimo są
lygos palyginus su Vak. Vokietijos, Austri 
jos, Prancūzijos ir Italijos, pragyvenimo 
sąlygomis, yra daug geresnės. Nedarbo ar 
ligos atveju minėtose šalyse gyveną lietu- 
yįai kali pasinaudoti socialine globa, kuri, 
kaip kur; pavyzdžiu), Švedijoje, yra daug 
stipresnė nei Vokietijoje.

Tuoj po karo BALFas Švedijos letuviąm 
teikė gana stiprią paramą, nes tada naujai 
atbėgusiems iš Lietuvos buvo reikalinga 
skubi pagalba, be to, ano meto daug dides
ni BALFo ištekliai leido tokią paramą teik 
ti.

Nors BALFas Švedijoje pastovios šal
pos nevykdo, bet ten laiko savo įgaliotinį, 
kuriuo dabar yra p. V. Blažys. Jo darbas 
ir tarpininkavimas yra reikalingas atski
rais išimtinais atvejais. Švedijoje esančio 
įgaliotinio vaįdmuo būtų labai reikšmin
gas, jei kartais atvyktų naujų pabėgėlių .iš 
Lietuvos ir kitais nfe'niirnatytflįs atyejais. 
jgąlįotino pareigos, kurias dabar diria p. 
Blažys,.yra garbės tarnyba, ir už tai jokio 
atlyginimo jis riegauha.

Neapmokamų įgaliofiriių BALFas tūri įr 
kituose kraštuose, kurie atskirais atvejais 
tarpiriirikauja tarp pagalbos rėikalingų nu
kentėjusių ir BALFo. Tai padeda BALFui 
geriau orientuotis, kai į jį kreipiasi atskiri 
asmenys prašydami paramos.

prof. S. Žymantas lankėsi Vasario 16 gim
nazijoje. Susirinkusiems Vasario 16 gimna. 
zijos mokiniams prof. Žymantas perdavė 
DBLS Centro Valdybos ir D. Britanijos lie 
tuvių širdingus sveikinimus ir linkėjimus.

Vasario 16 gimnazijos direktorius A. 
Giedraitis prašė prof. Žymantą pasveikin
ti jo įr Gimnazijos vardu Lietuvos Ministe- 
H LbHdohe B. K Balutį, DBLS C, Valdybą 
ir D. Britanijos lietuvius ir padėkoti jiems 
už Gimnazijos rėmimą

ŠOKĖJŲ GRUPĖ GRIŽO IŠ AIRIJOS
Šios savaitės pirmadienį Londono lietu

vių šokėjų grupė, vadovaujama J. Alki- 
mavlčiaus, grįžo iš Dublino, kur jie sėk
mingai dalyvavo tarptautiniame dainos ir 
šoklų festivalyje. Didžiausias airių dien
raštis „Irish Independant" trečiadienio ge
gužės 6 d. numeryje, labai šiltai atsiliepė 
apie lietuvių šokėjų grupę.

šį šėštadieri) gfigužėš 1.5 d., niūsų šokė
jams pagerbti Social. Klube, 3456 Victoria 
Park Rd. rengiamas specialus pobūvis — 
BSlitlė.

Kitanie numeryje spausdinsime platesnį 
reportažą apie mūsų šokėjų Viešnagę ir 
koncertą Airijos sostinėje.

EKSKURSANTAI IŠ VVEST WELLS
Šios savaitės savaitgalyje Lietuvių Na

muose viešėjo lietuviai ekskursantai iš šei
mų hostelio West Wells. Sekmadienio va
kare ekskursantai buvo nuvykę ’ Albert 
Hali tarptautinį šokių ir dainos koncertą

VIEŠNIOS IŠ AMERIKOS
5Vi seiėrys lietuvaitės KiBurytės gimu

sios ir augusios Amerikoje, pereitą šešta
dienį buvo atvykusios pasisvečiuoti į Lie
tuvių Namus. Panelės Kiburytės. paviešė
jusios kelias dienas Londone, išvyko ilges
niam laikui Europon, kur žada aplankyti 
Vokietiją, Šveicariją, Prancūziją, Ispaniją 
ir Italiją. Džiugu, kad šios lietuvaitės, gi
musios Bostone, labai puikiai šneka lietu
viškai. Vyresnioji 1937 metais buvo Lietu
voje.

JANINA LIUSTIKA1TĖ 
DAINAVO ALBERT HALL

Sekmadienio tarptautiniame šokių ir dai 
nos koncerte lietuvius atstovavo daininkė 
J. Liustikaitė, sudainavusi ariją iš operos 
Tosca. Koncerto pasiklausyti ir šokių pa
sižiūrėti buvo susirinkę apie 800 žiūrovų.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame DBLS Centrinio 

Skyriaus Valdybai už pakvietimą ir globą 
mūsų viešangės metu Londone. Taip pat 
esame dėkingi Lietuvių Namų maloniems 
šeimininkams, mus priėmusiems ir vaiši
nusiems, Londono Lietuvių Parapijos val
dybai ir lietuvių Soc. Klubui už vaišes; vi
siems lietuviams, suteikusiems nakvynę ir 
vaišes gerb. parapijos klebonui, kun. dr. 
Matualičiui už malonų atsisveikinimo žodį.

Mes džiaugiamės ir visada prisiminsime 
Jus, kaip vaišingus ir dideliu rūnesčiu 
mus globojusius, skaitlingai atsilankiusius 
į mūsų dainų vakarą. Todėl prašome Jūsų 
visų, brangūs londoniečiai lietuviai, priim
ti mūsų visų lietuvišką ačiū.

Šv. Cecilijos choro dirigentė 
choristai

ir

ŠOKĖJŲ PAGERBIMO VAKARAS
Londono Liet. Sporto ir Soc. Klubo val

dyba gegužės 15 d. 7 vai. vakaro ruošia 
klubo patalpose, 345a Victoria Park Rd. 
grįžusiai iš Airijos mūsų šokėjų grupei pa
gerbimo vakarą — balių.

Staliukai užsakomi pas Z. Jura.. Telef. 
SHO 8734. Gros labai geras orkestras. Įdo- 

sumi ir jvairi programa. Londoniečiai 
svečiais kviečiami dalyvauti.

ATOSTOGOS BE KNYGOS — 
ATOSTOGOS BE SAULĖS

Todėl jau dabar pasirinkime bent vieną 
atostogoms knygą. Gal tiks šitos:

Gliaudą — Gęstanti saulė — 14/8; St. 
Būdavas — Uždraustas stebuklas — 19 š.; 
Varpai skamba — 11 š.; St. Yla — žmonės 
ir žvėrys — 36/8; Daumantas — Partiza
nai už geležinės uždangos — 18.4 š.; Ba
lėnas — Giedra visad grįžta — 15 š.; kun. 
Burkus — Teresė Naumanaitė — 22 š. Ir 
dar 200 kitokių knygų. Prašantiems tuoj 
pat išsiuničamas knygų katalogas. Daino
ra Daunoraitė, 49, Thornton Ave.. London 
W. 4.

MIRĖ MUSU DRAUGAS
Balandžio 29 d. mirė 

čiulis JOHN FOSTER 
buvo diedlio išsilavinimo ir nemažos cner- 

; gijos vyras. Pirmą kartą jam teko susipažin
ti su Lietuva pačioje perei|o karo pradžio
je, 1939 m. rudenj. Lietuvą tuomet buvo už
plūdę tūkstančiai lenkų-karių ir civilių pabė
gėliui daugiausia iš Vilniaus krašto) Jie gel
bėjo savo gyvybes nuo sovietų tvano, užlie
jusio Vilniaus kraštą ir Lenkijos rytinę dalį.

Šių pabėgėlių išlaikymas Lietuvai kašta
vo keliolika milionų litų, nepaisant to, kad 

' ir specialiai sudarytas garsaus Hooverio ko
mitetas, ir londoniškė lenkų vyriausybė mė- 

: gino pabėgėliams gelbėti. (Tarp šių pabėgė
lių buvo ir maršalo Pilsudskio našlė, kuri 
su Lietuvos vyriausybės pagalba išsigelbė
jo ir dabar gyvena Londone).

Mr. Andersonas buvo priskirtas prie Hoo 
verio komiteto ir kaipo toks dirbo tūlą lai
ką Kaune ir Vilniuje. Būdamas Vilniuje, jis 
susipažino ir vedė kunigaikščio Radvilos (ži 
nomo drutuolio) dukterį. Sovietams okupa
vus Lietuvą 1940 m. ir likvidavus visas už
sienio organizacijas, Foster Anderson atvy
ko su savo jaunute ir gražuole žmona Rad
vilaite Londonan. Čia jis tuojau užmezgė 
glaudžius ryšius su Lietuvos Mihisteriu ir 

' juos palaikydavo' sunkiausiais mums laikais. 
Karo metu jis buvo paskirtas lektorium ang 
lų karininkų kursuose. Jis skaitė keliasde
šimt, jei rte kelis šimtus paskaitų, kurių me 
tu nušvietė ne tik apie Lietuvą, Pabaltijo 
valstybes, Lenkiją, bet taip pat tikroje Švie
soje parodė ir barbariškuosius sovietus. Tai 
buvo didžiai brangi paslauga ir Lietuvai, 
ypač tada, kada dėl suprantamų karo sąly-

Atsiųsta paminėti
Stasius Būdavas — Uždraustas stebuk

las. Romanas, 24.8 psl kaina 2 dol. ir 60 c. 
Dail, Alb, Bielskio Vircšlis. Išleido Gabi
ja, Brooklyne.

Gabija Nr. 5. Neperiodinis literatūros 
žurnalas, red, Stp. Zobarskas. 88 psl. Kai
na I dol. Išleistas Broklyne.

Prel. L.Tulaba — Kad kūrentųsi. Auto
riaus minčių rinkinys, pasakytų per radi
ją ar pamokslus. Išleido prel. P. Juras. 
Roma, 1954 m. 242 psl. Kietais apdarais. 
Kėina nepažymėta.

Lietuvių vaikų laikraštis Tėviškėlė, Ve
lykinis numeris. Spalvuotas. Redaguoja V. 
Vijeikis. Anglijoje metams prenumeratos 
kaina 22 šil.

Rezistencinis Visuomeninių ir Kultūros 
reikalų žurnalas Santarvė 4-5 numeris. Re
daguoja F. Neveravičius.

Kovo mėn. Karys Nr. 2. Skirtas Lietuvos 
Laisvės kovų invalidams pagerbti. Ilius
truotas. 32 psl. Kaina 50 c. Redaktorius Z. 
Raulinaitis.

CORBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Pereitą sekmadienį Corby lietuviai su
ruošė Motinos dienos minėjimą, į kurį be 
svečio kun. Kazlausko, laikiusio ta proga 
pamaldas ir skaičiusio apie mūsų motinas 
paskaitą, atsilankė du vietos katalikų ku
nigai. Airių kilmės kun. Cronin, padėko
jęs už kvietimą, ilgesniame žodyje pastebė
jo, kad prieš kurį laiką buvo nuomonės, 
jog lenkai yra vienį geriausių katalikai, 
tačiau dabar, kai ne tik jam. bet ir dauge
lio anglų kunigams teko pažinti lietuvius, 
jie visi mato, kad lietuviai puikiu susior- 
ganizavimu ir pavyzdinga laikysena pra
lenkė kitas tautas. Palietęs mūsų skriau
dų bylą, kun. Cronin pažymėjo, jog ir jam, 
airiui, teko pažinti tremties gyvenimo są
lygas, todėl jis ypač nuoširdžiai atjaučiąs 
lietuvių tautą. Tačiau airių tauta laimėjo, 
laimės ir lietuvių tauta, atgaudama savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Meninę programos dalį atliko L. šval- 
kus, paskaitęs savo poezijos kūrinius ir 
šeštadieninės vargo mokyklos visi 9 moki
niai, padeklamavę, sudainavę ir pašokę 
tautinius šokius. Juos visus šiai programai 
paruošė jų mokytojas J. Šablinskas, kuris 
per gana trumpą laiką ne tik šokti ir dai
nuoti juos išmokė, bet taip pat lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Corbiečiams gaila, kad 
šis lietuvis jų koloniją turės apleisti. L. 
Švalkus, taip pat patyręs mokytojas, nors 
ir negyvenąs Corbyje, pasižadėjo nepalikti 
cOrbiečių atžalyno be mokyklos ir J. šab- 
linskui išvykus, tęsti lietuviško žodžio ir 
rašto mokymą šeštadienio mokykloje.

ši iš tikrųjų gražų minėjimą suruošė 
DBLS Corby skyriaus valdyba, pirminin-

VOKIETIJA

geras Lietuvos bi- 
ANDERSON. Jis

NOTTINGHAMAS
APYGARDOS SKYRIŲ SUVAŽIAVIMAS

gų, nebuvo kitokių būdų „išsižioti" prieš 
sovietų darbus.

1946 metų pradžioje buvo nuvykęs Lenki
jon, jau komunistų užvaldyton. Jo tikrasis 
tikslas buvo patekti Lietuvon, ypač Vilniun, 
kuris jam ypatingai patikęs ir kuriame jis 
vedė savo žomną lietuvaitę. Išbuvęs Lenki
joj apie trejetą mėnesių, galėjo pasiekti tik 
Balstogę, .Lietuvos pasienį. Lietuva buvo 
jau aklinai ir nuo Lenkijos atskirta.

Pastaraisiais laikais jis svajojo apie Ang
lo-Baltic draugijos atgaivinimą, bet tam dar 
nebuvo reikiamai prinokęs laikas. Pagaliau 
ir jo sveikata pašlijo, ir jam neteko dauge
lio savo sumanymų įvykdyti.

Nepavyko jam kaip reikia ir jo šeimyni
nis gyvenimas: dėl didelio amžiaus skirtu
mo teko išsiskirti.

Jo atmintis pasiliks visada šviesi lietuvių 
tarpe, kuriems teko jį pažinti arčiau.

Pažįstamas.

BELGIJA

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
ABITURUENTAI 

BONNOS UNIVERSITETE
Šių mokslo metų Vasario 16 Gimnazijos 

išleistieji trys abiturijentai. gavę Velykoms 
gimnazijos baigimo diplomus, jau priimti 
Bonnos universitete vasaros semestrui.

Iš jų K. Dikšaltis studijuoja miškinin
kystę, P. Kazirskis ir L. Venclovas studi
juoja pirmame semestre biologiją, nors vė
liau, susipažinę su įvairiomis mokslo dis
ciplinomis, gal pasirinks to fakulteto ribo
se kitą šaką. Pirmieji du gyvena Pabaltie- 
čių Studentų S-gos bendrabutyje Annaber- 
go pilyje ties Bad Godesberg, o L. Venclo
vas pas savo netoli esančius tėvus.

Tuo būdu ir dabar Vokietijos universi- 
etuose pripažįstami Vasario 16 Gimnazijos 
baigimo diplomai. Oficialus gimnazijai tei
sių.suteikimas siejasi su krašto vyriausy
bės automatišku įsipareigojimu jos išlaiky
mui skirti biudžete sumas. To vengdama, 
krašto vyriausybė naujoms mokykloms 
pripažinimo teisių davimą delsia. Dėl jų 
gavimo toliau kovojama, o dabar gimnazija 
veikia viešai su krašto vyriausybės žinia, 
leidimu ir jos mokyklinių, sveikatos ir ki
tų įstaigų priežiūroje.

PINIGŲ PERVEDIMAI I VOKIETIJĄ
Vokietija blokuotoms sumoms, vadina

moms „Sperrmark“, nuėmė visą eilę suvar- 
žymų ir leidžia dabar ias tam tikromis 

tain kad sąlygomis pervesti į užsienį. Gerėjant Vo- 
--- . kieti jos finansinei būklei ir siaurinant su-

čėgužės 15 d šeštadienį, 3 vai Nottin- °PLiįžiečia“'dėkoja svečiui iš Briuselio, o 
ghame, Lylac Str kviečiamas DBLS Not- svejįaj taria ačiū už gražų velykinį lietu- 
t nghamo Apygardos visuotinis metinis- višką stal žeimininkei ir jos augintiniams, 
skyrių valdybų narių suvažiavimas. *****

Velykų šventės labai gražiai praleistos 
Lieže. Netikėtai sutikęs pamaldoms atvyk
ti kun. J. Dainauskas iš Briuselio pakėlė 
liežiečių velykines nuotaikas, t*!~ ’".J 
koplytėlėje susirinko visi į lietuviškas pa- ,- . , . . .. , ,maldas besilankantieji lietuviai. Paupietės varžymus špermarkių panaudojimui, jų 
Seselės, kur laikomos lietuviams pamaldos, kursas pastaruoju metu nuolat krito vadi- 
vaikučių irgi nepaleido tuščių į namus. Jos ”asl- _už doleri buvo galima pirkti vis ma- 
kaip tos gerosios Velykų bobutės, apdalino ^au špermarkių. Dabar, dar palengvinus 
lietuviukus velykiniai^ margučiais ir Ve- pervedimus, jų kursas beveik lygus nor- 
lykų zuikio šokoladu maltam dolerių kursui

Kur bus. kas nebus, bet pas Širvienę ti- Kadangi uzperkant špermarkes sugaišta- 
krai busi Trimis didokais automobiliais(ne savais, ne! lietuviukai sugužėjo į jau- ^r kanko proyizijai, tai prie dabartinio 2% 
kius naujakurės ponios Uršulės kambarius normalIu kursu'
pasigrožėti Velykiniu stalu, šventiškoje
Velykų nuotaikoje tirpte ištirpo iš lėkščių , nnrAdAmn
lietuviškai pagaminti valgiai ir užkandžiai. a
Apylinkės pirmininkas Pr. Sekmokas rado •?’ Jlrdn'
ir čia progos pakalbėti apie lietuvių aktua- 8 •<Litauisches Zentralkomitee vardu, 
liūs klausimus ir mūsų bendruomenės siunčiant juos su lydraščiu naujuoju Vo- UUS Klausimus ir mUSU OenarUOmeneS KraHn Vnldvhnc nr>tr»8n-
opius reikalus.

Po suvažiavimo, 7 vai.- vakaro, toje pat 
salėje Centro ir skyrių atstovams dalyvau
jant, rengiamas balius. Įėjimas tik su pa
kvietimais.

Nottinghamo Apygardos Valdyba
MOTINOS MINĖJIMAS

Jau seniai pastebėta, :kad, jei Notingha- 
mp lietuviai užsispiria ką nors padaryti, 
visuomet padaro ir tai nė bet kaip bet gra 
žiai, Įspūdingai. Pasiryžta turtėi chtorą 
ir po kurio laiko jau traukia giesmę ar dai 
Pą; pasirytžą surengti minėjimą, ir trūks 
plyš surengia.

Taip buvo ir gegužės Š d.. kada DBLS 
Nottinghamo skyriaus energinga t Valdyba 
pasiryžo ..paminėti gyvas ir mirusias moti
nas: ir žmonių apsčiai susirinko, Ir oras 
buvo pavasariškas, Ir programa — įvairi, 
įdomi.

Pirmiausia visi išklausė savo Mišių ir 
specialaus pamokslo. Pamaldų metu giedo
jo A- Maldučio diriguojamas choras, kuris 
ir labai nelengvose sąlygose dirbdamas, 
vis stiprėja, nusistovi. Įspūdinga buvo Li
bera prie gyvų gėlių vainiko, kuri prie al
toriaus atnešė dvi mažos mergaitės — Vy- 
dutė ir Birutė.

Tuoj po pamaldų visi susirinko parapi
jos salėje, kur jau laukė baltai apdengti 
stalai su užkandžiais ir garuojančia kava. 
Kai jau buvo kiek užkąsta, skyriaus pirm. 
J. Galbuogis pažėrė gražių miničų apie mo
tinas, pakvietė į garbės.prezidiumą moti
nų atstoves p. Raulinaitienę ir p. Vaino
rienę. kurios buvo apdovanotos gražių gė
lių puokštėmis, ir .papraše kun. J. Kuzmic- 
kį pasakyti kelis žodžius, kalbėtojas, iškė
lęs lietuvės motinos vaidmenį istorijos bė
gyje. pažymėjo, kad ir šiandien Lietuvoje 
ir tremtyje mūsų motinos atlieka patį at
sakingiausią ir gyvybingiausią darbą — 
mūsų atžalyno tautinį ir dorinį auklėjimą.

Po kalbos susirinkusioms motinoms ir 
svečiams pasirodė pats jauniausias atža
lynas — linksmai besišypsą vaikai, kurie 
vargu jau atsimena savo tėvynę. Gražu 
buvo klausyti, kaip jie vienas po kito įsi
jautė deklamavo eilėraštčus apie motiną, 
jautru buvo žiūrėti, kaip jie jaudinosi ir 
klydo, miela buvo klausyti, kaip jie daina
vo. štai tas jauniausias mūsų atžalynas: 
Vandutė Galbuogvtė, Janina Vainoriūtė. 
Birutė Radzevičiūtė. Juozukas Oželis. To
mukas ir Liudas Klumbiai, Sigitas ir Gai
lutė Domeikai. Turbūt įdomiausia buvo, 
kai mažasis Liudukas žemaitiška tarme, 
bet drąsiai, vyriškai, padėkojo mamytei, 
kad jį mažą užaugino.

Pabaigoje pirmininkas padėkojo visiems 
už atsilankymą ir talką ir pabaigė oficia
lią dalį. Po to dar ilgokai buvo kalbamasi, 
dalinamasi įspūdžiais, džiaugiamasi mūsų 
mažaisiais.

Buvęs

kietijos Krašto Valdybos antrašu:
(17a) Weinheim / Bergstrasse 

Postfach 233
arba j mūsų banko sąskaitas:

BADISCHE BANK, FILIALE MANHEIM 
bendroms sumoms:

*****
Limburge tenka apgailėti, kad nesant, rcrr------.t—~ . ..

kaip Lieže. gerų tramvajų ir kitų moder- Konto Nr. 3558 — Litauisches Zentralko- 
naus susisiekimo priemonių, nebebuvo gali- . .. mitee
ma smarkiau lietuviams susiburti nei į pa- Gimnazijos Namams:
maldas, nei suorganizuoti Velykinio stalo. Konto Nr, 3558a — Litauisches Zentralko- 
Tiesa, išvažiavus Žitkevičiams ir Jurkuvė- mitee, Sonderkonto Gymnasium
nams iš Limburgo, sumažėjo lietuviška . „ is'aįhyjnu*--
šeima,' o likusioji kažkaip dar sunkokai Konto Nr 3559 — Litauisches Gymnasium 
susirenka.

Waterschei Mickiai surengė šeimynišką 
švėnčlų subuvimą, švęsdami savo sūnaus 
Algimanto.Pirmosios Komunijos dieną. Ki 
tos šeimos” pasikvietė nuošaliau esančius 
viengungiu?, pasidžiaugti ir pasigardžiuoti 
veykiniu stalu ir vienu kitu lašeliu. Pirmo 
sios dienos vakare Hoevenzavel Turistų 
svetainėje susikimšo kuone iš visi; apylin
kių arčiau ar toliau besilaiką lietuviai 
šnektelti, sriubtelti ir treptelti, prisimenant 
lietuviškus pasilinksminimus gimtuose kai
muose.
išskfide'Tr vaikučiai ‘ij'ungH‘i^vietos* mo- politechnikume per' Lietuvos Raudonąjį kyklinf ir blžnvt n gyvėnima supranta- Kr^ill Pakirta Vasario 16 d. gimnazijos 
X LTd m™? abiturientui Povilui Kazirskiui.

_  Š. m. balandžio 21-22 d. posėdžiavo Eu- 
_ ropinė Parlamentinė konferencija, kuriai

K pirmininkavo buv. italų min. pirm, de 
Gasperis. Į konferenciją buvo stebėtojų 
teisėmis taip pat pakviesti Tautinių Euro-

SIELOVADOS TARNYBOJE GAUTOS 
AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS

Tėv. Alf. Bematonio vadovaujamoje Šie 
lovadoje gautos šios kunigų aukos:

kun. F. Narbuto. Norwood, Mass. 50 dol. 
Australijos kunigų: kun. Kemėšio 230 
DM, kun. P. Butkaus 93 DM, kun. Pr. 
Vaserlo (surinkta bažnyčioje minint Va
sario 16) 410 DM.
Antroji šveicaro donatoriaus Rolpho 

Kadangi Belgijoje lietuviai gyvena labai Ba,u,ma"n° stipendija studijuoti Zuericho j .. . . .. ... .. . . . rvnlrinohni Irnmo nor T lotinrAc Roiirinnon

ma, kad tėvai prisitaiko prie vietos papro
čių. Šiemet Pirmosios Komunijos priėjo 
Lieže Laimutė Morkūnaitė, Limburge — 
Algis Mickys, o iškilmingosios - 
Levifiskas. * * * *

mrtuU£ruošiaUr°užsi^^tamtetlstudentarns P** 84^ pilininkai. Lietuvai šioje 
trumpus kokios nors mokslo rūšies kursus. konferencijoje atstovavo Lietuvos atsto- 
Proga pasinaudodamas Liuveno studentas vas Paryžiuje Dr. S. Bačkis.
K. Petraitis Velykų atostogų metu buvo rp,r tt * 
nuvykęs Madrido universitetan ispanlsti- 11ALUA 
kos paskaitoms. Gerokai padirbėjęs, stud. "
Kazimieras grįžo su Madrido universiteto Vysk. V. Padolskio sukaktis. L.Osserva- 
išduotu diplomu ir gerai išmokęs ispanų tore Romano“ ir „Quotidiano" plačiau ap
kalbos. Linkime geros sėkmės darbščiam rašė šv. Kazimiero kolegijoje suruoštas 
liuveniškiui. iškilmes vysk. V. Padolskio 50 m. amžiaus

* * * * » sukakčiai atžymėti. Ta proga sukaktuvi-
Primeriame, kad norintieji gauti belgų ninką pasveikino kard. Pizzardo, arkiv. 

užsienio pasą (Titre de Voyage) ir išvažia- Samore. seminar, ir universitetų kongrega- 
vimo vizą, nebūtinai turi asmeniškai Briu- cijos sekret arkiv. Confalonieri, šv. Sosto 
selin prisistatyti. Užtenka užpildyti vieną nuncijus Lietuvai arkiv. Centoz ir visa ei- 

...» te žymių Bažnyčios dignitorių, lietu
vių ir italų veikėjų.

Šv. Petro bazilikoje Dr. J. Gailius, lietu
viškų transliacijų per Romos radiją vedė
jas. susituokė su p-1^ VI. Bankauskaite. 
Religines apeigas atliko vysk. V. PadolSkis, 
asistuojamas prel. Tulabos, Romos LB pirm 
kun. V. Mincevičiaus ir kun. Dabrovolskio. 
Liudininkais buvo Lietuvos ministeris prie 
Šv. Sosto Girdvainis ir pasiuntinybės at
tache St. Lozoraitis jr. Po religinių apeigų 

Comptabilite des Passe, Lietuvos pasiuntinybėj prie Šv. Sosto įvy- " v, .... ko vaišės.

klausimu, lapeli (gaunamapas kapelionus), 
pridėti 1 foto, savo „Carte d'ldentite (savo 
belgišką pasiuką), policijos ištikimybės 
liudijimą. DP kortelę ir viską nusiusti ad
resu: Bureau des Passeports, 133. Rue du 
Midi, Bruxelles. Po kelių dienu jie gražins 
nusiustus dokumentus ir paprašys atsiusti 
115 fr. už vizą ir pasą ir 3 f r už persiunti
mą (viso 118 fr). Pinigus siųsti plonutėje, 
melsvoje pašto perlaidoje, užrašant pasų 
įstaigos pašto čekio numerį: CCP 103.258, 
toliau adresas: C
ports, Avenue des Arts 25, Bruxelles. (Pra
šoma išsikirpti).

Vysk. V. Padolskio sukaktis. L.Osserva-

Dainos Konkursas
Paskelbtas lietuviškos dainos konkursas 

visai Lietuvos Skautų Brolijai plačiame 
pasaulyje. Juo norima atgaivinti lietuviš
kąją dainą, kad ji vėl paplistų po visus 
skautu vienetus. Konkursas pradėtas Š’.m. 
balandžio 23 d. ir bus baigtas gruodžio 31 
d. Apskritai, lietuvių skautų gyvenime pa
stebimas vis gyvėjantis veikimas ir kitose 
srityse.

At A Seselė Marija Agnietė
Tongeren mieste šiemet balandžio 8 d. 

Viešpats pasišaukė amžinybėn lietuvaite 
sesele iš Pikpuso vienuolyno. Gimusi 1903- 
metais Rimgailiuose, 1932 m. atvyko Olan- 
dijon ir Meerssen'e įstojo į vienuolyną. Il
gus metus buvo Olandijoje, vėliau Petit- 
Rechain prie Liežo ir paskiausiai Tonge
ren (Limburge). Seselė buvo siuvėja. Vi
sad giedrios nuotaikos, taip kad ją visur 
pamildavo. 1951 metais operuojant rastas 
vėžys, kuris ją griaužė tris metus, kol jau 
13 metų negaudama jokių žinių iš žemiškos 
tėvynės, iškeliavo Amžinojon. Tebūna, se
sele Marija Agniete, lengva tau ši žemelė.

_ * * ♦
Įtakingas Romos dienraštis „II Tempo“, 

š. m. balandžio 28 d. vedamajame atsaky
damas į Malenkovo kalbą Aukšč. Sovietų 
prezidiume dėl tariamo galimumo kapita
listiniam ir komunistiniam pasauliui gra
žiai sugyventi šalia vienas kito, pareiškė: 
„kiekvienas valstybės galva, kai kalba sa
vo tautai, duoda įvykių vaizdą, reikalingą 
pasiekti norimiems tikslams; bet kas prisi
mena. kokio liūdno likimo susilaukė visos 
Sov. Sąjungos sutartys, sudarytos su Suo
mija, Estija, Lietuva. Lenkija, Japonija, 
žino, ką galima galvoti ir apie šiuos pa
skutinius pasiūlymus dėl darnaus sugyve
nimo tarp dviejų pasaulių"...

PRAŠO ATSILIEPTI
Orancą, atvykusi iš Vokietijos i 
1948 metais, prašo atsiliepti jo gi-

Jurgi
Angliją . _ _______
minaitls Julius Andriušaitis, gyvenąs Ka
nadoje. J. Andriušaitis, 444, Woodman Ave 
London, Ontario, Canada.

ALBINĄ RIPKEVIČIŲ, prieš tris metus 
gyvenusi Coventry, 2 Lynton Rd., England,

kaujant energingam pirmininkui Kuka- prašo atsiliepti Marijona Baršauskienėj 
nauskui. 634 E. 127 Str, Cleveland 8, Ohio, USA.

skausmais, kas jį balandžio paskutinėmis 
dienomis privedė prie balsios nelaimės. 
Ilgu įrankiu darbovietės rūsyje susižalojo 
vidurius ir plauičuS. Tik skubi pagalba ir 
greita operacija įgalino nelaimingojo gy-

Skaudi nelaimė
Iš Limburgo neseniai išvyko Žitkevičių 

ir Jurkuvėnų šeimos. Pirmoji apsigyveno 
Bostone, o pastaroji nuvyko į Sioux, kur _ . „
apsistojo liežiečio K. Žolpio bute. J. Jur- vybę išlaikyti, 
kuvėnas gavo darbą ir nugalėjęs įsikūri- ♦ ♦ ♦ ♦ •
mo sunkumus, pradėjo apsiprasti. Pradžiai Balandžio pabaigoje iš Waterschei Vo-
visi apylinkės lietuviai ir amerikiečiai- gel- kietijon pas žmonos tėvus išvyko Vaclo- 
bėjo kuo kas galėjo. Nežinia ar ilgo vargi- vas Krupėnas. Dauguma nevedusių vyrų, 
nančio kasyklų darbo pasėkoje, ar nuo ko gavę atostogų pinigus, išvyksta užsivilkti 
kito, Jurkuvėnas skundėsi aštriais galvosPąrbo ir Sargybų kuopų vyrų uniformas.
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DIENOS RŪPESČIAIS
1945 metais, gegužis 8 d., pasibaigi karas 

Europoje. Laisvieji ir pavergtieji žmonis ti
kėjosi, kad ši diena karo išvargintam pasau
liui atneš laisvę ir taiką.

Deja, sunkią hitlerinę okupaciją pakilusi 
ir tos laisvis ir taikos ištroškusi Europos da
lis liko naujo ir dar baisesnio totalitarizmo 
pavergta. Si Europos dalis šiandien neturi 
nei taikos nei laisvis.

Tačiau ir likęs laisvasis vakarų pasaulis 
devynerių metų karo pabaigos Europoje su
kakties išvakarise patyri sunkų smūgį. Rau 
donasis agresorius tai dienai pateiki vaka
rams „dovaną“; pagarsėjusi, nuo kovo 13 
dienos vedusi nepaliaunamas kautynes, Dien 
Bnie Phu kaime sukurtoji tvirtovė, krito 
raudonosios bangos užlieta.

Sunkią dieną turėjo išgyventi Paryžius 
1954 metų gegužės 8-tąją. Antrojo pasauli
nio karo pabaigai atžymėti vėliavos buvo iš 
keltos, vyko karinis iškilmės, bet tauta šir
dyje nešė gedulą už 4000 žuvusių Dien Bien 
Phu tvirtovės gynėjų, trečdalio visos tvirto
vės įgulos, kurios svetimšalio legiono dali
niuose galėjo boti ir lietuvių.

Ne vienas mūsų, išgirdęs apie Dien Bien 
Phu kritimą, pergyveno tam tikrą moralinį 
smūgi- Ne todėl, kad šią tvirtovę būtų buvę 
galiam atlaikyti. Praktiškai, ši tvirtovė nega
lėjo būti apginta, tuo labiau, kai komunis
tai jai paimti sutrauki dideles pajėgas ir sun 
kią artileriją. Prancūzų karinei vadovybei 
tai buvo nelaukta. Bet komunistai rimtai pa 
žiūrėjo į saVo uždavinį ir ėmėsi nemažų pa
stangų, kaip tik nuo Berlyno konferencijos 
pabaigos, žymiam kariniam laimėjimui In
dokinijoje pasiekti. Tuo tarpu vakarai atvy
ko į Ženevą net nesutarę, ko jie patys nori. 
Tačiau Dien Bien Phu kritimo esmė nėra 
karini. Tvirtovė buvo ginta heroiškai, ge
nerolas de Castries ir gailestingoji sesuo Ge
nevieve de Gallard Terraud liks karžygiš- 
kumo ir pasiaukojimo legendarinėmis as
menybėmis. Bet tokiu pat heroiškumo ir pa 
siaukojimo pavyzdžiu buvo suomių karas 
prieš Sovietų Sąungos agresiją, Varšuvos

Nepatinka Kersteno Komisijos Darbai
Sniečkus Maskvoje puolė Kersteno komi

tetą ir veiksnius. Balandžio pabaigoje Mask 
voje sušaukta Sov.' Sąjungos Aukščiausioji 
Taryba, kaip paprastai,, „vienu balsu" pa
tvirtino ankstesnius nutarimus ir patvarky
mus, Krymo įjungimą į Ukrainos teritoriją, 
draudimą svetimšaliams tuoktis su TSRS pi
liečiais etc. Vienu kitu menkesniu klausi
mu, norint pademonstruoti žodžio „laisvę“, 
buvo leista kai ką ir pakritikuoti.

Ta proga savo pasakytoj kalboj ir A. 
Sniečkus reiškė nepasitenkinimą, kodėl ligi 
šiol Lietuvoje nepastatytas superfostato fab 
rikas, nurodė, kad reiktų ir automobilių — 

- traktorių atsarginių dalių fabriko, maldavo, 
kad TSRS elektrinių ministerija bent ligi 
1955 m. pradžios ištesėtų savo žodį ir „pla
čiu frontu pradėtų statybą“ pažadėtosios 
prie Kauno pastatyti elektros jėgainės etc. 
Nurodęs, kad „šiais metais sukanka 10 me
tų nuo tos dienos, kai T. Lietuva buvo išva
duota nuo hitlerininkų grobikų", toliau to
kiais bolševikiniais ^terminais gyrė sovietiš
kiesiems imeprialistams laisvosios Lietuvos 
pavergimą: „Nugarmėjo praeitį kapitalis
tai, dvarininkai, buožės, lupikai,... Lietu
vių tauta, įžengusi į tarybinį vystymosi ke
lią, įsigijo savo laimę broliškoje TS tautų 
Šeimoje, pasiekė didelius laimėjimus ūkinė
je ir kultūrinėje santvarkos stiprėjimas“. 
Toks didelis, jog toli gražu nepasiekiamos 
tos normos, kokios buvo gaunamos Lietu
vos žemės ūky Nepriklausomybės laikais. 
Todėl ir pats Sniečkus buvo priverstas to
liau prieš visus apkaltinti pats save, prisi
pažindamas, kad „vystant gyvulininkystę 
pas mus yra daug trūkumų, ir mums reikia 
padėti daugiau pastangų, kad jvykdptume 
planines gyvulių, visų pirma karvių skaičiaus 
padidinimo, gyvulininkystės produktyvumo 
pakilimo užduotis.... Grūdinių kultūrų 
derlia?daugelyje respublikos kolūkių dar ne 
pakankami, nors mes turime visus galimu
mus išauginti gausius derlius.... Mes dar 
nepakankamai išnaudojame esamas galimy
bes pramonei toliau išvystyti". Sniečkaus 
pareiškimu, kolūkiečiai, girdi, jau net „ne
benori gyventi vienkiemiuose"__

Sniečkui labai nepatiko N. Lietuvos lai
kais išaugęs Lietuvos gaminių eksportas į 
Vakarus, o ypač JAV įstatymų leidėjų, Ker
steno koimteto ir laisvinimo veiksnių žygiai 
paskelbti laisvajam pasauliui, kaip faktiškai 
buvo pagrobta Lietuva, Latvija ir Estija, o 
Lietuvoje „priimta" P. Pakarklio su B. Se- 
reiskiu dar nespėta išversti iš rusų k. Gudų 
TSR konstitucija, vietoj jos santrumpą 
GTSR pakeitus tik į LTSR.... Kersteno ko 
miteto narius išvadinęs „dūkstančiais šmei
žikais“, „rykliais“, o veiksnių veiklą — 
„visokios komisijos, sudarytos iš Amerikos 
..■provokacijomis ir šantažu", kuriuos kurr 
kongresmanų ir jų talkininkų, lietuviškųjų 
buržuazinių nacionalistų atskalūnų“, Snieč
kus Kersteno komiteto kraštui laisvę stengės 
taip suniekinti: „Niekas nepalauš lietuvių 
tautos valios kurti savo laisvą ir laiimngą 
gyvenimą kartu su visomis TS tautomis“..

S. ŽYMANTAS

sukilimas ir lietuvių tautos sukilimas 1944- 
1948 metais. Dien Bien Phu' kritimas mumf 
turėjo priminti garsias ir tragiškas Lietuvos 
Laisvis Kovotojų kautynes Kalniškių miš
ke.

Dien Bien Phu nelaimė yra smūgis todėl, 
kad ji vaizdžiai parodė, jog visos sudėtos 
aukos buvo ir yra pasekmė klaidingos vaka
rų politikos, vakarų nusistatymo stokos, ne- 
ryžtumo, neapsisprendimo. Ar Dien Bien 
Phu kritimas ir šios tvirtovės gynėjų heroiz
mas pagaliau privers vakarus apsispręsti ir 
imti vertinti padėtį realiai, kad tuščia kalbė
ti apie reikalingumą taiką išlaikyti, kai re
alybėje vyksta karas, sovietų kurstomas ir 
remiamas.

Teisingai Ženevoje kalbėjo Pietų Korėjos 
atstovas Puyng; kuris sovietams, tariamai 
Azijos nacionalizmo gynėjams, kište priki
šo ką sovietai padarė su Europos pavergtų
jų tautų nacionalizmais, nurodydamas, kad 
sovietinės agresijos akivaizdoje pastangos 
sudaryti defenzyvinį bloką Azijoje yra tik 
pusiau priemonės. Jei rungiamas! su baisiuo 
ju smaugliu, tai nugalėti yra viena išeitis: 
sutriuškinti jam galvą, bet nelaikyti jį už 
Uodegos.

Po Berlyno konferencijos vakaruose buvo 
džiaugiamasi, kad toje konferencijoje laimė
ta, ir laikytasi vieningai. Tiesą pasakius, tas 
laimėjimas tik toks ir buvo, kad Molotovui 
nebuvo nusileista, tad jam Europos klausi
muose nebuvo pralaimėta. Bet Ženevos kon 
ferencijoj yra aišku, kad sutikdami su ta 
konferencija, raudoniesiems kinams dalyvau 
jant, vakarai pateko į spąstus. Molotovas 
Ženevoje jau nebe vienas. Greta jo yra rau
donosios Kinijos atstovas Chou En Lai. 
Kartu su juo yra Šiaurės Korėjos ir raudo
nojo Vientminh atstovai. Maža to, prasidė
jus konferencijai Indokinijos klausimu ko
munistai pareikalavo, kad būtų įsileisti kitų 
dviejų Indokinijos valstybių: Laoso ir Gam-

Lietuviai gerai žino, kas yra Sniečkus. 
Tai žmogus, kurį prieš mirdama prakeikė 
jo motina, kurio išsižadėjo giminės, kuris 
yra kaltas už tūkstančius mūsų tautiečių gy 
vybių, padėdamas okupantams išsiųsti juos 
į Sibiro tremtį. Tas pats žmogus, tikrasis sa 
vosios tautos išgama, dabar aukštindamas 
savojo krašto pavergimą kitiems tokiems 
pat bolševikiniams kvislingams, per sovieti
nės AT posėdį įrodinėja, kad, girdi, lietuvių 
tauta „amžiams pasisakiusi už draugystę su 
tarybinėmis tautomis“; jis žiauriausią oku
paciją vadina išlaisvinimu, savojo krašto 
kultūrinį ir ūkinį susmukdymą — „sužydi- 
mu.“ Šimtus tūkstančių nuo terorinio bolše
vikų režimo nukentėjusių mūsų tautiečių 
skelbia tariant okupantams „džiaugšmiftgą 
padėką“ už jų gerovės it laišvėš sunaikini
mą. Kai lietuvių radijo bei žinių tarnybos 
ir laisvoji spauda atkreipė lietuvių ir kitų 
dėmesį, kas iš tikro slepiasi už meno vardu 
suruoštos Maskvoje dekados, turėjusios lie
tuvių menininkų vardu reikšti padėką paver 
gėjams už jų rusinimą bei bolševikinimą, 
o tam spektakliui prieš išmestos milžiniškos 
pinigų sumos, kurių nė cento bolševikai ne
būtų išleidę ir neišleidžia, jei menas yra tik 
rai laisvas ir tikrasis menas, bet ne meno 
vardu pavadinta bolševikinė propaganda, 
tai dėl to Sniečkus plėšosi prieš savo duon
davius, skelbdamas lietuvių vardu tokius žo 
džius ir pereiškimus, kurių jie, laisvi būda
mi, neikados nebūtų pasakę. Visi, kas nors 
kiek arčiau pažįsta bolševikinį režimą, žino, 
kad bolševikai nepripažįsta nei tikrojo me
no, nei literatūros, jei jie daugiau ar mažiau 
netarnauja bolševikinei propagandai. Ta
čiau kad ir ką Sniečkus su Paleckiais ar 
Gedvilais bešnekėtų lietuvių vardu, tiek 
kraštas, tiek visi laisvajame pasaulyje gyve
ną mūsų tautiečiai ir mūsų tautos bičiuliai, 
o ypač ištremtieji Sibire, gerai žino tikruo
sius bolševikų kėslus ir klastingumą. Atėjus 
laikui, ir jie neišvengs istorijos teismo, kaip 
jo neišvengia visi savojo krašto ir savosios 
tautos svetimiesiems imperialistams išdavi
kai.

AT patvirtintoj Malenkovo naujai suda
lytoj TSRS ministerių taryboj vidaus rei
kalų ministeriu buvo toliau paliktas Krug
lovas, o iš jo ministerijos išjungtos ir vėl 
naujai atkurtos saugumo ministerijos minis
teriu — garsusis iš Lietuvos ir kitų Pabalti
jo respublikų išvežimams vykdyti instruk
cijų autorius I. A. Serovas, prie Berijos ėjęs 
saugumo viceministerio, o paskiausia vid. 
reik, viceministerio pareigas. Tai yra vienas 
iš nedaugelio aukštųjų MVD pareigūnų, 
pergyvenusių Berijos nuvertimą ir ligi šiol 
išsilaikiusiu aukštumoje. AT pirmininku 
(maždaug lyg ir prezidentu kitur) vėl „per
rinktas" A. Vorošilovas, sekretorium — 
Pegovas; pirimninko pavaduotojų išrinkta 
tiek, kiek yra sąjunginių respublikų, tarp jų 
— ir Joniškio apygardos „deputatas" J. Pa 
leckis, be to, pririnkta 15 prezidiumo narių. 
Patvirtintas TSRS vilstybinis 1954 m. biu
džetas; biudžetinėse sumose nurodyta, kad

bodijos „rezistencinių vyriausybių“ atsto
vai. Maskvos apetitas auga, šis reikalavi
mas, kurį palaiki Molotovas, aiškiai rodo, 
koks yra galutinas komunistų tikslas. Paskui 
Laosą ir Cambodiją seks dar Burma įr In
donezija. Komunistų įtaka Indonezijoje ir 
taip jau turėtų kelti nemažai rūpesčių.

Ženeva taip pat teikia gerą progą komu
nistų propagandai. Ženevoje yra susirinkę 
apie tūkstantis spaudos atstovų. Jų tarpe ne 
vien vakarų Europos ar Amerikos, bet ir 
Indijos, Siamo. Burmos, Egipto. Konferen
cijos nuobodiems posėdžiams vykstant per 
spaudos konferencijas vyksta kova dėl vie
šosios opinijos formavimo. Raudonosios Ki 
nijos atstovas Huang Hua svyruojantiems 
Indijos, Burmos, Egipto spaudos atstovams 
gudriai „komentuoja" vakarų atstovų pasa
kytas kalbas konferencijos metu. Ir, žinoma, 
visa kaltė už pasaulio nelaimes ir sunkumus 
suverčiama Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. Net šio pavasario šalto oro priežastis 
buvo konfedencialiai priskirta amerikiečių 
H-bombos sprogdinimams. Maskva ir ko
munistinė Azija yra aktyvi ir veiksimnga. 
Ir jie džiaugiasi laimėję pinhąjį rutidą kon
ferencijoje.

Šaltas karas Ženevoje ir kartšas Indokini
joje, tai kova dėl Tolimų Rytų. Rytai yra pa 
togesnėje padėtyje kalbėtis Ženevoje, negu 
vakarai. Vakarų padėtis toli gražu nėr& iėri- 
gva. Sustabdyti komunistų agresiją Indokini
joje, reiškia kariškai joje intervenuoti. Tam 
nėra pasiruošę nei anglai, nei pagaliau ame
rikiečiai. Didelis klausimas, ar vakarams 
būtų naudinga visai aktyviai įsijungti į In
dokinijos karą. Nes ar tai nebūtų tampymas 
smauglio už uodegos, vietoje triuškinti jaftj 
galvą. Antra, ar tai nereikŠtij įsijungimo į 
karą toje vietoje, kurioje Maskva norėtų? 
Bet, jei vakarai nebus pasiryžę veiksmingai 
Sustabdyti komunistų agresiją Tolimuose 
Rytuose, komunizmas gali ten palaipsniui 
galutinai laimėti, štai prieš kokią dilemą yra 
atsidūręs šiandien laisvasis vakarų pasaulis. 
Ir ne dėl kitų, bet dėl savo paties kaltės.

Lietuvių Enciklopedija leidžiama šiandien 
ypatingomis sąlygomis: svetur. Tai pasun
kina surinkti reikalingą medžiagą. Bet ji, 
taikydamasi prie šių dienų svetur gyvenan
čio lietuvio, užsimojusi būti žymiai lietuviš
kesnė už Lietuvoje leistąją. Taigi sunkiau 
surinkti kaip tik tai, kas šiandieninei Enci
klopedijai būtinai reikalinga. Vadinas, jai 
reikalinga didesnė ir rūpestingesnė talka.

Dar pažymėtinas vienas būdingas daly
kas : Enciklopedija leidžiama gana greitu 
tempu. Jei medžiagos laukiama ir ji pavė
luoja, atitinkamas tomas nelaikomas spaus
tuvėje, bet spaudžiamas ir leidžiamas į žmo
nes toks, koks jis yra, su visomis spragomis.

Norėdama išlaikyti savo lietuviškesnį po
būdį, Liet. Enciklopedija spausdina ne tik 
lietuvių istorijos, geografijos, literatūros ir 
kitus specialistų bendradarbių paruošiamus 
lituanistinius dalykus, bet ir mūsų lietuviš
kojo tremties gyvenimo pasireiškimus! lie
tuviškų kolonijų apfašyrtnis, apie lietuvius 
rašto, mokslo ir visuomenės žmones. Aiš
ku, pati redakcija negali visur surinkti me
džiagos, ir todėl ta gyvoji medžiaga L. En
ciklopedijoje bus tiek pilna, kiek susiras 
žmonių, kurie patalkina ir surenka tas vie
tos žinias. O talka čia vis reikalinga Skubi, 
nes apie gyvus žiftoheš ar tebedirbančias ir 
tebeveikiančias kolonijas negalima rinkti 
medžiagos labai iš anksto: ji pasentų, kol 
tomas išeitų.

Didž. Britanijos lietuvių gyvenimas papras' 
tai šykščiai teminimas bendriniuose lietuvių 
leidinuiose. Su spragomis jis ir.Liet. Enci
klopedijoje. Štai 1 tortu- visiškai neminima 
Alsaįer stovykla, kur savo metu buvo ne

Lietuvai tenka 1,741 milijardo rublių, Esti
jai— 1,179 etc. Rinkimai įTS AT rasti „Vi 
sose 639 rinkiminėse apygardose įvykdyti 
visiškai sutinkamai su TS konstitucija ir rin 
kimų į TS AT nuostatais“.

KAINAS MAŽINA', O VARGAS LIEKA 
TAS PATS

Komunistai neseniai kiek sumažino kai
nas maisto ir pramonės prekėms. Per spau
dą ir radiją Šaukiama, kad liaudies gerovė 
kyla, ir toji liaudis tuoj pat skatinama šok
ti į naują socialistinį lertktyriiavimą. Lietu
vos žmonės vėl privalė įtempti visas savo 
jėgas ir „Viršyti planus". Partija ir vyriau
sybė rado naują progą pasigirti tariamais 
laimėjimais. Tačiau iš tikro Lietuvos gyven
tojams tie kainų sunlažinimai neteikia dide
lio džiaugsmo. Jie mato, kad iš esmės gyve
nimas lieka tas pats. Lieka tas pats kolcho
zinis skurdas, lieka nors ir sumažinti, bet 
vis viena dideli ir dažnai neįstengiami at
likti privalomųjų pristatymų kiekiai, lieka 
toji pati sovietinė santvarka ir bolševikinis 
išnaudojimas. Pagaliau, ir visos eilės pagrin 
dinių maisto gaminių kainos paliktos tos 
pačios: sviesto, sūrio, bulvių, kopūstų, sil
kių. Iš viso pragyvenimo kainos Lietuvoje 
ir visoje rusų valstybėje lieka žymiai augš- 
tesnės už tų pačių gaminių kainas laisvose 
valstybėse. Tiesiog negalima lyginti sovieti
nio ir Vakarų pasaulio gyvenimo lygio, nes 
laisvajame pasaulyje, nekalbant apie JAV, 
gyventojų uždarbiai keleriopai augštesni. 
Nepaisant pokarinių sąlygų, jokiame Vaka
rų krašte gyventojai nėra taip nuskurdę, 
kaip Sovietuose. Net ir prabangos pragyve
nimui Vakaruose, jų gyventojai nepalyginti 
geriau gyvena už sovietinį pilietį, nes jų už
darbis pakilo dar daugiau, negu kainos.

Tai, ką komunistų partija ir vyriausybė 
dabar teikia saviesiems piliečiams ir paverg
tiesiems, tėra vieni trupiniai, nors priešin
gai per Vilniaus radiją tvirtintų Poviliūnas 
ar kiti sovietinio „rojaus“ augštintojai. Visa 
tai yra tik Sovietų valdžios noras apdumti 
savo piliečiams, o ypačiai užsieniui, akis. 
Tačiau laisvasis pasaulis labai gerai žino, 
kas dedasi Sovietuose, nors jie visokiais bū
dais žinias slėptų.

Kol bus sovietinė santvarka, kol žmonės 
bus suvaryti į kolchozus ir vyks nežmoniš
kas pavergtųjų išnaudojimas, kol Maskva 
sieks toliau plėšti pavergtuosius kraštus — 
kalbos apie gerovę bus tik tuščias pasigyri
mas. Lietuvos žmonės taip pat nepatikės 
Poviliūno, prekybos min. Mikučio ir kitų 
išvedžiojimais apie gyventojų skurdą vad. 
„kapitalistiniuose kraštuose". Visa tai, kas 
dedasi bolševikinėje imperijoje, komunisti
nė propaganda įžūliai primeta Vakarams. 
Kitas tautas apiplėšia, žiauriai išnaudoja 
darbininkus ir valstiečius, o dar šneka apie 
jų gerovės kilimą. Kad ir pvz. tautos ūkio 
išsiurbimas apsiginklavimui nėra toks žy
mus, kaip rusų valstybėje. Dabar tie sovie
tiniai propagandininkai pirštais nurodo JAV

MUSU GYVENIMO SPRAGOS 
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOJE

lik gyvenama, bet ir lietuviškas darbas dir
bamas, nutylimas jumoro laikraštis Apuo
kas ir t. t.

Šitų spragų bodėdamasis, Liet. Enciklope
dijos redakcijos paragintas, buvau pasiryžęs 
bent susisiekti su tomis šio krašto lietuvių 
kolonijomis, kurios dar tebėra neišbyrusios 
ir turėtų ir galėtų apie save duot?Žinių ant
rajam tomui (būtų, žinoma, labai gera, kad 
susirastų, kas suteikia žinių ir apie tas kolo
nijas, kurios dabar jau išbyrusios). Susisie
kiau, paprašiau, bet bijau, kad II tome mes 
vėl būsime nuskriausti ir tai jau labai dėl 
savo pačių kaltės: tokie mes nerangūs, to
kie neprisiprašomi, savaičių savaitėmis del
siame ir paskui jau šiaip taip duodame, jei 
iŠ viso duodame, bet, deja, kai jau šaukštai 
būna po pietų!

Dabar reilkamaš ir netrukus bus spausdi
namas 1IL tomai. Kai kūrios liėtuvįtį koloilh 
jos davė trumptls savo gyvenimo ir veiklos 
duomenis, bet ne visos. Ar su likusiomis tie 
atsitiks tas pat, kas su anomis atsitiko, ku
rios nudelsė ir nepateko i II tomą (nepate
ko ir, vadinas, jau niekur nebepriteks ir ne
bepateks), netrukus pamatysime. Būtų labai 
ir labai gaila;

Greit bus laikas rinkti medžiagą IV, V įr 
kitiems tomams. Būkime geri ir nenudelski- 
me, nes juk paskui- ne kas kitas, o mes pa
tys skųsimės, kad mūsų salos lietuviškasis 
gyvenimas net ir Liet. Enciklopedijoje vis 
su spragomis ir su spragomis. Pirmiausią, 
žinią, būtų pats, laikas suirūpiiiti ir susi; 
griebti toms kolonijoms, kurios turi būti 
(rikiuotos į III tomą, nes joms greit bus 
šaukštai po pietų. K. Baronas.

“AMERIKONO” LAIŠKAS
Paskaitęs dienraštyje „Draugas“ apie 

Anglijos lietuvių aimanas dėl emigracijos 
Kanadon ir Amerikon, nutariau parašyt] 
kelias pastabas žinodamas, kąd rūpestis 
kėrikia žmogaus, nervams ir, apskritai, ar 
Iš tikrųjų taip jau Verta dėl negalėjimo iš
vykti Amerikoft gadinti nervus? Mano 
trumpas atsakymas — ne!

Šias savo labai suglaustas žinias apie 
Ameriką specialiai rašau Jums, pasiliku- 
siems Anglijoje. Aš pats šešeris metus bu
vau Jūsų šeimoje, gyvendamas tais pačiais 
rūpesčiais ir tuo pačiu vargu. Pažinau to 
krašto teigiamybes ir neigiamybes. Nau
jame krašte jau gyvenu vieneri metai ir 
taip pat šį tą patyriau ir pažinau.

Kiekvienas apie Ameriką kalba skirtin
gai aš norėčiau būti labai objektyvus. Pra 
dėkime apie orą. Geografine padėtimi kraš 
tas labai įvairus. Yra vėsaus, šilto ir smar
kokai šilto klimato. Iš viso, oras yra ge
resnis negu Anglijoje. Rytin. Amerikos 
pakraštyje — Bostone, Philadelphijoj, NėsV 
Yorke,. Baltimorėjė — drėgna įr miglota. 
Apie Clevelandą, Chicago — kiek geres
nis, Bet Žymiai sveikesnis klimatas piet- 
vakaruose, bet ten mažiau fabrikų ir dar
bininkams sunkiau su darbais. Stambioji 
pramonė — rytiniame pakraštyje.

Didžioji miestų dalis — sena statyba ir 
senas stilius, labai panašus į Anglijos: pu
sė kilometro namų eilė po vienu stogu. Bu
tų kambariai tamsoki ir niūrūs. Tos rūšies 
statyba sudaro 80 procentų. Gatvės nešva
rios. šiukšlėtos, mažai valomos. Mažesni 
miesteliai žymiai švaresni ir jaukesni. Pa
gal Amerikos išgalę ir krašto dydį — tran
sportas ir susisiekimas blogesnis negu Ang 
lijoje. Gatvėse dar tebevažiuoja seni, ge
ležiniais ratais tramvajai, kuriuos anglai 
jau našalino 1949 m.

Didžiausia Amerikos nelaimė — nedar
bas, kuris yra didelė krašto tragedija, šiuo 
laiku jau ši nelaimė palietė apie keturis 
milionus žmonių. Socialinio draudimo nė
ra, Ligoninės ir visas kitoks gydymas pri
vačiose rankose, brangus. Senatvės pensi
ja. įvesta prez. Roosevelto, bet tąją pensi
ją bedirbdamas susikrauni pats. Nedarbo 
pašalpas gauni iš to, ką atskaito per darbo 
metus. Darbo pajamų mokestis yra žymiai 
didesnis, negu Anglijoje. Darbo pajamų 
mokestis (nevedusio) vienos dienos uždar 
bis. Dirbama 5 dienos savaitėje po 8 vai. 
Minimalus atlyginimas — 75 c. per valan
dą, vidutinis 1 dol. ir 50 c. ir labai geras 
2 dol. — Pragyvenimo išlaidos didesnės 
negu Anglijoje, namai brangesni ir na
mams pirkti paskolų procentas taip pat 
augšteshis (6 proc.) 7000 dolerių namus, 
Anglijoje galima nusipirkti už tiek pat 
šimtų svarų.

Tremtiniai čia labai greit virsta kietais 
materialistais ir žymiai greičiau nutautė
ją. Sutikau naujai atvykusių vaikus, kurie 
labai blogai kalba lietuviškai, o patys dy- 
pukai vartoja daug angliškų žodžių, nespė 
ję gerai išmokti anglų kalbos. Biznis pir
moje eilėje, net ir bažnyčiose. Bažnyčių 
rūsiuose rasite įruoštus restoranus, kur 
parduodami gėrimai, rengiami šokiai. Pa
maldi] metu net kelis kartus renkamos 
aukos. Verbų sekmadienyje per dvejas Mi
šias buvo vienoje bžnyčioje net 6 kartus 
renkamos aukos.

Didelė, gal kartais net perdidelė, laisvė. 
Žmonės nuoširdesni, negu Jūsų.krašte. Čia 
niekas nepriekaištauja, kad esi užsienie
tis. Kartais pasitaiko išgirsti žodis „po- 
lak“, nesvarbu kokios tautybės bebūtume!.

Jei esi sveikas, jūsų žmona sveika, netu
rite mažų vaikų, nenumatote susirgti — 
būsite turtingiausias žmogus viso pasaulio 
dirbančiųjų tarpe, netruks nė prabangos, 
nė gero ekonomiško gyvenimo: gyvensite, 
kaip anglas — lordas, o po kelių metų ir

dolerių banke turėsite. Tačiau, jei silpna 
sveikata,, jei. .turite 2-3 mažus talkus, j6i 
nuriidtotė susirgti — geriau gyvensite Ang 
lijoje.

Gyvenau pusėtinai Anglijoje gyvenu ir 
čia, bet jei susitaupęs 3000 dolerių turė
čiau grįžti Anglijon, nesibauginčiau, nes 
ten su tokia suma geriau galėčiau įsikurti, 
negu Amerikoje. Gal kai kas mane ir silp
napročiu pavadintu, bet, kartais, žmogus 
ir ne vien doleryje laimę matai. Linkėda
mas sėkmės „miglotoje" Anglijoje, linkiu 
neprarasti nervų, jei kam iki šiol ir nepa
vyko išvykti Amerikon.

Buvęs Anglijos lietuvių kolonijos
narys Pivoriūnas.

DIEN BIEN PHU KRITUS
(atkelta iš psl. i.) - 

išmokys muš matyti beviltišką baimę prieš 
visišką baimės persvarą pusiaukelyje aplink, 
pasaulį.“ Tai parašyta Dien Bien Phu kri
timo išvakarėse. Tie žodžiai — labai rimtas 
įspėjimas vakarų demokratijoms dėl bolše
vizmo pavojaus Azijoje.

Kokia gi iš tikrųjų yra politinė reikšmė 
Dien Bien Phu žlugus? Pirmiausia, morali
nis pralaimėjimas Vakarų Demokratijų įr 
komunistų nuotaikos laimėjimas kovoje su 
Vakarais. Tas pralaimėjimas stiprina komu
nistinę agresiją kovoje su laisvuoju pašau- . 
liu, įteikdamas jiems impulso vesti agresijos 
kovą toliau. Politiškai — paskelbtoji Tru- 
mano doktrina — bolševizmo ekspansiją su
stabdyti visur ten, kur ji tik veržiasi, su šiuo 
pralaimėjimu yra smarkiai pažeista, nes ko
munizmas Indokinijoje veikiausiai dabar 
įgys naujų teritorijų. Be to, vienas svarbiųjų 
motyvų, tai senų vakarų demokratijų kon
cepcijų krizė, plintanti toliau, prasidėjusi 
nuo II-jo Pasaulinio karo.

Dien Bien Phu Žiaurių kovų metu Žene
voje susirinko konferencija Korėjos suvieni
jimo reikalu ir Indokinijos klausimams 
spręsti. Nekalbant jau apie jos rezultatus, 
tenka pabrėžti, prie derybų stalo atsisėdo 
Prancūzijos, suverenumo teisių laikytojos 
Indokinijos ir Indokinijos tautinės adminis
tracijos delegacijos, kartu su sukilėliais, re
miamais Kinijos komunistų ir Sovietų Ru
sijos. Atsisėdo prie derybų stalo su tokiais 
partneriais, kurie nepripažįsta jokių tarp
tautinių nuostatų, nei kovų metodų, nei su
žeistųjų traktavimo. Nepradėjus derėtis spau 
doje pasklido projektų apie Indokinijos pa
dalinimą į dvi dalis (viena komunistinė da
lis ir kita anti-komunistinė dalis). Tiems pla
nams sukilėliai turi pritarimo iš kai kurių 
Prancūzijos sąjungininkų, įr taip pat kaiku- 
rių sąjungininkų spaudimą tokius planus 
priimti. Tai įrodo, kad šiuo metu dar nėra 
grąžinami į tarptautinius politikos santy
kius pažeisti vakarų demokratijų žmonišku
mo dėsniai, bet viskas tebevyksta jėgos ir 
kompromisų politikos ženkle.

Dien Bien Phu įguloje buvo įvairių tautų 
karių, kurių likimas gali būti labai tragiškas. 
Mes nežinome, kaip pažiūrės Viet-Minth 
komunistai į svetimšalio legiono narius, ku
rių tarpe yra žmonių iš įvairių Sovietų Ru
sijos užimtų kraštų. Iš patirties žinoma, kaip 
tokius karius yra traktavę bolešvikai, ypač 
su kilusiais iš Pabaltijo kraštų, kokiu būdu 
jie buvo išduodami Sovietų Rusijai (pvz. 
Švedija), mes žinome tų žmonių tragišką li
kimą. A. 2VIRG2DINIS

ir kitas Vakarų valstybes. Girdi, pragyveni
mas JAV-ėse pabrangęs 13%, labiausiai pa
kilusios kainos maisto produktams. Tikrovė 
ten yrą visai kitokia, šiuo metu JAV prekių 
kainos yra kritusios apie 25%.
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