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SIDABRO VAZA AR
MEDINIS SAUKSTAS?

VAK. EUROPA BE VADŲ

7 DIENOS

Europos spaudoje, o ypač tarp pabėgė tuose Europos kraštuose. Pagaliau ne kas
Alžiras. Iš Alžiro generalinės gubematūlių, platų atgarsį sukėlė neseniai „Neue kitas, o tie patys rusai yra nukalę ir „koZuercher Zeitung“, 1954. XI. 3. numeryje, egzistencios“ terminą. Jį pats Stalinas pa ros pranešama, kad artimiausiu laiku pran
įdėtas pasižymėjusio liberalų vado Salva vartojo jau per 15-jį partijos kongresą, cūzų kariuomenė, remiama tankų ir avia
Pažvelgę į dešimties metų tremties nu užpirkdami už tūkstantį, du ar tris namus, doro de Madariagos, kovojusio prieš Fran nurodydamas, kad. kol bolševikams reika cijos, pradės didelę ofenzyvą prieš nacio
co režimą, o dabar dėstančio D. Britani linga ir naudinga, jie stengsis visokiais
eitąjį lietuvių kelią rasime daug šviesių įmokėdami mažus depozitus, dažnai ir jos
Oxfordo un-te, straipsnis „Vakaru Eu
palaikyti su kapitalistiniais kraš nalistų bandas Aures kalnų srityje. Turi
reiškinių, nors, suprantama, vienoje ar ki tiems depozitams dasidurdami iš draugo ropa be vadų". Jame paskelbta visiems būdais
tais santykius. Dar aiškiau tokiems po momis žiniomis per 3.000 teroristų veikia
toje srityje yra ir tam tikrų dėmių, neda- ar kaimyno? Jie rizikavo, vienas daugiau, įsidėmėtinų minčių, kurių svarbiausioji nams, kaip Attlee ir kiti, kaip galima toje vietovėje.
, rančių mūsų veiklai didelės garbės. Tirš kitas mažiau, tačiau kitos išeities nebuvo atskleidžia, kiek realūs yra visokie svai „koegzistenciją įvykdyti taikiais būdais“,
apie tariamą galėjimą sugyventi yra nurodęs Leninas visai nedviprasmiš
tesnių ar skystesnių dūmų pasitaiko kiek ir nėra. Kiekvienas, kuris bando ką nors čiojimai
su Maskva. Pasirodo, Europoje dar vis kai nusakydamas: „Kol egzistuoja kapita Neapolis. Benevento apylinkėje ir pietų
vienoje gryčioje; buvo ir tebėra jų mūsų efektingesnio įsigyti ar padaryti, visada tebesama žmonių, kurie, kaip kad paskiau lizmas ir socializmas, mes negalime gyven
dabartiniame gyvenime. Žinia, kad jų bus turi tam tikros rizikos imtis.
šia britų darbo partijos vadas elementas ti taikoj: galų gale turi laimėti arba vie Italijoje smarkiai plinta šiltinės epidemi
Attlee
savo š.m. rugsėjo 12 d. Melburne nas. arba antras. Galiausiai bus užgiedota ja. Iki šiol jau apsirgo 900 žmonių. Iš Ro
■ ir ateityje, nes tai neišvengiama, kaip ne
šiame numeryje spausdinamas p. P.
kalboj, tiki, jog tokia „tarp lai laidotuvių giesmė arba Sovietu, respubli mos atvyko speciali komisija ištirti tos
išvengiama ir gražios vasaros metu ūka- Varkalos straipsnis, kuriame autorius pasakytoj
svojo pasaulio ir bol ševikų koegzistenci kai, arba kapitalistiniam pasauliui“. Tai epidemijos siaubo priežastis.
notų dienų.
įspėja prieglaudos — vasarvietės suma ja yra galima“. Girdi, tokio sprendimo turėtų būti aišku visiems. O kaip tik da
♦ * *
Visi atsimename, kiek buvo įvairių nuo- nytojus apie atsakingumą ir riziką. Anuo priėmimas, Attlee įsitinkinimu, kur lais bar yra pats laikas gerai įsikalti į galvą
monių ir samprotavimų apie lietuvių gim- met, kada p. P. Varkala ragino pirkti vieji nesikištų į bolševikų reikalus, o šie šiuos Lenino žodžius: kol bolševikai nėra
Vašingtonas.
JAV
karinės pajėgos Voį Vak, Europos, iš dabartinės painiavos kaip reikiant sustiprėję, kol jie tebėra
naziją Vokietijoje. Ne vienas balsas buvo Lietuvių Namus, jis taip pat rizikavo ir —
kietijoje
papildomos
naujais lengvais
sudarytų visai realią išeitį. Dar daugiau:
ir kariškai silpnesni už likusį ka
nedviprasmiškai perspėjęs, kad gimnazija drįso imtis atsakomybės. Šiandien ne. panašiai galvoja ne tik vienas Attlee, bet ūkiškai
pitalistinį pasaulį, kol jie nėra apvaldę vi sprausminiais bombonešiais „Martin KB
neišsilaikysianti, kad jos dienos jau su Šiandien p. Varkala po to, kai virš šešių ir daugelis britų. Į tai Madariaga nurodo, so pasaulio, tol jie stengsis visokiais bū 57“. Bombonešio įgulą sudaro du kariai.
skaitytos. Buvo daug diskusijų, daug šimtų lietuvių teigiamai pasisakė už va kad šios rūšies galvosena yra panaši įtą dais jį suskaldyti, ypač išnaudodami įvai Lėktuvas gali nuskristi 600 mylių per va
straipsnių parašyta, kad perkamieji gim sarvietės — prieglaudos įsigijimą ne žo britų įsivaizdavimą. įvykdytą dar karo rius jo priešingumus. Taip byloja gerai landą ir pasiekti 2.000 mylių atstumą. Ap
metu, kada, britų darbininkams ėmus
pažįstąs Madariaga, būgštaudamas,
nazijai rūmai labai brangūs, netinkami, džiais bet pinigais, teigia, kad sumanyto girti Staliną, naivūs politikai tarėsi tuo britus
kad bolševikams nebūtų pripažinta dėl sa skritai, tokios mašinos yra nepaprastai
neįperkami. Sunku šiandien įvertinti ir jai nuėję avantiūros keliu, nors straipsnio būdu galėsią padidinti britų darbininkų votiškai suprantamos „koegzistetįeijos“ lanksčios ir gali nutūpti kiekviename aero
apskaičiuoti tuos visus pasisakymus, dar pradžioje teigia, kad sumanymas remtinas. spartį ir pagaminti daugiau tankų. Tačiau tai, ką jie yra pasigrobę.
-i
drome.
Kaip Žinoma, prieš kiek laiko raud. Ki
sunkiau įvertinti ir apskaičiuoti triūsą ir Jei, jo žodžiais tariant, sumanymas rem iš tikro, kaip pažymi Madariaga, Stalinas,
nepaisant
visų
britų
jo
adresu
sakomų
gra
nijoje
su
tuo
pačiu
Attlee
lankėsi
darbo
pasišventimą, bei nemigo naktis, tų lietu tinas, tai kodėl jo sumanytojai avantiūris žiu žodžių, pasiliko jiems šaltas ir dažnai
partijos delegacija, kurios kai kurie na Bedfordas, Anglija, čia, Ouse upėje ras
vių, kurie ėmėsi iniciatyvos žūt būt išlai tai? Ar tie, kurie anuomet sumanė pirkti net pats psišypsodavo iš britiškųjų šar riai labai pozityviai pasisakė apie Kinijos
kyti lietuviškąją mokykla laisvajame pa Lietuvių Namus neverti to paties vardo? vuočių. Buvo nesunku britų darbininkams komunistų sukurtąjį režimą. Nekalbant tas keleivinis maišelis su pašto perlaido
pripūsti „arabų" į galvą apie Stalino „do jau apie tai, kad raud. Kinijos kalinimo mis ir taupymo kortelėmis 15.800 svarų
saulyje, kurie varstė ir tebevarsto vokieP. Varkalos teigimas, kad reikės baldų, rybes", tačiau toli gražu ne taip lengva sistema yra ar tik ne pati blogiausia vi vertės. Ra dejas pranešė policijai, kuri nu
• čių įstaigų duris, šaukėsi ir tebesišaukia
buvo
paskiau tas visas „dorybes'1 iš jų
pasaulyje, o jų metodai „perplauti statė, kad tai buvo pavogta š.m. liepos
į lietuvių visuomenę, prašydami neleisti kad reikės šaukštų -— visiškai teisingas. galvų išvaryti, kai tas pats Stalinas, išva same
smegenis“ lenkia visus kitus tos rūšies
užgęsti šiam žiburėliui, remti jį savo au Neabejoju, kad jų, laikui bėgant, bus. davęs Rytų Europą, ją faktiškai užgrobė. bandymus, štai vokiečių krikščionių dar- mėn. iš pašto, esančio Londone, Eldon gat
komis, siųsti vaikus į tą vienintelę lietuvių Prieš kokį amžių ir Londonas neturėjo ka O dabar, kaip toliau pažymi Madariaga, gininkų organas „Ketteler Wacht“ Nr. vėje. Piktadariai tad buvo pavogę iš to
pats Attlee puikiai žino, kad rusai „tvar 20/1954 skelbia, kad tik vieniems priver pašto 31.000 grynais ir tuos dokumentus.
gimnaziją. Lietuvių visuomenė išgirdo šį nalizacijos^ ir medis ne per dieną užauga. ir
ko savo reikalus“, neleisdami į juos kiš čiamiesiems darbams yra nuteisti 31 mili- Vaegystės kaltininkai iki šiol dar nesuras
balsą, suprato gimnazijos reikšmę, ir, ačiū Teigimas, kad reikės valgyti mediniais tis niekam kitam, ne tik Rusijoje, bet ir onag
kinų. O kur kiti panašios rūšies ti.
Dievui, gimnazija įsikūrė nuosavuose rū šaukštais nenugąsdins prie vasarvietės įsi Lenkijoj. Čekoslovakijoj, Vengrijoj ir ki- skaičiai?
„E“
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* ♦ *
muose, ir, jei iš jos išeis nors puskapis gijimo prisidedančių lietuvių, nes jiems,
lietuvių jaunuolių, jei jie baigs universite kaip ir man, atvykus vasaroti į nuosavą
Teheranas, čia sušaudyti dar penki kari
tus, nežiūrint viso sudėto į gimnaziją ka vasarvietę, žymiai maloniau bus srėbti lie
ninkai už šnipinėjimą sovietams ir komu
pitalo, ji, gimnazija, bus grąžinusi visuo tuviškus kopūstus su mediniu šaukštu,
GUDAI
NORI
BŪTI
LIETUVIAIS
nistinį sąmokslą armijoje. Lig šiol už pa
menei skolą, nes ir patys didieji pasaulio kad ir iš vieno bliūdo, negu pipirinę sriu
našius dalykus jau nugalabytas 21 asmuo,
bą
Blackpoolio
puošnioje
vasarvietėje
iš
KEISTI GUDŲ PRASIMANYMAI
skaičių gerbėjai ir žinovai sako, kad gero
Politiškai tokios fantazijos ruošia dirvą ta
okajAiuifi 20 Įvairiu laiosniu karininlietuvių ir gudų tautų nesantaikai bei ko- 7,ame sKal<MUJe
įvairių laipsnių Karinin
TEBEKARTOJAMI
lakūno paruošimas ir išauginimas, bran sidabrinės vazos.
voms, kas lietuviams visai nepageidautina, kl4Br.
Daunoras
giau kaštuojąs už patį lėktuvą. Ar visuo
* » *
Vokietijoje leidžiamas gudų laikratšis, nes mes norime geriausių santykių su vimenė būtų turtingesnė, jei ji nebūtų pa
„Belaruskoje Slova“ (Gudų Žodis) š.m. Nr. sais kaimynais, o patiems gudams gali pa Taipeh. Kinų tautiniai šaltiniai tvirtina,
rėmusi gimnazijos? Tikriausiai ka d ne.
4 (18) įsidėjo gana ilgą anglų kalba Da daryti didesnės žalos, negu jų nacionalis
vid V. Merlin straipsnį „For our and Your tai šiandien galvoja, nes tokie prasima- kad 7-jo JAV laivyno vienetai apėmė ir
Gimnazijos rūmams pirkti ir jai išlaikyti
Freedom“, kuriame daug daloma len nymai ir keistos pretenzijos į svetima is- Tačen salos apsaugą. Ta sala yra arti Koduotos ir tebeduodamos aukos, visuomenės
kams priekaištų dėl gudams padarytų įvai toriją bei svetimas teritorijas tik kompro- munistinės Kinijos krantų. Oficialiai tas
neapiplėšė.
mituoja tarptautinei nlotmej Gudijos bylą. t
. ... _ __
. x.
,
rių neteisybių. Tačiau ta proga straipsnio Juo
labiau, kad dalykas yra paprastas ir laivynas saugoja tik Formozą, tačiau daLygiai kaip neapiplėšė ir šiame krašte
autorius pripasakoja ir daugelį keistų pra
simanymų, liečiančių Lietuvą. Straipsnis" visiems žinomas — Lietuva savo laiku bu- bar atskiri laivai plaukioja ir apie neselietuvių visuomenės tie; kurie savo laiku
pradedamas teigimu, jog „nuo 13 ligi 19 vo užkariavusi didėlius slavų gyvenamus niai komunistų apšaudytą Tačen salą,
« išdrįso prašyti tūkstančio svarų spaustu
amžiaus Gudija buvo vadinama Lietuva“ plotus — tarp jų ir gudu. — ir juos keletą
vei įsigyti, ar Lietuvių Namams nupirkti.
(Kodėl ji nuo to laiko buvo pavadinta šimtmečių valdė, o ne gudai buvo sukūrę
PRIEGLAUDOS — VASARVIETĖS
Kiek kas galėjo, kiek kas norėjo, kiek kam
Lietuva ir kaip anksčiau vadinosi, auto nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrų savo valsty Delhi. Indijos premjero Nehru viešna
rius nepasako). Ta Lietuva pavadintoji bę.
gės metu Pekine susitarta, kad Nepalas,
patiko, tiek davė, pirko akcijas, ar aukojo.
REIKALU
Gudija buvusi didelė valstybė, o jos sosti
valstybėlė tarp Indijos ir Kinijos, liks In
Sulikviduokime šiandien spaustuvę, suliknė buvęs Vilnius. Oficialioji ir raštu kal
dijos įtakoje ir kad Kinija ten atskiro pa
viduokime namus, uždarykime laikraštį,
Iki šios savaitės antradienio 12 vai. 590 ba buvusi taip pat ne cerkvinė slavų kal
SUDAROMAS
siuntinio neskirs, o palaikys santykius per
nespausdinkime lietuviškų knygų ir pama lietuvių atsiuntė užpildytas atkarpas, pasi ba, bet gudų. Ja buvęs parašytas ir Lie
PABĖGĖLIAMS KURDINTI FONDAS
savo ambasadorių Delhije.
tysime, kad uždusime, kad po metų kitų žadėdami nupirkti L.N.B-vės akcijų už tuvos Statutas. Žinomos Lietuvos didikų
mūsų neliks nė žymės. Jei paimsime pieš 2.551 svarą. Iš jų 225 asmenys iki tos pat giminės Radvilai, Sapiegos, Tiškevičiai,
Pabėgėlių
problemai
galutinai
išspręsti
Korsakai, Čartoryskiai, Pacai, Kiškos taip
tuką ar moderniems laikams tinkamą skai
pat buvę gudai ir net provoslavai. Tik po numatytas 12 mil. dol. fondas, kurį Jungt.
Vašingtonas. Oficialiai pranešama, kąd
čiavimo mašinėlę, pamatysime, kad daug dienos jau atsiuntė pinigus, 1.149 svarų Liublino unijos jie, persiėmę lenkų kul Tautų socialinių ir humanistinių reikalų
komisija
priėmė
40
balsų
prieš
5
sovietipereitą
sekmadienį JAV lėktuvas, skirtas
sumoje.
Kai
kurie
atsiuntė
daugiau
pini

tūra ir gaudami stambias koncesijas, perė
kas mums duoda nuostolį, daug kas ne
ję į katalikybę. Autorius prisimena, jog nio bloko ir patvirtino JT pilnatis. Iš šios daryti nuotraukas, nukrito virš Japonipelninga, neblzniška. Nebizniška ir nuos gų, negu buvo pažadėję.
toje valstybėje buvę dar ir lietuviai (o
' s- J« oašovė
..
. du
. s^ietlJ MIG
_ ,.lėktuvai
, .. ke.
tolinga taip, kaip maistas, gėrimas ar net
Kaip anketose, taip ir siunčiamų pinigų taip pat ir ukrainiečiai). Tačiau iš straips Italijoj esančius pabėgėlius įkurdinti, ru- i°
ir rūkymas. Juk skaitlines talkon pasi lydraščiuose beveik visi rašo gražias ir nio atrodo, kad jie Lietuva, vadinamojoje pintis jų profesiniu paruošimu ir skirti ne- lotos mylių atstume nuo Rusijos teritoridideles
paskolas
įsikurdinti.
Tie
kraštai,
jos.
11-kos
narių
įgula
iššoko
su
parašiukvietę, pamatysime, kad didžiai nuosto drąsinančias mintis. Iš tų laiškų aiškiai Gudijoje, jokio vaidmens nevaidinę. Tai kurie yra suteikę pabėgėliams politinės tais. Dešimt lengvai susižeidė, o vienuolyg būtų buvusi kokia prie gudų prisiglau
lingas mums pilvas, bet mes valgome, ge
teisę, pasibaigus 1958 m. gruodžio likt ,
mirtinai Incidentas iwnereikšminga kiltelė. Jos ir gyveni globos
31 d. Jungt. Tautų Aukštojo Komisaro }lktasls užsimušė mirtinai. Incidentas lyyriame ir rūkome, nepaisydami tų nuosto matyti, kad joks kitas sumanymas nėra dusi
mas
plotas
buvęs
nedidelis
—
kaip
automandatui, turės vėliau pasirūpinti ju fi- ko t°Je pačioje vietoje, kur ir anksčiau
nt d.lelis ..
ir prl« Sf
lį rodančių skaitlinių. Sakykime, kad tai
........
susilaukė prieglaudos — maitija ir- buvusi Lituania Propria. Kad nansiniu rėmimu. Sovietinio bloko atstovai buvo užpulti Amerikos lėktuvai. JAV
būtina, nes kitaip negyventume, bet ar tarimo, 1kokio
reikalavo visus pabėgėlius nieko nedel- Valstybės Departamentas pasiuntė Mask« žmogus gyvena vien tik tam, kad pilvą pa vasarvietės įsigijimas. Tai labiausiai ir ga- Lituania Propria ribos ėjo į pietus nuo siant repatrijuoti atgal, nes toks esąs pats
nota
Baltstogės, prie Naugarduko, ir į rytus nuo geriausias tos problemos išsprendimas. JT vdl, nrotesto
Protebl° notą,
sotintų? Žmogus tuo ir skiriasi nuo kitų rantUoja pasisekimą,
Molodečno, autoriui nežinoma. Panašių aukštasis komisaras pabėgėlių reikalams
* ♦ *
pilvą turinčių gyvių, kad jis visada jaučia
fantazijų apie Lietuvos ir Gudijos istoriją savo pranešime pastebėjo, kad iš 2,5 mil,
ir dvasinį alkį, karts nuo karto nešantį
Siomls Anomis pasirašome pirkimo su- straipsnyje ir daugiau pripasakota.
Bagdadas. Irako vyriausybė panaikino
pabėgėlių,
buvusiu
jo
globoj,
350.000
dar
jam nuostolį. Žmogus turi ir dar vieną tarti- todėl visų maloniai prašome paskuSkaitant straipsnį keista darosi, kad nėra niekur galutinai įkurdinti. Iš jų savo atstovybę Maskvoje, teisindamosi
atsiranda tauta arba bent tautoje žymes 88.000 tebegyvena Europoje stovyklose, „medžiaginiais sumetimai“.
jausmą, kuris dažnai taip pat jam bran- bėti atsiųsti pinigus,
nė grupė, kuri kratosi tikros savo istori Atsisakoma minties pabėgėlių problemą
glai kaštuoja, — jausmą nelaimėn pateL.N.B-vės Valdyba
jos ir kuria tai istorijai pagražinti įvai išspręsti emigracija į užjūrius — jų dau
kusį gelbėti. Yra žmonių, kuriuose šis jaus
rias fantazijas. Gudų pasakojimai, kad gumas bus kurdinami Europoje. KurdiniTeheranas . Persijos Sachas atsisakė pa
mas labai stiprus ir gyvas, ypač mūsų sojų Lietuva vadinta valstybė siekusi nuo mu pirmoj eilėj rūpinsis JT Aukštojo Kokeisti
mirties bausmę buvusiai Mosadeko
Baltijos
ligi
Juodųjų
Jūrų,
primena
tuos
diečio ir neišprūsinto žmogaus širdyje, ši
misaro Pabėgėlių Reikalams įstaiga.
ATKREIPIA DAUGIAU DĖMESIO I
dešiniąją!
rankai Fatemi, kurs norėjo iš
žmones,
kurie,
norėdami
pasirodyti
aukš

to jausmo vedini iki šiol šio krašto lietu
TREMTINIŲ IR EMIGRANTŲ
tesnės kilmės, pasakoja, kad jie kilę iš
duoti savo valdovą ir panaikinti monar
viai aukodavo ir šelpdavo mūsų jaunimo
GYVENIMĄ VAKARUOSE
kokių karalių, kunigaikščių ar bent graRoma. Italija ir Jugoslavija nutarė sa chiją. Fatemi dabar guli ligoninėje po su
stovyklas; šito jausmo vedini jie siuntė
fų, nors visi žino, kad jie su tais didikais vo pasiuntinybes pakelti į ambasadas.
žeidimo jj areštuojant.
pinigus kiekvieną kartą, kada reikėdavo
Pastaruoju laiku pastebėtas ypatingas tik
per protėvį Adomą giminiuojasi.
ką nors sušelpti, ar kam nors pagelbėti. Sovietų dėmesio atkreipimas į pavergtųjų
* * *
Maskva. Ryšium su 37-ios spalio revo
Yra i™™,, kuria
didesni Pa.UenLondonas. Anglų naikintuvo Delight ma
kinimą padarydami savo artimui malonu- je įvyko vadinamų „Agitatoriaus Bloknošinoje buvo rasta smėlio. Laivas turėjo įsi liucijos metinžmis, iškilmių akademijos
V. KRĖVĖS LIUDIJIMAS APIE
mą, negu patys sau. Neklysiu tvirtinda- tų“ redaktorių suvažiavimas. („Agitatojungti į Atlanto pakto jungtinio laivyno Saburovas pareiškė, kad JAV ir Didž.
mas, kad ne pelno tikslus turėdami po šim- riaus Bloknotas“ tai agitacijos-propagan- KOMUNISTINĘ AGRESIJĄ LIETUVOJE manevrus, bet paliktas uoste ištyrimui. Britanija pažeidė savo įsipareigojimus Vo
tinę svarų prieglaudai — vasarvietei pa- dos kadrų reikalams skiriamas .laikraštis
ų
, ,,, , , _
kuris leidžiamas visose sovietinėse respub
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— Vedamas tardymas. Anglu admiralitetas kietijai. Jis priminė Lenino politikos pa
grindus dėl tarpvalstybinio sugyvenimo,
skyrė p.p. Bakaičiai ir P. Milašius. Jie jjkose). Tame suvažiavime nutarta sovie- subkomitetas rugsėjo 30 d. ir spalių 1 d. laiko tai sabotažu,
B turėjo tik vieną galvoje: paremti pačią hu- tinę spaudą aprūpinti žiniomis iš tremti- vykdė tolimesnius liudininkų apklausinėji
tačiau skatino kovoti su karo kurstytojais.
* * *
maniškiausią idėją — įsigyti šiame krašte nių ir emigrantų gyvenimo Vakaruose. mus apie komunistinę agresiją jų dabar
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tų galima priglausti, kur musų vaikai ga- leidžiamas „Agitatoriaus Bloknotas“ iš Maryknoll
misionierius Tėv. Gwinn, kuris skraidančias atomines ir kitokias raketas, susitarimų bus laikomasi, Vokietijos pada
' lėtų vasaros metu stovyklauti, jausdami Maskvos aprūpinamas atitinkamai iš už- pats ten komunistų buvo teistas ir kalin- Tais spinduliais galima bus panašias ra lijimas dar truks ilgą laiką“. Didelio su
nuosavos žemės gabalą po kojų, be bai- sienio lietuvių spaudos parinktomis iškar tasketas ir susprogdinti pakelyje. Spindulių sidomėjimo sukėlė jo kalbos vieta, kur jis
mės, kad už skardesnį šūktelėjimą būtų pomis bei ištraukomis. I šį darbą taip pat
Tarpe keturių lenkų liudytojų buvo pa- šaltinis galės būti įtasytas ant lėktuvne- pareiškė, kad bus dedamos visos pastan
..
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įkinkytas ir Lietuvos Istornos Institutas
išmesta stovykla iš karvių užtvaros! Jie ir Vilniuje. Šią vasarą jis pradėjo rinkti ir garsėjęs Varšuvos sukilimo vadas gen. T. žlo. stambesni tokių spinduliu įrengimai gos atnaujinti normalius santykius .su Ju
šimtai kitų šio krašto lietuvių, nuoširdžiai tyrinėti „lietuvių emigracijos JAV istorinę Bor-Komorowski.
galės ginti miestus ir pramonės centrus.
goslavija, tikėdamasis, kad ir Jugoslovija
pirmomis dienomis atsiliepdami į sumany- medžiagą“. Tiems darbams vadovauja rū
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mą įsigyti šitokią vietą, tikriausiai ture- bančįų liGtuvių kol kas žinomi jurginis ir
nušvietė šiuo atžvilgiu padėtį Slovakijoj.
Vašingtonas. Carnegie institutas Vašing
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
Titulų pasakos

Vos nutilo šio pastarojo karo bombos ir
lėktuvų bimbimas, kai j krūvą suėję kai
kurie lietuviai staiga nusprendė padidė
ti: ėmė girtis tuo, kuo jie niekad nėra
buvę ir net niekad nebus. Ugainiu šito
kiems sau nebūtą praeitį besisagstantiems
lietuviams pasidarė nepatogu tituluotis, ir
jie išvirto i tai, kuo buvo buvę, nes save
la.bai sunku paslėpti. Daugeliu atvejų tai
vis pilki žmoneliai, kuriuos kipšiukas bu
vo pagundęs pasinaudoti proga ir tarp ne
pažįstamų žmonių truputi pasirodyti.
Kai mažasis žmogus susigėdo ir pasida
rė vėl mažas, tai, pasirodo, didesnieji dar
tebesididžiuoja savo nesamais titulais, ku
riuos jie patys suteikė sau ir prie kurių
per dešimtį tremties metų jie jau įprato.
Žinoma, nieko stebėtina, jei daktaras ar
profesorius tebesinaudoja savo titulais,
nors ir nebeprofesoriauja ar nedirba tojespecialybėje, iš kurios jis yra įsigijęs
doktoratą, o kaista fabrike, nes šitiems
žmonėms niekas nebegali atimti tai, ką
jie uždirbo. Bet „Dirvos* redaktorius (Nr.
40, straipsnyje „Kaišomės nesavom plunks
nom ir juokinam svietą“) rašo kaip tik
apie visokius aukštus ar išsiaukštinusius
žmones, kurie dėl negudrios savo fanta
zijos padidino save. O jį išprovokavo
Amerikos lietuvis ūkininkas, su šypsena
užsiminęs apie vestuves, kuriose buvo vis
„dideli žmonės". Todėl jis rašo:
„Kažkada skaičiau, kad emigrantai, ne
bejausdami po kojomis savo tėvų žemės,
dažnai ima ne tik kitus, bet ir save netu
rėtam pareigom ir užimtom vietom ap
gaudinėti. Maną, kad kalšydamiesi sveti
mom plunksnom tuo pagerins savo padėtį,
kitus privers tuo stebėtis, bet užmiršta,
kad tuo tik prajuokins visą svietą. Pra
juokins ir dažnai susilauks nukreiptą pa
šaliečio žvilgsnį ir pašaipą:
— „Ana, eina pats save pakėlęs į pul
kininkus ir profesorius...
„Pusė bėdos, kada tokiom ligom apserga eiliniai, kietesnio mokyklos suolo ne
matę žmonės. Bet didžiai apgailėtina, kai
tokios ligos įsisuka ir į mūsų vadinamo
sios šviesuomenės tarpą. Lietuvos univer
sitete buvęs laborantas ar jaunesnysis
asistentas šiandien čia visus gąsdina pro
fesoriaus titulu. Lietuvos kariuomenėj
buvęs kapitonas pasidaręs pulkininku, o
majoras visu generolu. Lietuvos operos ar
dramos teatro statistai čia save tituluoja
solistais ir režisoriais. Ir kiek daug mes
dabar čia turime Kauno ir Vilniaus ope
rų solisčių ir solistų, bet, deja, beveik
nebeturime nė patys ko pasiklausyti ir
nė kitiems ką parodyti.
„Dar skaudžiau, kada tokius niekad
neturėtus titulus ir pasiektus mokslo
laipsnius sau prisega tie, kurie pretenduo
ja tautą vesti į laisvinimo ir kovos žygius.
Štai mano dokumentinėj filmoj, suktoj
dar Vokietijoje, yra vieno tokio tauraus
veikėjo po memorandumu padėti tokie ti
tulai — profesorius dr., bet, deja, tas vei
kėjas nė vieno to titulo neturėjo Lietu
voje, jo neįsigijo svetur ir, greičiausia,
niekad neįsigys, jei savo partija jam už
praeities nuopelnus, įkopus į valdžią, jų
nepadovanos.“
Pasirodo, šitokių visokių titulų prisi
dirbę žmonės jau spėjo... įeiti į istoriją
(nebereikėjo nė laukti, kol tūlas mirusių
sielų pirklys įrašys juos aukso raidėmis,

nes ir tokių pirklių netrūksta ir jie pa
žadų nepagaili), nes redaktorius rašo ši
taip:
„Nepatingėk, skaitytojau, pavartyti Lie
tuvių Vardyną ar Lietuvių Enciklopedijos
pirmuosius tomus. Kiek ten rasi juokingų
dalykų po gražiom ir išdailintam nuo
traukom! Kiek ten atliktų didelių ir, grei
čiausia, tik save patį stebinančių darbų!
Skaitai ir beveik lauki, kada bėgi akimis
per stovyklą komitetų valdybų pareigūnų
žygdarbius, kad į pabaigą dar bus pasa
kyta — tokiais tais metais mano ranko
mis buvo pakaustytas lenktyninis arklys
ir po to pats save pasikausčiau...“
Enciklopedija ryžtasi vis gerėti
Dar vis ir dabar mūsų spaudoje pasi
rodo straipsnių, skirtų pakritikuoti Ame
rikoje leidžiamajai Lietuvių Enciklopedi
jai. Kai jau tiek įsivaryta net, kad spaus
dinamas ketvirtasis, o gal ir pradėtas
penktasis tomas, kai kas dar vis galvoja,
kad tremties metai būtų galėję praeiti
medžiagai surinkti ir paruošti (mintis
truputį gal ir parodoksiška: juk savajai
enciklopedijai medžiagą geriausia rinkti
ne svetur, o namie!), o jau namie imti ir
spaiusdinti, kad enciklopedija išeitų juo
lietuviškesnė ir geresnė. Atgal grįžti, aiš
ku, nebegalima, o reikia žiūrėti, kad pra
dėtas: i darbas juo geriau būtų varomas
ir vis tobulėtų. O jis, tas darbas, žinoma,
nėra visiškai tobulas, bet. vis žada tobu
lėti. Šitai mums aiškėja ir iš prof. Dr. Pr.
Skardžiaus straipsnio išspausdinto „Drau
ge“ (1954. 10. 2, straipsnis „Mūsų pilkoji
kasdienybė ir Lietuvių Enciklopedija“).
Profesorius tvirtina, kad kasdieniniai rū
pesčiai ir vargai baigia suniveliuoti ir
kultūrininkus, pradedąs reikštis nervingu
mas, blaškymasis ir t.t. Šitokiose sąlygose
pradėta leisti Lietuvių Enciklopedija, ir
štai, kai prof. Skardžius rašo, šitos sąly
gos atsiliepė į šitą kapitalinį leidinį:
„Vėliau ėmus spaudoj reikštis įvairių,
iš dalies ir gana vertingų nuomonių dėl
leisimosios enciklopedijos, beveik visi tie
pasisakymai buvo niekais nuleisti, o iš
pačių pasisakytojų net įr pasityčiota, su
činčiku sulyginta. Pagaliau, bedirbant en
ciklopedinį darbą, atsirado kitokių nesusupratimų: vienas kitas, perdaug savimi
pasitikėdamas ir išdidžiai nešdamasis, ėmė
visai su kitais nebesiskaityti. Dėl to kai
kas iš bendradarbių arba nuo pat pra
džios nėjo į talką arba vėliau pasitraukė
nuo darbo arba taip sau, pro pirštus, ėmė
į viską žiūrėti. Susidarė nelabai maloni
padėtis: įsitempę santykiai jau buvo be
pradedą grėsti enciklopedijos egzistenci
jai. Tada būrelis žmonių, visų pirma pats
leidėjas, susirūpino, kad dėl to enciklope
dija nežlugtų, ir ėmė ieškoti priemonių
jai pagerinti bei jos leidimui sustiprinti.“
Taigi buvo, sušauktas atsakingų asme
nų pasitarimas, kuris konstatavo, kad
„dabartinė leidžiamoji Lie. Enciklopedija,
jei norima, kad ji toliau gyvuotų, turi
būti kitaip sutvarkyta". Mums čia įdo
miausia ne tai, kaip redakcija tvarkysis,
o kaip gerės mūsų naudai pati enciklope
dija. O ji turėtų būti:
„...ne kas kita kaip pagrindinis laisvųjų
lietuvių žinynas, niekuo nepakeičiamas
lituanistinis ir tuo pat metu bendras in
formacinis šaltinis, pačių lietuvių požiū• (Nukelta į psl. 4.)

KELIONĘ (ŠILUVĄ
Sekant okupuotoje Lietuvoje bolševi
kinę spaudą galime susidaryti vaizdą,
kaip dabar ten „laisvai" gyvena paverg
tojo Krašto žmonės. Čia persispausdina
me neseniai „Tiesoje" įdėtą aprašymą
„Kelionė i Šiluvą“. Laisvajame pasau
lyje gyvenantiems lietuviams teprimena
šis aprašymas,' kokiose sąlygoje vargs
ta mūsų pasilikę broliai ir sesės,
Red.

,

i.
Jeigu tą rugsėjo devintosios ankstų ry
tą kas nors iš partijos Troškūnų rajono
komiteto netikėtai būtų užsukęs į J. Že
maitės vardo kolūkio centrą, jam būtų
tekę didžiai nustebti. Raudonas saulės
diskas dar tik pradėjo kilti iš už miške
lio o apie kolūkio sunkvežimį jau būria
vosi kolūkiečiai.
Gal į darbą skubėjo kolūkio' nariai?
Ne. J. Žemaitės vardo kolūkyje neį
prasta anksti išeiti į darbą. Čia žmonės
paprastai vėlai keliasi, anksti gulasi.
O vis tik kur taip anksti išsirengė J.
Žemaitės vardo kolūkio narių 'grupė? Į
ekskursiją. Ir žinote, kur lauko darbų
įkarštyje buvo ekskursuojama kolūkio
sunkvežimiu? I Šiluvą...
Kuo žymus tas tarp miškų išsidėstęs
mažas rajono miestelis, kad patraukė to
limo Aukštaitijos kolūkio narių dėmesį?
Čia prasidėjo Šiluvos atlaidai, kitaip va
dinami šilinėmis.
Nespėjo mašina išvažiuoti iš kolūkio
centro, o abipus kelio išsidriekė neplautos
avižos, pėdai miežių, žaliuoją pūdymai.
Kolūkiniai laukai prašyte prašėsi darbš
čių. rankų. O darbščios rankos paliko lau

kus. Nemaža žmonių vyko į Šiluvą. Vienokito kolūkiečio galvoje ir kilo mintis. Gal
ir negerai darome, nuo darbo bėgame, —
bet tuoj pat šį sąžinės graužimą nuvijo
pasiteisinimas. — Juk mums mašiną ir
leidimą pats kolūkio pirmininkas Širochovas davė. Komunistas žino, ką daro
Ketvirtadienio pavakarį mašina iš Troš
kūnų pasiekė Šiluvą. Pektadienį išvažia
vo. šeštadienį maldininkai ilsėjosi. Sek
madienį — poilsio diena. Juk per 4 die
nas beveik dvi dešimtys kolūkiečių galė
jo kalnus nuversti, išgelbėti nuo lietaus
dešimtis hektarų kolūkinės duonos!
Ne vien iš Troškūnų rajono važiavo
mašinos į Šiluvą. Daugiausia jų sulėkė į
atlaidus rugsėjo dvyliktąją.
Iš Vilijampolės rajono „Raudonosios pa
švaistės* kolūkio į Šiluvą daugiau kaip
šimtas kilometrų. Šoferis kelio gerai ne
žinojo. Pirmininką Lukošių gąsdino ir tai,
kad be jo gali kas nors su mašina atsi
tikti.
Drg. Lukošius labai užsigavo, kai jį
užklausė, kokiu tikslu taip tali gainioja
ma mašina.
Iš Tytuvėnų rajono i atlaidus mašinos
nevažiavo, jeigu neskaityti, kad rajono
vykdomojo komiteto šoferis pavežėjo ke
lias davatakas. Tam reikalui čia užteko
arklių. Jau nuo rugsėjo aštuntosios pir
mieji kolūkiečių būriai iš „Kelias į lai
mę“ kolūkio važiavo į Šiluvą. Nors lau
kuose stovėjo gubos kviečių, miežių pė
dai, nors penktoje brigadoje dar keli lau
kai kviečių neplauti, kolūkiečiai nedirbo.
Vieni tepė ratus, kiti rinko geriausius
pakinktus, šeštadienio vakarą, Sekmadienį
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KĄ ESTAI NUVEIKĖ

PER 10 METUM
„Dirvos“ bendradarbis Tadas Brasta pas
kutiniame šio savaitraščio numeryje rašo
apie estų kultūrinę veiklą išeivijoje. Pa
skaitę čia perspausdintą straipsnį, galėsi
me palyginti estų ir mūsų nuveiktuosius
kultūros bare darbus.
*
Nuo rugsėjo 25-tos, per visą savaitę, es
tai Švedijoj mini Stokholme dešimt metų
sukaktį nuo savo pabėgimo iš bolševikinio
siaubo. Pabėgėliams laisvėn, vadinasi jie
pasididžiuodami, bevalio tremtinio vardas
jų tarpe neprigijo, o suruoštu minėjimu
jie nori parodyti, kas jų per šiuos metus
nuveikta.
Minėjimas išsireiškė Estų komiteto —
bendrinio organo — vadovybėje surengta
paroda. Pačiam miesto centre, moderniose
Kungshallen patalpose. Išstatyta: Švedijoj
ir kitur per dešimt metų išleista grožinė,
mokslinė ir publicistinė literatūra, turima
spauda, entografika ir naujausias menas.
Parodos metu paskaitos, estų muzika, dai
nos ir gyvas demonstravimas, kaip atsi
randa tas ar kitas liaudies meno dirbinių.
Parodos iškilmingam atidaryme, be gau
saus atstovavimo iš pačių estų pusės, da
lyvavo Jungtinių Amerikos Valstybių am
basadorius John Moors Cabot, švedų, suo
mių, latvių, lenkų ir ukrainų organizacijų
atstovai bei jžeminybės. Viso buvo per
300 žmonių. Lietuvių bendruomenė Šve
dijoj savo atstovo neatsiuntė. Nuo pat įsisteigimo, toli pramatančioj krikščioniškai
demokratiškoj režisūroje, ji skęsta visiš
kam izoliaciniam miege.
Įdomiausia parodos pusė, — taip visą
pusę sudaro estų išeivijos knyga ir spauda.
Puošniai išdėstyta ant stalų ir pripildžiu
si ilgų lentynų metrus. Priskaičiau vienuo
lika stambių, ne taip sau kokio vikiško ar
šveicariško plonučio masto, doktorantų
pripažintų mokslo darbų ir dar daugiau
įvairių sričių išradimų tarptautinių paten
tų.
Pirmieji leidiniai rodo neramią skubą,
kaip baisią nelaimę pergyvenusio žmogaus
išblaškyti pėdsakai. Nekoks popietis, silp
na litografija. Tik viskas greitai taisos,
gerėja, o jau praeitų ar šių metų leidiniai
nieku nesiskiria nuo padoriausių švedų
ar net. anglų. Ypatingai 1951 metais pra
dėjusios universitetiniam Lunde veikti kooperatyvės estų knygų leidyklos. Daugu
ma grožinės literatūros leidinių ne kokiais
aplinkiniai nesusipratimais, o tikrai me
niniais viršeliais, skoningai įrišta, ne vie
nas puikiai iliustruota.
Duota statistika abejonių nesukelia,
žmogus pats turi galimybių patikrinti. Per
dešimts laisvėn išeivybės metų išleista 510
knygų, tikrų knygų, brošiūrų gaidų ir
kitokių leidinių neskaitant. Tarp , jų 283
grožinio žodžio knygos, 34 moksliniai dar
bai, 44tikybiniai, 22 muzikinės kompozici
jos, 40 mokyklų vadovėlių bei žodynų ir
87 kitokių rūšių. Iš 283 grožinio žodžio
knygų, 178 visai nauji, šiapus Baltijos jū
ros laisvėje atsiradę kūriniai. Jų 63 ro
manai, 20 novelių rinkinių, 40 poezijos, 23
atsiminimų, tiek pat jaunuomenei skirtu
knygų, septynios antologijos ir dvi dra
mos.
Nežiūrint, kad estų išeivijoj nelabai dau
giau 60,000, gi Švedijoj kiek virš 20,000,
grožinė knyga vidutiniai susilaukia po du
tūkstančius parduoti: egzempliorių. Tiek
parodos valdytojas, tiek atidarime daly
vavę estai rašytojai, senesni ir jaunesni,
tvirtina, kad estai išeivijoj, palyginus su
laisvės metais namie, skaito žymiai dau
giau. Grožinis žodis, poezijos posmas su
daro estams gyvą, konkretų saitą su kan
čios tamson panerta tėvyne. Drauge ugdo
ir stiprina viltį, kad ilgesys ir laimėjimo
įsitikinimas nepaliks apvilti.
Žiniomis iš anapus, okupuotoj Estijoj
knygų leidimas, palyginus su nepriklauso
mybės laikais, sumažėjęs net penkis kar
tus. Ten like senesni rašytojai daugiau
nerašo, o kaikas Maskvai parsidavusių
jaunesniųjų pagal užsakymus daug nepri
gamina.
Laisvėn išsigelbėjo tik penki žinomesni
estai rašytojai, bet išeivijoj jau spėjo pa-

slrelkšti 40 naujų rašytojų ir poetų. Ko
kios temos daugiausiai traukia? „Mūsų
tautos tragedijos pergyvenimai buvo tokie
stiprūs, tiek įsigėrę mūsų kraujin, kad jų
atsikratyti mes nei pajėgiam, nei norim“,
— trumpas atsakymas. Gašlumo, seksualizmo krypčiai, aptvynusiai kitų kraštų
išeivijos raštiją, estuose dar nepavyko gi
liau įsiskverbti.
Be skaitytojų gausumo ir palankumo,
estams rašytojams padeda kitos sąlygos.
Nereikia mėtytis ir klaidžioti tarp kaikada
neaiškių leidėjų vertelgų, nudedančių
rankraščius ir honorarą. Estai rašytojai
pažįsta tik du leidėjus ar tikriau leidyk
las. Viena, Orto, išeivijoj seniausia, kadai
pradėjusi Švedijoj, dabar veikia Kanadoj,
Toronto. Sumaniai komerciškai tvarkoma,
sąžiningai atsiskaito. Jos didžiausias nuo
pelnas estų išeivijai, kad ji naujai išleido
estus klasikus. Antra, pačių rašytojų ir
kultūrininkų kooperatyviniais pagrindais
prieš trejetą metų įkurta, Eesti Kirjanike
Kooperatiiv Lunde, pietų Švedijoj, gali
pasididžiuoti puikia ir patyrusia vadovy
be. Ir viena ir kita leidykla kas mėnuo iš
leidžia po dvi knygas, no vieną grožinio
žodžio ar poezijos.
Viso estai turi išeivijoj 12 savaitraščių,
jų keturis Švedijoj. Be to, prie liberalinio
Stockhoms — Tidingen jie leidžia kasdie
ninį dviejų trijų puslapių priedą estų kal
ba. Literatūros, kritikos ir mokslo dvimėnesinis, labai rimtai redaguojamas „Tulimuld“ turimas tik vienas visai išeivijai.
Todėl ir visų labai mėgiamas, nes ten įvai
rios kryptys ir mintys įdomiai susikerta
ir viena kitoj atsispindi. Jaunuomenė tu
ri taip pat tik vieną bendrą, ketvirtainį
„Tulehoidja“, visų lygiai labai mėgiamą.
Estai išeivijoj neniekina ir kitų kalbų,
nesiizoliuoja nuo Vakarų pasaulio, o sten
gias objektyviai jį apie save ir okupuotą
ją Estiją informuoti. Jau nuo 1946 metų
leidžia jie Stockholme „Newsletter from
behind the Iron Curtain“. Ligšiol išleista
370 numerių, šiemet drauge su latviais,
lietuviams iš kampo kaip beturčiams kuk
liai prisišliejus, pradeda leisti jau žino
mas ketvirtinis „East and West“. Nors es
tai Amerikoj neskaitlingi, bet anksčiau
lietuvių rašytojų ir poetų spėjo jie ten
išleisti „Anthology of Modern Estonian
Poetry“, University of Florida Press.
Kur pradžiai, ar ir vėliau, kokiam kul
tūriniam reikalui lėšų trūksta, neatsisako
padėti estų Tautinis Fondas. Jis padeda
ne tik politiniam reikalui ištikus. — Jo
lėšomis leidžiami „Newsletter from behind
the Iron Curtain". — Tautinis Fondas iš
laiko estų gimnaziją ir pradinę mokyklą
Stockholme, padeda įsisteigti įvairiems
praktiškiems kursams, padeda estų teat
rams. Kaip ir dabar suruoštai parodai, ku
ri turės nemažai išlaidų. Bet ji lankoma
taip gausiai, kad nuostolių turbūt nebus.
Etnografinė parodos pusė taip pat įdo
mi. Lietuvį nustebina, kad ir estams juos
tos nesvetimos. Jose yra net kaikokio pa
našumo mūsiškėms, nors estiškos niūres
nės ir nepadaro tokio spalvingumo ir brai
žinio įvairumo kaip lietuviškos, šiaip krin
ta akin estų liaudies meno nemažas gimi
ningumas suomiškajam.
Genialusis estų grafikas Eduard Wiiralt
miręs, jo nėra ir parodoje. Taip, jis nu
stelbdavo savo kolegas estus, bet kai jo
nematyt, ypatingai šioj parodoj atrodo es
tai dailininkai tokie nublukę, pilki. Net
ir tada, kai jie parodo stiprias spalvas ir
deda milžiniškas pastangas. Didžiausia jų
klaida bus ta, kad jie perdaug laiko ma
dai, susprogdintoms formoms, spalvų sujaukimui nuo „pavaizdavimo“, — virto
klaunais patys sau.
Nežiūrint „savais keliais“ nuėjusio estų
modernaus meno ir politinio pasidalinimo
į dvi, kad ir labai nelygias puse, libera
liški socialdemokratinio sparno ir mažes
nio dešinės pakraipos, estai per dešimts
savo išeiviško gyvenimo Švedijoj spėjo
įgyti visuomenės pagarbą ir respektą.
Tadas Brasta

anksti rytą virtinę vežimų sunkiai per mo
lį traukė kolūkio arkliai. Palikę neapsė
tus laukus, į atlaidus vyko kolūkiečiai ir
iš kitų kolūkių. Didelis kunigų pagalbi
ninkas „Naujosios sodybos“ pirmininkas
Tupenskis pats organizavo kolūkiečius
vykti į atlaidus.
Didelį išradingumą parodė Šiaulių au
totransporto kontora. Iki rugsėjo 8 die
nos per Tytuvėnus i Raseinius kursavo
po vieną autogusą. Atlaidų metu kontoros
viršininkas drg. Agofovas paleido dar du
autobusus. Jų maršrutas pasibaigdavo Ši
luvoje ir ruožu Šiauliai — Šiluva kursavo
be pertaurkos. O rugsėjo 12 dieną papil
domam maldininkų aptarnavimui buvo ke
li taksi, kroviriių taksi.
Atsirado darbuotojų, kurie bandė drg.
Agofovui įrodyti, kad ji.s neteisingai da
ro permesdamas mašinas iš kitų svarbių
maršrutų vien tik tam, kad patenkintų
maldininkų įgeidžius. Viršininkas to ne
paisė. Jam svarbu įvykdyti planą. Juk
Vilniuje, ministerijoje niekas nesiteiraus
kaip, kokiu būdu kontora padarė.

atsidarė landynės. Ten prekiavo namine.
Milicijos darbuotojai, matydami girtus
skėsčiojo rankomis ir priiminėjo pareiški
mus.
Du vos ant kojų pastovį jaunuoliai įvir
to į miliciją. Klumpančiais liežuviais nu
siskundė, kad vieną iš jų apvogė: ištraukė
pinigus ir dokumentus.
— Kur?
— Užkandinėje.
Kas gi du jaunuolius traukė į Šiluvą’
Anot 3ų, atvažiavo pasižmonėti.
Aptarnauti girtaujančius prekybininkai
pasistengė. Bet niekas nepasirūpino pla
čiai paskleisti literatūrą mokslinės - ateis
tinės propagandos klausimais.
Į mažą kambariuką įgrūstas „Sąjungi
nės spaudos“ kioskos literatūros gausumu
negali pasigirti. Krūva apdulkėjusių laik
raščių, keli pieštukai, knygelės — štai ir
visa literatūra. Ne vienas žmogus teiravo
si:
— Gal kartais turite tą knygelę, xur
yra Žemaitės apsakymas „Kelionė į šidluvą“?
— Parodykite literatūrą apie visatą, že
mės atsiradimą.
— Ar yra knyga „Užsienio rašytojai
prieš tamsos skleidėjus"?
Visi gauna neigiarmą atsakymą. Moks
line - ateistine literatūra Šiluvoje nepre
kiaujama. Užtat škaplierininkai apgaudi
nėja žmones, po keliasdešimt rublių lupa
už maldaknyges, taip vadinamą Šiluvos
dievo motinos istoriją, rožančius, škaplie
rius, medalikus, „šventus" paveikslėlius,
kiša jiems namų darbo krakmolinius sal
dainius, įtartinos kilmės vaškines žvakes
ir t.t. ir t.t.
Bažnytininkai atlaiduose visokiais bū
dais pelnijasi. Kunigai, bažnyčia vilioja
iš lengvatikių žmonių pinigus aukomis,
žvakėms paveikslėliams.
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Intesyviai šilinėms rengėsi prekybininkai.
Tytuvėnų rajono kooperatyvo pirmininkas
Vasiliauskas laužė galvą, kaip geriau or
ganizuoti maldininkų aptarnavimą. Spe
cialiai atlaidų prekybai Šiluvoje buvo išnuomuoti du namai, numatyta atidaryti
kelis bufetus. Su sunkvežimiais į Šiluvą
rengėsi važiuoti kooperatyvininkai iš Ra
seinių...
Sekmadienio rytą po iškaba „Bibliote
ka“ atsidarė baras. Prie bibliotekos pa
talpų durų išaugo kalnas dėžių su alkocholiniais gėrimais. Tai iš vidurinės mo
kyklos būfėtas priartėjo arčiau bažnyčios.
... Kas devintame —• dešimtame

name

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

Visuotinio Lietuvių Rašytojų Dr-jos na
rių suvažiavimo, įvykusio 1954. I. 25, jau
trečią kartą iš eilės Čikagoje, priimti šie
nutarimai:
1. Mūsų tautinio išlikimo pagrindinė
priemonė yra lietuviškoji knyga. Deja,
net ir šiais lietuviškos spaudos iškovoji
mo sukakties metais knygos skaitytojų
skaičius žymiai mažėja. Kiekvieno lietu
vio pareiga pačiam pirkti ir propaguoti
lietuviškų knygų pirkimą.
2. Visuomenė ragina prenumeruoti di
džiojo klasiko 'Vinco Krėvės raštus, tuo
sudarant galimybę jiems užtikrintai pa
sirodyti.
3. Knygų leidėjai neleisti menkaverčių
knygų, kurios ir skaitytoją atbaido, ir
smukdo mūsų literatūrą.
4. Atkreipiamas Lietuvių Enciklopedi
jos redakcijos dėmesys, kad būtų apdai
riai tvarkomas literatūros skyrius ir pla
čiai aptariami lietuvių literatūros kūrė
jai bei kūriniai.
5. Lietuviškieji veiksniai prašomi, bend
radarbiaudami us Lietuvių Rašytojų De
ja, nedelsdami pasirūpinti mūsų žymiųjų
veikalų ir lietuvių literatūros istorijos iš
leidimu.
6. Turint galvoje jaunosios kartos svar
bą lietuvybei išlaikyti, kolegos rašytojai
skatinami duoti tinkamų kūrinių jauni
mui, o tėvai prašomi aprūpinti vaikus Vi
sa negausia mūsų jaunimo literatūra.
7. Rašytojai kviečiami palaikyti tarpu
savio santykių nuoširdumą įr kolegiškumo dvasią.

Visuotiniame Rašytojų Rr-jos narių su
sirinkime priimti trys nauji nariai: Ka
zimieras Barėnas, apysakų knygos „Gied
ra visad grįžta“ autorius, gyv. Anglijoje;
Jurgis Blekaitis, eilėrašč.lų rinkinio „Var
dai vandenims ir dienoms“ autorius, gyv.
New Yorke; Algirdas Landsbergis,, premijouto Draugo romano „Kelionė“ auto
rius, gyv. New Yorke.
Draugijos garbės nariais išrinkti rašy- .
tojas Ignas šeinius, gyv. Švedijoje, ir prof.
Juozas Eretas, gyv. Šveicarijoje. Ligšioli
niai LRD garbės nariai -yra Mykolas Bir
žiška, Ernestas Harrisonas ir Mykolas
Vaitkus. Lietuvių Rašytojų Dr-jos adre
sas yra šis: 1436 So. 50 Ave, Cicero,Ill.,
USA
KULTŪROS PABIROS

Amerikos Balso redaktorius, inž. P. La
banauskas baigė televizijos mokyklą Njujorke. Jis gerai išlaikė režisūros egzami
nus. Kaipo pasižymėjęs' tarp baigusiųjų
tą mokyklą, jis turėjo specialų pasirody
mą televizijoje.
* * *
Argentinos lietuviai steigia tautinį muzėjų. Patalpos jau parengtos. Dabar yra
daromos eksponatams sudėti vitrinos.
Lietuvės moterys jau yra suaukojusios
daug lietuviškų dalykų. Muzėjaus steigi
mu ypač rūoinasi p. Mikelionienė.
* ♦ *
.’
.
♦
•
<
Vilniaus valstybiniam muzėjui Varšuvos universitetas ir Krokuvos Jogailos
vardo biblioteka grąžino medžiagą apie
architekto Lauryno Stokos Gucevičiaus
darbus: Vilniaus rotušės projektus ir pla
nus, Vilniaus katedros projektus, archi
tekto susirašinėjimą su karalių Stanislo
vu Augustu; Vilniaus universiteto rekto
riaus jam išduotą pažymėjimą, kad jis
turi teisę dėstyti architektūrą ir kt. Tur
būt Maskva paspaudė.
• • ♦

Įvairių organizacijų suvažiavimo proga,
LKF Australijos Valdyba rengia meno
dienas ir dailies parodą suskridusiems
Melbournan. Jose dalyvaus geriausios me
no jėgos iš Sidnėjaus, Melbourne ir Ade
laidės.

» * *

O. Bačkienė, Lietuvos pasiuntinio Pran
cūzijoje Dr. St. Bačkio žmona, rūpinasi
įsteigti Paryžiuje lietuvių kultūros namus.
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Iki paskutinių dienų mokslinė — ateis
tinė propaganda Tytuvėnų rajone buvo
apleista. Anot LKP rajono komiteto dar
buotojų; iki rugsėjo mėnesio antireliginė
mis temomis buvo surengtos ne tai aštuoųios, netai dešimt paskaitų. Tik šilinių iš
vakarėse buvo susigriebta. Partijos rajo
no komitetas iš Vilniaus išsikvietė porą
lektorių, paspartintais tempais buvo vys
toma mokslinė — ateistinė propaganda.
Lektoriai Į dieną skaitė net po kelias pa
skaitas.
Rugsėjo dvyliktą dieną partijos rajono
komitetas pasiuntė i Radviliškio viešbutį
specialią mašiną parvežti į Šiluvą Valsty
binės filharmonijos artistą koncertinę
brigadą. Tą dieną į Šiluvą buvo sukviesti
Kelmės, Raseinių, Tytuvėnų, Užvenčio, Še- •
duvos rajonų sportininkai. Čia turėjo
vykti sportinės varžybos.
Mokslinė — ateistinė propaganda nėra
kampanijiškas reikalas. Čia negali būti jo
kio šturmavimo. LKP Tytuvėnų rajono
komitetas, ištisus metus savieigai palikęs
šį svarbų politinį darbą, mano atsigriebti
per savaitę. Tai neteisinga.
Partijos rajono komitetas, pirminės
partinės organizacijos negali taikstytis su
mokslinės — ateistinės propagandos ap
leistumu. Juk mūsų socialistinėje visuo
menėje yra sudarytos visos sąlygos ir
galimybės tam, kad būtų pilnutinai įveik
ti religiniai prietarai. Tik reikia, kad par
tinės, komjaunimo, kitos visuomeninės
organizacijos mokamai panaudotų visas
sąlygas ir galimybes.
Platų, tikrai masinį užmojimą moksli
nei — ateistinei propagandai!
4
V. Miniotas
(„Tiesos“ koresp.i.
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.LONDONAS
JAU VEIKIA SEKMADIENIO
LIETUVIŲ MOKYKLA
' Š( sekmadieni, lapkričio 7 d., Soc. Klu
bo patalpose pradėjo veikti sekmadienio
mokykla lietuvių vaikams, gyvenantiems
Londone. Pirmajai pamokai susirinko apie
20 vaikų. Mokytojos pareigas pasiėmė mo_ kytoja Grikinienė su mažesniąja grupe, o
vyresniesiems moksleiviams Lietuvos isto
riją ir geografiją dėstys A. Kaulėnas.
, Kiekvieną sekmadienį visi lietuvių vai
kai prašomi rinktis į sekmadienio mokyk
lą. Mokyklos globėju yra Londono Liet
. Parapijos klebonas kun. A. Kazlauskas,
MIC.
*****
NUOSTABUSIS ANGLŲ PAŠTAS
„Europos Lietuvio“ Redakcija dvi savai
tes iš eilės gavo iš Amerikos ten išeinantį
savaitrašti, kurio banderolėje buvo tik...
pašto ženklas. Jokio mažiausio užrašėlio,
nei adreso. Laikratšis susuktas į rausvą,
platų popietį ir tik galiukuose kyšojo kraš
teliai.■ Laikraštis Redakcija pasiekė nepa
vėlavęs.
*****
.

PRAŠOMAS PRANEŠTI ADRESĄ
P. Jonas Žiedas, prisiuntęs lietuvių va
sarvietei — prieglaudai pirkti du svarus,
maloniai prašomas pranešti savo adresą
Liet. Namų B-vei.
*****

AUSTRALUOS LIETUVIAI APIE MUS
Australijos lietuvių leidžiamas laikraš
tis „Mūsų Pastogė“ Nr. 44, lapkričio 3 d.
rašo:
. ,JDidž. Britanijos lietuviai pajėgė sukel
ti lėšų ir įsigijo Lietuvių Namus ir „Ni
dos“ spaustuvę Londone. Kaip manote ar
1000 D. Britanijos lietuvių nupirks šitą
vasarvietę? Nupirks! Jie savo veiklos ak
tyve jau turi turto, vertinamo virš 10.000
•svarų. Sumes pinigus ir „Lietuvių Sody. bai“ sukurti, nes jie žino, kad šitai yra
reikalinga jiems, jų vaikams. Kiek yra lie
tuvių Austarlijoje? Imigracijos įstaigos
praneša mūs čia esant 9.000. Viešpatie,
kiek mūsų daug, palyginus su D. Britani
ja, ir kokie mes „biedni“, palyginus su
anos salos broliais... lietuviško solidarumo
prasme“.
Tenka pažymėti, kad Australijos lietu
viai yra pasiryžę įsigyti namus Sidnėjuje,
bet pinigai plaukia labai lėtai, ir toli iki
tos spartos, kokios galima buvo tikėtis.
Vadinasi, akcininkų telkimo reikalai pras
ti, todėl D. Britanijos lietuviai ir nurodo
mi pavyzdžiu. Malonu girdėti, tačiau mes
nuoširdžiai linkime Australijos lietuviams
. kaip galima greičiau įsigyti savo kultūros
reikalams tinkamą pastogę.
*****
PIRKO AKCIJAS — SUSIRADO SESERĮ
• „E. Lietuvio" redakcija yra gavusi vie
nos lietuvaitės, gyvenančios Anglijoje, ši
tokio turinio laišką: „Gerbiamas Pone Re
daktoriau, Pereitos savaitės numeryje ra. dau savo brolio vardą ir pavardę, (čia nu
rodyta vardas ir pavardė), kuris pirko
prieglaudai — vasarvietei akcijų už pen
kis svarus. Aš manau, kad tai yra tikras
mano brolis, todėl kuoskubiausiai prašau
prisiųsti jo adresą".
Jei iš tikrųjų ši lietuvaitė suras brolį
ir, jei abu sutiks, vėliau parašysime pla
čiau apie šį netikėtą sesers ir brolio susi
tikimą.
*****

MŪSŲ LIGONIAI
Jau ilgesnį laiką Londono ligoninėje gy
dosi buv. L. Namų tarnautojas A. Jarošius. Neseniai jam padaryta apendicito
operacija.
Senosios lietuvių kolonijos veikėjo P.
Bulaičio žmonai, Onai Bulaitienei, pada
ryta sunki operacija. Ligonės sveikata iš
lėto gerėjanti.
*
Savaitę Londono ligoninėje išgulėjo Cen
tro Valdybos nario, S. Nenorto žmona P.
Nenortienė. Po glandų operacijos ligonė
ilsisi namuose.
Pereitą savaitę staiga susirgo Ona Daunoraitė Pirmosios pagalbos išvežtai liginlnėn po valandos jai buvo padaryta sunki
vidurių operacija. Ligonės sveikata pa
tenkinama.
4 mėnesius vienoje provincijos ligoninė
je išgulėjęs, grįžo į Londoną šiek tiek su
stiprėjęs J. Sauliūnas.
Simas Kevelaitis, 77 metų amžiaus, jau
keli metai guli namuose paraližuotas. Jį
slaugo jo duktė.
*****
DOVANA LIETUVIŲ BAŽNYČIAI
Elena Šteinytė Lietuvių Šv. Kazimiero
bažnyčiai, kaip dovaną, nupirko pačios
naujausios laidos iškilmingom šventėm
gražų Mišiolą. Ta pačia proga padovanojo
gotiško stiliaus žalią arnotą iš geriausio
prancūziško šilko. Parapijos klebonas už
brangias dovanas nuoširdžiai dėkoja.
*****
* KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Londono
skyrius 1954 m. lapkričio 20 d. 7 v. Pa
rapijos salėje rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.
Programoje: paskaita ir meninė dalis.
Po to — šokiai.
Įėjimas laisvoji auka skiriama Lietuvos
Karo invalidams šelpti.

LEICESTERIS
Leicesterio skyriaus metiniame visuoti
name susirinkime įvykusiame 3. 10. 54 bu
vo išrinkta nauja valdyba. Iš valdybos
. dviem nariam nesutikus eiti pareigų, bu
vo pakviesti du kandidatai ir iš jų suda
ryta nauja valdyba.
Pareigom pasiskirstė sekančiai: pirm. VKvietkauskas, sekret. A. Šimkevičius, ižą.
A. Paukštys.
J revizijos komisiją išrinkti: D. Mikulėnas ir A. Kučinskas.
Šiaip Leicesterio skyrius dėl mažo na
rių skaičiaus savo veiklumu nepasižymi,
* bet lietuviškus reikalus visada gausiai re
mia. Iškilus prieglaudos — vasarvietės
reikalui Leicesterio skyriaus nariai kaip

ir praeityje mano gausiai paremti.

NOTTINGHAMAS

BRADFORDAS

PLB D. BRITANIJOS KRAŠTO
TARYBOS POSĖDIS BRADFORDE
Spalio mėn. 31 d. Bradforde įvyko PLB
D> Britanijos Krašto Tarybos posėdis. Da
lyvavo 10 atstovų iš įvairių D. Britanijos
vietovių. Posėdžiui pirmininkavo Škotijos
lietuvių atstovas kun. J. Gutauskas, sekre
toriavo „Londono Vaidilos" atstovas V.
Zdanavičius.
Krašto Valdybos vardu pranešimą darė
valdybos pirm. M. Bajorinas kuris pami
nėjo, kad D. Britanijos lietuvių bendruo
menė yra koardinacinis centras, kuris ap
jungia visas organizacijas ir paskirsto kul
tūrinės veiklos darbus.
Nepilnų metų laikotarpyje valdyba tu
rėjo 7 posėdžius. Organizacijų atstovų po
sėdžių buvo 2, kuriuose svarstyta: atsto
vo siuntimas į PLB suvažiavimą, kuris įvy
ko š.m. liepos mėn. 9-11 d.d. Paryžiuje ir
paruošimas suvažiavimui rezoliucijų. Var
MANSFIELDAS
go mokyklos steigimas Londone, skautų ir
D. B. L. S-gos Mansfield’o skyrius ren jaunimo stovykla ir k.
gia lapkričio 23-čiosios t.y. mūsų kariuo
Pranešėjas pasidžiaugė, kad finansiniu
menės šventės minėjimą, kuris įvyks šio atžvilgiu, šie metai buvo žymiai geresni,
mėn. 20 d. šeštadienį Viktoria Kotelyje. ir valdybos ižde turima truputis pinigų.
Pradžia 6.30 vakaro. Trumpa programa, Pagrindines pajamas sudaro organizacijų
kalbės mums gerai žinomas buvęs ilgame nario mokestis, 6 penai nuo nario ir iš
tis kariškis p. K. Deveikis. Po programos Tautos Fondo.
šokiai, bei žaidimai. Veiks gausus bufe
Toliau, pranešėjas M. Bajorinas pami
tas. Kviečiame arčiau gyvenančius atsi- nėjo, kad jam teko atstovauti D. Britani
jos bendruomenę Paryžiaus konferencijoje
Skyr. Valdyba
ir trumpai apibudino tos konferencijos ei
gą. Konferencijoje, apart bendruomenių
atstovų dalyvavo min. S. Lozoraitis, URT
valdytojas dr. Karvelis ir Lietuvos atsto
MĖLYNOJI ARMIJA —
vas Prancūzijoje Dr. Bačkis. Aptartas ir
MARUOS METŲ PALIKIMAS
sudarytas Europos lietuvių bendruomenių
Šventasis Tėvas PIJUS XII, paskelbęs darbų planas, kurį vykdys PLB Europos
Marijos Metus, visa širdim trokšta, kad iš Kraštų Generalinis Sekretoriatas. Darbo
naujo suliepsnojusi visų tikinčiųjų meilė plane numatyta kreipti dėmesį į lietuvy
Dievo Motinai Svenč. Mergelei ir tiems bės išlaikymą, Šeimos ir jaunimo reikalus,
Metams pasibaigus, būtų nuolat gyva, ir propagandą už Lietuvą ir savosios, spaudos
kiekviename gyvenimo reika’e visi prašy palaikymą. Nutarta siekti visomis priemo
tų Marijos palaimos ir pagalbos. Būdama nėmis padidinti „Europos Lietuvio“ skai
mūsų Gailestingumo Motina, Ji kartu yra tytojų šeimą ir surasti lėšų padengimui su
ir Dangaus ir žemės Karalienė.
sidariusių nuostolių. Sudaryta Europos lie
Visi žino, kad vienybėje — galybė. Kad tuvių iždo sąmata, kurio pajamas sudaro
lengviau įgyvendinus Fatimos Marijos pra 10 procentų paskiruose kraštuose mokamų
šymus, šiandien visi buriasi į MARIJOS solidarumo mokesčių ir aukos bei subsidi
MĖLYNĄJĄ ARMIJA. Jos vyriausias cen jos. Svarstytais klausimais buvo priimta
tras yra Fatimoje. Mėlynosios Armijos Lie eilė rezoliucijų.
PLB Europos kraštų Generaliniu Sekre
tuvių Sąjūdžio centras yra Bostone, Di
džiojoj Britanijoj Lietuvių sąjūdžio vyr. torium perrinktas P. Zunde. Prie Vasario
vadu, jam sutikus, paskyrė Londono Lie 16 gimnazijos sudaryta kuratorija į kurią
tuvių parapijos kleboną kun. Antaną Kaz apart mokytojų įeina ir PLB atstovas, ku
lauską MIC, kurį šiomis dienomis Fati riuo yra išrinktas M. Bajorinas.
mos vyskupas patvirtino šiose pareigose.
Ateities veikla. DBLS Centro Valdyba
Yra gauti iš Amerikos lietuviški Nekal susitarusi su „Londono Vaidila“, 50 metų
čiausiai Marijos širdžiai pasiaukojimo do spaudos atgavimo sukaktuvėms paminėti,
kumentai, kuriuos [stojantieji turės pasira š.m. gruodžio mėn. 4-5 d.d. Londone ruo
Syti. Jie netrukus bus išsiuntinėti visiems šia literatūros vakarą ir spaudos parodą.
lietuviams kunigams D. Britanijoje. Ar Netolimoje ateityje galvojama surengti
mijos narių pavardės bus persiųstos į vieną kitą koncertą ir jų pelną, kaip da
Fatimą ir saugojamos Marijos apsireiški linį atlyginimą paskirti mūcų besimokan
tiems solistams, J. Liustikaitei ir B. Pomo vietoje.
Sekančiuose laikraščio numeriuose bus vilavičiui, paremti.
plačiau aprašyta apie pačia. Marijos Mė Revizijos Komisijos vardu pranešimą
lynąja Armiją, kad visi, kurie myli Mari darė V. Zdanavičius. Paaiškėjo, kad revizi
ją, galėtų būti Armijos nariais ir Fatimos jos dieną bendruomenės ižde rasta 39 sv.
Marijos prašymų įgyvendintojais.
12 šil. ir 7 d. Tautos Fondo stovis: likutis
P. Dauknys MIC
1954 m. vasario mėn. 11 d. — 281 sv. 17 šil.
ir 2 d., pajamų nuo 1954 m. vasario mėn.
PAMALDOS
11 d., iki 1954 m. spalių mėn. 25 d. —- 333
MIDLESBROUGH — lapkričio 20 d., 4 vai. sv. 16 šil., išlaidų — 80 sv. 5 šil. Tautos
Fondo sąskaitoje (nuo 1952 m. birželio 27
p.p. katedroje.
d., t.y. nuo atskiros sąskaitos užvedimo)
BRADFORD — lapkričio 21 d., 12,30 vai. 1954 m. spalių mėn. 25 d. rasta — 535 sv.
LEEDS — lapkričio 21 d., 4 vai. p.p. H. 8 šil. ir 2 d.
• Į krašto valdybą išrinkti: kun. A. Kaz
Rosary bažnyčioje. *
lauskas, M. Bajorinas ir P. Bulaitis. Revi
Stoke-On-Trent šį sekmadienį, lapkričio zijos komisijon: K. Vaitkevičius, V. Ignai14 d., 12 vai. lietuviams pamaldos Sacred tis ir Grigaliūnas.
Naujai išrinktuosius organus, krašto ta
Haert bažnyčioje, Queens Av. Tunstall.
rybos vardu pasveikino kun. J. Gutauskas
ir pasidžiaugė, kad nė vienas iš išstatytų
SKAUTIŠKUOJU KELIU
kandidatų neatsiėmė savo kandidatūros,
pareikšdamas, kad tuo yra padaryta di
1954 m. vasaros stovyklos piniginė
delė pažanga.
apyskaita
Svarstant paskutinį darbotvarkės Punk
tą, savo mintis pareiškė ir susirinkusieji
Pajamos
atstovai.
Bradfordiškiai prašė daryti žy
117. 3. 4 gių, kad Bradfordo
1. Aukos per DBLS skyr.
galėtų įsigyti
36. 9. 6 nuosavus namus, neslietuviai
2. Pavienių asmen. aukos
apie 60 mokyk
80. 14. 0 linio amžiaus vaikų, yra
3. Stovyklavimo mokestis
ir sunku gauti mo
234. 6. 10 kyklai patalpas. Nusiskundė,
Viso
kad trūksta
vaikams mokslo vadovėlių ir prašė ar jų
Išlaidos
nebūtų galima išleisti papigintomis kai
1. 0. 5
1. Stovyklos organ, išl.
nomis.
129. 18. lOį
2. Maitinimas
Vasario 16 gimnazijai išlaikyti, siūlė D.
14. 13. 11
3. Smulkus inventorius
Britanijoje suorganizuoti rėmėjų būrelius,
30. 0. 0
4. Palapinių nuoma
arba bent kartą metuose tam reikalui at
3. 18. 6
5. Transportas
likti viešą piniginę rinkliavą, ir jos eigą
2. 11. 0
6. Šiaudai guoliams
skelbti spaudoje. „Europos lietuvio“ reika
2. 6. 3į lu,
7. Administrav. išlaidos
siūlo laikrašti padidinti, įvesti įvairių
1. 3. 7į skyrelių
8. Vaistinėlė
ir nedėti asmeninių ginčų.
z
Viso
185. 12. 7J
atstovai nusiskundė, kad nors
48. 14. 2J iš Skautų
Pelnas
VLIK'o buvo paskirta 100 sv. parama
Viso
234. 6. 10
stovyklai, ir spaudoje paskelbta, kad ga
vome, bet tenka su apgailestavimu pra
Viso stovykloje — 63 asmenys, (37 nerti, kad minimi pinigai dar negauti.
berniukai ir 26 mergaitės). Atleista nuo
Pasikalbėta vasarvietės pirkimo reikalu
mokesčio: a) visiškai — 22 b) dalinai -10 ir prieita nuomonės, kad lietuvybės išlai
Stovyklos pelnas. Esant dideliam trū kymui ji būtinai reikalinga, nes nutautė
kumui. gerai paruoštų skiltininkų, rugsė jimas gresia ne tik vaikams bet ir jau
jo mėn. pradžioje, buvo suorganizuota nuoliams. Vasarvietė būtų visų D. Britani
Valijoj, Crugybar, Rhos farmoje 3-jų die jos lietuvių tautinio atsigaivinimo vietovė.
nų skiltininkų kursai, kuriuos išklausė Vaikams bus rengiamos pamokos, jaunuo
šie skautai-tės:
Mindaugas Kaulėnas, liams žaidimai, suaugusiems poilsis ir k,
Kastytis Baublys, Henrikas Dičpetris, Jus ir tikimasi, kad vasarvietė galės išsilai
tinas Bavarskis, Rita Daunoraitė, Angelė kyti.
Grikinaitė, Rūta Kroliutė, Roma GerdziūIškilo klausirųas ar nebūtų galima dides
naitė, Aldona Sinkevičiūtė, ir Rūta Jasiu- nėse vietovėse steigti meno vienetus, ku
kevičiūtė.
rie savo-veikla daug galėtų prisidėti prie
Kursų instruktoriai: s. K. Vaitkevičius, lietuvybės išlaikymo. Ta proga „Londono
ps. J. Bružinskas, ps. B. Zinkevičius, v. s. Vaidilos“ atstovas apibūdino sambūrio, to
E. šova, v. s. J. Alkimavičius ir v. s. R. mažo Londono entuziastų būrelio, 5 metų
Bružinskienė.
laikotarpio veiklą, supažindino su daro
Kursų išlaidos, įskaitant maista ir ke mais parengimais ir iškeltam klausimui
lionę — £ 43 — 13 — 2į
nuoširdžiai pritarė.
Naujas Vadeiva. Sktn. K. Vaitkevičiui
Škotijos atstovas kalbėjo Tautos Fondo
atsitatydinus iš Brolijos Vadeivos pareigų, reikalu ir siūlė surengti D. Britanijoje lo
šias pareigas eiti paskirtas ps. J. Bružins teriją, kurios pelną skirti Tautos Fondui.
kas.
Nors posėdžiui buvo skirta 2 su puse va
Skautų spauda. Kiekvieno skauto-tės landos, bet per tą trumpą laiką buvo iš
pareiga prenumeruoti ir skaityti, vienin kelta nemažai įvairių klausimų, ir pasita
telį lietuvių skautų laikraštį „Skautų Ai rimai vyko sklandžiai ir tvarkingai. Vė
das“. Metinė prenumeratos kaina tik 12 liau atstovai dalyvavo pamaldose ir pasi
šil. šią sumą galima mokėti ir dalimis su rašė Marijos širdžiai pasiaukojimo aktą.
sitarus su „S. A.“ platintoju. Skautu va
V. V.
dovams būtina skaityti ir „Mūsų Vytis“,
kurios metinė prenumerata tik 15 šil. Ne
laukime paskutinių šių metų ir savo skau
Belgijos profesorius Piccard dar šiais
tų spaudos prenumeratas tuojau pat su- metais rengiasi vėl leistis į jūrų gelmes.
tvarkykyme. „Skautų Aido“ ir „Mūsų Vy Jis su savo sūnumi sugalvojo naujus pro
ties“ prenumeratos reikalu rašome sk. vyč. žektorius, kuriais galės giliai nušviesti.
vyr. skltn. . J. Alkimavičiui, 234, Quinns Jieško jis ir bendrakeleivių, bet stato są
So., Russia Lane, London E. 2.
lygą, kad jie turi būti olom, nes vietos jo
aparate neperdaugiausia.
Sktn. K. Vaitkevičius
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
NOTTINGHAME
Kaip lietuviai senovėje mylėjo savo
kraštą ir kovojo dėl jo, turėsite progos pa
matyti, atsilankę į Nottinghamą karluome
nės minėjimą, lapkričio mėn. 27 d.. Syca
more School, Sycamore Rd.
1) 5.30 vai. Minėjimo atidarymas ir J.A.
Kaulėno paskaita.
2) 6.30 vai. „Išdraskytas aro lizdas“ —
3-jų veiksmų istorinė drama, parašyta ir
surežisuota K. Vaitkevičiaus.
3) Po vaidinimo šokiai, grojant vokie
čių džazui.
Nottinghamo ir apylinkės tautiečius ma
loniai prašome kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti. Važiuoti iš miesto centro autobu
su Nr. 31 iki Sycamore Rd.
Skyriaus Valdyba

ATSILIEPIMAI
APIE LIETUVIU SODYBĄ
J. Matulis: Aš vienam anglui, savo dar
bovietės ir gyvenamojo hostelio menedže
riui Mr. Leslie Diment parodžiau lapelį
su Lietuvių Sodybos atvaizdu ir kartu pa
sigyriau, kad mes, Anglijos lietuviai, no
rime pirkti šią prieglaudos ir poilsio bu
veinę. Jis tūo labai susidomėjo, o aš, kaip
sugebėdamas, išaiškinau jam, kokiomis są
lygomis ir kokiam reikalui perkama. Jis
tą mūsų žygį labai pagyrė ir, išėmęs vieną
svarą, įteikė man, kad pasiųsčiau kam rei
kalinga. Apskritai, šis anglas yra susida
ręs apie mus ypatingai gerą nuomonę.
Jo atsiliepimai yra visad gražūs ir palan
kūs. Tad, vykdydamas jo norą, siunčiu
mūsų bičiulio auką — vieną svarą.
A. Pranskūnas: Kartu su ekskursija iš
Londono, aplankiau ir aš „antruosius“ lie
tuvių namus Headley Parke. Nesinorėjo
taip greit grįžti, bet namai buvo užrakinti,
ir autobusas pajudėjo. Vieta labai graži.
Daug erdvės viduje, o dar daugiau lauke.
Puikesnės vietos atostogoms nemanau jieš
koti, nes esu tikras kad nerasiu. Tai mano
nuomonė ir kartu visiškas pritarimas įsi
gyti tą turtą. Visa mano moralinė parama
Jums, kurie sukate galvas, o materialiai
prisidėsiu kiek išgalėdamas. Grįždamas
užsukau į Guilfordą. Sušikau keletą ten
gyvenančių lietuvių ir papasakojau apie
Lietuvių Namų Bendroves užsimojimą įsi
gyti antrus namus gamtos prieglobstyje.
Ir štai rezultatas — trys lietuviai, V. Ažuo
laitis, V. čekys ir J. Biliųskas pasižadėjo
nupirkti akcijų po vieną svarą.
O. Kovaitienė: Labai gaila, kad negaliu
prisidėti prie šio dalyko': treti metai sirgi
nėju ir nedirbu.
J. Thonbury ir E. Lovelace: The at
tached form is in respect of two shares
that my mothe and I would like to buy,
as we have had so. many happy times in
Lithuanian House in the past. We feel we
would like to have some small part in
the purchase of your new house.
J. Lūža: Iš visos dūšios sveikinu pra
dėjus Lietuvių Sodybos kompaniją. Graži
idėja. Pradžiai siunčiu 5 sv., o vėliau pa
žiūrėsiu. Vasarvietės užpirkimas neturėtų
sudaryti problemos: jei nepavyks suorga
nizuoti tūkstančio po tris svarus, tai bus
įmanoma surasti šimtą pasižadančių po
30 svarų.
Yra dar dešimtys palankių ir paskati
nančių laiškų. Lig šiol iš viso atsiliepė 600
asmenų ir tik trys pasisakė neigiamai, ku
rių vieną spausdiname „Laisvoje Tribū
noje.“
PASIŽADĖJIMAI LIETUVIŲ SODYBAI
Po 10 svarų:
R. Vasiliauskienė.
Po 6 svarus:
P. šumauskas.
Po 5 svarus:
J. Dnila, Vaclovas ir Elena Daugviios,

F. Krauklys, A. Baraniūnas, A. Rimdzevičius, J. Kriščiūnas, B. Liudvinavičius,
Jonas ir Vincas Zokai, P. Midveris.
Po 4 svarus:
V. Matiukas.
Po 3 svarus:
J. Juodeika, L. Maniušis, J. Raivytis,
V. Milinavičius, A. Skvarčius, A. Litvaitis,
A. Bružas, J. Kazlauskas, J. Kavoliūnas,
J. Mačiulis, K. Kutka, J. Čemis, J. Grupiljonas, J. Purželis, V. šalčiūnas, M. Talkačiauskas.
Po 2 svarus:
J. žiedas, S. Mockienė, V.C. Kazakaičial,
P. Pukys, P. Jusionis, P. Docys, V. Stabačinskas, K. Šakalys, V. Polikauskas, S. Ne
nortas, P. Dzimidas, P. Devenis, P. Veikšra, J. Kazlauskas, J. Repečka, D. Mikulėnas, V. Silnickas.
Po 1 svarą:
M. Kuzmickas, V. Ramockevičius, J. Dim
ša, S. Mockus, V. Čekys, Mr. Leslie Di
ment, K. Makaras, J. Dabrickas, S. Jezerskis, ’ A. Cimermanas, J. Babinskienė.
KULTŪROS PASTABOS

Lietuvių leidykla „Terra“ ketina išleisti
keletos mūsų dramaturgų scenos veikalų
rinkinį.
*
Harper and Bros leidykla Amerikoje iš
leido naują meno istoriją, pavadintą „Fif
ty Centuries if Art“. Ji apima dalykus nuo
faraonų laikų iki dabartinio Amerikos me
no. Daugiau žvelgiama iš istorinio, negu
iš estetinio punkto. Veikalas turi 83 pus
lapius su 342 spalvotom iliustracijom.
*
J. ir A. Mekai planuoja leisti filmų žur
nalą anglų kalba. Manoma, kad pirmasis
numeris pasirodys apie Kalėdas.
*
Fordo fondas suteikė 57.500 dolerių
Notre Dame universitetui, kad tas lėšas
panaudotų Rusijos ir pavergtų kraštų tyri
mui.
*
Kaikurie anglų laikrašičai mirusio ra
šytojo G. B. Shaw rezidenciją pavadino
„Širdgėlos namais“, pagal jo vieno Reikalo
antraštę.
*
JAV lietuvių dienraštis „Draugas“ skel
bia ketvirtą romano konkursą. Rankraščių
įteikimo terminas baigėsi š.m. lapkričio
1 d. Už geriausiai parašytą romaną ski
riama 1000 dolerių premija. Lauksime re
zultatų.

AR GERAI APSIGALVOJOME?
valgomų kambarių apstatymas ir t.t. —
Sumanymas įsigyti prieglaudą — vasar 200 sv.
5) Automobilis (vartotas) — 400 sv.
vietę susilaukė entuziastingo pritarimo.
6) Smulkus remontas, dažymas, valymas
Tam, žinoma, niekas negali priešintis, nes
sąlygoms leidžiant ir turint atitinkamą fi ir t.t. — 200 sv.
7) Nenumatytos išlaidos — 100 svarų.
nansinį pajėgumą, tokią vietą mes turime
Viso reikalinga 8.700 svarų.
,
įsigyti. Tačiau skubėti, reikalo tinkamai
Jeigu pavyktų gauti paskolą, sakysime,
neapgalvojus ir spekuliuoti visuomenės
duosnumu, yra * labai pavojinga. Todėl, 3.500 sv. sumoje, tai visuomenė turėtų su
kad nenuėjus pergreitai ir per toli, kol dėti 5.200 svarų, t.y. po 5.4 šil. kiekvienas
dar nevėlu, reikia pažiūrėti antrą meda DBLS narys. Turint galvoje, kad iki šiol
pasižadėjo pirkti akcijų 535 asmenys 2400
lio pusę.
Visi prisimename, kad dar tik prieš me s v. sumoje, vargu ar galima laukti dar an
tus, per DBLS atstovų suvažiavimą, smar tros tokios sumos.
Yra labai abejotina, ar su mažesne su
kiai jaudinomės dėl mūsų S-gos finansinės
padėties. Skoloms padengti įsipareigojome ma galima būtų apsieiti. Negi mes dary
pravesti vajų, kuris, atrodo, dar ir dabar sime kaip sovietai daro, iš gražaus dvaro
nebaigtas. Taipogi neseniai visi girdėjo — kolchozą. Labai abejotina ar mūsų tau
me, kad Lietuvių Namų B-vei trūksta ka tiečiai, kad ir labai patrljotiniai nusistatę
pitalo, kad susidarė sunkumų dėl skolų sutiktų vykti atostogoms ir miegoti ant že
apmokėjimo. Padėtis, atrodo, kiek page mės, ant šiaudinių čiužinių, užsikloję savo
rėjo, bet vargu ar šiais metais L.N.B. pa paltais ir sutiktų valgyti iš vieno biiūdo su
rodys didelį pelną, ar sudarytus rezervus. mediniais šaukštais. Gyvename kultūrin
Kaip girdėjome B-vės direkcija yra nu game krašte ir turime prisiderinti prie
sprendusi nuosavus namus parduoti ir pirk minimalių civilizacijos standartų. Gi nusi
ti kitus ilgametės nuomos teisėmis, Bet, pirkti tą vietą ir dėl kapitalo stokos laiky
deja, šie naujieji namai pareikalaus labai ti tuščią — būtų d.augiau, nei neprotinga.
Taipgi kyla abejonės ar tikrai pasirink
daug pinigų remontams, tad vargu ar pa
siliks bent centas rezerve naujiems užsi toji vieta tinka mūsų reikalavimams. Ypa
tingai, kada ji yra taip izoliuota: artimiau
mojimams.
Būdama tokioje finansinėje padėtyje šia geležinkelio stotis 6 kilometrai, auto
Namų B-vės direkcija kreipiasi į visuome busas — 1 kilometras. Prie tokių susisie
nę su naujais projektais, reikalaujančiais kimo sąlygų reikės laikyti automobilį, kas,
didelių naujų kapitalų. Savo atsišaukime žinoma, padidina eksploatacijos išlaidas.
„Prieglaudos — Vasarvietės reikalu“ spa Taipgi kyla klausimas ar nenusibos vasa
lio 20 d. direkcija gražiai nušvietusi pa rotojams, ypatingai lietingomis vasaromis,
rinktą dvarą, sako, kad jis kaštuos 6.250 visas atostogas praleisti pririštam prie vie
svarų. Toliau skelbia, kad užpirkimui rei nos vietos. Nei kino, nei krautuvės nepa
kės 2-3 tūkstančių svarų, gi likusią sumą sieksi be automobilio pagalbos.
Direkcija sako, kad apžiūrėję 5 vietas,
žada gauti paskolos pavidale. Paskutinia
me „E.L.“ numeryje skelbiama, kad pa kol šitą surado. Disponuojant visuomeni
žadų akcijoms pirkti gauta 2393 sv. ir, at nius pinigus, reikėjo apžiūrėti 25 vietas,
sižvelgus į tai direkcija nutarė dvarą pirk prieš pradedant sprendimą, o į pagalbą
ti ir prašo tuojau visus siųsti pinigus. De dar pasikviesti specialią ad hoc komisiją
ja, direkcija mums daug ką užmiršo pasa ir išklausyti jos patarimų. Reikia visuo
kyti, tad pažvelkime į tai, ko pranešime menę informuoti kiek galima plačiau. Rei
neskelbiama. Kalbėkime toliau skaičiais, kia patiekti sąmatas, biudžetą, apskaičia
kurie dažnai daugiau pasako, nei gražūs vimus ir pan. Bet kaip ten bebūtų, finan
siniai resursai tuo tarpu yra persilpni, kad
žodžiai ar iš oro imtos fotografijos:
būtų galima leistis į tokią avantiūrą, Di
1) Namų kaina — 6.250 sv.
2) Namų pirkimo išlaidos, valst. mok., rekcija turėtų pašvęsti savo energiją, kad
pelningiau verstųsi turimos įmonės ir kad
advokato išlaidos ir kt. •— 350 sv.
būtų greitai sudaryti rezervai. Tokius re
3) Baldai 30 kambarių, skaitant 2 žmo zervus
turint, visuomenė neatsisakytų pa
nėms kambaryje: lovos, spintos, stalai, kė remti bet
kokį gerą užsimojimą. Bet ri
dės, patalinė, baltiniai po 40 sv. kamba zikuoti visuomenės
duosnumu, tinkamai
riui — 1.200 svarų.
-neapsigalvojus, yra nepaprastai pavojinga.
BJP. Varkala,
4) Virtuvės Indai, valgymo įrankiai,
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PLUNKSNAQRA UZ1O
= U ŽRAŠ A I =
Senais, labai senais laikais, kai vaikš
čiojau tik su pakulnįo iki kulnų marški
niais, Įsitvėręs i močiutės tokios pat me
džiagos dažytą sijoną, kuri, vesdamasi
mane j pono laukui daržų ravėti, visada
sakydavo, kad būčiau geras ir, kai dvaro
užvaizdą pasirodys, pulčiau bučiuoti jam
rankų. Ir, kiek pamenu, šj jos jsakymą
pildydavau, nes tas ponas buvo ir gražiai
apsirėdęs ir labai piktas. Vėliau, kiek pa
ūgėjęs, visada galvodavau, kad gera tiems
ponams gyventi. O tų ponų mano apylin
kėje ne vienas. Jie labai buvo išdidūs prieš
mus, mužikus, nemokančius gerai tos po
niškos kalbos, nei poniško apsiėjimo. Ir
vėlesniais laikais nepažindamas lenkų
tautos, atrodė, kad tai labai kultūringas
kraštas. Tik tremtyje arčiau susipažinau
su lenkais ir, turiu prisipažinti, visiškai
pakeičiau nuomonę.
Lenkų šiame krašte esama apie 250
tūkstančių. Viename Londone jie sako
esą apie 60 tūkstančių, šiomis dienomis
jie paskelbė aukų rinkliavą pabėgusiems
savo 7 jūrininkams paremti jų byloje.
Lenkų londoniškis dienraštis labai didžiuo
jasi, kad per vieną savaitę tiems jūrinin
kams gelbėti lenkų visuomenė sumetė
2.500 svarų! Aš manau, kad tai nepasididžiavimo vertas faktas, bet gėdos. Ketvir
tadalis millono lenkų, gyvenančių šia
me krašte, įveikė suaukoti šitokiam
tikslui vos 2.500 svarų. Jei 7 lietuvių jū
rininkams, pasprukusiems iš pragaro rei
kėtų panašios paramos, nė kiek neabejo
ju, kad 1000 šio krašto lietuvių per vieną
dieną suaukotų tiek pat, kiek 250 tūkstan
čių lenkų!
*****

Viena didžiųjų lenkų knygų leidykla
turinti panašų knygos klubą, kaip ir lie
tuvių Nidos Knygų klubas. Toji lenkų lei
dykla taip pat kas mėnesi išleidžia vieną
knygą. Nuolatinių skaitytojų ji turinti
truput} per du tūkstančius. Nidos knygos
klubas šiuo metu turi nuolatinių skaityto
jų 1.800! Lenkų šiame krašte ketvirtis
miliono, lietuvių — kęturi tūkstančiai!
Atrodo, kad ne be pagrindo pakeičiau
vaikystės nuomonę apie lenkų kultūrin
gumą.
*****

tytojams. Mano minėtas pažįstamas rašo
laiškus kloązeto popieriuje, kurį, žinoma,
jis „nukniaukia“ fabrike. Parašytąjį laiš
ką deda į seną laikraštį, kurio persiunti
mas kaštuoja i penu pigiau. Sutaupomas:
laškui popieris, vokas ir pašto ženklas.
Paskaičiuokite, kiek per 50 metų galima
sukalti pinigo! Savo laiške jis man parašė,
kad aš neprisidėčiau prie vasarvietės —
prieglaudos pirkimo, apskaičiavęs, kad 5
svarus padėjus j banką, po- 40 metų užaugs
palūkanų 6 svarai! Patikrinęs jo apskaičia
vimus, patyriau, kad jis neklysta. Gaila,
kad laišką gavau pavėluotai, nes jau anke
tą penksvariui buvau užpildęs. Savo pa
žįstamo pavardės dar neužtikau sąrašuose.
Tikiuos, kad ir neužtiksiu, nes jis didelis
specas apskaičiavimuose. Skaičiai visada
parodo tikrąjį veidą, net ir tais atvejais,
kai liečiamas mūsų prieglaudos įsigijimo
klausimas.

(atkelta Iš psl. 2.)

nyčių atstovai. Aukos plaukia gausiai.
Vien Hamiltono televizijos stotis sekmadien. surinko 10.000 dolerių.
R. Kryžius perspėja visuomenę, kad at
sirado neįgaliotų aukų rinkėjų su RK ženk
lais ir ėmė vaikščioti po namus. Niekas
nėra įgaliotas šiuo būdu rinkti aukas.
Atsirado plėšikų, kurie nelaimės vieto
vėse bandė apiplėšti lavonus. Speciali po
licija pasiųsta į tas vietoves.
Ypač sunkiai nukentėjo Pr. Jonelio šei
ma, gyvenusi 25 Island Rd., Long Branch.
Jiems nesant namuose, pakilusi upė apsė
mė jų namelį iki pusės langų, sunaikinda
ma visa, kas buvo viduje: baldus, rūbus,
virtuvės įrengimus, maistą ir kt. Daugelis
kaimyninių namų buvo srovės pagauti ir
nunešti į ežerą. Vienas namas nuėjo j eže
ro dugną su visa šeima. Jonelius tuo tarpu
maloniai priglaudė Vlado Rušo šeima, 67
Essex St., OL. 8010. Geraširdžiai lietuviai
nuoširdžiai prašomi nelaimės paliestai Jo
nelių šeimai kas kuo gali pagelbėti.
Toronto „The Telegram" šeštadienį pra
nešė, kad tarp Newmarket ir Bradfort
tarp kitų aptvindytų ūkių yra ir Mike
Kondrot. Atrodo, tai turėtu būti lietuvis.
„T. Ž.“

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

RAŠYTOJAS IR KARDINOLAS

KAIP NAIKINAMI LIETUVIŲ ĖDIKAI

Prieš kurį laiką mirė prancūzų rašytoja
Collete, kuri nepraktikavo katalikų tikėji
mo, laužė jo nuostatus ir nesutiko su juo
susitaikyti. Ji du kartus kėlė moterystės
panaikinimo bylas pasauliniame teisme ir
baigė savo gyvenimą konflikte su Dangu
mi. Tokiu būdu jai buvo atsakytos kata
likiškos laidotuvės.
Šiuo Bažnyčios žygiu pasipiktino ang
lų rašytojas perkrikštas Graham Greene,
kurio prozos ištraukos buvo spausdinamos
ir Europos Lietuvyje'. Jis parašė protesto
laišką Paryžiaus arkivyskupui kardinolui
Felthui. Kardinolas paskelbė straipsnį, ku
riame sakoma:
„Apkrikštytas žmogus gali turėti teisę
į religinių apeigų laidotuves, jei jis nebu
vo atsisakęs priklausyti tai bendruomenei,
kurios nariu liko per krikštą. Jei jis ją
paliko laisva valia, Bažnyčia nenori piršti
jam savo apeigų, nes tai prieštarautų lo
jalumui. Viešų maldų atsakymas jokiu bū
du nereiškia privačių maldų už mirusį
draudimą. Dar daugiau, gailestingumas,
kurio tamsta šaukiesi, verčia kalbėti to
kias maldas, kad mirusiam būtų suteikta
Gailestingumo Dievo, kur vienas, kaip
tamsta pripažįsti, gali nuspręsti, kur pra
sideda klaida, o kur baigiasi nuopelnai,
atleidimo malonė."
Ką gi, rašytojas Graham Greene prisi
pažino, kad jis klydo kritikuodamas Pa
ryžiaus kardinolą už katalikiško palaido
jimo uždraudimą mirusiai rašytojai Colet
te. I kardinolo pastabą, kad Bažnyčia'ne
gali primesti netikinčiam katalikiškų lai
dotuvių, G. Greene atsakė, kad jis su tuo
sutinkąs. Panašių dalykų pasitaikydavo ir
Lietuvoje.

Gautosiomis žiniomis, Lietuvoje pasyvus
pasipriešinimas eina ir toliau. Kartkartė
mis pasitaiko ir aktyvaus pasipriešinimo
žymių, o itin įkyrėję bolševikų pareigūnai,
lietuvių ėdikai, kad ir kaip saugodami sa
vo gyvybes, pasitaikius progai esti likvi
duojami. Nesenai buvo rašyta, kaip parti
zanai buvo Nemune sulaikę „M. Melnikaitės“ vardo laivą. Panašių įvykių esama ir
daugiau, štai kad ir 1952 m. kovo mėnesio
įvykis Aleksote. Ten gyveno 29 metų švie
siaplaukis aukštas milicijos leitenantas
Štrimaila, laikytas pirmojo karinio stalo
įskaitos viršininku ir vis vaikščiodavęs su
uniforma. Tų pačių metų kovo mėn. užėjo
į I Julijanavos, Veiverių plente, agitacinį
punktą jaunas vyrukas. Tuose namuose
yra ir mokykla, kurios sargienė laikė slap
tą užkandinę ir pardavinėdavo „naminę“.
Nepažįstamasis užsisakė šį tą užkąsti ir
paprašė degtinės. Patalpoj buvusius kelis
pasigėrusius vyrukus sargienė vėliau iš
prašė lauk. Viduje pasiliko tik ji pati su
svečiu. Tačiau netrukus atsirado sargienės
vyras su štrimaila, kuris, kaip paprastai,
buvo su uniforma ir norėjo patikrinti atei
vio dokumentus. Tačiau vyrukas vietoj
dokumentų išsitraukė ginklą ir štrimailą
peršovė. Tarpduryje nuo antrosios kulkos
krito leidęsis bėgti ir sargienės vyras, ku
ris taip pat buvo įkyrus komunistas. Sar
gienė nuo susijaudinimo apalpo. Jaunasis
ateivis ramiai sau išėjo iš namų, įsimaišė
į žmones^ ir dingo. Kadangi toje vietoje
judėjimas didelis, tai niekas išsyk to įvy
kio nepastebėjo. įvykis nebeišaiškintas nė
ligi šiol.
Už Garliavos Jonaičių kapinėse rusai
buvo palaidoję 2 komunistus lietuvius, ku
riuos buvo nušovę lietuviai partizanai. Ki
tą naktį palaidotieji buvo atkasti, atvežti
į Garliavą ir palikti vienam tvarte. Prie
karsto buvo padėtas įrašas, kad komunistamš nėra švęstose kapinėse vietos. Tada
bolševikai juos palaidojo Garliavos rusų
kareivių khpuose.
Pažymėtinas ir nuotykis 1953 metais
Pyplių kaime. Ten partizanai likvidavo
paruošų agentą, vadintą „Juozu“. Paruo
šų agento uždavinys — vaikščioti po kai
mus ir tikrinti duokles. Suradęs kur n<Jatidavus duoklių, paruošų agentas gali
šauktis i pagalbą artimiausios policijos pa
reigūnus. šie drauge su tuo paruošų agen
tu nuvyksta i vietą, aprašo turtą, daž
niausiai — karves, ir leidžia jas vėliau
parduoti. Atskaičius skirtumą už neati
duotas duokles, likusi pinigų dalis grąži
nama buvusiam karvės savininkui. Mini
masis Juozas, aukštas juodbruvis vyrukas,
gyveno Linksmadvaryje. Jis buv<x žmo
nėms labai įkyrėjęs savo akiplėšiškumu ir
per uoliu pareigų vykdymu. Vieną vasa
ros naktį jis pernakvojo pas vieną valstie
tį Pyplių kaime ir iš ten dingo be žinios.
Milicija su dideliu įkarščiu tardė ne tik
paruošų įstaigas, bet ir to kaimo ūkinin
kus — ir ligi šiol nieko tikro neišaiškino.
Gautosiomis žiniomis, Zapyškio senoji
bažnyčia, dažnai vaizduojama lietuvių dai
lininkų kūriniuose ir foto montažuose,
esanti potvynių nugriauta. Zapyškyje ant
kalno veikianti kita bažnytėlė. Naujoji
Prisikėlimo bažnyčia Kaune, ruošiamasi
paversti fabriku. Viduryje daromi įren
gimai, kryžius nuimtas. Senoji Prisikėli
mo bažnyčia („mažoji“, esanti Žaliakalny
je, buv. kan. F. Kapočiaus) tebeveikia to
liau.
Gautosiomis žiniomis. Šiemet okup. Lie
tuvoje mirė kun. Povilas Piekarskis ir
kun. Antanas Kurilovičius. Arkiv. M. Rei
nys mirė Vlodimito kalėjime 1953 m. lap
kričio 8 d. — ruošiamasi minėti jo mirties
metines.

Mano vieną gerą bičiuli ištiko šitokia
nemaloni istorija: jis nusipirko motocik
lą, bet nemokėjo juo važiuoti. Gal ir mo
kėjo, bet nebuvo išlaikęs egzaminų. Kai
treti kartą jis bandė tuos egzaminus lai
kyti, nutarė „patepti“ egzaminatorių. Ne
laimingu sutapimu pataikė ant tokio, ku
riam, matyt, penksvariuko nereikėjo. Jis,
egzaminatorius, paėmė kyši, bet vėliau
grąžino pinigus ir iškėlė ■ bylą. Teisme
mano bičiulis buvo nubaustas pinigine
bauda, arba 3 mėnesiams, kalėijmo. Nu
baustasis del šito labai pergyveno, nes jis
yra gana sąžiningas ir doras žmogus. Rei
VEDYBŲ TRAGIKOMEDIJA
kia vieną kartą visiems mums gerai įsi
Ne, tai nebuvo nei mergvakaris, nei grau
kalti j galvą, kad patarlė „nepatepęs — džios
raudos išleidžiant jaunuosius į baž
nevažiuosi“ šiame krašte dažnai atneša nyčią, nei piršlio melagio korimas, nei dūk
priešingų rezultatų: „patepsi .— nebeva relės atsisveikinimas su rūtų darželiu. In
dijoje, Ųžangipur apygardos mažame kai
žiuosi“.
melyje vyko vedybų apeigos. Jaunoji, smul
*****
kiais žingsneliais jau tris kartus buvo ap
ėjusi
apie busimąjį savo vyrą, kai vi
Daugelis mūsų, neišskiriant ir manęs, siškairatu
netikėtai jaunojo tėvas ištempė sa
taip norime išvažiuoti į Kanadą arba vo sūnų iš magiškojo rato, sutrukdydamas
Ameriką^ kad, kartais, net atskirą burne sužadėtinei apeiti dar keturis kartus, nes
lę išmetame, nuramindami skaudulį ir ne pagal papročius ji turi padaryti tai sep
kartus. To reikalaujama, kad vedy
laimę, kad patekome i šį kraštą. Prieš tynis
bos būtų patvaresnės. Pasirodė, kad mer
kurį laiką iš Coventrio išvažiavęs labai gaitės tėvas dar nebuvo sumokėjęs paža
geromis sąlygomis Amerikon mano „dė dėtų pinigų — 50 rupijų, kas sudaro apie
dė“, parašė ilgą laišką, apie savo gyveni keturis svarus. Paliktoji mergina pradėjo
mą Amerikoje. Vieną sakinį nusirašau: graudžiai verkti, bet giminaičių įsikišimo
pasėkoje, vieno kaimyno sūnus staiga už
„Iš širdies patariu tokiems, kaip aš „jau-• ėmė
išdavikiškai pasielgusio jaunojo vie
nuoliams“ (51 metų amžiaus), nevažiuo tą, ir jungtuvės su savanoriu įvyko ne
ti. Broliukai, negaliu išlaikyti tempo. Per delsiant. Godusis gi tėvas, apskųstas prieš
3 savaites netekau 16 svarų svorio. Tokio susirinkusius kaimiečius ir pastatytas
prieš seniūną, buvo nubaustas pinigine
amžiaus žmogui sunku patekti į fabriką, bauda ir priverstas apgailestauti savo ne
nes ten jie turi stipresnių! O Kanadon apgalvotą žygį pagal vietos tradicijas. Se
atvykęs jaunas mano bičiulis po 4 mėnesių niūnijos tarybos akivaizdoje jis turėjo
spjauti ant žemės ir ištrinti tai savo nosi
„teikėsi“ taip parašyti: „Baisus kraštas mi.
Margas, kaip matote, pasaulis ir keisti
toji Kanada. Visai teisingai Jonas rašė, jo papročiai.
kad čia visi tik apie dolerį kalba. Čia net
ir žmonės klasifikuojami pagal turtą: na
mai, automobilis, šaldytuvas — pirma
DIRBTINĖ PLANETA
klasė; tik automobilis, be namų ir šaldy
JAV-bių orinio susisiekimo ekspertas
tuvų — antroji; neturį namų, nei auto
mobilių, nei šaldytuvų — trečioji. Aš kol William Lear pranašauja, kad sekančiais
metais bus pradėta planuoti tarperdvinė
kas esu ketvirtosios klasės narys, nes ir aero stotis, kuri kabos 500 mylių atstume
darbo dar negavau. Stebiesi, kad visi at nuo mūsų žemės. Jis sako, kad tai bus an
važiavę į Kanadą, tyli. Anglijoje niekas trasis JAV vyriausybės nuostabus suma
po atominės bombos sensacijos. Ta
šito nesupras, kad vos tik koją Kanadon nymas
dirbtine planeta bus aprūpinta automatiš
įkeli, tuoj pat susiduri su tokiomis prob komis foto kameromis, galinčiomis fotogra
lemomis, kurios taip nereikšmingos buvo fuoti betkokią Žemės paviršiaus dalį. Ji
Anglijoje. Sunkiausias darbas Kanadoje— tai galės atlikti kasdien skrisdama apie
rutulį. Tos fotografijos bus naudin
surasti darbą, o suradus — nuolatinis kin Žemės
gos JAV karinių pajėgų žvalgybai. Nega
kų virpėjimas, kad rytoj tave gali išmes na to, kalbamosios planetos dalys galės
ti", bet kai jau įsikuri ,tai čia geriau.
būti atsikriamos ir vėl surenkamos tam
tikru erdvės kontrolės prietaisu. Tai bus
*****
jau stambi „skraidančioji lėkštė!"
Kaip reikia taupyti, tai gyvą ir prak
tišką pavyzdį parodė man vienas lietuvis,
parašęs laišką. Apskaičiavau, kad jo pa
Los Angeles. JAV dainininkė ir filmų
vyzdžiu sekdamas, galėčiau per .50 metų žvaigždė Jane Powell šį pirmadienį ištekė
sutaupyti 100 svarų! Nebūdamas pavydus, jo už automobilių prekybininko Pat Neršią „taupymo paslaptį“ atidengsiu ir skai ney.

LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

AUDRA PAUETĖ IR LIETUVIUS
Smarki audra, pavadinta Hazel, nusiau
bė Haiti, Gvatemalą, Porto-Rico, Costari
ca, JAV ir Kanadą. Ypač smarkiai palie
tė ji Ontario prov. pietinę sritį ir Toronto.
Nuo labai gausaus lietaus patvino upės ir
eilėje vietovių apsėmė namus. Vietomis
smarki srovė nunešė namus, automobilius,
nunešė 40 ir apgadino 10 tiltų, išplovė ke
lius. Po audros Toronto miestas liko be
veik izoliuotas. Likę tiltai policijos buvo
leisti automobilistams naudoti tiktai svar
biems reikalams, šiaipjau susisiekimas su
stabdytas.
Apskaičiuojama; kad audros nuostoliai
siekią 100 mil. dolerių. Yra rasta 55 lavo
nai. Ontario prov. dingusių yra 69. Mano
ma, kad žuvusių bus žymiai daugiau.<Gelbėjimo darbai tęsiami. Yra daug žmonių
dingusių ir šimtai benamių, kurie liko ap
gyvendinti mokyklose ir kitur. Jie neteko
žymios dalies arba ir viso turto. Raudon.
Kryžius, Išganymo Armija ir kt. organi
zuoja maistą, drabužius ir kt. reikmenis
nelaimės ištiktiems.
Toronte suorganizuotas pagalbos komi
tetas „Ontario Hurricane Relief Fund“
(37 King Str. E.) į kurį įeina provincijos
savivaldybės, bankų, unijų, įvairių Baž

KOMBAINININKAI
IR TRAKTORININKAI
VEŽAMI Į VIDURINĘ AZIJĄ

PAILGINTI KOLCHOZUOSE
DARBADIENIAI

Lietuvos komunistų partijos centro ko
miteto žemės ūkio skyriaus vedėjas J.
Juozapavičius paskelbė potvarkį, kad Lie
tuvos kolchozuose nuo rugp. 1 d. ligi spa
lių 14 d. pailginama darbo laikas. Kolchozininkamš darbo diena nustatyta nuo 6 v.
ryto iki 8 v. vakaro su 1 valanda pertrau
kos pietums. Mašjnų-traktorių stotims
įvesta trečia pamaina nakties metu. Ta
sai antnorminis darbas neapmokamas.
Potvarkis paskelbtas, pasiremiant komu
nistų partijos centro komiteto nutarimu,
kad šių metų derlius turi būti skubiai nu
imtas ir iškultas, o grūdai pristatyti į val
džios sandėlius. Akcijai paskubinti sudaro
mos taip pat komjaunuolių ir. moksleivių
brigados.
KRETINGOJ SOVIETAI „RADĘ“
PUAUS XII LAIŠKUS

Prasidėjus Sovietuose naujai tikėjimo
puolimo bei persekiojimo bangai, Lietu
voje ji irgi vis stipriau pasireiškia. La
biausiai šiuo metu Lietuvoje puolamas Va
tikanas. Norėdami gyventojus įtikinti, kad
Vatikanas esąs karo kurstytojas, nacių
draugas ir t.t., jie pradėjo krašte platinti
tariamas Pijaus XII laiško fotokopijas.
Tasai laiškas tariamai rastas Kretingos
vienuolyne ir jame popiežius aprobuojąs
1941 m. vokiečių įvykdytą Lietuvos okupa
ciją. Kitame leidiny paskelbta tariama Va
tikano instrukcija, kuria buvo raginama
1942-44 m. įdavinėti vokiečių Gestapui
komunistus. Pagrindinis visos akcijos tiks
las — atskirti Lietuvos katalikus nuo Va
tikano ir įkurti vadinamą tautinę bažny
čią.

riu sudarytas ir pritaikytas likiminiam
Lietuvos reikalui. Kad ji tokia būtų, rei
kia kuo plačiau ir išsamiau joje rašyti
apie lituanistinius dalykus ir visa, kar yra
susiję su Lietuva ir jos praeitim; pvz. tie
užsieniečiai mokslininkai, kurie ką nors
yra rašę iš lituanistikos ar apie Lietuvą,
turi būti plačiau paminėti, negu kurie
nors kiti. IŠ bendrinių dalykų duotina tik
tai, kas pirmoj vietoj patiems lietuviams
ir apskritai visam kultūringam pasauliui
yra arba gali būti naudinga, pravartu ir
aktualu, ypač naujosios bei tiksliausios
svarbesnės žinios ir žymesni mokslo, kul
tūros bei civilizacijos pasiekimai. Todėl
didžiai specialių ir tik mažam specialistų
skaičiui teįmanomų dalykų, pvz. specia
lesnių matematinių teoremų, retai kur
tevartojamų augalų pavadinimų arba bo
taninių terminų, taip pat medikams teži
nomų medicinių preparatų ir pan., reikė
tų kuo mažiau dėti. Pati L. E. redakcija
turėtų būti ne sprendėja ar teisėja, bet
sąžininga t ir rūpestinga informatorė, to
dėl apie nuveiktus darbus ir asmenis turi
būti rašoma vienodai ir objektyviai, tiek,
kiek jie turi arba yra turėję didesnės
reikšmės lietuvių visuomenei, Lietuvai
arba apskritai žmonijos pažangai bei kul
tūrai, nes iš tikrųjų enciklopedija yra ir
turi būti ne kasdieninių nereikšmingų ar
reklaminių žinių rinkinys, bet svarbus
mokslinės ir aktualios informacijos šalti
nis, pagrįstas autentiškais^ duomenimis ir
skirtas patiems būtiniausiems visos tautos
reikalams.“
Tame artimųjų Liet. Enciklopedijos bendrabadrbių pasitarime buvo apsvarstytas
ir L. E. leidėjo leidžiamasis žemėlapis, ir
dėl jo prof. Skardžius rašo šitaip:
„Todėl netenka abejoti, kad šis L. E.
leidėjo leidžiamo žemėlapio vardynas bus
ne tik vienas iš autentiškesnių, bet tuo
pa.t metu didžiai svarbus ir moksliniu bei.
tautiniu atžvilgiu; pvz. jame bus aiškiai
parodyta, ką didieji mūsų kaimynai yra
padarę ar tebedaro, norėdami kai kurias
lietuvių arba kitų baltų (aisčių) gyventą
sias ar gyvenamas vietas visai nutrinti
nuo ąemės paviršiaus, šitoks vardynas, be
abejonės, bus didžiai naudingas ir pačiai
enciklopedijai, kur lig Šiol tikriniai var
dai ne visai rūpestingai buvo rašomi.“
APGAILĖTINAS REIŠKINYS

Lietuvoje veikė spaudos įstatymas, pa
gal kurį kiekvieno leidinio 8 egz. turėjo
būti atiduoti valdžios įstaigoms, iš jų tik
tai 3 egz. buvo skiriami Bibliografijos
Institutui ir bibliotekoms. Dabartiniu me
tu pageidaujama, kad tiktai 3 egz. visų
leidinių būtų pasiųsti: 1. Liet. Bibliogr. Tarnybai (persiunčia visus leidinius Pa
saulio Liet. Archyvui), 2. Liet. Bibliogr.
MANCHESTERIS
Archyvui ir 3. JAV Kongreso Bibliotekai.
Bet vis dažniau „Knygų Lentynoje“ skel
DĖMESIO!
biami knygų aprašymai, paimti iš tų kny
Manchesterio Scenos Mėgėjai š.m. lap gų paminėjimo spaudoje. Tie aprašymai
kričio mėn. 13 d.
dažnai esti netikslūs. Negaunama ir pe
riod. leidinių: D. Britanijos „Išeivių Drau
CLEVELAND HOTEL
go
“, JAV „Current News of Lithuanian
(26 autobusas iš Cannon Str.)
Situation“, „Lietuvių Naujienų“, „Saulės“,
rengia
„Voice“, Brazilijos „Žinių“, Urugvajaus
„Laisvosios Lietuvos“ ir Vokietijos „Trem
LINKSMAVAKARI
ties“. Leidėjai turėtų atsižvelgti į tautinės
Rezervuoti staliukai! Puikus orkestras. ir tarptautinės bibliografijos svarbumą ir
Premijuotas valsas! Loterija. Geras bu nesigailėti savo leidinių bibliografijos
fetas. Kitokios pramogos.
mokslo reikalams.
Pradžia 6 vai. vak.
KALĖDOMS ARTĖJANT

Gera knyga — geriausia dovana.
J. Aistis — APIE LAIKĄ IR ŽMONES
Andriukaitis — AUDRA ŽEMAIČIUOSE
Tolstojus — ANNA KARENINA
Landsbergis — KELIONĖ
Kralikauskas — URVINIAI ŽMONĖS
Didelis pasirinkimas poezijos. Kalėdinės
atvirutės, lietuviškos plokštelės ir Lieutvių
Enciklopedija.
Visa tai galite gauti, parašę — D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave., London W. 4.

g

Jieškau Juozo Karolio sūnaus, kilusio iš
Zapyškio. Kas žino jo adresą, arba jis
pats, prašome pranešti: J. Sadauskas, 1501
Seward Ave. Grand Rapids %, Mich. USA.

*****

Ona ir Morta BABSYTĖS prašomos at
siliepti. Joms yra labai svarbus laiškas.
Rašyti M. Dragūnienė, 155 Mendow Rd.
_
, „
.
Coventry England.

PABALTIJO VALSTYBIŲ PAŠTO ŽENKLAI

B
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=
=
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prieinamomis kainomis. Užsakymai priimami viso pasaulio pašto ženklams
įsigyti. Tie, kurie pageidauja sudaryti rinkinius, siūloma:
,
50 Lietuvos pašto ženklų nuo 10 šil. visi skirtingi.
100
‘
,
, 25 •
100 Pabaltijo valst. ženki.
15 šil.
‘
150 Europos valst. p. ž.
15 šil.
1
§
Tie, kuria neužinteresuoti rinkti kolekcijas, bet norį turėti Lietuvos p.ž.
= atminimui, siūlau Lietuvos p.ž. rinkinėlį, sudarytą lapuose nuo L. 1 iki 2
= svarų, ir rinkinėlį mažuose albumuose nuo 3, 4 ir 5 svarų.
Pasiteiravimus prašau rašyti, nurodant savo adresą: Mr. E. Vilnis, 16,
Š Addison Road. Kensington, London, W. 14.
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Antroje rugp. mėnesio pusėj Sovietai
pradėjo Lietuvoje vežti į Kazachstaną,
Altajų ir Stavropolį kombaininkus ir trak
torininkus. Iš kiekvienos mašinų — traktori: stoties atrenkama tam reikalui po 2-4
asmenis. Rugp. mėnesį tokių asmenų iš .
Lietuvos išvežta 320, Oficialiai skelbiama,
kad jie vežami padėti naujuose tų rajonų
kolchozuose valyti derlių, tačiau kad jie
po to bus gražinami atgal — nekalbama.

=
I
I

IMIGRACIJA i KANADA IR AMERIKA
M
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Visus reikalingus oficialius dokumentus ( vizas, afidavitus,
darbo-buto garantijas, etc. ) parūpina diplomuotas teisininkas

JONAS J. JUŠKA1TIS, LL. B.

PRIEVARTA VERČIA
PRENUMERUOTIS LAIKRAŠČIUS

Padidinti savo laikraščių prenumeratos
skaičių šią vasarą Sovietai Lietuvoje ėmė
si naujų spaudimo priemonių. Inteligen
tai, fabrikų darbininkai ir kolchozininkai
raginami užsisakyti lietuvių ir rusų kalbo
mis ’įvairius laikraščius ir žurnalus. Neuž
sisakantiems siunčiama ir be to, o mo
kestis atskaitomas iš gaunamo atlyginimo.

1

Įstaigos adresas:

SUITE 5, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C., CANADA
apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos
smulkesnės informacijos
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