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rugsėjo 8-ji PRANCŪZIJOS PARLAMENTUI
Tautos šventė — Rugsėjo 8-ji — yra 

diena, kada mes vėl turime progos susto
ti ir pamastyti apie Lietuvos praeitį, apie 
liūdną dabartį ir žvelgti į ateitį, kuri, 
mes visi tikime ir siekiame, bus vėl švie
si ir graži, nes tokios ateities yra verta 
lietuviu tauta, visur žinoma savo giliu 
žmoniškumu, atkakliu laisvės troškimu ir 

0 dvasinių bei medžiaginių vertybių kūry
biniu pajėgumu. Atsirėmę į savo praei
ties dvasinius turtus, nepalūžtame šian
dien mus ištikusiame tragizme, bet ryž
tamės ir neatlaidžiai kaupiame jėgas Lais
vei atstatyti.

Praeitis mums yra ne tik puošnūs Lie
tuvos istorijos puslapiai, bet mūsų stip
rybės šaltinis, kuris mus gaivina, ugdo ir 
skatina be atvangos dirbti lietuvių tautos 
vargui ir kančioms padaryti galą, kad 
vėl, kaip laisvi ir lygūs, gyventume, kur
tume Ir aktyviai dalyvautume žmonijos 
bendruomenėje. Todėl mes savo praeitį 
turime gerbti ir branginti, iš jos mokytis, 
jog sunkiausiomis valandomis lietuvis ne
puola | desperaciją ir nepalūžta po sun
kia likimo našta, bet vyrišku ryžtingumu 
eina, kovoja, siekia ir pasiekia savo tiks
lo. Gerbti ir branginti reikia vienodai tiek 
kunigaikščių, tiek prezidentų Lietuvą, nes 1 
šiandien Lietuvos Laisvės metai mums 
yra tautos išgyventų brangenybių metai.

Keistu jausmu dažnai sutinkame ais
tringus ginčus apie mūsų netolimą Lais
vės dienų praeiti, kuri nupiešiama „ir 
tamsi ir juoda“, lyg joje nieko nebūtų bu-

• vę gero, gražaus, gerbtino. Jeigu šitokiu 
Lietuvos praeities niekinimo, bet ne jos 
gerbimo ar idealizavimo, keliu būtų ėję 
„Aušros“, „Varpo“ ar „Žemaičių Apžval
gos“ vyrai, vargiai jie būtu atgaivinę lie
tuvių tautinę sąmonę, vargiai būtų į Lie
tuvos Laisvės kovas stoję savanoriai, ken
tėję ir mirę dėl tautos ateities, vargiai ar 
mes būtume iš viso sulaukę Nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo. Ne praeities nie
kinimo keliu eina ir mūsų broliai Tėvy
nėje, kurie iškenčia baisiausią Uraniją, 
bet herojiškai kovoja dėl Laisvės. Jų did
vyriškumą įkvepia ir skatina Lietuvos 
Laisvės dienų atminimai, kartu su viso
mis mūsų piešiamomis „pabaisomis“: de
mokratinių seimų rietenomis, gruodžio 17 
dienos sutemomis, autoritetinio režimo 
„baisenybėmis“ ir t.t. Tos visos „pabai
sos“ šiandien Lietuvoje nebeegzistuoja, 
nes Lietuvos praeit} niekina ir juodina 
mūsų tautos okupantai, gi kovojančiam 
lietuviui ji, su visais savo teigiamumais ir 
neigiamumais, yra miela, brangi, šviesi, 
nes ji buvo NEPRIKLAUSOMA LIETU-

| VA
Ir šiandien, kai mes. gyveną laisvame

• pasaulyje, stengiamės į Lietuvos laisvini
mo akciją suburti visus lietuvius, kai jau
najai kartai, bręstančiai arba jau ir su
brendusiai. bet Nepriklausomą Lietuvą

• nedaug beatsimenančiai, stengiamės (dieg
ti kuo stipresnę ir gilesnę Lietuvos meilę, 
tikimės viso to pasiekti, kai laikraščių 
puslapius užverčiame straipsniais, piešian
čiais Lietuvą atsilikusia, juoda pilna vie
ni kitiems neapykantos, nesugyvenimo, 
neteisingumo? Tokios „Lietuvos istorijos“ 
prisiskaičiusi ne vieną jauną žmogų, pado
rų lietuvi, tik išstumiame iš kovojančio, 
eilių.

Praeities diena — Tautos šventė — te
sudaro progą mums visiems rimtai apsi- 
svarstyti Ir pergalvoti savo kriterijus Lie
tuvos praeičiai vertinti.

ši diena lygiai teskatina mus pergalvo
ti ir panagrinėti ir savo dabarties veiklos 
kelius, metodus ir priemones. Ar ne per 
toli mes šiandien nuėjome savo vaiduose, 
nesantaikoje, nesutarimuose? Visi juk sie
kiame vieno tikslo — Lietuvos Laisvės 

a atstatymo, tai argi jau išnyko mumyse su
pratimas. kad tik vienybėje — galybė. 
Skaudu ir graudu, dažnai verčia mus nu
liūsti nuolatinė mūsų vadovaujančių veik
snių liga — nesantaika, kuri daug žalos 
daro tiek Lietuvai, tiek ir lietuviškai vi
suomenei, mus skaldydama, pjudydama, 
darbą paraližuodama ir jėgas mažinda
ma. Lietuviškai visuomenei mūsų veiks
nių nesantaika, reikia atvirai pasakyti. 
Įkyrėjo ligi gyvo kaulo ir patys veiksniai 
veda prie to .jog vieną dieną visuomenė 
gali pati imtis iniciatyvos „Olimpo die
vus“ tvarkyti. Tai nebūtų labai džiugus 
reiškinys, bet jis gali būti neišvengiamas, 
kai visuomenė jsitikins. jog veiksniai ga
lutinai neranda kelio i visų trokštamą 
vienybę ir sutartini, bet ne konkurencini 
kaip šiandien yra, darbą. Žmonių balsas 
yra Dievo balsas, kaip yra (prasta sakyti, 
ir todėl jei vadovybė žmonių balso ne
klauso, ji nėra tų žmonių vadovybė. Mū
sų visuomenė yra dar pakankamai vie
ninga ir trokšta, kad tokia pačia vienybe 
dirbtų jos politinė vadovybė. Be vienin
gumo, be susipratimo ir be pagarbos vie
ni kitiems mes ne kažin ko pasieksime 
Visuomenė sudaro atramą ir užnugari po- 
littiniams veiksniams, kurie be to užnu
gario yra tik pavienių žmonių būrelis.

Kaip būtų džiugu ir gražu, kad štai, 
minint šia Tautos šventę, žinotume ir 
jaustume, jog mumyse yra išnykę visokio 
plauko nesutarimai, ginčai, kenksmingą 
konkurencija, o jų vietas yra užėmęs dar
bas ir tik nuoširdus darbas Lietuvos iš
laisvinimui.

Tautos šventė, iškeldama ir išryškinda
ma mūsų tautos istorijos gražiuosius mo
mentus, tegul mus iš naujo Įkvepia ir už
dega dirbti ir vargti, bet vieningai ir drą
siai, su lietuvišku kletasprandiškumu. ko
voti dėl Lietuvos laisvos ateities ir jos 
žmonių gerovės. Tegul ši diena iš mūsų 
tarpo išstumia neigiamybes ir tegul mus 
atveda prie Valančiaus — Daukanto — 

i Basanavičiaus — Kudirkos — Vaižganto 
— Maironio idealizmo ir užsidegimo, ku
rio dvasia 1918 metais atkūrė Nepriklau
somą Lietuvą.

J. Senkus

E D C SUTARTI PALAIDOJUS
Europos Gynimo Bendruomenės sutar

tis liko palaidota Prancūzijos parlamente. 
Teisingai pereitos savaitės „Economist“ ve
damajame pastebėjo, kad prie to viso są
myšio, kuris kilo Vakarų sąjungininkų tar
pe. trūko tiktai Molotovo telegramos Men- 
des-France: „Well done. Mes drauge nu
žudėme EDC". Nes tai, kas buvo padaryta 
Prancūzijos parlamente buvo daugiau, ne
gu pats sovietų užsienio reikalų ministeris 
galėjo tikėtis.

EDC. sutartis Prancūzijos parlamente bu
vo užmušta netiesioginiai, balsuojant pro
cedūrinį klausimą, ir tuo būdu net nelei
dus išsamiai pasisakyti jos šalininkams. Už 
ją balsavo 264 atstovai, prieš — 319 atsto
vų. Bet jų tarpe buvo 99 komunistai, juos 
atskaičiavus, balsų santykis buvo toks: už 
264, prieš 220. Tuo būdu. Vakarų Europos 
apjungimo klausimą nulėmė Maskvos par
tija Prancūzijoje. Kitaip sakant, Prancūzijos 
parlamente vieną svarbiausių visai Vakarų 
Europai klausimų nusprendė... Maskva. 
Tikrai, yra kuo Molotovui džiaugtis, o Va
karams pulti į desperaciją.

Ta proga verta atkreipti dėmesį ir į ki
tų partijų balsavimą: su komunistais aiš
kiai balsavo gaulistai: 67 prieš, 2 už. Taip 
pat aiškiai pabalsavo krikščioniu demokra
tų sąjūdis, MRP, 2 prieš, 80 už. Bet socia
listai pasielgė tikrai keistai: prieš balsavo su-

ACIU TAU „FREE EUROPE

Gražus lietuvių jaunimo būrelis, susirin
kęs iš visų Vokietijos kampelių vasaros 
stovyklon, šiuo iškeltu įrašu dėkoja „Lais
vosios Europos“ ištaigai, kuri savo parama 
stovyklai ir mokytojų kursams padėjo lie
tuvių bendruomenei pasklydusiuose po 
svetimą kraštą vaikučiams atgaivinti ir 
sustiprinti lietuviškumo dvasią.

Stovykla ir mokytojų kursai pravesti 
savoje pastogėje, ypatingai pavyko, nes 
vaikučiams gerai Įrengtoje virtuvėje buvo 
ruošiamas skanus ir maistingas valgis. 
Erdviuose kambariuose, dideliame parke 
vaikai atsigavo fiziniai, o bendraudami, 
žaizdami, šokdami ir lietuviškai dainuoda
mi jie praleido lietuviškoje aplinkoje ne
užmirštamas savaites. Nenoromis skirstėsi 
vaikai į savo vietoves. Ne vienas jų su 
džiaugsmu kitais mokslo metais grįš į šią

DAR VIENA OLGA
Prancūzų ambasados Australijoje antroji 

sekretorė, R. M. Olier areštuota už šnipinė
jimą sovietams. Ji pergabenta Prancūzijon, 
kur bus sprendžiama jos byla.

Sekretorius, Karališkosios australų komi
sijos, nagrinėjančios sovietų šnipų veiklą 
Australijoje, pareiškė, kad pagal Pietrovo 
parodymus ambasados sekretorė Olier per
duodavo sovietams žinias, liečiančias ka
riuomenės ir ginklų transportą į Indokiniją.

Pietrovas paliudijo, kad jis su Olier, ku
ri Maskvos šnipų tarpe turėjusi Olgos var
dą, susitikęs septynis ar aštuonis kartus ir 
iš jos gaudavęs informacijų.

„Olga“ Olier buvo prancūzų vyriausybės 
apdovanota augštu žymeniu už pogrindžio 
veiklą vokiečių okupacijos metu. Jos vyras, 
miręs prieš kelis metus, buvo taip pat pran
cūzų diplomatų tarnyboje.

Prancūzų ambasadorius Canberroje pa
skelbė oficialų komunikatą, kuriame sako
ma, jog šiais metais gegužės 11 d. australų 
užsienio reikalų ministeris Casey jam pra
nešęs. kad antroji prancūzų ambasados 
sekretorė yra įvelta Pietrovo byloje.

Paryžius. Prancūzijos kompartijos 
do M. Thorezo pavaduotojas J. Duclos 
lauktai išskrido Maskvon. Threzas 
nuo seniau sėdi Maskvoje.
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53, už 50, taip pat pasielgė radikalai ir 
jiems artimos grupės: prieš 44, už 41. Rei
kia pasakyti, kad socialistų partijos suvažia
vime didelė dauguma, du trečdaliu, buvo 
pasisakę už EDC priėmimą. Bet parlamen- 
le už EDS sutartį balsavo tik pusė socia
listų atstovų. Šitaip demokratinė santvarka 
negali veiksmingai funkcijonuoti. Rimta po
litinė partija turi turėti savo nusistatymą, 
kuris, daugumo balsų priimtas, turi būti 
privalomai vykdomas visų jos atstovų par
lamente. Kai partijų nariai parlamente bal
suoja kas sau, rtėra ko stebėtis, kad pasi
daro nebegerai. Tas prisimintina, turint 
galvoje, ir mūsų lietuviškas negeroves. Sun
ku laukti žmoniškai susitvarkant, kai pav., 
politinės grupės atstovas, kalbėdamas jos 
centro vardu, vienaip kalba ir sprendžia 
New Yorke, kitaip, net priešingai, kalba 
ir sprendžia VLIK‘e.

Prancūzijos parlamentui palaidojus EDC 
sutartį, komunistų atstovai ėmė giedoti 
marseljctę, džiaugsmingai prapliupo Mask
va ir jos satelitai, o Vakaruose kilo sąmy
šis ir didelis sujudimas. Nevienas valstybės 
vyras šitokį Prancūzijos sprendimą pavadi
no katastrofa. Lyg akys tik dabar atsidary
tų. Juk tas klausimas buvo vilkinamas iau 
keli metai, Maskvos siekimai bet kuriuo 
būdu sukliudyti tos sutarties fgtifikavimą 
buvo aiškus nuo seno. Dabar staiga 

vietovę jau Vasąrio 16 Gimnazijos moki
niais.

Šie Vasario 16 Gimnazijos Namai yra 
lyg lietuviškumo tvirtovė svetimųjų jūro
je. Čia vis labiau spiečiasi visoks lietuvių 
kultūrinis gyvenimas. Čia sutelktos tokios 
retos pedagoginės jėgos gražiai padėjo sa
vo „jaunesniesiems" ir nepatyrusiems 
broliams Vargo Mokyklų mokytojams, da
vė jiems reikalingų pedagoginių žinių, 
pravedė parodomąsias pamokas, davė pro
gos pasitarti ir išsiaiškinti visas vargo mo
kyklų Vokietijoje problemas.

Tarptautinių organizacijų pagalba lietu
viams vis labiau reikalinga. Todėl lietuvių 
bendruomenė yra ypač dėkinga Free Eu
rope organizacijos Vokietijoje vadovams, 
Mr. W. P. Abbey irR. von Berg, kurie nuo
širdžiai remia lietuvių pastangas kultūri
nio ir socialinio darbo srityje.

L1ETUV1AI PASVEIKINO HOOVERĮ
Lietuvių Laisvės Komiteto pirm. V. Si

dzikauskas pasveikino buv. JAV prezidentą 
H. Hooverį, 8O-ties metų sukakties proga. 
LLK rugpjūčio 10 d. sveikinimo telegra
moje buv. prez. H. Hooveriui pareiškė lie
tuvių tautos padėką už jo simpatijas ir da
rytus žygius dėl Lietuvos, kaip ir kitų pa
vergtų tautų. H. Hooveris jau iš seno yra 
žinomas lietuvių tautoj. Dabartiniu metu, 
nors senyvo amžiaus pasiekęs, H. Hooveris 
dažnai talkininkauja pavergtos lietuvių tau
tos reikale. Pernai gruodžio 5 d. jis pateikė 
Kongreso sudarytam komitetui Pabaltijo 
pavergimui tirti ypač įdomius parodymus, 
kuriuose visu rimtumu gynė Pabaltijo tau
tas ir pateikė daug medžiagos, apkaltinan
čios Sovietus.

IŠLEIS NAUJĄ 
PABALTIJO OKUPACIJOS 

TYRINĖJIMŲ LAIDĄ
Prieš kurį laiką buvo išleista Ch.J. Ker 

sten vadovauto sovietiniai agresijai prieš 
Baltijos kraštus tirti komiteto apklausi
nėjimų metu surinktu duomenu 1 dalis. 
Tačiau toji laida trumpu laiku išsibaigė. 
Todėl Kongresas nutarė išleisti šio leidi
nio dar papildomus 1.000 egz. Išleidus 
naują laidą, norintieji šj leidinį galės gau
ti iš Congressman Charles J. Kersten, 
Chairman, Commitee on Communist Ag
gression, US House of Representatives, 
Washington, DC.

Washington, D, C. — LAIC. 
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krušta. Londone norima šešių V. Europos 
valstybių, D. Britanijos ir JAV konferen
cijos, New Yorke ruošiamasi kviesti NATO 
konferenciją, Prancūzijos ministras pirmi
ninkas. Mendes-France skuba rudšti naują 
EDC projektą.

Ženevoje laimėjo raudonoji Kinija, tą 
neseniai, lyg mažas vaikas džiaugdamasis, 
paskelbė Bevanas, pabrėždamas, kad Kini
ja laimėjo, nežiūrint JAV pasipriešinimo, 
lyg čia būtų kuo džiaugtis. Tuo Bevanas tik 
parodo, kurioje pusėje jis stovi. Paryžiuje 
dabar laimėjo Maskva. Laimėjo dvejopai: 
viena, V. Vokietijos apginklavimo klausi
mas atidėtas nežinia kuriam laikui, reikia 
tikėtis galimai trumpesniam. Sunkumų 
bus didelių, nes teks suderinti prancūzų 
kiečių tautinės kariuomenės baimę su 
kiečių reikalavimu pilno suverenumo,
kės taip pat įveikti ir vokiečių socialistų ir 
britų darbječių nusistatymą. Juo klausimas 
bus ilgiau vilkinamas, juo jie turės daugiau 
progos veikti V. Vokietijos ir D. Britanijos 
viešąją opiniją, atlikdami patarnavimą Mas
kvai. Vokiečių socialistų vadas Ollcnhaucr 
jau šaukiasi radikalaus peržiūrėjimo Vaka
rų Vokietijos užsienio politikos ir naujos 
konferencijos su rusais. Panašiai pasisakė 
ir pabėgėlių reikalų ministras, buvęs nacis 
Oberlaender. Ollenhauer'is reikalauja, kad 
būtų siekiama suvienytos Vokietijos ir 
UNO chartos ribose sudarytinos Didžiosios 
Europos sąjungos. Pasiūlymas pavojingas, 
nes panašiai kalba ir Molotovas. Bet ar iš
viso realu statyti tokį klausimą, lyg kalant 
sau patiems į galvą, kad Maskva yra ne 
tas, kuo ji ištiktųjų yra. Nes vokiečių socia
listai vis reikalauja laisvų rinkimp Rytų 
Vokietijoje, su kuriais Molotovas nemano 
sutikti ir nėra jokių duomenų, kad jis t’1 
tų linkęs sutikti. Reikia būti realiems, Nė
ra jokios prasmės šauktis Vokietijos suvic- 
jinimo, jei Maskva su tuo nemano sutikti. 
Nėra prasmės šauktis Europos apjtuigim-j 
nusiginkluojant, kaip tai darė 82 mcj 
žiaus buvęs Prancūzijos parl t</. 
ninkaš Herriot. Šitokią stoką r i v e v ubk
karų valstybės vyrų tarpe stačiai sunku ir ^ą’P^ifn SemaruVriai^ni1^ kng7 
suprasti. Bet tai Maskvai yra naudinga. ----- .....................................

Sužlugdymas EDC, pastangas V. Vokie
tijos apginklavimą išspręsti, įtraukiant ją 
pilnateisiu nariu į NATO, apgailėtinas ne 
vien dėlto, kad tuo V. Vokietijos apgink’a- 
vimo klausimas yra uždelsiamas. EDC buvo 
numačiusi ją sudarančių valstybių antvals- 
tybinį organą. Kitaip sakant, tai buvo to
lesnė tąsa kelyje į Europos Jungtines Vals
tybes. Šito Maskva bijojo ir bijo nemažiau, 
kaip V. Vokietijos kariuomenės. Nes ap
jungimas, šiandien dar nuo sovietų laisvės 
Europos, neišvengiamai turėtų iškelti ateity 
klausimą apjungimo visos Europos, tad ir 
tos dalies, kuri šiandien yra sovietų domi
nuojama, su tebesama laisva Vakarų Euro
pa. Antra vertus, pradžia ir tolesnis įgy
vendinimas Europos Jungtinių Valstybių, 
sudarytų didelę atrakciją sovietų paverg
toms Europos tautoms. Matydamos sovieti
nės imperijos kūrimą, jos Europos vieningu
me mato vienintelį išsigelbėjimą. Jų akyse 
suskaldyta Europa negali atsilaikyti nuo so
vietinės agresijos plitimo. Todėl ratifikavi
mas EDC sutarties ir jos įgyvendinimas ne
abejotinai būtų pakėlęs ir sustiprinęs sovie
tų pavergtų tautų moralę. Ir pagaliau, jei 
iki šiol sovietai gudriai baido sateliti
nių kraštų tautas vokiečių imperializmo at
gimimu, V. Vokietijos įjungimas Į suvieny
tą Europą ir tautinės vokiečių kariuomenės 
vietoje sudarymas europinės kariuomenės, 
šiuo atžvilgiu komunistams naudingą pro
pagandą paverstų niekais. O yra gerokai 
svarbu, kieno pusėje kariautų satelitinių 
kraštų divizijos, kurių viena tik Bulgarija 
taikos metu turi 11, iš jų 3 šarvuočių, o ka
ro metu gali pastatyti iki 41.

Vakarų susirūpinimą ir pastangas jieško- 
ti greito sprendimo galima lengvai suprasti. 
Ir reikia tikėtis, kad tas sprendimas bus 
greitai rastas. Laiko Vakarai turi nedaug. 
Ir tai nėra jau vien V. Vokietijos divizijų 
klausimas apsigynimui nuo sovietų puoli
mo Europoje. Rytų ir Vakarų konfliktas 
sprendžiamas nevien tik divizijomis. Tai 
yra visos V. Vokietijos klausimas. Nes tė
ra tik dvi išeitys: arba V. Vokietija skubiai 
bus įjungta j Vakarų sąjungų tarpų ir su
jungta su jais tampriais ryšiais, arba laikui 
bėgant ji pateks Maskvos įtakon ir pradės 
lošti Maskvai naudingą, nors išoriniai ir 
nepriklausomą politiką. V. Vokietija negali 
būti palikta pati sau. Jau ir dabar jos rei
kalavimas turės pilną suverenumą ir nepri
klausomus diplomatinius santykius su Mas
kva turėtų kelti rūpestį. Kas kas, bet jau 
mes Šių V. Vokietijos Ir Sovietų Sąjungos 
diplomatinių santykių sudarymu tikrai nesi
džiaugsime. Vakarų politika Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu tegali būti tik viena ir vienin
ga. Jei ją varys kiekvienas sau, kaip norės, 
Prancūzija, Didžioji Britanija ir Vakarų 
Vokietija, laimėti tegalės viena Maskva.

S. Žymantas.

LAISVĖS ATSIŠAUKIMAS KAUNE
Pavergtoje Lietuvoje laikas nuo laiko pa

sirodo atsišaukimai, kviečią tautiečius ne
nustoti vilties, kad Lietuva vėl bus laisva.

Gautosiomis žiniomis, 1953 m. per Visus 
šventuosius (lapkr. 1 d.) Kauno kapinėse 
Dariaus ir Girėno paminklinio kapo rūsy
je. buvo ištiesta Lietuvos trispalvė vėliava 
ir aplinkui pribarstyta proklamacijų, kurių 
turinys buvo maždaug toks: „Brangūs bro
liai lietuviai! Šiandien patiesiame mūsų 
tautos vėliavą prie Dariaus ir Girėno ka
po, bet greit tikimės galėsią ją iškelti ir 
visoje laisvojoje Lietuvoje“.

Prie kapo susirinko apie 700 kauniečių, 
kurie stebėjo, kaip atvykę milicijos parei
gūnai nervinosi dėl šios tautinės manifesta
cijos ir grobstė proklamacijas. Būdinga, kad 
milcininkai, prieš nuimdami vėliavą, ilgai 
tarėsi, kaip tai įvykdyti, nes jie bijojo, kad 
vėliava gali būti sujungta su sprogstamąja 
medžiaga. E.

*****

PREZ. D.D. EISENHOWERIS
PRIĖMĖ KONGR. CH.J. KERSTENĄ 

PADARYTI PRANEŠIMĄ
Rugp. 21d. prez. D.D. Eisenhoweris pri

ėmė Baltuosiuose Rūmuose kongresm. Ch 
J. Kersteną. Pusę valandos trukusiam' 
pasikalbėjime Ch.J. Kerstenas pade 
prezidentui pranešimą apie savo kent 
nistinės agresijos tyrimų duomeniif p. 
brėždamas anksčiau jau pareikštą.UjMCi 
įsitikinimą, kad tarp laisvojo pasaulio h 
komunistinio taiki koegzistencija yra ne
įmanoma.

Prezidentas priėmė kongresm. Kerste
ną draugiškai ir susidomėjęs išklausė jo 
pastabų, sutikdamas su juo eile klausi
mų. nors pats nuo kokio nors sprendimo 
susilaikė. Pastebėtina, jog rugp. 20 d. 4>u- 
vo paskutinioji 83 kongreso darbo diąfla, 
tačiau prezidentas Kersteno pranešimą - 
laikė pakankamai s vadinu ir rado laiko jį 
tą dieną priimti. ^St'

Washington, D; C. LAIC.
* * * * Jk’

KERSTENAS REIKAI^UJĄį TEISTI 
SOVIETUS t \ \

Atstovų Rūmuose kongresm. M.A.V”iš

ii

Čh. J. Kersteną ir jo akciją prieš sovieti
nę agresiją Vidurio ir Rytų Europoje.

M. A. Feighan, pastebėjęs, jog kongr. 
Ch. J. Kerstenas vengia reklamos, pabrė
žė. jog minėtas straipsnis vis dėlto nusi
pelno atstovu dėmesio ir pasiūlė įtraukti

į Congressional Record, kam Atstovų R. .
*****

ĮSPĖJAMŲJŲ ženklų 
NEĮVERTINIMO pasekmės

Brazilijos dienaraštis „O Journal“, įsi
dėjo straipsnį, kuriame iškelia jog nėra 
jokios evoliucijos, kuri rodytų, kad rusiš
kasis imperializmas nusigrįžtų nuo sapno 
pavergti bolševizmui visą pasaulį. Visą 
laiką jis eina ta pačia linkme. Ukraina, 
kuri buvo pirmoji raudonojo imperializ
mo auka, buvo pirmasis civilizuotam pa
sauliui įspėjimas apie barbariškus čekos, 
GPU ir NKVD metodus. Tačiau tasai kru
vinas šauksmas nebuvo išgirstas, ir tai, 
kas kitados ištiko Ukrainą, dabar ištiko 
ir Baltijos kraštus, Lenkiją. Rumuniją, 
Vengriją, Čekoslovakaiją, Kiniją bei Ko
rėją.

o HH

(LAIC)
*****

UŽ SAVO KRAUJĄ NORI 
VILNIAUS IR LVOVO

Lenkų karių dienos minėjimo proga 
New Yorke leidžiamas lenkų laikraštis 
„Nowy Swiat“ įsidėjo vedamąjį, kuriame 
rašo, iog už marias išlieto lenkų kraujo 
Lenkija turinti gauti ne tik laisvę ir ne- 
nriklausomybę, ne tik Varšuvos pilj, bet 
ir „lenkiškus“ Vilnių ir Lvovą. įdomu, ką 
lenkai pasakytų, jei lietuviai ir ukrainie
čiai, kuriu kraujo nemažiau buvo pralie
ta, už tą kraują panorėtų gauti Krokuvą 
ir Varšuvą? (LAIC)

*****
Kalkuta. Po didžiųjų potvynių šiaurės 

rytinėje Indijos dalyje ėmė siausti chole
ra. Keliosdešimt žmonių staiga mirė nuo 
šios ligos.

*****
Tokio. Britų socialistų kairiojo sparno 

lyderis Bevanas, kalbėdamas japonų soci
alistų surengtame mitinge, pareiškė, kad 
taip, kaip ir Japonijoje, taip ir D. Brita
nijoje krašto valdžią turi mažuma, neat
stovaujanti gyventoju noro. Jis pasakė 
taip pat, kad pasaulis padalintas i dvi da
lis ir šios negerovės negali pašalinti ato
miniai ginklai. Nors D. Britanija su JAV 
nesutaria kaikuriuose klausimuose, tačiau 
tarp šių kraštu karo nebūsią. Tokiu pat 
būdu būtų galima sutvarkyti ir Vakarų 
santykius su komunistiniais kraštais.

NUŠAUTAS AMERIKIEČIU LĖKTUVAS
Pereitą šeštadieni Rusijos MIG-15 lėk

tuvai nušovė amerikiečiu laivyno lėktuvą, 
Japonijos Jūroje, netoli Vladivostoko. De
vyni lakūnai buvo išgelbėti, ir vienas dar 
nerastas. Rusija apkaltino Jungtines Ame
rikos Valstybes Rusijos teritorijos pažei
dimu, gi Amerika, paneigusi Rusijos kal
tinimą, apskundė Rusiją Saugumo Tary
bai.
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NAUJA NIDOS LEIDINĮ PERSKAIČIUS
— „Viena iki šiolei galėjai apsieiti, apsi

eitum ir dabar. Žiūrėsiu, kaip tu ją išlaiky
si. Vinčienė ketvirto laukianti ir tai apsi
tvarko be tarnaitės, o tai jau ir dabar pri
reikė. Ir dar tokį metą, kai pati nežinai, 
kur rytoj atsidurti gali. Įkiš kas liežuvį, 
ateis, ištardys ir išves į dar didesnį pragarą. 
Sūnų priviso dabar kiekvienoj pakampėj, ir 
nežinai, žmogus, kuris tave iš pasalų įkąs...

— Aš daugiau bijau Dievo, negu pa
kampėse slankiojančių blogų žmonių. Kas 
tokių vaikų nepriglaudžia, nusikalsta dau
giau, negu tie, kurie įskundinėja. Tu neži
nai, kur rytoj tavo vaikai gali atsidurti... 
Kol mes turime duonos sau, negalime at
stumti mergaitės, neturinčios nei namų nei 
duonos. Būsi gailestingas artimui — pasi
gailės tavęs ir kiti. Ji sau duoną užsidirbs, 
pavaduodama mane namuose, —- atsikirto 
Plėtienė vyrui, ir nuo to karto dėl manęs 
jų tarpe nebuvo ginčo.“

Šiuo trumpu dialogu bene bus išreikštas 
tikras žmogiškasis apysakos aspektas. Su
sidūrus dviem momentams — praktiška
jam ir gilaus žmoniškumo pagimdytai pa
gailai — laimi ši pastaroji.

Paskaitęs prmuosius keliolika ,,Duonos 
bejicškant“ puslapius, sakytum —' istorija,
kaip daugelis jau skaitytų. Banaliu bevirs- 
tąs šeimos, karo, vargų, siaubo, skurdo ir 
bado nepretenzingai nupieštas paveikslas.

Tačiau eidami su autorium ir jo pasako
toja žingsnis po žingsnio, puslapis po pus
lapio toliau, patenkame palaipsniui į pasau
lį, kuris lietuvį skaitytoją nutirpina, kaip 
elektros srovės smūgis, ir jau nebeatleidžia 
ligi užvpš p askutinį knygos puslapį ir > 

r ilgai po to.
’• aprašymų prašmatnumo, spalvingu- 
jr emocionalumo, ne patriotiškos dek- 

.icijos bei patetikos skaitytojas čia vei- 
nas, bet kaip tik priešingai — papras- 

f labai paprasto ir todėl labai įtikinančio, 
nogiško pasakojimo.
To pasakojimo jis vedamas per pasaulį, 

kuris, autoriaus įžangos žodžiais tariant, 
„tebeslepia mūsų brolių gyvenimą anapus 
sienos atskyrusios mus nuo Tėvynės jau 
dešimt metų“, per pasaulį, kuriame savo 
dar trbmpo gyvenimo nemažąją dalį išgy
venusios kitatautės širdis, iš jo ištrūkusi, 
sako: „Ir savo tėvynes laisvoje dalyje atsi
radusi, neįveikiau atsiskirti nuo lietuvių, ne
šančių tremties kryžių, gal tik todėl, kad 
duonos bejfeškcnjarha, sutikau Lietuvoje to
kius žmones, kurie artimui meilę rodė ne 
žodžiais, bet darbais“.

Čia svarbu, pažymėti, kad lygiai pacituo
tieji žodžiai, lygiai, ir juos ištaręs apysakos 
personažas nėra autoriaus vaizduotės su
kurti. „Duonos bejieškant“ herojė — Rena
ta — yra_ autentiškas asmuo, pasakojamus 
įvykius išgyvenęs ir juos autoriui papasa
kojęs.

Ir štai kodėl šis pasakojimas, visa B. 
Daubaro apysaka, taip kategoriškai skiria
si nuo dirbtinumo ir patetikos tų „partiza
ninių“ veikalų bei apysakų, pasi rodžiusių
jų pastaraisiais keleriais metais išeivijoje, 
parašytųjų žmonių, tupinčių čia saugiame 
Vakarų užpečkyje, atspėjamu laiku besi- 
vaizduojančių, kaip „kovoja partizanai 
Lietuvos miškuose“, ir gal nė karto neturė
jusių progos nė matyti, nė kalbėtis su žmo
gumi, tai savo akimis mačiusiu.

Todėl „Duonos bejieškant“ partizanas 
nesušunka mirdamas: „Už tave, brangi 
Tėvynei“, kaip tai būtinai daro išeiviškos 
plunksnos atvaizduotasis. To vietoj jis kal
ba iliuzijos kupinais žodžiais, kad: „Ang
lija ir Amerika jau suprato ir pamatė rusų 
kėslus užvaldyti visą Europą, o vėliau ir 

visą pasaulį. Kaęo audra artėja, o po jos 
baigsis šių rauĮkmųjų velnių siautėjimas. 
Miško b Ištesės tėvynės sargyboje ir, 
valandai Js, prikels visą kraštą žūt- 
būtinėn kovon!“ ■-

Užtat juodoji jrealybė čiaipąt; Plėčio lū
pomis nubraukia visas iliuzijas: .Amerika 
ir Anglija geruoju kalbasi sų Rusija konfe
rencijose, o Vilniaus radio stotis praneša 
apie naujų kolchozų įsteigimą, našų der
liaus nuėmimą ir kitas senas meliodijas“.

Štai čia ir prieiname esmingiausiąii šios 
apysakos tašką — još autentiškumą. Nors, 
savaime, pasakojimas autoriaus įdėtas į 
tam tikrus literatūrinius rėmus, nors auto
riaus jam suteikta nemaža grynai literatū
rinės ornamentikos smulkmenose, tačiau vi
suose pagrindiniuose jo momentuose stip
riai jaučiamas autentiškumas.

Jeigu pacituotieji partizano žodžiai ir nė
ra šimtu procentų autentiški, nes pasako
toja' juk nebuvo jų užsirašiusi, tai kiekvie
nu atveju jie visu šimtu procentų autentiL

KUO KARTAIS VIRSTA GERI NORAI
Anąkart, kai parašiau apie „A Kiss in the 

dark“ reikalas nebuvo nei akademinis, nei 
finansinis, o greičiau noras tik apginti skai
tytoją nuo netikusios literatūros. Kai kurie 
laikraščiai už tai išplūdo mane. Nežinau, ką 
mano adresu dabar vėl pasakys šis ar tas 
laikraštis, bet noriu čia truputį pakalbėti apie 
vieną nereikalingą leidinį, vadinas, apie be 
reikalo išmestą pinigą. Po teisybei, kas čia 
būtų man, ar vienas leidinys daugiau, ar ma
žiau : per prievartą man niekas nebruka jo? 
Tik kai imi galvot, kad kiekvienas nereika
lingas ir nenaudingas dalykas po truputėlį 
siaurina ir šiaip siaurą rinką reikalingiems 
ir būtiniems, tai tada, rodos, kaip ir pareiga 
būtų kalbėti, lygiai kaip pareiga būna pri
statyti skaitytojui būtiną, reikalingą ir nau
dingą leidinį.

Vokietijoje, tiesa, anais metais vikur ir 
visomis priemonėmis buvo leidžiama daug 
nereikalingų dalykų. Tuomet buvome tuš
čiomis kišenėmis, be tkupini entuziazmo ir 
gerų norų, o iš to maža kam teišėjo nues- 
tolių: tie visi neturtingieji viską šiaip, taip 
išgraibstydavo, nes turtas retam dar terū
pėjo, o pig imarkė vis šiaip taip būdavo 
sugriebiama, o kai. važiavom praturtėti, tai 
Visas sunkenybes vis liek išmėčiojom. 
f^piįtr buvę net ir nuoširdūs knygos bi- 
Cįrat pradeda persilaužti ir užsikabinti už 
tos minties, kad jiems taip pat jau gana tai, 
ką išleis Nidos Knygų Klubas, įsteigtas ne
skaitantiems užkrėsti knygos meile. Tar
tum tos visos kitos leidyklos turėtų užsida
ryti ir padaryti mums gėdą...

Šįkart man į rankas pakliuvo „Tautos 
Fondo Atstovybės Kanadoje Hamiltono 
Skyriaus Metraštis“, išleistas to paties sky
riaus 1954 m. Hamiltone. Tai didelio for
mato leidinys, turįs 82 psl. teksto ir24 psl. 
skelbimų. Redagavo jį net keturi redakto
riai (S. Bakšys, V. Kazlauskas, P. Lesevi- 
čius ir J. Trečiokas). Nepasakysiu, kad lei
dinys būtų blogai išleistas: ir viršelis spe
cialiai papaišytas (Ss. Dramanto), ir tekste 
pagražinimų pridėta, ir fotografijų apsčiai 
yra. Kadangi Tautos Fondas yra VLIK'o 
tarnyboje, tai čia skaitytojas ras VLIK'o 
narių, tarybų ir tarnybų sąrašus ir fotog
rafijas. Kadangi leidinys skirtas Hamiltono 
skyriaus veiklai apibūdinti, tai skirta nema
žai jame vietos ir tam vietiniam reikalui: 
sudėtos fotografijos ne tik pačios valdybos, 

kai vaizduoja tas iliuzijas ir nuotaikas, ku
riomis gyveno Lithuania militan s 
laikais patriotai pasiryžėliai.

Renatos pasakojimas siaurais ir papras
tučiais vaizdeliais veda skaitytoją per skau
džiausius mūsų tautai laikus, atskleisdamas 
čia kaimo trobos kasdienybę, čia didžios 
kruvinos kovos mažutį fragmentą, Čia kol
chozinį prievartavimą, trėmimus. Paprastai 
ir įtikinamai.

Kaip kas bevertintų Šią B. Daubaro kny
gą grynai literatūriniu požvilgiu, jos tikroji 
vertė glūdi kitur — toje, iš jos puslapių 
plaukiančioji tikrovėje.

Gerą darbą atliko B. Daubaras, ją para-; 
šęs, „Nidos“ knygų klubas ją išleidęs, ge
rą darbą sau, savo širdžiai ir sąžinei atliks 
kiekvienas sąmoningas lietuvis, ją įsigijęs 
ir perskaitęs.

(Br. Daubaras — DUONOS BEJIES- 
KAN. „Nidos“ Knygų Klubo leidinys Nr. 
2. 121 psl., Kaina 3 šil, JAV-ėse 1 doleris).

F. M.

bet ir šiaip kai kurių vietinių lietuvių, tu
rėjusių girbės leidinyje pasisakyti dėl Tau
tos Fondo. Gerų norų žmonės nešioja įsi
kalę mintį, kad Tautos Fondas labai stipri
na Lietuvą, todėl, be kita ko, šiame leidiny
je yra fotografijų net iš buv. Lietuvos ka
riuomenės. Didžiąją dalį vietos užima T. 
Fondo tos kolonijos apyskaita ir aukotojų 
sąrašai. Į tuos garbingus sąrašus pateko vi
si aukotojai ne tik per trejus metus davu
sieji kelis do'erius ar tik dolerį, bet ir 50 
centų.

Šįkart man gaila ir pačių redaktorių su 
leidėjais ir skaitytojų, kurie, paaukoję kiek 
Tautos Fondui, galės ši leidinį įsigyti ir sų 
juo geriau susipažinti. Rašau čia tikrai su
trinta širdim, kaip mūsų žmonės seniau sa
kydavo. Tuos didžiulius sąrašus skyrius, 
tikriausia, bus perleidęs jau per kanadiškvs 
lietuviškus laikraščius. Ar jis šiuo leidiniu 
bus norėjęs pareklamuoti Tautos Fondą su 
jo valdytojais? Labai pigi reklama, ir ne
verta buvo pinigų kišti į šitokį leidinį. Mes 
jau šiandien tiek iki soties pripenėti savo 
vidaus politikos reklama, kad jau ir toks 
nepolitinis leidinys vargu ar ką nors bepa- 
dės. Rodos, kad leidėjai, jau jei nieko ge
resnio nerado išleisti,! keleriopai geriau bū
tų padarę, paskirdami pinigus ne bereika
lingam leidiniui, bet pačiam T. Fondui,

Tiesa, Hamiltonas j— didelė ir stipri ir 
judri lietuvių koloniją, ir ji turi teisę paro
dyti save. Tik ar tokiu būdu? Jei tai būtų 
metraštis, kaip metraštis, iš kurio mes ga
lėtume susipažinti su tos kolonijos istorija 
ir darbais ir žmonėmis, tai, sakytume, va, 
dar vienos gyvos lietuviškos salos gyveni
mas, ir leidėjams padėkotume už tokį lei
dinį. Jei iš Hamiltono mus net kituose kraš
tuose pasiektų bent-Amerikos lietuvių var
dyno pavyzdžiu harhiltoniškas vardynas, 
tai irgi būtų bent įdomu. Šįkart nėra už ką 
net dėkoti, ir išmesti nepatogu: tiek žmo
nės bus darbo ir Tautos Fpndo lėšų įdėję 
ir paveiksliukų ne tik eilinių žmonių, bet 
dar ir daugelio žymių vaduotojų. O skai
tyti ir pasidėti nėra ko (ką gi dabar ten 
skaitysi: ar tuos sąrašus, tas apyskaitas, 
tuos vietinių lietuvių pasisakymus ar per
dėm jau ištęstą kroniką, kurios tūlos rody
tų lyg Hamiltono Tautos Fondo skyrius 
savo darbais eitų lenktynių net su pačiu 
VLIK'u net ir politinėje srityje?).
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NETIKĖJIMO PROBLEMA 
Thomas Merton

DIEVO VISAGALYBĖ
Katlikas Įpareigotas tikėti, kad Dievas 

gali padarryti stebuklus. Tačiau ši tiesa 
yra aiški ir protui, nes, kaip mes ką tik 
pažymėjome. Dievas, gamtos Kūrėjas, ga
li ką tik nori daryti su savo Įstatymais. 
Tačiau nė vienas katalikas nėra įpareigo
tas tikėti konkrečiu atveju, kad . stebuk
lai kasdien įvykstą Liurde“. Faktlnai to
kiu atveju begalima teologiškai tikėti, nes 
Dievas niekui- nepareiškė, kad stebuklai 
įvyks konkrečiai Liurde.

Šimtai žinomų stebuklų, kurie įvyko 
Liurde ir kurie ten medicinos biuro sure
gistruoti, kad kiekvienas galėtų juos pa
tikrinti. nedaugiau yra teologinio tikėji
mo objektas, kaip pagijimai, įvykę pavar
tojus peniciliną. Turi būti visai aišku, 
kad Liurdo stebuklai — ar bet kokie ste
buklai. sužymėti šalia dieviško apreiški-' 
mo visumos — yra paprastai patiekiami 
tikintiems ir netikintiems kaip istoriniai 
faktai. Jie turi būti tiriami ir tikrinami 
tokiu pačiu būdu, kaip ir bet koks istori
nis faktas — protine analize. * * *

PRATIMINE LIETUVIŲ
Kai neturime normalios lietuviškos mo

kyklos ir jaunimo nutautinimui visur didelį 
pavojai, tiek švietėjai-mokytojai, tiek patys 
šviesenieji tėvai nuolat pasigenda tinkamų 
lituanistinių vadovėlių, kuriais priaugan
čioji karta galėtų pasinaudoti tose šešta
dieninėse ar sekmadieninėse vargo mokyk
lėlėse, kur jos yra. ar iš kurių patys tėvai 
galėtų pamokyti savo vaikus. Leidyklos po 
truputį atsiliepia į tą rimtą pageidavimą 
ir stengiasi patenkinti pareikalavimą. Šio
mis dienomis tokią brangią dovaną pateikė 
Bendrijos leidykla, išleisdama Dr. A. šeš- 
'plaųkio parašytą Pratiminę lietuvių kalbos 
gramatiką.

Gramatika ne toks jau lengvai įkanda
mas dalykas. Lietuvoje juk kai pradėdavo
me jos mokytis pradžios mokykloje, tai už
tekdavo to mokslo vis net iki gimnazijos 
aštuntosios klasės. Tai didelis mokslas. Po 
teisybei, dar ir universitete kai kas šitam 
mokslui gilinti turėdavo garbės paskirti ke-. 
lėtą metų. Žinoma, šiandien visa tai tik sva
jonė, tos visos gimtosios kalbos mokslų gi
lybės, bet vis dėlto pagrindinės žinios rei
kalingos kiekvienam, kas nori pramokti 
vispusiškai naudotis gimtąja kalba. Juk da
bar svetimas mokyklas lankąs jaunimas, jei 
sąmoningų tėvų dar leidžiamas į lietuviš
kas vargo mokyklėles ar jų pačių pamoko
mas namie lietuviškai, be gramatikos neiš
sivers, nes jam teks neužmiršti kalbėti, iš
mokti skaityti ir rašyti, o kaip dorai, saky
sim, rašysi, jei nebūsi pramokęs gramati
kos? Kaip kiekviena kalba turi savo rašy
bos ir skyrybos ir žodžių darybos savy
bių, taip jų turi ir lietuviškoji, ir kas nori 
išmokti naudotis ja (o kuris čia lietuvis ne
norėtų, neturėtų tokio noro: kalbėti ir ra
šyti savo tėvų gimtąja kalba?), tas privalo 
paskirti laiko įsigilinti į tos kalbos plony
bes. Kaip žinia, kartais viena kuri kalbinė 
smulkmena išgelbsti arba pražudo žmogų, 
vienas kablelis apjuokina, kaip aną anek
dotinį Joną, kuriam visos kiaulės išdvėsė, 
o liko tik vienas paršelis Jonas, arba kaip

Visas leidinys rodo vieną graudų dalyką: 
kaip labai geri ir patriotiški norai kartais 
išvirsta niekam tikusiais darbais, sunaudo
jusiais daug energijos ir lėšų visiškai be
prasmiškai. B, Kazimieraitis.

STEBUKLAI IR APREIŠKIMAS
Liurdo stebuklai gali būti priimami be 

jokio pirmykščio teologinio tikėjimo pa
siremiant medicinos žmonių pdliudijimu. 
Vienintelė priežastisį kodėl šis objektyvus 
liudijimas netikinčiųjų atmetamas, yra ta, 
jog jie a priori sprendžia, kad stebuklai 
negali įvykti, ir tai jie laiko savo tikėjimo 
tiesa!

Iš čia paradoksas: kai skelbiamas ste
buklingas pagijimas — pavyzdžiui, kaip 
danguje esančio šventojo užtariančios ga
lios Įrodymas — šių laikų agnostikas a 
prioriniu tikėjimu atmeta stebuklą, kai 
Bažnyčia, jei iš viso ką nors dėl jo daro, 
pradeda neskubią ir rūpestingą a poste
riori protinę faktų analizę, norėdama su
rasti, ar stebuklas buvo ar ne.

Dabar jūsų klausiu: kas yra racionalis- 
tiškesnis — ar Bažnyčia, ar racionalistas, 
kuris „negali tikėti“?

PAMALDOS
BRADFORD — rugsėjo 19 d., 12,30 v.
LEEDS — rugsėjo 19 d„ 4 v. p.p.
* *

KALBOS GRAMATIKA
aname telegraminiame įsakyme „paleisti ne 
sušaudyti“.

O mūsų kalba, kaip žinia, turi dar keletą 
nosinių ir ilgųjų, išskiriančių ją iš daugelio 
kitų kalbų, ir nemokėjimas tomis ypatybė
mis naudotis reiškia, kad žmogus nemoka 
ir pačios kalbos, nepajėgia ja tinkamai iš
reikšti savo minčių.

Dr. Sešplaukio gramatika norinčiam iš
mokti daug galės padėti. Si gramatika tuo 
paranki kad tinka net ir namie mokytis, 
taigi net tam jaunimui, kuris neturi progų 
lankyti lietuviškos mokyklėlės. Kiekvienas 
šviesenis tėvas galės padėti savo vaikui pra
mokti iš jos gimtosios kalbos dėsnių, nes 
čia visur skyriuose ir skyreliuose yra pa
duodama pratimams atlikti medžiagos. Šiaip 
jau mokyklai skiriamose gramatikose tai 
nėra būtinas priedas, nes tuomet mokytojas 
ateina padėti mokiniui susirasti tos me
džiagos skaitymų knygose.

Šioje gramatikoje lietuviukas ras visus pa
grindinius savosios kalbos dalykus, tiek 
gramatiką, tiek sintaksę, taigi, išėjęs ją, tu
rės ne tik pačias bendrines žinias sapie gar
sus, balsius ir priebalsius ir jų vartojimą, 
žodžių skiemenis, kalbos dalis ir jų kaitymą, 
■bet taip pat ir apie sakinius, jų jungimą ir 
skyrybą.

Kai šiandien visų gražiais židžiais labai 
rūpinamasi lietuvybės išlaikymu jaunojoje 
kartoje, sakyčiau, kad jau didelis praktiš
kas darbas būtų atliktas šita linkme, jei 
bendruomeninės organizacijos padėtų šei
moms, kur yra vaikų, pirmiausia įsigyti šią 
gramatiką, jei jos pačios nepajėgia nusipirk
ti. Tai, šalia skaitymų knygos, bus pagrin
dinis gimtosios kalbos šaltinis. Jau viena ji 
labai pamokanti ir miela savo tais tradici
niais pavyzdžiais, paimtais iš Damijonaičio, 
Jono Jablonskio-Rygiškių Jono ir kitų gra
matikų, iš kurių mokėsi vyresnioji karta. 
Mes gėrėme iš tų pačių šaltinių, dabar jie 
gers ir minės mokydamiesi vis tas pačias 
gražias lietuviškas patarles, mins mįsjes, 
kartos didžiųjų mūsų rašytojų gražiausius 
posakius ir tuo būdu mokysis gimtosios 
kalbos, ne vien mūsų, bet ir mūsų tėvų, se
nelių ir prosenelių, tos kalbos, kuria nuo 
amžių kalbėjo lietuvių tauta.

K. Barėnos

»
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LAIŠKAS BROLIUI LIETUVOS GIRIOSE
' VĖJO PASTAS.

Drg. Anatolijui Puskepaliui,
LIEPALINGIO GIRIA, bunkeris 
po žalia pušim Tarybų Lietuvoj.

Mielas Brolau!
Po ilgesnės kelerių metų pertraukos ban
dau sumesti Tau porą žodžių margos gro- 
matos pavidale. Nerašiau anksčiau, nes 
matai, vis neprisiruošdavau. Laiko neturė
jau. UNRRA, IRO su savo skriningais, 
kinojimais ramybės neduodavo. Bet da- 
dar jau įsikūriau kaip reikiant — ir dar
gi Kanadoje. Čia žadu ilgiau pabuvoti. 
Matai, niekas ir niekur nenori toliau ma
nęs vežioti. Dabar aš pats nuosavu karu 
važinėju. Didelių kelionių daryti negaliu. 
Benzinas per daug dolerių suėstų. Tik j 
bičių sekmadieniais nuvažiuoju.

Gyvenu gerai, tačiau iš visos širdies 
pavydžiu Tau melsvųjų Lietuvos šilų, ku
rie, kaip girdėjau, tapo Tavo nuolatine 
buveine. Ak, koks puikus gyvenimas ža
liame miške!.. Minkyti samanų patalai 
sodrus, nosį riečiantis pušų kvapas. Nei 
džiovos bacilų, nei fabrikų dūmų, nei 
gatvių grindinių dulkių... Gyveni, galima 
sakyti.'tikrame kurorte. Kai tik pagalvoju 
apie Tave, tuoj prisimena Kulautuva, Ka
čerginė su vingiuojančia plačia Nemuno 
juosta. Gražu, Brolau, gražu!.. O aš, kad 
žinotumei, baigiu supelyti, už mėlynų van 
denų svetimuose miestuose vesdamas nie
kada nepabaigiamą ofenzyvą dolerio fron
te. Bėdos, bėdelės, kaip akmenų kalnai, 
slegia lietuviškų šilų pasiilgusią krūtinę.

Štai, sakysime, kad ir vienybės klausi
mas. Dingo mūsų tarpe vienybė. Suneš 
ar vilkai ją kažkur už devynių kalnų nu- 
skalijo: vieni bėga j dešinę, kiti suka į 
kairę, treti arčiau Dangaus vartų bando 
pakilti, ketvirti j pragaro pusę metasi... 

Taip per dienų dienas mes statome vieny
bės Babelį, kuris du kartus i dieną sugriū
va, nes gi kitaip nebūtų Babelis. Pasilik
dami užkietėjusiais idealistais, aišku, po to 
ilgai posėdžiaujame, kuriame sambūrius, 
bendruomenes. I vieną lietuvio sąvoką, 
matai, niekaip negalime sutilpti. Ardom 
savo nervų sistemą ir džiūstam, kaip ski
landis gavėnioje...

, O jau į laikraščius baisu pasižiūrėti. 
Nuo pat išsivadavimo iš nacių kacetų ir 
fabrikų dienos tenai tebevyksta aštrus 
karas. Taikos vis nėra. Kartais, žiūrėk, 
kairė atidaro minosvaidžių ugnį į kurį 
nors neatsargų dešinės pėstininką ar ka
rininką. Kitą dieną dešinė tolimojo šau
dymo patrankomis pradeda atakuoti kai
rės pozicijas. Vėliau, neiškentusi, įsikiša 
vidurio fronto aviacija — sunkiu.il’ bom
bonešių daliniai paleidžia atomines bom
bas į darbą. Plaukai piestu stojasi. Tai 
bent karas. Ką ten jūsų partizaniniai 
veiksmai prieš mūsų kovas — vaikų žais
liukas... Pasišaudote jūs kartą i mėnes: 
su kokiu paklydusiu enkavedistu, kad 
šautuvėliai, girioj būnant, neužrūdytų, 
kad taiklumo neprarastumėte, ir ilsitės. 
O pas mus. matai, jeigu kurį spaudos pus
lapiuose pradeda atakuoti, puola, kol iš
rengia iš paskutinių marškinių, ir ne tik 
jį patį, bet ir visas marškiniu siūles per 
partinį mikroskopą patikrina. Ir vis, žino
ma, vardan vienybės...

Taigi. Brolau, nesvetimi karo veiksmai 
ir mums. Nesikėlk augštai j nuodėmingą 
puikybę, kad tik Tu vienas už Lietuvos 
laisvę su šautuvėliu rankoje budi. Mes 
taip pat budim: su minošvaidžiais. patran
kom. tankais, atominėm ir hidrogeninėm 
bombom. Šautuvai pas mus seniai išimti 
iš apyvartos — perdaug jau neefektingas 
ginklas. Vaikai su jais varnas baido. Dau- 
,giau niekam netinka...

Sunkiomis nemigo naktimis aš visada
■B

mąstau .apie Tave. Koks turi būti nuosta
biai ramus Tavo miegas Lietuvoje pušy
nėliuose, kada žinai, kad Tavęs joks laik
raštis nepuls, niekas Tavo priklausomybės 
kuriai nors partijai nepriskirs... Kad ir 
dėl tos vienybės — reikalas jums visiškai 
aiškus: turite vieną LKP (b) su vyriausia 
būstine Kremliuje, per rinkimus be' jokios 
galvos klapatijimo ramiausiai balsuojate 
Melchijorą Putelę, o jeigu kuris, neduok 
Dieve balkeliams susimaišius, praranda 
vienybės jausmą, tą tuojau i protą sugrą
žina laikas nuo laiko pakartotinai prave
damos deportacijos, nauji sovietų kariuo
menės daliniai, permetami į Lietuvą, ka
lėjimai. koncentracijos stovyklos. Sibiras.. 
Peš mūs gi — tikras skandalas: nei de
portacijų, nei koncentracinių stovyklų, nei 
Sibiro, Anądien JAV valdžia pasiūlė de
portuoti raudonlige užsikrėtusį Andriulį. 
Kad žinotum, koks triukšmas raudonbuo- 
žių tarpe kilo. Šaukė, klykė, ant kelių at
siklaupę aplink Baltuosius Rūmus kazoką 
šok >. Vargšai, nepratę prie deportacijų... 
Ir ko čia jiems, rodos, jaudintis. Drg. An
driulis būtų buvęs įsodintas i pirmos rū
šies keleivinį lėktuvą ( ne į. kiaulinius va
gonus). aprūpintas cigaretėmis, cigarais, 
coca-cola, kramtoma guma ir sveikas svei
kutėlis ištupdytas kur nors netoli Klaipė
dos. Tokia kelionė — juk tikras malonu
mas. Tačiau prie deportacijų nepratę rau- 
donbuožlai kitokios nuomonės. Gal jie 
baldosi nukrypti nuo partijos generalinės 
linijos: VKP (b) deportacijoms lėktuvų 
nehaudeja. Dėdė Samas, mat, nesusiprato 
drg. Andriuliui kiaulinio vagono pasiūlyti. 
Susigraudinęs dėl raudonų ašarų klano, 
jis netg'. atrodo, ko gero, Andriulio iš vi
so nedeportuos. Gaila. Būtų Tau mano 
linkėjimus nuvežęs...

O kiek didelių rūpesčiu mes turime dėl 
valdžios — prezidento, ministerių kabine
to, referentų, sekretorių, viršaičių ir vals

čiaus sargų. Manai, taip lengva, tremtyje 
būnant, viską iš anksto’ kiaurai pramany
ti. No, sir! Sakysime — mano kaimyną 
kuri nors partija į busimuosius preziden
tus perša. Neblogas būtų žmogus. Mano 
žmona kartais su jo žmona pasibara, bet 
tai menkniekis. Svarbiausia — kita parti
ja siūlo kita, trečia reklamuoja trečią, o 
ketvirtas, žiūrėk, be jokio gėdos jausmo 
pats vienybės vardu į prezidento rūmus 
koją taiko... Žmogus pasijunti lyg miške 
paklydęs: medžių daug, vieni tiesūs, kiti 
truputį kuproti — niekaip neišmanai, kurį 
čia dabar pasirinkti, o apsisprendimą nu
kelti iki grįžimo j Lietuvą dienos per daug 
pavojinga. Ims būsimasis prezidentas ir 
priskirs prie neapsisprendusio. elemento. 
Valdiškos vietos negausi. Reikės vėl kur 
nors dvylika mėnesių mišką kirsti ar auk
so kasyklose sutartį atlikti... No, sir!.. Ži
noma. galima būtų jau dabar apsispręs
ti. Daleiskime. aš galėčiau pasisakvti už 
savo kaimyną, tą patį, kur mano žmona 
su jo žmona barasi, bet kas bus tada, jei
gu jis iki prezidento neiškops, pasitenkin
damas referento kėde? Kitas partijos 
triumfuojantis prezidentas su laurų vaini
ku ant galvos tikriausiai mane Praveniš- 
kėse uždarytų, jei sovietai tik dar Prave- 
niškių į Sibirą neiškėlė...

Taip ir vaikštai, žmogus, kiauras nak
tis be miegė, dūsaudamas, sąžinės per- 
kratinėjimus atlikdamas ir vis apie vieny
be galvodamas. Padėtis stačiai be išeities. 
Ak. kad Tu. Brolau, galėtumei čia atsiųsti 
Zimaną, Šimkų Gedvilą su krūva enkave
distu ir bent dešimtą dalį Sibiro... Vienv- 
bė tikriausiai vėl būtų atstatyta. Mes su
darytumėm bendrą frontą, kuriame net 
per mikroskopą neįžiūrėtum nė mažiausio 
plyšelio. Nereikėtu nei vyrų, nei moterų, 
nei vaikų sąjungų ir bendruomenių. Už
tektų vieno tiktai lietuvio vardo. Labai 
galimas dalykas, ir karas spaudoje tada 
pasibaigtų visuotina taika. Bet, bijau, kol 
Tu juos supokuosi į registruotą siuntą, 
vartos ir pasiųs į Sibirą neregistruota 
siunta...

»_•

Turime mes čia ir daugiau didelių rū
pesčių, pavyzdžiui, ekonominėje srityje. 
Bepigu tau po žalia pušim gyventi. Kana
doje pušim neužsiklosi. Reikia kambario, 
reikia buto, reikia naujo. Pluši, kaip skruz 
dėlė, spaudi dolerį prie dolerio. Paskui il
gai renkiesi dešimt kambarių rūmus ir 
vis niekaip negali tai su žmona, tai su 
uošve nuomones suderinti. O ir nusipir
kus namą, rūpesčiai dar nesibaigia. Gu
lėdamas nuosavoje lovoje, mąstai, kur 
reikės dėti namą, kai prasidės kompaktinė 
emigracija į Lietuvą. Menki juokai, Bro
lau! Namo į lagaminą neįsidėsi, į laivą ne
nusineš! perplukdyti per Atlantą. O kad 
ir galėtum perplukdyti — neimtum. Ko
kie čia namai. Kaip balandžių lizdai, vie
nas su kitu aklinai suglausti, kad lygsva
ros nenustotų ir į vidurį gatvės kniūbs
čiom neišsitiestų. Kiltų didžiausia prob
lema dėl ketvirtos sienos. Paimi savo na
mą, žiūrėk, kaimynas lieka su trim sie
nom. Duodi kaimynui pirmenybę, pats 
palieki su trim sienom... Ir ką gi su tokiu 
namu Lietuvoje darytum, kai vėl papūs
tų šiaurės ar vakarų karingi vėjai į tą 
skylę, kur buvo ketvirtoji, Kanadoje pa
silikusi siena...

Neperki namo — vėl blogai. Tada pra
sideda chroniško pobūdžio galvos suki
mas, kaip reikės pinigą per Atlantą per
vežti: į kurio Švarko rankovės pamušalą 
įmontuoti, kad muitininkai iš tolo neuž
uostų prabangos doleriu kvapo ir nenu- 
pėstintų būsimo milijonieriaus.

Pagaliau, nusevežus į Lietuva, ko gero, 
bėdos nesibaigtų. Ar jūs ten daug išma
note, ką reiškia kanadiškas doleris? Uni
versitetų aukso kasyklose nėjote, nepaži
note mišku kirtimo. Sunku bus mūsų vaiz
būnams, baigusiems augštąsias tarpzoni- 
nio biznio mokyklas Vokietijos D. P. sto
vyklose ir išėjusiems praktiką visuose, pa- , 
šaulio kontinentuose, susišnekėti ,sū ju
mis nemokšomis. Turėsime gražaus vargo, 
kol jūs užmiršite rubli su červoncu ir pul-

(tęsinys 3 psl.)
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LONDONAS
TAUTOS ŠVENTĖS — RUGSĖJO 8-tosios 

MINĖJIMAS LONDONE
DBLS Centrinio Skyriaus Valdyba, kaip 

ir ankstyvesniais metais, šių metų rugsė
jo mėn. 11d. ruošia Tautos Dienos minė
jimą.

Šeštadienį, rugsėjo 11 d.. 6 vai. 30 min. 
Lietuvių Namuose 43, Holland Park įvyks 
šventės minėjimas. Programoje — paskai
tos: R. Spalio ir J. Senkaus. Menineje da
lyje: dainininkė J. Liustikaitė, deklamaci
jos ir skautų skudučių orkestras.

Mondono ir artimiausių apylinkių lietu
viai prašomi dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime.

DBLS Centrinio Skyriaus Valdyba

IR PO MINĖJIMO
Oficialiai Rugsėjo 8-sios minėjimo da

liai pasibaigus, Lietuvių Klubas ruošia 
Lietuvių Namų patalpose šeštadienio pasi
linksminimą. Šokiams gros orkestras. 
Veiks bufetas ir turtinga'loterija. Staliu
kus galima iš anksto užsisakyti, paskam'- 
binus Telf. Park. 9699.

*****
SENELIŲ PRIEGLAUDOS ĮSIGIJIMAS
Senai keliamas Senelių Prieglaudos 

reikalas-jau yra kiek pasistūmėjęs Į prie
kį. Darydamas Lietuvių Namų Bendrovės 
vardu pranešimą DBLS konferencijoje, 
M. Bajorinas iškėlė mintį, kad prie tokios 
Prieglaudos reikėtų prijungti vasarvietę, 
kur lietuviai galėtų praleisti savo vasa
ros atostogas ir. ypač jaunimas, galėtų 
kiekvienais metais pagyventi lietuviško
je aplinkumoje. Tokia Prieglauda-Vasar- 
vietė būtų ir tautiniai ir materialiai ge
resnė. ši mintis rado gyvą pritarimą kon
ferencijos dalyvių tarpe, ir L.N.B-vės val
dyba ėmėsi tyrinėti sąlygas. Yra apžiū
rėta ir vieta su dideliais namais, kurie 
mūsų reikalui tiktų. Jeigu bus gauti rei
kalingi leidimai ir lietuvių parama rei
kalingam kapitalui sudaryti, 
laūdą-Vasarvietę 
metų vasarai.

* 4
ATOSTOGAUJA

Šią savaitę Lietuvių Namuose kelias 
dienas atostogavo DBLS Leeds'o skyriaus 
sekretorius K. Nauduzas su ponia. Ta pro
ga jis aptarė ir savo syriaus reikalus su 
Centro Valdybos nariais.

Lietuvių Namuose taip pat atostogavo 
trys lietuviai — angliakasiai iš Doncas- 
terio.

galime jau
tada Prieg- 
turėti kitų

* * * 
LIETUVIŲ NAMUOSE

DBLS BIUDŽETAS
Centro Valdyba jau pradėjo svarstyti 

ateinančių finansinių metų biudžetą. Tal
kon bus kviečiamos ir skyrių valdyboj.

Sąjungos finansiniai būklei gerėjant, 
norima žymiai sustiprinti mūsų tarptauti
nį atstovavimą, lietuvybės išlaikymą ir 
paramą nariams. Bus siekiama to, kad 
DBLS-gos nariai tikrai galėtų jaustis pri
klausą tvirtai organizacijai, kuri savo na
riais nuolat rūpinasi ir yra pajėgi jiems, 
reikalui esant, efektingai padėti. To sie
kiant, bus reikalinga ieškoti būdų įvesti 
daugiau disciplinos į vidaus santvarką ir 
griežčiau atskirti narius nuo nenarių.

šiuos visus reikalus svarstant. Centro 
Valdyba yra glaudžiame kontakte su Lie
tuvių Namų Bendrove.

CORBY

M. Bajorino paskaita ir

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 18 d., 4.30 vai. Corby lietuviai 

ruošia Samuel Lloyds School patalpose 
Tautos šventės minėjimą.

Programoje: ___
įdomi meninė programa, kurią išpildys 
Manchesterio Vaidybos būrelis, suvaidin
damas V. Alanto 3 veiksmų komedija 
„Buhalterijos klaida”. Po oficialios dalies 
— šokiai. Gros akordeonistas K. Venckus. 
Veiks bufetas ir loterija. Pabaiga 23 vai. 
Kviečiame visus: — grindys tvirtos!

COVENTRY
Ne del rengėjų kaltės Rugsėjo 8-tosios 

minėjimas nukeliamas iš rugsėjo 4 d. j 
kitos savaitės šeštadieni, rugsėjo 11 d. 
Visus svečius atsiparšome ir prašome mi
nėjime dalyvauti rugsėjo 11 d., šeštadienį, 
18 vai., kuris įvyks „Pilot” pastato salėse. 
Programa nepakeista.

WOLVERHAMTONAS
KVIETIMAS

Š.m. rugsėjo 18 d„ DBLS Wolverhamto- 
no skyrius, drauge su vietos Tautos Fon
do atstovybe, ruošia kuklų TAUTOS 
ŠVENTĖS — RUGSĖJO 8-sios MINĖJI
MĄ. kuris įvvks rugsėjo 18 d., šeštadienį, 
6 vai. George Hotel, Stafford Str. patal
pose. Wolverhamtone. Pradžia punktua
liai 6 vai. Po trumpos oficialios dalies — 
šokiai iki 11 vai. vakaro.

Wolverhamtono ir kitus apylinkės lietu
vius kviečiame dalyvauti. Tilps kiekvie
nas, nors jis būtų ir iš tolimiausios para
pijos atvykęs.

Rengėjai.

VOKIETIJA
VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS 

POSĖDIS
Vokietjos Krašto Valdybos posėdyje 

rugpjūčio 25 d. posėdyje svarstyta visa 
eilė einamųjų administracinių ir ūkinių 
reikalų.

Naujai išrinktosios Vokietijos Krašto 
Tarybos posėdį nutarta kviesti Vasario 16 
Gimnazijos patalpose š.m. rugsėjo 25 ir 
26 d. Nustatyta Krašto Tarybos posėdžio 
dienotvarkė numato tarp kitko Krašto 
Valdybos ir kitų bendruomenės organų 
rinkimus, apyskaitų ir sąmatų svarstymą 
ir tvirtinimą statuto pakeitimus irt.t.

Vieton išsikėlusio iš Nordrhein-Westfa- 
lijos krašto p. Erdm. Simonaičio, atstova
vusio iki šiol lietuvių bendruomenę to 
krašto Patariamojoje Taryboje Benamių 
Užsieniečių reikalams. Krašto Valdybos 
nutarimu skiriamas atstovu Muensterio 
Apylinkės V-bos pirmininkas, p. Dr. A. 
Dulskas.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ATSTOVAVIMAS

Vokiečių draugijų rejestro skyrius teis
me įregistravo pereitų metų Krašto Tary
bos priimtus lietuvių bendruomenės Vo
kietijoje statuto pakeitimus.

Vienas tų pakeitimų liečia bendruome
nės atstovavimą.

Pakeistas atatinkamas statuto straips
nis dabar yra tokio turinio:

VLB Valdybos pirmininkas atstovauja 
Valdybai ir vadovauja jos veiklai. Sekre
torius veda Valdybos posėdžių protokolus. 
Iždininkas prižiūri Bendruomenės Iždą. 
Kitais darbais Valdyba pasiskirsto savo 
tarpe. Jeigu vienas Valdybos narys laiki
nai negali jam pavestų pareigu atlikti, 
Valdyba paveda laikinai kitam Valdybos 
nariui jas atlikti. Sutartis pasirašo pirmi
ninkas arba vicepirmininkas ir vienas 
iš Valdybos narių. Krašto Valdyba veikia 
BGB paragrf. 26 prasme ir atstovauja 
Bendruomenę teisme ir kitur.

KATALIKIŠKOJE JAUNIMO 
STOVYKLOJE

PASIBAIGĖ VASAROS ATOSTOGOS
Vasario 16 Gimnazija rugsėjo 1 d. pra- lietuvių katalikiškojo jaunimo stovykla.

• -— —— j— Joje dalyvavo virš šimto stovyklautojų,
suvažiavusių iš visos Vakarų Vokietijos 
ir net iš kitų kaimyninių kraštų, šešiolika 
dienų čia skambėjo lietuviškos dainos, 
ir krykštavimai, nors padangėje ne visuo
met šypsojosi miela saulutė.

Stovyklos rėmuose moksleiviams ir stu
dentams at-kahis buvo pravesta studijinė 
programa. Kadangi šiemet minime 50 me
tų lietuvių spaudos atgavimo sukaktj, 
prof. Z. Ivinskis dvejose paskaitose nu
švietė lietuvių kovas už spaudą ir tų ko
vų reikšmę tolesniam mūsų tautiniam 
išsivystymui.

šie metai yra ypatingi — Šventieji Ma
rijos Metai. Marijos Dangun Ėmimo šven
tėje buvo suruošta Marijos garbei skirta 
akademija. Jos metu gražią ir gilią pas
kaitą skaitė kunigas dr. Vyt. Balčiūnas. 
Akademijos meninę dalį išpildė patys 
stovyklautojai, vadovaujant p. Grinienei.

Žolinės šventės vakare, kai naktis savo 
skraiste įsupo žemę, visi stovyklos daly
viai ir svečiai su degančiais fakilais ir 
žvakutėmis tylia eisena nuėjo prie simbo
liškai supilto partizano kapo ir ten pager
bė už Lietuvos laisvę kovojantį ir žūstan
tį brolį partizaną. Ant liepsnojančio au
kuro. baltai apsirengusios lietuvaitės su
dėjo baltų žiedų, simbolizuojančių anas 
ant tėvynės aukuro sudėtas aukas. Gražų 
žodį tarė kun. dr. J. Aviža. Jis kvietė ne
palūžti tremtyje, neleisti savo širdyje už
gesti tėvynės meilei ir aukoti visas savo 
jaunas jėgas tėvų žemės išlaisvinimui.

Stovykla užbaigta laužu, Į kurĮ atvyko 
nemaža svečių. Jų tarpe buvo ir Bavari
jos parlamento narys ponas Kaifer. P. 
Kaifer uždegė laužą ir savo trumpame žo
dyje pasidžiaugė galįs pabuvoti lietuviu 
katalikiškojo jaunimo tarpe ir kvietė ar
timai bendradarbiauti su kitų kraštų jau
nimu nepamirštant savo krašto tradicijų, 
puoselėjant savąjį tautiškumą.

IS VASARIO 16 GIMNAZIJOS-' 
GYVENIMO

deda po vasaros atostogų toliau savo dar
bą. Per vasaros atostogas namuose pada
ryti eiliniai mažesnieji remontai ir dezin
fekuoti bendrabučio kambariai.

Mokslo pradžiai iš Did. Britanijos at
vyko naujas gimnazijos katalikų kapelio
nas, kun. d-ras prof. Gronis.

AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS
Į pakartotiną Vokietijos Krašto Valdy

bos prašymą, kurį specialiu vizitu parėmė 
Pasiuntinybės Patarėjas d-ras Gerutis, 
Šveicarijos Karitas Sąjunga paskyrė Va
sario 16 Gimnazijos įrengimui (mokykli- 
niems baldams)

5.000.— šv. fr.
128-tas Rėmėjų Būrelis Adelaidėje va

dovaujamas p. P. Lukošiūno. Gimnazijos 
Namams atsiuntė pakartotiną savo būre
lio auką

’ £ 40.0.0. arba DM 464,40
Tuo būdu šis vienas Rėmėjų Būrelis 

yra jau sutelkęs Gimnazijos Namams au
kų iš keliolikos savo nariu ir rėmėiu oer 
2.000 DM.

Amerikos Lietuvių Bendruomenė Bos
tone, per savo kasininką, p. Ig. Vileniškį, 
atsiuntė Gimnazijos Namams auką

$ 150.— arba DM 619,30

NORI PRIIMTI NAŠLAIČIUS
Clevelando lietuvių šeima nori priimti 

lietuvius našlaičius: mergaitę nejaunesnę 
12-kos metų ir berniuką 14-16 metų. Tuos 
našlaičius nori įsūnyti, „duoti geresnį gy
venimą ir juos paruošti ateičiai”. Norin
tieji tesikreipia į Vokietijos Krašto Val
dybą, adresu: Litauisches Zentralkomitee, 
Weinheim/Bergstr., Schliessfach 233.

Panelę Danutę Zubrickaitę ir p. Vilių 
Fidleri, sukūrusius jauną lietuvišką šei
mos židinį Kanadoje, sveikinam ir linki
me laimingo, saulėto gyvenimo.

• 'Angėlė Liaudanskytė
Stanislova Jepsen

Sukūrus šeimą, p-lei Danutei Zubric- 
kaitei ir p. Viliui Fidleriui linkime:

Ilgiausių metų!, laimingų metų!... 
Eduardas, Vytas, Kazys.

SKYRIŲ LANKYMAS
Pereitą sekmadienį Centro Valdybos 

vicepirm. kun. A. Kazlauskas buvo Co
ventry, kur atlaikė pamaldas už Lietuvą. 
I Coventrio skyriaus minėjimą šį šešta
dienį vyksta DBLS-gos pirmininkas M. 
Bajorinas. Rugsėjo 18 d. į minėjimus vyk
sta: kun. A. Kazlauskas — Wolverhamp
ton, M. Bajorinas — Cofby ir „E.L.“ Re
daktorius Br, Daunoras — Bradford. ,

MANCHESTERIS
1954 m. rugsėjo mėn. 11 d. (šeštadinį) 

Manchesterio Apygardos Valdyba
Lietuvių klubo salėje

ruošia TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMĄ

IjAIŠKAS BROLIUI LIETUVOS GIRIOSE Prelegentas J, Bendorius
Kūrinius skaitys: K. Barauskas ir _V. 
šlaitas.
Po minėjimo šokiai.
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti i 
minėjimą.

Įėjimas nemokamas.
Pradžia 6 vai. 30 min. 

Apygardos Valdyba.

(atkelta iš psl 2.)
site prie dolerio. Per tą laiką ir dolerio 
kursas gali nukristi...

Prisipirktumei, išvažiuodamas, prekių 
bet ir vėl nesi tikras: po visų sovietinių 
reformų nežinai, kokios prekės Lietuvoje 
turės didžiausią pasisekimą. Nusiveši, sa
kysim, elektros lempučių, o jūs tenai visi 
kaip baudžiavos laikais dar balanas žibi
nate, apie elektrą nieko girdėti nenorite. 
Arba apsirūpinsi didesniu kiekiu ameri
koniškų cigarečių, o jūs sovietinės ma
chorkos- reikalausite. Nusigabensi porą 
tonų rūkomo popieriaus, jūs gi ramiausiai 
sau toliau tabaką suksite i ...Pravdos” pus. 
lapius. Įsikrausi į laivą Kalifornijoje au
gintų apelsinų — nė į tą puse pažiūrėti 
nenorėsite ir dūsausite, kad arbūzų neat- 
vežėme... No, sir!.. Sunki busimųjų vaiz
būnų duona. Nė jokio korespondencijos 
ryšio. Turi pasitikėti ne bent tik aštria 
savo išmintimi ir vaizbūniška nuojauta, o 
ja, deja, nevisada galima šimtu nuošim
čių pasikliauti. Antai — buvo Vokietijoje 
lokių gudrių vaizbūnų, kurie visą savo 
kapitalą investavo ne į dolerius ir auksi- 
nukus. bet į cigaretes. Ištisus sandėlius 
cigarečių prisikrovė. Būtų užtekę ir jiems 
ir ju vaikams ir vaikų vaikams, jeigu visi 
nuo pat pirmos gimimo dienos dūmus 
pradėtų pūsti. Bet... nelemtieji nacių pali
kuoniai vokiečiai ėmė ir pradėjo gaminti 
cigaretes, panaikino korteles. Cigaretinių 
vaizbūnų šaunūs planai sandėliuose supe
lijo, o kur supelyti nesuspėjo, M.P. kan
dys sugraužė...

Taigi, matai. Brolau, mano gyvenimas 
šiapus Atlanto vandenų nėra rožėm klo
tas. Vargstu, skurstu, galima sakyti, mirš
tu nuo dideliu rūpesčiu. Tau jau nepaly
ginamai lengviau Lietuvos giriose. Ką čia 
ir bekalbėti. Ak, Tu, iš viso, rūpesčiu ne
pažįsti. Vienintelis Tavo rūpestis •— enka
vedistai. o mes stačiai skęstame rūpesčių 
prūde. Kad taio galėčiau su Tavimi vie
tomis pasikeisti!... Bet tokia biznio tran
sakcija praktiškai neįmanoma. Todėl bu
čiuoju Tave į dešinį ūsą ir tuo tarpu lie
ku Kanadoje. Perduok mano linkėjimus 
lietuviškiems pušynėliams, pasveikink už 
«nane enkavedistus iš savo šautuvėlio. 
Laikykis, Brolau, ir- neužmiršk mums de
šimtos dalies Sibiro atsiųsti!..

Tavo Kajetonas.
„Kolektyvinė Prausykla"

HUDDERSFIELDAS
Iš šioje apylinkėje gyvenančiu 50 lietu

vių. 14 jau turi savus namus, ir kiti yra 
neblogaį.įsikūrę.. Dauguma dirba tekstilės 
fabrikuose, kur uždarbis yra beveik visų 
vienodas. Yra tokių, kurie turi gerokai 
susitaupę, kiti gi vos išgyvena iki savait- 
tės galo.

Apgailėtina, kad DBLS-gai priklauso 
vos trešdalis lietuvių. Nepriklausantieji 
teisinasi neturį 6 penų, arba jiems nepa
tinkanti skyriaus valdyba ar Centro Val
dyba, o kiti visai nemato reikalo turėti 
čia Sąjungą. Kaip gaila, kad jau atsiran
da mūsų tarpe taip galvojančių ir nema
tančių. tik sutartinai dirbant vienoj or
ganizacijoj galima sulaukti geru darbo 
vaisių.

Lietuvis iš Huddersfieldo.

NOTTINGHAMAS
š.m, rugsėjo mėn. 11 d. (šeštadienyje) 

Nottinghamo skyrius ruošia Tautos šven
tės minėjimą sekančia tvarka.

1. K. Vaitkevičiaus paskaita.
2. Meninė dalis, kurią išpildys solistas 

B. Povilavičius ir vietinės meninės pajė
gos.

Minėjimas įvyks Sycamore schools, 
Sycamore Rd. Pradžia punktualiai 5.30 v.

Visus Nottinghamo ir apylinkės lietu
vius kviečiame i minėjimą skaitlingai su
sirinkti.

Skyriaus Valdyba

VISI I LITERATŪROS VAKARĄ 
BRADFORDE!

DBLS Bradfordo Skyrius š.m. rugsėjo 
m. 18 d. 17 vai. St. Mary's salėje (East 
Parade, Bradford) rengia literatūros va
karą spaudos atgavimo 50 metų sukak
čiai paminėti.

įdomią ir turiningą paskaitą skaitys 
rašytojas kun. J. Kuzmickis. Savo kūri
nius skaitys Anglijoj gyvenantieji rašyto
jai: K. Barėnas. B. Daunoras, A. Dičpet- 
ris. J. Gailius, Spalis ir L. švalkus. Meni
nėje programoje bus vyrų seksteto dainos 
ir kiti soliniai pasirodymai. Vakaro pra
nešėju ir 'tvarkytoju sutiko būti spaudos 
bendradarbis J. Varčius.

Tai labai reta proga mums visiems su
sipažinti asmeniškai su mūsų rašytojais 
ir spaudos bendradarbiais. Nepraleiskime 
šios retos progos!

Ne tik Bradfordiškiai, bet ir iš kitu ko
lonijų visi lietuviai kviečiami atvykti 
š.m. rugsėjo m. 18 d. j Bradfordą ir kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti šiame literatū
ros vakare.

Bradfordo Skyriaus Valdyba

Šatrijos vardo stovyklos ir mokytojų kursų dajyviai, Vasario 16 Gimnazijos salėje.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
STOVYKLA

Šatrijos vardo vasaros stovyklos daly
viai reiškia visiems stovyklos rėmėjams 
tokią padėką:

Brangūs mūsų Rėmėjai,
Mes, Šatrijos vardo lietuvių jaunimo 

vasaros stovyklos dalyviai, nuoširdžiau
siai dėkojame Tamstoms už paaukotus 
stovyklos reikalams pinigus. Mes labai 
džiaugiamės galėdami Tamstų dėka čia. 
Vasario 16 Gimnazijos patalpose, praleisti 
dalį savo atostogų, pailsėti, pažaisti, pasi
mokyti tautinių šokių, dainavimo, dekla
macijų ir patirti daugelį įdomių dalykų 
apie mūsų tėvynę Lietuvą 
lietuvius.

Baigdami stovyklavimą,

ir garbingus

_=____ ______ I____ pasižadame 
mūsų brangiems rėmėjams būti gerais 
lietuviais ir užaugę, kiek jėgos leis, dirbti 
brangios mūsų tėvynės Lietuvos garbei ir 
gerovei.

Šatrijos vardo vasaros stovyklos 
dalyviai

Huettenfeld, 1954. VIII 16 d.

Vaikų vasaros stovyklų reikalams pa
aukojo: BALF'o 72 Skyrius Brocktone per 
M. Gofensą $ 150, vet. dr J. Motiejūnas 
Chicagoje $15 O. Jankevičiūtė, New York 
$ 30, BALF'o 7 Skyrius Kearny, N. Y. 
$ 30, P. Pečiūrienė. Detroit. $ 15, Tauti
nių Korporacijų Sambūris Clevelande. 
$ 30, iš viso $ 270. Be to. BALF'o Įgalio
tinis Vokietijoje skyrė maisto. VLIK’o 
Vykd. Taryba aukojo DM 800,—, Lietuvos 
Raudonasis Kryžius DM 300.—, ir Free 
Europe Citizens Service ištaiga paskyrė 
$1.000. iš kurių Krašto Valdyboje gauta 
* 500.S

Iš stovyklavusių valkų laiškų:
H. Naujokas: „...Aš buvau labai paten

kintas. kad galėjau kartu su kitais ber
niukais pakalbėti lietuviškai, išmokti lie
tuviškų dainų, nes čia Hamburge, lankant 
vokišką mokyklą ir draugaujant su vokie
tukais, buvau jau lietuviškai smarkiai 
primiršęs."

G. Kriauza: „...Per visą stovyklavimo 
laiką gavom labai gerai valgyti ir daug 
žaisti. Labiausiai man patiko vakare ren
giami laužai, dainuojamos lietuviškos dai
nos, kurių aš apie dešimt esu naujai iš
mokęs, ir gražus gimnazijos parkas”.

D. Damijonaitytė: „...Kai praėjo kokios 
dvi dienos, tai man. atrodė, kad aš čia jau 
visą laiką gyvenau ir apie važiavimą na
mo visai negalvojau... Valgyt gavom labai 
daug ir skaniai, o paskutinę dieną net ir 
saldumynų gavom... Mes visos penkios iš 
Hanau mergaitės stengėmės būti tvarkin
gos ir geros ir už tai laimėjom pirmą pre
miją.”

* * *
EMIGRACIJOS REIKALAIS

UN Augštojo Komisaro įstaiga Šiaures
niuose rėmuose toliau rūpinasi padėti iš
emigruoti tremtinių šviesuomenei. Indivi
dualios emigracijos kraštai būtų: Burma, 
Etiopija, Eritrėja, Indija, Indonezija, Li
bija ir kt.

Konkrečiai numatomos geromis sąlygo
mis emigracijos galimybės į Iraną gydy
tojams. Pageidaujama vedusieji, nesenes- 
ni 50 m. amžiaus. Gydytojams yra emi
gracijos galimybių į Indoneziją, Combo- 
dią ir vakarų Afriką, bet mažiaiT palan
kiomis sąlygomis.

UN Kolonijų Tarnyba susidomėjusi 
bakteriologais, inžinieriais, agronomais, 
topografais ir mokytojais (ypač gamtos, 
matematikos) galinčiais dėstyti anglų 
kalba. Reikalingi kandidatai taip pat 
UNESCO ir kitų tarptautinu organizacijų 
augštai kvalifikuotam personalui.

Pakistanas jieško augštai kvalifikuotų 
metalurgijos darbininkų, technikų bei me
chanikų.

Akademinių profesijų tremtiniai, norin
tieji pasinaudoti jau esamomis ir naujai 
surandamomis emigracijos galimybėmis, 
Vokietijos Krašto Valdyboje gali gauti 
reikalingų formuliarų ir žinių. Antrašas: 
Litauisches Zentralkomitee. Weinheim a. 
d. Bergstr., Sehliessfach 233.

Vadinama „2000 schema" norinčius e- 
migruoti j Did. Britaniją, rugsėjo mėn. 
atvykstančioj! komisija tikrins:

Muenchene rugsėjo 13-18 d. (99 šeimos 
su 210 asm,). Hanau rugsėjo 21-22 d. (12 
šeimų su 26 asm.).Bremene rugsėjo 24-26 
d. (20 šeimų sų 44 asm.). Berlyne rugsėjo 
28-29 d. (11 šeimų su 16 asm.)..

MŪSŲ MIRUSIEJI
Liepos mėn. 29 d. Stenglin'e, prie Bad 

Segeberg, mirė, geriausiame amžiuje pa
kirsta ligos, 38 m. amžiaus ilgametis Born 
hoved apylinkės lietuvių bendruomenės 
seniūnas Evaldas Peteraitis.

LIETUVIŲ DARBO KUOPŲ 
SKELBIMAS

Dabartiniu metu yra proga didesniam 
skaičiui lietuvių patekti į kuopas. Lietu
viškoms sargybų kuopoms tuojau pat 
reikalinga virš šimto žmonių.

Visi sveiki vyrai 18-50 m. amžiaus, no
rintieji stoti į kuopas, gali būti priimti ir 
gauna nemokamus geležinkelio bilietus 
nuo gyvenamos vietos iki Kaiserlautem.

Norintiems stoti į kuopas, prisiuntus 
tikslų adresą, tuojau siunčiamos reikalin
gos anketos užpildymui.

Visi priėmimo formalumai užtrunka 2-3 
savaites.

Kreiptis: Baltic Liaison Officer, 6950 
Lbr Svc Cen (G), Kaiserlautern-Vogel- 
weh, Postfach 657.

NEOUTHUANAMS LR FILIJOMS
Prieš kurį laiką Clevelande įvyko Korp! 

Neo-Lithuania filisterių ir korporantų at
stovų pasitarimas. Jame dalyvavo atstovai 
iš New Yorko, Chicagos ir Cleveland©,

Apsvarsčius organizacinius reikalus, su
tarta siekti glaudesnio tarpusavio bendra
darbiavimo, nuolatinių informacinių ryšių 
palaikymo, centrinių organų išrinkimo, o 
pirmoje eilėje įvykdyti visuose kontinen
tuose gyvenančių Korp! Neo-Lithuania ir 
Filiae Lithuania filisterių bei korporantų- 
čių registraciją. Registraciją vykdyti ir lai
kinai eiti centrinės valdybos pareigas pa
vesta Clevelando neolithuanų valdybai.

Imdamasi jai tuo būdu pavestos registra
cijos, Clevelando neolithuanų valdyba krei
piasi į visuose kontinentuose gyvenančius 
korporantus. filijas bei filisterius, prašyda
ma pranešti jai savo adresus bei pareikšti 
sugestiją dėl Korp! veiklos esamose sąly
gose atgaivinimo. Rašyti šiuo adresu:

Korp! Neo-Lithuania, 
1355 E. 82nd St., 
Cleveland 3, Ohio, USA.

Visam šiam reikalui paskubinti, prašo
ma atsiliepti kaip galint greičiau, o taip 
pat paraginti ir kitus collegas, kurie gal 
ir nebus laikraščiuose šio atsišaukimo pa
stebėję.

.ė* juf-y
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AR PAKANKAMAI
MYLIME SAVO KALBA?

nemažai rašyta ir,

tais, kurie savosios 
ia kalba, rašo ir 
pasikalbėti su tais,

Šis klausimas kai kam gali atrodyti keis
tas, bet jį tenka iškelti. Beje, raginimų neat
sisakyti, nepamiršti gimtosios kalbos, po 
svetimus kraštus išsisklaidžius, buvo jau ne
mažai. Tačiau to neužtenka. Mes turime 
savo kalbą mylėti ir puoselėti, turime ją 
gerbti ir branginti. Nes ji yra didžiausias 
turtas, likęs mums, svetimiems pagrobus 
mūsų kraštą. Tą turtą turime saugoti, lyg 
tai būtų perlai ir žemčiūgai. Tėvynėje atė
jūnai kėsinasi jį pamažu sunaikinti, o mes, 
po pasaulį išsisklaidžiusicji, patys galime jį 
prarasti, jei nesugebėsime pakankamai ver
tinti.

Nebekalbėsiu apie tą liūdną reiškinį, kai 
lietuvių vaikas nebesusikalba su tėvais gim
tąja kalba. Apie tai jau 
tikiuos, bus rašoma.

Noriu pasikalbėti su 
kalbos neišsižadėjo — 
skaito. Labiausiai noriu 
kurie rašo. Atsidūrę svetur, tremtyje, mes
sukūrėme nuostabiai daug įvairios literatū
ros: knygų, vadovėlių, laikraščių. Mūsų or
ganizacijų raštinėse prirašėme ir prirašome 
nemažai raštų visokiausiais reikalais ir 
klausimais.

Kokia tų knygų, laikraščių, raštų kalba? 
Ar ji taisyklinga, ar rūpestingai saugotasi 
klaidų — korektūros ir... gramatikos? ši
tokie klausimai galėtų atrodyti tikrai keisti, 
nes, dievaži, juk jei kas rašo knygą, straips
nius į laikraščius, raštus tas tikrai turi mo
kėti rašyti. Ir, neabejoju, kad kiekvienas mi
nėtus dalykus 
jis gerai rašo.

Tur būt tas 
tiek daug yra 
ir žymiai mažiau gražia, taisyklinga ir be 
klaidų — korektūros ar gramatikos.

Kokia tos blogybės priežastis? Atrodo, 
kad nerūpestingumas ir nepakankamas dė
mesys. Be to, rašantysis knygas ar straips
nius, žinoma, turi ir talentą turėti gražiai 
išsireikšti, čia jau privalomas dalykas rašy
tojui ar laikraštininkui, kaip muzikui klau
sa. Ne tik kūrybinė vaizduotė, miklus pro
tas, bet ir gilus kalbos grožio pajautimas 
yra būtinas ne tik rašytojui, bet ir kiekvie
nam, dirbančiam spaudos darbą.

Deja, besidžiaugiant įvairiais mūsų leidi-
* *

rašantysis yra įsitikinęs, jog

įsitikinimas ir kaltas, kad 
bloga kalba parašytų rašinių

JUROS TURTAI
Sena legenda pasakojanti, kad kartąfM- daug kitokių metalų. Mokslo ži 

rųgelmių deivė auksu apdovanojusi pa- skaičiuoja vandenyse esant apie 
miltą vargšą vaikiną, žvejo sūnų, jog ta
sai turėtų už ką pirkti sergančiai motinai 
vaistų. Pasaka, tai pasaka, tačiau kad jū
rų vandenyse plauko milžiniškos vertės 
turtai nėra gi kokia pasaka, bet tikreny
bė. Reikia tikėtis, jog po kiek laiko iš aao „<=uujv, 
vandens bus semiamas auksas ir kiti bran- iš vandens aukso išsiviliojimo priemonių, 
gūs ir vertingi mineralai, kaip dabar jie’ Bet tai tėra laiko klausimas.
kasami iš žemės gelmių.

Viename jūros vandens litre galima ap
tikti net 35 gr., įvairių druskų, kurių di
džiausias kiekis yra valgomosios druskos. 
Pasaulio vandenynai laiko savyje apie 
22.000.000 kūb. km. druskų. Įsivaizduoki
te: tokiu kiekiu galima padengti visą že
mės rutulį 47 m. storio druskų klodu.

Ne, ne vien sūrus vandenėlis, jisai ne
mažiau brangusi nes jame pluduriuoja

ARGENTINOJE
— Argentinos Lietuvių Prekybininkų ir 

Pramonininkų Sąjungon jau pačioje stei- 
• gimo pradžioje įsirašė virš 100 prekybinin
kų ir pramonininkų. ALPPS valdyba, su
daro: Čikštas, Eidukonis, Sruoga, Braz- 
džius, Geiga, Kanapinskas. Runimas, šul
nys ir Survila.

— Dailininkas J. Rimša, pasaulinio gar
so lietuvis menininkas, is Peru grįžo Ar
gentinon. Jis yra numatęs savo kūrinių 
parodas suruošti JAV-se ir Paryžiuje?

— Lietuvaitė šokėja Rosita W. Relišky- 
tė šiuo metu pasireiškia Buenos Aires 
Teatro Colon balete, dalyvauja taip pat 
ir lietuvių parengimuose.

— Berisse suvaidinta „Valkata'', 4 
veiksmų drama, versta iš ispanų kalbos 
Irenos Andriuškaitės. Ir kitose lietuvių 
kolonijose Argentinoje veikalas turėjo pa
sisekimo.

*****
Nežiūrėk nuliūdusiai praeitin — ji ne

sugrįžta; išmintingai gerink dabartį — ji 
priklauso tau; eik pirmyn sutikti nežino
mą ateitį be baimės ir su vyriška širdimi.

H. W. Longfellow, J. A. V. poetas

FABRIKUI, netoli Swindon’o

prie mašinų.
REIKALINGI DARBININKAI

Kreipfis: Employment Officer, 
Marine Mountigs Ltd., 
Wroughton, Nr. SWINDON.
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niaisj.r juos beskaitant, literatūrnę jų vertę 
palikus'žinovams spręsti, kalbos atžvilgiu 
dažnai tenk? nusivilti. O kai pakliūva koks 
rašinys gražia kalba, be klaidų parašytas, 
tiesiog širdžiai darosi malonu. Šiaip gi vis 
kažkaip atmestai, lyg paskubomis atliktas ir 
spaustuvėn atiduotas rašinys, išeina iš jos 
nelyginant audeklas su visokiomis broko- 
mis.

Ką darai, daryk gerai. Ką rašai, rašyk 
gražiai, — reikėtų laikytis šūkio.

Yra tekę pastebėti sunkiai suprantamą 
dalyką. Daugelis dar Nepriklausomoje Lie
tuvoje baigusiųjų aukštesnes ar net aukštą
sias mokyklas, nėra visai stiprūs savosios 
kalbos rašybos atžvilgiu. Ar jie kalti, kad 
savo laiku nesistengė tikrai išmokti savosios 
kalbos rašybos, ar kalti mokytojai, kurie 
nekreipė įtai pakankamai dėmesio? Ar, pa
galiau, kalti mūsų kalbininkai, kurie nie
kaip negalėjo sutarti vienodos ir pastovios 
rašybos. Yra ne atsitiktinis dalykas, kad tie 
patys, baigusieji aukštąsias mokyklas ir iš
mokę kurią svetimą kalbą, ja rašo be klai
dų ir yra labai rūpestingi, ja rašydami. O 
savąja — et, svarbu, kad aišku apie ką kal
bama.

Čia aš jau kalbu apie tuos, kurie raštus 
rašinėja, Jei jau mūsų vienos ar kitos srities 
literatūrinių rašinių kalba būna apgailėtina, 
tai raštų pasitaiko, jog kelis kartus žiūri į 
parašą ir negali suprasti, kad toks tikras 
lietuvis, buvęs gal aukštas pareigūnas, gal 
visuomenininkas ar diplomatas paneigia 
beveik visas rašybos taisykles, nekalbant 
jau, kad mintis dėstoma, lyg per kelmus va
žiuojant.

O juk auga naujoji karta čia, išeivijoj, 
kuri beveik neturi kitos galimybės išmokti 
gimtąja kalba rašyti, kaip iš savo namiškių. 
Ar tėvas ar motina, baigusieji lietuviškas 
mokyklas, visuomet sugeba atsakyti, kai 
vaikas paklausia, kaip gi rašomas tas ar ki
tas žodis lietuviškai?

Išvada. Nesidrovėkime nors retkarčiais 
paimti į rankas lietuvių kalbos gramatiką Rietavo žemės ūkio technikumą, 
ar Kalbos Vadovą, pasitikrinti ir prisiminti 
vieną kitą rašybos taisyklę. O knygų ir laik
raščių leidėjams ypatingas prašymas — vi
siškai išguiti gramatikos ir korektūros klai

das. G. Minija.

___ „ __  ,. žmonės ap
skaičiuoja vandenyse esant apie 8 milijar
dus tonų aukso. Jo vertė lygi 3.000. bili
jonams svarų. Nevienam apgailėtina, kad 
to aukso nejmanu pasisemti didesniais ga
baliukais, kaip maželytėmis dulkelėmis. 
Toks košimas tampa labai brangus, o kol 
kas chemijos mokslai dar nesurado pigių

Be didžiulių aukso kiekių jūros gelmės 
slepia apie 700 milijardų kg. sidabro. To
kio kiekio užtektų viso pasaulįo popieri
nius pinigus išmušti sidabriniais.

Virtuvei druskos iš jūros vandenų žmo
nės nesunkiai sugeba pasisemti. Prieš ke
lis metus norvegai ir olandai ėmėsi statyti 
pilstyklas, kur iš jūros vandens išsikoŠtų 
kalio druskų. Pradžia, atrodo, džiuginanti: 
kai kurių chemiškų medžiagų priemonė
mis pavyko nesunkiai sužvejoti kalį iš 
vandens.

Karo metu vokiečiams trūko magnezi- 
jaus lėktuvams statyti. Gi vandenynuose 
jo yra bent 1300 milijonų tonų. Karui 
siaučiant, nebuvo galima platesniu mastu 
išvysti šios pramonės šakos, tikėtina, jog 
dabar čia smarkiai pažengta. Tikėtina, 
kad chemijos mokslai padės žmonijai pa
sinaudoti ligi šiol tais užburtais marių 
turtais ir jūrų deivė vėl atrakins gelmių 
lobių užburtąsias skrynias.

Paruošė Br. Gailiūtė

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Jonas Grinius. ŽIUKIŲ KAMERA, 3-jų 

veiksmų drama. Aidų leidinys. Išleista 
1954. m. Spaudė Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. 120 psl, kaina nepažymėta.
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Jei turite reikalingą vizą. Oficialius dokumentus parūpina
JONAS J. JUŠKAITIS, LL.B.. diplomuotas teisininkas.

ĮSTAIGOS ADRESAS:
Suite 5, Tunstall Building, 709 Dunsmuir Street, Vancouver 1, B.C.

CANADA
Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos smulkes

nės informacijos
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
COVENTRYJE

fehn. rugsėjo mėn. 11 d„ Coventrio lietuviai ruošia „Pilot“ salėje 
Tautos Šventės minėjimą.

Programoje: paskaita ir meninė dalis. Po oficialios dalies — šokiai.
Gros lietuvių kapela. Pradžia punktualiai 18 vai., pabaigė 24val.

Kviečiame iš visos Anglijos! Tilps! mc!

Nr. 36 (366) 9. 8. 1954,

LIETUVOJE SKURDAS
ir

DARBAS IR ATLYGINIMAS 
LIETUVOS KOLŪKIUOSE

Sovietinės Lietuvos kolūkiuose, kaip 
pramonėje, vyrauja „socialistinė" akordi-
nė sistema, t.y. nustatant atlyginimus 
imamas pagrindu ne išdirbtas laikas, bet 
atliktas darbo kiekis. Tik išimtinais atsi
tikimais, kai akordinis principas sunkiai 
pritaikomas, darbas vertinamas atsižvel
giant į išdirbtą laiką. Darbo dienai kalū- 
kiuose pasibaigus, išmatuojama kiek hek
tarų kiekvienas kolūkietis išarė dirvos, 
nušienavo pievos, nupjovė javų lauko, 
sugrėbė pievoje šieno, išravinėjo daržo, 
kiek prikabino mėšlo vežimų, pristatė gu
bų ir t.t. Tada brigadierius įrašo i kolū
kiečio „kolektyvinio ūkio nario knygutę“ 
koks darbas ir kiek jo atlikta ir, pagal 
nustatytas kiekvienai darbo rūšiai, nor
mas, apskaito darbadienius, kuriuos taip 
pat į knygutę įrašo. Darbadienis tuo būdu 
yra akordinis darbo vienetas ir nėra to
lygus darbo dienai. Pagal darbadienius 
vėliau, metų g;ile, apskaitomas kolūkie
čiams atlyginimas.

Darbo normas, pagal kurias išskaičiuo
jami darbadieniai, nustato valdžia.

Malkų gaminimas, skiedrų gaminimas, 
fukteliavimas, tvorų tvėrimas ir panašūs 
darbai, kurie sunkiai duodasi akordiniai 
apskaičiuojami, užskaitomi prilyginant 
faktinąją darbo dieną vienam darbadie
niui. Tačiau, toli gražu, ne visi ir tokie 
darbai vienodai vertinami, pavyzdž. dar
bo diena, praleista aptarnaujant kuliamą
ją mašiną, skaitoma tik už pusę darbadie
nio.

Skaudi Tiesa
Neteisybė būtų tvirtinti, kad dabartinė

je subolševikintoje Lietuvoje maža tėra mo
kytų. Iš tiesų net specialių mokyklų yra 
daug. Štai mums į rankas yra patekę tik 
keturi šios vasaros „Tiesos“ numeriai, ir 
juose yra dideli skelbimai, kad priimami 
moksleiviai į šitokias spccialines mokyk
las: Panevėžio hidromelioracijos techniku
mą, Šaulių zooveterinarijos technikumą, 

Kauno 
kooperacijos technikumą, Panevėžio muzi
kos mokyklą, Vilniaus geležinkelių trans
porto technikumą. Jei turėtume bent poros 
savaičių ..Tiesą“, tų technikumų sąrašas dar 
padidėtų.

Ką tas specialinių mokyklų gausumas 
reiškia? Rodos, labai liūdną dalyką: 
kultūrtechnikas, ' net veterinorius, net

net 
ko-

gu-

be abejo, gudai 
mūsų senosios 

Kunigaikštijos
lenkų istoriko

>( 
GUDŲ KLAUSIMU

„E. L.“ Nr. 33 (363) skaitėme apie 
dų pretenzijas į mūsų sostinę Vilnių, ži
noma. kad gudai savinas! ir mūsų Valsty
bės Herbą — Vytį. Imkime tokią knygą, 
kaip W. Jaegerio „Weissruthenien“ (1918) 
— ant viršelio rasime mūsų Vytį su pri
dėtu paaiškinimu: „Weissruthenischer 
Wappen" (Gudijos herbas). Kaikurie mū
siškių spėja, kad gudų Vytis esąs, jojąs 
į kitą pusę ar pan., bet, ’ ’ ’
savo herbu laiko tą patį 
valstybės — Didžiosios 
herbą.

Bet šit, skaitant vieno 
veikalą apie Vilniaus kraštą, man į akį 
krito sekantis sakinys, kurį cituoju: „.. ir 
Krėvoje gimė krikščioniškoji Lietuva. 
Ant Lietuvos vėliavų pasirodė ženklas — 
Vytis (Pogon), šuoliu jojąs raitas riteris 
su kardu dešinėje ir su skydu kairėje 
rankoj, ant skydo — didelis kryžius; gi 
gudų heraldiniu ženklu tapo arkangelas. 
,,(plg. T. Lopalewski, Miedzy Niemnem 
a Dzwiną (— Tarp Nemuno ir Dauguvos), 
Poznanius 1938. p. 118.

Atseit, gudai £uri savo herbą, o saviifa- 
si mūsų! (Nenuostabu, jie savinas! visą 
mūsų senosios vaitybės istoriją). — Nė
ra rašančiam galimybės šį dalyką deta
liau pagrįsti, bet kiek žinau, šis tikrai 
labai gražus herbas — angelas, yra sena
me Naugarduko miesto ženkle ir eilės ki
tų Gudijos vietovių.

Būtų gera, jei šiuo reikalu pasisakytų 
mūsų „mokslų apie ženklus“ specialistai, 
kaip pvz. Dr. Račkus ir kiti. Svarbu būtų 
mums šį klausimą laiku gerai ištirti ir 
pasiruošti, nes galimas daiktas, kad atei
tyje teks Gudijai iškelti internacijonalinė- 
je plotmėje bylą dėl mūsų Valstybės 
Ženklo pasisavinimo.

Fil. dr. P. Rėklaitis

ver- 
šėri- 

900 
dar- 
atsi-

I metus kolūkietis vidutiniškai išdirba 
140 —160 darbadienių. Tik pasižymėję 
„spartuoliai" išdirba du šimtus darbadie
niu ir daugiau, štai imkime tokį, jau So
vietų garsinamą ir jų propagandoje daž
nai minimą, „Julijos Žemaitės“ vardo ko
lūkį prie Stačiūnų: ketųrių asmenų „spar
tuolių" šeima, kur tėvas ir sūnus dirba 
laukininkystės brigadoje, žmona prie 
šelių girdymo, o duktė prie kiaulių 
mo, visi drauge per metus uždirba 
darbadienių, t.y. vidutiniškai po 225 
badienius kiekvienas. Dažnai tačiau 
tinka, kad paprastas kolūkietis neuždirba 
per metus nė 100 darbadienių.

O dabar pažiūrėkime, ką gi tas mūsų 
„normuotas“ kolūkietis už savo visą trū- 
są gauna. Sovietų akimis, kolūkis yra ko- 
operatyviniais pagrindais susitvarkiusi 
įmonė, taigi ir kolūkio visos pajamos teo
riškai turėtų atitekti darbininkams, kolū
kiečiams. Bet kaip tai atrodo oraktikoje? 
Pirmoje eilėje didelė dalis kolūkio paja
mų natūra (grūdais, mėsa ir pan.) ir pi
nigais eina valstybei kaip duoklė, toliau, 
pagal metų pradžioje sudarytą su MTS 
sutarti, išmokama stačiai priklausanti už 
darbą dalis. Tam tikra kolūkio pajamų 
dalis eina į taip vadinamą visuomeninį 
fondą. Paliekama grūdų atsarga sėklai. 
Ir tik tada, kas lieka, paskirstoma kolū
kiečiams.

Kolūkiečiams liekanti kolūkio pajamų 
dalis skirstoma pagal darbadienius, išei
nant iš bendro kolūkyje išdirbto darba
dienių skaičiaus, t.y. apskaitoma, kiek už 
vieną darbadienį išpuola grūdų, pašaro, 

operatyvo buhalteris, bibliotekininkas, cho
relio dirigentas, orkestro dalyvis, ' šioks 
toks dajnininkas ir net geležinkelietis visi 
ruošiami bolševikais, nes visi, kurie stoja 
į tas specialias mokyklas, turi išlaikyti žo
džiu ir raštu rusų kalbą ir žodžiu TSRS 
konstituciją, vadinas, turi būti prisiderinę 
prie tvarkos (rusų kalba) ir prie sistemos 
(konstitucija). Maža to. Jie įstodami dar 
turi pristatyti savo gyvenimo aprašym— ir 
vietos tarybinių organų pažymėjimą.

Jau patikimi įstoję į mokyklas, ketverius 
metus jose dar kasdien vis bolševikai sti
prina, paskui turi išeiti žmonės, kurie turi 
rikiuoti visą Lietuvos gyvenimą ir ištikimai 
tarnauti partijai ir vyriausybei.

spaųsdina 
J. .fCava- 

Lietuvoje.apie švietimą

apgaubti tėvišku rūpini- 
žmones, kurie, turėdami

Šita vasarine proga „Tiesa“ 
švietimo ministerio pavaduotojo 
liausko straipsnį 
Ten jis rašo:

’.Mūsų pareiga 
muši jaunuosius 
brandos atestatus, išeis į plačius ir šviesius 
tarybinio gyvenimo barus turėdami puikiau 
sias perspektyvas kūrybiniame visos liau
dies darbe.“ Ką reiškia šitie barai ir per
spektyvos, J. Kavaliauskas kitoje straipsnio 
vietoje sako:

„Mes turime baigusiems vidurines mo
kyklas jaunuoliams ir jaunuolėms nurodyti 
tuos plačius komunizmo statybos horizon
tus ir jų aktyvaus įsijungimo į gamybinį 
darbą reikšmę. Brandos atestatas, išduotas 
baigusiems vidurinę mokyklą, turi parody
ti jaunuolio ar jaunuolės visapusišką su
brendimą, teisingą supratimą tų visuomeni
nių uždavinių, kuriuos kelia komunistų par
tija ir Tarybini vyriausybė. Jis turi paro
dyti idijinj — politinį jaunimo subrendi
mą, pasirengimą vykdyti komunizmo sta
tybos uždavinius, įsijungiant į kūrybinį vi
sos liaudies darbą."

Todėl jis primena, kad šio uždavinio sie
kiant visur turi padėti liaudies švietimo or
ganai, komjaunimo ir profsąjunginės orga
nizacijos, mokyklų vadovai ir mokytojai, 
vadinas, visi tie, kurie prieina prie jaunimo 
ir už jo bolševikinimą gauna pinigus.

Aš niekad nesutikau žmogaus, kuris bū
tu laikomas dideliu žmogumi, nebūdamas 
visuomet natūraliu ir paprastu.

C. G. Dawes, diplomatas 
* * *

Mašinos tuo panašios i šiandieninį žmo
gų, kad jos darbą atlieka visai negalvo- 
damos.

— kam vargti ir erzintis kai negali i šį klausimą atsakyti geram kaimynui ar 
bičiuliui anglui,..
— kam tas rūpestis... jeigu už 2/6 įsigijęs anglų kalboje išleistą — BULLETIN
— be vargo, davęs pasiskaityti, atsakysi į visus jam rūpimus klausimus...

— kada į Angliją atvyko pirmasis lietuvis?
— kuri iš 12-kos tremtinių bendruomenių Anglijoje geriausiai įsikūrusi?
— kas tai yra C.C.C.R.W.O. ir kokie jos tikslai?
— koks dabartinis tremtinių skaičius Anglijoje?
— Ir daug įvairių, iki šiol nežinotų, bet svarbių žinių.

NEBOKITE PASKUTINIAIS! Todėl dar šiandien užpildykite žemiau pridė
tą atkarpėlę ir PASIŲSKITE!

NIDA PRESS 
3, Southern Row,
London, W. 10.

Prašau man prisiųsti ..
— Už kurį/iuos pridedu ...  

J

pinigais ir pan. Taigi, kolūkietis metų ga
le turi pajamų pareinamai nuo to, kiek 
jis turi uždirbęs darbadienių. Štai, pvz. 
Sovietų Lietuvos spaudoje garsinamuose 
kolūkiuose buvo už darbadienį išmokama;

„Karolio Požėlos“ vardo kolūkyje, Dot
nuvos raj., — po 1,72 kg grūdų, po 2 kg 
pašaro, po 118 g cukraus ir po 1,5 rb. 
„Stalino“ vardo kolūkyje Jonavos raj.,— 
po 4 kg grūdų ir po 200 rub. „Julijos 
žemaitės“ vardo kolūkyje prie Stačiūnų,
— po 4 kg rugių, 400 g cukraus ir po 3,5 
rublius. Pastarasis kolūkis skaitomas bene 
pavyzdingiausiu ir jame kolūkiečiams 
išmokami atlyginimai yra ypatingai dide
li.

Kad lengviau būtų tuos išmokamus už 
darbadienį atlyginimus sugretinti, pavers
kime juos ištisai rubliais, pritaikydanrfi 
geriausią atvejį, kad kolūkiečiu! pavyko 
visus grūdus, cukrų, pašarą ir kt. parduo
ti laisvosios rinkos kainomis, o ne valdiš
komis kainomis, kurios yra žymiai ma
žesnės. Laisvoje rinkoje už rugių centne
rį kolūkietis gaus 140 — 160 rb, už paša
ro centnerį — 70 — 80 rb, už cukraus kg
— 10 rb. Pagal tai išeitu, kad už vieną 
darbadienį kolūkietis gąvo: „Karolio Po
žėlos“ vardo kolūkyje — 11 rb.: „Stalino" 
vardo kolūkyje — 14 rb; „Julijos Žemai
tės“ vardo kolūkyje — 19,5 rublių. ,

Prileidžiant. kad kolūkietis per metus 
išdirbo 150 darbadienių, kiek eilinis kolū
kietis vidutiniškai ir išdirba, jis už savo 
visų metų darbą kolūkyje, pavertus pini
gais ir jo pajamas natūra, gauna nuo 
1650 rublių („Karolio Požėlos“ vardo ko
lūkyje) iki 2925 rubliu („Julijos Žemai
tės“ vardo kolūkyje). Tai reiškia, kad į 
mėnesį Sovietų Lietuvoje kolūkietis už
dirba nuo 127 iki 244 rublių.

Taigi, sakykim, kad vidutiniškai kolū
kietis Sovietų Lietuvoje uždirba į mėnesį 
200 rublių. (Dar kartą atkreiptinas dėme
sys, kad į tą sumą įeina ne tik jo pini
ginės, bet ir pajamos natūra, įvertintos 
aukščiausiomis kainomis.) Ką gi jis gali 
už tuos 200 rb. j mėnesį nusipirkti? O gi 
jis gali nusipirkti po 4 kg duonos arba po 
0,5 kg mėsos i dieną, arba,’jei jis galėtų 
gyventi visiškai nevalgydamas, tai už 
pustrečio mėnesio pajamas jis galėtų nu
sipirkti vieną porą pusbačių, arba už vi
sų metų pajamas jis galėtų nusipirkti ge
rą vyrišką kostiumą.

Nepriklausomoje Lietuvoje pastarai
siais metais samdinys ūkyje gaudavo 
apart pilno išlaikymo, kuris buvo daug 
geresnis kaip dabar kolūkietis gali turėti, 
skirdamas visą savo uždarbį vien tik 
maistui, dar vidutiniškai 360 litų į metus 
arba 30 litų į mėnesį algos, už kurią jis 
galėjo, sočiai pas šeimininką pavalgęs, 
kas mėnesį dar nusipirkti: 10 ančių arba 
2 poras pusbačių, arba i. metus 4 kostiu
mus. ....

„Tiesa“ gi rašo: „Dėka Tarybų vąldžios 
kolūkinės santvarkos darbo valstietis am
žiams išsivadavo iš vargo ir priespaudos..

Karta Demostenas, Atėnų miesto paži
ba ir garsusis senovės kalbėtojas, atėjo sa 
kyti kalbos susirinkusiems miestelėnams. 
Atėniečiai buvo kažko sušikiršinę ir nesi- j 
leido nutildomi nei nesiruošė klausyti ką 
gero pasakys jų išminčius. Demostenas, 
netekes kantrybės, sušuko:

— Aš jums norėjau tiktai vieną mažą
atsitikimą papasakoti......Minia iš lėto tilo
Demostenas užlipęs ant tribūnos pradėjo 
pasakoti:

— Aną dieną vienas jaunas vaikinas Iš
sinuomavo asilą joti iš Atėnų link Mage- 
ros miesto. Kadangi buvo labai šilta die- ,• 
na, vaikinas pakeliui sustojo ir nulipęs 
nuo gyvulio atsigulė asilo pavėsyje' atvės
ti. Na, ir tada asilo savininkas užprotes
tavo ir susikivirčijo su vaikinu. Savinin
kas tikrino išnuomavęs tiktai asilą, bet 
ne jo šešėlį...“

Baigęs tuos žodžius Demostenas jau bu
vo belipąs nuo tribūnos, kai visi sudo
minti keistu įvykiu ėmė rėkti:

— Palauk, palauk, — sakyk, kaip tie
ginčai užsibaigė? . '

— Aha, — nusišypsojo kalbėtojas ir pa
šiepdamas tęsė toliau; — mano brangūs 
Atėnų piliečiai, kai aš norėjau ką naudin
go papasakoti apie rųūsų miesto reikalus 
jūs nenorėjote klausyti, tuo tarpu asilo 
šešėliu jūs labai susidomėjote.

Br. G.

Kartą J. Rokfeleriui skundėsi jo priete- 
lius, kad vienas oažįstamas negrąžinąs 
50.000 dol.

— Na, tai kodėl gi nepadpodi teisman?
— užklausė Rokfeleris.

— Apgailėtinai, kad esu patikėjęs pini
gus be kvito ir be kitokio rašto.

— Na gerai, — šyptelėjo žibalo kara
lius, — imk ir parašyk tam savo pažįsta
mam laišką, kuriame prašyk grąžinti 
100.000 dolerių skolą.

— Bet jisai man tik 50.000 skolingas.
— Taigi, taigi, — tvirtino Rokfeleris.

— Jisai jums parašys, kad skolinęs tik 
50.000 ir tokiu būdu turėsite kvitą.

1954. IX. 9.
.. ėgzempliorių/ius angliško leidinio — BULLETIN 
sumoje Postai Orderį.
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