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BENDRUOMENĖ
„ r rJ,etU„V1S’ kUris yra Vokietijos pilietis,
BcndrUOmenės nariu? *T lietuvaitnli»Sten6jU^ UŽ svctimtauč'o. paliktina ir
tphau Bendruomenėje? Ar gali būti priim
tas j Bendruomenę svetimtautis, vedęs lie
tuvaitę, išmokęs lietuviškai ir auginąs savo
vaikus lietuviškoje dvasioje? Tokie ir panašūs klausimai dažnai mūsų Bendruome
nėje kyla.
Mūsų Bendruomenė yra tautinė Ben
druomenė, ji yra lietuvių tautybės žmonių
sambūris. O tai dar nereiškia, kad jos na
rtais gali būti tik Lietuvos piliečiai. Lietu
viu gali būti ir Vokietijos, ir Anglijos, ir
Amerikos, ir Italijos ir kito kurio krašto
pilietis. Antra vertus, Lietuvos piliečiais
83 1 ,b.Otl .‘f dana'. >r vokiečiai, ir žydai, ir
rusai ir kiti. Jų turima Lietuvos pilietybė jo
kiu būdu dar neparodo, kad jie yra lietu
viai. Taigi, Bendruomenės nariais yra lietuv™;.nežiūrint kokią pilietybę jie turėtų. Vo
kietijoje didesnė pusė Bendruomenės na
rių yra Vokietijos piliečiai, bet tas jiems ne
kliudo būti gerais lietuviais ir Bendruome
nės nariais. Bet danas, italas, žydas ar ku
rios kitos tautybės asmuo, nors ir turįs Lie» tuvos pilietybę, mūsų Bendruomenės nariu
negali būti: Todėl ir sakoma, kad mūsų
Bendruomenė yra tautinė bendruomenė.

Asmens pilietybė dažniausiai yra lengvai
nustatoma ir patikrinama, ji yra suteikia
ma tam tikru teisiniai-administraciniu vals
tybės aktu ir paprastai asmuo turi ar net
privalo turėti jo pilietybę įrodanti dakumentą: Kas kita yra- asmens tautybė. For
maliais metodais asmens tautybės nustatyti
negalima. Ar asmuo yra lietuvis, vokietis
ar žydas, priklauso nuo jo ainių istorinio
likimo, nuo istorinių aplinkybių, formavu
sių jo dvasią, ir nuo jo paties sąmoningų
polinkių. Tų faktorių veiksmingumas for
muojant asmens tautinį charakteri daug
priklauso nuo jų intensyvumo. Sakysime,
vokietukas, patekęs nuo mažens lietuviškon
aplinkom išaugęs jau gali skaityti save tik
ru lietuviu ir kitų būti lietuviu laikomas.
- Priešingai,, turime, daug pavyzdžių, kad ir
kelias generacijas Lietuvoje išgyvenę vokie* čiai vokiečiais ir lieka. Suvesti visus tuos
faktorius į kokią nors formulę, pagal ku
rią galima būtų nustatyti asmens tautybę,
kaip kad, sakysime, nustatoma jo pilietybė
niekam dar nepavyko ir vargu ar kada pa
vyks. Kokios tautos bendruomenė yra jo
likim© bendruomenė, kokios tautos ben
druomenėje jis tikrai jaučiasi esąs savas,
gali spręsti tik pats asmuo. Kudirka buvo
lietuvis ir save tokiu laikė, bet, kaip žino
me, nedaug reikėjo, kad jis būtų nuėjęs su
lenkais ir mūsų tautai žuvęs, nes sykį jis tą
kelią būtų pasirinkęs ir būtų pareiškęs, kad
laiko save lenku, jokiais formaliais išve
džiojimais mes jo savo tauton nebūtumėm
susigrąžinę. Taigi, priklausomybė kuriai
nors tautybei pirmoje eilėje yra žmogaus
valios aktas. Lietuviu mes privalom laikyti
kiekvieną, kuris save lietuviu laiko.
Tuo pačiu aš jau atsakiau į klausimą,
* kas gali būti mūsų Bendruomenės nariu,
būtent: mūsų Bendruomenės nariu yra
kiekvienas asmuo, kuris laisva valia pareiš
kia esąs lietuviu. Jokie Bendruomenės or
ganai jam tos teisės paneigti negali, negali
jo pareiškimo ignoruoti ir Bendruomenėn
nepriitnti. Žinoma, tas jo valios paeriškimas turi būti nuoširdus ir teisingas, o ne
kokių nors opurtunistinių išskaičiavimų pa
diktuotas. Tai patikrinti Bendruomenės or
ganai ne tik turi teisę, bet ir privalo. Toji
pareiga pirmoje eilėje tenka apylinkių val
dyboms, kurios betarpiai su savo nariais
susiduria. Jos tad ir turi stebėti, ar asmuo,
pareiškęs esąs lietuvis ir tuo būdu tapęs
Bendruomenės nariu, tikrai gyvenime toks
yra, ar namuose ir lietuvių tarpe kalba lie
tuviškai, o jei nepramoko ar primiršo, ar
stengiasi lietuviškai išmokti, ar auklėja vai
kus lietuviais, ar sielojasi Lietuvos reikalais
ir t.t. Jei Bendruomenės organai mato, kad
* asmuo gyvenime apie lietuvybę nieko ne
nori žinoti, kad jis gyvena kitos tautos gy
venimu ir kad jis savo pareiškimą, kad esąs
lietuviu padarė jieškodamas sau iš to ko
kios nors materialinės ar kitokios naudos,
tai toks asmuo iš Bendruomenės išskirtinas
kaip jai organiškai svetimas elementas, kaip
jon įsiskverbęs parazitas. Antra vertus, as
muo, kuris neabejotinai yra lietuvis, jokio
mis aplinkybėmis iš Bendruomenės negali
būti išskiriamas, tik jei jis neatlieka Ben
druomenės nario pareigų, kenkia Bendruo
menei ar Lietuvos reikalui, tai toks asmuo
nustatyta tvarka gali būti pripažintas nepilnateisiu Bendruomenės nariu, kas praktiš
kai reiškia, kad jam atimama teisė daly
vauti organizaciniame Bendruomenės gy
venime.
Jei neturime formalių metodų nustatyti
asmens tautybę, tai negalime turėti ir griežjt tų nuostatų, kuriuos visais atvejais galėtu
me pritaikinti, spręsdami, ar asmuo laiky
tinas mūsų Bendruomenės nariu ar ne. Ne
įmanoma netgi sudaryti matematiškai tiks-

MIRĖ GEN. VL. NAGIUS - NAGEVIČIŲ S
Vienas po kito nelemtoje tremtyje, Tė
vynės prisikėlimo nesulaukę, žymūs Lietu
vos sūnūs pasitraukia iš šio gyvenimo, ko
voję dėl jos prisikėlimo pirmaisiais nepri
klausomybės metais, o vėliau, Kraštui besikūriant, dirbo jo ir mūsų tautos labui.
Štai vėl sužinome, kad esame netekę tau
raus lietuvio, didelio patrioto, energingo
veikėjo. Karo muzėjaus organizatoriaus, ka
ro sanitarijos viršininko, Nepriklausomybės
kovų invalidų globėjo, beveik kiekvienam
lietuviui žinomo visuomenininko — gene
rolo VLADO NAGIAUS-NAGEVICIAUS.
Jis mirė JAV, Clevelande, kur Liettuvių
Bendruomenės ir „Ramovės“ Sąjungos rū
pesčiu palaidotas Kalvarijos kapinėse.
A.A. generolas Nagevičius gimė 1880 m.,
birželio mėn. 29 d., Žemaitijos širdyje —
Kretingoje. 1909 m. jis baigė Petrapilyje
karo medicinos mokslus. Prieš Pirmąjį Pa
saulinį karą keletą metų tarnavo gydytoju
laivyne. Tuoj po karo grįžo Lietuvon, kur
ėjo medicinos korpuso viršininko pareigas.
Jo asmuo mūsų istorijon įeis, kaip mūsų
puošnios ir prasmingos šventovės organiza

toriaus — Karo muzėjaus organizatoriaus,
kuriame jis įvedė tas nuostabias ir visiems
brangias apeigas. Kiekvienas, nors ir toli
miausio užkampio lietuvis, atvykęs į laiki
nąją sostinę, visada stengdavosi bent kartą
gyvenime atvykti į Karo Muzėjaus sodelį,
kur vakarais įvykdavo iškilmingos apeigos.
Savo laikysena, išvaizda ir savo charak
terio originalumu gen. Nagevičius buvo
nepaprastai populiarus lietuvių visuome
nėje ir ypač kauniečių tarpe. Užtenka tik
prisiminti tradicinį Naujų Metų sutikimą
Karo Muzėjaus sodelyje, kur velionis orga
nizuodavo visam Kauno miestui iškilmin
gas tokia proga apeigas, pats visada šiltu
žodžiu pasveikindamas tūkstantinę kaunie
čių minią. Čia N. Metus sutikti susirinkda
vo ilgos gretos mūsų karių, mūsų darbinin
kija, studentija, valdininkai ir tūkstančiai
Kauno gyventojų. Vėliau, nelaimių metais,
čia, sodelyje, įvykdavo masinės lietuvių de
monstracijos prieš okupantus. Kiekvienam
lietuviui Karo Muzėjus — šventovė, kur
lietuvis sėmė ir semia stiprybės kovai už
savo tautos gražesnę ateitį. Tai jau tradici

ja, kuri lietuviui įsisunkė į kraują ir, Laisvę
atgavus, niekad šios tradicijos nebeįveiksime užmiršti. Didžiuoju šios tradicijos auk?
lėtoju kaip tik ir buvo a,a. gen. Nagevičius.
Neabejojame, kad ir jo palaikai sugrįš į jo
mums paliktą Kauno Karo Muzėjaus rožių
ir brangių paminklų vietą. Karo Muzėjaus
ir gen. Nagiaus vardai yra neišskiriami.
Paskutines gyvenimo dienas velionis pra
leido ligoninėje: jis buvo nusilaužęs koją
ir, turint galvoje jo 74 metų amžių, jis nebepasveiko. Mirė Willoughby miestelio ka
talikų klebonijoje, kur dirbo jo žmona.
Velionis buvo tvirtai pasiryžęs grįžti ,į
Lietuvą ir tuo klausimu viename dienraš
čio „Draugas“ redaktoriui laiške pabrėžė:
„ — Mes čia, Amerikoje, tremtiniai susi
darome iš trijų grupių: vieni nebemano
grįžti, kiti sutiktų grįžti „ant viso gatavo“,
pagaliau trečioji grupė yra pasiryžusi vyk
ti „jei tik sugaus trimitai“. Prie šios grupės
priklausau ir aš“. Grįžimo ir Laisvės prisi
kėlimo viltimis gen. Nagius gyveno iki pas
kutiniosios akimirkos.
K. Pabališkis

7 DIENOS
Buenos Aires. Argentinos senatas pa
tvirtino nuostatus, kuriais remiantis visi
svetimšaliai, išgyvenę Argentinoj 5 metus,
automatiškai gauna to krašto pilietybę.
Svetimšaliai, nenorį su šiuo nuostatu su, tikti privalo apie tai pranešti vietos vy
riausybei. Manoma, kad pilietybės nepriimantieji bus iš Argentinos deportuoti.

* ♦ *

Belgradas, šešeris metus tarp Sovietų
Sąjungos ir Jugoslavijos buvo nutrukę bet
kokie prekybos santykiai, šiomis dieno
mis sovietinė prekybos delegacija pasira
šė naują prekybos sutartį su Jugoslavijos
užsienio prekybos rūmais.

« « *

Londonas. Londono uostuose 230 pre
kybos laivų nukentėjo nuo uosto darbinin
kų streiko. Apie aštuoni tūkstančiai dar
bininkų sustreikavo. 130 laivų liko neiš
krautų ir apie 100 laivų negalėjo išplaukti.
* * *
Vašingtonas. Grįžęs iš Londono 9 ministerių konferencijos, JAV užsienių reikalų
ministeris Dulles pareiškė, kad ši konfe
rencija turėsianti ateičiai didelės įtakos ir
ji sustiprinanti Atlanto Paktą, duodama
Europos vienybei rimtą pagrindą.
New Yorkas. Šią savaitę ir New Yorko
uoste 25.000 darbininkų sustreikavo rei
kalaudami didesnių atlyginimų. Ryšium
su darbininkų streiku transatlantiniai
laivai suvėlina išplaukimą.
* * *
Londonas. Britų 20 asmenų delegacija,
susidedanti iŠ profesinių sąjungų atstovų
vė aiškiai suprasti Mendes-France, kad tar ir oolitikų, šią savaitę išskrido i Maskvą,
pusavio nepasitikėjimą reikia įveikti ir kad iš kur keliaus i komunistinę Kiniją. Šių
reikia galvoti apie tokią kontrolės formą, britų viešnagė komunistinėje Kinijoje už
truksianti 5-6 savaites.
kuri remtųsi pasitikėjimu, bendradarbiavi
mu, bet ne nepasitikėjimu. Dabartinė Eu
New Yorkas. JAV kreipėsi į Sovietų
ropos padėtis yra kitokia, negu pirmajam Rusijos valdovus, primindama, kad sovie
pasauliniam karui pasibaigus, ir tas uždavi tai tebelaiko tūkstančius italų ir japonų
nys, prieš kurį šiandien stovi Vakarai, nė karo belaisvių. Amerikos JTO atstovas
ra vien tiktai Vakarų Europos karinės ap Cabot Lodge pareiškė, kad Italija, Japo
nija ir Vokietija atsiuntė komisijai rapor
sigynimo sąjungos sudarymas, kurioje vie tą, kuriame tvirtinama apie daugelio tūk
nas kitu nepasitikėtų ir vienas kitą kon stančių tų kraštų karo belaisvių, tebelai
troliuotų, bet viena ar kita forma Vakarų komų Rusijoje.
Europos apsijungimas, kuris būtų pagrįstas
Kopenhaga. Prancūzų lakūnė Weber, no
bendrais interesais, pasitikėjimu pagrįstu
-ėdama sumušti balionų skraidymo mote
bendradarbiavimu ir tų bendrų interesų la rų rekordą, vienišą išskrido iš Prancūzi
bui atsisakymu kaikurių savo išimtinų tei jos. Vėjas jos balioną nunešė ! šiaurės
sių, Savaime suprantama, kad tai nėra len jūrą. Šiomis dienomis danų pakraštyje
gva pasiekti, kad tiek Adenaueriui; tiek jūros bangos išplovė jos lavoną.
Mendes-Frapce reikės nugalėti daugėti ne
italų policija laiku sulaikė paš
patenkintų atskirų interesų savo kraštuose, tu Roma,
siųstą Italijos premjerui siuntinėlį, ku
bet tas kelias tėra vienintelis kelias, kuriuo riame buvo sumontuota maža bomba. PaVakarų Europa gali išgelbėti save ir visą kietėlį atidarant bomba sprogtų, tačiau,
Europą. Ir reikia pripažinti, kad tam pa kaip specialistai tvirtina, jos sprogimas
galėtų tik sunkiai sužeisti adresatą.
siekti Vakarai daug laiko neturi.

EUROPA PO LONDONO KONFERENCIJOS
Pereita savaitė Vakaruose politiniais įvy
kiais tikrai buvo reikšminga. Devynių vals
tybių atstovų konferencija Londone Vaka
rų Vokietijos apginklavimo klausimu, ang
lų darbo partijos konferencija Scarborough
ir jos nedidele balsų dauguma priimtas nu
tarimas Vakarų Vokietijos apginklavimo
reikalu, nauji sovietų manevrai tam apgink
lavimui sukliudyti: Višinskio „nuolaidos“
bendram nusiginklavimo planui svarstyti.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS
INICIATYVA IR VAIDMUO

Pirmiausia reikia pripažinti ir įvertinti tą
iniciatyvą, kurią šiuo likiminiu Europai
momentu pasiėmė Didžioji Britanija. Jos
užsienio reikalų ministerio Edeno parodytas
ryžtas, Prancūzijos parlamentui atmetus
HD& planą, ir jer kelionės ptf Europos šešti
nes, Vakarų Europos valstybių atstovų, da
lyvaujant JAV ir Kanadai, konferencijos
sušaukimas Londone, Didžiosios Britanijos
šios konferencijos metu pareikštas įsiparei
gojimas dalyvauti Vakarų Europos saugu
mo sistemoje ir laikyti savo divizijas Vaka
rų Europoje, visa tai įrodo, kokį vaidmenį
Europos likime Didžioji Britanija vaidina
ir vaidins ir koks svarbus ir lemiantis tarp
tautinis centras Europai yra Londonas.
Tiesa tuo tarpu tik Vakarų Europos rei
kaluose. Tačiau nėra abejonės, kad laikui
atėjus, Londonas turės lygiai tiek pat svorio
ir reikšmės ir likusios Europos dalies rei
kaluose, dalykas, kuris, atrodo, yra išlei
džiamas iš akių mūsų veiksnių.
Didžioji Britanija savo apsisprendimu
surišo save su Europos kontinentu. Savo
iniciatyva Vakarų Vokietijos apginklavimo
klausimu ji išgelbėjo tą padėtį, kuri susida
rė Prancūzijai atmetus EDC, ir užšachavo sovietų manevrus Vokietijos apginklavi
mui sukliudyti.

lių nuostatų, kokiais atvejais gali būti siau
rinamos bendruomenės nario teisės, nes,
sakysim, ir tokia sąvoka „kenkia Bendruo
menei“ yra labai reliatyvi. Tuos klausimus
sprendžiant, Bendruomenės organams (pir
moje eilėje apylinkių valdyboms ir seniū
nams) tenka daugiausia vadovautis savo
tautine sąžine. Tai uždeda jiems labai dide
lę moralinę atsakomybę. Iš vienos pusės jų
pareiga yra rūpintis, kad nei vienas lietu
vis nebūtų paliktas už Bendruomenės ribų,
iš kitos pusės jie turi stebėti, ar į Bendruo
menės organizavimą neįsiskverbia parazi
tai, kurie nieko bendro su lietuvių tauta ne
turi, o tik žiūri iš jos pasipelnyti. Toliau jie
turi rūpintis, kad visi Bendruomenės nariai
būtų pilnateisiai, susipratę, ir kad teisės bū
tų siaurinamos tik tokiais atvejais, kai tik
rai tas yra reikalinga, kai, nežiūrint visų
valdybos ar seniūno pastangų jį teigiama
prasme paveikti, asmuo nesiliauja sąmo
ningai Bendruomenei kenkęs. Apylinkės
vaidybos ir seniūnai turi stengtis, kad jiems
patikėta atsakomybė nebūtų drumsčiama
asmeniškų nesusipratimų ir ambicijų, ne
žiūrint, kad nuolat su savo apylinkės na
riais susiduriant, kartais ir toje pačioje sto
vykloje gyvenant, tas jiems tikrai yra ne
lengva, Jie turi nuolat save kontroliuoti, ar
nėra kartais linkstama atstumti žmogų nuo
Bendruomenės, sakysim, vien dėl asmeniš
kos antipatijos, antra vertus, ar kartais ne
nustojant budrumo ir ar tuo būdu nsudaromos galimybės įsiskverbti į Bendruome
nę svetimiems elementams. Mes norime
turėti susipratusią, vieningą ir stiprią Ben
druomenę. O Bendruomenė bus tokia, ko
kios bus apylinkių valdybos ir kokie bus
seniūnai.
Pranas Zundi .

SUNKUMŲ LIEKA DAUG
Žinoma, nevisi sunkumai dar nugalėti.
Nevisi neutralistai, pacifistai ir koegzistencininkai (sugyvenininkai) apraminti, štai,
po Višinskio manevrų New Yorke, UNO
atsirado „optimizmas“, ir kalbos apie rei
kalingumą ištirti Višinskio pasiūlymų nuo
širdumą. Buvęs prancūzų saugumo minis
tras Jules Moch, Prancūzijos atstovas UNO
nusiginklavimo komisijoje, jau telegrafavo
Prancūzijos premjerui Mandes-France, kad
Vokietijos apginklavimą reikia sulaikyti,
kad tuo būdu gavus laiką ištirti Maskvos
pasiūlymų rimtumą ir riesukliudžius tarp
tautinio sutarimo (su Maskva) „pagerėju
sių“ šansų. Antra verttls, Freie Demokratische Partei lyderis Vakarų Vokietijoje
Dr. Dehler, siūlo tuoj pradėti pasitarimus
su, Sovietu Sąjunga dėl \Vikietijak .suvieniji
mo. Iki šiol šitokį reikalavimą statė tik so
cialdemokratų opozicija. Adenauerio vyriau
sybei, dabar jį stato jau net ta partija, kuri
dalyvauja toje pat vyriausybėje. Nemaža,
ir gal net vis didėjanti. Vakarų Vokietijos
žmonių dalis bijo vokiečių divizijų atsiradi
mo, manydami, kad jos galutinai palaidos
viltis susijungti su Rytų Vokietija. Jie ne
nori mayti to fakto, kad tų vilčių dabar nė
ra. Darbiečių konferencija Anglijoje taip
pat parodė, kaip didelė yra ta anglų visuo
menės dalis, kuri nenori matyti Vakarų
Vokietiją apginkluotą, remdamiesi jaus
mais ir buvusio karo prisiminimais, taip vik
riai bolševikinės propagandos išnaudoja
mais. O ką kalbėti apie PrnaCūziją. Jos
premjeras Mendes-France Londono konfe
rencijos metu pats pakankamai parodė tą
gilų nepasitikėjimą Vokietija, kuris jaučia
mas Prancūzijoje, ir kuris ten yra gudriai
sovietų kurstomas.
VIENINGA VAKARŲ EUROPA —
BŪTINYBĖ
Kas liečia mus, egzilus, tai nors mes gerai
žinome, kad vieningos su Vakarų Vokietija
Vakarų Europos gynimosi sistemos sudary
mas dar nereiškia mūsų kraštų išlaisvinimo,
mes lygiai taip pat gerai žinome, kad tas
išlaisvinimas nebus niekad įmanomas, jei
Vakarų Europa nebus apsijungusi ir jei Di
džioji Britanija nesudarys jos integralinės
dalies. Priešingai, be vieningos Vakarų Eu
ropos būtų laiko klausimas, kada visa Eu
ropa pasidarytų sovietine.
Reikia turėti galvoje, kad Londone perei
tą savaitę buvo sprendžiamas nevien tik
tai Vakarų Vokietijos apginklavimo klau
simas, nevien jos dvylikos divizijų įnašas į
Vakarų Europos gynimą. Nors, tiesa, pas
kutiniai didieji manevrai Vakarų Vokieti
joje parodė, kaip tos divizijos yra būtinos
Vakarų Europai nuo užpuolimo ajjsaugoti.
Londone pereitą savaitę buvo taip pat
sprendžiamas dar svarbesnis klausimas:
Vakarų Europos apsijungimo klausimas, ir
reikia tikėtis, kad naujoji Vakarų Sąjungos
Taryba, pradinis pavadinimas atgaivintos ir
atnaujintos Brusely sutarties, įjungus dabar
į ją Vakarų Vokietiją ir Italiją, virs organu
nevien karinei koordinacijai, bet ir Vakarų
Europos politinei integracijai,

LAIKAS NUGALĖTI TARPUSAVĮ
NEPASITIKĖJIMĄ

Realizavus Londono konferencijos rezul
tatus, Vakarų Vokietija ir Italija iš buvusių
priešų pasidarys Vakarų sąjungininkais.
Nebus lengva nugalėti psichologinius sun
kumus ir įveikti nepasitikėjimą Vokietija.
Antrojo Pasaulinio karo agresoriumi. Bet
to nepasitikėjimo įveikimas yra būtina są
lyga Europai gelbėti. Prancūzija vis tebe
galvoja apie Vakarų Vokietijos ginklavimo
si kontrolę, bet tiek Edenas tiek Dulles da-

* * ♦

* * *

SOVIETAI VEIKIA

Sovietų propaganda veikia. Pereitos sa
vaitės „Economist“ labai teisingai paste
bėjo jos pasekmes Prancūzijoje, kurioje yra
nemažas skaičius žmonių, kuriems išlaisvi
nimas reiškia išlaisvinimą nuo Amerikos ir
kurie, paklausti apie sovietų koncentraci
nes stovyklas, ima kalbėti arba apie Missi
ssippi arba paklausėją apkaltina „warmongeriu“. „Yra bjaurus faktas“, rašo „Econo
mist“, „kad didžioji dalis Prancūzijos inte
lektualinio ir meninio elito — nuo Picasso
iki Juliot-Curie yra dabar komunizmo pu
sėje. Dar daugiau, tas elitas turi milžinišką
įtaką prancūzų jaunimui, ir yra jungiantis
centras krašte, kur ekonominės ir sociali
nės sąlygos dažnai yra neteisingos ir stagnacinėje padėtyje... Yra tragiška, kad,, tiek
daug talento ir pasiaukojimo pareigai yra
tiranijos pusėje“. Ir daug yra tokių, kurie
tą tiraniją painioja su laisve, pastebi „Eco
nomist“.
Nors Didžiojoje Britanijoje padėtis yra
žymiai geresnė, darbiečių konferencijos
Scarborough pamokos nereikia pamiršti.
Oficiali darbo partijos politinė linija laimė
jo, bet labai nedidele balsų dauguma ir tik
dėka to. kad paskutinę minutę vienos pro
fesinės sąjungos atstovai pakeitė savo nu
sistatymą. Žmonės nenori suprasti, kad
Vakarų Vokietijos apginklavimo esmė, kaip
rašo tas pats „Economist“ yra tame, ar
karo metu Vokietija bus Vakarų ar sovietų
pusėje, lygiai taip, kaip antiamerikoninės
projjagandos Vakarų Europoje esmė yra
tame, ar karo atveju JAV nuo pat pradžios
bus į jį įsijungusios, ar tik po kurio laiko,
kaip tai buvo 1940 metais. Sunku taip pat
suprasti, kaip Attlee gali kalbėti apie tai
kingus Raudonosios Kinijos norus po Ko
rėjos, Indokinijos pamokų, po lėktuvų šau
dymo, Korėjos paliaubų sabotavimo, kinie
čių elgesio su belaisviais ir pagaliau naujos
Raudonosios Kinijos konstitucijos priėmi
mo, pagal kurią Raudonoji Kinija savinasi
ir jungiasi tuos milionus kiniečių, kurie
gyvena Burmoje, Indonezijoje, Malajuose
ir kt. Ko gero Pekinas dar palaikys savo pi
liečiais tuos kiniečius, kurie gyvena JAV.
Reikia pasakyti, kad Pekino politika ir tak
tika labai panaši į Hitlerio, o Attlee iliuzi
jos primena Chamberlaino. Jau net ir Neh
ru ima baimintis Pekino politikos ir jo
pretenzijų į kituose Azijos kraštuose gyve
nančius kiniečius, kas visai kitoje šviesoje
stato Pekino deklamavimus apie taikingą
sugyvenimą.
S. Žymantas

IŠDAVYSTĖ
PRANCŪZŲ GYNYBOS TARYBOJE
Prancūzus sukrėtė žinia, kad Krašto Gy
nybos Tarybos posėdžių nutarimų nuora
šai patekdavo šio krašto kompartijos ži
nion, tuoj posėdžiams pasibaigus. Po ilges
nio sekimo ir tardymo, du augšti gynybos
Taryboje dirbą valdininkai prisipažino
talkininkavę šiame išdavikiškame darbe,
ši šnipinėjimo afera Prancūzijoje sukėlė
didelę sensaciją. Vienas suimtųjų, Roger
Labrusse, yra teisės daktaras, per eilę
metų turėjęs augštas pareigas prancūzų
valstybinėje tarnyboje. Prancūztj vidaus
reikalų ministerijos oficialus komunika
tas paskelbė, kad suimtieji prisipažino
šnipinėję prancūzų politbiuro naudai. Tar
domieji taip pat prisipažino, kad ir dau
giau asmenų yra įsivėlę į šią aferą. Lau
kiama naujų suėmimų.
JAU VIEŠAI KALBA APIE
FORMOZOS UŽPUOLIMĄ
Kinijos komunistai minėdami penkme
čio sukaktį „kraštą išlaisvinus“, viešai pa
sisako apie Formozos puolimą. Naujasis
komunistinės Kinijos gynybos gen. Peng,
pareiškė, kad ir Čhruščovas jam pažadė
jęs „laisvinant“ Formozą pagelbėti, kuris
taip pat raudonosios Kinijos kariuomenei
pasakė kalbą, kaltindamas, žinoma, ame
rikiečius, kad šie „kliudą suvienyti Kini
ją ir išlaisvinti Formozą".

BOLŠEVIKAI STENGIASI
SUSKALDYTI PABĖGĖLIUS
Pastaruoju metu bolševikai sustiprino
savo veiklą, visokiais būdais viliodami
tremtinius ir pabėgėlius, kad grįžtų į bol
ševikų okupuotąsias jų tėvynes. „Bohemi
ja“ 1954 rugsėjo 15 d. paskelbė straipsnį,
pavadintą „Agentas Zvolskis yra mus įs
pėjimas“, kuriame pateikia vertingų duo
menų. kaip bolševikai savo pragaištinga
propoganda stengiasi suskaldyti pabėgė
lius ir juos suvilioti, kad „grįžtų namo“.
Ten. esą, jiems viskas būsią atleista, jei
tik jie parodysiu gerą valią. Per bolševiki
nę spaudą ir radijus panašius pareiški
mus, pavaizduodami bolševikinį režimą
kiek galint švelnesnėmis spalvomis, pada
rę ne tik buv. čekoslovakų socialdemokra
tų veikėjas Lausmanas su Zvolskiu, bet ir
ukrainiečių socialdemokratų veikėjas J.
Krutij. gruzinų emigrantų vadas bendra
darbiavęs su Kerenskiu ir 1954. 8. 26 grį
žęs atgal, gen. Maglagėridze, taip pat.bul
garų egzilų veikėjai P. Trifonovas ir M.
Mladenovas, kalbėję per Sofijos radiją.Visi jie tiesiogiai ar netiesiogiai stengėsi
tremtinius įtikinėti, kad, esą, jų vieta tu
rinti būti komunistinėse tėvynėse, kur jie
neturį nieko bijoti, jei tik grįš „nusižemi
nę ir geros valios vedami“. Laikraštis įs
pėja kad tokie pareiškimai nėra atsitikti
nis dalykas, bet kad juos visai sąmonin
gai yra paruošusi MVD centrinė, kuriai
rūpi, kaip emigrantus savo tarpe dar dau
giau sukiršinti vienus prieš kitus, palauž
ti jų vieni kitais pasitikėjimą ir „per sa
vo į Vakarus pasiųstus agentus pravesti
akciją, idant juo daugiau pabėgėlių repą-
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I VAIŽGANTO „PALŪŽIMAS”^ LIETUVIU
J. KUZMICKE
„Turbūt nebuvo nė vieno lietu ratūros studijas ir nemažai rašiau apie įvai
vio inteligento, kuris nepažino ka rius mūsų rašytojus.
nauninko Tumo, arba bent nebuvo
Mano dėmesį ypatingai patraukė Vaiž
daug ko apie ji girdėjęs“—
gantas. Atidžiai išstudijavęs jo raštus, pri
V. Mykolaitis-Putinas
vatinius laiškus bei viešas kalbas, be to, pa
TEISINGAI mūsų literatūros istorikas sirėmęs berods V. Mykolaičiu-Putinu it dar
prof. V. Mykolaitis tvirtino:
kažinkuo, parašiau studijėlę, pavadinęs ją
„Gyvas ir judrus, jaunatvės entuziazmu „Vaižganto palūžimu“. Mano tezė buvo
degąs, baltas žilaplaukis, jis kur tik pasiro drąsi ir gal kiek perskubi: priminęs gan
dydavo, visų patraukdavo akį ir širdį. Jau dus, kad J. Tumas-Vaižgantas Žemaičių
nimas kanauninką Tumą laikė mčgemiau- vysk. Pr. Karevičiaus buvo pakeltas kanau
siu savo svečiu. įvairiausių pažiūrų žmo ninku, kad galima jį būtų stipriau su kuni
nės jį lygiai mielai matydavo savo tarpe". gų luomu surišti, davęs kiek įvairių ištrau
Net poetai Vaižganto vardą pasirinko kų iš Vaižganto raštų, laiškų ir kalbų, pa
tarsi kokį palyginimą „balta varške nukrės dariau išvadą, kad gabus, ekspresiškas ir
tiems medžiams“ ar amžinos jaunystės individualistas Vaižgantas vis dėlto buvo
simbolį.
palaužtas nelemtų gyvenimo sąlygų.
Si mano studijėlė buvo aEpausdinta, be
PAKELIUI Į ANAPUS
rods, J. Keliuočio redaguojamame „Kūry
bos" žurnale ir lyg tyčia pirmuose pusla
KAI J. Tumas — Vaižgantas 1929 me piuose.
tais pasitraukė iš Vytauto Didžiojo Univer
Spaudoje niekas šiai mano tezei neprieš
siteto, o truputį vėliau iš to paties vardo taravo. Niekas tuo klausimu ko nors prie
bažnyčios Kauno prieplaukoje pareigų, šingo nerašė. Tačiau visi patenkinti nebuvo.
mažai kas galėjo dasiprotėti, ką baltam se
neliui reiškė ši atovanga.
ARK. KAREVIČIAUS LAIŠKAS
Visur suspėjęs, viską padaręs, su visais
PRAĖJO berods keli mėnesiai ir staiga
žodeliu pasikeitęs, dabar, persikėlęs į P.
Klimo vilą, pasijuto vienišas ir nereikalin gilios provincijos laiškanešys atnešė man
gas. Dar kurį laiką dirbo, triūsė, taisė, per laišką, užadresuotą smulkiu, išdirbtu, ne
rašinėjo savo rankraščius, bet liga atšama- matytu braižu. Nors visuomet, žvilgterėjęs
tojo patylučiais, niekam nejaučiant ir jos į siuntėjo braižą, atspėdavau laiško auto
rių, šį kartą, deja, veltui žiūrinėjau ir rausmūgio tvirtumo neįvertinant.
Buvo 1933 metų pavasaris Lietuvoje. Žy siausiu atmintyje. O čia dar Marijampolės
dėjo melsvos žibutės, baltos konvalijos pašto antspaudas.., Kas? Ko? Kaip?
Susidomėjęs praplėšiau paprastą voką ir
puošė šlaitų užgožtus. Balandis su švelnes
niais vėjais ir vis kaitrėjančia saule traukė iš jo išėmiau bloknoto dydžio popieriaus
lakštelį, prirašytą tuo pačiu smulkiu braižu.
per laukus į Kauną.
Kaip nustebau, kad to laiško autorius
J. Tumas-Vaižgantas vėl atkrito. Niekur buvo Ark. Pranciškus Karevičius, tuo me
nebėjo, mažai kam rodėsi. Pagaliau netikė tu gyvenęs Tėvų Marijonų vienuolyne Ma
tai tų metų balandžio 29 d. Kaune paskli rijampolėje, kur nekartą anksčiau buvau jį
do liūdna žinia, kad kan. Juozapas Tumassutikęs ir matęs.
Vaižgantas nuėjo į Anapus, kad jo gaiva
Ark. Pr. Karevičius rašė ryšium su ma
liška gyvybė amžiams užgeso,
no studijėlė apie kan. J. Tumo-Vaižganto
PASKUTINIS ATSISVEIKINIMAS
„palūžimą". Kiek galiu atsiminti, jis nieko
nepasakė dėl mano pasirinktos temos ir
VAIŽGANTAS buvo visų mylimas ir pastatytos tezės, tik pažymėjo, kad J. Tumą
gerbiamas, tad nenuostabu, kad jį pašarvo pakėlęs kanauninku ne dėl kokios baimės
tą lankė minios žmonių.
ar preventyvių motyvų, bet už jo didelius
Kurią tai dieną nuėjome ir mes, Semina nuopelnus Bažnyčiai ir Lietuvai. Savo šį
rijos aliumnai, su juo atsisveikinti. Pame tvirtinimą ark. Pr. Karevičius parėmė jo
nu, buvo saulėta diena, tikri vaižgantiški paties dekreto pridėtu nuorašu.
Kągi: turėjau atsiprašyti ark. Karevičių
pragiedruliai. Stovėjome poras šimtų jau
nuolių Klimo namų kieme ir niekaip ne ir padėkoti už jo malonu dėmesį.
galėjome patikėti, kad jis jau neateis į mūsų
O ŠIANDIEN?
rūmus ir nepabers entuziastiškų, įkvėpian
čių žodžių.
ŠIANDIEN gyvename kitus laikus ir
Tačiau skaudžią tiesą liudijo eilės žmo mūsų gyvenimo sąlygos visai kitokios. Ne
nių, kurie, nusiėmę nuo galvos kepures, kartą — ypačiai tamsesnių tremties valan
liūdni leidosi stačiais laiptais po paskutinio dų metu —■ (stigiškai pagalvoju: kažin kaip
atsisveikinimo. Liūdnas, giliai panarinęs mūsų sąlygose gyventų, Maironis, Vaižgan
galvą ir nesidairydamas į šalis lipo laiptais tas, Jakštas ir ką jie mums apie mūsų žo
žemyn ir V, Mykolaitis-Putinas, kuris taip džius ir darbus pasakytų?..
gražiai buvo įvertinęs „šviesią Vaižganto
Tiesa, Vaižgantas gyveno truputį pana
kūrybą".
Net tada, kai palaidoję ir palyginti ilgai šiu laikotarpiu, kada reikėjo kovoti net ke
stovėję prie Vaižganto karsto, ėjome į na liuose frontuose, tačiau tų laikų perspek
mus, atrodė, kad tai tik koks sapnas, kad tyvoje daug realistiškesnis buvo netolimų
va nuo Nemuno pusės tuoj atkaukšės leng pragiedrulių regėjimas. Be to, Vaižgantas
vais žingsniais mielas rašytojas ir nusišyp dirbo ir giliai tikėjo pergale. Jis nė aki
sojęs pasakys kelis įdomius, vaižgantiškus mirksniui nesvyravo.
Taigi, ar ir šiandien galėčiau tvirtinti,
žodžius.
Vėliau a.a. kan. J. Tumą-Vaižgantą per kad Vaižgantas buvo palūžęs? Man rodos,
kėlė į Vytauto Didžiojo bažnyčią, kurią jis nebūčiau toks drąsus kaip anas jaunas neopresbiteris, kuris tuoj po ark. Karevičiaus
taip mylėjo, puošė ir vertino.
parašė man ilgą ir nuoširdų laišką, atsar,
giai formuluodamas mintį, kad autorius,
AR VAIŽGANTAS PALŪŽO?
pasirinkęs tokią antraštę, galbūt turėjęs
VOKIEČIŲ okupacijos metu turėjau galvoje save.,. „Jei tai netiesa, galite neat
progos ir pareigų giliau įnikti į mūsų lite sakyti“, baigėsi pirmas ir paskutinis to ne-

VYTAUTAS KASTYTIS

OPtROS SOLISTAS
Niekada mes neturėjome tiek solistų,
kiek jų turime dabar tremtyje. Kur nepa
sisuksi — visur šimtai baritonų, tenorų,
bosų, sopranų, mezzo sopranų. Dr. Vin
cas Kudirka, rašydamas Tautos Himną,
atrodo, bus padaręs didžiulę klaidą: „Lie
tuva tėvyne' mūsų, tu didvyrių žemė“...
Tikriausiai norėjo pasakyti: „Lietuva, tė
vyne mūsų, tu solistų žemė“... Bet negi
dabar dėl tokio menkniekio kelsi Kudirką
iš kapinių ir klausi, ką jis iš tikrųjų turė
jo mintyje — didvyrius ar solistus. Juk ir
didvyriai neblogas dalykas, nors jų esa
ma nepalyginamai mažiau, negu solistų...
Paprastų solistų arba, kitaip tariant,
pussolisčių mes neturime. Visi mūsų solis
tai priklauso vienintelei Kauno Valstybi
nei Operai, Taigi, tebūnie garbė lietuviš
kos operos įkūrėjui Kiprui Petrauskui,
kad jis ęąrrtoningai ar nesąmoningai tokią
gausią solistų kartą išaugino. Dabar jie
mus, nuliūdusius tremties pakalnėse, lin
ksmina savo nuostabiu čiulbėjimu ir lie
tuviškos dainos meną svetimųjų tarpe
garsina.
Mūsų aukso kasyklų mieste Gold Dig
gers kultūrinis gyvenimas buvo visiškai
apsnūdęs. Merdėjo garsūs literatai, gali
ma sakyti, gyvi palaidoti po žeme. Snau
dė didieji visuomenės veikėjai, stumdyda
mi vagonėlius aukso kasyklų vingiuotuo
se požemiuose. Neturėjome netgi nei vie
nos moterų draugijos, nors kitose koloni
jose, kur esama operos solistų, sako, mo
terų draugijų niekada nestinga. Jos .dygs
ta kaip grybai po lietaus, nes kas gi ki
tas gražuolius solistus pakvies į koncertus,
jeigu ne gražiosios lyties atstovės. Minė
jimas ten seka minėjimą, vaišės lydi vai
šes, Snapso bonka vejasi konjako bonką, o
pas mus, net gėda prisipažinti, nieko...
Kartais iš nuobodumo pasiginčydavome

su indėnais, bet tai ir visa musų kultūrinė
veikla. Net pakaušių vienas kitam pado
riai nesugebėdavome prasiskelti. Tiesiog
letargiškas apsnūdimas. Nežinau, ar mes
būtumėme kada nubudę, jeigu ne operos
solistas Antanas Pakampis. •
Atvažiavo jis paskutiniuoju aukso ieš
kotojų transportu. Stambių pečių vyras.
Panosėje Clark Gablio ūsiukai želia, nors
Gold Diggers yra tolokai nuo Hollywoodo. Niekas iš mūsų ir nenujautė, kad tas
plačiapetis Pakampis yra operos solistas.
Tačiau pats gyvenimas menininkus iške
lia. Auksinių balso stygų neužtemdo . net
ir storiausi aukso klodai kasyklose.
Antano Pakampio talentas, tiesa, išryš
kėjo ne po žeme, ne kasyklų katakombo
se, kur jis nemokėjo kastuvo į rankas pa
imti, o jau didesnio luito su aukso prie
maišomis baidydavosi iš tolo. Jo balso
auksinis skambesys paaiškėjo, kada gavo
me algą ir, neturėdami ką veikti dėl ap
snūdusios visuomeninės veiklos, patrau
kėme j pirmą pasitaikiusią smuklę gyvy
bės skystimėliu gerklių praskalauti. Pa
gal tradiciją sekė lietuviška daina. Kad gi
užtrauks mūsų naujokas Pakampis:
— Pragėriau žirgelį ir kamanėles!...
Visi sužiurom ir aukso kasyklas ir bonkas Snapso užmiršę. Aiškiai girdėti, kad
čia talentas dainuoja. Klausėmės kvapą
sulaikydami, o važiuojant namo, drąses
nieji ėmėm šnekinti Pakampį:
— Kad gi ir dainuoji pats! Ar tik nebū
si Mikulskis iš prancūzų zonos — tas, kur
Čiurlioniui kapuose ramybės neduoda?...
Antanas Pakampis išdidžiai išpūtė krū
tinę:
r— Mikulskis? Koks Mikulskis? Nepa
žįstu jokio Mikulskio ir pažinti nenoriu.
Aš — operos solistas! su Kipru kartu dai
navau. Kardelienę ant scenos glėby turė
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SPAUDOS PUSLAPIUOSE

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
LEIDĖJAS
APIE TOLIMESNI JOS LEIDIMĄ

prof. Jonikas, P. Butėnas, prof. Kolupai
la, žemėlapio autorius J. Andrius, istori
kas Naubaras ir kaikurie Enc. redaktoriai
kaip prof. Puzinas ir kt.

šiomis dienomis J. Kapočius, Liet. En
ciklopedijos leidėjas buvo atvykęs Kanadon, kur „N. Lietuvos“ bendradarbiui jis
plačiau pasisakė apie šio kapitalinio lei
dinio ateitį. Galimas dalykas, kad atei
nančiais metais J. Kapočius aplankys ir
D. Britanijos lietuvių koloniją, nors iki
šiol šio paminklinio leidinio prenumera
torių šitame krašte atsirado vos apie 80
lietuvių. Privačiame D. Britanijoj Liet.
Enciklopedijos atstovui laiške, J. Kapo
čius pažymi, kad jis tikisi, jog iki atei
nančių metų šiame krašte atsiras dar bent
20 prenumeratorių, kuriems ir pirmieji
išėję tomai bus atsiųsti. Apie Liet. Enci
klopedijos būklę šitaip leidėjas papasa
kojo „N. Lietuvos“ bendradarbiui:

4. Kaip atrodo piniginiai klausiniai?
— Amerikos ir Kanados prenumerato
riai, galima sakyti, moka punktualiai ar
ba beveik punktualiai. Didelis pageidavi
mas, kad mokėjimas būtų punktualus,
nes pajamoms esant tiksliai ribotoms,
kiekvienas suvėlavimas labai sunkina
darbą. Būčiau prenumeratoriams labai
dėkingas, kad jie įmokėjimus už tomus da
rytų iš anksto, kad tokiu būdu nereiktų
Enc. siųsti apdėtu mokesčiu. O Kanados
prenumeratorius labai prašyčiau iš anks
to siųsti pinigus, nes i Kanadą iš viso ne
galima siųsti apdėtu mokesčiu. Daug sun
kesnis atsiskaitymas yra su tomis šalimis,
kur yra valiutų suvaržymai — Anglija.
Australija. Argentina, Brazilija, Kolumbi
1. Kaip atrodo L. Enciklopedijos leidinio ja ir t.t. Tas sudaro labai didelį apsunki
reikalai, kai jau turite trijų tomų pa nimą. Su šiomis pajamomis, — pabrėžia
p. Kapočius. — bedarant tiktai minimalitirti?
nius atlyginimus dirbantiems, su leidimu
— Nuo to laiko, kai E-ja pradėta leisti, galima išsiversti.
— sako leidėjas J. Kapočius, — ligi da
bar, pradeda išryškėti tikrasis prenume 5. Kaip darysite su prenumeratoriais, ku
ratorių skaičius, kuris įgalina L. Enciklo rių dar gali ateity atsirasti?
pedijos leidimą tęsti toliau. Pradedant
— Prenumeratorių skaičius dar auga.
leisti. Enciklopediją, atsirado daug visokių
kliuvinių ir nenumatytų dalykų, kurie Kol kas, turint tai galvoje, yra spausdina
per šį laikotarpį išryškėjo ir dabar visi ma tam tikra Enciklopedijos atsarga. Bet
jie stengiamasi pašalinti. Kas labai svar nuo 4-to tomo bus spausdinama tiktai
bu, bendradarbių kadrai jau susiformavo tiek, kiek ligi to laiko bus prenumeratorių
ir darbas eina į lengvėjančias vėžes. Ti ir vėliau jau negalima bus Enciklopedijos
kimasi. kad ateity darbas dar daugiau su- užsisakyti. Todėl, kas nori turėti pilną
sikondensuos ir užsibrėžtasis tikslas bus komplektą, jau dabar turi Enciklopediją
pilnai pasiektas. Yra numatoma, kad atei užsisakyti.
ty galima bus padidinti ir redakcijos per
sonalas, kad darbas eitų dar sklandžiau 6. Gal kokių turite pageidavimų?
ir dar punktualiau.
— Vienintelis mano noras, kad darbas
2. Kaip numatote organizuoti ateities dar eitų sklandžiai ir galimai tobuliau/ Visa
daroma, kad tai būtų realizuota. Ir, galiu
bą ir leidybą?
pasidžiaugti, kad tie pageidavimai ne be
— Po tūlos praktikos, redaktoriai yra vaisių, nes pav., 4-me tome jau bus įdėti
pasiskirstę darbus ir pasiėmę redagavimą 4 Čiurlionio spalvuoti paveikslai. Musų
tomais. 4-tą tdmą redaguoja dr. J. Gir dedamas pastangas, tikiuosi, prenumera
nius. Pusė tomo jau surinkta ir pradeda toriai įvertins, atsiras daugiau prertumema spausdinti. 5-tą tomą rengia prof. J. ratorių, darbas ateity eis dar geriau ir
Puzinas, kuris jau spėjo jį paruošti. Bai Enciklopedija eis tobuliau ir punktualiau.
gęs 3-čią tomą, prof. P. Čepėnas pradėjo
ruošti 6-tą tomą, Tomą „Lietuva“ visu
LIŪDNI SKAITMENYS
įsitempimu ruošia prof. V. Maciūnas. Kal
bininkas P. Butėnas sudaro visos EncikloLabai įdomių duomenų pateikia ateitinin
eėdijos kartoteką — iliustracijų ir temų,
'idesnieji straipsniai bendradarbiams y: a kų žurnalas „Ateitis“ (Nr. 6, straipsnyje
užsakyti jau ligi K raidės. Visų tomų vy „Apie lietuvišką knygą ir laikraščius“),
riausia priežiūra yra vyr. red. prof. V. Bir
kaip mūsų jaunimas naudojasi tomis lietu
žiškps žinioje.
viškomis kultūrinėmis vertybėmis. Žurnalas
3. Kaip atrodo Lietuvos žemėlapio klausi buvo išsiuntinėjęs savo skaitytojams Ame
mas?
rikoje anketą spaudos klausimais. Skaity
— Lietuvos žemėlapis buvo pradėtas tojai —, inteligentiškasis jaunimas. Dėl re
organizuoti Lietuvos Laisvės Komiteto zultatų Žurnale rašoma:
New Yorke, bet jis negavo lėšų jam išleis
„Skaičiai, deja, kalba liūdnai. Didžiau
ti, todėl aš. — sako p. Kapočius, — pasi
ėmiau jį leisti ir prijungti prie Enciklope sias perskaitytų lietuviškų knygų skaičius
dijos. Bet kadangi jo išleidimas yra bran (per mokslo metus.-K.B.) siekia 10. Tai dar
gus, palyginus sū Enciklopedijos pajamo būtų neblogai, bet keletas prisipažino per
mis, tai aš nutariau jį duoti Enciklopedi
jos prenumeratoriams už du trečdalius metus neperskaitę nė vienos. Paskaičiavus
kainos, kas sudarys tiktai faktines jo iš matematiškai, gauname -vidurkį — voš 3,6
leidimo išlaidas. ■><
(vadinas, apie 4 K.B.) kiekvienam."
Ryšium su jo išleidimu rugsėjo 18 d.
O angliškų išeina kiekvienam vidutiniš
Clevelandan susirenka visi kalbininkai ir kai po 6.
kiti tos srities žinovai, kurie galutinai ap
tars žemėlapį ir nustatys vietovardžių
tikrumą. Ateity Enciklopedija tais termi
AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS
nais jau ir naudosis. Toje konferencijoje
dalyvaus: prof. P. Skardžius, prof. Salys,
Buvęs Vokietijos Krašto Valdybos na
rys ir švietimo inspektorius, dabar Gim
nazijos Rėmėjų Būrelio Nr. 5 Clevelande
vadovas ir Vargo Mokykloms Remti Ko
pažįstamo bičiulio laiškas.
Pasinaudodamas šia „privilegija“, laiško misijos pirmininkas, p. Pr. Karalius at
siuntė Komisijos auką
rašytojui nieko neatsakiau. ,
S 174, — arba DM 724,49
Grąžų įnašą Gimnazijos Namams davė
Krašto Lietuvių Sąjungos Čika
NORIU dar kartą atsiminti žilagalvį, Vilniaus
gos Skyrius, atsiuntęs per ponią G. Siru
judrų Vaižgantą,
tienę
$ 242,55 arba DM 1,012,31
Noriu, kad jį dažniau atsimintume visi,
ir pažadėjęs jį pakelti iki S 250,—
kurie valdome plunksną ar gyvą žodįPažymėtinas kuklus, bet mūsų sąlygo
Vaižgantas — skaisčiai šviesi asmenybė, mis labai vertingas Wehneno Lietuvių
Kooperatyvo
„Talka“ įnašas Gimnazijos
sugyvenęs su įvairių pažiūrų žmonėmis ir
Namams
visiems tik pragiedrulius nešęs.
DM 100,—
O, kad tokių asmenybių ir šiandien ne sumos, iš kurios gauta pusė, o antrą pusę
stokotume!
žadama greitu laiku pervesti.

jau. Su Zauniene tą pilvočių malūnininką
„Pakalnėje" oeiliu nudūriau. Pas Otelo
Dambrauskaitę štai šitom rankom pa
smaugiau...
Nustebę pasikasėm pakaušius, Zaunienė dainuoja Amerikoj, vadinasi, policija
jos už kaž kokio malūnininko nudūrimą
dar nėra į kalėjimą padėjusi. Kardelienė
su Kardeliu ramiausiai Montrealyje gy
vena, ir Dambrauskaitė dar gyva — su
Baranausku net į Torontą buvo atvažiavu
si. Sunku mirtingiesiems susigaudyti me
nininko šnektoje. Prie ko čia tos pakal
nės su Otelu? Kauno Operos scenoje, ro
dos. jokių pakalnių nebūdavo. Niekas te
nai turtingų malūnininkų nežudydavo
peiliu į nugarą. Bet Kipras toj scenoj bu
vo, buvo ir Kardelienė, ir Zaunienė, ir
Dambrauskaitė, vadinasi, Antanas Pakam
pis nemeluoja. Nuo" bonkos Snapso, aišku,
pakalnės gali lygiausioj vietoj atsirasti ir
visokie malūnininkai prisisapnuoti.
Žinia žaibo greitumu aplėkė mūsų lie
tuviškąją koloniją Gold Diggers kasyklų
mieste: savo tarpe turime operos solistą.
Pirmosios nubudo moterys. Paskubomis
buvo įkurta pirmoji organizacija •— Lie
tuvių Moterų Kultūrinis Prisikėlimas, Se
kančią dieną, nenorėdami moterims pasi
duoti, vyrai įsteigė Netekėjusių Bernelių
Dobilo Draugiją. Pradėjo kurtis Zakristi
jonų Sambūris, Buvusių Spekuliantų Są
junga, Prisiekusių Pijokų Sekcija... žo
džiu, kultūrinis gyvenimas pabudo iš savo
letargiško miego. Tikras stebukladaris tas
mūsų Antanas Pakampis...
Susiorganizavusios moterys kibo Pakam
piui j skvernus — suruoškime operų arijų
Ir lietuvišku dainų kocertą. Parodykim
tiems klevo lapo žemės gyventojams, kad
lietuviai kultūringa tauta, ne vien tiktai
auksą kasti moka, bet ir į dainos meno
viršūnes sugeba įkopti...
Netikėtai moterų užpultas, Pakampis
apie koncertą ir girdėti nieko nenorėjo.
Žinote — menininko kuklumą, norą pasi
branginti. Tai jam aukso kasyklų pogrin
dyje balso stygos atsiderinusios, tai Gold

Diggers oras jo balso tembrui netinkąs.
Sukosi kaip ungurys. Pavargo mūsų mo
teriškos aplink Pakampį bešokinėdamos,
o jis vis kietas kaip uola. Apie koncertus
šnekėti nenori.
Moterims į pagalbą atskubėjo vyrų or
ganizacijos. Prisiekusiųjų Pijokų Sekci
jos pirmininkas ponas Leonas Degtiniškis
trumpai ir aiškiai išdėstė naują planą:
— Surenkim pobūvį. Pavaišinsim Pa
kampi, o tada gal jo širdis atsileis, balso
stygos susiderins, ir Gold Diggers oras pa
sirodys ne taip kenksmingas balso temb
rui...
Bendromis jėgomis surengėme vaišes.
Gėrėm, uliavojom. Pakampis vėl padaina
vo — „Pragėriau žirgelį ir kamanėles"...
O paskui jau be didelio vargo pavyko iš
gauti sutikimą pirmąjam koncertui. Ka
dangi operų solistai paprastai greit gali
susirgti, persišaldyti ar šiaip jau sunega
luoti, koncertą nutarėm ruošti ilgai neati
dėliodami, t.y. sekantį sekmadienį.
Kitą dieną ant telefono stulpų buvo iš
kabintos margos afišos, skelbiančios lie
tuvio operos solisto pirmąjį koncertą Gold
Diggers gyventojams. Išreklamavom laik
raščiuose, kine ir net kleboną paprašėm
prieš pamokslą paskelbti. Šiame krašte
viskas reklama paremta. Net muilo mil
telius ir kramtomą gumą per radiją apdai
nuoja. O mūsų Pakampis juk vertinges
nis ir už kramtomą gumą ir už muilo mil
telius.
Pakampis mūsų pastangomis kaž kodėl
nebuvo patenkintas. Gal jam reklama ne
atrodė pakankama, nes Gold Diggers ne
turėjo radijo stoties. Jis vėl buvo bepra
dedąs Šnekėti apie išsiderinusias balso sty
gas ir netikusi orą Gold Diggers padan
gėje. Prisiekusių Pijokų Sekcijos pirmi
ninkas Leonas Degtiniškis atskubėjo į pa
galbą Moterų Kultūriniam Prisikėlimui,
Pakampiui pakišdamas porą bonkt; kon
jako, kad tik koncertas, taip sakant, šu
niui ant uodegos nenueitų. Paragavęs kon
jako, Pakampis apie balso stygas daugiau
nebešnekėjo. Užsidarė kambaryje reper.

3. TROŠKIMAS MYLĖTI DIEVĄ
Vysk. Jean Pierre Camus
šv. Pranciškus Salezas sako:
— Trokšti mylėti Dievą reiškia mėgti
Jo trokšti ir dėlto Jį mylėti, nes meilė
yra visų troškimų šaknis.
Ir Šv. Povilas sako:
— Kristaus meilė verčia mus (2 Kor 5,
14).
Kaipgi Dievo meilė mus verčia, jei neįspausdama į mūsų širdis Jo paties troš
kimą? šis Dievo troškimas yra širdžiai
akstinas, verčiąs
siekti Dievo. Garbės
troškimas verčia kareivį rizikuoti įvai
riuose pavojuose ir jis trokšta garbės, nes
ją myli savo paties labui kaip palaimą,
vertingesnę už jo paties gyvybę. Ligonis ,
nevisuomet turi noro valgyti, nepaisant,
kad jis žino, jog tai reikalinga jo sveika
tai atgauti. Jis negali jos atgauti vienu
troškimu, nes mūsų prigimties žemoji da
lis nevisuomet paklusta augštesnių galių.
Vis dėlto meilė ir troškimas yra vienos
ir tos pačios galios išdavos. Jei kas trokš
ta, tas myli ir jei kas trokšta dėl artimo
meilės motyvo, tam įmanu dėl to paties
motyvo mylėti.
Vieną kartą paklausiau mielą Pranciš
kų:
— Bet kaip žmogus gali žinoti, ar jo
troškimas mylėti Dievą yra tikras ar ne
tikras ir ar jis kyla iš malonės ar iš pri
gimties? Ir ką žmogus turi daryti, kad
gautų šį troškimą mylėti Dievą?
— Mes turime atsižadėti visų nenaudin
gų troškimų, — atsakė jis, — nes siela
aikvoja energiją, besiblaškydama tarp
daugelio troškimų, — kaip upė, kuri, Per
sijos karaliaus kariuomenės padalinta i
daugelį upelių, ir pati išnyko, štai dėlko
šventieji dažnai pasitraukdavo i nuoša
lumą, kad, būdami laisvi nuo pasaulinių
rūpesčių, galėtų rimtai ir visa būtybe at
siduoti dieviškų dalykų meilei. Ar ne dėl-*
to „Giesmių giesmės“ sužieduotinė vaiz
duojama viena užmerkta akimi ir visą
regėjimo galią sukoncentravusi į antrąją,
kad su didesniu atidumu žiūrėtų i Numy
lėtojo širdies vidų? Iš tikrųjų, visos mū
sų prigimties pastangos turėtų būti su
telktos į pagrindinę intenciją — mylėti
tiktai Dievą. Ko nors trokšti ne dėl Die
vo, bet dėl kokiu, nors kitų priežasčių, —
reiškia Dievo mažiau trokšti.
SĄŽINĖS LAISVĖ UŽ GELEŽINĖS
UŽDANGOS
G. N. Shusteris, ilgametis Hunter Colle
ge prezidentas, buvęs Valstybės Departa
mento kultūros reikalams patarėjas ir po
karo augštas amerikiečių pareigūnas Vo
kietijoje, šiomis dienomis išleido knygą,
pavadintą „Tikėjimas už geležinės uždan- ,
gos“. Autorius, padaręs trumpą istorinę
apžvalgą, plačiai aptaria tikėjimo perse
kiojimą ‘Sovietų pavergtuose kraštuose.
Knygoje autorius ilgą laiką atsidėjęs tyrė,
tikėjimo kalusimus už geležinės uždan
gos. G. H. Shusteris ir dabar palaiko glau- ,
džius ryšius su Lietuvos ir kitų pavergtų
kraštų politiniais veikėjais, esančiais lais
vajame pasaulyje.
Amerikos laikraščiai, aptardami tik ką
išėjusią knygą nurodo, kad ji patarnau
sianti Sovietams ir jų naudojamiėfbs bū
dams pažinti. Pasak laikraščių, ši knyga
praskleisianti uždangą, kuri neleido pažin
ti tikrovės Sovietų pavergtuose kraštuose.
Ji išblaškysianti klaidingą nuomonę, jog
tik kardinolas Mindszenty ir arkiv. Stepinac tebuvo didieji tikėjimo kankiniai.
Shusteris savo knygoje amerikiečiams at
skleidžia tuos nepaprastus komunistų bū
dus, kurie naudojami kovojant prieš tikin
čiuosius ir yra pasmerkę žūti tūkstančius
naujų kankinių už tikėjimą.
Nė viename krašte neišleidžiama tiek
daug literatūros apie Sovietus, kaip Ame
rikoje. Pavieniai autoriai, leidyklos ir uni
versitetai kasmet skaitytojams pateikia
šimtus puikių veikalų apie bolševizmą ir
nušviečia jų tikrąjį veidą. Daugelis ameri
kiečių veikalų išverčiami į kitas kalbas ir
plačiai paskleidžiami po laisvąjį pasaulį. i
Anksčiau daugiau dėmesio buvo kreipia
ma į politinius reikalus, šiuo metu dau
giau atsidėjus tiriamas žmogaus dvasinis
nužmoginimas, ypač pastaruoju metu vyk
domas Sovietuose.

tuaro paruošti. Tris dienas ir tris naktis
per uždarą langą kasyklas ir net giliau
sius kasyklų požemius drebino jo balsas.
Sekmadienį visi susirinkom salėje. At
važiavo dainos meno pasiilgusių tautiečių
ir iš tolimesnių vietovių. Į pirmą eilę susodinom visą kasyklų miesto grietinėlę.
Tegu ir jie pasiklauso, ką gali lietuviška
daina, kokių meno augštumų yra pasiekę
mūsų operos solistai. Tautiniais drabu
žiais pasirėdžiusios lietuvaitės jiems iš
guldė visą mūsų garbingos operos istori
ją, pradedant Kipru Petrausku ir baigiant
daug rūpesčio kritikams sukėlusiu Lukštoraupiu. Vietinis laikraštis atsiuntė re
porterį. Jau iš anksto vaizdavomės savo
tautiečio sieksninius atvaizdus pirmadie
nio numeryje, o šalia atvaizdų, be abejo,
juk bus šis tas parašyta ir apie Lietuvos
kryžiaus kelius ir apie mus., tremtinius,
netikėtai užklydusius į Gold Diggers pasvietę. Viskas tėvynės labui. Tegu dūsau
ja, tie svetimieji^ Antano Pakampio balso
besiklausydami, tegu stebisi mūsų operos
žvaigždėmis...
Pakampis dideliais žingsniais matavo
scenos užkulisį. Jaudinosi. Keikė balso
stygas. Nesistebėjome, nes ir didžiausi
dainininkai, prieš žengdami į sceną, neri
mauja dėl savo balso stygų. Prisiekusių
Pijokų Sekcijos pirmininkas Pakampiui
pakišo užlakuotą bonką. Paragavo Pakam
pis ir visa jo baimė dingo. Tiesiog veržte
ėmė veržtis į sceną, net ir trečio skambu
čio nesulaukdamas,..
Savąjį operos solistą sutikome trukšmingu plojimu. Blykčiojo reporterio foto
aparatas. Aukso kasyklų viešpačiai, pa
gauti bendro entuziazmo, plojo kartu šu
mumis, kol ir jiems delnai įskaudo. Pia
nistė pradėjo skambinti „Aukso žvaigždės
spindėjo“ iš Puccini „Toscos“, Pakampis
išdidžiai išpūtė krūtinę, išsižiojo ir kad
gi užtrauks: — Pragėriau žirgelį ir kama
nėles!... Iš didelio susijaudinimo, mat,
vargšelis, ne tuos žodžius pagavo galvojo
me. Pianistė sustojo. Nutilo ir Pakampis.
(nukelta l psl. 3.)
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vanoriui. Pradžia ta kryptimi jau pada
ryta. Krašto valdybos ir gimnazijos moky
tojų pastangomis tokie kursai šiais me
tais buvo pravesti, tiesa, gana trumpi.
Reikia linkėti, kad jie būtų nepaskuti
niai.
Labai svarbus lietuvybės išlaikymo veik
snys yra jaunimo vasaros stovyklos. Jos
gali apimti ne tik Vargo Mokyklų moki
nius, bet ir už jų ribų esantį jaunimą, ku
ris 2-3 savaitėms vasaros metu galėtų bū
ti išimtas iš vokiškos aplinkos ir pagy
ventų grynai lietuviškoj atmosferoj. Sto
vyklose kasdien keliama tautinė vėliava,
giedamas himnas, vaikas mokomas lietu
viškų dainų, žaidimų, klausosi atitinka
mų pašnekėsiu ir prie vakarinio laužo
dienos metu įgytas žinias pagilina savo
kūryba ir išgyvenimais.
Ko labiausiai pasigendama Vokietijoje,
tai vyriausio švietimo organo, kuris turė
tų savo rankose visų Vargo Mokyklų ir
pačios Vasario 16 Gimnazijos priežiūrą.
Tokiu organu turėtų būti Švietimo Ko
misija, susidedanti iš kompetentingų mo
kyklų reikalus spręsti asmenų. Jos suda
rymą rekomenduoja visoms kraštų bendrpomenėms ir VLIKas; daugelyje kraštų
tokios komisijos egzistuoja. Linkėtina,
kad tokia švietimo Komisija ir Vokieti
joje kuo greičiau būtų sudaryta.
Vokietijai, turinčiai apie 2000 lietuviš
ko jaunimo, 19 Vargo Mokyklų yra aiš
kiai per maža. Todėl visada pasilieka de
ginantis klausimas, kokiu būdu užtikrin
ti lietuviškoms Vargo Mokykloms tiek lė
šų, kad būtų galima išlaikyti ne tik esa
mąsias mokyklas, bet ir jų tinklą praplės
ti taip, kad už jos ribų neliktų, ne vienas
lietuviškas vaikas.

š.m. rugsėjo mėn. 18 d., DBLS W-tono IŠ VASARIO 16 GIMNAZ. GYEVNIMO
SI SEKMADIENI
MARIJOS ŠVENTĖ
skyrius, drauge su W-tono Tautos Fondo
Spalio 10 d., sekmadieni, Londono Lie
Spalio 31 d., sekmadienį, Bradforde atstovybe, kuriai iki šiol sėkmingai vado
Rugsėjo 8-toji
tuvių Parapijoje ruošiama Marijos Gar rengiama Dievo Motinos Marijos Šventė vauja
Adamkevičlus, suruošė kuklų
Ppatostoginio mokyklinio darbo sumeti
bei Akademija. Lietuvių Parapijos Baž skiriama maldai už mūsų Tėvynę Lietu RugsėjoL. 8-os
minėjimą, kurio pelnas bu mais Rugsėjo 8-toji gimnazijoje buvo pa
nyčioje bus iškilmingos pamaldos. Sumą vą. Po iškilmingų Mišių St, Ann's bažny
vo skirtas Tautos Fondui. Minėjimas vy minėta rugsėjo 26 d.
laikys ir pamokslą pasakys kun. J Kuz- čioje, 4,30 vai p.p. St. Mary's bažnyčioje ko
jau įprastoje George Hotel salėje. Mi
Į minėjimą susirinko ypatingai didelis
mickis. Vakare, 6 v. Parapijos salėje'pas bus iškilmingas Pasiaukojimas Nekalč.
dalyvavo beveik visi W-tono kolo apylinkėse gyvenančių lietuvių skaičius,
kaitą skaitys kun. J. Kužmickis. Meninė Marijos Širdžiai. Būtų gražu, kad Pasiau nėjime
nijos lietuviai, o taip pat nemažas skai pirmoje eilėje lietuvių kuopų vadų ir vy
je dalyje — dainininkai J. Liustikaitė ir kojimo metu prie altoriaus turėtume kaip čius
kaimyninių kolonijų: Cannocko vy rų. Lietuvių kuopų dalyvavimas gimnazi
B; Povilavičius — giedos religines gies galint didesnio skaičiaus lietuviškų kolo rai, būrys
on Trent svečių, su savo jos gyvenime, jų talka ir pasiaukojimas
mes. Deklamacija — Stankūnienės-Lau- nijų atstovų, kurie atskirų vietų lietuvių pirmininku Stoke
V. Andriuškevičium ir jo po šią įstaigą įkurdinant yra pasigėrėtinas.
ciūtės.
nia, netruko ir iš toliau atvykusių pavie Minėjimą įspūdingai pravedė gimnazi
Ne tik Londono lietuviai, bet ir artimes- vardu pasirašytų Pasiaukojimo aktą.
Marijos Šventėje sutiko dalyvauti J.E. nių lietuvių. Koloniją ir visą minėjimą jos direktorius d-ras Literskis, gimnazi
* nių apylinkių šį sekmadienį prašomi pa
savo atsilankymu pagerbė augšti svečiai jos kapelionas kun. d-ras Gronis, kūno
švęsti Marijos Garbei, dalyvaujant pa Vysk. J.C. Heenan ir beveik visi Anglijos iš
Londono — p.p. Balickai, p.p. Varkalai kultūros mokytoja ir bendrabučio vedėja
lietuviai kunigai. Taipgi atvyks didelis
maldose ir Akademijoje.
ir W-tono kolonijos kapelionas kun. A. p. Grinienė bei muzikos mokytojas p.
Škotijos lietuvių šv. Cecilijos choras.
*****
kuriems minėjiman susirinkę Motgabis.
Kviečiame Marijos Šventėje dalyvauti Kazlauskas,
atsilankymą buvo nuoširdžiai dėkingi.
CENTRINIO SKYRIAUS METINIS
D-ras Literskis išsamioje paskaitoje
ko daugiausia lietuvių, rengiant specia užKuklų
minėjimą
skyr. pirminin vaizdžiai ir giliai pavaizdavo lietuvių tau
SUSIRIKIMAS
lias išvykas autobusu ir atvykstant pavie kas K. Žukauskas, atidarė
primindamas
susirin

kūrimąsi, Lietuvos po
DBLS Centrinio Skyriaus Valdyba spa niais. Iš toliau atvažiavusiems pamaitinti kusiems garbingą Lietuvos praeitį, pa tos valstybingumo
vaidmenį Europos istoriniame fone,
lio mėn. 17 d„ sekmadienį, 3 v. p.p. šau St. Ann's Klube veiks lietuviška valgykla. kviesdamas paskaitos skaityti Pasiuntiny litinį
paskutinio Lietuvos pavergimo prasmę,
kia metinį skyriaus narių susirinkimą.
Marijos Šventės Bradforde proga Ni bės patarėją V. Balicką, kuris savo kruop išdavas ir lūkesčius tėvynės išlaisvinimui.
Centrinio skyriaus valdyba prašo savo dos spaustuvėje atspausdintas specialus ščiai paruoštame žodyje įdiegė vilties, Kaipo
ir būtiną tremties lietuvių
narių negalinčių atvykti susirinkiman, leidinėlis „Bradfordo lietuviai ir Marijos kad Lietuvos laisvę atgausime, jei šito pa pareigąypatingą
kovą už lietuvybės iš
siūlyti kandidatus i skyriaus valdomuo šventė“. Turinyje: Leeds Vyskupo sveiki tys norėsime. P. Varkala savo žodyje ra laikymą atžymėjo
jaunojoje
kartoje. Tuose lietuvy
sius organus. Rinkimai, kaip ir pereitas nimas, Programa, str. Marijos Metai, Ma gino išlikti lietuviais, konkrečiai nurody bės išlaikymo rėmuose
Vasario 16 Gimna
metšis, įvyks korespondentiniu būdu.
rija kalba pasauliui, Šv. Cecilijos choras, damas kelius, kuriais lietuviai turį eiti. zijos likimas yra toks reikšmingas, kad
Centrinio Skyriaus Valdyba
Bradfordo liet, katalikų bendruomenė ir Minėjimas baigtas susikaupimu, sugie- jos tolimesniu išlaikymu turi gyvai susi
k. Atskiro egz. kaina •— 1/6.
*****
dant Tautos Himną.
rūpinti visa laisvojo pasaulio lietuvių vi
Linksmosios dalies metu Tautos Fon suomenė.
Šventės ir leidinio reikalais kreiptis
KAS GALI STOTI Į DARBO KUOPAS?
dui
surinkta
net
22
svarai,
4
šil.
ir
5
d.
kapeliono adresu: 21. Ann Place, Brad
Po paskaitos žemesniųjų klasių moki
Susirinkusieji duosniai aukavo ir taip pat nių poros, labai grakščiai atliktu suktiniu,
I sargybų ir darbo kuopas Vokietijoje ford 5.
gausiai
pirko
kuklios
loterijos
biletus.
priimami asmenys, gyvenantieji Vakarų
Bažnytinis komitetas ir
pradėjo darnią deklamacijų, tautinu šo
Sekmadienį, St. Patrick's bažnyčioje, kių ir dainų pynę. Po pranešėjos, moki
Vokietijoje ir turintieji galiojančius, Vo
kapelionas
buvo
pamaldos
už
Lietuvą,
kurias
laikė
kietijoje išduotus asmens dokumentus:
nės Kelerytės, įvadėlių, labai gražiai mer
*****
kun. A. Kazlauskas. Pamaldose dalyvavo gaičių ir berniukų buvo padeklamuoti
Reiseausweis arba Fremdenpass.
visa W-tono kolonija.
Gyvenančių kitose valstybėse šiuo me
LEIDINĖLIS MARUOS GARBEI
eilėraščiai, vyr. klasių berniukų ir mer
tu į kuopas priimti nebegalima
gaičių pašokti šokiai, o gimnazijos choras,
*****
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Marijos Šventės Bradforde proga Nidos
r
'
Juozas Venckus
vadovaujant mok. Motgabiui, davė gra
spaustuvėje
atspausdintas
specialus
leidi

Capt
LS
žiai nuskambėjusias dainas.
SPORTAS
„TIESA
“ APIE TARYBINIUS
nėlis „Bradfordo lietuviai ir Marijos šven
Baltic Liaison Officer
Pavėlavusiam į minėjimą gimnazijos
DIREKTORIUS
tė
“
.
Turinyje:
Leeds
Vyskupo
sveikini

*****
Wolverhamptono sporto klubo „Viltis" svečiui, vyr. amerikiečių armijos vakarų
mas, Programa, str. Marijos metai, Mari krepšininkai,
Atsisėdęs į „Puntuko“ įmonės direkto
srities
kapelionui,
kun.
pulk.
lt.
Kennedy,
po
to,
kai
jie
buvo
priimti
PADIDINO DEVIZU SUMAS
ja kalba pasauliui, šv. Cecilijos choras, i anglų krepšinio lygą, pradėjo kovoti dėl buvo nakartoti šokiai.
riaus kėdę. Žukas iš karto pasijuto, kaip
Britų Finansų Ministerija paskelbė, kad Bradfordo liet, katalikų bendruomenė ir lygos pirmenybių. Wolverhamptono lietu Po minėjimo kukliame pobūvyje, daly savo dvare.
. nuo š.m. lapkričio 1 d. keliaujant į užsie- kt. Atskiro egz. kaina — Išil. 6 d.
viai, nežiūrint kokio amžiaus jie bebūtų, vaujant Krašto Valdybos nariams, Simo — Aš — direktorius, vadinasi, įmonė —
?nio kraštus, bus galima suaugusiems iš*****
nuoširdžiai remia savo kolonijos sporti naičiui ir Glemžai, Tėv. Bernatonių!, di mano, planas — mano ir darbininkai —
įsivežti 100 svarų, o iki 12 metų vaikams
ninkus gausiai rinkdamiesi žadimų ste rektoriui d-rul Literskiui, kuopų vadams mano. Nuo šios dienos viskas bus taip,
ft— 70 švarų. Taip pat yra tam tikri palenVAIKŲ SEKMADIENIS
ir ryšių karininkams, kapt. Venckui, ma kaip aš panorėsiu. Aš čia tuoj padarysiu
bėti.
■gvlnlmai, keliaujant į Skandinavijos kraš
š.m. spalio 4 d. „Viltis" žaidė pirmąsias jorui Augustaičiui, pulk lt. Sutkui ir ki tvarką... — oriai pareiškė naujasis įmo
Spalio
3
d.
Bradforde
St.
Ann's
bažny

tus.
su Bridgnorth RAF ko tiems svečiams buvo pareikšta padėka nės vadovas.
čioje buvo tikra vaikų šventė: jau nuo vi lygos rungtynes
Ir pradėjo tvarkytis.
*****
Klubas pasirūpino 44 vietų auto pabaltiečių ryšių karininkui prie ameri
durdienio jie rinkosi — didesni ir mažes manda.
busą, kurį labai greit užpildė wolverhamp kiečių armijos, kapt. Venckui, už jo išrū — Su planu šį mėnesį blogai, draugas
MEDVILNĖS DARBININKAMS
ni — iš plačių apylinkių ir didesnieji tuoj toniečiai.
direktoriau,
— atsargiai pranešė buhalte
norį matyti rungtynes, kurios pintą amerikiečių armijos dovaną Vasa
ėjo prie klausyklų išpažinties, kad jų pa įvyko Bridgnorth
PAKELTAS ATLYGINIMAS
rio 16 Gimnazijai — 3.000 DM vertės ba ris.
RAF
stovykloje.
siaukojimas Nekalč. Marijos Širdžiai bū
— Ką? Plano neįvykdėme? Mano pia
„Vilties“ penketukas, latvių komandai rakus.
Medvilnės darbininkams, dirbantiems tų nuoširdesnis. Pamaldų metu vaikai baž
Už šiuos du barakus varžytynėse jau nas turi būti visada įvykdytas, ir kad aš
yerpyklose ir kitoje šios rūšies pramonė nyčioje užėmė pirmąsias suolų eiles, o susilikvidavus sutvirtėjęs dviem latviais,
tokių verkšlenimų negirdėčiau.
je, nuo šios savaitės pakeltas 6 procentais kartu su jais buvo ir jų mokytojai. Prieš gerais gynikais. „Vilties“ puolėjai turėjo buvo įsiūlyta iš viso 3.000 DM. kai jie bu daugiau
nurodymu prie plano bu
savaitinis atlyginimas, šis pakėlimas pa pačias Mišias, kapelionui apsirengus li šį kartą laisvas rankas puolimui, todėl vo išimti iš varžytynių ir Kaiserslautern voDirektoriaus
apie 37 tūkstančiai rublių.
lies 290 tūkstančių dirbančiųjų. Vyrams turginiais rūbais, jie garsiai pakartojo rungtynės buvo labai, gyvos ir įdomios. Detachment Commanding Office'io įsaky —prirašyta
Na, matote... štai planas jau ir vir
savaitėje padidėja 10 ši. ir 9 d., moterims krikšto pažadus. Tuoj po Pakylėjimo, kai Mūsiškiai laimėjo be didelių sunkumų mu padovanoti Vasario 16 Gimnazijai.
Barakai bus atvežti, ir pastatyti gimna šytas. Ir premiją gausime, o jūs „neįvyk
— 7 ši. atlyginimas. Profesinės sąjungos nutilo vargonai ir giesmės, visų vaikų — 50:28 pasekme.
dėme,
neįvykdėme...“ Aš jus išmokysiu
Žaidė ir taškus pelnė: A. Eitmanas — zijos sklype taip pat kuopų jėgomis. Jie
reikalavo 10 procentų padidinimo, tačiau vardu Just. Bavarskis, St. Bede's koledžio
kaip reikia planus vykdyti! — pareiškė
.darbdaviai nesutiko su šitpkių ręlkalavi- mokinys, skardžiu balsu perskaitė pasiau 22. V. Kelmistraitis — 16, V. Manga — labai patarnaus gimnazijai, kuriai patal direktorius
visiškai suglumintiems buhal
'mu. Ginčą sprendė tribunolas, pripažin- kojimą Nekalč. Marijos širdžiai: „Į. kągi 12, V. Kamilavičius — 0, I. Vanagas — pų stoka yra vienas iš didžiausių rūpes terijos darbuotojams.
damas 6 procentais padidinimą, šios rū mes, našlaičiai, tiesime išvargusias ran 0, B. ViUūnas —0 L. Banaitis — 0. V. čių.
Su nemažesne energija naujasis vado
■**»**
šies pramonėje dirba nemažas skaičius kas? Tik į Tave, tremtinių Motina!“ Prieš Klyvis — 0.
vas ėmėsi tvarkyti ir kadrų reikalus.
Sekmadienį, spalio 10 d.. „Viltis" daly
lietuvių įvairiose šio krašto viettose.
pat pamokslą pasiaukojimo intencija visi vauja
Įmonėje normuotoju dirbo buvęs san
VARGO MOKYKLOS VOKIETUOJE
apygardos žaibo turnyre, Volves
*****
choru sukalbėjo Sveika Marija. Pamoks vartininko
dėlininkas drg. Jevdokimivas. kuris, aiš
Bert Williams _ skirtai taurei
Švietimo
Komisijos
prie
LIT
narys
P.A.
lo
metu
kapelionas
pasidžiaugė
mūsų
vai

ku,
šiam darbui nebuvo pasiruošęs Jo
UOSTO DARBININKŲ STREIKAS
kų susiklausymu ir priminė rožančių bei laimėti. Jei šią taurę musų krepšinin Venclauskas, ėjęs Vokietijos LB švietimo „normavimas“ valstybei brangiai atsiėjo,
Keliolika tūkstančių Londono uosto dar maldą kaip mūsų dvasinius ginklus. Visi kams pavyktų laimėti — ji gali būti pa inspektoriaus pareigas, rašydamas apie ir
ministerijos nurodymu Jevdoklmovas
bininkų sustreikavo prieš savaitę, taip va vaikai savo šventės atminimui gavo po krikštyta lietuvišku vardu. Tai graži bū dabartinę Vokietijos vargo mokyklų pa buvo
nuimtas nuo pareigų.
tų mūsų krašto propaganda kurią, reikia dėtį. šitaip apibūdina tų mokyklų išlaiky — Nuo
dinamuose karališkuose dokuose dėl dar lietuvišką medalikėlį.
ryt dienos būsi mechanikas. ~‘pasakyti, ir dabar „Vilties'1 krepšininkai mo problemą:
bo sąlygų, iškraunant mėsą. Prie streikuo
'
Po pamaldų gražus būrelis vaikų su atlieka. Pvz., per paskutines rungtynes (Vargo mokyklos negauna jokios para pareiškė Jevdokimovui direktorius.
jančių prisidėjo Stevedores Dokers Union
kurio laiko direktorius jį atleido Ir
sąjungos darbininkai, reikalaudami uosto kapelionu, mokytojais, o paskui ir su vi jie RAF krepšininkams įteikė dovanų po mos nei iš vokiečių įstaigų, nei iš tarptau iš Po
šių pareigų.
lietuvišką vėliavėlę, o už tai RAF vyrai, tinių organizacijų. Vienintelis jų išlaiky
darbininkams atlyginimą. Dėl šio 130 pre sais namiškiais nusifotografavo.
Mechaniko pareigos — atsakingos,
*****
rungtynėms pasibaigus, suruošė ne tik mo šaltinis yra užjūrio tautiečių aukos. čia—reikia
kybos laivų liko neiškrauta, o per 100 lai
specialisto su augštuoju moks
mūsų krepšininkams^ bet ir Wolverhtamp- Jos gaunamos neorganizuotu būdu, bet iš
vų stovėjo uoste, laukdami pakrovimo.
lu.
Paskirsiu
drg. Feiginą ir
ATŽALYNAS
AUGA
tono ekskursantams jaukų priėmimą.
, ''
*****
prašomos atskirais laiškais arba gauna bus tvarka. — mechaniku
nusprendė direktorius.
L-nis.
mos
atsitiktinai.
Kiekvieną
auką
seka
pa

Spalio 2 d. St. Ann's bažnyčioje kapelio
Drg. Feigina iš tikrųjų-baigusi aukštąjį
LONDONO LIETUVIŲ JAUNIMAS
dėka, dažnai iš dviejų vietų: iš Krašto mokslą
nas pakrikštyjo pirmgimę Kazio ir Onos
— juridinį institutą. Apie rašo
RUOŠIA
Valdybos
ir
pačios
mokyklos.
Žiūrint
į
ROCHDALE
Buržinskaitės Šilininkų dukterį Zitą Žibu
mosios mašinėlės mechaniką ji šiek tiek
Vokietijos
Vargo
Mokyklas
kaip
į
vieną
tę. Krikšto tėvais buvo Juozas ir Rima
RUDENS VAKARĄ
tačiau i cechus ji nė nebandė
Spalio 9 d., šeštadienį, 10 vai. ryto St. iš lietuvybės išlaikymo veiksnių, būtų .tiks nusimano,
nueiti. Ir iš tikrųjų, ką gi tėb veikti teisi
Londone gyvenąs lietuvių jaunimas, spa Bružinskai.
lu. kad užjūrio kraštuose gyveną tautie ninkui,
Patrick's
bažnyčioje
bus
laikomos
kelear šiaip ar taip, tarp baudžiamo
lio mėn.-15 d., šeštadienį. Lietuviu Na Spalio 3 d. po lietuviškų pamaldų toje rios Mišios už buv. rochdaliečio a.a. S. čiai pasiimtų naštą organizuotu būdu rink
muose ruošia pirmąjį šiės rūšies rudens pačioje bažnyčioje buvo pakrikštyta p. VALIUKĖNO vėlę, šiomis Mišiomis pasi ti aukas pastoviam mūsų mokyklų išlai jo kodekso ir staklių greičių dėžės yra
šioks
toks
skirtumas...
vakarą. Vakaro metu bus premijuota mer Elvikių dukrelė Onutė, dviejų vyresnių rūpino velionio brolis ir giminaitis Br. kymui, kaip tai gražiai daro Kanados
cecho viršininkas Obuchogaitė ar ponia, skoningiausiai apsirengusi broliukų sesutė. Krikšto tėvais buvo p. Kviklys, kurie gyvena JAV.
Lietuvių Bendruomenė per savo Šalpos vasMechaninio
sunykęs pasiskundė direktoriui darbi
Dičpetriai.
šiam vakarui.
Velionio
draugai
ir
pažįstami
kviečiami
Fondą.
ninku komjaunuoliu Tobolovu. NeįsigilinGražu, kai mūsų atžalynas plečiasi ir dalyvauti šiose gedulingose pamaldose.
Tam tikrų sunkumų sudaro ir gautų damas i reikalo esmę ir nesivargindamas
auga.
Kapelionas
Vargo
Mokykloms
aukų
paskirstymas.
MANCHESTERIS
patikrinti aplinkybes. Žukas nedelsiant at
*****
Dažniausiai aukotojai nori šelpti, kurią leido Tobolovą iš darbo. I reikalą įsikišo
CORBY
nors atskirą mokyklą ar net mokinį tie komjaunimo rajono komitetas. įrodęs di
SKELBIMAS
SERGA
siogiai. Tuo būdu yra pasitaikę, kad viena
kad komjaunuolis atleistas ne
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
I Corbio skyriaus metinį susirinkimą mokykla gaudavo pašalpų kai kuriais mė rektoriui,
pagrįstai. Tobolovą teko grąžinti į darbą,
Valdyba š.m. spalio 16 dieną, šeštadienį,
Rugsėjo 28 d. buvo nugabentas į Brad atsilankęs
Nottinghamo
apygardos
p-kas
nesiais
net
per
sodriai,
atsižvelgiant
į
tačiau
už
priverstinę pravaikštą jam ne
■ruošia savo klubo salėje linksmą
fordo St. Luk's ligoninę Jul. Chatkevi- K. Kudla, atsivežė ir šiam skyriui dova kuklias aukas, kurios iš viso buvo gauna
buvo atlyginta.
Šokių Vakarą
čius. Keletą savaičių ligonis liginosi na nų
—
šeštadienio
mokyklai
16
vertingų
o kitos mokyklos negaudavo nieko
Tekintojas — spartininkas drg. Pavlo- •
■ Gros Cleveland Hotel muzika ir veiks muose. tačiau savo gydytojo patartas per knygų, iš kurių mokytoja Perminienė su mos,
beveik nieko, — ir iš centro sunku vas nusiskundė, kad jam nesudaromos
puikus klubo bufetas.
sikėlė į ligoninę. Kadangi J. Chatkevičius darys mažos bibliotekėlės užuomazgą. Be arba
buvo nustatyti, kuri mokykla yra labiau darbui sąlygos. Direktorius į tai visai ne
Pradžia 6,30 v.v.
giminių neturi, būtų gera, kad laikas nuo to, K. Kudla įteikė mokyklos reikalams siai
reikalinga paramos. Tik kai Kana
dėmesio, ir drg. Pavlovas buvo
Klubo Valdyba
laiko jį aplankytų draugai ir pažįstami.
penkis svarus. Skyriaus valdyba yra dėkin dos Šalpos Fondas pradėjo platesniu mas kreipė
palikti įmonę.
ga o. K. Kudlai už dovanas, o Bukingha- tu remti Vargo Mokyklas, pašalpų paskir priverstas
— Gerai, kad pats išėjo, o tai vis tiek
mo skyriaus valdybai už padovanotas lie stymas pagerėjo ir įėjo į planingesnes aš jį būčiau išvaręs, — pareiškė Žukas.
tuvių kalbos gramatikas.
vėžes. Būtų tiksliau, kad visi aukotojai
Tačiau paklaustas apie įmonės pirmū
Negi be akomponiamento dainuosi būda Daugiau nesiaiškindamas, tautietis už
savo aukas nukreiptų į vieną centrą, kuris nus, novatorius direktorius moka pasiaiš
mas operos solistu...
lipo ant scenos. Visų akivaizdoje pasibu PRANCUZDA
pagal reikalą skirstytų jas atsikroms mo kinti:
Pianistė pakartojo įžangą. Šį kartą tru čiavo su mūsų Pakampiu. Iš tiesų, matyt,
kykloms ir duotų aukotojams atskaitomy — Ech, neturime mes tikrų gamybos
putį garsiau. Pasitaiko juk dainininkui geru draugu būta Kauno Operoje. Jeigu
bę. Kai kurių aukotoju, manymas, kad pirmūnų... Buvo pas mus puikus sparti
Mgr. Prof. Dr. J. B. KONČIUS
apsirikti. Ne juokas vienui vienam sceno Pakampis operos solistas, vadinasi, labiau
šelpiant vien Vargo Mokyklų mokinius ninkas — Pavlovas, bet ir tas išėjo...
je atsistoti prieš penkis šimtus porų akių galimas dalykas, ir jo prietelius — daini
jau išsisprendžia ir pati mokyklų išlaiky
BALF-o PIRMININKAS,
Tvarkant šitaip kadrus, darbo jėgos
kurios seka kiekvieną, kad ir menkiausį, ninkas. Gal jis vietoj Pakampio galėtų pa
mo problema, yra klaidingas, nes reika tekamumas oer metus pasiekė 40 procentų
APLEIDO EUROPĄ LAIVU
kūno krustelėjimą. Dabar jau viskas bus dainuoti? Ką gi dabar padarysi, kad Pa
linga lėšų patalpoms, kurui, šviesai, ra visų dirbančiųjų.
ILE DE FRANCE IŠ HAVRO.
all right — lengviau atsidūsome, bet mū kampiui balso stygos atsiderinusios. Mus
šomajai medžiagai ir bent kukliausiam
Įmonės direktorius Žukas nepripažįsta
sų Pakampis ir vėl už žvaigždžių neužsi tyliai ėmė graužti nusikaltusios sąžinės
mokytojų atlyginimui apmokėti.
valstybinės drausmės. Jis. pavyzdžiui,
Apleisdamas
Europą,
Jo
Prak.
Mgr.
kabina: vis apie tą patį lietuvišką žirgelį balsas. Argi ne mes kalti? Atsikalbinėjo
dar Vargo Mokyklų mo „nesutinka“ su etatų sąrašu, ir todėl žmo
ir prauliavotas kamanėles...
Pakampis. Nenorėjo nieko girdėti apie Prof. Dr. J. B. KONČIUS, buvo porai die Neišspręstas
pedagoginės pagalbos reikalas. nės, privalą dirbti cechuose, sėdi raštinė
Gal kartais jis tos arijos nemoka? Ne koncertą, o mes jį, galima sakyti, prievar nų sustojęs Paryžiuje, iš kur išvyko į USA kytojams
Kadangi dauguma esamų V.M. mokytojų je. Direktorius „ištaisinėja'1 ir užmokes
buvo pasirinkęs. Gal čia pianistės klaida? ta į sceną atsitempem. Gal iš tiesų Gold š.m. rugsėjo 28 d. rytą. Mgr. Prof. J. B. yra
neprofesionalai. tai. nors jie dirba čio už darbą tarifų sąrašą, savo nuožiūra
Gelbėdami situaciją, ėmėme šaukti pianis Diggers oras jo balso tembrui netinka... KONČIŲ išlydėjo stotyje Lietuvos Atsto mokyklose
nuoširdžiai, bet dėl stokos me nustatinėdamas darbo užmokestį visai ei
Pradėjom atakuoti nepažįstamą tautie vas Prancūzijoje Dr. S. Bačkis. BALF-o todinių žinių
tei:
neišvengia klaidų, kurios lei asmenų. Čia nustatyta neteisinga tvar
įgaliotinis, L. K. Misijos Direktorius Kun.
— Duok kitą! Užteks tu žvaigždžių!... tį, o tas sumišęs teisinasi:
mažina jų darbo našumą. Todėl yra būti ka, kad dirbančių mokinių darbo užmo
Dr.
F.
Jucevičius
ir
Prancūzijos
Lietuvių
Pianistė pavartė išmargintus gaidų la
— Na ką jūs, gerbiamieji, aš balso ne
na, kad Vargo Mokyklų mokytojai būtų kestis išmokamas apmokantiems juos
pus. Pasidėjo naują kopiją. Jos pirštai, turiu. Operoje, tiesa, buvau. Mudu su Pa Bendruomenės Pirmininkė p. O. Bačkienė. patyrusio pedagogo aplankomi ir jų dar darbininkams.
Savo trumpo vizito metu Paryžiuje Mgr bas instruktuojamas. Gal reikėtų Vargo
mikliai bėgiodami baltais klavišais, mus kampiu kartu sceną šluodavom...
Įmonėje visiškai nėra techniškai pa
Prof. Dr. J. B. KONČIUS buvo susitikęs Mokyklas pavesti Vasario 16 Gimnazijos grįstų normų, jas nustato „iš akies“ nor
perkėlė į Bizet „Carmen" — „Gėle, kur
Scenos
šlavėjai?!,..
Ne!
Negali
būti!
Mėsu
CARE
organizacijos
vadovybe
Europo

man dovanojai"... Graži arija.. Bet mūsų
su cecho viršininku.
protestuoti, aiškinti, kad mūsų Pa je, su N. C. W. C. organizacijos Vyr. Di priežiūrai. Ji. turėdama kvalifikuotų mo muotojas
Pakampis ir vėl su žodžiais nesusigaudo. ginom
šaltkalvis šuškevičlus pavyzdžiui gavo
operos solistas. Nepažįstamas tau rektoriumi Mgr. SWANSTROM'u, tos or kytojų, galėtų lengviau jas instruktuoti ir tokią
Žiopčiojo, žiopčiojo, kaip žuvis ištraukta kampis
„normą“, kad jis lengvai įvykdė
mostelėjo ranka ir išsivedė Pakampi. ganizacijos Vyr. Delegatu Europoje p. jų darbą stebėti bei derinti. Tai būtų juo net 1500
iš vandens, o kada pagaliau išsižiojo kaip tietis
procentų. Tokiu būdu išeikvobaigėsi mūsų pirmasis operų arijų NORRIS, tos organizacijos atstovu Pran labiau naudinga, kad Vargo Mokyklos jama nemažai
reikiant — ir vėl apie pragertą žirgelį... ir Taip
valstybės lėšų.
natūralų tai pačiai Gimnazijai prieauglį.
lietuviškų
dainų
koncertas
Gold
Dig

Nežinau, kaip tas koncertas būtų pasi gers mieste. Netekus vienintelio operos cūzijoje p. J. B. McCLOSKEY, Lietuvių
„Puntuke“ materialinių vertybių saugo
Vien mokyklų lankymo nepakanka. Bū
baigęs, jeigu ne vienas tautietis iš salės solisto, kultūrinį gyvenimą vėl užgriuvo Bendruomenės Prancūzijoje Valdybos Pir tų labai naudinga, jei pajėgtumėm kartą jimas ir apskaita organizuota blogai, ne
gilumos:
tiršta rudens migla. Nebėra nei Lietuvių mininke p. O. Bačkiene. L.K. Misijos Di į metus sukviesti mokytojus į pedagogi kovojamą už savikainos sumažinimą. San
— Antanai, kam jie čia tave dabar kan Moterų Kultūrinio Prisikėlimo, nei Za- rektoriumi Kun. Dr. F. Jucevičiumi ir nius kursus, kur jie susipažintų su moky dėliuose — tvarka lyg po žemės drebėji
įgaliotiniu Prancūzijoje p. Dr. mo metodais, vaiko psichologija ir kito mo, cechuose — sprandą galima nusisuk
kina? Ar žmogų užmušei?
Sambūrio, nei Keturlapio Do BALF-o
Bačkiu. Su jais aptarė lietuvių emigra mis pedagoginėmis problemomis. Atsidū ti.
Atsisukom į nepažįstamą tautietį. Tau krastijonų
bilo Draugijos, nei Spekuliantų Sąjungos; S.
tiečiui dėl mūsų visų netikėtai skiriamo netgi ir Prisiekusių Pijokų Sekcija baigė cijos šalpos klausimus Prancūzijoje.
Direktorius piktinasi:
rus visai naujose sąlygose, ir profesiona
dėmesio pasidarė truputį nesmagu,
— Pas mane daug visokių biaurybių
Sekmadieni, Mgr. Prof. Dr. J. B. KON lui mokytojui susidaro sunkumų surasti
savo egzistencijos dienas. Sulaukę aukso
— Mes su Pakampiu geri draugai, — ieškotojų transporto, dabar mes beviltiš ČIUS, kartu su Dr. S. Bačkiu ir L.B-nės metodą, kaip svetimoje aplinkoje augantį dirba. Jie tik skųstis moka, šmeižti mano
paaiškino. — Skaičiau laikraštyje, kad kai lakstome tarp naujai atvykusiųjų, Prancūzijoje Pirmininke p. O. Bačkiene vaiką išlaikyti lietuviu. Pasidalinimas gera vardą, o dirbti nenori. Už tai čia ir
bus koncertas, tai ir atvažiavau. Nuo pat ieškodami operos solisto...
aplankė ligoninėje sergančia džiova stu patyrimais, susipažinimas su bent elemen kimba paskui prie manęs už visokius ne
Kaimo dienų nebuvom sustikę. Sakau,
dentę A. B. Strankauskaitę ir jai įteikė tariausiais pedagoginiais metodais būtų būtus trūkumus...
„Kolektyvinė Prausykla"
pasišnekėsime, burnelę išmesime...
asmeniškai BALF-o dovanėlę 3.500 fr. fr. didelis palengvinimas mokytojui — sa
„Tiesa“. 1954. 6. 29.
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PLUNKSNAQRAUZIO
Kaip šio krašto etiketas reikalauja, su
siradęs vizitinėje kortelėje pažymėtą gat
vę ir namo numerį, ne skambučio sagutę
spūstelėjau, bet virpančiomis rankomis
du kartus stuktelėjau sunkia liūto galva
Į metalinę plokštelę, Įtvirtintą tam tikslui
duryse. Po valandėlės prasivėrė juoda
spalva dažytos sunkios durys, ir jose sto
vėjo mano išgelbėto šunelio šeimininkė,
dėkingumui pareikšti pakvietusi mane
šiam vakarui.
Neabejojau, kad ji buvo pasiruošusi,
nes svečių kambaryje, nežiūrint saulėto
ir šilto popiečio, „sitingrumo“ židinyje
degė anglys, o apvalus, žemas staliukas
buvo padengtas arbatai. Kadangi iki pir
madienio niekas nė žodeliu nepatarė, ką
tokiais atvejais reikia su šeimininke kal
bėti, pastudijavęs tuo klausimu atitinka
mą literatūrą, išmokau atmintinai... apie
orą. Juk apie jį šiame krašte kalbama ir
rūmuose, ir angių kasyklose, ir gatvėse,
ir priėmimuose, žinodamas, kad ir tūlas
skaitytojas gali, kartais, atsidurti mano
padėtyje, čia pacituosiu mūsų pasikalbė
jimą, kad ir jis galėtų ateičiai išmokti.
Prisipažinsiu, šį pasikalbėjimą išmokau
iš vieno užsieniečiams skirto ,,vadovėlio“.
Kadangi, kaip jau paminėjau, tą minutę
švietė saulė, todėl iš karto ir prasidėjo
mūsų nepaprastai įdomus tuo klausimu
pasikalbėjimas:
— Lovely day, isn't it?
— Isn't it beautiful?
— The sun...
— Isn't it gorgeus?
— Wonderful, isn't it?
— It’s so nice and hot...
— Personally, I think it’s so nice when
it’s hot — isn't it?

— I adore it — don t you?...
Mano lady, pamačiusi, kad aš visdelto
jau, taip sakant, esu pagarbos vertas forineris, pavaišino mane plačiame stikliu
ke ant dugno vos Įžiūrimu lašeliu brandy.
Už šį vaišingumą atsidėkodamas, nuta
riau ištuštėjusius puodukus papildyti ar
bata ir, pagal forenerišką papratimą, pir
ma Įpyliau rudąjį skystį, o vėliau iš sidab
rinio indelio pieną, šitoksai mano elgesys
pagadino visą vakarą: pasirodo, kad pa
dariau nusikaltimą, kurio, tikriausiai, nie
kas nebuvo padaręs šiuose namuose, šei
mininkė labai nuliūdo ir arbatos negėrė,
pastebėdama, kad tai Įžeidimas tradici
jos. Šitokiai nuotaikai susidarius, dėkoda
mas už labai gražų vakarą, skubėjau pro
duris. Žinoma, lauke jau lijo, todėl šia
proga tarpduryje mes dar šitaip pasikal
bėjome apie orą:
— Nasty day, isn't it?
— Isn't it dreadful?
— The rain.. I hate rain...
— I don't like it at all. Do you?
— Fancy such a day in October. Rain
in the morning, then a bit of sunshine,
and then rain, rain, rain...
— I remember exactly the same Octo
ber day in 1936...
— Yes, I remember too...
— Or was it in 1928?
— Yes, it was.
— Or in 1939?
— Yes, that's right...
Po šito duryse pasikalbėjimo, visdėlto
mano vaišingos lady nuotaika pasitaisė ir,
man atrodė, kad ji man pasakė, jog kitą
kartą mes vėl pasimatysime...

„TODĖL, KAD BUVAU IDIOTAS”
Turtingas ar vargšas, darbininkas ar
kunigas, vyras ar moteris — šiandien kal
ba ir skaito apie atominius ir vandenilio
ginklus, tykojančius kiekvieną valandą
milionų žmonių gyvybių, tykojančių su
naikinti ne viename krašte, bet gal visoje
žemėje visą, ką žmonija per amžius kūrė,
statė, lipdė sau ir būsimosioms kartoms.
Keista, bet juk ir tuos viską naikinan
čius ginklus taip pat sukūrė žmogus, žmo
gus. kyrio smegenys savo pranašumu iš
siskyrė iš milionų ar miliardų jo brolių.
Susipažinkime iš arčiau su vienu iš tbkių
mokslininkų dirbusiu Amerikos atominės
energijos srityje, Los Alamos atominių
ginklų įmonių vadovu, prof. R. Oppenheimerių, kurio byla nuskambėjo visame pa
saulyje.
Sis mokslininkas gimė Amerikoje, bet jo
kilmės šaknys siekia Frankfurtą, patriar
chalinę žydų šeimą, tačiau jau prieš du
šimtus metų tos šeimos tradicijos buvo
suvokietėjusios.
Prof. R. Oppenheimeris. buvo kaltina
mas specialios komisijos, 'kuri pakviestą
tam reikalui ištirti po Mac Garthy prane
šimo, kad Amerika dėl sabotažinių veiks
mų pavėlavo su vandenilio bombos pagal
minimu pusantrų metų, kas per tą laiką
leido Rusijai pralenkti JAV. Kiek vėliau,
turint galvoje, kad šiai komisijai vadova
vęs Mac Garthy, susidarė šitiems reika
lams ištirti antroji, taip vadinama Special
Personnel Security Board komisija. Tiek
viena tiek ir antroji komisija šių metų
birželio mėn. nusprendė, kad prof. Oppen
heimeris yra lojalus be jokių abejonių,
niekad nepadaręs jokių nusikaltimų savo
darbo srityse, kad visada buvęs visiškai
diskretiškas, bet, nežiūrint šito, abiejų ko
misijų nuomonė buvo ta, jog jam toliau
nebegalima leisti dirbti slaptame atomi
nės energijos darbe.
Abi komisijos dirbo pagal visu nuosta
tus. neiškrypdamos nuo tiesos ir teisingu
mo. Oppenheimeris abiems komisijoms
padarė nuoširdžius parodymus. Iš jų pa
aiškėjo, kad Oppenheimeris jau nuo pat
jaunystės dirbo išimtinai mokslinį darbą,
juo domėjos , ir jam buvo pasišventęs, nie
ku kitu nesidomėdamas. Vienintelė jo pramoga buvusi sanskrito studijos. Nieko ne
žinojo nei apie politinę, nei ekonominę
padėtį. Neskaitė laikraščiu nei jokių kny
gų, išskyrus liečiančias jo mokslo sritį.
Apie ūkinę Amerikoje krizę, 1929 metais
vos neprivedusią kraštą prie revoliucijos,
jis tesužinojo po keliolikos metų, o prezi
dento rinkimuose pirmą kartą dalyvavo
1936 metais. Tie metai, kaip paaiškėjo,
kaip tik ir buvo jo gyvenime lūžio metais,
nes jis tada sužinojo apie žydų persekio
jimą Vokietijoje. Ir ši žinia jį pasiekusi'
su trijų metų pavėlavimu. Keista, kad jis,
neturėjęs jokių ryšių su visuomeninkais ir
politikais, nedaug ką žinojo ir apie žydus,
bet; vis dėlto, šis klausimas jam parūpo
ir ėmė galvoti apie tuos pavojus, kuriuos
gali .atnešti fašizmas. Tuo metu Ispanijo
je vyko pilietinis karas. Oppenhauris pri
ėjo išvados, kad „antifašistiniai“ elemen
tai. kovoją Ispanijoje atneš pasauliui išgel
bėjimą. O nuo šitokios galvosenos jau nebedidelis žingsnelis ir Į komunizmą. Ta
čiau Į komunistų partiją jis neįstojo, bet
kai Amerikoje veikė įvairūs taip vadina
mieji „frontai“ (bepartyv. organizacijos),
kurios rėmė komunistus, Oppenhaueris la
bai duosniai rėmė „frontus“ savo pini
gais ir buvo artimuose ryšiuose su „fron
tų“ veikėjais, kuriu tarpe jau nebetrūko
ir komunistų, neišskiriant jo žmonos ir
taip pat antrosios kandidatės Į žmonas. Su
komunistais jis draugavo ir 1942 metais,
kada buvo Los Alamos atominių fobrikų
viršininku. Tais metais vienas šitokios rū
šies draugti atkreipė jo dėmesį, kad būtų

labai gera, jeigu jis suteiktų kai kurių ži
nių ir sovietų mokslininkams. Tai būtų
kaip tik pasaulinis bendradarbiavimas šio
je mokslo šakoje. Oppenheimeris be jokių
svyravimų atsisakė šitai padaryti. Jis jau
tė, kad šitoksai siūlymas nesąs tinkamas.
Tik po kelių mėnesių jis Įsitikino, kad
apie šitokį siūlymą jis turįs pasisakyti
saugumo organams, o dar ilgiau jis galvo
jo, ar reikia išduoti savo draugo pavardę.
Ir, kai pagaliau tai padarė, tai dar ir vė
liau bandė vis vien išgelbėti savo draugą.
Kai -komisija jo paklausė, kodėl taip pasi
elgęs, Oppenheimeris atsakė: „Todėl, kad
buvau idiotas“
Vienas svarbiausių Oppenheimeriui kai
tinimų — jo nenoras pagreitintu laiku pagaminti vandenilio bombą. Ir šis kaltinimas buvo teisingas, kadangi mokslininkas
buvo priešingai nusistatęs šiam projektui,
tačiau nėra jokių įrodymų, kad jis vado
vautus! politiniais tikslais, kitaip sakant,
noru, talkininkauti sovietinei Rusijai. Aps
kritai, jis buvo pesimistiškai nusiteikęs
dėl šio projekto, ką ir abi komisijos pripa
žino, kad jis klydęs savo įsitikinime, bet
nekenkęs.
(
Taigi šitaip maždaug atrodo iškarpėlė
Oppenheimerio bylos, kuri iškėlė proble
mą: ar galima už tai kaltinti ir bausti ši
žmogų? Jei į šį klausimą galima būtų vi
siškai abstraktiškai atsakyti — būtų leng
va ir padaryti išvadas: — jei teismas žmo
gų išteisino, nevalia jo pasmerkti. Tačiau
šis klausimas nėra toks paprastas, jau
vien todėl, kad atominės energijos mokslo
darbai yra prieinami ir suprantami tik ne'
daugelio elitinių smegenų žmonėms, todėl
vien šis faktas nepaprastai apsunkina kon
trolę atomą suskaldžiusių smegenų, gami
nančių jėgas, kurios įgalina jiems pasuk
ti žmonijos likimą jų norima kryptimi.
Atseit, reikia būti labai atsakomingos są
žinės žmogui, dirbančiam šioje srityje.
Todėl, pagalvokime tik apie tuos moksli
ninkus ir jų nusikaltimą, kurie išdavė ši
to ginklo paslaptis, pasaulį užkariauti pa
siryžusiam raudonajam imperializmui? Ir.
kaip dabar aiškėja, ši išdavystė įvyko to
dėl, kad vakarų demokratijos dėl savo
„demokratiškumo“ nesugebėjo tinkamai
apsaugoti tų mokslininkų ir tos rūšies
mokslo, kuris turėjo būti apdraustas išim
tina teise, taip, kaip pvz. nusileidžiant Į
kasyklas kiekvienas ten įeinąs yra tikri
namas ar neturįs su savim degtukų, ne
paisant ar jis būtų darbininkas, ar direk
torius. Kai dabartinės D. Britanijos kara
lienės vyras Edinburgo kunigaikštis kaž
kuria proga nusileido Į anglių kasyklas,
jis taip pat buvo patikrintas, ar neturįs su
savim degtukų. Ir niekas nepalaikė šito
kios kratos už karališkosios šeimos įžeidi
mą. Šiandien gal ir tie mokslininkai, nu
vežę Maskvon atominės energijos oaslaptis. į klausimą, kodėl taip padarė, atsaky
tų: „Todėl, kad buvome idiotais“, bet ar
nuo šito pasauliui sunaikinti grėsmė da
bar sumažėtų? Sakoma, kad žmogui klys
ti yra žmogiška, bet kas už šias klaidas
sumokės?
Aitvaras
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FORMOZA - KARO ŽIDINYS
SALA, KURI AMERIKAI KAŠTUOJA
100 MILIONŲ METAMS

Formozos sala, kuri šiuo metu dažnai
vėl minima didžiojoj pasaulio spaudoj,
amerikiečiams kaštuoja kas metai per
šimtą milionų svarų: šitokia pagalba JAV
teikia Chiang-Kai-sheko armijai ir išsigel
bėjusiems nuo komunistų kiniečiams, gy
venantiems Formozoje ir taip pat senie
siems tos salos gyventojams, kurių viso
Formoza turinti apie septynis milionus.
Chiang Kai-sheko armija su daro 600
tūkstančių vyrų. Ji gerai apmokyta ir pa
ruošta kautynėms. Armija paskirstyta į
21 divizijas. Oro pajėgas sudaro 700 lėk
tuvų, kurie paskirstyti j 9 oro grupes. Lai
vynas mažas. Formoza ir kitos nacionalis
tų laikomos salos stipriai parengtos gyny
bai: stipri priešlėktuvinė ir pakrančių ar
tilerija, svarbesnės vietos užminuotos.
Įrengti geri aerodromai ir lėktuvams nutūpimo vietos, pravesti nauji kariniai keliai.

Nuo komunistų valdomos Kinijos Formoza yra apie 160 mylių nuotolyje, Pagrindinės komunistų invazinės jėgos yra
sutelktos arba telkiamos ties Formoza ir
mažesnėmis salomis, kuriose Įsitvirtinę
Chiang Kai-heko armijos kariai. Raudo
nųjų aviacija apginkluota rusiškais nai
kintuvais MIG-15 ir naujaisiais bombone
šiais IL-28. Manoma, kad komunistai yra
parengę invazijai daugiau kaip penkias
divizijas parašiutininkų ir iki dešimt tūks
tančių Įvairių laivelių, kurių didelė dalis
gink’uota patrankomis. Dalis milioninės
Kinijos komunistų armijos ruošiama For
mozos ..išlaisvinimui“.
1949 metais, komunistams Įsigalėjus Ki
nijoje, Chiang Kai-shekas pasitraukė su
savo armija Į Formozą, Maždaug po vienerių metų JAV išsiuntė septintąjį laivyną
Formoza! apsaugoti, tačiau
„patarta'
Chiang Kai-shekui susilaikyti nuo bet ku
rių karo veiksmų su Kinijos komunistais.
1953 metais prez. Eisenhoweris pranešė,
kad septintasis amerikiečių laivynas nebe-

LAIMĖS ŠALTINIS
„Genys margas, o pasaulis dar margesnis“ — sako lietuviškas priežodis. Tačiau
tame žmones skiriančiame Įvairume ne
sunku surasti ir bendrą bruožą, teikianti
panašumo visiems, net skirtingiausiėms
žmonių tipams. Visi žmonės panašūs tuof
kad visų dvasios gelmėse slypi noras būti
laimingais. Būdai, kuriais tas noras mė
ginama realizuoti yra labai Įvairūs. Atro
do, nebūtų perdėta tvirtinti, kad žmoni
jos susiskaidymas istorijos eigoje buvo ir
yra apspręstas skirtingai suprastos lai
mės ir skirtingu kelių tai laimei siekti.
Vieni laimę mato garbėje. Visos jų jė
gos sukaupiamos tam, kad parodyti save
pranašesniais už kitus, kad pagarsinti .sa
vo vardą, kad užsipelnyti minios palanku
mą. Būna atvejų, kai vieno asmens ar
kokios asmenų grupės garbei yra paauko
jama ne tik nesuskaičiuojamos medžiagi
nės gėrybės, bet drįstama kėsintis Į žmo
gaus gyvybę, prieinama net prie masinių
žudymų. Kelias Į laimę per garbę palais
tomas tūkstančių kruvinomis ašaromis ir
grindžiamas lavonais.
Kiti savo laimę tikisi rasti turtuose. Pi
nigas tampa visų siekimų tikslu, nes už
pinigą tikimasi nusipirkti pati didžiausią
gėrį — laimę. Užsikrečiama aukso karštli
ge. Vienas iš Brazilijos Vokietijon grįžęs
tautietis pasakojo apie tenykščių aukso
jieškotojų pastangas. Palieka visa, atsiža
da visų civilizacijos teikiamų patogumų
ir traukia Į civilizuoto žmogaus kojos ne
paliestas džiugles, nes girdėjo, kad ten
galima rasti aukso. Pažinojau dar Lietu
voje vieną elgetą, kuris tyčiomis vaidino
aklą, leidosi visų išjuokiamas, kad tik
sujaudintų širdis ir gautų keletą centų.
Po jo mirties buvo pas jĮ rasta paslėpta
keletas tūkstančių litų... Už pinigą nekar
tą drįsdama išdubti net švenčiausius ide
alus. Ir Judas Kristų išdavė už 30 sidab
rinių. Kodėl? Tikriausiai, ir jis tikėjosi
tuo būdu priartėti prie laimės.
Dar kiti savo laimės jieško gyvenimo
džiaugsmų svaiguly ir užsimiršime. Pa
______ _ ___
.__ , pragerian„
klausk _paskutinį
savo„___
skatiką
<Įj0 v.yro, kodėl iis taip daro ir
‘ , tikriausmcu,
iaj išgirsi — noriu bent truoul
truputi pajusti
. -.. .bent valan
gyvenimo džiaugsmo, pabūti
dėlę laimingas... Dėl ko Evangelijoje ap
rašytasis Sūnus Palaidūnas paliko ramius
tėvo namus ir, ištraukęs Į svečią šąli, sa
vo laiką leido „palaidai gyvendamas“
(Lk 15,13), tol kol praūžė visą savo pa
veldėjimą? Jis ilgėjosi laimės, kurią Įsi
vaizdavo rasiąs kūno geidulių patenkini
me. Ką galvoja tas, kuris pamynęs savo
priesaikas, atsiduoda aistrų vilionėms?
Jis nori tuo būdu tapti laimingas. laumės
jieškotojais perpildyti naktiniai lokalai.
laimės iieškotojai slankioja tamsiose oriemiesčio gatvelėse, laimės jieškotojai bel
džiasi į viešų ar slaptų paleistuvystės na
mų duris. Laimės jieško tie, kurie, panei
gę šeimos pastovumo ir vienumo idealą,
„laimi“ vieną po kitos skyrybų bylas.
Laimės jieškojo ir toji moteris., kurią ne
seniai teisė vokiečių teismas už tai. kad
ji nunuodijo savo vyrą, uošvę ir draugę.
Kurioje gatvių sankryžoje besustotum,
visur sutiksi minią skubančią laimės jieš
kotojų. Jie visi skuba savais keliais, Į
savaip suprastą laimę. Tačiau, jei užkal
bintum bet kurį iš šių keleiviu ir oaklaustum, ar jis jautėsi kada nors visai laimin
gas. tai vargu išgirstum teigiamą atsaky
mą. Dažniausiai jo veido bruožuose išskaitytum nuovargį, o jo balso virpesy
išgirstum nusivylimo skambesį.
Tie, kurie laimę matė garbėje ir jai at
siekti nesigailėjo jokit! aukų, dažniausiai
paslydo labai negarbingon prarajon. Ne
vienas iš vakardienos daugelio gerbiamų
garbėtroškų, šiandien minimi pasibiaurėjimo ir prakeikimo žodžiais. Istorijoje, tie'
sa. liksis toki vardai, kaip Neronas ar
Hitleris, tačiau jokiu būdu jie nebus lai
mės Įsikūnijimo pavyzdžiais.
Nedaug šauniau yra ir su tais, kurie ti
kėjosi laime surasti turtuose. Arba jie
suklupo aukso kasyklų nepasiekę, arba
jas atradę susipešė dėl didesnio aukso ga
balo ir nužudė vienas kitą, palikdami anie
save tik vaiduoklišką prisiminimą. O ką
kalbėti apie tuos, kurie turtų siekė Išda
vimo kaina. Pakaruoklis Judas visiems
liekasi ju simboliu. Kažin ar daug atsi
rastų tokių, kuriuos viliotų taip įkūnyta
„laimė“?..
O gal kartais atrado pastovią laime tie,

BRADFORDE
Moterų ir vyrų rankų darbo eilutės ir apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies
medžiagų pagal kiekvieno individualų sko nį ir pageidavimą, prieinamomis kainomis.
Dirba kontinento ir anglų stiliaus specialistai.
JOHN GAY
25, Manchester Road. Bradford

Siuvama taip pat ir iš atneštos medžiagos.

kurie jos jieškojo aistroje ir apsvaigime.
Dar ir šiandien skamba mano ausyse žo
džiai to jauno gabaus vyro, kuris eilę pa
čių gražiausių savo gyvenimo metų pralei
do save svaigindamas tenkindamas savo
žemąsias aistras: „Jieskojau laimės o ra
dau nusivylimą. Šiandien jau niekam ne
tinku ir niekam nesu reikalingas. Prakeik
ti tebūna tie vyresnieji draugai, kurių vi
lionėms patikėjau“. — Dabar jis valkata,
kurio niekas nenori prisiimti...
Vietoj- beribės laimės, neišmatuojamas
nusivylimas! Bet ar tai tokia jau žmogaus
dalia? Ar žmogaus prigimtyje Įdiegtas
laimės troškimas negali būti jokia kaina
patenkintas? Ar žemėje niekuomet negy
veno laimingas žmogus? — Anaiptol! Lai
mė nėra utopija. Ji kiekvienam gali virs
ti gyvenimo tikrove.
Pažįstu gausios šeimos motiną. Ji našlė.
Vaikų kaip pupų. Laimės jieškotojams
reikėtų pamatyti ja, kai ji šventadienį
dalina savo šeimai pagerintą maisto davi
nį. Koks tyras šypsnis puošia jos veidą,
kai ji mato savo mažuosius sočius iš jos
darbo! Ji laiminga, nes kitiems teikia lai
mę.
Pažįstu vienos lietuviu stovyklos - kle
boną. Jis dar visai jaunas. Bėga nuo ryto
ligi vakaro ir vis svetimais reikalais. Sa
vo jis neturi nieko. Bet nei vienas neišeis
iš jo negavęs to, ko atėjo. Prieš jam ten
atsikeliant, stovykla buvo garsi neturtu,
vaidais ir girtuokliavimu. Šiandien ji ži
noma. kaip viena geriausiai susiorganiza
vusių’ bendruomenių, kaip vienas iš pa
grindinių lietuviškų kultūrinių centrų Vo
kietijoje. Jos dvasia spinduliuoja užde
gančiai net Į tolimą aplinką. Jeigu paklau
si kurio nors vietinio gyventojo, kieno
tai nuopelnas, išgirsi atsakymą: „Mes tu
rime angelą" Ir jeigu pakalbėsi su tuo
asmeniu, pajusi, kad jis kitiems nešda
mas laimę', pats laimingas.
Arba vėl. Ji mokytoja. Ji galėtų nieko
neveiktdama sėdėti namuose, nes jos vy
ras pakankamai uždirba. Tačiau ji pluša
nuo ankstaus ryto ligi vėlaus vakaro. Ką
gi veiktu tie vaikai be jos? Atimk ją iš
mokyklos ir, atrodys, kad ten nėra gyvy
bės! Dabar ten gaivalingai skamba jau
natviškas juokas. Tas juokas yra jos šir
dies dalis. Ji atiduoda save, kad jauni
mas augtų tvirtas skaidrioje lietuviškoje
dvasioje. Ir toji skaidri dvasia matyti jos
niekuomet neišblėstančiame šypsnyje. JI
laiminga, nes save atiduoda kitiems.
Tikroji laimė glūdi savęs išsižadėjime
kitų gerovei. Tik tas atsieks sau laimės,
kuris iš gyvenimo nenori nieko imti, bet
stengiasi duoti. Kas sugeba save visiškai
paaukoti kitiems, tas atsiekė pilnutinės
laimės. Taip suprastą laimę savaime seka
gaibė ir džiaugsmas. Su panieka minia
žvelgė Į kryžių ant Kalvarijos kalno. O
nuo to kryžiaus plaukė malda: „Tėve, at
leisk jiems, nes jie nežino, ką daro“. Už
trijų šimtų metų galingiausios to laiko
valstybės valdovas matė danguje auksinį
kryžių su Įrašu: „Šiuo ženklu nugalėsi!“.
Jis teisingai suprato apreiškimą, savo ka
riuomenės gretų priekyje liepė nešti kry
žių ir kovą laimėjo. Minia pradėjo žvelg
ti į kryžių su pagarba. Kryžius — simbo
lis visiško savęs išsižadėjimo kitu gerovei.
Šiuo ženklu atsieksi laimės — kalba kryžius ta oačia kalba ir šių dienų žmonijai.
Kitiems nešdamas laime, pats tapsi lairn,ngasK.B.L.
SKELBIMAS

Lietuvių šeimoje išnuomuojama kamba
riai. Teirautis J. Jurkonis, 83, The Cres
cent. London, N. 15.
P AJ IEŠKOJIMAS

Pajieškoma Ona WOLSKI (Anna WOLSKI) su vaikais Erika ir Otto. Ponia Wolski gyvenusi 1945 m, Eggenfelde ir Ganghofen stovyklose.
Žinantieji apie ją. prašomi pranešti šiuo
adresu: Litauische Zentralkomitee (17a)
Wemheim Bergstr., Postfach 233.

saugosiąs ilgiau komunistų Kinijos pa
krančių prieš eventualius komunistų puo
limus. Šiais metais pirmą kartą komunis
tų artilerija pradėjo apšaudyti nacionalis
tų Įsitvirtinimus Quetnoy saloje. Chiang
Kai-sheko bombonešiai ir artilerija pra
dėjo bombarduoti komunistų įtvirtinimus
Amoy saloje, iš kurios komunistai apšau
do nacionalistus. Amerikiečių septintasis
laivynas stebi bet nedalyvauja „prisišaudyme“. Gal būt. kad po Londono 9 valsty
bių konferencijos, Maskva vėl kurį laiką
pereis i „taikingiausius pasiūlymus ir nu
siginklavimus“ kol apmigdys vakariečius,
o vėliau duos ženklą Kinijos komunistams
„išlaisvinti“ Formozą, nors amerikiečiai
nedviprasmiškai įspėja komunistus, kad
JAV laivynui įsakyta veikti, jei raudono
sios Kinijos diktatorius bandys „laisvinti“
Formozą. Tuo atveju, jei vieni ir kiti pa
skutiniųjų dienų pasakymus įgyvendintų,
karas tarp JAV ir raudonosios Kinijos ne
beišvengiamas.
VIS PRISIMENA PAVERGTUOSIUS

Amerikos valstybės vyrai, kreipdami
ypatingą dėmesį j tikėjimą, savo kalbose
ne kartą skatina amerikiečius ir kitas tau
tas melstis už pasaulio taiką. Amerikos
prezid. Eisenhoweris neseniai paakino ats
tovų rūmus, kad jie pritartų paskelbti
tautinę maldos dieną už taiką. Tokia die
na paskelbta rugsėjo 22-ji. Ryšium su mal
dos dienos paskelbimu prezidentas pasakė
kalbą, kurioje ypatingas dėmesys skirtas
Sovietų pavergtosioms tautoms. Ameri
kos prezidentas išreiškė troškimą, kad tą
dieną laisvojo pasaulio ir pavergtųjų tau
tų malda susijungtų toms pasibaisėtinoms
ir dirbtinėms užtvaroms pašalinti, kurios
šiandieną skiria. Amerikoje, tame laisvės
krašte, kiekvienas tikėjimas naudojasi
laisve, ir visos bažnyčios nekliudomai sie-»
kia savo tikslo. Lietuvių tauta, pergyve
nanti nepaprastą priespaudą savo krašte,
ir ištremtieji i Vorkutą, Kazachstaną ar
kitus Azijos pakraščius jos nariai yra lals
vojo pasaulio nuolatos atsimenami.

NIDOS KNYGŲ
KLUBAS
KELIOS NIDOS KNYGŲ KLUBO
INFORMACIJOS

Nidos Knygų Klubas prašo skaitytojų,
siunčiant už knygas mokesti, nepamiršti
pridėti drauge ir žalią nario kortelę, ar
laišku pranešti savo pavardę ir adresą.
Turima apie 20 pavyzdžių, kada skaityto
jai, įdėję vokan pinigus, nepažymi nei pa
vardės, nei adreso. Suprantama, kad dėl
šitokios priežasties Knygų Klubas negali
atžymėti įmokėjimo, nei ateityje siųsti
knygas.
Del kelių šimtų nesąžiningų skaitytojų,
kurie, nepaisant pakartotinų laiškų. Klu
bui neatsakė, neprisiuntė atsiskaitymo ir
negrąžino knygų. Klubui nemalonu pa
skelbti, kad naujiesiems nariams nėra ga
limybės išsiųsti Klubo leidinio Nr. 1 —
„Žalgiris“.
Antrojo leidinio — „Duonos Bejieškant"
laida taip pat išsisėmusi, todėl su apgai
lestavimu pranešama, kad visų norinčiųjų
Šios knygos nebegalime aprūpinti.
Ketvirtasis Nidos Knygų Klubo leidinys
— „TVANAS“ jau baigiamas paruošti iš
siuntimui.

37 metų Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakčiai paminėti N.K.K. išleis
Nepriklausomybės Paskelbimo Akto signataro prof. M Biržiškos knygą — VILNIAUS UNIVERSITETAS.
apie
Besiteiraujantiems skaitytojams
kalėdinius sveikinimus ir „1955 m. Lietu
vio Kalendorių“, pranešama, kad Klubas
šito savo plane nebuvo numatęs spausdin
ti, tačiau su Klubo leidiniu Nr. 4 bus iš
siuntinėtos atitinkamos skrajukės iš ku
rių paaiškės, ar Klubas gali ryžtis šitam
darbui.

Esant
su pinigų pervedimu
----- - sunkumams
-------------------------—
l,įeKhIho
atąsto^,am įsandems jį kraštuose,’
VOKIETIJOJE. Vokietijos Krašto Valdybai, (17a) Weinheim, Bergstr., Mittelgasse, Schliesfach 233.
PRANCŪZIJOJE: A. V. Švirmickas. 26
rue de Navarin. Paris — IX.
BELGIJOJE: kun. J. Dėdinas, 97 rue de
Brabancone, Louvain.
Šveicarijoje: A. Paulaitis, Weber. Bullingerstr., 1. Zuer'ich 4.
Šiuo metu daroma pastangų ir kituose
kraštuose surasti atstovus, sutinkančius
talkininkauti N.K.K. nariams persiųsdinti
•‘mokėjimus.
Klubo nariai turi galimybių, prašomi ir
ateityje už leidinius atsiskaityti kaip ir
iki šiol, pinigus persiunčiant tiesiog Nidos
Knygų klubui, 43, Holland Park, London,
W. 11. Gt. Britain.
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PABALTIJO VALSTYBIŲ PAŠTO ŽENK LAI
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 ai.
‘
150 Europos valst. p. ž.
15 šil.
Tie, kuria neužinteresuoti rinkti kolekcijas, bet norį turėti Lietuvos o.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,
Addison Road, Kensington, London, W. 14.
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