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RYŽKIMĖS
NAUJAM ŠUOLIUI!

' Likimo ranka taip brūkštelėjo, kad į šią 
didelę, turtingą lobiais, žmonėmis ir savo 
istorija salą, prieš septyneris metus suva-

Į žiavomo „laikinai“ gyventi gerokai per pen
ki tūkstančiai lietuvių. Nemažai mūsų da- 
lR»i toji pat likimo ranka lėmė iš čia toliau

i keliauti už gilių marių įr vandenynų „lai
mės" jieškoti. Vieną, kitą ir dabar vis dar 
palydime į geresnius kraštus, vienas kitas 
laukia eilės. Tačiau didelė dalis mūsų lik-

i sime čia, liksime tol, kol mus atbloškusi li
kimo ranka vieniems duos ženklą grįžti, 
kitiems gal ir akis užspaus šitoje saloje. 
Nors technikos srityje ir labai pažengusia
me amžiuje gyvename, tačiau nė vienas šios 
žemės žogus neišrado dar tokio horoskopo, 
kuriame išskaitytume, kas mūsų laukia ry
tojaus dieną? Visi politiniai horoskopai 
apie greitąjį, grįžimą, horoskopai apie grei
tai įvyksiantį karą, horoskopai apie rėžimų 
pasikeitimą už geležinės uždangos, —r taip 
ir liko mikaldiškos pranašystės horoskopais.

1 Realiau galvojant apie ateitį, reikia mums 
taip planuoti, tarsi mes čia turėtume pasi
likti kiek ilgėliau. Kiekvienas mūsų žino
me, kad jei patys nieko nedarysime, nieko 
neplanuosime — niekas mūsų reikalais ne
sirūpins. Sveikam, turinčiam darbą, atrodo, 

; nieko daugiau ir nebereikėtų. Bet beveik 
kiekvienam mūsų, nors būtume ir sveiki ir 
darbą turėtume,'šito dar maža: mes nepap
rastai ilgimės savosios aplinkos, savųjų 
žmonių. Mylių mylias dažnai važiuojame, 
kad valandą kitą pabūvus krūvoje, išgirdus 
lietuviškai kalbant, pasimatyti. Tas, kuris 
bent laive į šią salą plaukdamas pirmą kar
tą nusiskuto barzdą — nebepritaps prie sve
timos aplinkos visa siela ir širdimi, nežiū
rint ar jis būtų vedęs negrę, arabę ar kurios 
nors kitos tautos narę. Laikinai gal jis ir 
„apsipras“, bet jo sielos gelmėse visada ru
sens noras, rusens ilgesys būti savųjų tar
pe, išgirsti lietuvišką dainą ar juoką. Sis 
ilgesys yra toks stiprus, kad jis nugali net ir 
tokį „nusistatymą", kada tūlas Jonas ar Pet
ras numoja ranka sakydamas: — Et, ne
reikia man tų lietuvių. Tesižiną“.,. Tačiau

v laikui-bėgant, ir šitokio žmogaus pagrįstai 
ar nepagrįstai įskaudintą širdį tas ilgėsys 
nugali ir jis ateina jieškodamas bent dienai 
kitai savųjų.

Deja, visa nelaimė, mes iki šiol neturime 
kur rinktis, neturime kur bendrai praleisti 
savo vasaros atostogų, neturime vietos, kur 
galėtume surengti bent šiek tiek didesnio 
mąsto vasaros sąskrydžių, neturime savo 
jaunuolynui vietos stovyklauti, neturime 
vietos ir vienam kitam seneliui- priglausti 
ar iš ligoninės paleistam savųjų tarpe pail
sėti. Šitokiam tikslui mieste namai netinka. tautų_sugyven'imas su komunistiniais kraš 
ir, pagaliau, tokių mes negalime įveikti įsi
gyti su aikštėmis, laukais ir pievomis mies
to ribose.

šio numerio trečiame puslapyje S-gos 
pirmininkas M. Bajorinas kaip tik aprašo

1 vietą ir namus, kurie atitiktų mūsų tiems 
reikalavimams. Ten yra pažymėta ir suma, 
kuri reikalinga šitokiam objektui įsigyti. 
Net ir tam tūkstančiui lietuvių, kurie visą 
šios salos lietuviškąjį vežimą traukia, atro
do, ši suma būtų nedidelė, jei visi prisidėtų.

Kiekvienas žinome, kiek kalbų ir kiek 
rašalo išlieta Lietuvių Namus ar savąją 
spaustuvę įsigyjant. Ir kiekvienas šiandien 
pagalvokime, kad anuomet sumesti mūsų 
svarai nenuėjo niekais. Spaustuvės įsigiji
mas įgalino iki šiolei išlaikyti laikraštį, o 
Knygų Klubas šitos spaustuvės dėka už 3 
šilingus kiekvieną mėnesį norinčiam į na
mus prisiunčia knygą ir ne vien tik šioje sa
loje gyvenantiems lietuviams, bet visame 
laisvajame pasaulyje. Ar būtume šito pasie
kę, jei prieš dvejis metus nebūtume tam 
reikalui sumetę vieną tūkstantį svarų? 1 Lie
tuvių Namai taip pat tobulėja: už mėne
sio kito, jei viskas sėkmingai pavyks, jie 
ūgtelės dvigubai. Jokia pasaulyje šitokio 
skaičiaus lietuvių kolonija nėra to pasiekusi 
ir to padariusi, ką padarė mūsų šios salos 
lietuviai! Mūsų beliko tik tūkstantis! Tūks
tantis daug gali, jei jie ryžtasi. Ryžkimės 
dar vienam šuoliui: sukurkime mažą Lie
tuvos kampelį nuosavoje žemėje su ežeru, 
upeliais, mišku ir mums pakankamo dydžio 
pastatais! Vasarai atėjus nebereiks mūsų 
jaunimui „vasaroti" karvių užtvaruose o 
suaugę turėsime vietą sąskrydžiams, vasa
rojimui, poilsiui ir ilgesiui nuraminti.

Tris vasaras esu matęs kokiose sąlygose 
mūsų jaunimas atostogavo lietuviškose sto
vyklose, mačiau su kokiu pasišventimu ten 
buvo vyresniųjų stengiamasi blėstantį lie
tuvybės žiburėlį atgaivinti. Sukūrę „Lietu- 

: vos kampelį“ mes turėsime realų pagrindą 
šiam lietuvybės žiburėliui degti ilgiau ir 
šviesiau. Ir visas šitas reikalas kiekvienam 
mūsų tekaštuoja nuo 2 iki 3 svarų! Ryž
kimės šitokiai sumai išrinktoji šios salos 
lietuvių Tūkstantinė! Turėdamas keturias 
«kautes „Lietuvos kampelio" įsigijimui ski
riu 10 svarų. Tikiu, kad vien tik jaunuoly- 

‘ ną turint galvoje, ši suma ūgtelės 300 kar- 
: tų! Br. Daubaras

AR PULS FORMOZA
ATOMINIAIS GINKLAIS?

Tuo laiku, kai raudonosios Kinijos arti
lerija pradėjo bombarduoti Quemoy salą, 
Europą pasiekė gana seansacingos žinios 
apie Mao-Tse-Tungo pasiruošimus pulti 
Formozą atominiais ginklais. Šios žinios 
rugpjūčio pabaigoje prasiskverbė pro ati
džiai saugomą geležinę uždangą, atneštos 
Pekingo propagandos agentūros bendra
darbio Austrijoje.

Aiškėja, kad raudonoji Kinija dabar val
danti 170 ginklų kombinatus Sovietų Rusi
jos teritorijoje — Kuzbasse, Urale, Chaba- 
rovske, Magadane, kur nuo 1954 m. balan
džio mėn. veikia kiniečių povandeninių lai
vų mokykla ir ten pat statomi kiniečiams 
povandeniniai laivai.

Jau nuo 1952 m. MIG-ai, artilerijos pa
būklai, modernūs elektroniniai taikintuvai, 
įvairių rūšių tankai ir amunicija plaukia Ki- 
nijon iš Rusijoje kinų „išnuomuotų“ kom
binatų. 1953 metais buvo pastatydintos prie 
Mandžurijos amunicijos bazės, iš kurių vi
somis susisiekimo priemonėmis ginklai pa
tekdavo į Korėjos karo frontus,

mijos centrai, Karagandos anglies ir elek
tros jėgainių įmonės, Ferganos (Uzbekista
ne) raketinių ginklų fabrikai. Be to į šį 
„Atominį Poolį“ į eina dar Bajkalo, Jeni- 
sėjo, Angaros ir Tanu-Tuvos elektros jė
gainės, o Podkamennajos, Tunguzkos ir 
Krasnojarsko mokslinės laboratorijos su 
atominių ginklų poligonu Tajmire, šiaurės 
Sibire. „Atominiame Poolyje“ dirba šie ži
nomi rusų mokslininkai: prof. Krinov, 
prof. Radionof, Zacepin, Skobelcin, Te- 
reckij, Dobrotin, Terenin ir visa eilė kitų. 
Apsaugos skyriui vadovaująs pulk. Michai- 
lovas, CK „prižiūrėtoju" esąs Malyševas. 
Šių ginklų bandymams Kinijoje vadovau
jąs Maskvos Fizikos Instituto prof. Kasa- 
kov ir Subbotin, prisidengę Kinijos Mokslo 
Akademijos vardu. Pagal šį pranešėją iš

„Atominės bendrovės" Kinijos komunistai 
gauną iš Sovietų Rusijos tam tikrą kiekį 
atominių bombų ir kitų atominių ginklų. 
Sakoma, kad Mao-Tse jau 1953 metų pa
vasarį gavęs iš sovietų atomines bombas, o 
šiais metais kinų komunistai turį ir atomi
nę artileriją, bei raketinius lėktuvus.
.Suprantama, kad prieš šitokiais ginklais 
puolant Formozą, raudonosios Kinijos val
dovai paskelbsią pasauliui apie „savos“ 
produkcijos atominius ginklus, nes šitaip 
susitarta su Maskva, kuri puolimo atveju 
būtų „visiškai nekalta“, nes ne ji, bet Kini
jos komunistai „patys" pasigaminę atomi
nius ginklus. Jei šitoksai paskelbimas įvyk
tų netolimoje ateityje, tada tikrai galėtume 
patikėti šiuo žinių šaltinio tikrumu.

V. Vanagas

CHURCHILLIS NEMANO

7 DIENOS
Londonas. Dienraščio „Daily Herald" 

skiltyse darbiečių partijos veikėja Edith 
Summerskill, nseniai viešėjusi Maskvoje 
ir paties Malenkovo apdovanota gėlių 
puokšte, rašo, kad britų premjeras turėtų 
pakviesti Londonan Malenkovą ir aptarti 
pasaulinės taikos galimybes, ši ponia tvir
tina. kad jei šiuo metu valdžioje būtų dar
bo partija, pakvietimas būtų įgyvendin
tas. * * »

Paryžius. Rytiniame Paryžiuje komunis
tų būstinėje įvyko tos apylinkės komunis
tų susirinkimas. Nežinomas asmuo įmetė 
pro duris rankinę bombą. Keturi susirin
kimo dalyviai nukentėjo. Bombą įmetęs 
vyriškis spėjo laiptais nubėgti žemyn ir 
pasprukti su automobiliu.

SOVIETŲ — KINŲ 
.ATOMINIS POOLIS".

1953 m. pavasarį Maskvoje buvo įkurta 
„Sovietų — Kinų Atominių Žaliavų Ben
drovė“. ši bendrovė apimanti milžiniškus 
plotus Altajaus (SSSR) ir Sin-Jan (Kini
joje) dykumose ir kalnuose. Apskaičiuoja
ma, kad šiame milžiniškame kinų — rusų 
atominiame kombinate dirba per 300.000 
darbininkų, kurių dauguma — kiniečiai. I 
šią „bendrovę" investuota 80 miliardų rub
lių. Kiniečiai šiam kombinatui duoda žalia
vas ir darbininkus, o mokslo, technikos, 
na, žinoma, ir apsaugos priemonėmis rūpi
nasi sovietai.

I šį Kinijos ir Rusijos komunistų „Kom
binatą“ įjungta: Kuzbasso sunkioji indus
trija, Balchas'o (Kazachstane) vario ir che-

NEBUS SUGYVENIMO
LAISVASIS PASAULIS 

NEGALI SUTARTI SU SOVIETAIS
Kanados užsienio reikalų ministeris 

Lester B. Pearson, kuris jau ne kartą yra 
pasižymėjęs žygiais už pavergtųjų tautų 
išlaisvinimą, neseniai Kanados burmistrų 
suvažiavime Windsoro mieste pasakė įsi
dėmėtiną kalbą. Jis aiškiai pasisakė prieš 
laisvųjų kraštų ir Sovietų vadinamąjį “su 
gyvenimą“, kurį kiek anksčiau piršo Ang
lijos min. pirm. Chunchillis. Pearsonas tuo 
reikalu štai ką pasakė: „Pastaruoju metu 
be atvangos ir drąsiai brukamas laisvųjų
tais. Tas vadinamasis sugyvenimas (gavo 
tam tikrą reikšmę, — Kremlius tariamai 
galjs taikingai ir draugiškai su mumis gy
venti“.

„Pirmiąusia, — sako Kanados užs. reik. 
> ministeris, — mes turime atkreipti dėme- 
; si i komunizmo vadinamąjį sugyvenimą 

su laisvuoju pasauliu per praėjusiuosius 
1 36 metus. Pabaltijo valstybės — Estija, 

Latvija. Lietuva — turi visai kitokį minė
tojo sugyvenimo supratimą, nes, nepai
sant jų geriausių norų bendrauti su Sovie 
tais, šiandieną jos yra praradusios savo 
laisvę. Toms pavergtoms tautos sugyveni
mas nieko nebereiškia, nes jos, lyg tas 
Jonas, buvo banginio prarytas". Kanados 
užs, reik, ministeris toliau nurodo, kad 
„už praeities sugyvenimą su Sovietais 
šiandieną mes turime mokėti augštą kai
ną. būdami priversti nuolat ginkluotis ir 
budėti.“ Jo nuomone, laisvojo pasaulio 
augančios pajėgos sumažina pavojų tie
siog susidurti su Sovietais. Jų vadai yra 
realistai. Jie gerai žino, kad tokio susidū
rimo metu Amerikos atominiai ginklai 
sunaikins jų miestus ir visą kraštą. Todėl, 
pasak Pearsono. reikia būti nuolatos pa
siruošus. Laisvojo pasaulio ir Jromunizmo 
vadinamasis sugyvenimas remias ne tai
kingumu, draugiškumu ir bendradarbia
vimu. Jis reiškia tik tarpusavio pakenti
mą.

DU KARTUS NUTEISTI 
MIRTIES BAUSME

1945 m. britų karo teismas nuteisė mir
ties bausme vokiečių SS generolą Kari 
Oberg ir jo padėjųją SS oulk. Helmut 
Knochen uz išžudymą sąjungininkų par- 
šiutlninkų. Ši bausmė buvo pakeista ka
lėjimu iki gyvos galvos. Kiek vėliau abu 
vokiečius britai perdavė prancūzams. Po 
devynių metų prancūzų teismas šiomis 
dienomis vėl abu vokiečius nuteisė mir
ties bausme.

Knochen, 45 metų amžiaus, buvęs filo- 
zofijos studentas, o karo metu SS pulki
ninkas, gerai kalbąs prancūziškai, teisme 
pareiškė, kad jam skaudu, jog karas tiek 
pareikalavęs aukų.

Karl Oberg, buvęs cigarų fabrikantas, 
bylos metu laikėsi visiškai abejingai. 
Prancūzų teismas apkaltino juos už masi
nes žudynes ir prancūzų kankinimus vo
kiečių okupacijos metu.

PASITRAUKTI
Metiniame konservatorių partijos suva

žiavime Blackpooly, britų premjeras Chur
chillis pareiškė, kad jis nemanąs artimoje 
ateityje pasitraukti ir valdžią perduoti Ede
nui. Didesąiąjįą į sąv ' albos dalį premjeras 
pašventė/ tąrptapti/ ’ klausimui.

Kalbėdamas/api kiečių apginklavimą,
Churchillis jpW -ad už visus žiauru
mus, paddrytuš. p hiojo karo metu, ne-
nereikia kaltinti vokiečių tautos, bet Hitle
rį. Todėl ng£eiki%-neapykantos jausmus tai
kyti visoms-fautomCJbct ištiesti joms drau
giškumo ir ačlaidumo ranką. Churchillis ypa 
tingai pabrėžė, ka< 
vien vokiečių j Hi 
Rusijos diktatoriui 
bestudijuodama^ k „
kokių baisių klaidų šis diktatorius buvo pri
daręs. Ir šio meto sovietų Rusijos laikysena 

 

Austrijos ir Vokietijos klausimuose nesan
ti patenkinama.

Britų premjeras tvirtino;-kad vienintelis 
ir tikras taikos laidas — Vakarų valstybių 
vieningumas ir jėga. Jis neabejojąs, kad vi
sa Europa patektų sovietų malonėn, o britų 
salose pasidarytų neįmanomas gyvenimas, 
jei JAV neturėtų atominių ginklų persvaros. 
Kol ši persvara yra, tol šis

ir saugumą nuo komunistinės

žodžiai taikomi ne 
eiįiui, bet ir ilgamečiui 

inui, kurio karjerą 
ojas priėjęs išvados,

faktas užtikri-

nąs taiką 
agresijos.

„Visada 
jeras, kad 
su JA Valstybėmis padarys pasaulį taikin
gesnį tiek mums, tiek ir visiems. Neturime 
kito pavyzdžio, kad galingiausia tauta, pa
siekusi galybės viršūnes, neturinti tikslo už
grobti kitų žemes, bet šias jėgas ir turtą 
skirianti pažangos ir laisvės tikslams. Jei 
JAV sugrįžtų prie atsiskyrimo politikos, tai 
visa Europa patektų rusiškojo komunizmo 
vergijon, o mūsų brangiai salai būtų mirtis 
ir sunaikinimas.“

Premjeras Churchillis įspėjo prancūzus, 
kad negali būti jokios kalbos apie Londo
no konferencijos nutarimų pakeitimą.

Londono politiniuose sluoksniuose mano
ma, kad visuotiniai rinkimai įvyksią už me
tų ir trumpai prieš tuos rinkimus, Chur- 
chillis perduosiąs valdžią Edenui, kurio pa
reigas paimsiąs Harold MacMillan.

Kalbėdamas apie šį reikalą premjeras pa
sakė, jog pakankamai esą darbo ir dviems, 
t.y. jam ir Edenui. Iš šio pareiškimo spė
jama, kad premjeras Churchillis bent šiuo 
metu nemanąs pasitraukti iš' aktyvaus dar
bo.

maniau, — kalbėjo britų prem- 
mūsų kasdien stiprėja santykiai

Paryžius. Prancūzų Tautinis Susirinki
mas balsų dauguma pritarė Mendes- 
France vyriausybei dėl Vakarų Vokietijos 
apginklavimo. Pirmą kartą Prancūzijos 
komunistų atstovai balsavo prieš Mendes- 
France vyriausybės politiką ir Vakarų Vo
kietijos apginklavimą.* • «

Londonas. Streikuoją Londono uosto 
darbininkai buvo susirinkę Victoria Park 
mitingan. Mitinge dalyvavo 10.000 darbi
ninkų. Kalbėtojai pareiškė, kad uosto 
darbininkai negrįš darban tol, kol virš
valandžių darbas nebūsiąs savanoriškas. 
Streiko komitetas paskelbė, kad jei nepa
vyks susitartu, streikas apimsiąs ne tik 
Londono uostus, bet visus uostus D. Bri
tanijoje.

Formosa. Po dviejų dienų peitraukos’ 
Formozos artilerija vėl atsišaudė komu
nistų artilerijai, kuri pirmoji pradėjo ap
šaudyti Qusmoy salos jtvirtinimus.

Zuerichas. šio kantono parlamentas 93 
balsais prieš 58 atmetė siūlymą suteikti 
šiame kantone gyvenančioms moterims 
balsavimo teisę. • ♦ ♦

Pekingas. Sovietų Rusija Kinijos komu
nistams perduoda Port Artūrą. Šią dova
ną perdavė sovietų delegacija Pekinge. ku 
riai pirmininkavo pats Schruščovas. Tai 
pirmas atsitikimas, kad toks svarbus įvy
kis sprendžiamas ne Maskvoje, bet ko- 
komunistinėje Kinijos sostinėje. Vakaruo
se, šiame naujame Kremliaus žygyje įžiū
rima noras sustiprinti ryšius su komunis
tine Kinija.

„GEDULO” PIRMADIENIS LONDONE
Šios savaitės pirmadienį

buvo tokia diena, kurios jie neturėję per 
paskutiniuosius 28 metus: visą tą dieną 
Londonas neturėjo dienraščių! Tokia „bai 
si" diena Londone buvo 1926 m., kada 
taip pat neišėjo dienraščiai del spaustu
vių generalinio streiko, šį kartą streikas 
įvyko tik vienoje leidykloje, kuri spaus
dina dienraštį „Daily Sketch“. Tačiau vi
sos didžiosios Londono leidyklos yra su- 
sirišusios sutartimi, kuri numato, kad tuo 
atveju, jei kuris nors dienraštis dėl strei
ko neišeinąs, kitos leidyklos taip pat savo 
laikraščių tokią dieną neišleidžia.

Savo metu lordo Kemsly leidykla par
davė dienraštį „Daily Sketch" lordo Ro- 
thermere leidyklai, kuri šį laikraštį spaus
dino „The News of the World" spaustu
vėje. Tos spaustuvės spausdinamų maši
nų darbininkai priklauso kittai sąjungai, 
negu tie jų draugai, kurie ankščiau dirbo 
prie „Daily Sketch". Tarp šių dviejų są
jungų jau nuo 1952 metų vyksta kompe- 
tencinis ginčas, kurio iki šiol neįmanoma 
buvo išspręsti. Šio ginčo pasėkoje ir nel-

londoniečiams

Paryžius. Prancūzijos vyriausybė užtik
rino krašto darbininkams atlyginimo pa
kėlimą. Iki šiolei prancūzų darbininkui 
minimumas . “ ‘ ._ 2 2’2.
ir 4 d. Nuo dabar minimumas būsiąs 2 šL 
6 d. (121 frankas). Mendes-France, kal
bėdamas Normandijoj, pareiškė, kad šis 
pirmasis pakėlimas yra tik pradžia dabar
tinės vyriausybės pastangų pagerinti kraš 
to darbininkijos būklę. Jis pažadėjo, kad 
netolimoje ateityje vyriausybė pravesian- ’ 
ti tam tikslui naujas reformas.* * ♦

Maskva. Britų parlamentarų delegacija 
atvyko Maskvon oficialiam vizitui. Atvy
kę parlamentarai pasidalino į tris grupes/ 
kurių viena lanko Uralo pramonės įrenf 
gimus, antroji nuvyko Tiflisan. o trečio
ji pasiliko Maskvoje, iš kur keliausianti į 
komunistinę Kiniją.

Tuo pačiu laiku Londonan atvyko 69 
sovietų sportininkai, kurie Šį trečiadienį 
dalyvavo lengvosios atletikos rungtynėse. » ♦ ♦

Londonas. Karalienė Elžbieta II su 
abiem vaikais ir kunigaikštyte Margarita 
sekmadienio ryte grįžo iš Škotijos į Lon
doną. Euston stotyje ją pasitiko tik augš- 
tieji geležinkelio pareigūnai, kadangi jos 
viešnagė Škotijoje buvusi privataus pobū
džio. Tūkstantinė minia grįžusiai karalie
nei sukėlė audringas ovacijas Euston sto-

♦ * *
ukukucok. uumubu. Hanoi. Iš šios Tonkino sostinės prancū-

iiėra susirišusi sutartimi, kadangi ji esan- zu kariuomenė pasitraukė ir miestas per
ti ne Lnndone duotas Vietmino komunistų daliniams.

Perdavimo metu neįvyko jokių incidentų. 
Visi prancūzų civil, gyventojai taip pat 
pasitraukė ir jų palikti viešbučiai resto
ranai. krautuvės ir įstaigos uždarytos. 
Tonkino provinciją prancūzai valdė 80 m.

šėjo tą dieną minimas dienraštis, nors 
viskas buvo paruošta, išskyrus jo atspaus
dinimą.

Londoniečiai, nežiūrint kokio amžiaus 
jis bebūtų ir ką bedirbtų, kasdien skaito 
mažiausiai du — tris dienraščius. Pereitą 
pirmadieni visas Londonas neturėjo šito 
malcnumo. Važiuoją i darbą darbininkai 
buvo paniurę ir zirzlūs, nes neįmanoma 
įsivaizduoti britų darbininko be rytinio 
laikraščio; jam laikraštis tokia pat būti
nybė. kaip ir cap of tea.

Apskaičiujama, kad Londono leidyklos, 
atspausdinančios per dieną apie 20 milio- 
nų dienraščių tiražą, turėjusios šimtus 
tūkstančių nuostolių ne vien tik del laik
raščių neišėjimo, bet Taip pat milžiniški 
leidykloms nuostoliai del tų sumų, kurias 
leidyklos gaunančios už reklaminius skel
bimus. Turint galvoje, kad streiko dieną JJBJ , 
visi dienraščiai buvo surinkti, sulaužyti, tyje" 
pagamintos klišės, šis nuostolis dar. padi
dėja. Pereitą pirmadienį pasirodė tik 
..Manchester Guardian“, kurio leidykla

KOKIOMIS SĄLYGOMIS SUTEIKIAMA VOKIETIJOS PILIETYBĖ

Muenstery leidžiamas dienraštis „West- 
faelische Nachrichten“ įsidėjo pranešimą, 
kad apie 500 Federalinėj Vokiečių Res
publikoj gyvenančių užsieniečių rūpinasi 
gauti Vokietijos pilietybę, tačiau vokie
čiu tapti nėra lengva. Iš tų 500 tiktai ko
kių 300 prašymai bus patenkinti. Kitų 200 
p. ašymai dėl įvairių priežasčių atidedami 
ir nepatenkinami. Tarp prašančiu, piliety
bės, kaip pažymi dienraštis, esama vokie
čių pabėgėlių, laikytų ligi Šiol antros ar 
trečios klasės vokiečiais. Kaip pabėgėliai 
ar ištremtieji, dabar jie norėtų priimti 
pilietybę tos tautos, kurios kalba jie kal
ba ir kurios kultūrai bei galvosenai jie 
buvo ištikimi ištisus šimtus metų. Be šios 
rūšies vokiečių („Volksdeutsche“ ). įpilie-’ 
tinami prašosi taip pat kai kurie olandai, 
lenkai lietuviai, estai ir visa eilė vokiečių 
moterų, kurios seniau ištekėjo už užsie
niečių ir neteko pilietybės, o jų vyrams 
mirus, prarastąją pilietybę dabar vėl no
ri atgauti.

Olandai nori priimti vokečių pilietybę 
todėl, kad. po karo pasilikę Vokietijoje, 
bijosi, jog savo tėvynėje galėtų būti bau
džiami kaip vadinamieji „kolaborantai“. 
Lenkai, lietuviai ir estai, kaip toliau pa
žymi dienraštis, panašiais sumetimais pa
silikę Vokietijoje, dabar nori priimti pi
lietybę tautos, kurios valgą duoną ir ku
rios per tą laiką yra išmokę kalbos, štai 
vienas pavyzdys iš daugelio: Stanislovas 
Sadovskis per karą ir vėliau dirbo viena
me vokiečių ūkyje kaip karo belaisvis.

Berlynas. „Abendblatt’ ‘ praneša, kad 
Molotovui besilankant rytinėje Vokietijoje 
buvęs prieš jį surengtas atentatas: kai 
Molotovas aplankė Fuerstenberge šachtas Ūkininko duktė jį. kaip mėgstantį darbą 
jam išėjus. į vyko sprogimas. Penki darbi- ir žemės ūkį, pamilo. Kai abu pareiškė 
ninkai žuvo, norą tuoktis, tai dukters tėvas pareika-

už darbo valanda buvęs 2 šil.

lavo, jog Stanislovas taptų vokiečiu. Ta
čiau, pasirodo, tokiais atvejais neužtenka 
tik vieno jo pareiškimo: įstaigos. į kurias Formojta g^. Chiang Raišekas priėmė 
Ir u ^H^rti’nH^.Ytnriniu5 nkT kariuomenės paradą. Kalbėdamas į .ka- ar ji gdlima priskirti prie kultūriniu, ūki- • • • v-nerino inns ruoštis isvvti iš Kini-

ir* nis'iškus ponus/ Jo
rikiečių karinis patarėjas gen. Chase per- 

Š hnvn davė tautinei armijai pirmąją šimtinę
desantinių laivų, kurie yra statomi For- 

p^rtin^ati^Sn a^t«S|<?nO mozoje amerikiečių doleriais.Pasirodo, atitinkamos įstaigos pirma is 
pagrindų ištiria, ar kandidatas yra tikrai ♦ • •
pasiryžęs garbingai paskęsti vokiečių ma- „ , . , , ,
sėje ir suvokietėti. Vienų ūkininkų sume- Teheranas. Karo tribunolas nuteisė mįr 
timų dar nepakanka. Vokiečių pilietybės ties bausme Mossadeko vyriausybės už- 
dokumentai taip lengvai nemėtomi. Vo- sienio reikalų ministeri Husseiną Fatemį 
kiečių įstaigos dar ir šiandien tebesilaiko už valstybes išdavimą ir sąmokslą prieš 
griežtųjų pilietybei gauti dar 1911 m. pa- Persijos monarchinę santvarką. Nuteista- 
skelbtų nuostatu. Antra vertus, ir pati sis buvo Mossadeko dešinioji ranka, 
procedūra nėra jau tokia paprasta bei pi- • ♦ •
gi. Pagal turtines išgales vokiečių piliety
bės gavimas tarp 500 ir 3000 DM. Laik- .
raštis gale deda pastabą, kad tokie reika- ministeris paskelbė,^ kad tarptautinis ban- 
lavimai — lengvai nesišvaistyti 
tinimu — yra tikslingi, nes jie 
kelią šiuo pasinaudoti patogia 
konjunktūra.

Roma. Iš Amerikos grįžęs italų finansų 
su įpilie- kas sutiko duoti ’Italijai dideles sumas 

užkertą paskolos, ši amerikiečių ūkinė paskola 
momento bus sunaudota pakelti gerbūvį pietinės 

Italijos gyventojams. Nors suma ir nepa
skelbta. tačiau ji sieksianti daug milionų 
dolerių.

Paryžius. PaskutTnlomis dienomis pran- Hamburgas. Vokiečių spauda paskelbė, 
cūzus apėmė panika apie nuolat besikar- kad Vakarų Vokietijoje šiuo metu gyvena 
tojančius skraidančių lėkščių gandus. 49.516.300 gyventojų. Iš Šito skaičiaus 
Kiekvieną dieną į Paryžių ateina iš viso dau«iau Per 3 milionus. negu
krašto pranešimai mačiusių keistus reiš- vyrų’ * ♦ »
kinius Prancūzijos padangėje/ Kol kas nie Stokholmas, švedų parlamentinė komi
kas nelaiko - šių pranešimų tikromis ži- sija paskelbė, kad šiais metais Nobelio tai. 
niomis. kos premija nebus niekam išmokėta.
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J. VARČIUS
TAUTA ŠOKA, O LIAUDIS DAINUOJA

Anąkart užpuolė mane muzikas. Kai jis 
turi vis reikalų su liaudies dainomis ir ma
to jaunimą šokant tautinius šokius, visiškai 
suprantamas jo susidomėjimas: kas. gi čia 
per galas, koks Čia skirtumas, nes ir dainos 
ir šokiai yra tautiniai ar liaudiniai! O pagal 
tuos du skirtingus jų pavadinimus išeitų, 
kad kilmingoji, vadinas, bajoriškoji, tautos 
dalis šoka, o prastoji liaudis dainuoja, taigi 
tais dviem pažyminiais lyg ir bandytume 
Skirstytis j luomus.

Kad ne visiškai taip yra. „Naujienų" Nr. 
201 išaiškina kalbininkas Dr. P. Jonikas 
(straipsnyje „Apie tautą ir liaudį"). Jį patį, 
Dr. P. Joniką, „Vienybėje" užsipuolė R. 
Aukštuolis: girdi, Dr. P. Jonikas savo kny
gelėje „Gimtojo žodžio baruose" klaidingai 
vartojus žodj liaudis, nes tas žodis esąs ne
lietuviškas. Dėl to žodžio lietuviškumo Dr. 
Jonikas šitaip rašo:

„Kiekvienas apsitrynęs kalbininkas žino, 
kad tai yra lietuviškas žodis. Jau įžymusis 
kalbininkas K. Būga seniai yra rašęs, pasi
sakydamas prieš nenusimanančius kalbos 
taisytojus, jog „Liaudis yra vienas seniausių 
mūsų kalbos žodžių. Jo senumu džiaugtasi 
viso pasaulio kalbininkai" (Kalba ir seno
vė L39). Liaudis „žmonės, Leute, Men- 
schen" pažįstamas ir latviams. Nekalbinin- 
kui mūsiškis žodis skoliniu gali atrodyti dėl 
to, kad ir slavai jį pažįsta: rus. liud „tau
ta", dg. Ijudi (šalia čelovek) „žmonės“, 
lenk, lud „liaudis, tauta“ (sen. slavų bažn. 
kalboje liud, liudiję). Jis nesvetimas ir ger
manams: vok. Leute „žmonės" (sen. vok. 
aukštaičių liuli „žmonės“). Taigi liaudis yra 
bendras žodis baltams, slavams ir net ger
manams, o ne koks mūsų skolinys iš kitų 
kalbų.

„Tauta irgi senas mūsų kalbos turtas. Jis 
yra bendras baltų žodis.“

Dr. Jonikas nurodo, ką mūsų kalbos is
torijoje šis žodis yra kada reiškęs, ir toliau 
prieina prie šios dienos:

„Šiandien mūsų bendrinėje kalboje tau
ta yra „nacija", vienos kalbos, iš dalies kil
mės ir kultūros bei praeities žmonių ben
druomenė. O liaudis yra siauresnė sąvoka, 
pažymint: neapšviestąjį, tamsesnįjį (autos 
sluoksnį, „žemesnįjį luomą", kuris, bept 
iki pastarųjų laikų, buvo didžiausias; ne 
taip seniai mūsų kuone visa tauta buvo 
liaudis.“

šitie tvirtinimai rodytų, kad vis dėlto mū 
sų konkretūs liaudies dainų ir tautinių šokių 
pavyzdžiai kažkaip pjaunasi tarp savęs, ir 
dėl to Dr. Jonikas šitaip rašo: i

„Bet jau mūsų autorius yra teisingai pa
stebėjęs tam tikrą nenuosaikumą liaudies 
ir tautos Žodžių pritaikyme kai kuriuose 
mūsų posakiuose ar terminuose. Tiesa, kad 
sakome tautiniai drabužiai, šokiai, tautosa
ka, tautodailė (ne liaudidailė), bet jau — 
liaudies dainos, dažniausiai liaudies menas 
ir t>t. Matyt, čia tas nenuosaikumas atsira
do nevienu metu įvairiems asmenims iš įvai
rių šaltinių tuos terminus verčiantis į lietu
vių kalbą. Galėjo ir šiaip atskiro momento 
aplinkybės nulemti žodžio pasirinkimą. Tik 
slų atsakymą tegautume ištyrę kiekvieno 
tokio termino bei žodžio istoriją. Tačiau 
bendrai būtų galima sakyti, kad tokios 
„lietuvių liaudies (ne: tautos) dainos" bus 
atsiradusios nusižiūrėjus, kad ir į lenkų 
„piesni ludu litewskiego" (yra tuo vardu ir 
knyga išleista bene dar XIX a. pačiame ga
le). Bet jau iš rusų „litovskije narodnyje 
pesni“, vok. litauische Volkslieder (abiem 
atvejais ir XIX a. galo knygų pavadinimai) 

galima buvo versti „lietuvių tautos dainos", 
bet taip pat buvo galima' ir „lietuvių liau
dies dainos, nes ypač rusų narod reiškia ir 
tautą ir liaudį. Plg. ir angį, folksong.

„Savo tautosaka, atrodo, būsime vertęsi 
daugiau nusižiūrėję vok. Volkskunde (o 
rusų folklor paimta iš anglų folkloret; tau
tinius šokius irgi iš vok. Volkstaenze ir pan, 
(angį, folk-dance), ypač kad ir anglų folk 
reiškia tautą ir žmones.

„Kartais, kaip minėta, atitinkamo žodžio 
pasirinkimą galėjo nulemti tam tikros jo 
panaudojimo aplinkybės. Pvz.tautiniai (ne: 
liaudies) drabužiai, šokiai galėjo geriau tik
ti, kada jie neretai teko gretinti su „kitų 
tautų" drabužiais, šokiais (lenkų, rusų, vo
kiečių ir t.t.). Arba ir vėl: nors galima kal
bėti apie kai kuriuos mūsų daugiau ar ma
žiau tautiškus rašytojus, bet tokį Strazdelį, 
VienaŽinskį neretai vadiname ir liaudies 
dainiais, nes jų kai kurios dainos paplito 
liaudy, liaudies buvo prisiimtos kaip savos 
dainos ir t.t.

Kokią išvadą daro Dr. Jonikas? Jis rašo 
šitaip:

„Manau, kad iš šitų mano pastabų bus 
matyti, jog galime ir turime vartoti abu sa
vo žodžiu — ir tautą ir liaudį, tik kiekvieną 
savo vietoje."

Taigi tauta ir toliau šoks, o liaudis dai
nuos, kol kalbininkams pasiseks išaiškinti 
šių abiejų žodžių istoriją šitais dviem mums 
rūpimais atvejais, o tada jau gal tauta, o 
gal liaudis ir šoks ir dainuos. O dabar luk
terėsime.

AMERIKOS LIETUVIAI
. JAU KALBA APIE OKIUS

„Europos Lietuvyje“ jau buvo keli straip 
sniai ūkių pirkimo temomis. Pasirodo, kad 
šitokios idėjos gyvos ir Amerikos lietuvių 
tarpe, štai „Vienybėje“ (Nr. 37) D. Tamo
šiūnas (straipsnyje „Ar nevertėtų pagalvoti 
apie ūkį?") rašo, kad visi tremtinių vežtie
ji projektai ir išradimai supliuško ir liko tik 
darbas fabrike. Lietuviškose kolonijose pa
aiškėjo. kad ir seniesiems maža kam pasi
sekė labiau prasimušti. Bet kai kuriose 
Amerikos valstybėse esama nemaža lietuvių 
ūkininkų, kurie gražiai gyvena, turi sutau
pą ir nebijo atleidimo iš darbo. Farmos vis 
esančios arti gerų kelių; telefonai, automo
biliai, elektra teikia tuos būtiniausius ir 
žmogų miestinančius patogumus.

Autorius, matyt, tą reikalą gerai pažįsta 
ir nurodo net, kuriose vietose būtų geriau
sia pirkti ūkius, kur net senieji išeiviai lie
tuviai ūkininkai galėtų padėti patarimais 
naujiesiems ūkininkams. įdomiausia, kaip 
D. Tamošiūnas straipsnyje vertina ūkininko 
nepriklausomybę ir žemės reikšmę. Štai 
kokie jo argumentai:

„Mūsų dienų įvykiai, ypač tremtiniams, 
gyvai parodė, kas atsitiko Berlyno, Ham
burgo, Koelno miestelėnams, kai ir vanduo 
buvo išlietas. Ne vienas buvom labai lai
mingas, jeigu pavyko prisiglausti pas gerą 
ūkininką. Tai buvo parako, dinamito karo 
metai. Atomai, vandeniliai net įsivaizduoti 
sunku. Dabar, kai darbai miestuose mažė
ja ir jau užspaustas centas kitas sutaupose, 
ar nevertėtų pagalvoti apie ūkį. Pagalvoti 
visu rimtumu.

„Levas Tolstojus yra vienam savo mies
čioniui — draugui savo laiku pataręs: 
„Žmona tave gali pamesti, draugas tave 
gali išduoti, didesni tave gali paniekinti, tik 
žemė bus tau visada geras draugas, jeigu tu 
jos neapleisi. Pirk žemės, pirk! Žiūrėk, kad 
būtų jos neperdaugiausia, kad tu ją valdy-

1. Įžanga <
Kinija savo žmonių masėmis yra di

džiausia pasaulyje valstybė, kuri pagal 
komunistų pravestą surašymą turi 602 
milionus gyventojų. Šio krašto istorija 
siekia keletą tūkstančių metų prieš Kris
taus gimimą.

Religiniu atžvilgiu dauguma kinų yra 
taoizmo, budizmo pasekėjai. Krikščionybė 
pradėta čia skelbti tik 16 šimtmetyje, kai 
jėzuitai gavo leidimą įsikurti. Taičau di
delio pasisekimo europiečiu skelbiama 
naujoji religija neturėjo. Misijų veikla 
daugiau apsiribojo socialine veikla, šiuo 
metu Kinijoj yra priskaitoma apie 3 mil. 
katalikų.

Kinijos valstybė buvo valdoma nuo se
nų senovės impertorių, kurių paskutinė 
dinastija buvo pašalinta 1912 m. paskel
bus valstybę respublika. Po šio Kinijoj 
pasireiškė atsikrų provincijų noras sava
rankiškai tvarkytis ir Kinijoj prasidėjo 
įvairūs vidaus karai. Tik 1928 m. 
Tschiangkaischek’as atstatė tvarką ir Ki
nija susivienijo.

1932 m. Kiniją užpuolė japonai, kurie 
gabalą po gabalo grobstė jos žemes. An
trasis pasaulinis karas sunaikino japonų 
lamėjimus ir nors pašalino japonų pavo
jų, tačiau nusilpusi nacionalistų valdoma 
Kinija pateko Kremliui.
2. Komunistų įsigalėjimas.

Kinų komunistai; remiami Kremliaus 
valdovų, 1948 m. išvijo nacionalistus ir 
užėmė visą kraštą, išskyrus salas jūrose. 
Šiandien Kinija yra komunistinė valsty
bė, kuri turėdama neišsemiamus gyvų 
žmonių šaltinius, veda labai agresyvią 
užsienio politiką, statydama ultimatyvius 
reikalavimus demokratiniams kraštams.

IJrašto viduje komunistai jaučiasi stip
rūs, nes pirmaisiais valdymo metais, kaip 
skaičiuoja Kinijos nacionalistai, išskerdė 
apie trisdešimts milionų žmonių. Tačiau 
krašto ūkis, pravedant įvairias komunis
tines reformas, kaip prekybos ir pramonės 
nacionalizavimą, žemės ūkio kolektyviza
ciją. yra dar labiau suskurdęs, negu ank
ščiau, nacionalistams valdant. Komunisti
nė Kinija yra reikalingą milžiniškų kapi
talų nuskurdusiam ūkiui atstatyti. Krem
lius tokių kapitalų neturi, o jei ir turėtu, 
tai irgi neduotų Kinijai, kad išs satelitas 
nepasidarytų savistovus ir nenueitų Ju
goslavijos pramintu taku. Tik kapitalisti
niai anglosaksų kraštai gali duoti mllia-- 
dus investavimui kinų krašto ūkiui atgai
vinti ir išplėsti, bet agresyvi komunistų 
politika yra užtrenkus šiems miliardams 
duris.

Komunistinė Kinijos vyriausybė, maty
dama gresiantį katastrofišką ūkio pavojų, 
bando įvairiais būdais privilioti užsienio 
kapitalą, užmezgant ryšius su kapitalisti
nių valstybių atstovais.
3. Attlee vizitas.

šiuo tikslu komunistai pasikvietė atvyk
ti į Kiniją britų darbo partijos parlamen
to atstovų grupę su Attlee ir Bevanu prie 
šaky.

Ką Attlee su savo kolegomis matė ką 
kalbėjo su Kinijos komunistų vadais, 
mums tremtiniams ne taip svarbu, bet 
daug svarbiau yra paliesti britų darbo 
partijos vado Attlee padarytus pareiški
mus, kurie nesiderina su tikrove ir sutin
ka su komunistų melo propaganda,
4. Religijos persekiojimas.

Mr. Attlee, sugrįžęs iš Kinijos, pareiš
kė, kad „Kiųijoje krikščionių religija yra 
praktikuojama bea suvaržymu.“

Tai yra didelė netiesa, kurią skelbia ko
munistų propaganda ir lengvapėdiškai pa
tvirtino Attlee. Kaip Rusijoje taip ir Ki
nijoje po revoliucijos pirmiausia pradėta

turn, o ne ji tave. Žiūrėk, kad būtų arti 
vanduo".

„Lyg ir norėtųsi tikėti, kad žemės šauks
mas, pro fabrikų bildesį, pro „budilninkų“ 
ciksėjimą ir amžiną baimę netekti fabriko 
numerio, turėtų pasiekti naujojo tremtinio 
ausis, jeigu ne širdį,“

persekioti krikščionybė. Bažnyčios buvo 
uždarytos, dvasiškiai sukišti į kalėjimus, 
tikintieji persekiojami ir terorizuojami. 
Ne vien krikščionys, bet ir kitų tikybų pa 
sekėjai, kaip musulmonai, budistai, tao- 
istai, Kinijoj patyrė panašų terorą. ‘

Negausūs krikščionys Kinijoj po revo
liucijos ypač nukentėjo: penki vyskupai 
buvo nukankinti, 600 dvasiškių uždaryta 
kalėjimuose, daugelis bažnyčių ir misijų 
stočių buvo uždaryta; socialinės globos 
įstaigos, kaip prieglaudos, ligoninės, ben
drabučiai, mokyklos, buvo atiduotos ko
munistų kontrolei ir indoktrinavimui. žo
džiu, krikščioniška veikla praktiškai buvo 
uždrausta, kaip pavojingi „imperialistų 
agentų lizdai“.'

šitie visi minėti faktai yra surinkti iš 
ištrūkusių iš šio komunistinio „rojaus" 
žmonių kurie pergyveno šią teroro audrą.

KEITH H. GILLISON. anglas, gimęs ir 
užaugęs Kinijoj, dirbęs Hankow ligoninėj, 
pergyvenęs revoliuciją, ryšium su minėtu 
ATTLEE pareiškimu,, anglų spaudoje duo 
da visai kitą vaizdą apie religijos laisvę 
Kinijoj,

Kai 1948 m. rudenį pagrindinės komu
nistų armijos jėgos artėjo prie Honkow, 
britų konsulas sušaukė visus britų pilie
čius ir patarė visiems, nenorintiems likti 
po komunistų valdžia, nedelsiant išvykti 
iš šios srities. Daugelis išvyko. Tačiau 
apie dvidešimts vyrų ir moterų, jų tarpe 
ir Keith H. Gillison nusprendė pasilikti. 
Mat.daugelis iš likusiųjų šioje vietoje dir
bo daug metų per karą ir revoliuciją nau
dingą kraštui darbą, kuris neturėjo nieko 
bendro su politika, fr 'tikėjosi iš komunis
tų tinkamo įvertinimo.

Tačiau likusieji po komunistų valdžia 
daug kartų apgailėjo savo sprendimą pasi 
likti. Kai komunistai įvedė savo valdžią, 
visoj Kinijoj prasidėjo teroras prieš krik
ščionybę ir jų išlaikomas įstaigas. Jų va
dovai, kurie nespėjo laiku išvykti, buvo 
uždaryti kalėjimuose.

Negalima tvirtinti, kad komunistinė vai 
džia užėmus kraštą viską naikino. Jie sta
tė gerus kelius, tiesė naujus geležinke
lius, reguliavo upes. Komunistinės karo 
ligoninės buvo tvarkomos pavyzdingai ir 
jų neprilyginsi prie Kuomintango laikų. 
Tačiau visa tai buvo pasiekta ne laisva 
žmonių valia, bet krašte įvedus baisų te
rorą, kurį komunistų vadai laiko pagrin
diniu valdžios įrankiu.

Misijonieriai ne dėl teroro turėjo iš Ki
nijos išvykti. Teroras šitame nelaiminga
me krašte viešpatavo nuo senų laikų. Ko
munistai kankino ir šaudė nacionalistus 
bei krikščionis dėl jų pasaulėžiūros. Ko
munistų visos pastangos yra nukreiptos į 
žmonių sielos ir proto užvaldymą.

5. Indoktrinavimo klasės
Visi Kinijos piliečiai, vaikai ir' suaugę, 

privalo lankyti reguliariai indoktrinavimo 
klases. Šios klasės veikia visur: mokyklo
se, ligoninėse, įmonėse ir t.t. Klasėse mo
kymo pagrindą sudaro Markso, Lenino, 
Stalino ir Mao „mokslas“. Pamoku metu 
Rusijai yra pirskiriami gražiausi ir kil
niausi darbai, gi visi kriminaliniai nusi
kaltimai '— amerikiečiams ir britams.

Vadovaujantieji asmenys įstaigose ir 
įmonėse, kurių komunistai dėl specialistų 
trūkumo negali pakeisti tf kurių pažiūros 
komunistams yra neaiškios ar įtartinos, 
siunčiami į indoktrinavimo specialius kur
sus, kurie tęsiasi nuo 6 iki 12 mėnesių. 
Baigusieji kursus skaitomi tie asmenys, 
kurie raštu pareiškia įsitikinimą, komunis 
tinės doktrinos teisingumu ir buvusių pa
žiūrų klaidingumu. Tokie pareiškimai yra 
skelbiami spaudoje. Šios priemonės buvo 
taikomos ir pasitikusiems baltiesiems, tik 
jų klasės buvo griežtai atskirtos nuo ki
niečių.

Sunkesnieji atsitikimai yra priskiriami 
prie taip vadinamo „smegenų išplovimo“, 
kinietiškai — „hsi nao ching“. Ką tai reiš 
kia, parodo šis pavyzdys.

Viena ligoninės sesutė vis nenorėjo pri
pažinti komunistinės doktrinos pranašu
mo ir atsisakyti savųjų pažiūrų. Kartą 
komunistinis instruktorius pasikvietęs mi 
nėtą sesutę, pasisodino prieš save ir paro
dė baltos spalvos popieriaus lapą. Prasi
dėjo sekančio turinio pasikalbėjimas:

Vysk. Jean Pierre Camus
4. Pirmiausia meilė
Atskirtą nuo šio gyvo, triumfuojančioj 

jausmo, kuris yra meilė, visa kalną dory-5 
bių mūsų mielas • šventasis, laikė nenau-: 
dingą kaip krūvą akmenų. Jis visuomet"; 
pabrėžė visiems šv. Povilo pasakymą:; 
„Visa, ką jūs darote, tebūnie daroma mei-- 
Įėję“ (1 Kor 16, 14).

Jis palyginti dažnai mšn sakė, kad ši 
tiesa neturėtų būti perdaug skubiai spau-"; 
džiama į tikinčiųjų sielas, pasidavusias) 
mūsų veikimui. Iš tikrųjų, visas jo „Die-; 
vo meilės traktatas“ pabrėžia šią išvadą: :

—■ Iš tikrųjų, kokia nauda lenktyniauti, 
jei mes nepasiekiame tikslo, arba tempti' 
laidyklę. jei mes nepataikome į taikini?s 
Kokia daugybė gerų darbų pasilieka ne
naudingų mūsų išganymo atžvilgiu, kai* 
trūksta šio meilės motyvo! Deja, tai yra ' 
paskutinis dalykas, apie kuri žmonės pa
galvoja, tarsi jų intencija nebūtų geros 
veiklos gyvenimas ir tarsi Dievas būtų į 
pažadėjęs atlyginti už darbus, atliktus ne : 
dėl Jo garbės ir šlovės.

5. Kame glūdi tikra Dievo meilė
Atsižvelgiant į Dievo ir mūsų artimo 

meilės reikalą, jaučiausi verčiamas pa
klausti Pranciškų, ką tai reiškia mylėti. į

Mūsų brangusis Tėvas atsakė:
— Meilė yra pagrindinis širdies jaus- Į 

mas. Tai ji lenkia mus prie viso, kas yra i 
gera. Dėlto tikra Dievo ir artimo meilė 5 
reiškia mūsų troškimą viso, kas yra gera , 
pačiam Dievui, o mūsų artimui dėl Jo mei . 
lės.

PAMALDOS
DERBY — spalio 24., 11 v.
MANSFIELD — spalio 24., 5 v.v.
CORBY — spalio 17.. 12 v.

Instruktorius: Kurios spalvos yra šis 
popierius? .

Sesuo: Baltos.
Instruktorius: Popierius yra juodas. 

Kokios spalvos yra popierius?
Sesuo: Jūs sakote, kad jis yra juodas.
Instruktorius: šitas popierius yra juo

das. Pakartok tai, nieko daugiau nepride
dama.

Sesuo: šitas popierius yra juodas.
Nelaifningoji sesuo buvo priversta kar

toti ištisas valandas, kad popierius yra 
juodas, kol pagaliau ir miegodama pati 
pajuto, kad ji kartoja tą patį.

šitoks fantastiškas lavinimas yra parem 
tas sovietine psichologija, kurios pagrin
dą sudaro Pavlbvo reflekso teorija. Pav
lovas savo psichologinę reflekso teoriją 
buvo išbandęs su šunimis, kurie maisto 
viliojami vykdo visus žmogaus nurody
mus. Tas pats, anot jo. tinka ir žmonėms.

Kiniečių komunistų indoktrinieriai, in
struktoriai. šią psichologinę teoriją plačiai 
pritaikė žmogaus psichologijai. Jie nuo-, 
lat, ištisas valandas priversdami žmones 
kartoti fantastiškus tvirtinimus, palaužia 
jų valią ir įsitikinimą ir priverčia be kri
tikos tikėti visoms idėjoms, kurias skel
bia komunistiniai autoritetai.

Miliūnai kiniečių šiandien tiki, kad ja
ponus sumušė rusų raudonoji armija, ku
rie iš tikrųjų nė vieno mūšio su japonais 
neturėjo. Pirmomis dienomis, kai komu
nistai tai pradėjo skelbti, tai žmonės juo
kėsi, Bet kai ši nesąmonė buvo kartojama 
dešimtį, dvidešimtį ir šimtus kartų, tai 
kiniečiai komunistų diktuojamose sąlygo
se pradėjo tikėti, kad japonus sumušė ru
sai.
6. Komunistinė religijos laisvė.

Komunistų politika krikščionių atžvil
giu buvo vykdoma per dvi fazes, iki 1948 
m. krikščionys buvo viešai persekiojami, 
žudant ir uždarant į kalėjimus tikinčiųjų 
vadovus. Vėliau komunistai pakeitė perse 
kiojimo taktiką. Bažnyčių nuosavybės bu
vo perimtos valdžios „apsaugon“ ir pa
skelbta „religijos laisvė“. Pagal šia naują* 
tvarką bažnyčių ir misijų susirinkimai

(Nukelta į psl. 4.)

JUOZAS kralikauskas

URVINIAI
Ištrauka iš to paties vardo naujo Lie

tuviškos Knygos Klubo leidinio, kuria
me pavaizduotas Kanados aukso kasėjų 
gyvenimas.

šiandien po vakarienės Izidorius Jaci- 
na sulopė darbines kelnes. Ne tik kelnes 
— iš „pakaruoklynės“ turi parsinešęs ir 
batą atlenktu aulu. Užklijavo guminiu lo
pu įtrūkimą, pro kurį batan įsisunkdavo 
vanduo. Reikia jau ir pirštinių naujų. Su 
pirštinėm nekas: nespėji pirkti — tai kas 
nukniaukia, tai po savaitės jau nykštys 
lenda. Sudėtum per visą: kiek tik piršti
nėm išeina.

Paskui jis paruošė siuntinėlį į Vokieti
ją. Glaudžiai sudėliojo į kartoninę dėžutę 
patrauklių mergaitei dalykėlių: dvi poras 
brangiausių moteriškų kojinių, 6 nosines, 
dvi skareles, 10 plytelių šokolado, 4 gaba
lėlius praustis muilo, gražią skardinę dė
žutę irisų ir žalią buteliuką kvepalų. Pas
kui išardė siūles balto audeklinio maišio
ko. kurį gavo virtuvėje iš Džeko. Apsiuvo 
ir ant audeklo rūpestingai išvedžiojo Li
lės adresą stambiom raidėm, o Šone savą
jį smulkiom.

Siuntinėlį padėjo ant lentynos :ten tas 
dabar ir baltuoja. Rytoj grįžęs iš darbo 
nuneš į paštą, o taip pat kartu ir laišką, 
kurį šįvakar dar parašys. Gavusi po trijų 
savaičių ar gal diena kita vėliau, ji pa
mažu ir šypsodama šį siuntinėli apvar- 
tys, apžiūrės jo siuvimą. Ji bus pilna su
sidomėjimo, kas gi šįkart yra viduj. Taip 
siuntiniai irgi nepigiai atsieina. Kekvie- 
nas doleris čia kruvinai uždirbamas. Bet 
jis Lilei negi ko nors gailėtų. Labai juk 
miela jai siuntinėlį ruošti: apsiuvinėji- 
mas užpildo vakaro tuštumą, atsimini
muos ir mintyse lengviau ir greičiau lai
kas praeina.

Tik kad tas vėjas štai pavakare pakito. 
Gūsiai vis stipriau lanksto neūžaugas to- 

’ ŽMONĖS
poliukus prieš langą... Keisis oras. Dar ko 
gero jsilis ir ryt neatveš pašto — genda 
Jacinos nuotaika. Jis mato, kaip ant kelio 
pakyla dulkių, kurios šmaikščiai pasisu
ka suktuku pavėjui ir vėl staigiai nugula. 
Vis didesnį dangaus plotą aptraukdinėja 
iš patamsėjusio užeglyno atgenami debe
sys: keistaformiai, nudraskytais kraštais. 
Saulė įbrenda vakaruosna blukdama, nu
stodama gyvybės, išvirsdama į dėmę.

Taip, keisis oras, rytoj gali lynoti. Izi
doriaus nuotaika slopsta. O jau turėtų gau 
ti iš jos laišką. Žinoma, jeigu rytoj tik 
nors ligi pietų lyja — lėktuvas neatskris. 
Taip čia visada. Jeigu žiemą snigdavo ar 
pustydavo — taip pat. Toli nuo geležinke
lių ir miestų čia šitas kasyklose buvimas. 
Nėra jokio plento ar šiaip sausumos kelio 
iš toliau. Tik, sako, mažas uostas įlankoj 
už keturiasdešimt ir kelių mylių, iš to 
uosto atgabena i šitas kasyklas reikalingų 
mašinų, maisto ir vieninteliai krautuvei 
prekių. Tačiau auksas, paštas ir keleiviai 
išvyksta lėktuvu porą šimtų mylių į arti
miausią geležinkelio stotį... Nebent tik ne 
labasis galėjo pirmą baltąjį atvesti i to
kią tolimą vietą už ežerų, tarp miškų ir 
pelkių. Tikrai nuostabu, kad žmogus auk
są užuodžia net tokioj tolybėj ir gelmėj...

Niekur ir niekad Izidorius nėra taip lau 
kęs pašto, kaip šitam užuraistyj. Kasdien 
ir kasdien. O ar galėjo jam kada, gink 
Dieve, ateiti mintis, jog teks sulaukti me
tų, kai laukiamo laiško gavimas pareis 
dar ir nuo to, ar ryt lis ar ne. Jeigu rytoj 
lis, nebus pašto, tai grįžus iš darbo bus 
baisiai ilgu ir tuščia, galvoja vagonėlių 
stūmikas apsunkusia širdimi.

Kažin kaip ji ten? Kokios tenai naujie
nos? Mintimis nuklysta į Hanau. Juk nie
kur jau svetimose šalyse nebus taip įdo
mu ir. miela, kaip Hanau buvo. Lilė, repe
ticijos — skambėjo lietuviška daina. Aik
štėje kasdien sportas, visokios rungtynės.

Sekmadieniais pilna lietuvių bažnyčia: ar 
negera būdavo turėti tikrą šventadienį. 
Buvo keistas, buvo savotiškas gyvenimas, 
bet įvairus ir gyvas. O iča drauge su Ta
mošium prisipildo du vagonėlius s':aidcs 
ir po vieną stumia į stotį prie kelto. Ten 
paima po tuščią vagonėlį ir vėl vienas 
paskui antrą stumiasi atgal. Prisipylę vėl 
stumia į stotį ir vėl atgal. Ir taip per išti
są dieną... Tenka skaldą imti ir tarpuauk- 
štyj, kur nėra išvažiavimo į stotį. Ten ją 
vagonėlyj pavežę išpila į skylę. į kuria, 
lyg i gilų akmens šulinį, skalda trenksmin 
gai nubilda. Žemai jau kiti du stūmikai 
ima iš šiutės ir veža į stotį. Keltininkai 
skaldą kelia į viršų dviems malūnams, ku
riuose ji sumalama į aguonų pieno spal
vos miltus. Iš tų miltų kombinuotu būdu 
išplaunamas jau pats auksas.

O kartais tenka skaldą kasti nuo grin
dų ir pilti į vagonėlius, šis darbas — toks 
prakaito liejimas, kad jei tik nesimuliuo
damas padirbėsi, tuoj šlaputėlis. Kastuvą 
reikia vis kirste įkirsti, pasėmus išplėtši 
iš krūvos. iš’*e".ti ligi krūtinės lygio ir per 
briauną išversti į vagonėlį. Taip vis pa
silenkti ir vėl atsilenkti. Niekad ir nesap
navo. kad teks kada žemės gelmėj tokią 
pasukusią manktšą atlikinėti...

Kaip būtum koks prakeiktas. Atversdi- 
nėk nuvirtusį nuo bėgiu, vagonėlį. Sunkiu 
kūju skaldyk akmenis. Ar tai prasmingas 
darbas? Anot Tamošiaus, pasiuvau batus, 
tai žinau, kad batai. Prikaliau puspadžius, 
tai net žinau kiek maždaug laiko juos ne
šios. O čia žiaurus tąsymasis su akmeni
mis tamsoje. Darbas nepanašus įdarbą. Ne 
po lininiu dangumi, ne į kalno ąžuolus 
pasižiūrint. Tunelyj įsirėžęs vagonėlį stu
mi, o gomuryj sprangu nuo sauso dusimo. 
Tėve mūsų, kurs esi danguje, už ką nu
baudei? Taip tuoj ir parašys. Ir dar Li
lei parašys, 'kad kai jis gauna iš jos laiš
ką, kitądien vagonėliai būna lengvesni 
diena trumpesnė...

Nuo lentynos paima laiškini bloknotą. 
Atsisėda ant lovos prie palangės stalelio.

Pro topoliuką vėjas neša pūką: lenęvą, 
lyg šilkinį, lyg voratinklį. Tolina vejas 
baltą baltilytėlį.,. Pūkelis patenka į pasru

vusį dangaus pakraštį ir tampa jau ne
beįžiūrimas. O širdį maudžia sunkus nege 
rūmas, kažkoks slogus nujautimas...

Li'ė galėjo ligi šio! ir atvažiuoti i Ka
nadą. Atvažiavo daugelis meigaičių na
mų ruošos darbams aiba i ligonines. Ko 
ji delsia? Ko ten lūkuriuoja? Štai jau ir 
vasara perlūžo į antrą rusę, Dar nepilni 
kėlu* i mėnesiai ir suta tis bus atlikta. 
Bus laisvas, važiuotų linksmas pas ją. O 
dabar net ir laiško jau kuris laikas nėra. 
Ji pirma ir dažniau, ir daugiau, ir gra
žiau parašydavo. Gal ten vėl tas velnias 
Juknys prie jos...

...Slogiu skausmu semia netikrumo tuš
tuma. Abejonė, it kirmėlė, graužia širdį. 
Žinoma, laikas savo padaro. Matė Vokie
tijoj net paminklų įrašus, net raides mar
mure laiko nutrintas neperskaitomai. O 
čia tik mergaitiški žodeliai. Juk lapkričio 
mėnesį sueis metai, kaip jiedu atsiskyrė...

Buvo kvailas, kaip bato aulas, galvoja 
dabar, kad užsirašė tada į Kanadą. Kam 
reikėjo pasiskubinti? Argi negeriau būtų 
buvę dar palaukti Vokietijoje? Gal būtų 
galėję abu kartu išvykti. O ir Lilė, kaip 
vis dėlto ji lengva širdimi, paprastai, ne
pergyvendama jį išleido į Kanadą .Tary
tum jis riebalų ar šiaip ko gersnio nusi
pirkti tik į Scheinfeldą ar Seligenstadtą 
porai dienelių pavažiuotų. Kodėl, kai to
kia ruja norinčių į Kanadą užsirašė, sto
vyklos komitete traukiant burtus velnias 
įpainiojo tarp pirštų ne tuščią, o pilną? 
Negi iš tikrųjų jau taip likimo butų buvę 
lemta atsiskirti?

— Kortom iš pinigų tik grajina. Ant 
stalo dolerių, kaip ledo, drištvai pantis. 
Ir dar sako, kad jiems Kanadoj negerai, 
— šneka įėjęs Tamošius Gudelis.

— ... — jacina girdi, bet nieko neatsi
liepia, tik kuprą išrietęs rašo.

— Jau ne kastuvėlis Dzido rankelėj, 
plunksna baltojoj, — bumba Gudelis. — 
Bajorėlis laiškelį rašo, gailiai dūsauja, 
ant žodelių rymoj a.

— Sučiaupk srėbtuvę, maišai rašyti, ga
bale tu neraliuotas, — erzinąs Jacina, te
bežiūrėdamas į popierių.

— Aa, — Gudelis pastebi ant lentynos 

siuntinėlį ir priėjęs nuima pažiūrėti. — 
Neblogai. Su rankom padarytas. Tik ar 
neteks parsinešti.

— Persunkus manai? — atkelia galvą 
Jacina. — Nunešk, žinai, į virtuvę pasver
ti.

— O kuo tu m'andresnis?
— Jau maišo buvau: nenoriu lįst į akis 

po keliskart per dieną.
— Atsikabink, neisiu. Kad bus persun

kus, galėsi neregistruotą išsiųsti. Vistlek 
nueina.

— Ilgiau eina, — Jacina vėl užsilenkia 
ant popieriaus.

— Rašai, stengiesi kuo geriau pataiky
ti, siuvinėji, rūpinies. Žiūriu ir daros gai
lu. kai pamisliju. — Gudelis pakukuoja 
galvą.

— Padėk, — į popierių sako Jacina.
— O ji gal kaip tik šituo metu su kitu 

vaikštinėja, gal kur už stovyklos, gal po 
miškelį. — Gudelis pauosto siuntinėlį. — 
Aa, kvepia.

— Padėk sakau. Kur kiši nešvaria, nosi 
prie jos pavardės.

— Prie pavardės tai pavardės, ale ar 
tik ten kas nekiša nosies prie nosies, — 
Gudelis siuntinėlį deda vėl ant lentynos.

— Rėšiu į ausį, kaip mane gyvą matai!
— rėkia jau iš tikrųjų susierzinęs Jacina.
— Nėra blogesnio draugo, kaip tauškalas.

— Oi oi, kas pyksta, ragai išdygsta, — 
Gudelis iki pusės ištraukia lovos stalčių 
ir grabinėja neštis skalbti nosines, koji
nes. marškinius ir apatines trumpas kel
nes. — Atbėgo briedis devynragis, vande
nin žiūri, ragelius skaito. Žydi mergelė 
mano širdelėj, kaip darže aguonėlė. Čia 
aš be tavęs, kaip 'papartis be žiedelių, — 
Gudelis erzina rašantį Jaciną, norėdamas 
į jo laišką įterpti savo baiabaikų. — čia 
aš be tavęs, kaip akmuo be kraujo.

— Paskutinis mano žodis: arba tylėk 
arba ką skudurus ruošies skalbti, susigrai
byk greičiau ir marš!

Gudelis įstumia atgal stalčių, pasiima iš 
spintos aštuoniacentį skalbiamo muilo ga
balą ir jau prie durų, atsukęs sunykusį 
veidą, priduria rašančiam:

(tąsa 3 pusi.)

2
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MARUOS ŠVENTĖ LONDONE
Spalio 10 d. Londono lietuviai gausiai 

dalyvavo rūpestingai surengtoje Dievo 
Motinos Marijos 'Šventėje. Graži šv. Kazi
miero bažnyčia iškilmingų pamaldų metu 
buvo pilna. Parapijos chorui giedant mie
las lietuviškas giesmes, mišias atlaikė ir 
pamokslą apie rožančiaus Karalienę pa
sakė svečias kun. J. Kuzmickis. Priminęs 
XIII amžiuje siautusį albigenizmą, neigu
si Dievo visagališkumą, Kristaus dieviš
kumą ir Bažnyčios šventumą, ir šv. Domi 
ninką. kuris rožančiaus maldos pagalba 
sėmingai sugniuždė aną nelogišką erezi
ją. pravedė paralelę su šių laikų ..nauja 
religija" — komunizmu, skelbiančiu tas 
pačias albigenizmo klaidas, primindamas 
Fatimos Mariją, kuri nurodė naujus dva
sinius ginklus — rožančiaus maldą, au
kas ir Rusijos paaukojimą Nekalč. Jos 
Širdžiai.

Vakare parapijos salėje buvo iškilmin
ga akademija, į kurią susirinko gausus lie
tuvių būrys. Scena buvo papuošta meniš
kai K. Dargio nupieštu Marijos paveikslu, 
kuri su kūrybišku įkvėpimu nutapė, nau
dodamasis šv. Kotrynos Laboure regėji
mų motyvais. Atidaromą žodi pasakė Lon
dono lietuvių klebonas kun. A. Kazlaus
kas, paprašydamas visus sugiedoti „Mari
ja, Marija“ giesmę.

Nuaidėjus „išgelbėk nuo priešo baisaus“ 
prasmingiems žodžiams, paskaitą apie 
Marijos vaidmenį tautų ’ gyvenime skaitė 
kun. J. Kuzmickis. Peržvelgęs paskutinio 
šimtmečio būdingas savybes, paskaitinin
kas ilgiau sustojo prie kaikurių Marijos 
šventovių Lietuvoje — Šiluvos, ž. Kalva
rijos, Aušros Vartų ir Pažaislio. Marijos 
misija Lietuvoje buvo ginti katalikų 
tikėjimą, stiprinti tikinčiųjų dvasią. „Ar 
ir šiais laikais Marija nerauda Lietuvoje, 
kaip anais 1612 metais, matydama naiki
namas šventoves, griaunamus kryžius, 
raunamą iš žmonių sielų tikėjimą? Ar ir 
šiais laikais Ji nekartoja anų liūdnų žo
džių: „Kitados šitoje vietoje buvo garbi
namas mano mylimas Sūnus, o dabar aria 
ma ir sėjama“? — klausė paskaitininkas. 
Vėliau paminėjęs kaikuriuos paskutinio 
amžiaus Marijos apsireiškimus, užbaigė 
kviesdamas prie dvasinio atgimimo — 
maldos ir atgailos dvasios įgyvendinimo 
kasdieniame gyvenime.

Meninę dalį atliko mūsų solistai J. Lius- 
tikaitė ir B. Povilavičius. gražiai ir meniš
kai akompanuojant p. Lapinskienei.

J. Liustikaitė gražiai apvaldytu sopranu 
pagiedojo Budriūno, Schuberto ir Guno 
Sveika Maria- (Avė Maria). Giesmės, gi
laus pergyvenimo ir religinio įsijautimo 
įkvėptos, kėlė klausytojų sielas augštyn ir 
minties sparnais nešė į kenčiančią Rūpin
tojėlių šalį. B. Povilavičius sodriu, vyriš
kai giliu ir taip jau pažįstamu balsu su
giedojo Marją Motiną, Sveika Marija ir 
Kuomet jausmai.

Pabaigoje kun. A. Kazlauskas padėko
jo visiems už gražią talką bei parama, ir 
paskutinis „Marija, Marija“ giesmės oos 
mas pabaigė šią įspūdingą ir mielą šventę.

*****
DBLS TARYBOS POSĖDIS

Šį sekmadienį, spalio 17 d. 11 vai. ry
to, Lietuvių Namuose įvyks DBLS Tary
bos posėdis. Svarbiausiu dienotvarkės 
punktu bus A. Pužausko paruošto suva
žiavimų ir susirinkimų statuto svarstymas 
ir paruošimas ateinančiam DBLS meti
niam suvažiavimui, kuris įvyksiąs sausio 
ar vasario mėn.

*****
J. PETRUŠAITIS CENTRO VALDYBOJ

Centro Valdybos iždinink. S. Nenortui 
pradėjus lankyti vakarinius kursus ir ne
galint toliau vesti kasos knygų. Centro 
Valdyba, sekdama ankstyvesnį preceden
tą, pakvietė sekantį kandidatą — J. Pet- 
rušaitį Centro Valdybos sąstatan.

J. Petrušaitis tvarkys DBL S-gos iždo 
reikalus.

*****
ŠI SEKMADIENI, SPALIO 17 D.

DBLS Centrinio skyriaus valdyba šau
kia metinį narių susirinkimą Lietuvių Na
muose. 43, Holland Park, 3 v. p.p. Dieno
tvarkėje: valdomųjų organų pranešimas, 
parinkimas kandidatų į naujus vald. or
ganus ir atstovų rinkimas į visuotin. Są
jungos narių suvažiavimą.

Centrinio skyriaus valdyba prašo savo 
narių, negalinčių atvykti susirinkiman, 
raštu siūlyti kandidatus į skyriaus valdy
bą, revizijos komisiją ir atstovus i DBLS 
suvažiavimą. Rinkimai, kaip ir pereitais 
metais. įvyks koresoondenciniu būdu.

DBLS Centrinio skyriaus Valdyba.

— Bajorėlis laišką rašo, ant popieriaus 
ašarėlės krinta. O ji už stovyklos vaikšti
nėja, kito prilipnių žodel —...

Jacina šoko nuo stalelio, bet Gudelis 
jau iš koridoriaus užtrenkia duris. Kam
baryj prie durų palieka tik iškritus koji
nė.

— Rupų miltų, — Jacina greitai atida
ro duris, išspiria į koridorių tą Gudelio 
kojinę ir užsidaręs sėda vėl toliau rašyti.

...laukiu iš Tavęs aukso grynumo žode
lių, laukių tik iš širdies pasakytų. Kaipgi 
dabar kitaip, kad mes taip labai atsisky
rę. Jei tu vis tokia, kokią palikau, tai aš 
tada juk tik aguonos grūdelio teprašau. 
Bet gal jau. kas buvo, tik ką pernykščio 
sniego sauja? Gal ir paskutinio mūsų va
karėlio žodžiai — ką žąsies plunksnelės 
lengvumas ant vėjo?...

Jacina žiūri vėl pro langą savo vargą. 
Dangus skėti graudumu. Topoliukai prieš 
langą ūžia ūžėja, širdy dygėja. Anei šį va
karą, nei ryt su ja nesusitiks. Anei sek
madienį, o ir nei per dar kelis mėnesius... 
Ir iš viso, kur ir kada besusitiks? Anei nu 
eiti, nei nuvažiuoti. Daugel mylių žalių 
girių, daug kalnelių. Dar daugiau lygaus 
laukelio, už vis daugiausia mėlynų marių.

Kvailas, ak kvailas, kaip ana Tamo
šiaus kojinė! Buvo tada geriau neapsigal
voti, buvo nesuprasti, kad kasgi daugiau 
šitoj šaly pasitiks, jei ne kančia dėl tokio 
tolimo atsiskyrimo.

Palangėj ūžia ūžėja neūžaugos topoliu
kai, net širdyj darosi baugu,..

PIRMOJI LIETUVAITĖ 
LONDONO TELEVIZUOJE

pereitos savaitės penktadienį Londono 
televizijoje pirmą kartą pasirodė lietuvai
tė — danininkė J. Liustikaitė, 8.5 vai. va
kare, Wilfred Pickles programoje.

Nelauktai vieną dieną J. Liustikaitė ga
vo iš Londono televizijos bendradarbės 
Mrs. Pauline Forrester telegramą, kurioje 
buvo atsiklausiama ar mūsų dainininkė 
nesutiktų dainuoti per televiziją. Kiek vė
liau ši bendradarbė aplankė asmeniškai J. 
Liusikaitę ir susitarė dėl laiko ir progra
mos. Penktadienio dienos metu J. Liusti
kaitė turėjo pirmąją repeticiją, o tos pat 
dienos vakare ji dainavo ariją iš operos 
M. Butterfly, pritariant simfoniniam or
kestrui, Programos metu ji atsakė i tele
vizijos pranešėjo klausimus, liečiančius 
dainininkės atsiradimą šitame krašte ir 
Lietuvą.

Kukliąją mūsų dainininkę sveikiname 
su pirmuoju šitos rūšies pasirodymu, lin
kėdami ir šitokiose sąlygose tobulėti dai
nos mene.

♦' * * * «

RAŠYTOJAS ST. LAUCIUS 
PERSIKĖLĖ LONDONAN

Kelis metus išgyvenęs Nottinghame ra
šytojas St. Laucius su žmona ir žentu 
dailink. Petrikoniu šią savaitę atsikėlė į 
Londoną. St. Laucius ir Petrikoniu šeima 
apsigyveno rytinėje Londono dalyje, kur 
jie įsigijo nuosavus namukus. Londonan 
persikėlusiam rašytojui St. Lauciui linki
me kūrybingo darbo ir geros sveikatos.

*****
LIGONIŲ LANKYMAS

Gauta žinių, kad Winnick Hospital, prie 
Warrington, Lancs guli lietuvis J. Kviet- 
kauskas. Prašoma arčiau gyvenančius lie
tuvius jį aplankyti.

Kitoje ligoninėje — Winiterton Hospi
tal, Sedgefield, Co. Durham guli J, La
takas. Labai pageidautų, kad lietuviai jį 
aplankytų.

Apie ligonių lankymą prašoma painfor
muoti DBLS centrą.

*****
JAUNIEJI

SKAIDRINS RUDENS NUOTAIKAS...
Šį šeštadienį, kai tik saulė nusileis, 

Londone gyvenąs jaunimas pradeda link- 
smavakarį Lietuvių Namuose, 43. Holland 
Park. Tai pirmas Londone gyvenančių 
lietuvių jaunimo vakaras, į kurį ypač 
kviečiami ir rudenėlio sulaukę svečiai. 
Vakaro rengėjai žada paruošti įvairių 
„cūdų“

šokiams gros orkestras. Skoningiausiai 
apsirengusi lietuvaitė gaubianti, dovaną. 
Svečiai kviečiami rinktis bent nuo 7 vai. 
vakaro.

Įėjimas: vyrams 2/6, panelėms ir po
nioms 1/6.

*****
. VIENIŠA LIGONĖ — LIETUVAITĖ
Mūsų skaitytojas iš Basingstoke, Hants, 

praneša, kad jau antri metai vienoje Ba
singstoke ligoninėje guli lietuvaitė Aldo
na Juodenkaitė, neturinti šiame krašte 
nei giminių, nei artimesnių pažįstamų. Ji 
ne tik medžiaginiai, bet ir dvasiniai yra 
prslėgta. Lietuviai, norį sužinoti smulkiau 
apie šią lietuvaitę, arba ją aplankyti, 
smulkesnių informacijų gali gauti parašę 
šiuo adresu: Mr. A. Jaruševičius, 125, 
South Ham, Basingstoke Hants. Tuo pa
čiu adresu parašytus A. Juodenkaitei laiš
kus šis lietuvis perduosiąs sergančiai A. 
Juodenkaitei.

*****
ŠOFERIŲ IR KONDUKTORIŲ 

STREIKAS LONDONE
Trečiadienio ryte Londone sustreikavo 

šešių ruožų miesto autobsų šoferiai ir kon
duktoriai. šį kartą streikas įvyko ne dėl 
atlyginimo pakėlimo, bet dėl numatyto 
įvesti specialaus tvarkaraščio 14 Londono 
autobusų ruožuose.

BRADFORDAS
KVIEČIAME I MARUOS ŠVENTĘ

Spalio 31 d. — Marijos Metų didžioji 
Šventė, kada norime ko įspūdingiausiomis 
iškilmėmis ir dalyvaujant visų Anglijos 
lietuviškų kolonijų atstovams pasimelsti, 
pasiaukoti Nekalč. Marijos Širdžiai ir pa
sižmonėti lietuviškų atlaidų nuotaikoje.

Šventėje pasižadėjo dalyvauti ir jau 
sveikinimą atsiuntė Leeds Vysk. JiC. He
enan. Be to, dalyvaus lietuviai kunigai — 
J. Gutauskas — Škotijos lietuvių dvasios 
vadas, A. Kazlauskas — Londono lietuvių 
klebonas, V. Kamaitis — Manchesterio lie
tuvių kapelionas ir kan. B. Martynellis.

Specialiais autobusais žada atvykti Ško
tijos lietuvių Šv. Cecilijos choras ir tau
tiečiai iš Nottinghamo, Manchesterio, 
Rochdales bei kitų vietovių.

Nors Šventė pradedama mūsų papro
čiais iš vakaro, tačiau iš toliau atvykstan
čius prašome pribūti bent sekmadienio 
pamaldoms, kurios bus 1 vai. p.p. St. 
Ann's bažnyčioje (Edward St., West Bow
ling). Prie bažnyčios veiks lietuviška už
kandinė.

Kadangi 4,30 vai. p.p. St. Mary's bažny
čioje (East Parade) bus iškilmingas Pasi
aukojimas Nekalč. Marijos Širdžiai, kvie
čiame visų Anglijos lietuviškų kolonijų 
tautiečius atsiųsti bent savo atstovus, kad 
jie galėtų atstovauti visus D. Britanijos 
lietuvius.

Šventės proga Nidos spaustuvė atspaus
dino specialų leidinėlį — „Bradford© Lie
tuviai ir Marijos šventė" su mūsų' šven
tės programa, paaiškinimais ir kronika. 
Kaina 1 ši. 6 d.

Visais Šventės reikalais kreiptis kape
liono adresu: 21, Ann Place. Bradford 5. 
Yorks.

Bradford o bažn. komitetas 
ir kapelionas

Parapijiniais reikalais
Nors ir žinau, kad savi reikalai gali 

būti kai kam neįdomūs, ypač mūsų veiks
nių ginčo sekėjams, visdėlto drįstu išlysti 
su mūsų, D. Britanijos, lietuvių parapijos 
reikalais ir pasidalinti viena kita mintimi.

LIETUVIŲ NAMAI. Per praėjusį LN 
B-vės akcininkų susirinkimą buvo pačių 
akcininkų iškeltas dabartinių Lietuvių 
Namų pardavimo klausimas. Buvo pareikš 
ta ir užprotokoluota nuomonė, kad. jeigu 
galima Lietuvių Namus parduoti gera kai
na ir įsigyti kitus, mums tinkamesnius — 
niekas tam nesipriešins.

Po susirinkimo praėjo gerokai laikot bu
vo įvairių pirkėjų, mes patys apžiūrėjom 
daug namų orientacijos tikslu, bet prie 
rimtesnės eigos tas neprivedė. Tik pasku
tiniąją savaitę šis reikalas įgavo kiek rim
tesnį pobūdį, todėl jaučiu pareigą apie tai 
Eainformuoti akcininkus per „Europos 

-iėtuvį“, Deja, negaliu ir šiuo kartu duo
ti visai tikslios informacijos, nes namų 
pirkime ir pardavime būklė keičiasi kiek 
vieną dieną; kas yra šiandien, rytoj gali 
pasikeisti. Kol pinigai nėra sumokėti, tol 
pirkėjas ir pardavėjas gali atsisakyti. 
Mūsų būklė yra tuo sunkesnė, kad kol ne- 
pardavėme savų namų, tol negalme pirk
ti kitų. Ne. vienas mūsų jau pasirinktas na 
mas buvo, mums delsiant, kitų nupirktas.

Rašant šias eilutes padėtis yra tokia: 
turime labai rimtą pirkėją, kuris jau yra 
ir užstatą įmokėjęs ir, sprendžiant iš vis
ko, atrodo, kad neatsimes. Tai įgalino ir 
mus rimčiau pradėti tartis su namu par
davėjais. Turime suradę ir namą, tačiau 
mūsų reikalas nėra taip toli nuėjęs ir būtų 
laiko gaišinimas apie juos dabar rašyti, 
nes iki kitos savaitės gali viskas pasikeis
ti. Kai bus tikras dalykas, bus viskas tik
sliai pranešta.

Kodėl iškilo mūsų namų pardavimo 
klausimas? Pirmiausiai, kad atsirado ga
limybė parduoti juos su pelnu, nežiūrint, 
kad šiuo metu namų kainos krito nuo to 
laiko, kada.mes juos pirkome. Antra, — 
gyvenimo praktika parodė, jog šie namai 
nėra mums prie dabartinių sąlygų .tinka
mi: namai yra permaži ir kambariai gyve
nimui — perdideli ir nepatogūs. L.N. fi
ves veikla ir pareigos yra smarkiai padi
dėjusios. įsigijus spaustuvę, perėmus laik
raščio leidimą ir galvojant apie senelių 
prieglaudos pirkimą. Nuostolingus daly
kus. kaip laikraščio leidimą, išlaikysime 
tik tada, kada galėsime padidinti apyvar
tą, tų sričių, kurios duoda pelną. Todėl 
didesnių ir patogesnių namų įsigijimas 
pasidarė mums būtinybė. Trečia priešas 
tis yra ta, kad jau artėja laikas, kada 
teks daryti turimų namų remontą tiek iš 
vidaus, tiek ir iš lauko. Tiek apie namus. 
Keli žodžiai apie naują dalyką.

PRIEGLAUDOS VASARVIETĖ. Jau se
niai .lietuviai kelia prieglaudos įsigijimo 
reikalą. Rašysiu apie tai be sentimentu, ir 
graudenimų.

Įsigijus vien senelių prieglaudą, jos iš
laikymas būtų gana sunkus įr būtų pri
klausomas nuo aukų. O įstaiga, kuri pri
klauso nuo aukų negali būti nei patvari, 
nei pastovi. Todėl reikia jiėŠkoti kitų, ge
resnių kėlių.

Planuojant ateičiai, turime išeiti iš to, 
kad tremtyje mes dar galime likti ilgesni 
laiką ir tam turime tinkamai pasiruošti. 
Dėlto privalome rūpintis ne vien sene
liais, bet ypač jaunimu, kad jis per ilgą 
tremties metą išliktų lietuviškas. Tai, tur 
būt, yra sunkiausia mūsų problema. Ir 
vasaros stovyklos ir vargo mokyklos yra 
labai geras, dalykas, bet to, toli gražu, ne
užtenka ir tik maža dalis mūsų jaunimo 
tuo gali pasinaudoti. Be to mums reikią 
rūpintis ne vien pačiais mažaisiais, bet ir 
jau paūgėjusiais, kurie vargo mokyklų ne 
belanko.

Todėl ir kilo sumanymas įsigyti prie
glaudą — vasarvietę, kur ne vien seneliai 
galėtų gyventi, bet ir mūsų tautiečiai ga
lėtų praleisti vasaros atostogas. Jaunimas 
turėtų progos praleisti savaitę ar dvi kiek 
vienais metais lietuviškoje aplinkoie. Va
sarvietė būtų vedama maždaug anglu 
„Holiday Camp“ pavyzdžiu, kas ypač oa- 
tinka šeimoms su vaikais ir jaunimu.

Prieglaudos medžiaginė būklė tuo būdu 
būtų daug tikresnė (vasarvietė duotų pel
no), senelių gyvenimas malonesnis (va
saros metu suvažiuotų daug 
turėtų progos prisidėti prie 
išlaikymo ir savo darbu.

Si idėja buvo iškelta per .
LS. konferenciją ir rado dalyvių pritari
mą. L. Namų B-ės direktoriai yra jau ne
mažai tuo reikalu apžvalgę ir patyrinėję. 
Buvo apžiūrėtos 5 vietos ir apsistota prie 
vienos, kurią šiek tiek aprašysiu. Ji. ran
dasi vienoje gražiausių Hampshire gra
fystės apylinkių, į pietus nuo Guildfordo, 
45 mylios nuo Londono. Pagrindinis pa-

lietuvių), jie 
tokios vietos

praėjusią DB

CORBY

Nors Corby lietuvių kolonija nėra skait 
linga. tačiau ji yra veikli, gyva ir pirmau
janti. Sumani DBLS skyriaus valdyba su
randa lėšų ir patalpas savo jauniesiems 
šeštadienio mokyklai išlaikyti, kurią lan
ko 10 mokinių. Corby lietuvių šeštadie
nio mokyklai vadovauja p. Perminienė, be 
lietuvių kalbos, lietuvių istorijos, mokyk
lą lankančius vaikus moko lietuviškų 
dainelių, žaidimų ir tautinių šokių. Jos 
paruoštas atžalynas dažnai pasirodo pa
rengimuose. Nuotraukoje matome Corby 
šeštadienio mokyklos mokinius scenoje. 
Akordeonu groja K. Venckus. Mokytojos 
Perminienės pasišventimas ir corbiečių 
tėvų susipratimas — leisti vaikus šeš
tadienio mokyklą, užtikrina,, kad Corby 
kolonijos vaikai liks ištikimi savo tautai.

K. 

statas turi per 30 kambarių, kurių dides
nieji dar būtų galima padalinti. Ten yra 
buvusi katalikų mokykla. Namai yra ge
rame stovyje ir reikalingi labai mažo re
monto. Įrengtas centrai, šildymas. Be to, 
yra ir kitokių pastatų, kur būtų galima 
įrengti kambariai atostogaujantiems. Prieš 
namus yra didokas ežerėlis, o už jo plau
kiojimo baseinas ir sporto aikštės. Taip 
pat ten yra žuvavimo ežerėlis ir upelis. 
Viso žemės plotas 56 akrai: dalis medžiais 
apaugusi, dalis paversta ganyklomis, da
lis daržams ir sodams. Būtų ideali vieta ir 
skautų stovyklai. Aplinkui niekas negy
vena.

Pati apylinkė yra nepaprastai graži ir 
ideali vieta atostogaujantiems. Vienintelis 
trūkumas — kiek sunkokas susisiekimas: 
artimiausia geležinkelio stotis yra už 4 
mylių. Mums reikėtų įsigyti susisiekimo 
priemonę nuo stoties iki vasarvietės.

Visos šitos vasarvietės kaina — (prašo) 
6.500 svarų, bet, reikia tikėtis, dar nusi
derėti, kadangi šitokios vietos šiais, lai
kais randa mažai pirkėjų. Paskolas būtų 
galima gauti, bet mums visvien reikėtų 
turėti 2-3 tūkstančius svarų savų pinigų. 
Ar tiek pinigų gauti yra galima — į tai 
tik Jus visi galite atsakyti. Visa mūsų 
veikla D. Britanijoje bazuojasi ant 1000 
lietuvių (Tiek yra Sąjugos narių, tiek 
„E. Lietuvio“ skaitytojų ir tiek „Nidos 
Knygų Klubo" narių). Kiekvienas galite 
padaryti iš to išvadas ir apskaičiavimus.

Šiam kartui šito ir užteks. Už savaitės, 
kitos, kada jau būsime apsigalvoję, vėl 
grįšiu prie šio reikalo. Tada galėsime pa
daryti nutarimą: pirkti ar nepirkti?

M. Bajorinas

NOTTINGHAMAS

šioje lietuvių kolonijoje jau ,1950 metais 
veikė sekmadienio mokykla, DBLS sky
riaus išlaikoma, tačiau dėl emigracijos, 
mokytojams išvykus, kurį laiką ši mokyk 
la nebeveikė. DBLS Apygardos Valdyba, 
matydama, kad mokyklinio ir priešmo
kyklinio amžiaus vaikų daugėja, ėmėsi ini
ciatyvos sekmadienio mokyklą atgaivinti, 
pakviesdama pradžioje iš Mansfieldo, o 
vėliau iš Derby 'mokytojus. Apygardos 
Valdybos pastangomis mokykla veikia jau 
antri metai, kurią lanko šiuo metu 15 vai
kų. Mokyklą veda gabi ir šiam darbui pa
sišventusi mokytoja šližienė, kiekvieną 
sekmadienį atvykdama į Nottinghamą iš 
Derby. Suprantama, kad už tai p. Šližie- 
nei nuoširdžiai dėkingi vaikų tėvai, žino
dami, kad tik per mokyklą jų vaikai išliks 
tais, kuo ir jie patys esą ir būti nori.

Nuotraukoje matome Nottinghamo jau
nąjį atžalyną su savo mokytoja šližiene 
Sekmadienio mokyklos kieme.

K.

VOKIETIJA
KRISTAUS TAIKOS SĄJŪDIS

Taika — tai žodis taip dažnai minimas, 
kad jau pradeda nustoti daręs betkokio 
įspūdžio klausantiesiems. Apie taiką šian
dien kalba įvairūs „didieji" savo konfe
rencijose, taikos kongresus šaukia Krem
liuje sėdintieji tautų kraugeriai, taikos 
vardan statomi nauji kariški aerodromai 
ir didinamos armijos, taikos vardan sodi
nama į kalėjimus masės žmonių, verčia
mos vyriausybės, žudoma tariamieji tai
kos kliudytoj ai... Taika, taikos, taikai — 
skaitoma dienraščiuose, girdima šaukiant 
didmiesčių gatvių sankryžose. Geriau įsi
klausius į šį. tiesiog kurtinantį, daugelio 
šauksmą, nekartą galima užgirsti netyčio
mis prasiveržiantį tikrąjį turinį, slypintį 
po patraukliu taikos žodžiu. O tas turinys 
nėra jau toks patrauklus. Jis talpina savy
je daug pagiežos, keršto, savanaudiškumo 
ir net grobuoniškų minčių. Tai pajutus, 
pradedama visiškai nustoti tikėjus bet 
kieno siūlomąja taika.

Šiame klaikaus isteriškumo siekian
čiame „taikų“ sąmyšyje nedaug kas su
geba išgirsti tą tylų, jau du tūkstančius 
metų švelniai skambantį angelų giesmės 
Betlėjuje pažadą: „Garbė Dievui augšty- 
bėse, o taika žemėje geros valios žmo
nėms“. Dar besiaučiant Pasaulinio Karo 
audrai, viename GESTAPO kalėjime Pran
cūzijoje. mažas kalinių būrelis kalėjimo 
tylumoje įsiklausė j šį taip seniai atneš
tą, bet ligi šiol dar nedaugelio suprastą 
dieviškosios taikoš pažadą. Jų širdys troš
ko taikos, o jų protai jiems kalbėjo — 
tėra galima ten, kur viešpatauja gera va
lia; taika -tebus įmanoma tik tada, kai iš 
žmonių širdžių bus išrauta neapykanta 
ir kerštas; taikos nebus galima įgyvendinti 
tol, kol nebus įgyvendintas pagrindinis 
žmonių, tarpusavio santykius tvarkantis 
Kristaus įsakymas: „Mylėsi savo artimą, 
kaip pats save". Kai karo audra nutilo ir 
atsidarė Vakarų Europos kalėjimų durys, 
tie žmonės išėjo į laisvę su tvirtu pasiry
žimu dėti visas pastangas, kad žmonija 
suprastų tikrosios taikos sąlygas. Kad 
pastangos būtų sėkmingenės, jie savo są
jūdžiui davė organizacinę formą. 1945 m. 
10 žmonių grupė, vadovaujama J. E The
as, dabartinio Lurdo vyskupo. įsteigė PAX 
CHRISTI — KRISTAUS TAIKOS sąjūdį. 
Tų pačių metų pabaigoje sąjūdžiui pri
klausė 5000 narių, baigiantis 1946 m. jų 
jau buvo 100.000, 1947 m. — 500,000, o da
bar Pax Christi sąjūdyje yra virš 2 mi

lijonų narių 43 tautose. Pax Christi sąjū
dis yra krikščioniška draugija, siekianti 
įgyvendinti taiką, kokią ją suprato Kris
tus. Jos tikslas yra puoselėti tautų drau
gystę ir tarpusavio susipratimą, išeinant 
iš įsitikinimo, kad visos krikščioniškosios 
tautos sudaro vieną Mistinį Kristaus Kū
ną, o visi žmonės yra vieno Tėvo vaikai 
ir broliai savo tarpe. Iš Pax Christi sąjū
džio narių pirmoje eilėje reikalaujama, 
kad jie būtų aktyvūs tikrosios Kristaus 
taikos skleidėjai savo gyvenamojoje aplin
koje. O tokiais gali būti tik tie, kurie gy
vena taikoje su Dievu ir praktiškame sa
vo gyvenime be jokių rezervų vykdo Ar
timo Meilės įsakymą. Pirmuoju sąjūdžio 
uždaviniu nėra išsiplėsti galimai plačiau 
į mases, bet stengtis, kad nariai būtų ga
limai sąmoningesni Kristaus taikos nešė
jai.

Šiuo metu vyriausias Pax Christi sąjū
džio pirmininkas yra Paryžiaus kardinolas 
J. Em. Dr. M. Feltin, Visuose kraštuose 
yra organizacinės šakos su savo vadovy
bėmis. Pax Christi šakos Vokietijoje pir
mininku yra Eichstatt'o vyskupas J. E. Dr, 
J. Schoffer (Ps. Katalikiškosios Lietuvos 
istorijoje Eichstatt'o vyskupija bus įrašy
ta aukso raidėmis. Ten 1945 m. rado prie
globstį ir studijų galimybes 80 lietuvių 
klierikų. Dr. J. Schroffer tada buvo vys
kupo Generalinis Vikaras ir Kunigų Se
minarijos profesorius. Pasižymėjo ypatin
gu palankumu savo tėvynės netekusiems 
jauniesiems studentams).

šių metų spalio mėn, 2 ir 3 dienomis 
Pax Christi Vękietijos šaka suruošė ne
paprasto įspūdingumo tarptautinį kon
gresą Altotting'e. pavadintą „KENČIAN
ČIOS BAŽNYČIOS TAUTŲ DIENA". Pa
grindinės manifestacijos vyko šeštadienio 
naktį ir sekmadienio popietį. 10. 2 d. 19,30 
vai, J. E. vysk. Dr. J. Schroffer savo pa- 
moksle nušvietė persekiojamų tautų kan
čias (pirmoj eilėj paminėdamas lietu
vius!) ir tuo padare įžangą į permaldavi
mo procesiją. Toji procesija paliko neiš
dildomo įspūdžio visiems dalyviams. Dan
guje švietė nesuskaitoma daugybė Žvaigž
džių, o Altotting’o gatvėse ir aikštėse mir
gėjo tūkstančiai žvakių ir kilo bendra 
širdžių malda dar augščiau nei žvaigždės, 
ligi pat Taikos Karaliaus sosto šį kartą 
malda buvo siunčiama per Taikos Kara
lienę, kaip ir tinka Marijos Metuose. Al
totting yra pagrindinė Marijos šventovė 
Bavarijoje. Taip kaip Aušros Vartai Lie
tuvoje. Eisenoje buvo galima atskirti 9 
tautu transparentus. Ant vieno iš jų buvo 
vokiškai įrašyta „LIETUVIAI". Procesijos 
užbaigos-žodį'tarė ukrainiečių arkivysku
pas J. E. Bucko. Vidurnaktį tūkstantinė 
minia susirinko aikštėje prieš baziliką 
bendrai paminėti tarpusavio neapykantos 
aukų, šią sukrečiančią minifestaciją pra
vedė Tėv. Manfred Horhammer OFM Cap. 
Vienas po kito iš tos pačios tribūnos tau
tų atstovai išsakė savo tautos paskutinių
jų metų nuostolius ir meldė savo gimtąja 
kalba: „Tėve mūsų... atleisk mums mūsų 
kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kal
tininkams... „Lietuvių tautos žaizdas at
skleidė Tėv. Alfonsas Bernatonis OFM 
Cap. Bene įspūdingiausiai išsireiškė len
kų atstovas: „Mums trūksta milijonų tau
tiečių! Kur jie yra? „ —Atsakė pats šv. 
Jono Apreiškimo knygos žodžiais: — Aš 
mačiau didelę minią, kurios niekas nega
lėjo suskaityti, iš visų tautų, giminių, žmo 
nių kuopų ir kalbų: jie stovėjo ties sostu 
ir Avinėlio akivaizdoje, apvilkti baltais 
rūbais, ir palmės buvo jų rankose... Tai 
tie, kurie ateina iš didelio sielvarto ir api
plovė savo rūbus ir juos išbaltino Avinėlio 
kraujuje... Jie daugiau nebealks ir nebe- 
trokš, jų neištiks saulė, nė jokia kaitra: 
nes Avinėlis, kurs yra viduje sosto, ganys 
juos ir nuves juos prie gyvybės vandens 
šaltinių. Dievas nušluostys nuo jų akių 
kiekvieną ašarą" (Apr. 7, 9. 14-16). Be
tarpiškai po to sekė bazilikoje iškilmin
gos pamaldos rytų apeigoms.

Sekmadienio ryte pirmiausiai visos tau
tybės turėjo savo grupių pamaldas atski
rai. Lietuviams jas laikė Tėv. Alfonsas 
Bernatonis. Gražiai nuskambėjo lietuviš
kos giesmės F. Stroliai palydint vargonais. 
Didžioji dalyvių dalis priėmė šv. Komuni
ją. 9 vai. bazilikoje J. E. vysk, Dr. J. Sch
roffer laikė iškilmingas šv. Mišias visiems 
maldininkams. Pamokslą pasakė J. M. 
abatas X Emanuel Heufelder iš Niederal- 
taich. 13 vai. vėl tautinės grupės atskirai 
turėjo trumpas pamaldas švč. Mergelės 
Marijos garbei, Kun. J. Tautkevičius sa
vo pamokslėlyje iškėlė tyrą Dievo Moti
nos tikėjimą ir jo palaimą. Ragino „Lie
tuvos laukų dukras ir sūnus sekti savo 
dangiškosios Motinos pėdomis“. Betrpiš- 
kai po šių pamaldų visi organizuotai rin
kosi į aikštę užbaigos manifestacijai. Lie
tuvių grupės priekyje buvo nešama tris
palvė ir vokiškas įrašas „LIETUVOS KEN 
ČIANTI BAŽNYČIA“. Šalia trispalvės ėjo 
dvi mergaitės tautiniuose rūbuose. Aikštė
je visos tautybės pagiedojo po vieną savo 
mėgstamiausią Marijos giesmę. Žavingai 
ir galingai nuskambėjo Maironio „Mari
ja, Marija... palengvink vergiją... išgelbėk 
nuo priešo baisaus“. Pabaigos iškilmes 
vėl pravedė Tėv, Manfred Horhammer. 
Jis kalbėjo: „Mes vokiečiai padarėme ne. 
paprastai daug blogo, dėl mūsų kraujavo . 
ištisos tautos! Atleiskite mums! Bet ir 
mes kentėjome ir kenčiame! Už tai visi 
kartu kalbėkime: „Tėve mūsų... atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžia
me savo kaltininkams“....

Į šį kongresą buvo suvažiavę apie 100 
lietuvių iš įvairių Vokietijos vietovių: 
grupė iš Munchen'o, vedama kun. J. Taut- 
kevičiaus, grupė iš Vasario 16-tosios gim
nazijos, vadovaujant kun. dr. L. Groniui 
ir p. mokyt. A. Grinienei, grupė iš Kai- 
serslautem'o. Kirchheimbolanden'o ir Sch 
wetzingen'o kuopų su savo kapelionu ir 1 
šeima iš Frankfurto. Visos lietuvių grupės 
vadovybę savo rankose turėjo Lietuvių 
Tremtinių Sielovados Tvarkytojas Vokie
tijoje Tėv. Alfonsas Bernatonis OFM Cap.

Ne vieną kartą buvo kitataučių' užkal
bintos mūsų mergaitės dėvinčios tautinius 
rūbus: '.Jš kur jūs su tokiais gražiais rū
bais?'' O kai nuskambėjo mūsų „Marija, 
Marija", buvo girdėti kalbant — lietuviai 
sugiedojo gražiausiai...
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KAIP JIE IR KAIP MES GYVENAME?

Kai kas iš mūsų žinome, kai kas gal ir kykla, ėmiau klausti vyresniojo, kaip jam 
nežino, kad Londone išeina lenkų dienraš patinka jo lankoma Sekmadieni mokyk- 
tis. Taigi šiame dienraštyje kiekvieną tre- la? Berniukas tylėjo. Kai klausimą pakar 
čiadienį atkarpas rašo žinomas lenkų laik tojau, jis tyliai ir nenoromis atsakė: 
raštininkas, triukšmingai savo laiku bai
gęs viešnagę Kaune, Z. Nowakowski. (Ma i 
no žiniomis, jis, kaip ir mes, „be Vilniaus 
nenori nurimti“). Karts nuo karto p. Z. 
Nowakowski vienu kitu sakiniu parašo ir 
apie lietuvius. Pereitos savaitės trečiadi- 
nio numeryje p. Z. Nowakowski rašo apie 
„Pirmąją Jogailos sužadėtinę“, aptarda
mas prof. Paszkiewicz veikalą „The Ori
gin of Russia" (Rusijos pradžia), kuriame 
yra paliesti lietuvių lenkų santykiai. Rei
kia tikėtis, kad mūsų istorikai gal ir dau
giau ką pasakys, bet savo užrašuose noriu 
tik pacituoti mažytę iškarpėlę. kurioje p. 
Z Nowakowski rašo, kas būtų buvę, jei 
Jogaila negūtų vedęs Jadvygos. Jis prisi
pažįsta, kad vien tik apie tai pagalvojus, 
jį išmušąs šaltas prakaitas, nes jei ne tos 
vedybos, tai: (verčiu pažodžiui) — netu
rėtume nei Krėvos, nei Heroldo, nei Liub
lino unijų. Neturėtume nei-Žalgirio, nei 
Jogailos universiteto, nei Jogailaįčių di
nastijos, nei Žigimanto koplyčios, nei Ad. 
Mickevičiaus, nei Pilsudskio. Lietuvą su 
kauleliais būtų sutriuškinus Maskva, Cur 
zono linija tikriausiai jau XIV šimtmečio 
pabaigoje pasistūmėtų kiek į Vakarus.“

Kai p. Z.N., šalto prakaito išpiltas kal
ba apie Jogailos krikštą, vienoje pastrai
poje šitaip byloja:

„Kai kalbama apie Jogailos krikštą, ver 
ta kraštelyje pridurti, kad Jogailos gimi
naitis, sumanus, gal būt net genialusis Vy
tautas, atvykęs Krokuvon, leidosi krikš
tytis tretį kartą. Dviejų ankstyvesniųjų 
jam kažkaip nepakakę, tad tarė sau, kad 
nuo pertekliaus galvos neskauda, todėl 
pakišo ją trečiu kart po švęstu vande
niu“.

Ir iš tikrųjų, kaip būtų ir patiems len
kams ir mums gera, malonu ir naudinga, 
jei atsirastų toks švęstas vanduo, kuriuo 
jie pašventinti atsipeikėtų po tiekos isto
rinių pamokų, ateityje nebetykotu že
mių, kurios jiems nepriklauso. Tada tik
riausiai, ir p. Nowakowski'o nebeispiltų 
šaltas prakaitas...* * * ♦ ♦

Sekmadienį viešėjau pas savo gerus bi
čiulius. Nottinghame. Jie ne tik geri bičiu
liai, bet žymiai už mane laimingesni: ve
dė Lietuvoje, atsieit, abu lietuviai. Jų šei 
mos laimė dar didesnė, nes turi du vaikus. 
Kadangi tai buvo sekmadienis, o šitokią 
dieną šioje kolonijoje veikia lietuvių mo-

— I don't know...
Pradžioje tylėjo ir mieli tėveliai, Tik 

kai butelis įpusėjo, kai atsivėrė širdis, tė
vas prisipažino, kad jo vaikai sekmadie
nį turį ilsėtis, o ne lietuvišką mokyklą 
lankyti, kuri, jo supratimu, vis vien nieko 
gero neduosianti.

Ir iš tikrųjų, ką gali duoti vaikui lietu
viška mokykla, kai jo tėvui ausies neberė
žia, jei jo sūnus beįveikia atsakyti;

— I don't know...
*****

Spaudoje ir privačiuose pasikalbėjimuo
se dažnai iškeliamas lietuvių, gyvenančių 
šioje pusėje geležinės uždangos, piliety
bės priėmimo klausimas. Vieni net labai 
karštai bara tuos, kurie dėl vienos ar ki
tos priežasties stengiasi gauti pilietybę. 
Neseniai skaičiau, kad Argentinoje gyve
ną lietuviai, išgyvenę penkeris metus, au
tomatiškai gauna šito krašto pilietybę. 
Toks Argentinoje yra potvarkis, liečiąs 
svetimšalius. Prieš kurį laiką ,,E. Lietu
vio“ skiltyse buvo gana aštrus straipsnis, 
pasisakąs prieš svetimos pilityįiės priėmi
mą. Jeigu ir šiame krašte veiktų toks pat 
potvarkis, kaip Argentinoje, — tikriau
siai, niekas nesipriešintų. Nemanau kad 
Argentinos lietuviai būtų už mus bloges
ni, nors ir būdami „per prievartą“ nuoi- 
lietinti. Todėl ir šiame krašte gyveną lie
tuviai, kuriems darbas ar kitos aplinkybės 
verčia priimti britų pilietybę, neturėtų 
būti smerkiami. Antra vertus, apskritai, 
šiuo klausimu turėtų pasisakyti mūsų žy
mesnieji asmenys ir, gal būt, net mūsų 
Pasiuntinybė.

Kiekvienas žinome, kad draugas drau
gui nelaimėje turime pagelbėti. Turėjau ir 
aš savo artimam bičiuliui suteikti mažą 
pagalbą, kai jis man šitokį skubų laiškelį 
parašė: „šeštadienį nutariau nusipirkti 
naują eilutę. Pirkau už 8 svarus. Švarką 
pasiėmiau, kelnes palikau patrumpinti. 
Grįžus i hostelį, draugai užsipuolė mano 
naująjį švarką „aplaistyti“. Pradėjome 
šeštadienį, baigėm — pirmadienį ryte. 
Švarko laistymas man atsiėjo 24 svarai, 
Dabar reikia dar sumokėti už kelnių pa
trumpinimą. Buk geras, atsiųsk kaip ga
lima greičiau 3 svarus.“ Pasiunčiau. Juk 
draugas draugui ir Šitokioje nelaimėje turi 
pagelbėti.

KĄ RODO OKUP. LIETUVOS KAINOS

Įtakingas amerikiečių dienraštis “The 
New York Times" deda pasižymėjusio jų 
žurnalisto H.E. Salisbury aprašymus, kaip 
atrodo tikroji Sov Sąjunga be kaukes. Jo 
duotuose darbo vergų stovyklų aprašy
muose pavaizduotas taip pat šiurpus ne 
vieno mūsų tautiečio Ikimas. Štai vėl ki
tas pasižymėjęs amerikiečių žurnalistas, 
„New York Times“ korespondentas Clif
ton Daniel, vaizduoja, kaip atrodo sovie
tinė tikrovė vos peržengus TSRS sieną. 
Pirmiausia jam krito i aki, kad, oficialiai 
keičiant dolerį už 4 rublius, faktiškai su
mažėja jo perkamoji galia. O to sumažė
jimo rezultatas — tiesiog neįtikimas, pvz. 
šokolado plytelė, už kurią Vak. Berlyne 
teko mokėti 40 et.. Maskvoje kaštuoja jau 
16 rb. Nešėjui už 3 lagaminų panešimą jis 
gavo mokėti 30 rub., arba 7,5 amerikieti- 
nio dolerio. Daniel taip pat pastebėjo, kad 
Sovietuose neišsiverčiama ir be arbatpi
nigių, nors tai bolševikams yra „tamsių 
buržuazinių laikų liekaną“. Būtų klaida 
galvoti, kad tik užsieniečiams kainos Sov. 
Sąjungoje yra tokios aukštos, kada jie ver 
čiami keisti valiutą pagal fantastiškai iš
pustą rublio vertę: jos aukštos visiems. O 
tą kainų aukštumą ir pragyvenimo bran
gumą ypač gauna pajusti darbininkai. Vi
dutiniškai eilinis Sovietų darbininkas už
dirba apie 400 ir specialistas apie 700 rb. 
į mėnesį. Gi šiek tiek geresnė vyriška ei
lutė kaštuoja. 1.650 rb., pora moteriškų 
kojinių 30 rb., kiaulienos kg. 30 rb. etc. 
Sovietuose ir dabar daug ko trūksta, o 
eilės prekių visai neįstengia nusipirkti ne 
tik kolchozininkas, bet ir šiaip pramonės 
darbininkas.. Jeigu minimieji amerikiečių 
žurnalistai būtų galėję nuvykti i Pabalti
jo kraštus, kad ir i mūsų pavergtąją tė
vynę. tai jie, palyginę prieškarines ir da
bartines amerikines kainas su sovietinė
mis, būtų galėję patys vaizdžiai įsitikinti, 
kaip bolševikai, tariamai „išlaisvinę“ Pa
baltijo kraštus, faktiškai juos susmukdė 
ir nuskurdino. O dar ir dabar Lietuva su 
Latvija ir Estija ne vienam iš okupantų 
atrodo ir tebėra „mažoji Amerika“ Net ir 
patį Salisburį gyventojai Sibire dažnai pa 
laikydavo pabaltiečiu.

KĄ IŠ TIKRO RODO DABARTINĖS 
OKUP. LIETUVOS KAINOS?

KAI KURIUOSE 
KAUNO PRIEMIESČIUOSE 

DAR IR ŠIANDIEN 
NĖRA VANDENTIEKIO

Žmonės priversti praustis iš cinkuotų 
praustuvių, kurios atsirado krautuvėse 
maždaug 1952 m. Seniau praustuves tebu
vo galima gauti turguje, o dabar jas gami
na jau „Metalo“ fabrikas. Muilo seniau 
buvo galima gauti tik pagal korteles, bėt 
dabar galima jau laisvai pirktis. Tualeti
nį muilą gamina Kaune „Grožio“ fabri
kas — Uosto krante. Yra jo ir su kvepa
lais. Kainos įvairios. Šukų galima gauti 
gamintų Kaune vienoje dirbtuvėje Stali
no prospekte (buv. Laisvės alėjoje). Šu
kų kainos siekia iki 7 rb., moteriškos su 
rankena — iki 10 rb. šepečiai plaukams 
nežinomi, o drabužiniai atsirado prieš 3 
metus. Juos gamina „Maisto" fabrike. 
Laisvai turguje galima gauti veidrodžių 
pigiau nes jie dažniausiai vogti. Turguje 
normalaus dydžio veidrodis gaunamas už 
8 rb., kai krautuvėje tenka mokėti 14. Ma 
ži kišeniniai veidrodukai 7 cm diametro 
kaštuoja 1-1,2 rb. Turguje ir komiso krau
tuvėse galima gauti didelių sieninių veid
rodžių. Skustis teptukas kaštuoja apie 20 
rb., skutamasis aparatas — 18 rb., rusų 
gamybos 10 peiliukų — 4 rb. vienas nusi- 
skutimas kirpykloje 3 rb., plaukų kirpi
mas ir skutimas — nuo 7 iki 8 rb.

RADIO APARATAI

RELIGIJOS LAISVĖ KINIJOJE

(atkelta iš psl 2.)

buvo leidžiami tik su policijos specialiu 
leidimu, dalyvaujant komunistų atstovui. 
Antraisiais,.■„išlaisvinimo" metais, tiklntie 
ji buvo verčiami skelbti, kad vakariečių 
misijonieriai yra imperialistų agentai. At
sisakiusieji tai daryti, buvo sodinami i 
kalėjimus.

Hankow mieste vienoje krikščionių 
mergaičių mokykloje per dideles pastan
gas buvo gautas atskiras kambarys pasi
melsti. Bet mergaitėms buvo įsakmiai pa
brėžta, kad „religijos laisvės“ turi būti 
čia griežtai laikomsai, būtent: „kiekvie
na mergaitė tegali melstis tik viena, bėt 
griežtai draudžiama čia susitikti dviems 
ar daugiau bendrai maldai“.

Remiantis paskelbta „religijos laisve“, 
bendravimas ir draugystė misijonieriu su 
tikinčiaisiais buvo griežtai uždraustas. 
Misijonieriai negalėjo susitikti su kinie
čiais krikščionimis ir tikintieji negalėjo 
pasimatyti su savo kunigais ir mokyto
jais. Tai buvo pavojinga abiems pusėms, 
nes tokie susitikimai buvo traktuojami 
kaip pažeidimas „religijos laisvės“, už ką 
įstatymas numatė dideles bausmes. Dėl 
sios priežasties misijonieriai turėjo išvyk
ti iš šio nelaimingo krašto, nutraukiant 
ryšius su draugais kiniečiais.

— Aš esu gimęs Kinijoje, — pasakoja 
iš Kinijos ištrūkęs Keith H. Gillison. — 
trisdešimts metų savo gyvenimo praleidau 
šiame krašte; mano geriausi ir artimiausi 
draugai yra kiniečiai. Išvykstant buvo .la
bai sunku atsisveikinti su jais. Bet atsi
skyrimas buvo dar skaudesnis, kai jie 
mane ir mano žmoną prašė nerašyti jiems 
jokių laiškų, kad jie nebūtų įtarti polici
jos.

— Mr. Attlee ir kiti, — tęsia savo sam ■ 
protavimus K.H. Gillison, — komunizmą 
apibūdino- kaip religiją. Bet jei tai būtų 
religija tai religija savo esmėje stengiasi 
suvesti žmogų tobulus santykius su Die
vu ir moraliniais dėsniais. Tačiau komu
nizmas paneigia Dievo buvimą ir morali
nius dėsnius. Jis bando suskurti ’įaują pa
saulį šioje žemėje, tikint žmonijos laimę 
ir tikslą surasti naujos socialinės santvar
kos sukūrime.

Gautosiomis paskiausiomis žiniomis, 
pirmiausia jos rodo nykią krašte padėtį. 
Laikoma, kad pramonėje dirbąs darbinin
kas geriau gyvena už kolchozininką, ta
čiau ir jo padėtis labai liūdna. Kai vyras 
išeina į darbą,tai dažniausiai žmona įduo
da vyrui riekę duonos su paskutiniu ap- 
tepu — ir abu žino, kad vaikai liko be 
gardesnio kąsnio. Nėra šeimoje nei pini
gų, nei maisto, nei klek reikiant apdaro. 
Dažnai tarp lietuvių ir rusų vyksta net 
muštynių. Lietuviai, matydami rusus ge
resnėse vietose ir gaunant geresnius atly
ginimus, jų nekenčia. Darbininkija pui
kiai jaučia priespaudą, išnaudojimą ir Lie 
tuvos nuskurdinimą. Krašte išplitęs gir
tuokliavimas ir „samagono" varymas. 
Nors esama degtinės su rusiškais įrašais, 
tačiau ypač plačiai eina „sava gamyba“ 
be jokių etikečių. „Namine“ dažniausiai 
varoma iš rugių ir iš cukrinių runkelių. 
Rugiai dabar yra atpigę. Seniau jų cent-

Miesto gyventojai jų turi apsčiai — 
juos turi beveik kiekviena šeima. Apara
tai gaunami krautuvėse laisvai, jeigu tik 
jų yra. Paprastai į krautuvę atsiunčia
ma jų po kelis šimtus, tačiau rytojaus ūie 
ną visi jau esti parduoti. „Maskvič" tipo 
2-jų bangų aparatas kaštuoja 192 rb., 
„Kama“ 2-jų bangų — 220 rb., o „Ura
las“ — net per 1.000.

DRABUŽIU IR APAVO KAINOS

Pigiausios dabartinės kelnės, kurių to
li gražu nepalyginsi su seniau buvusiu 
kordu, kaštuoja 120 rb. Truputį geresnės 
rūšies medžiaginis kostiumas •— 470 rb., 
kitas standartas — 700 rb., geresnis kos
tiumas, gaunamas komiso krautuvėse, at
sieina iki 2.000 rb. Paprastose krautuvėse 
geriausios kostiumų rūšys kaštuoja apie 
1.400 rb. „Rubaškės“ juodos spalvos pap
rastos plonos medžiagos — 86 rb. Brezen
tiniai batai su guminiais padais — 30 rb., 
batai kiaulės odos iki 70 rb., odiniai su 
guminiais padais — iki 140 rb. Geri odi
niai batai, dažniausiai importuoti iš Če
koslovakijos, — iki 400 rb.

Silkių galima gauti ir laisvai krautuvėse, 
bet Žmonės jas mieliau perkasi prekyvie
tėje, nes ten jų galima pasirinkti. Turgu
je tegaunami ir laurų lapeliai su pipirais, 
už 1 rb. duoda 4 pipirų grūdelius ir 4 la
pelius. Spekuliantai yra juos jau iš anksto 
sudėję į norminius permatomo popieriaus 
maišelius. Makaronų ir saldainių galima 
gauti krautuvėse jau laisvai. Už papras
tus „bombonkes“ už kg tenka mokėti 11 
rb., o šokolado kg — iki 40 rb. Geresnio 
šokolado plytelė krautuvėse kaštuoja 9-20 
rb. Krautuvėse galima gauti laisvai taip 
pat kakao ir kavos. Už saulėgrąžų alie- 
jąus kg krautuvėse tenka mokėti 16 rb. 
Aliejaus krautuvėse atsirado prieš pus
antrų metų. Laisvai turguje dobilų pun
delis 3 kg kaštuoja 3-5 rb., 5 kg svorio šie 
no glėbys — Brb.

Turguje galima gauti ir galvijų bei 
paukščių pirkti. 1954 m. pavasarį uždrau
dė privačiai skersti gyvulius ir kiaules — 
norint skersti reikia gauti specialų leidi
mą iš veterinoriaus. Leidimas karvei piau 
ti teduodamas, jei karvė yra liguista ar 
nepieninga. o kiaules skersti reikia vežti 
į „Maistą", ten nulupama jų oda, be to, 
reikia sumokėti už darbą, skerdimą ir ati
duoti „duoklę“. Todėl skerdžiama slaptai. 
- Cigarečių brangesnių 20 vienetų kaštuo
ja 6-7 rb., o prastųjų 1,05-1,50 rb. Papiro 
sų 20 vienetų galima gauti už 45 kap. Ge
ra pypkė — 25 rb. Žiebtuvėlių nepardavi
nėjama. Jų teturi retas kas. o akmenėlių 
gauti dar sunkiau. Degtukų yra įvairių 
rūšių. Pastaruoju metu degtukai pagerė
jo medinės dėžutės kaina — 9 kap. Deg
tukai „Liepsna“ gaminami Kaune. Gau
nama ir rusiškų degtukų, skirtų specialiai 
eksportui su anglišku įrašu: „Made in 
USSR“.

Kirvių pradėta laisvai gauti prieš pus
antrų metų. Kaina svyruoja tarp 7 ir 10 
rb. Kokybė menka, nepakankamai užgrū
dinti, kartais sulinksta ašmenys. Galima 
gauti ir kitų įranikų. nors ir nelabai ge
rų. Nepaprastai sunku gauti elektros skait 
liukų, kurių kaina svyruoja tarp 200 iki 
240 rb., be to, špižinių ir emaliuotų puo
dų, emaliuotų samčių. Aliumininių indų 
faunama jau daugiau. Popieriaus yra ma- 
a ir jaučiamas jo trūkumas.

MAISTO PRODUKTAI

Rūkytų lašnių kg kaštuoja nuo 30 iki 
35 rb. Krautuvėse lašinių nėra, jų tega
lima gauti užkandinėse. Bulvių centnerį, 
kuris N. Lietuvoje kaštavo 3 litus, dabar 
rudeni galima gauti už 25-30 rb., o žiemą 
kaina pakyla iki 60. Pereitų metų pra
džioj šviežių bulvių kg kaštavo net *5 rb. 
Už raudonųjų burokėlių ctn. rudenį tenka 
mokėti apie 70 rb. šviežio pieno litras at
sieina nuo 3 iki 3.5 rb., kai N. Lietuvoj 
kaštavo tik 30 et. Pereitą žiemą krautu
vėse pieno visai nebuvo. Už rūgščios grie 
tinės litrą tenka mokėti 18 rb. Už sviestą, 
N. Lietuvoj kaštavusį 2,50 lt., dabar ten
ka krautuvėse mokėti 29 rb. už kg. Žie
mos metu sviesto krautuvėse nėra, svies
tas turguje vasarą kaštuoja 18-22 rb., o 
žiemą kaina kyla iki 32. Už karvinio la
jaus kg krautuvėse tenka mokėti apie 19 
rb., o turguje galima gauti už porą rub
lių pigiau. Seniau N. Lietuvoje už mėsos 
kg reikėdavo mokėti 2 litus, o dabar už 
kiaulienos gerą šoninę ima 20-28 rb. Ver
šiena pavasarį, kai plaunami veršeliai, 
gaunama už U-13rb. kg. Kiaušinių de
šimties kaina vasarą siekia 6, žiemą 12 rb.

N.Lietuvoj duonos kg galima buvo gau
ti už 30 et., o dabar kaimiškos, duonos kg 
kaštuoja 3 rb., seniau reikėdavo mokėti 
iki 5. Duona atpigo, nes atsirado daugiau 
rugių, miltų galima jau laisvai pirkti. 
Laisvų miltų rinkoje pasirodė pernai. Mil
tų kg krautuvėj kaštuoja 6 rb. (geriausios 
rūšies), kitų rūšių kainos: 4,30 rb.; 2,80 ir 
2,60 rb. Seniau miltus pardavinėdavo lais
vai — prieš rinkimus, prieš gegužės 1 d. 
ir prieš spalio revoliucijos žventę, bet ta
da prie krautuvių išsirikiuodavo žmonių 
eilės, o kai kur pirkėjai sustodavo jau net 
iš vakaro. "Dabar laisvai pardavinėja jau 
ir duoną, bet krautuvėse gaunama juoda 
duona (po 1,40 rb. už kg) yra žymiai pras 
tesnė už kaimiškąją. Krautuvėse galima 
pouti ir baltos duonas, taip pat plikyt—. 
Šios kepaliukas, mažesnis nei kg, kaštuo
ja 1,90 rb. Galima gauti ir „baronku“ i.i 
juodmilčių — jų kg kaštuoja 5 rb. V;sa 
duona Kaune kepama v!enoje vietoje — 
Kauno duonos kombinato įmonėje. Tačiau 
būdavo atsitikimų, kad., sugedus kombina
to krosniai, žmonės turėdavo net 3 dienas

Andriukaitis — AUDRA ŽEMAIČIUOSE met balandžio 1 d. Tačiau faktiškai šis at- kaštuodavoTo 'ct o dabar-už*ctn.* tenka 
Landsbergis — KELIONĖ —18/4,' ......................................... ’ ’ .......................... ... - . ...
Tolstoj — ANNA KARENINA I-II 
— 29/4,

kokį dorovinį stabdį prieš aklų prigim
ties jėgų prasiveržimus." 
Komunistai, ar tai rusiški ar tai kinie- 

tiški, siekdami pasaulio pavergimo, pirmo 
je eilėje savo kruvino kardo ašmenis yra 
nukreipę prieš krikščionybę, ypač katali
kybę, nes ji yra pagrindinė vakarų kul
tūros ir civilizacijos tvirtovė.

Pranašingai Šv. Tėvas Pijus XI prieš šį neris kaštavo apie 200 rb., o dabar nukri- 
antrąjį pasaulinį karą rašė: to nuo 120 iki 140. Iš vieno jų centnerio

„Senasis gundytojas niekuomet nepalio- išvaroma nuo 35 iki 50 litrų naminės, ku- 
vė apgaudinėjęs žmonių savo melagin- rią gerai „paleidus i apyvartą", gryno pel 
gaiš pažadais. Todėl, slenkant laikams, no lieka vidutiniškai apie 180 rb. Tiesa 
ėjo žmonių gyvenime vieni po kitų su- „naminės“ varymas smarkiai baudžiamas, 
teikimai ligi pat mūsų dienų. Jomis ki- bet faktiškai ji yra plačiai vartojama, ir 
lo naujas perversmas, kurs, galima sa- jos gamyba apsimoka. Rusai daugiausia 
kyti, arba visur jau siaučia, arba rim- geria iš įpročio ir norėdami geriau „pa
tai grūmoja. Savo didumu ir žiaurumu ulioti“. o lietuvių daugelis — iš vargo ar- 
jis pralenkia visa, ką tik Bažnyčia yra ba norėdami degtinėje paskandinti vidaus 
iškėntėjusi per visus ligi šiol buvusius „kirminą“. Degtinę ypač plačiai vartoja 
persekiojimus. Ištisos tautos yra atsidū rusų kareiviai, kurie nors ir tegaudami į 
rusios pavojuje patekti į baisesnę bar- mėnesį 30 rb. algos, tačiau faktiškai suge- 
barybę. negu toji, kurioje buvo didės- ba „susikombinuoti1* pinigo ir yra geriau- 
nioji žmonijos dalis ligi Atpirkėjui si degtindarių „kljentai“. Iš lietuvių dau- 
ateinant.“ giausia geria darbininkai. Geria tiesiog
Bet tolerantingi vakarų oolitikai į šiuos stiklinėmis.

įspėjimus nekreipė dėmesio, jieškojo ir Yra Letuvoje ir „poniškesnių" gėrimų, 
jieško būdų sugyventi taikiai su komunis- Likerius gamina Stumbro“ varykla Kau
tais. Ir Attlee, jieskodamas būdų taikiai ne Butelių etiketes yra su rusiškais ir lie- 
sugyventi su komunistais, grįžęs dalina įuviškais įrašais. Vynu esama vietinių 
vakariečiams komunistinio opiumo table- (daugiausia Anykščiuose gamintų) ir sve- 
tes skelbdamas komunistų melą apie re- limujų net j§ Moldavijos atgabentų. Kai 

vietinio vyno »usės litr° butells vidutiniš- riuos ilgiau naudojant suardomas žmogaus ......protas ir organizmas. Komunistinio melo kal kaštuoja apie 14 rb., tai svetimieji at- 
propaganda yra dar pavojingesni nuodai, sieina nuo 14 iki 30. šie visi — su rusiš- 
nes jie ardo krikščioniškos kultūros ir ei- komis etiketėmis. Alus dabar žymiai blo- 
vilizacijos_ bendruomenės organizmą. Kas gesriis už prieškarinį, ir jo visai negalima 

*as lyginti su Vak. Europos alumi. Alų Kaune 
°" gamina markių „Kovas“, „Ryga". Žymiau 

šia gamykla — „Pašvaistės“.'„Kovo" pu
sės Titro butelis kaštuoja 2,5 rb„ o „Ry
gos“ — 3 rb. Bokalo kaina svyruoja nuo 
1.90 iki 2,14 rb. Kaina priklauso nuo bu-

Kralikauskas — URVINIAI ŽMONĖS — feto arba restorano klasės, 
20/4, 
Aistis — APIE LAIKĄ IR ŽMONES — 
13/6,

to nuo 120 iki 140. Iš vieno jų centnerio
už kg. Žie-

7. Baigiamosios pastabos

Komunizmas nėra religija, tai tik socia
linės santvarkos doktrina, kuri per kolek
tyvizaciją ir žmogaus proto bei valios už
valdymą siekia rasti žmonijos laime ir 
tikslą šioje žemėje. Tuo tarpu religija ma 
to žmogaus tikslą ir laimę aname dvasi
niame. pomirtiniame, gyvenjme. Komu
nizmas ir religija yra dvi viena kitai prieš 
taraujančios pasaulėžiūros, negalinčios 
rasti bendros kalbos ir taikiai sugyventi, 
nes abi jos viena kitą griauna.

Komunistų „dievukas“ Leninas Rusijos 
revoliucijos metu šaukė, kad religija yra 
opiumas liaudžiai. Gi Šv. Tėvas Pijus XI 
1937 m. apie komunizmą rašė:

„...čia visiškai paneigiamas Dievas, ne
pripažįstama jokio skirtumo tarp dva
sios ir medžiagos ir atmetama sielos ne
mirtingumas bei kito gyvenimo viltis...

Komunizmas išplėšia iš žmogaus jo 
dorovinio elgesio pagrindą — laisvę; pa
naikina taipgi jo asmens vertę ir bet

prie šio melo propagandos prisideda, 
tuo pačiu prisideda prie savo krašto 
cialinės santvarkos ardymo.

RINKTINĖS KNYGOS

so-

dal.

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
7 rūšių daugiaspalvės, meniškos kalė

dinės atvirutės su vokais ir persiuntimu 
pb 11 d. Ribotas kiekis.

D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave. Lon
don. W. ’

Poną 
venusj 
Juozas 
milton.

4. * * *
PRAŠO ATSILIEPTI

KURTĄ PABRĖŽĄ, anksčiau gy- 
prie Cembridge, prašo atsiliepti 

Raguckas. 113 Cannon Str. E. Ha-
Ont, Canada.

JIEŠKOMI
JUOZO RIDLAUSKIO VAIKAI

Juozo Ridlauskio vaikai, kilę iš Biržų 
apskr., Pasvalio parapijos, Diliauckių kai
mo. Jų jieško dėdė Frank Ridlauskis, 209 
Kelmar Ave., Chicago 24, Ill. USA. Žiną 
apie J. Ridlauskio sūnus, kur jie dabar 
gyvena, arba jie patys, prašomi pranešti 
Frank Ridlauskiui, augščiau pažymėtu 
adresu.

Bolševikai skelbė kelis kartus kainas . . . , .. . ___ • lū Krušniai, žmones rurcuavu net o utęnar*atpiginę, paskutinis atpiginimas buvęs šie- įe duonos. Kooūstn sralva Lietuvoj

piginimas į realiąsias kainas laisvojoj rin
koj žymiau neatsiliepė, nes dėl to prekių 
daugiau apyvartoj neatsirado, o jų kainos 
čia nustatomos pagal faktinąjį 
paklausų santykį.

★ NUOTAIKAI

LONDONO T.

pasiūlų ir

mokėti po 30-40 rb. Raugintų kopūstų lit
ras 2-3rb. Kopūstų galima gauti ir krau
tuvėse, bet krautuvinių kopūstų labai 
prastas skonis, todėl juos ten teperka 
rusai. Sųdytų silkių kg kaštuoja

PASKA1DRINTI ★ ★ ★

5. ŠOKĖJŲ IR SPORTININKŲ 
ruošiamas

RUDENS VAKARAS
įvyks 

spalio mėn. 16 d., ŠEŠTADIENĮ, 
LIETUVIŲ NAMUOSE

17-21
tik 
rb.

P RA DŽIA—SU TE M U S <

VALDMANIS NUTEISTAS
Buvęs neprikl. Latvijos ministeris dr. 

Alfreds A. Valdmanis. atvykęs į Kanadą 
kurį laiką dėstė ekonominius mokslus Ota 
vos Carlton College. Per pažintis su aug- 
štais Kanados pareigūnais buvo pakvies
tas į Newfoundland prov. užimti labai 
svarbią pramonės generalinio direkto
riaus vietą. Jo metinė alga siekė 25.000 
dolerių. Pradžioje savo talentu labai ge
rai pasirodė — įsteigė bene dvylika gana 
didelių įmonių kaip cemento ir pan. Pro
vincijos ministeris pirm, jį labai vertino 
ir kartą viešai netgi pareiškė: „Newfound 
land vieną dieną pastatys jam paminklą“. 
Deja, visi pasisekimai aptemo, kai buvo 
patirta, kad' Valdmanis, naudodamasis sa
vo plačiomis teisėmis ėmė sukčiauti ir iš 
firmų spausti kyšius. Ypač tai-pajuto vo
kiečių firmos, kurios įrengė įmones ir at
gabeno reikalingas mašinas. Pajutęs ne
palankius vėjus, Valdmanis pasitraukė iš 
valstybinės tarnybos ir perėjo dirbti Į pri
vatinę įmonę už 30.000 dol. metinio atly
ginimo. šis ėjimas jo betgi neišgelbėjo: 
balandžio 23 d. buvo suimtas ir apkaltin
tas pasisavinęs 470.000 dol. Už užstatą iš 
kalėjimo buvo paleistas, bet laisvės netu
rėjo — buvo saugojamas viešbutyje.

Praėjusią savaitę vyr. Newfoundland 
tribunolas nagrinėjo Valdmanio bylą. Visi 
buvo nustebinti, kai jis prisipažino pasi
savinęs 200.000 dol., nors anksčiau jis bu
vo paneigęs visus kaltinimus. Manoma, jis 
tai padarė patyręs, kad prokuroro ranko
se yra ratšiški kaltės įrodymai. Jo advo
katas Higgins prašė tik sušvelnintos baus-. 
mės. Pats Valdmanis teismo metu nekartą 
apsiverkė. Juk nelengva buvo girdėti ad
vokato žodžius: „Praktiškai, su šiuo žmo
gumi visiškai baigta“.

Vyr. tribunolas po dviejų dienų svars
tymo. paskelbė sprendimą: Valdmanis nu
baustas 4 m. sunkiųjų darbų kalėjimo. Tri 
bunolo pirmininkas pridūrė: „Visi Jūsų 
advokato pareikšti motyvai sušvelninti 
bausmei buvo rūpestingai apsvarstyti. 
Taip pat buvo apsvarstyta nusikaltimo po 
būdis, už kurį numątoma 5 metų kalėjimo 
bausmė, nuostolio didumas ir visos aplin
kybės, susijusios su nusikaltimu“.

Liko dar neišspręstas klausimas 270.000 
dol.. dėl kurių Valdmanis taip pat kaltina
mas. Po jo prisipažinimo mano, kad šis 
kaltinimas nebebus keliamas. Be to, jo ad
vokatas Higgins pareiškė, kad Valdmanis 
turįs 568.000 dol. turto, kuris būsiąs ati
duotas vyriausybei.

Emma Balitzkat, gyv. Berlin- 
Niemetzstr. 35, jieško
KELERS. gim. Domin, gim.

Ponia
Neukolln,

Elsa
1916. 8. 18 d. Wigonitschi, lietuvė. 

Atsiliepti bei pranešti:
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 
Munchen 27, 
Schonbergstr. 9/II 
Vokietija.

BENTLEY’S DRABUŽIŲ 
KRAUTUVĖ BRADFORDE

59, Godwin Street.
Čia galima įsigyti geriausios rūšies vil

nos eilutes, gabardinus ir apsiaustus vy
rams, moterims ir vaikams, prieinamomis 
kainomis.

Iš medžiagos liekanų galite turėti kel
nėms, sijonams ir kit. medžiagą pradedant 
5 šil.

Sukirpimui geriausias patarnavimas. 
Nemokamas patarimas prityrusių siu
vėjų.
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