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KORTOS IR AMATAS
Brandesnio amžiaus lietuviai prisimena

laikus, kada, Nepriklausomybę atgavus, 
Lietuvoje beveik nebuvo geresnio siuvėjo, 
šaltkalvio, laikrodininko, raidžių rinkėjo, 
kirpėjo, dailidės, nei kitoje srityje gerų 
amatininkų — lietuvių. Jei kur nors mies
telyje ar didesniame mieste lietuvis ir dir
bo kurioje nors specialybėje, tai jis dirbo 
pas žydą, vokietį, lenką ar pas kuri kitą 

^atėjūną. Savarankiškų lietuvių amatininkų 
buvo labai maža. Tik antram laisvės de
šimtmečiui įpusėjus, sparčiai pradėjo aug
ti lietuvių amatininkų įmonėlės, fabrikuose 
ir dirbtuvėse „nepavaduojamus“ iš užsienio 
atvykusius specialistus pakeisdavo gabesni, 
ryžtingesnį lietuviai, pramokę įvairių ama
tų-

Vokiečių augštieji kariškiai tvirtinę, kad 
gerą karininką galima išsiauginti tik per 
kelias generacijas. Manau, kad panašiai 
yra ir su gerais amatininkais: jų galima 
prisįauklėti taip pat tik per kelias karias. 
O Šitokios „prabangos“ mes beveik netu
rėjome praeityje, išskyrus paskutinio lais
vės gyvenimo dešimtmečio, kada jau buvo 
įsteigtos įvairios amatų mokyklos. Viskas 
buvo daroma skubomis, visko mokomasi 
degančiai greit, dažnai paviršutiniškai, nes 
visur buvo striuka, visur reikėjo lietuvio 
amatininko rankų. Suprantama, jei likimas 

«būlų lėmęs iki šiol būti laisviems, Lietuva 
šiandien būtų turėjusi visose srityse pir
mosios kartos amatininkų.

Palikime praeitį istorijai ir atidžiau ap
sidairykime, ko mes mokomės šiandien, 
atsidūrę tremtyje. Imkime lietuvių, gyve
nančių D. Britanijoje, pavyzdį. Neapsirik
siu tvirtindamas, kad ir tų, kurie turi ne- 
perblogiausias sąlygas, kurių amatui mo
kytis amžius tinka, nepriskaitysime geriau
siu atveju daugiau, kaip ketvirtadalį pro
cento. Pats didžiausias nuošimtis mūsų 
jaunų ir gabių vyrų, galinčių kokio nors 
amato mokytis, praleidžia visus laisvalai
kius prie... kortų. Nuo svetimų kareivi
nių, einant per įvairias svetimas stovyklas 
ir hostelius — kortos mūsų vyrams neiš
krito iš rankų, neiškrenta jos ir dabar, 
atimdamos kiekvieną laisvesnę valandą, o 
ne vienam paskutinį švarką nuo pečių, ši 
tremties piktžolė tiek jau išbujojo, kad su 
ja kovoti gali tik tie, kurie patys dalyvau
ja „pokeristų“, „pulkininkų“, „devetkinin- 
kų“, „maušelininkų“ ir kitokiuose lošimo 
rateliuose. Žodžiai čia nebegelbės, nes kor
tos priaugo prie delnų, o noras atsilošti ir 
išlošti toks liguistai didelis, toks nebesuval
domas, kad jau ir patiems lošėjams sunku 
išsigydyti nuo j kraują įsisunkusio azarto.

Antra mūsų kraujuje įsisunkusi blogybė 
— vergystė, švelniau tariant, apkiautimas, 
baimė, nenoras ar stoka ryžtingumo steng
tis siekti ne vien tik kastuvu ir raumenų 
jėga pelnytis kasdieninę duoną. Visi žino
me, turime daug pavyzdžių, kad sugebėji
mų mums netrūksta, bet trūksta ryžtingu
mo, trūksta noro tuos sugebėjimus panau
doti išmokstant kurios nors specialybės. 
Kiekvienas žinome, kad raumenimis darbo 
visada rasime, jei jo iš viso bus, o kurio 
nors amato ir specialybės įsigijimas nie
kad neslėgs pečių.

* Žinome taip pat, kad vargu ar rasime 
kur nors pasaulyje kitą tokį kraštą, kaip 
šis, kuriame būtų taip prieinama kiekvie
nam pramokti norimo amato įvairiuose va
kariniuose kursuose, kurie yra kiekviena
me mieste. Reikia tik noro, reikia tik pasi
ryžimo mesti žalingąjį kortavimą, o imtis 
savo asmens gerovei ir visos tautos labui 
naudingo tikslo — pramokti amato, įsigy
ti specialybę, kuri neslėgs pečių čia. ne
slėgs ir kitur išemigravus, o ką jau kalbėti, 
jei likimas lems mums grįžti Tėvynėn.

Tūlas pasakys, kad šiame krašte ir mo
kančiam amatą sunku darbą gauti. Netiesa. 
Tie, kurie ką nors moka, visada gauna sa
vo specialybėje darbo. Specialistų nuolat 
jieškoma. Turime akivaizdų pavyzdį, kada 
net ir tokiose šakose, kaip spaustuvės, ku
rių profesinės sąjungos labai kratosi už
sieniečių, visdėlto lietuviai, moką šį darbą, 
yra priimami ir gerai atlyginami. Priima- 

“ mi lietuviai ir lietuvaitės taip pat ir į įvai
rias įstaigas ratšinės darbams, jei tik jie 
moka gerai rašyti mašinėle, moka steno
grafiją, ar skaičiuoti vadinamais komto- 
miteriais.

Kiekvienas jaunesnio amžiaus lietuvis 
ar lietuvaitė, Naujiesiems Metams artėjant, 
teapsisprendžia 1955 metais ryžtis išmokti 
pasirinktąjį amatą, kuris, laikui bėgant, 
įgalins verstis savarankiškai tiek čia, tiek 
visur kitur.

Br. D.

JAU PATS LAIKAS UŽSIPRENUMERUOTI

EUROPOS LIETUVI M
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„MES JUNGIAMĖS LAISVINIMO KOVON”
ATBĖGUSIŲJŲ SVEIKINIMAS 

PAVERGTĄJAI TĖVYNEI

Neseniai Vak. Europą laimingai pasiekę 
mūsų tautieičai per Amerikos Balsą iš 
Europos pasakė lietuviškai sveikinimo 
kalbas į pavergtąją Tėvynę. Štai tas jų 
žodis:

VI. Mironas pareiškė: „Mieli broliai lie 
tuviai! Esu Vladas Mironas iš Vilniaus. 
Prieš kelis mėnesius dar vaikščiojau Vil
niaus gatvėmis, o šiandien jau esu lais
vuose Vakaruose. Man su draugu Mykolu 
Bakanu pasisekė prasiveržti laisvėn ir su
sitikti su laisvajame pasaulyje gyvenan
čiais broliais lietuviais. Šiandien mes abu 
aplankėme Amerikos Balso įstaigą Euro
poje. Lietuviškos tarnybos skyriuje mes 
susitikome su eile bendradarbių, kurių 
klausydavomės Lietuvoje ir kuriuos paži
nome tik iš bčflso. Pakviestas kalbėti į 
kraštą, aš buvau sujaudintas. Neseniai 
juk aš pats dar buvau Amerikos Balso 
programos klausytojas Lietuvoje, o šian
dien jau galiu prabilti kraštan, kur mano 
pasilikę broliai neša okupanto vergiją, 
priespaudą ir pažeminimą. Nors dar tik 
trumpas laikas, kai pasiekėme Vakarus, 
bet jau spėjome sukaupti įvairiausiu. įspū 
džių, minčių ir pastabų. Jų visų čia neį
manoma perduoti. Kalbėsiu tik apie tai, 
kas visus jus domina.

Esame įietuvių globoje. Kiekvienas lais
vėn pasprukęs čia yra sutinkamas kaip 
savo brolis. Mes tai patyrėme tiek iš įstai 
gų, kurios nasitinka ir rūpinasi iš anapus 
atvykusiais, tiek iš savo- krašto tautiečių 
bei jų organizacijų. Kiekvienas, siekiąs 
laisvės ir globos, čia randa saugumą ir 
paramą. Mes, tik prasimušę pro geležinę 
uždangą, tuoj buvome susitikę su Lietu
vos laisvinimo veiksniais Europoje.

Ilgas valandas praleidome kalbėdamiesi 
visais pavergtos Lietuvos klausimais. Su
sitikę su Lietuvos laisvinimu besirūpinan
čiais veikėjais, organizacijomis, mes per
davėme Jūsų visus pageidavimus, troški
mus bei pastabas. Mes ryškiais faktais, 
pavyzdžiais bei savo asmeniškais išgyve
nimais pavaizdavome Lietuvos padėt; oku 
pacijoje. Jūsų balsas čia buvo išklausy
tas su dideliu dėmesiu. Turiu pastebėti, 
kad laiasvajame pasaulyje gyveną lietu
viai gerai žino pavergtos Lietuvos padė
tį ir gyventojų nuotaikas. Čia dirbama 
daug, kad lietuvių kančios kelias būtu su
trumpintas. Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto mes buvome nuoširdžiai 
sutikti — ir, kiek galėsime, įsijungsime į 
jo vedamą Lietuvos laisvinimo kovą. Tie
sa, mes nebuvome pirmieji, perdavę ken
čiančių lietuvių šauksmą. Laisvėn prasi
veržusių lietuvių buvo ir anksčiau. Vaka
rams pateikta medžiaga čia daug padeda 
įrodyti okupanto nusikaltimus.

Būdami jau Vakaruose, patyrėme, kad 
Lietuvos laisvės byloje lietuviai yra įsigi
ję gausų draugu, svetimšalių būrį, kokį 
vargu ar turėjo savo laisvės metais. Lie
tuvos laisvinimo pastangas remia laisvų
jų kraštų politikai, valstybininkai, visuo
menės veikėjai. Lietuvos vardas yra mi
nimas, plačiai, ir jos draugų bei gynėjų 
eilės gausėja. Mūsų išvykimas Vakarų pa
saulin nebuvo tik kailio gelbėjimas ar pa- 
sinešimas laimės ieškoti. Atvykome pa
sauliui skelbti tą baisią tikrovę, kurią 
lietuviai išgyvena bolševikinėje priespau
doje. Būdami Vakaruose, mes esame liu
dininkai ir balsas savo pevergtų brolių 
lietuvių ir. Lietuvos draugu, globa nau
dodamiesi, mes esame pasiryžę laisvam 
pasauliui skelbti ir kalbėti už tuos, ku
riems okupantas yra užčiaupęs burną. 
Mūsų bendri išgyvenimai ir stebėjimai 
vergijoje yra mums įsakymas. Šia proga 
galiu trumpai pasakyti, kad laisvosios 
pasaulio tautos yra supratusios, kas yra 
tikrasis žmonijos priešas. Jos organizuo
jasi ir yra tvirtai pasiryžusios priešintis 
imperialistinio komunizmo užmačioms. 
Laisvėje gyveną lietuviai yra oranizuoti. 
nuolat kelia balsą apie Lietuvos padėtį 
okupacijoje ir yra laisvojo pasaulio sieki
mu talkininkai. Todėl, kokie begrėstų pa
vojai okupacijoje, nenstokite vilties, kan
trybės ir pasitikėjimo lietuvių tautos iš
laisvinimu. Visus okupanto propagandos 
užsimojimus, pagyras vertinkite kritiškai. 
Visomis galimomis priemonėmis gelbėkite 
vieni kitus ir padėkite vieni kitiems per
gyventi sunkiuosius laikus. Šį kartą tariu 
— iki susitikimo laisvoje Lietuvoje.“

Mykolo Bakano žodis:

„Aš esu Mykolas Bakanas iš Kauno, Ža 
liakalnio. Kai tariu šiuos žodžius, aš ma
tau savo brandus ir ištikimus draugus — 
Vytautą, Praną ir Aleksą, išlydėjusius 
mane ir mano kelionės bendrą Vladą Mi
roną i didelę kelionę — į laisvąjį pasaulį. 
Neseniai mes išsiskyrėme Vilijampolėje, 
prie „Generalkos“ tilto, tvirtu rankų pa
spaudimu. Jus linkėjote mums nesuklupti 
kelyje ir laimingai pasiekti tikslą. Kelio
nėje mus globojo ir saugojo Aukščiausia
sis. Laimingai pasiekėme laisvuosius Va
karus ir šiandien galime tarti žodį iš lais
vojo pasaulio. Brangieji mano broliai! 
Skirtis su Tėvyne, kad ir laikinai, nėra 
lengva. Dažnai sunku ir graudu. Bet Jūs 
žinote, kas mane ir daugelį kitų tautiečių 
privertė išsiskirti su gimtuoju kraštu. Aš 
pats esu darbininkas,-juodžiausias prole
taras. Bėgau ne nuo savo brangios Tėvy
nės, bet nuo tų. kurie skelbia nešą darbo 
žmonėms laimingą gyvenimą, gerovę, ku
rie sakosi ‘dirbantį žmogų išlaisvinę nuo 

vargo, skurdo ir išnaudojimo. Ir kaip keis 
ta, kad darbininkas žmogus turi bėgti nuo 
tų „išlaisvintojų“, kurie tariasi esą jo rei
kalų gynėjai, šviesesnės ateities kūrėjai. 
Kokion vergijon šiandien yra įstumti dar
bo žmonės, Jūs, kaip ir aš, gerai žinome.

Laisvuosius Vakarus pasiekėme nese
niai. Sunku dar atsipeikėti ir apsiprasti 
laisvėje. Dar ir dabar mus persekioja tas 
baimės jausmas, kurį nešiojomės Lietu
voje. kuris lydėjo mus dienomis ir nakti
mis. Vakaruose mes sutikome puikių žmo
nių, kurie mums padėjo, globojo ir sudarė 
sąlygas susirišti su mūsų tautiečiais. Ko
kie mūsų planai ateityje? — Atsakysiu 
trumpai: skubiai įsijungsime į Lietuvos 
laisvinimo darbą ir dirbsime, kad vėl ga
lėtume susijungti drauge laisvoje Lietu
voje. Tais troškimais gyvena visi laisvaja
me pasaulyje atsidūrę lietuviai, to trokš
tate ir Jūs.

Man skauda širdį, kai stebiu čia, Va
karuose, gyvenančius žmones. Jie kuria 
gražią- savo krašto ateitį ir savo pačių gy
venimą. Laisvė, pagarba žmogui, pakan
kami uždarbiai, sotus valgis, dailus apsi
rengimas, baimės jausmo nebuvimas, pil
nas naudojimasis visokiomis sukurtomis 
vertybėmis ir yra tie fizinės ir dvasinės 
jėgos šaltiniai, kurie daro gyvenimą gra
žesnį. kelia nuotaikas kovoti, dirbti, my
lėti žmones ir gyvenimą. Tad lengva su-: 
prasti, kodėl laisvasis pasaulis priešinasi 
komunnizmui ir kodėl jis deda pastangas 
sutramdyti svetimų kraštų grobikus, pa
naikinti priespaudą, žmogaus teisių ir 
laisvių užgniaužėjus. Mieli broliai lietu
viai! Pasiekę laisvuosius Vakarus, mes 
pasakojome apie žiaurią dabartį Lietuvo
je. Visi gėrisi tvirtu lietuvių laikymosi 
okupacijoje, stebisi nepalūžusia lietuvių 
valia iškęsti priespaudą ir būti laisvais 
žmonėmis. Laisvės diena tikrai ateis. Lais 
vojo pasaulio parama yra pavergtųjų ir 
nuskriaustųjų pusėje. Tad ištverkite, ne
suklupkite po sunkia okupacijos našta. 
Baigdamas savo žodį, sveikinu visus drąu 
gus, pažįstamus, visus laisvės troškimais 
gyvenančius lietuvius. Tvirtybės ir ištver
mės!"

Jų nauji pasisakymai, kaip jiems eina
si Vakaruose, bus ir vėliau perduoti j 
kraštą. Apie jų įspūdžius laisvėje ir mū
sų tautiečių gyvenimą pavergtoje Tėvynė
je pranešimus perdavė Amerikos Balsas 
rusų ir kt. kalbomis. Laisvosios Europos 
radijas, britų BBC, Vatikano, Romos ir 
kiti radijai, iškeldami didelį mūsų tautos 
atsparumą ir ryžtingumą.

KAIP DABAR ATRODO LIETUVOJE

Kasdieninė buitis yra skurdi ir niūri, — 
sako M. Bakanas, kalbėdamasis su E. ben
dradarbiu. — Visi atrodo susirūpinę ir 
nepatenkinti. Tam tikro linksmumo paste
bima nebent tarp 16-19 metų jaunimo. Ir 
kas gali būti tokia buitimi patenkintas? 
Ypač nepatenkinta darbininkija. Nors 
kolchozuose taip pat nepaprastai skurdu 
ir sunku, bet ten žmogus dar turi bent 
bulvių, o šiaip darbininkas, turėdamas iš
dirbti 8 valandas ir gyvendamas, gali sa
kyti ant „bruko“, grįžęs namo, dažnai net 
nežino, ką jis ten ras. Labai didelis trū
kumas butų. Didesnių kambarių visai ne
įmanoma gauti, už 2, 3 kambarius tenka 
mokėti iki 200-300 rb. Ir čia kiek leng
viau nebent rusams aviatoriams, nes jie 
gauna butpinigius, šiaip rusai tarnautojai 
gyvena daugiausia valdiniuose butuose. 
Jiems padeda tokie pat rusai viršinipkai, 
pvz. Kaune Lenino rajono vykdomojo ko
miteto pavaduotojas yra Donskoi, taip pat 
rusas Požėlos rajono vykd. komiteto pirm, 
pavaduotojas etc. Valdinės butų kainos 
yra žymiai mažesnės už privačiai sutar
tąsias. Paparasčiausias darbo žmonių mais 
tas — bulvienė arba bulvės su kruopo
mis, kopūstai su bulvėmis, mėsos mato 
retkarčiais. Išskyrus tuos, kurie turi ge
rai apmokamus darbus, kiti yra priversti 
„kombinuoti“ ir visokiais būdais užsidirb
ti sau reikalingą pragyvenimą, kad galėtų 
kaip nors išsiversti. Kiekviena diena rei- 
kai kurie kolchozai leido atsiimti trrobė- 
sius: atsiimk juos ir — dink Iš ko į kol
chozus suvarytieji darbo valstiečiai išgy
vena — tai pirmoj eilėj iš tų- jiems leistų 
savo reikalams pasinaudoti 60 arti. Ta
čiau ir už juos reikia atiduoti _ valstybei 
nustatytąsias mėsos, bulvių, kopūstų ir kt. 
duokles. Prieš kiek laiko Lietuvoj buvo 
pasklidęs gandas, kad kažkuris „kolcho; 
zas milijonininkas" Sov. Sąjungoje atėmė 
iš visų kolchozninkų tuos 60 arų ir visus 
suvarė į bendrą katilą. Žmonės šnekėjo, 
kad taip būsią padaryta ir Lietuvoje, to
dėl visai nusiminė: iš ko, galvojo, reikės 
gyventi, jeigu iš jų atims ir tuos 60 arų, iš 
kurių jie iki tol, kad ir sunkiai, vis dėlto 
galėdavo dar šiaip taip išsiversti. Toks 
gandas tik dar daugiau sustiprino bėgimą 
iš kolchozų. Tačiau nubėgę į miestus ten 
taip pat nieko gero neranda.

KAIP ATRODO KAUNAS

Dabar Kauno ribos kiek prasiplėtusios. 
I jį įjungti Birutės I ir II kaimai, be to, 
Muravos kaimas, Julijanava I-ji ir II-ji, 
Žagariškių kaimas, Yliškių k., Kaniūkai 
ir Naujoji Marvelė. Zoologijos sodas te
bėra. Napoleono kalne, ypač šeštadieniais 
ir sekmadieniais, mėgsta rinktis jaunimas 
ir dainuoti lietuviškas dainas. Kauno 
priemiesčiai auga. Dauginusia čia kuria
si buvusieji ūkininkai. Čia duodami skly
pai po 600 kv. m. Su laiku tokiems „nau
jakuriams“ buvo pradėtos išdavinėti na
mų knygos ir jie patys įregistruoti. Tokiu 
būdu žmogus ir skursta. Buv. vidaus reik, 
ministerio gen. K. Skučo namuose Biru
tės kaime įtaisyta mokykla, o jo žemė iš
dalinta „raudonkepuriams“ (taip žmonės 
vadina enkavedistus, kuriems nors oficia
liai ir pakeitę vardą, betgi žmonių ir to
liau enkavedistais vadinami). Tačiau mies 
te vis tiek dar geriau negu kolchoze, kur 
reikią dirbti svetimajam, ir tai už dyką.

Bolševikai skelbia, kad atstatė ne tik 
Vilnių, bet taip pat nepaprastai išpuošę 
Kauną ir kitus Lietuvos miestus. Tačiau 
yra visai kitaip: Kaunas koks buvo,-toks

ir yra. Jis nebuvo daug per karą išgriau
tas, o dabar pastatyta keletas namų. Šiaip 
Kaunas atrodo „po senovei“, tik visurma 
tyti rusiškosios netvarkos žymių. įspūdis 
labai slogus — miestas apskuręs, apleis
tas, nors ir apstu visokių užkandinių. Žy 
mesnės iš jų — „Gintaras“, „Pyragas" ir 
kt. Yra daug kioskų, kurie statomi mažiu
kai, pagal tam tikrus standartus. Tai veik 
ir viskas, kas šiaip kauniečiui galėtų pir
moj eilėj kristi į akį.

Gatvių priežiūros su Vakarais toli gra
žu negali susilyginti, šiukšlės verčiamos 
kur nors į kampą, ir reikia prašyti namų 
valdytoją ar švaros kontorą, kad parody
tų malonę ir teiktųsi jas pašalinti..

Bolševikai jau kuris laikas giriasi bu
simąja „Kauno jūra" ir prie Petrašiūnų 
numatyta pastatyti elektros stotimi. Ta
čiau ją stato, o ji vis dar tebėra popieriu
je. šiaip su elektra Kaune — didelis var
gas, ypač lapkričio pradžioj, per Velykas 
ar Kalėdas. Tada jos neturi Senamiestis, 
Aleksotas, kartais Žaliasis kalnas, o kitą 
sykį ji nutraukiama net kelioms dienoms. 
Kai kas galvoja, kad rasi, bolševikai taip 
tyčia daro, nenorėdami, kad žmonės per 
radiją klausytųsi iš užsienio pamaldų ar 
šiaip šventinių transliacijų. Tik juokas 
ima. kai paskaitai bolševikų pagyrus 
spaudoje apie „vis naujai sušvintančias 
Iljičo lemputes“ ir žinai pliką realybę, 
kaip viskas ten yra iš tikro. Nėra ne tik 
elektros vielų, bet ir skaitliuko negausi. 
Jei nori, kad įvestų elektrą, nors ir tokia
me Kaune, tai pats mokėk už skaitliuką 
202 rb., nes valdinių niekas neduoda, o 
be jų — elektros įsivęstį ne’qiaooma, gi 
visas įvedimas atsieis apiė OOOįrb'. ar dau
giau. Tokia tikrovė su' garsiosiomis 
„Iljičo lemputėmis“. Negeriau ir kitose 
srityse. Bolševikines gėrybes ir jų giria
mąjį gausumą pavaizduoja kad ir tas pa
prastas faktelis, jog norėdamas . negali 
atskirai net ir švarko nusipirktu turi pir
kti visą kostiumą.../ / Į Į f j Į

AR KILS KARAS DEL
VIENUOLIKOS LAKŪNU 
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JAV IR RAUDONŲJŲ KINŲ 
SANTiKUk / 1 ' r

Nors JAV prezidęnįaą ir ir 
dėtį, nors jis pasisako- lAJoai t 
visuomenės pasipiktinimas dėi 
teistųjų amerikiečių. lakūnų k 
deja. Pradžioje buvo įkalbamą, 
teistųjų Pekinge, bet pasirodė, 
pe būtą dviejų civilių. Kadangi 
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kūnų dalyvavo Korėjos kare, aiškinama, 
kad jų likimu turi susirūpinti ir Jungti
nių Tautų Organizacija, nes jie kariavo 
po tarptautine vėliava. Skubiai tariamasi 
su atstovais 16-kos valstybių, sutartinai
kariavusių Korėjoje. JAV vyriausybė nu
sistačiusi visų pirma tą nemalonią bylą 
pateikti JTO, iš vienos nusės norėdama 
apraminti nepatenkintą visuomenę, o iš 
antros pusės turėti teisiškesnį pagrindą 
savo tolimesniems žygiams. Prez. Eisen- 
hovveris yra taip atsargus, kad spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog be kongreso 
sutikimo jis nesiimsiąs jokių žygių, nes 
net raudonosios Kinijos blokada reikštų 
karą. Apie nutraukimą diplomatinių san- 
tykių®su Sovietų Sąjunga jis taip pat ne- 
galvojąs, nes tai esą nesudaro intereso 
Amerikai. Tuo tarpu gauta žinių, kad ir 
daugiau amerikiečių belaisvių yra užsili
kę pas komunistus, ir tai nesusižavėjusių 
rojumi už geležinės uždangos. Tos naujie
nos dar labiau dilgina amerikiečių ner
vus. Iš viso matyti, kad susirūpinimo ato
slūgio dar nėra, kad nuotaikos nevesta, 
o Pekingas laikosi įžūliai ir nė negalvoja 
suminkštėti. Štai kodėl ir apsigynimo su
tartį su čiang Kaišeku JAV skuba pasira 
šyti, kur yra net toks paragrafas, kad pž- 
puolimas Formozos reikštų Jungtinių 
Amerikos Valstybių užpuolimą. Šiaip 
ar taip, tuo atžvilgiu galima laukti ir
staigmenų.

L.N. B-VĖS PRANEŠIMAS
PRIEGLAUDOS — VASARVIETĖS 

REIKALU
Dėl Lietuvių Namų persikėlimo į kitas 

patalpas nespėta apskaičiuoti paskutinių
jų dienų įplaukų ir paskelbti kokia suma 
surinkta prieglaudos — vasarvietės pirki
mui.

Paskolą duodančios įstaigos dabar ren
ka apie mus žinias (referencijas), nuo ko 
ir priklausys paskolos gavimas. Pardavė
jas sutiko palaukti, kol tai bus padaryta.

"'Depozitas įmokėtas ir visi kiti formalu
mai, susiję su Headley Park pirkimu, jau 
yra atlikti.

L. N. B-vės Valdyba

Teheranas. Irano šachas su žmona iš
skrido j JAV, kur žada viešėti mėnesį lai 
ko ir taisyti sveikatą. Grįždamas jis nu
mato vienai savaitei užsukti į Londoną.

*
Maskva. Baigėsi propagandinė Mask

vos satelitų saugumo konferencija pagal 
Molotovo įsakymą. Tos konferencijos 
baigmės komunikate sakoma, kad nutar
ta tuč tuojau padidinti savo karines pa
jėgas, jei Vakarų valstybės patvirtins Pa
ryžiaus susitarimus dėl Vak. Vokietijos 
apginklavimo.

*
Riodežaneiro. Brazilijos vyriausybė at

leido iš pareigų 300 gydytojų, kurie atsi
sakė baigti keturių dienų streiką ir grįžti 
į ligonines bei klinikas.

7 DIENOS .
Vatikanas. Popiežiaus Pijaus XII-jo 

sveikata rodo pegerėjimo žymes. Jis ken
čia nuo skilvio slogos, tačiau širdis, gy
dytojų nuomone, atrodo stipri. Taip pat 
nepatvirtinama vėžio liga.• * *

Londonas. Čia būgštaujama, kad dar 
prieš Kalėdas gali prasidėti geležinkelie
čių streikas. Jų vadas, James Campbell, 
pareiškė, kad padėtis yra ne tik rimta, 
bet ir pavojinga. Pasirodo, kad valdžia 
1940-1947 metais turėjo iš geležinkelių 
pebio 124 milionus svarų, o geležinkelių 
susisiekimo nesumodernino ir darbininkų 
reikalavimo padidinti atlyginimus nepa
tenkino. • » •

Vašingtonas. Demokratų partijos va
dai jau pradėjo atvirą kovą prieš prezi
dentą Eisenhoverį, nors jo kadencija baig 
sis tik po 23 mėnesių. Jam prikišama, 
kad nors jo vardas ir turi tam tikro ma- 
giškumo, tačiau jam trūksta sugebėjimų 
valdyti ir jungti Amerikos visuomenę. I 
panašią kritiką įsijungė ir Adlai Steven- 
Son, pranašaudamas, kad 1956 metais Ei- 
senhoveris nebebusiąs perrinktas.• » •

Londonas. Maršalas Montgomery, grį
žęs iš JAV, jieško savo rezidencijoje gar
sios Churchillio telegramos dėl kapitulia
vusių vokiečių divizijų ginklų sandėlini- 
mo. Kaip jau žinome, Churchillio pasisa
kymas tuo reikalu sukėlė tiesiog audrą.* * *

Swansea. Lenkas Onufrejczyk pa
smerktas mirti už savo tautiečio ir ūkio 
bendrininko Sykutos nužudymą. Jo advo
katas žada apeliuoti. Pagal anglų teismo 
paprotį, skaitančiam mirties sprendimą 
teisėjui uždedama ant galvos juoda bere
tė. Šiuo atveju tos tradicijos kažkodėl 
nebuvo prisilaikyta.

♦ * *
Maskva. Kompartijos organas „Prav

da" rašo, kad baltųjų banditų užgrobtos 
Formozos salos išvadavimas yra neginčy- 
jama kinų liaudies teisė ir kad niekas 
n galės jos sulaikyti nuo to žygio. 
' ' * * ♦ i

Londonas. Britų krašto apsaugos mi
nisterija yra smarkiai susirūpinusi, kad 
mažiau stoja naujokų j kariuomenę, nors 
karinės tarnybos sąlygos yra tolydžio ge
rinamos ir modeminamos. šiek tiek ma
žesnis naujokų trūkumas jaučiamas ka
ro laivyne ir aviacijoje, nors vien propa
gandai praėjusiais metais išleista 344.000 
svarų.

Roma. Italijos vyriausybė griebėsi 
griežtų ir plačių priemonių prieš komunis 
tus. Nutarta likviduoti finansinius ištek
lius, iš kurių italų komunistai semiasi 
pinigus priešvalstybinei veiklai. Nuo šiol 
komunistai nebus priimami į politinio 
pobūdžio valstybines Tarnybas. Taip pat 
bus panaikintos paskolos ar pašalpos ko
munistinio pobūdžio įstaigoms, o komu
nistinėms firmoms nebus duodami vals
tybiniai ar savivaldybiniai užsakymai. 
Pasirodė, kad komunistai laikėsi tik čiulp 
darni krašto turtą, o visa parama iš už
sienio ribojosi tik prapaganda ir kursty
mu, keliančiu nerimą krašto viduje.• * *

Bielgradas. Jugoslavijos diktatorius 
Tito pakviestas aplankyti Egiptą. Dabar
tiniu metu jis yra kelionėje į Indiją ir 
Burmą. » « «

Tunisas, Teroras Tunise pamažu ap
rimsta. Neseniai pasidavė 800 sukilėlių, 
nes jiems buvo pažadėta amnestija. Tai 
yra tik trečdalis sukilėlių, tačiau pran
cūzų vietos valdžios sluogsniuose mano
ma, kad neramumai netrukus baigsis.* * *

Vašingtonas. Senatorius McCarthy, pa
peiktas JAV senato už veiksmus, nesude
rinamus su senatoriaus orumu, pasakė: 
„Džiaugiuosi, kad tas cirkas baigėsi. Esu 
laimingas, kad po 19 mėnesių neveikios 
vėl galėsiu čiupti komunistus“.* * *

Roma. Italų spauda grasina, kad Itali
ja gali nutraukti diplomatinius santykius 
su Čekoslovakija, jei Praga nesiliaus ve
dusi radijo propagandą prieš Italiją.

» ♦ ♦
Teheranas. Pietų Irane dėl potvynių 

žuvo 10 žmonių, o 30 sužeista.• * •
Niujorkas. Nė vienas britų filmas šie

met patekęs į išrinktuosius. Pirmąją vie
tą užima „On te Waterfront“, su Marlon 
Brando. Antroji vieta tenka filmui „A 
Star is Born" su Judy Garland, o trečio
joje vietoje atsidūrė filmas „The Country 
Giri“, su Bing Crosby. Tokį bent spren
dimą daro amerikiečiai, tačiau jie dar nė 
ra galutinis pasisakymas 1954 metais pa
sirodžiusių naujų filmų atrankoje.* » •

1 SVARAS LYGUS S ŠIL. 6 D.
Svaro pirkimo vertė nuo 1914 metų iki 

šio laiko nukritusi iki 5 šilingų ir 6 penų.
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K. BARĖNAS'

LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
DVI KNYGOS

J. KUZMICKIS
PATRUOTIZMAS IR DAILIOJI 

LITERATŪRA
Literatūros žurnalas „Literatūros Lan

kai“ pajudino opų patriotizmo klausimą 
dailiojoje literatūroj. Išleisdami pirmąjį 
numeri, jie pasižadėjo garsiai nedekla- 
muoti savo patriotizmo. Kadangi apie 
„Literatūros Lankus“ susibūręs maždaug 
pajėgiausias mūsiškis literatūrinis jauni
mas, šitoks psisakymas ir pačiame žurna
le vengimas kūrybiškai reaguoti į dabar
ties tautinius rūpesčius sukėlė spaudoje 
tam tikrą reakciją. Plačiausiai tuo klau
simu savo metu „Dirvoje" psisakė Br. 
Raila, kuris lankininkų kūryboje pasige
do ryškesnio indėlio savo tautos šio me
to rūpesčiaus ir jos išlaisvinimo kovai.

Atsakė „Literatūros Lankai" dideliu 
straipsniu, kuriame, be kita ko, šitokiais 
labai ginčytinais teigimais stengėsi at
remti priekaištus:

„Esmine tautiškumo žyme lankininkai 
laiko kalbą, nes joje sukaupti beveik visi 
tautinės kultūros duomenys ir galimybės. 
Savo kalbos išlaikymas ir savo kūrybos 
joje realizavimas mums yra vienas iš aug- 
ščiausių patriotinių uždavinių, kaip Vaka
rų kultūros pasisavinimas ir išgyvenimas 
yra vienas iš svarbiausių kultūrinių už
davinių. Jeigu Juozas Grinius rašo apie 
Heideggerio filosofiją lietuviškai, tai jis 
kalba lietuviams, liudydamas savo besąly
ginę tautinę priklausomybę ir kartu savo 
kultūros visuotinumą. Jeigu Henrikas Ra
dauskas dainuoja Bacho fleitą, giedančią 
apie mirtį, o Kazys Bradūnas — plūgus, 
gulinčius patvorio žolėj, ir grįžimą iš ilgos 
ir tolimos kelionės lietuviškai, tai jie liu
dija tuos pačius momentus. Jeigu Henri
kas Nagys ir Juozas Kėkštas dainuoja 
epochos rūpesčius, o Julius Kaupas ir Al
girdas Lansbergis nagrinėja šių dienų 
žmogaus psichologiją lietuviškai, tai jie 
taip pat liudija ir savo kultūros visuoti
nį pobūdį ir savo pačių likimo siejimą su 
tautos likimu. Tačiau jeigu Ignas Šeinius, 
kuris lankininkų pastangas vadina kova 
su vėjo malūnais, dainuoja švediškai, tai 
jis dainuoja švedams (bet apie Lietuvą' ir 
lietuvį, vadinas, atlieka savo lietuvišką 
uždavinį — KB.), kaip Jurgis Baltrušaitis 
savo laiku dainavo rusams; ir liudija savo 
kultūros internacionalinį momentą, bet 
nebeliudija besąlyginio ryšio su savo tau
ta. Juk ir Maironio poezijoje reikšmin
giausias patriotinis faktas yra ne šūkiai, 
bet ėmimasis poezijos lietuvių kalba, kai 
beveik niekas ja nebetikėjo, jos išvedi
mas iš „penketo nakties be aušros amžių“ 
į visuotinės kultūros areną, ir tos poezijos 
estetinė vertė“.

Visiškai nesileisdamas į kilusius ginčus, 
dabar „Laisvojoje .Lietuvoje“ (Nr. 42, 
straipsnyje „Rašytojai ir politika) Stepas 
Vykintas dėl literatūros politiškumo rašo 
šitaip:

„Bet ar visi mūsų rašytojai supranta 
šių dienų reikalavimus ir uždavinius? 
Daugelis iš jų mano, kad geriau rašyta* 
jūi būti toliau politikos.

„Ar taip galvojo Maironis, Vaižgantas, 
Jakštas? Juk Maironio eilėraščiai prikėlė 
mūsų tautą iš tautinio miego. Ar ne Vaiž
gantas mums sukūrė mūsų kovų dėl lais
vės epopėją „Pragiedruliuose“? Nors Vaiž 
gantas kartą šaukė, kad jis nebe politikas, 
bet jis Iki mirties buvo ištikimas politi
nis rašytojas, kuris amžinai sirgo Lietu
vos gerovės ir laisvės reikalais,

„Džiugu, kad ir šiandien kai kurie mū
sų rašytojai supranta šių dienų politinius 
uždavinius ir sukuria iš šių dienų kovų 
dėl tautos ir valstybės atgimimo ir atkū
rimo. Vienas tokių rašytojų yra Vytautas 
Alantas. Kiek jis praeityje buvo individu 
alistas, tiek jis dabar yra tikras tautinin
kas, kuriam labiausiai rūpi tautos egzis
tencija ir jos kova. Jo naujosios novelės 
„Svetimos Pagairės“ yra šios lietuvių tau 
tos egzistencinės kovos vaisius. Bolševikų 
nukankinto partizanų vado Ąžuolo žmona 
Gražina liks amžinu prototipu lietuvių 
moterų, kurios, suprasdamos mūsų kovą, 
žiauriai keršija priešams už lietuvių nai
kinimą ir pačios rizikuoja gyvybe šioje 
milžiniškoje kovoje.

„Šioje vietoje visiškai nespręsdamas 
apie V. Alanto naujausių novelių litera
tūrinę vertę, noriu tik atkreipti rašytojų 
dėmesį, kad modernusis lietuvių rašyto
jas gali sujungti du pradu: literatūrinį — 
estetinį ir utilitarinį — politini. Kova dėl 
Lietuvos yra ne tik politikų, bet dailinin
kų, muzikų ir mokslininkų bendras užda
vinys. Kiekvienas savaip prie šio uždavi
nio galime prieiti ir jį atlikti, bet visū 

mūsų tikslas tas pats. Iškovoti Lietuvai 
Nepriklausomybę ir išlikti sau žmonėmis, 
tikrais lietuviais“.
NAGINIŲ IR BULVIENĖS REIKALAIS
Rusuose gyveno toks rašytojas Ant. Če

chovas, šiandien plačiai žinomas įvairių 
tautų skaitytojams. Jo apysakoje „Mano 
gyvenimas“ vyriausiasis herojus šitaip 
pasakoja apie savo miestą:

„Aš nesuprantu, iš ko ir kam gyveno 
tie šešiasdešimt penki tūkstančiai gyven
tojų. Žinojau, kad Kimrl pragyvena iš ba
tų, kad Tula gamina virdulius ir ginklus, 
kad Odesa yra uostamiestis, o kas per 
miestas yra mūsiškis Ir kuo jis vertėsi, aš 
nežinojau. Didžioji Dvorianskaja gatvė ir 
dvi kitos puošniosios gatvės gyveno iš ka
pitalo procentu ar iš algų, valdininkams 
mokamų iš valstybės iždo; o^iš ko gyve
no dar kitos aštuonios gatvės, kurios ly
giagrečiais bėga taip daugiau porą mylių 
ir dingsta už kalvų, tai man visad būdavo 
neišsprendžiama mįslė: O kaip tie žmonės 
gyveno, tai gėda net rašyti! Jokio sodo, 
tokio teatro, jokio padoraus orkestro: vie
šąją biblioteką ir klubo biblioteką lanky
davo tik žydų jaunimas, tad žurnalai ir 
naujos knygos mėnesius prabūdavo neiš- 
piaustomi; turtingi ir gerai išauklėti žmo
nės miegodavo ankštuose, tvankiuose mie
gamuosiuose, medinėse lovose, apsikrėtė 
blakėmis; jų vaikai laikomi pasibaisėtinai 
nešvariuose vaikams skirtuose kambariuo 
se, o tarnai, net ir seni ir gerbiami, mie
godavo virtuvėje ant grindų, apsikloję 
grindų patiesalais. Paprastomis dienomis 
namai dvokdavo burokų sriuba, o šventą 
dieną — saulėgrąžų aliejuje kepta žuvim.“

Toliau taspats veikėjas apibūdina mo
ralinį savo miesto vaizdą:

„Nežinojau mieste nė vieno garbingo 
žmogaus. Mano tėvas ėmė kyšius ir įsivaiz 
davo, kad jie duodami jam atsižvelgiant 
į jo moralinius privalumus.“

Labai ilga būtų čia nusakyti visą tą 
miesto,, moralinį veidą, ir išandien skrupu
lingas tremties lietuvis, nesigilindamas į 
reikalą, galėtu sakyti stačiai ir be jokių 
lankstų, kad Čechovas šmeižė savo tautą. 
Kitas toks „šmeižikas" bus buvęs Gogolis, 
kurio „Mirusių sielų“ puikus vertimas 
šiuo metu vėl prieinamas lietuviui skai- 
tvtnjui. Ir mane stebina mūsų spauda, 
kad ji nėra logiška ir nepuola nei rusų, 
nei prancūzų, nei amerikiečių klasikų, nei 
šių dienu rašytoju už neigiamąjį gyveni
mo vaizdą. Anąkart viename laikraštyje 
recenzentas gražiai papasakojo apie Go
golio „Mirusias sielas“, o kita kartą jis 
nusistebėjo Vyt. Alantu, kad j’s savo no- 
ve’ėse nekokį jau giedrų parodė tremties 
lietuvį.

Dabar „Laisvoji Lietuva“ išspausdino 
(Nr. 43) V. Ramučio straipsni („Mūsų 
jaunimas, tėvai ir spauda“), kur jis be 
kita ko šitaip rašo:

„Na, o ką gali rasti gražaus apie Lie
tuvą mūsų jaunimas Aloyzo Barono romą 
ne „Sodas už horizonto“, kuris eina „Drau
go“ atkarpoje? Nieko! Gal tik pasišlykš- 
tėti savąja Tėvyne. Štai, kaip autorius at
vaizduoja mūsų patriotų poetų apdainuotą 
žaliąjį kaimą: purvas, naginės, pakulinės, 
bulvienė, surūgę barščiai, kvailos ir be
valės mergos ir bernų muštynės. Mieste
liai: purvini, šiukšlini, silkėm ir degutu 
dvokią“ ir t.t.

Straipsnio autorius šitokią daro išvadą: 
„Mano manymu, tėvai, kuriems dar rū

pi gražesnė mūsų- pavergtos Tėvvnės Lie
tuvos ateitis, privalėtų protestuoti prieš 
tokios spaudos redaktorius ir jų bendra
darbius. Įspėti redakcijas, kad baigtų 
spausdinę šmeižtus ir kiršinę vieną lietu
vį prieš kitą, kitaip tokia ir panaši spau
da bus metama lauk“.

Jeigu Čechovas ar Gogolis ar Sinclair 
Lewis būtu buvę lietuviai, gal mes nebū
tume pasitenkinę išmesdami ju knygas, 
bet gal būtume ir juos pačius nuvarę į 
fabriką, o kad Lietuvos kaime pakako pur 
vo, kad žmonės vaikščiojo naginėti, paku
liniais apsivilkę, valgė bulvienę, barščius, 
kad ten mušėsi bernai ir t.t., tai juk tik
ra tiesa, ir reikalauti tą tiesą būtinai nu
slėpti vra baisiai stebinantis reikalavi
mas. Sakykime, kad būtume ilgainiui nu
siavė nagines, nustoja valgyti barščius, 
nusivilkę pakulinius, liovęsi sodinti bul
ves ir mušėsi, ir t.t. ir t.t. Sakykime, kad 
mūsų šių dienų lietuviškoji tremtinio są
monė reikalautų šito viso naginių ir bul
vienės reikalo neaštrinti, tai būtų kitas 
reikalas, bet sakyti, kad kaimietis kotle
tais gyveno ir auliniais batais apsiavęs

Dainuok, motule, man dainužę 
apie tas lygumas žalias....

L. Žitkevičius

Nors tremties dešimtmetį atšventėm, nors 
nekartą nusiskundžiamo, kad išandien lietu
viška knyga taip negraibstoma kaip DP sto 
vykiose, kad iš tikrųjų ir nebuvo ko nusi
tverti, taičau beveik kiekvieną savaitą su
laukiame naujos knygos. Tai liudija, kad 
vis dėlto yra netik kas jas rašo, bet ir skai
to.

Šį kartą noriu trumpai paminėti dvi visai 
skirtingas knygas — vieną vaikams, kitą su
augusiems.

DOVANA VARGO MOKYKLAI

A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, II dalis. 
Skaitymai, aplinkos ir Tėvynės pažinimas. 
Viršelis ir iliustracijos T. Valiaus. Bostono 
Lietuvių Mokytojų leidinys. Boston. Mass., 
USA, 1954 m., 181 psl. Kaina 2.75 dol.

Kas dirba mūsų tremties vargo mokyk
loje su Lietuvos neatsimenančiais vaikais, 
tas tiktai supranta, koks vargas mokytojui, 
kai nėra tinkamų mokslo priemonių, o 
ypač gerų vadovėlių. Turime prisipažinti, 
kad vadovėlis, labai tikęs mūsų krašto mo
kyklai, šiandien negali patenkinti nei moki
nių, nei mokytojo, nes mūsų mokykloje 
reikia vaikus netik mokyti ir pratinti lietu
viškai skaityti, bet ir jausti, galvoti, paga
liau įsivaizduoti Lietuvą.

Tai atrodo gerai suprato mūsų pedagogas 
A. Rinkūnas, kuris, kiek ankščiau parengęs 
elementorių su skaitymais ir aplinkos pa
žinimu („Kregždutės“ I dalis), dabar mums 
padovanojo tolimesnius skaitymus su ap
linkos ir Tėvynės pažinimu. Tačiau jis nesi 
teųkina ir tuo: autorius pasišovęs pareng
ti dar trečią „Kregždutės“ dalį, kad būtų 
atbaigtas pirmasis lituanistinės pradžios mo 
kyklos koricentras.

Kuo ši nauja skaitymų knyga skiriasi nuo 
buvusiųjų?

Daug kuo — ir turiniu, ir medžiagos su
tvarkymu, ir priemonių panaudojimu. Štai 
pirmojoj knygos daly kalbama apie tai, kas 
yra „aplinkui mane“: čia randame skaity- 
mėlių apie mūsų gimtinę, apie lietuvišką 
pasisveikinimą, mamytės vardines, namų 
gyventojus, tikybą, mokyklą, biblioteką ir 
skaityklą ir pan. Nuo žinomo dalyko eina
ma prie nežinomo, nuo seno prie naujo. 
Antrojoj daly — „keliaujame“ — duodama 
skaitymėlių apie susisiekimą, upes, ežerus, 
Kauną ir aerodromą. Trečiojoj daly duo
damos „įžymybės“ —Trakų pilis, Norkū
nai, Kauno Karo Muziejus, Vilnius, lietu
viai pasaulyje ir t.t.

Medžiaga paimta iš įvairių šaltinių: čia 
randame mūsų senesniųjų rašytojų — M. 
Valančiaus, V. Pietario, Margalio, P. Vai
čaičio, Maironio -1- kūrinių; čia užtinka
me ir mūsų vaikų literatūros pažibas — 
Vytę Nemunėlį, L. Žitkevičių, A. Giedrių, 
J. Jankų; pagaliau čia susipažįstame su pa
čių jauniausių — Z. Gavelio, V. Joniko, 
St. Džiugo, J. Rimašausko ir kitų — kūry
ba.

Gerai padarė autorius, kad pasistengė 
įeiti į mūsų tremties vaiko psichiką ir kartu 
su juo įsivaizduoti, kad Lietuva jo nepažįs
tama. Taigi, jei ji nepažįstama, reikia meto
diškai supažindinti. Dėlto pradžioje su V. 
Nemunėliu tvirtina, kad „mes — vaikučiai 
Lietuvos“, paskui vaizdžiai paaiškina, kaip 
sveikinamasi Lietuvoje („susitikę vyresnius, 
patys pirmieji jiems rankų nekišdavo“), dar 
toliau su L. Žitkevičium prašo motulę pa
dainuoti apie Lietuvos „lygumas žalias“ ir 
jau pasileidžia į mūsų paliktus laukus, ši- 

ėjo arti ar iš savo valgių sąrašo buvo se
niai išbraukęs bulvienę — būtų melas, ku
rio nepakenčia ir literatūra.

lūs, upes, ežerus ir pilis. Kažin, ar tik ne
derėjo parinkti truputį istorinių apsakymė
lių, kad vaikas galėtų suprasti, kodėl mes, 
giedodami savo himną, traukiame — „Lie
tuva, didviyrių žeme“...

Dail. T. Valiaus iliustracijos gražios, me
niškos, be to, yra puikių, parinktų nuotrau
kų.

Mūsų tremties vargo mokyklai ši skaity
mų knyga — puikus netik skaitymo, bet ir 
tautinio auklėjimo aruodas.

IDEOLOGINĖ ŽINIJA

Prof. St. Šalkauskis, ATEITININKŲ 
IDEOLOGIJA. Išleido prel. Pr. M. Juras. 
Viršelis dail. V.K. Jonyno. Antras perreda
guotas leidimas. Spauda N. Pr. Seserų 
spaustuvės, Putnam, Conn., 1954 m., 334 
psl. Kaina 3 dol.

Teisingai šios knygos pradžioje dr. A. 
Maceina pastebi, kad „Stasio Šalkauskio 
vardas yra susijęs su visomis svarbesnėmis 
mūsų gyvenimo sritimis: sąmokslu ir ugdy 
mu, su organizacija ir valstybe, su kultūra 
ir religija“ (9 psl.). Kas turėjo progos klau
syti prof. Šalkauskio paskaitų mūsų Uni
versitete, tas atsimena, kaip kruopščiai jos 
buvo parengtos ir surašytos nedideliuose 
lakšteliuose. Profesorius nemėgo tuščiai ar 
ex promptu (nepasirengęs) kalbėti: ką jis 
tvirtino, buvo jo ilgų ir gilių studijų vaisius.

Šios knygos pirmoji laida buvo išleista 
Lietuvoje 1933 m. Kai tremtyje jos pasi
gesta, mūsų knygos mecenatas pfel. Juras 
išleido jos antrą, istoriko ir publicisto Si
mo Sužiedėlio parengtą laidą.

Tiesa, ši knyga skiriama pirmiausiai mū
sų ateitininkams. Tačiau labai naudinga 
ją perskaityti visiems tiems, kurie įdomau
jasi pasaulėžiūriniais klausimais, o ypač 
tiems, kurie, visai nepažindami at-kų ideo
logijos, kiloja prieš juos kardus.

Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoj daly 
autorius patiekia, apmąstymus „Ideologijos 
pagrindus“ (katalikiškosios pasaulėžiūros 
reikšmė Lietuvos ateičiai, ateitininkų prin
cipai ir pareigos, bendroji politinio centro 
ideologija ir Lt.). Antrojoj daly seka „Mo
mentų reikalai“ (Aktualieji uždaviniai; 
spaudos draudimo pamoka lietuvių tautai; 
susiprasti, susiorganizuoti, kurti ir kovoti ir 
pan.). Pagaliau trečiojoj dalyje, kurią pa
rengė S. Sužiedėlis, duodamos St. Šalkaus
kio gyvenimo datos, suminimi jo raštai bei 
patiekiamos straipsnių metrikos.

Knyga išleista skoningai, švariai, prisilai
kant visų metodologijos reikalavimų, kurių 
taip žiūrėjo pats prof. Šalkauskis.

Jeigu mes turėtume visų mūsų lietuviškų 
organizacijų taip kruopščiai ir išsamiai pa
rengtų ideologijų metmenis, daug kas 
mums paaiškėtų ir galbūt būtų draugiškes
nis jų tarpusavio sugyvenimas.

Tie, kurie įieško minties ir prasmės ir ku
rie gilinasi j mūsų tautos likiminius klausi
mus, mielai skaitys šią knygą, nes ji yra 
tikras neturtingos mūsų filosofinės raštijos 
papuošalas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KANADOS LIETUVIŲ II DIENA — 
iliustruotas Kanados Lietuvių Bendruo
menės Toronto Apylinkės V-bos leidinys 
Nr. 1, išleistas ryšium su Antrąją Kana
dos Lietuvių Diena. Tiražas 2000 egzmpl. 
Viršelis Dail. T. Valiaus. Ofseto spaudai 
paruošė ,.Žiburiai“, Redaguota spec. Lei
diniui Leisti Komisijos. Įvedamasis žodis 
J. Matulionio, PLB KK Valdybos pirmi
ninko.

A. Baronas — ANTRASIS KRANTAS. 
Novelės. Penktasis Nidos Knygų Klubo 
leidinys. 136 pslp. Rinko ir spaudė „Ni
dos“ spaustuvė, Londone.

— Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar 
mes turime kito laukti? — Šv. Jonas 
Krikštytojas turėjo laukiamojo Mesijo gy
vą atvaizdą, nes jame ryškėjo pranašų 
ženklai. Laukimas visada viliojantis, nos
talgiškas, netikras. Žmogus dažnai visą 
gyvenimą laukia, kaip kiekvienas šiandie
ninis tremtinys, kad laukia grįžimo į iš
laisvintą tėvynę.

Tačiau laukiamasis jau atėjęs! šviesa 
jau pasirodė. Kristus atėjo —- Dievo Kara 
lystė žemėje jau paskelbta. Bet kodėl tas 
amžinas laukimas, kuris kamuoja žmogų 
geresnių laikų viltimi? Laukiamasis jau 
atėjo, bet žmonės Jo nepriėmė, nes žmo
nės labiau mylėjo tamsą, negu šviesą, nes 
jų darbai buvo pikti.

Kada tik šventasis pasirodo žemėje, prie . 
savęs sutraukia minias žmonių. Papras
tumas ir tikras nenuduotas gerumas turi 
savyje jėgą. Tokiuo žmonės pasitiki ir 
stengiasi išgirsi! nors vieną j b žodį. Kai 
ant Jordano krantų pasirodė Krikštytojas, 
vyriausioji Rabinų Taryba Jeruzalėje 
siuntė specialią misiją paklausti: kas tu 
esi? kieno autoritetu tu krikštyji? Jonas 
nesigynė: Aš nesu Kristus. — Tai kas tu 
esi? — Aš esu tyruose šaukiančiojo bal
sas! Taisykite Viešpaties kelią!

Kasmet advento metu Bažnyčia kartoja 
Krikštytojo kvietimą, kad visi būtų pasi
ruošę Kristaus sekimui. Jis yra mūsų tar
pe, taip kaip buvo savo tautoje: nepažin
tas! Jis gyvena savo Bažnyčioje, Evangeli
jos mokslu nušviesdamas kartais taip tra-. 
giškas žmonių gyvenimo kryžkeles. Jo žo
dis Bažnyčios ištikimai aiškinamas ir jun
giamas su kasdieniško gyvenimo realybe, 
su naujais istorijos reikalavimais. Sakra
mentais teikiama Kristaus malonė. Jis vei
kia širdyse tyliai, bet galingai formuoda
mas dvasios didvyrius — šventuosius, stip 
rindamas nupuolančius, sužadindamas 
siekti gėrio. Iš Jo kyla visų žmonių broliš
kumo supratimas, nežiūrint natūralių skir 
tumų ir egoistinių siekimų. Tik iš Jo ky
la žmogaus asmens vertė ir jos nepanei
giama teisė į laisvę. Tik iš Jo kategoriškas 
dvasios pirmumas visose gyvenimo srity
se. Nežiūrint to viso, kaip dažnai net Jo 
vardu pažymėtuose, KRISTUS LIEKA NE 
PAŽINTAS IR DAŽNAI BLOGAI SU
PRASTAS!

Keistas reiškinys nepažinti Kelią, Tiesą 
ir Gyvenimą ir iš to seka didžioji masių 
nelaimė. Visų pirma reikia Kristui paruoš 
ti kelią, pašalinti kliūtis. Reikia atsisakyti 
sudarytų klaidingų prielaidų. Reikia žvelg 
ti nuoširdžiai ir nuolankia akim į Tiesą ir 
Jai tarnauti. Reikia to nors trokšti su gi
liu kilnumu!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
DERBY — gruodžio 19 d., 11 v.
MANSFIELD — gruodžio 19 d., 3 vai. p.p.

KULTŪROS PASTABOS
Šių metų literatūros Nobelio premiją 

gavo JAV romanistas Ernest Hemingway. 
Ta premija suteikia laimingajam diplomą, 
aukso medalį, 35.000 dolerių čekį ir pa
saulinę garbę. Premijos suteikimo proto
kole pasakyta, kad šiam rašytojui premi
ja skiriama už jo sugebėjimą sukurti nau
ją stilių modernioje literatūroje.

JAV lietuvių laikraščių žiniomis, prof. 
Vaclovas Biržiška atleistas iš L. Enciklo
pedijos vyr. redaktoriaus pareigų. Taip 
pat esąs atleistas rašytojas St. Santvaras, 
tos redakcijos sekretorius.

Dr. A. Paplauskas-Ramūnas paskirtas 
Otavos universiteto Kanadoje lyginamųjų 
pedagogikos mokslų centro direktorių.

Montrealyje, Kanadoje, neseniai buvo 
surengta rankdarbių paroda. Joje dalyva
vo ir du lietuviai. Balčiūnaitės darbeliai 
— lėlė ir velykiniai margučiai — buvo 
premijuoti.

Vienos stambiausių leidyklų Anglijoje 
savininkas A. Miller paskelbė, kad dau
giau nebeleisiąs taip vadinamųjų „komi
kų“, kuriuose aprašomos visokios nesąmo 
nės, šlykščios fantazijos ir kitokios nedo
rybės, dirginančios vaikų vaizduotę. 
Anksčiau prieš tai protestavo tėvai ir pe
dagogai, o vėliau jų akciją parėmė ir vy
riausybės sluogsnių asmenys.

BR. DAUBARAS

BALTA LAZDELE
(Ketvirtas tęsinys)

metu: rytą, vidudienį, vakare, ar 
Nesvarsčiau atvejo, jei ji pasiliks 

jei iš viso nepasirodytų iki kitos 
įprastų baro lankymo valandų. Ta- 

bet kokia viltis sužinoti

Išaušo antradienis. Mįslingoji neregės 
Miss Mary diena. Ankstyvas rudens rytas 
buvo apsiblausęs, niūrus. Purkštė smulku
tis lietus iš žemai pakibusios pilkumos, ap
gaubusios salos sostinę. Rytinės radijo ži
nios pranašavo visai dienai debesuotą, pro
tarpiais su lietumi, orą. Tik kažkur, šiau
rės Škotijoje, radijo žiniomis būsianti gied
ra. Tą rytą nesidomėjau naujaisiais pasau
lio įvykiais: mano mintys sukosi apie Mis 
Mary ir jos antradienį. Nežinojau, ar ji iš 
viso tą dieną išeis iš namų, o jei ir išeis, tai 
kuriuo 
naktį? 
namie, 
dienos 
da, suprantama, 
apie tai, ką Mis Mary veikia antradieniais, 
būtų labai maža.

Šiuo kartu sprendžiau pirmąją dalį prie
laidos; kuriuo metu neregė gali išeiti? 
Visą dieną slankioti josios gatve būtų ne
įmanoma. Viena, šitoksai sekimas sukeltų 
įtarimą toje gatvėje gyvenančių Žmonių, 
antra, neturėjau tiek laiko. Pirmam antra- 

vyras pastūmė vežimėlį prie sekančių na
mų. Neregės slenkstyje paliktas pieno bu
telis švytėjo iš tolo, kaip ir jos balta lazde- 

Iš kaikurių namų skubėjo į darbus įstai- lė. Niekas jo neišėjo paimti ir tada, kai aš 
gų ir įmonių tarnautojai, vos į šaligatvį į- 
žengę, apsigaubdami lietsargiais. Prie vie
no namo durų stovėjo laiškanešys, persime 
tęs per petį pilkšvą maišą. Pajuodusiu nuo 
lietaus asfaltu uniformuotas pienininkas 
stūmė augštą vežimėlį, keliuose augštuose 
prikrautą baltų butelių. Jis sustojo ties pat 
Miss Mary ilguoju suolu ir, išėmęs du bu
telius, nunešė juos pas neregės kaimyną.

Kiek paėjėjęs vėl sugrįžau, stebėdamas 
pienininką.

Ar jis neš Miss Mary pieną ir, jei taip, 
tai kiek butelių? O gal kas nors tuoj išeis 
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dieniui nutariau pašvęsti dvi ryto valandas- Pa’m^ pieną? stvėriausi šitos minties, 
nuo 8 Iki10; antrajam ■ ......................-

ir trečiajam —- dvi vakaro.

Pienininkas, lyg žinodamas mano neri
mą, sugrįžo su tuščiais buteliais ir taip il
gai triūsė apie savo augštąjį vežimą, kad 
ir visiškai sulėtinęs žingsnį, gerokai pali
kau jį užpakalyje, nuolat graižiodamasis Į 
jį. Pagaliau, kai jis, kiek pastūmėjęs raudo- 

1 nąjį vežimą sustojo ties Miss Mary varte
liais, aš perėjau skersai kelią ir kiek įmany 

1 damas lėtesniu žingsniu artėjau prie jo. 
; Darželio margų plytelių takeliu pieninin- 
1 kas grįžo su tuščiu buteliu. įsienyje, ant 
^laiptelių pakopos, lyg stora žvakė švietė 

1 vienas pieno butelis. Metalinėse pieno dė-

Lietus tirštėjo, ir mano -nuotaika ką nors 
laimėti buvo praskiesta. Pirmą kartą per
ėjau Miss Mary šaligatviu, apžvelgdamas 
jos namo langus. Priekinio kambario užuo
laidos buvo atitrauktos. Spėjau pamatyti 
fotelio augštą atramą, aptrauktą šviesia 
medžiaga ir kambario gilumoje tamsios 
spalvos indaujos ar spintos kraštą. Nesulė- žčse skambčjo sliklai, kai uniformuotasis 
tinęs žingsnių nuėjau iki gatvės posūkio ir, 
perėjęs kiton pusėn, grįžau kairiuoju šali
gatviu.

buvau nutaręs eiti tą antradienio rytą pas
kutinį kartą josios gatve. Nors budėjimo 
laiko dar buvo visa yalanda, tačiau lietin
gas oras ir nepaliestas pieno butelis atvė
sino mano pinkertonišką smalsumą.

Laiškanešys grįžo MissMary gyvenamų 
namų puse. Viltis, kad jis gali užsukti į 33 
numerį privertė mane pakeisti pirmykštį 
sprendimą ir lūkterėti, kol jis ateis iki ne
regės kiemo vartelių, 
šio krašto gyventojai, 
didesniuose namuose 
trim minutėms. Tada 
mus pasikalbėjimus koridoriuose su dar 

___  garsesniais ir linksmesniais moterų juokavi 
dvi popiečio tarsi labai reikšmingą atradimą būčiau ati- mais, kurios lydėjo jį iki durų. Jo maišas 

dengęs. buvo visiškai supliuškęs. Dabar jis tik ran-

Bet šis, kaip ir visi 
visiškai neskubėjo: 

jis dingdavo dviem 
nugirsdavau jo links 

koje laikė mazgelį laiškų, kuris taip pat 
tirpo ties kiekvienu namu. Kai, pagaliau, 
jis stabtelėjo ties neregės varteliais, — ma
no širdis taip pat stabtelėjo, laukdama di
delio įvykio...

Bet tai buvo tik akimirka trumpesnė už 
sekundę: paštininkas nusliuogė prie greti
mų vartelių, neužsukęs Miss Mary kieman. 
Pieno butelis tebešvietė. Aš pasukau į di
džiąją gatvę gerokai sumirkęs, piktas ir 
susierzinęs, lyg vyras, nesulaukęs pasimaty 
mo vietoje neištikimos merginos...

Buvo toks ryto metas, kada aludžių du
rys laikomos atdaros, tačiau įėjimai užsta
tyti sukryžiuotomis kėdėmis, o glazūruotų 
plytelių grindis šveitė suklupusios senyvos 
moterys, po keliais pasitiesusios specialius 
kilimėlius. Taip grindis valyti reikalavo šio 
krašto kieta tradicija.

Užsukau prie požemio stoties prisiglau- 
dusion mažon arbatinėn, prisisunkusion 
„čipsų“ kvapo ir verdamo vandens garų. 
Gatvių taisymo darbininkai buvo susirinkę 
pirmajai „tea timo“ pertraukai.

Su puodeliu arbatos sėdausi prie apraso
jusio lango, žiūrėdamas į be pertraukos 
plaukiančius praeivius požemio stotin. 
matomojo lentynoje radijo grojo prieš 
dešimt penkeris metus Kauną žavėjusį 
lencija“ fokstrotą. Su muzikos garsais 
vau begrįžtąs i anų dienų mielojo miesto 
prisiminimus, - kai augštas šešėlis praslinko 
čia pat palei stiklą, atkišęs prieš save lazde
lę. It nežinomos jėgos pastūmėtas, išlėkiau 
prtf durti.

Ne- 
dvi- 
,.Va 
bu-

Laiptais, laikydamasi turėklų, požemio 
stotin leidosi Miss Mary, kairėje rankoje 
laikydama baltąją lazdelę. Aš vos nešūkte
lėjau jos vardo ir, kožkokio neapsakomo 
džiaugsmo pagautas, pralenkiau ją, šokda
mas per kelias pakopas. Aikštelėje geležin
kelietis pagelbėjo neregei prieiti prie bilie
tų kasos. Nenugirdęs kur ji važiuojanti, 
paprašiau už vienuolika penų biletą. Tas 
pats geležinkelietis palydėjo Miss Mary iki 
traukinio ir įvedė ją i nerūkomąjį vagoną. 
Į tą patį vagoną įlipau pro kitas duris. 
Miss Mary sėdėjo pirmajame suole prie 
durų. Aš nedrįsau atsisėsti prieš ją tuščia
me suole ir pasilikau stovėti vagono aikš
telėje, metalinio turėklo įsitvėręs. Jos artu
mas mane baugino, jaučiau kaip kaista 
mano veidai, neramiai daužosi širdis, lyg 
būčiau bėgęs į augštą kalną. Keli keleiviai 
su užuojauta susižvalgė, žiūrėdami į tiesiai 
Sėdinčią neregę, įbedusią negyvas akis į to
lumą. Kai vienas keleivių žvilgterėjo į ma
ne, aš pasisukau į vagono stiklines duris, 
kuriose mačiau atsispindinčią neregės laz
delę ir liūdesy susikaupusį jos gražių bruo
žų veidą. Nežinodamas kurioje stotyje 
Miss Mary išlips ir, bijodamas kad nerei
kėtų jai pagelbėti, nuėjau prie siaurųjų va
gono durelių ir iš ten ją sekiau.

— Waterloo? — nugirdau Miss Mary 
klausimą.

Keli keleiviai pašoko neregei pagalbon.
Pirmas šūstelėjau peronan pro nebaigu

sias atsidaryti dureles.
(bus daugao)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
RENGIA MINISTERIO B. K. BALUČIO 

75 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES
MINĖJIMĄ

Gruodžio 29 d. mūsų žymiam diploma
tui ir visuomenininkui, Lietuvos Atsto
vui Londone, Ministeriui B. K. Balučiui 
sukanka . 75 metai amžiaus. Ta proga 
Krašto Bendruomenės Valdyba, susitaru
si su DBLS Centro valdyba rengiasi Lie
tuvių Namuose, 1/2 Ladbroke Gardens, 
W. 11 garbingą sukaktuvininką pagerbti 
specialiu minėjimu.

* Lietuviai kviečiami minėjime dalyvau
ti. Minėjimas įvyks trečiadienį, gruodžio 
29 d., 7 vai. vakaro.* * *

MARUOS GARBEI MINĖJIMAS

Gruodžio 5 d. sekmadienį 6 vai. vakare 
parapijos salėje įvyko Marijos Metų už
baigimo minėjimas, į kurį gausiai atsi
lankė Londono lietuviai ir iš tolimesnių 
vietų.

Klebonas kun. A. Kazlauskas MIC sa
vo paskaitoje vaizdžiai nušvietė Marijos 
Metų prasmę ir reikšmę šiandieniniam 
pasauliui.

P. Dauknys MIC kalbėjo apie Mėlyno
sios Armijos sąjūdį, kaip sėkmingiausią 
priemonę ne vien tik už mūsų asmenišką 
laimę danguje, bet ir už pavergtos Tėvy
nės išlaisvinimą.

Minėjimas baigtas Marijos giesme. Po 
minėjimo, oficialiai pradėjus veikti D. 
Britanijoje MMA, dalyviai įsijungė į jos 
eiles. Baigiasi Marijos metai, bet meilė 
Marijai turbūt niekad nesibaigs!

Vytautas Pal.• • ♦ * *
LITERATŪROS VAKARAS LONDONE

Londono lietuvių meno sambūris „Vai
dila“ š.m. gruodžio 4 d. surengė vietos pa
rapijos salėje literatūros vakarą. Nors ke
li pakviesti rašytojai dėl įvairiij priežas
čių neatvyko, visdėlto, tiek atvykusieji, 
tiek ir neatvykusiųj repreentavimas jų 
kūriniais užpildė saikingą vakaro progra 
mą, šį kartą su įvadu, kurį sudarė F. Ne- 
Veravičiaus rašinys apie gimtosios kalbos 
galią ir A.J. Kaulėno žodis apie ankstyvo 
jo kūrėjo įnašą į lietuvių literatūrą. Po to 
jau sekė literaūtros kūrinių skaitymas. V. 
Šlaito kūrinį „Nežinomasis kareivis“ dai
liai padeklamavo S. Kaulėnienė. Rašyt. R. 
Spalis paskaitė ištrauką iš jo rašomo ju
moristinio romano „Spyna“. L. švalkų pa 
vadavo P. Mašalaitis, paskalydamas jo 
eilėraštį „Mergaitei“. Aktorė- E. Arminai
tė- gana vykusiai paskaitė ištrauką iš Br. 
Daubaro apysakos „Angliakasio išpažin
tis“ apie Mr. Dapkus ir jo šunelį Diki. 
Programa buvo užsklęsta taip pat ištrau
ka iš J. Gailiaus ką tik iš spaudos išėju
sios knygoš „Kaip jis ją nužudė“. Tos iš- 

• traukos kelis puslapius perskaitė V, Zda
navičius.

Iš viso, programa buvo turininga ir ne
nuobodi. Vaidiliečių vardu programos da
lyviams padėkojo P. Mašalaitis. Vėliau atė 
jo eilė pasišokti jaunimui, o senimui va
lia pasidalyti įspūdžiais.

Tiesa, vakarienės metu programos daly
viai ir svečiai mėgino aptrti modernųjį 
meną, tačiau nebuvo pasišovusių jis ginti. 
Todėl ir prieiti kokią išvadą nebuvo leng
va, kaip lygiai nelengva pasakyti, ar kar
vė, stovinti ganykloje, žiūri į priekį ar at
gal, nes tai relatyvu. Apskritai, tokie po
kalbiai būna įdomesni dalyvaujant ša
lims, kitaip, pasirodo tik dūmai, o lieps
nos nematyti.

Grįžtant prie literatūros vakarų rengi
mo, ateityje jų organizatoriams vertėtų 
pagalvoti apie šiokį tokį jų paįvairinimą, 
vienus kūrinius inscenizuojant, kitus ke
liems skaitant, kitus palydint muzika ar 
panašiai. Tai žymiai pagyvintų įsigalėju
sį monotoniškumą ir, rasit, labiau sudo- 

’ mintų klausytojus.

KALĖDINIS
„EUROPOS LIETUVIO" NUMERIS 

IŠEIS PADIDINTAS

Šiais metais ,JE. L“ kalėdinis numeris 
išleidžiamas žymiai padidintas. Norį Ra
idiniame numeryje paskelbti sveikinimus, 
pranešimus, skelbimus, prašomi juos pri
siųsti vėliausiai iki gruodžio 16 dienos.♦ * »

KALĖDINIS BAZARAS

Lietuvių, estų ir latvių moterų organi
zacija surengė kalėdinį bazarą, globoja
mą Lady Barbara Bossom. Bazaro atida
rymas įvyko penktadieni, gruodžio 10 d., 
4 vai. Latvių Namuose, 72, Queensbo- 
rough Terrace, Bayswater, W. 2. Lietu- 

• viai, norį Kalėdoms pasirinkti įvairių do
vanų, prašomi atsilankyti į šį bazarą, ku
ris veiks penktadienį, šeštadienį ir sekma 
dįenį gruodžio 10-12 d.d. nuo 4 vai. iki 9 
vai. vakaro.

Be to, šeštadienį ir sekmadienį bazaro 
patalpose įvyksta koncertai, šeštadienė 
nuo 6 iki 7 vai., sekmadienį nuo 7 iki 8 
vai. Veikia bufetas. Įėjimas 1 šil.

Bazaro koncerte dalyvauja ir mūsų 
dainininkė J. Liustikaitė.

- „ANTRASIS KRANTAS“

Šiuo vardu A. Barono novelių rinkinys 
jau atspausdintas ir išsiuntinėtas Nidos 
Knygų Klubo nariams. Tai penktasis N. 
K. Klubo šių metų leidinys. 1955 metams, 
sausio mėnesiui Klubas išleis Br. Dauba
ro knyga. ..Uždangai Nusileidus“, šį leidi- 

- nį N. K .K. nariai gaus sausio nffin. ant- 
. roję pusėje.

* * *
SPAUDOS BALIUS

Tradicinis „Europos Lietuvio“ spaudos 
balius rengiamas 1955 m. sausio 29 d., 
šeštadienį. Pirmieji į spaudos balių iš 
provincijos atvykti pasirengė coventrie-

UŽMIRŠTAS KAPAS PRESTON

1952 m. rugp. 12 d. tragiška mirtimi mi
rė mūsų tautietis VLADAS VALENTUKE 
VIČIUS, kuris buvo palaidotas Bicesterio 
kapinėse (rie Oxford). Jo kapas ligšiol 
niekieno neprižiūrimas visiškai apaugo 
žolėmis. Velionis Anglijoje neturėjo gimi
nių, nei artimųjų. Kapo sutvarkymu susi
rūpino Bicesteryje gyveną 5 lietuviai, ta
čiau jų suaukotų pinigų neužtenka pap
rasčiausiam kryžiui pastatyti. Jie kreipia 
si į visus Anglijos lietuvius, prašydami 
aukomis prisidėti prie kryžiaus pastaty
mo. Viso reikia surinkti apie 30 sv. Au
kas prašoma siųsti DBLS Centro Valdy
bos adresu, pažymint, kad aukojama a.a. 
V. Valentukevičiaus antkapiui.
STOKE ON TRENT

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Nors ir neseniai Stoke-on-Tfent įsistei
gė DBLS skyrius, tačiau vietos lietuviai, 
vadovaujami veiklios valdybos, o ypač 
pirmininko Andriuškevi6iaus, įveikia su
burti apylinkės lietuvius paminėti mums 
svarbesnių įvykių. Lapkričio 27 d. šis sky 
rius surengė Kariuomenės šventę, tam 
tikslui išsinuomavę erdvią salę ir pasi
kvietę iš Londono paskatininkus, o iš apy 
linkės svečius.

Pirmininkas Andriuškevičius, apibū
dinęs dienos reikšmę, pakvietė atidary
mo žodžiui DBLS p-ką M. Bajoriną. Pik. 
T. Vidugiris skaitė paskaitą apie Lietu
vos kariuomenę nepriklausomybės me
tais, jos reikšmę laisvųjų dienų gyveni
me, perpindamas įdomia ir gyva savo as
meniška patirtimi ir išgyvenimais. Po 
paskaitos VI. Dargis, „Nidos“ spaustuvės 
vedėjas, meniškai paskaitė ištrauką iš 
Br. Daubaro spaudai paruoštos knygos 
„Uždangai nusileidus“.'

Oficialią dalį baigiant, skyriaus pirmi
ninkas pakvietė susirinkusius susikaupti 
minutei, pagerbti mūsų žuvusius karius 
ir laisvės partizanus.

Minėjime dalyvavo apie 50 lietuvių, jų 
tarpe skaitlinga ekskursija iš Woiver- 
hamptono.

Šokiams pasibaigus, nors jau buvo vė
lyvas vakaras, vaišingieji stokieČiai p.p. 
Šovai visus dalyvius pasikvietė pas save 
vakarienei, kurios metu buvo pasidalinta 
bėgamaisiais Sąjungos reikalais ir pasi
pasakota įvairių prisiminimų.

BRADFORD AS
Bradfordo organizuotos lietuvių visuo

menės lietuvių atstovai ir visuomeninin
kai buvo susirinkę apsvarstyti paskutiniu 
laiku viešumon iškilusius ginčus tarp 
VLIKo ir Lietuvos Diplomatijos Šefo. Su
sirinkusieji priėmė tuo reikalu atitinka
mas rezoliucijas ir jas pasiuntė V.vr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui ir ministe
riui Lozoraičiui.

NOTTINGHAMAS
ATITAISYMAS

įminint Kariuomenės šventę Nottingha- 
me buvo suvaidintas veikalas, kuris „E. 
Lietuvio“ skelbimuose ir minėjimo pro
gramose buvo pavadintas „3-jų veiksmų 
istorine drama“.

Autoriaus šis veikalas yra pavadintas 
„3-jų veiksmų vaidinimas iš Lieuvos se
novės laikų“.

Už įvykusią klaidą p. K. Vaitkevičių 
nuoširdžiai atsiprašome.

Nottinghamo skyr. V-ba 
* ♦ ♦

padėka
Nottinghamo kolonijos Vaidybos mėgė

jų grupė taria nuoširdų lietuvišką ačiū: 
p. K. Vaitkevičiui už įdėtą darbą ir kant
rybę repeticijų metu, skyriaus valdybai 
už suruoštą mums pobūvį-arbatėlę, kun. 
.J. Kuzmickiui, p. Kudlai, p. Vaitkevičiui, 
p. Dičpetriui už sveikinimus, linkėjimus 
ir padrąsinimus ateičiai, p. Stulgiui už rū 
bų sukirpimą, p. Zinkevičiui už nuoširdų 
talkininkavimą, papildant mūsų grupę, 
šeimininkėms p-lei Bliūdžiutei ir p. Ože- 
lienei už arbatėlės paruošimą.

Nottinghamo Vaid. Mėg. Grupė
* * *

Š.m. gruodžio 19 d., sekmadienį, 5 vai.' 
Lilac salėje, Lilac str. kviečiamas Nottin
ghamo skyriaus visuotinis metinis narių 
susirinkimas, žemiau parengtai dienotvar 
kei apsvarstyti:

1. Susirinkimo atidarymas ir prezid. 
kvietimas,

2. Valdybos pranešimas,
3. Revizijos komisijos pranešimas,
4. Diskusijos dėl pranešimų,
5. Valdybos rinkimai,
6. Revizijos kom. rinkimai,
7. Atstovo į centro suvažiavimą rinki

mai,
8. Sumanymai.
Jei paskelbtu laiku nesusirinks reika

lingas narių skaičius, po valandos kvie
čiamas antras susirinkimas, kuris, 23 pa- 
rągrf. S-gos įstatu skaitomas teisėtu, ne
žiūrint į susirinkiman atvykusiųjų skai
čių.

Skyriaus valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus sve- 

kinusiems ir įteikusiems dovanas mūsų 
vestuvių proga. P.p. Černiui ir Mamaičių! 
už pasitarnavimą bažnyčioje.

Stasys ir Angelė Kasparai

ALFONSĄ LASĮ
ir

Miss SYLVIĄ ASHBY, 
šeimos židinį sukūrusius, sveiki
na ir daug gražios laimės linki

Valdyba ir nariai 
DBLS Coventrio skyr.

PRIGLAUDĖ SERGANČIĄ LIETUVAITĘ

Prieš kurį laiką „E. Lietuvyje“ buvo at
spausdinta žinutė, apie tūlą lietuvaitę, ku
ri gulėjo Wittingham ligoninėje. Kadangi 
nebuvo žinoma jos pavardė, tai dvi lietu
vaitės pasiryžusios jai padėti, turėjo daug 
vargo, kol surado ligonę. Pasirodo, kad ši 
ligonė, Konstancija Lupinkaitė, keturis 
metus nebuvo niekieno lankoma. Pirmas 
jos prašymas buvo kaip nors jai pagelbėti 
išeiti iš ligoninės. Presttono lietuviai, su
žinoję apie tokį lietuvaitės vargą, tuoj 
ėmėsi žygių iš ligoninės Lupinkaitę pa
imti ir sudaryti jai sąlygas normalesniam 
gyvenimui. Po ilgų pastangų iniciatoriams 
pavyko iš ligoninės vadovybės gauti lei
dimas ligonę apgyvendinti privačiai, jei 
atsiras kas ją rūpintųsi ir globotų. Lapkri 
čio pabaigoje Lupinkaitė apleido ligoninę 
ir apsigyveno vienoje lietuvių šeimoje. 
Šiuo metu ji jaučiasi labai gerai ir tikisi 
greit galėsianti verstis savarankiškai. Ke
lios Prestone gyvenančios lietuvių šeimos 
pasiūlė jai nemokamai butą, o keliolika 
lietuvių sušelpė aukomis ir drabužiais.* * *

PRESTONIECIAI ŽADA SUSIBURTI ,

Prestone ir apylinkėje gyveną lietuviai, 
karts nuo karto suėję į būrelį, žada netru
kus šiame mieste įsteigti DBLS skyriiĮ. 
Suprantama, kad tiek dėl ligonės sušelpi- 
mo ir ja rūpinimosi, tiek dėl sumanymo 
steigti skyriaus, kai kurie iniciatoriai su
silaukia kritikos, kas, žinoma, neišvengia
ma, jei nors kiek judama ir bandoma su
siorganizuoti. Manoma, kad sveika kritika 
yra geras dalykas, todėl, gal būt, dar Ka
lėdoms turės ir Prestonas DBLS skyrių.

Lapelis

VOKIETIJA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

LIETUVIŲ LS DALINIUOSE 
VAKARINĖJE REINO PUSĖJE

UHLERBORN — 4204 LS Sargybų Koupa.
Minėjimas vyko pačią lapkričio 23-ją. 

Kuopos rajone nuo pat ankstaus ryto ple
vėsavo trispalvė. Kun. Br. Liubino laiko
mose pamaldose buvo prisiminta ne tik 
reguliariosios Lietuvos armijos kariai' bet 
visi tie nežinomieji Lietuvos sūnūs, kurie 
kovojo ir žuvo dėvėdami įvairias unifor
mas ,savo širdyse tačiau tikėdami pasitar
naują bendrajam visos tautos siekimui — 
Lietuvos laisvei. Vėliau vykusios afcademi 
jos centre buvo gyva ats. kapt. R. Berento 
paskaita. Jis ją skaitė ne iš knygų, o kal
bėjo iš savo patirties ir iš išrdies. Visa 
eilė faktų apie Lietuvos kariuomenę, ypač 
jos egzistavimo paskutinėmis dienomis di
džiąja! klausytojų daliai buvo girdimi pir 
mą kartą. Trumpą meninę dalį atliko 
smuikininkas Petrovas ir Vyt. Pundzevi
čius. Vakare buvo smagiai pasišokta.
KAISERLAUSTERN —

a) 8593 LS Tiltų Priežiūros Būrys.
Nors visa lapkričio 23-ji buvo skirta 

persikelti į kitas patalpas, taičau neuž
miršta prisiminti ir Kariuomenės šventės. 
Tai buvo atlikta vakare jungtiniame kuo
pų klube. Išsamią paskaitą skaitė dr. V. 
Raišys, o meninę dalį atliko dalinio vy
rai, trenksmingai sudainuodami eilę lietu
viškų ir vokiškų sutartinių.

b) 2040 LS Amunicijos Kuopa.
Čia Kariuomenė Diena buvo prisiminta 

šeštadienį — lapkričio 27 d., sujungiant 
prisiminimą su dalinio vėliavos įteikimu 
ir jos pašventinimu. Vėliavos projektą bu 
vo paruošęs vyr. Itn. J. Smieliauskas. Iš
kilmių pradžioje Rhine Ordnance Supply 
Depot komendantas pik. Foster L. Furphy 
vėliavą įteikė 2040 LS kuopos vadui kapt. 
H. Bervingui, o šis, savo ruožtu, ją per
davė vėliavos garbės sargybai, vadovau
jamai vyr. Itn. B. Budraičio, šventinimo 
apeigas atliko kun. Br. Liubinas, asistuo
jant kun. Alf. Butkui. Iškilmes praturtino 
darnus kuopos paradas, priimtas pik. Fos
ter L. Furphy ir kapt. H. Bervingė. Iš gar
bingųjų svečių paminėtini augštieji kari
ninkai iš 57-tos Ordnance Group, 84-to 
Ordnance Bataliono, 110 Labor Supervi
sion Centro ir 6950 Labor Service Centro.

Užbaigai visi svečiai ir kuopos vyrai su 
sėdo gražiai, pagal vyr. Itn. J. Smieliaus- 
ko projektą, išpuoštoje kuopos valgykloje 
prie gausiai apkrautų stalų, o nuraminę 
savo alkį turėjo progos toj pačioj salėj 
smagiai pasišokti.*****

AUGSBURGO APYLINKĖJE

Augsburgo Apylinkės valdyba, prave- 
dusi apylinkėje knygų vajų, sudarė iš pa
aukotų knygų lietuviško knygyno bran
duolį. Biblioteka jau sutvarkyta ir ja nau
dojasi bendruomenės nariai. Vokietijoje 
likusiems lietuviams, gyvenantiems tik iš 
pašalpų, neįmanoma patiems Įsigyti nau
jų knygų ir biblioteką padidinti. Todėl 
Augsburgo apylinkės letuviai apeliuoja į 
savo po visą pasaulį išsisklaidžiusius bro
lius, o labiausiai i gyvenusius Augsburge, 
kad jie savo tautiečiams švenčių proga 
paaukotų bent po vieną lietuvišką knygą, 
kuo tikrai sudarytų didelį džiagsmą pa- 
silikusiems.

Knygas siųsti apylinkės v-bai adresu: 
J. Balsys, Donauwoertherstr. 159, (13b) 
Augsburg, Germany.*****

Augsburgo vargo mokykloje mokosi, 
tarp kitų, trys gabios sesutės muzikantės. 
Jaunesnioji septynerių metų, bet groja su 
sesutėmis duetus ir trio.

Šioms mergaitėms trūksta dar vieno 
akordeono ir gaidų, ypač iš lietuviško 
repertuaro. Taip pat ir už muzikos pamo
kas tėvai nebeįstengia užsimokėti, nes 6 
narių šeima gyvena tik iš bedarbių pa
šalpos. Reikėtų joms geraširdžių lietuvių 
pagalbos, kad jauni talentai nežūtų.

BONNOS APYLINKĖJE

Apylinkės v-bos pirmininkui, p. Dr. A, 
Žarskui, išsikėlus į pietų Vokietiją, pir
mininko pareigas laikinai sutiko eiti v- 
bos ždininkas, stud, teisn. Pr. Jurkus, iki 
šiol ėjęs ir sekretoriaus pareigas.*****

HAMBURGO APYLINKĖJE

Apylinkės lietuviai gražiai priėmė 
BALF’o svečius, kun. kan. prof. dr. J. 
Končių, lydimą įgaliotinio' I. Rugieniaus. 
Svečių garbei stovyklos salėje darbščių 
ir pavyzdingų moterų: Lingienės, Okma- 
naitės, Pienelienės ir Saliamonienės, bu
vo iškilmingai ir tikrai lietuviškai paruoš 
tas puikus stalas. Susirinkimo dalyviai gė 
rėjosi lietuvių moterų sumanumu ir pa
siaukojimu bendruomenės labūi.

Punktualiai atvykusius svečius pasvei
kino susirinkusiųjų vardu J. Valaitis, o 
kun. kan. J. Končius savo kalboje susi
rinkusiems nupasakojo Amerikos lietuvių 
gyvenimą, BALF‘o veiklą organizuojant 
rinkliavas ir padedant emigracijos reika
lais.

Pabaigoje kun. kasei. V. šarka padėko
jo visai BALF‘o organizacijai už mate
rialinę ir moralinę pagalbą lietuviams, 
kurie didžiuojasi savo tautiečiais, nepails 
tančiais artimo meilės sargyboje.

*****
HILDESHEIMO APYLINKĖJE

Hildeshėime (Niedersachsen) prie ang
lų kariuomenės dalinių sargybos tarnybą 
nešantis lietuvių būrys, vadovaujamas 
ats. kap. I. Apyrubio, 23-čio lapkriičo ka
riuomenės šventės proga suruošė minėji
mą. Minėjimo proga būrio vadas pasakė 
kalbą, primindamas visą mūsų kariuome
nės istoriją nuo jos įsikūrimo iki okupa
cijos dienų.

*****
HUETTENFELDO APYLINKĖJE

Išrinkta nauja šalpos Komisija iš p. 
Antanaitienės, Laniausko ir Šimaičio. 
Buv. Šalpos K-jos sekretorius Vasiliaus
kas nusiskundė, kad BALF'o įgaliotinis 
Vokietijoje neatsakęs į komisijos pakar
totinius raštus dėl šalpos galimybių Huet 
tenfelde.

KV pirmininkas, p. Pr. Zundė, padarė 
pranešimą apie Krašto Valdybos ateities 
pianus ir darbus. Jie lieką tie patys: rū
pintis gimnazija, išlaikyti vargo mokyk
las, apjungti bendruomenėje visus Lietu
vos piliečius, vasarą suruošti veiklesnių
jų bendruomenės narių sąskrydį, kurti 
lietuvių koloniją.

*****
LUEBECKO APYLINKĖJE

Daugumas artilerijos kareivinėse gyve
nančių susipratusių lietuvių Vėlinių die
ną rado laiko aplankyti lietuvių kapus, o 
prie jų pagerbti ir visus mirusius bei žu
vusius tautiečius.

Judrūs lietuviai sportininkai pakartiti- 
nai' laimėjo pirmą vietą stalo teniso var
žybose. Radus susisiekimo priemonių, nu 
matomas jų susitikimas su Vasario 16-tos 
Gimnazijos mokiniais.

*****
MEMMINGENO APYLINKĖJE

Memmingeno apylinkėje veikia Lietu
vių Karių „Ramovės“ skyrius, kuriam 
vadovauja ats. kpt. J. Kalrionis. Skyrius 
paminėjo Kariuomenės šventę. Ramovė- 
nai, jų šeimos ir bičiuliai susirinko sve
tainėje, kur įvyko minėjimo aktas ir vai
šės.

Karius sveikino St. Vykintas, kviesda
mas išlaikyti karišką dvasią, vienybę ir 
visuomet būti pasiruošusiems dėl Lietu
vos Nepriklausomybės.

*****
WEINHEIMO APYLINKĖJE

Šios apylinkės gyventojai susirinkę nu
tarė steigti seniūniją. Seniūnu išrinktas 
p. Erdm. Simonaitis, jo pavaduotoju ats. 
pik. lt. A. Žukauskas, kontrolierium Fr. 
Skėrys, šalpos Komisiją sudaro: Br. Bur
ba, pirm., M. Pukytė ir A. Rakauskas na
riai. Komisija kreipiasi į BALF'ą su pra
šymu šelpti šios apylinkės lietuvius ligo
nius, invalidus ir reikalingus šalpos.

*****
IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

GYVENIMO

Paskutinis šių metų viešas koncertas
Vasario 16 Gimnazijos šokių grupė ir 

choras šiemet paskutinį kartą viešai pasi 
rodė. Hemsbache vokiečių jaunimo grupės 
suruoštame vokiečių — lietuviu kultūros 
vakare. Susidomėjimas gimnazijos pasiro 
dvmu buvo didelis ir didelė salė buvo 
pilna žiūrovų.

Lietuvių gimnazijos choras, o ypač šo
kių grupė, visiškai nustelbė vokiečių jau 
nimo pasirodymus. Žiūrovai visiškai ne
įsivaizdavo tokio grakštaus, lengvo ir 
smagaus tautinių šokių atlikimo ir pub
likos aplodismentai gimnazijos šokėjams 
j pabaigą virto tikra audra.

Dailios mergaitės ir berniukai gražiai 
reprezentavo lietuvius, lyg būtų parinkti 
iš didelės jaunimo gausybės. Gimnazijos 
mokytojos, ponios A. Grindienės, kruopš
čiu pedagoginiu darbu ir menišku sugebė 
jimu tikrai pasiektas visiškai 'laisvas ir 
temperamentingas šokių atlikimas. Ir jau 
nųju grupė jautėsi scenoje visai laisvai, 
su šypsena, užtikrintai ir lengvai atlik
dama ir sunkesnes šokių figūras. Jautėsi 
šokių pamėgimas.

Vietos vokiečių spauda, ilgu straipsniu 
paminėdama vakarą, kviesdama lietuvius 
dažniau pasirodyti, ne tik pabrėžė aud
ringą publikos entuziazmą, bet ir pačių 
šokių atlikimą vadina spalvų ir judesių 
svaiginančia svajone.

Aukos Gimnazijos Namams
Australijos lietuviai toliau duasniai re

mia gimnazijos pastogę: Ant. Skėrys. Ge
elong, atsiuntė DM 245,48, o Rimg. Bud

rys, S. Brisbane, 208,35 DM. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos New Yorko 
pirmasis skyrius paskyrė Gimnazijos Na
mams 25 dol., o Clevelando skyrius 10 d.

Manheimo miesto mokyklų įstaiga pa
dovanojo gimnazijos įrengimui didesnį 
skaičių stalų, suolų ir 10 mokyklinių len 
tų, kurios gimnazijai ypač reikalingos, 
nes jas perkant reikėtų išleisti net kelis 
tūkstančius DM.

Detroito talka Gimnazijos Namams

Prie Detroito lietuviškų organizacijų 
centro išrinktas Vasario 16 Gimnazijos 
Rūmams išpirkti komitetas: Justas Prei- 
bys, pirmininkas, S. Simas, sekretorius ir 
Bronė Kotkienė, iždininkė. Komitetas pro 
jektuoja suruotši Gimnazijos Namų nau
dai vakarą.

1955 m. sausio 8 d. L. Rezistencinės Są , 
jungos Detroito skyrius kartoja savo 
spektaklį „Naujieji Žmonės“, jo pelną 
skirdami Gimnazijos Namams.

*****
SCHLESWIG-HOSTEINO 

PATARIAMOSIOS TRYBOS POSĖDIS

Kilyje įvyko Užsieniečių Patariamosios 
Tarybos 6-tas posėdis, kuriame dalyvavo 
kratšo ir federalinės vyriausybių atsto
vai, UN Augštasis Komisaras Roerholt 
bei labdaros organizacijų atstovai. Lietu
viams posėdyje atstovavo Krašto Tarybos 
narys, p. E. Žilius.

Didžiausią posėdžio dalį užėmė bena
mių užsieniečių įkurdinimo klausimas. 
Darbo biržos duomenimis vokiečių darb
daviai kratosi užsieniečių ir tik paskuti
niu laiku, vienas kitas užsienietis yra ga
vęs darbo. Tuo būdu tremtinių, išbuvusių 
bedarbiais daugiau dviepų metu yra 74 
procentai, o skaičiais iš 3107 benamių už
sieniečių dirba 980 ir tai daugiausia ang
lų, amerikiečių ar prancūzų MSO dali
niuose.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
VILNIAUS KAINOS

Kainos Vilniaus turguje ne daug ką te
siskiria nuo laisvųjų kainų turguose ki
tur. Tačiau jų svyravimai priklauso nuo 
sezono, prekių pasiūlų, konjunktūros ir 
kt. specifinių priežasčių. Pasitaiko, kad 
pvz. atvykę iš Kaliningrad^ arba kitur ru 
sai sunkvežimiais išperka viską, ką tik ga
li, — ir tada išpirktųjįj prekių kainos ge
rokai pašoka. Į čia minimąsias šių metų 
pavasario kainas, mokamas laisvoje rin
koje, bolševikų skelbtieji būtiniausių reik 
mių atpiginimai krautuvėse žymiau neat- 
seiliepė. Vilniaus turguje už sviestą ir la
šinius tenka mokėti maždaug vienodą kai
ną — po 30 ligi 40 rb. už vieną kg. Vil
niaus turguje galima gauti ir švediškų 
skutimuisi peiliukų, kurie žymiai geresni 
už Leningrado gamybos kaštuojančius 
vidutiniškai po 30. kap, už vienetą. Vyriš
ko kaklaraiščio kaina svyrujo tarp 15 ir 
60 ' rb., viršutinių marškinių 80-200, no
sinės kaina prasideda nuo 3 rb„ ilgos apa
tinės kelnės ir paprasto triko marškiniai 
18-40 rb., vyriškos kojinės medvilninės 
5-9 rb., už gerus importuotus čekiškus ba
tus 400 rb lovą be matracų turguje gali-- 
ma gauti už 90 rb,, už apnešiotą kėdę ten
ka mokėti 30, o nauja kaštuoja 60 rb. etc.

Kainų skalė 'rodo, kad okup. Lietuvoje 
kainos yra nepaprastai brangios. Toks jų 
nepaprastai didelis brangumas yra nenor
malaus gyvenimo vaisius. Jis susidarė iš 
dalies dėl netikusios ūkinės organizacijos, 
bet daugiausia dėl plėšikaujančios Mask-, 
vos politikos, siekiančios juo daugiau ap
grobti okupuotą kraštą ir juo labiau iš
naudoti jo gyventojus.

VEŽA IŠ LIETUVOS DARŽOVES IR 
VAISIUS

Nuo rugpjūčio mėnesio Sovietai pradėjo 
vežti iš Lietuvos vadinamus virškontin- 
gentinius kiekius daržovių ir veistų. Tai 
ta vaisių ir daržovių dalis, kurią dar pa
vyksta surinkti, kai gyventojai jau yra 
atidavę valdžiai nustatytus šių produktų 
kiekius. Per Vilniaus ir Šiaulių geležinke
lio stotis antroje rugp. mėnesio pusėj į 
Vorkutos, Uralo ir Bamaulo sritis išvežta 
iš Lietuvos 16.000 tonų daržovių ir vaisių.

Vaisių ir daržovių šiais metais valdžiai 
atiduotini kiekiai buvo paskelbti rugp. mė
nesį ir yra ypatingai dideli: nuo 20 ligi 
50 procentų viso derliaus. Kai kurie kol
chozai nepajėgia jiems skirto kiekio pri
statyti. Bet dėl to nepajėgumo jie nuo šios 
prievolės neatleidžiami. Pagal valdžios po
tvarkį, tuo atveju trūkstamas kiekis turi 
būti paimtas iš kolchozininkų, užaugintų 
daržovių bei vaisių, kuriuos tie užsiaugi
no jiems duotuose sklypeliuose, Valdžios 
mokamos už pristatytus produktus kainos 
yra apie 50 procentų žemesnės, kaip vie
tinės kainos vadinamoj laisvoj rinkoj.

IR SAVO SKLYPELIUOSE 
UŽSIAUGINTŲ DALYKŲ 

LAISVAI PARDUOTI NEGALĖS

Jiems duotuose sklypeliuose užsiaugin
tus dalykus Lietuvos kolchozininkai ligi 
šių metų galėjo laisvai pardavinėti tur
guose. Tačiau šią vasarą paskelbtas nau
jas tuo reikalu potvarkis taip tuos produk
tus pardavinėti nebeleidžia. Vietoj ligšioli
nės sistemos komisinės prekybos maisto 
sandeliai, į kuriuos kolchozininkai turi ga
benti visus tuos produktus, kuriuos ligi 
Šiol jie pardavinėjo turguose už grynus 
pinigus, čia jie turi savo gaminius palik
ti ir atlyginimą gauna tik po 7-30 dienų, 
kai sandėlis tuos gaminius parduoda. Kai
nos tuose sandėliuose yra žymiai žemes
nės, nei kolchozininkai gaudavo patys sa
vo gaminius parduodami. Be to, jiems ne
mokama už tą produktų dalį, kuri sandė
liuose sugenda, o taip pat tam tikra dalis 
iš pajamų už kolchozlninko produktus at
skaitoma sandėlių administracijas ir trans 
porto išlaidoms dengti. Tuo būdu ir šios 
kolchozininkų pajamos labai sumažinamos.
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LAISVE IR VALSTYBINIS 
TOTALITARIZMAS

PAVERGTOSIOS J. TAUTOS IR VIŠINSKIS

DON LUIGI STURZO
Šių metų pradžioje Don Sturzo pa

sakė reikšmingą kalba Italijos Sena
te naujosios Scelbos Vyriausybės pro 
gramos deklaravimo proga. Čia deda
me jos žurnalistini reportažą pagal 
italų dienrašti „II Quotidiano“. Si 
kalba gali praversti ir mums, lietu
viams, tiek vertinant mūsų gyvena
mųjų ir kitų kraštų politinę raidą, 
tiek apsisprendžiant, galvojant dėl 
ateities. — Don Luigi Sturzo yra gi
męs Sicilijoje, Italijoje, 1871 m. Į- 
švęstas kunigu dirbo jis pastoracinį 
darbą, dėstė sociologiją, rašė knygas 
ir straipsnius i laikraščius, kėlė italų 
katalikų politinį sąjūdį ir buvo vie
nas iš kūrėjų italų katalikiškosios 
partijos „Partito Populare Italiano", 
įkurtos 1919 ir laimėjusios 1920 m. 
rinkimus į parlamentą. Įsigalėjus fa
šizmui jis buvo priverstas 1924 m. 
apleisti kraštą. Po II Pasaulinio Karo 
grįžęs Italijon, aktyviai jau nebeva- 
dovavo politinei veiklai. Tačiau jo 
retokos kalbos ir straipsniai pilni 
sveikos kritikos ir kūrybingų planų. 
Valstybės Prezidento paskirtas sena
toriumi iki gyvos galvos, įsirašė nebe 
į Demokrazia Cristiana, bet į Grupo 
dei Independent!, kad lengviau galė
tų respektuoti tautos valią, reiškia
mą išrinktų partijų atstovų proporci
ja. Naujasis Ministrų Tarybos Pirmi
ninkas Scelba jį paskyrė šį pavasarį 
administracijos reformavimo Komisi
jos pirmininku.

P. D-tis
Esu patenkintas naujojo Ministrų pir

mininko pareiškimais dėl demokratinės 
laisvės gynimo būdų ir priemonių (t.y. 
nuo komunistų ir MSI — naujųjų fašistų 
diktatūros grėsmės — P. D.) Laisvė turi 
būti išsaugota bet kuria kaina, net pačios 
demokratijos netekimo kaina.

Praktikoje galima tik arba pilnutinė 
laisvė arba jos visai nelieka. Dabartinė
je situacijoje dalykas eina ne tiek apie 
demokratinę valstybės formą, kiek apie 
pačios valstybės esme, jos galių ribas ir 
garantijas, kad šio ribos nebūtų peržen
giamos: kitaip pilietis nesijaus saugus dėl 
savo teisių ir asmens, neliečiamybės. Ne
žiūrint dabar ir seniau vis vyriausybės 
kartojamų šių teisių užtikrinimų, Italiją 
slėgiąs statalizmo svoris vis labiau didė
ja, kai tuo tarpu užtektų saikaus valsty
bės įsikišimo papildymui privačios inicia
tyvos, kur ji nepajėgia pilnai patenkinti 
viešųjų reikalų.

jos ir „Imprivizuotų“ politikų interesai, 
veikią tūkstančiuose valstybinių, suvalsty 
bintų ar pusiau valstybinių institucijų 
bei ūkinių organizmų.

Dvi sampratos stovi frontais viena 
prieš kitą: valstybinis totalitarizmas ar
ba statalizmas, einąs iki valstybės socia
lizmo, ir laisvė, siekianti visų pilietinio 
ir socialinio bendradarbiavimo. Aš stoju 
už antrąją sampratą. „Lasvė yra dalyva
vimas valdymo galioje“ mokė Ciceronas. 
Tačiau tik demokratijoje yra galimas vi
sų piliečių tiesioginis ar netiesioginis da
lyvavimas valdžioje tiek per parlamenta
rines bei. administratyvines institucijas, 
tiek per laisvas nrofesines sindikalines ir 
kitokias draugijas. Bet valdymo galia ar
ba iš anksto yra salygojama nuosavybės 
arba šaukiasi jos. Todėl proletariato da
lyvavimas valdžioje iki tol nebus tikrai 
reikšmingas (istorija yra liudininkas! — 
P. D.), iki jis pasiliks proletariatas, t.y. 
iki darbininkai bei žemsnieji tautos sluog 
sniai nedalyvaus ir nuosavybėje!

Reikia išvengti metimosi į valstybinį 
kapitalizmą, į sistemą valstybės ūkinio 
dalyvovimo įmonėse ir neužgniaužti pri
vačios iniciatyvos ir nuosavybės (tokioje 
Vakarų Vokietijoje ir Prancūzijoje net 
virš 40 procentų visų tautos ūkio įplaukų 
tampa valstybės ir panašių institucijų 
nuosavybė — J?. D.). Aš stoju už įstaty
mą, įgalinantį tuoj griebtis sankcijų prieš 
bandymus sukurti privatų monopolį. Bet 
tuo pačiu laiku aš noriu nušalinti tų vals
tybinių monopolių, kurie yra nuostolingi 
ir nepakenčiami.

Reiktų paliuosuoti nuo augštų mokes
čių tas įplaukas, kurios būtų sunaudoja
mos naujų įmonių statymui ar esamųjų 
išplėtimui. Būtų didelis nusikaltimas pa
siduoti spaudimui tų, kurie, siekdami pa
šalinti riziką, nori pakeisti pajėgų ir veik 
lų ūkinį atsakingumą į politinį atsakin
gumą, kuris ūkinėje srityje niekados ne
funkcionuoja. šis mano nurodytas kelias 
būtų būdas taip būtinai reikalingam pla
čiųjų masių pragyvenimo lygio pakėli
mui.

Aš tvirtai tikiu į laisvę, ir mes žinome 
iš* praktikos, kad niekada nebuvo toks vi
suomenės ir politikų susirūpinimas darbo 
klase, kaip laisvės perijoduose (tai sako
ma komunistinės diktatūros ir buv. fa
šistinio režimo šalininkų akyvaizdoje — 
P. D.) tiek dėl socialinės ir darbo apsau
gos įstatymų spaudimo, tiek dėl visuoti
nės į parlamentus ir savivaldybės rinki
mų teisės, kuria naudojasi ir darbinin
kai.

Rytų Europa Višinskį gerai atsimena. 
Jis buvo ne tik Sovietų Rusijos ižymybė. 
Višinskis asmeniškai vadovavo Latvijos, 
Rumunijos, Bulgarijos užgrobimui. Pa
vergtųjų Jungtinių Tautų Seimo delega
tai Višinskio mirties proga prisiminė jo 
darbus. Latvijos delegacijos pirmininkas 
dr. V. Lasens prisiminė, kaip Višinskis 
1940 m. birželio 17 d. diktavo Latvijos Pre 
zidentui sąrašą žmonių, kurie turi būti 
Latvijos ministeriais. Višinskis taip pat 
yra vienas iš vyriausių kaltininkų masi
nių deportacijų iš Baltijos kraštų.

Ir Rumunijoje Višinskis pasireiškė kaip 
vyriausias Maskvos dirigentas. To meto 
Rumunijos užsienių deikalų ministeris, da 
bartinis Rumunijos delegacijos Jungtinėse 
Pavergtose Tautose pirmininkas, C. Viso- 
ianu liudija Višinskio ultimatumus Rumu 
nijos karaliuj. Ultimatumus, kuriuos rė
mė sovietinių tankų divizijos.

Ir Bulgarijos patirtis su Višinskiu yra 
labai apgailėtina.

nusikaltimų žmoniškumui, subolševikino 
auklėjimą ir užgniaužė minties laisvę“.

UNESCO 28 balsais prieš 12 Albanijos, 
Bulgarijos ir Rumunijos prašymus atmetė.

Nors ir sunku pasakyti, kokios reikšmės 
šiam UNESCO sprendimui turėjo PJT Sei 
mo telegrama, bet yra faktas, kad PJT 
Seimas pačiu savo buvimu ir juo labiau 
savo žygiais paneigia Maskvai ir jos eks- 
pozitūroms pavergtuose Rytų Europos 
kraštuose teis? atstovauti tu tautų valiai.

Nagorski, Jr.

Pavergtosios Jungtinės Tautos pasiry- 
žusios surinkti apie Višinskį visus duome
nis ir padaryti atitinkamą pareiškimą lais
vajam oasauliui.

Bet Pavergtosios Jungtinės Tautos ne 
vien tik Višinskio „gedi". PJT Teisių Ko
misija svarsto Jungtinių Tautų Chartos 
revizijos klausimą, karo nusikaltėlių prob
lemą, pabėgėlių padėties klausimus ir t.t. 
Informacijos laisvės Pakomisis ruošia me
morandumą dėl informacijos laisvės pa
neigimo pavergtuose Rytų Europos kraš
tuose. PJT Bendrųjų Reikalų Komisija 
padarė žygių UNESCO ryšium su Rumu
nijos, Bulgarijos ir Albanijos bolševikinių 
vyriausybių pastangomis įstoti į UNESCO. 
Kadangi dabartiniai tų kraštų režimai ne
atstovauja tų kraštų tautoms, tai tokių antenų xdij.ua ddvu ivauciiviją uax$e. 
režimų dalyvavimas UNESCO būtų prie- lio 31 d. buvo išrinkta II-ji iš eilės Tary- 
šingas tautų apsisprendimo teisei. Todėl J--------- ’---- m—■*—
PJT Seimas savo telegramoje UNESCO 
tarp kita ko sako, kad „dabartinė Albani
ja, Bulgarija ir Rumunija UNESCO tikslų 
nevykdys... Jos yra padariusios begales

KAIP SURASTI?

Baigdamas prašau naujosios yyriausy-
Blogis kilo po karo, kai kiekvieną ryž- bes atkreipti dėmesį į čia pareikštas min

tingą bandymą grįžti į laisvės kelią užba- • tis, ryžtingai užsimojus grąžinti kraštu’ 
rituodavo trys veiksniai: laisvės baimė, pasitikėjimą ateitimi, o socialinėms kla- 
partijų menkavertiškumo kompleksas sems bendrojo labo sąmonę, visus skati- 
marksistlnės propagandos akyvaizdoje ir nant gyventi ir dirbti veikliame solida- 
iš seniau turėtieji tam tikros biurokrati- rūme.

VIRŠININKAI” LIETUVOJE
Okupuotoji Lietuva maskoliams dar ir 

dabar yra išsvajotasis Eldorado. Jie taip 
tik ir laukia, kada maloningoji raudonųjų 
Maskvos buožių ranka pasiųs juos kaip 
savo .emisarus i Lietuvą, į valdžios, pre
kybos ir visas kitas įstaigas, kur jie turi 
pilną laisvę išvystyti savo „saviveiklą“ 
vogdami sukčiaudami ir visokiais būdais 
niokodami kraštą. Teroro ir šantažo prie
monėmis jie verčia ir lengvesnio būdo lie
tuvius pasidaryti jų bendrininkais. Ir nė
ra kas juos sudraustų, nes ir vietos teis
muose sėdi dažniausiai tokio pat plauko 
jų sėbrai, štai apie vieną tokį Maskvos 
emisarą, tūlą Bariševą alias Borišev, rašo 
š.m. vienoje laidoje ir toji pati „Tiesa“: 
, Į Kybartų rajono komunalinio ūkio 
skyrių užėjo aprišta galva, augalotas, me
tų trisdešimties, bet ne pagal amžių suvy 
tusio veido vyriškis.

— Aš dėl darbo, — pareiškė jis. — Esu 
įgudęs buhalteris.

— Lyg tai matytas kažkur, — tiriančiu 
žvilgsniu apžiūrėjo jį trečiosios namų val
dybos valdytojas Jankauskas.

— Kaipgis, — mirktelėjo buhalteris. — 
Atsimenat, stoties bufete...

— Būna, pasitaiko, — kasydamas pa
smakrę burbtelėjo Jankauskas, — negi 
viską gali atsiminti.

— Jūs, draugai, nukrypot nuo temos, — 
įsiterpė skyriaus vedėjas Bariševas ir krel 
pėsi į atėjusį. — Vadinasi, norite gauti 
darbo? O kokios pas jus, taio sakant, re
komendacijos, kaip jūsų pavardė, kur 
anksčiau dirbot?

— Kokios čia dar rekomendacijos, — 
suklego iš karto keli tarnautojai, — kas 
nežino Šneiderių Vaclovo! Iš miesto vyk
domojo komiteto už nuolatinį girtavimą 
pašalino. Argi galima tokiam rimtą dar
bą patikėti.

— Teisybė? -— atidžiai žvelgdamas į 
Šneiderį linkterėjo tarnautojų pusėn ve
dėjas. — O kodėl aprišta galva? Dantis 
skauda?

— Ne. Štai vakar vakare nuėjau į res
toraną pavakarieniauti. Na, pareinant na
mo kažkas ausis numindžiojo.

— Matyt teisybę tarnautojai šneka, — 
palingavo galva vedėjas ir kiek pagalvo
jęs atsiduso. —E-ė, he,he. Ir ko, kaip tas 
zuikis sako, girtas žmogus nepridarai...

Visi trys sutartinai nusikvatojo.
— štai kas, — šluostydamasis nuo gar

daus juoko ištryškusias ašaras surimtėjo 
vedėjas. — Tau. Jankauskai, reikalingas 
buhalteris. Paimk jį stažui. Juk žmogui 
reikia padėti...

Šneideriui parama buvo suteikta tą pa
tį vakarą restorane. Paskui Šneideris są
žiningai apmokėjo visą sąskaitą ir vėlai 
naktį vedžiojo po namus savo naujus vir
šininkus.

Taip naujas buhalteris ėmė atlikinėti 
savo darbo stažą... Taio gretimoje įstai
goje susikompromitavęs, moraliai pakri
kęs tarnautojas vėl surado šiltą užuovėją 
ir gerus globėjus.

Kitą rytą jo viršininkas per kurjerį at
siuntė pirmą direktyvą, ant kurios voko 
buvo užrašyta „slaptai“: „Ir tau ir man 
skauda galvą. Esamą padėtį reikia ištai
syti. Bariševas“. Skaudančių galvų remon

tas vėl užsitęsė iki vėlyvos nakties. Ir taip 
trys draugai diena po dienos sirgo, gydėsi 
ir vėl sirgo. Kai buvo priimtas į darbą 
Šneideris 10 dienų nepasirodė įstaigoje. 
Tai sukėlė teisėtą viso kolektyvo pasipik
tinimą. Viename iš susirinkimų buvo ap
tartas šis klausimas. Daugelis tarnautojų 
primygtinai reikalavo baigti su gėdingais 
girtavimo reiškiniais darbo metu ir asme
niniame gyvenime. Kolektyvas iškėlė vie
ną sąlygą: jeigu buhalteris nori būti tary
biniu tarnautoju, jis turi pasitaisyti. O jei 
nemes šio šlykštaus papročio — išvyti iš 
darbo.

Tačiau lemiantį žodį tarė Jankauskas ir 
Bariševas.

— Nėra abejonės, kad buhalteris nusi
pelnė pašalinimo iš darbo. Tačiau šiuo 
metu apsiribosime įspėjimu. Jeigu žmogus 
turi silpnybę, reikia jį auklėti ir jam pa
dėti.

Naujasis buhalteris pasistengė atsily
ginti už „geras“ savo viršininkų širdis. 
Viena po kitos dygo stambios sąskaitos, 
kurias padengdavo tik vienas buhalteris. 
Gal būt, blaivia galva Šneideris nebūtų 
ėmęs toms pramogoms pinigus iš kasos, 
kurie buvo įnešti už butų nuomą. Bet 
nuolat būdamas neblaivus, jis visai ėmė 
nebeskirti savo kišenės nuo valstybinės 
kasos. Kai nebeužtekdavo pinigų už butų 
nuomą, į darbą pradėjo eiti ir fiktyvios 
komandiruotės. Maža to, draugai bendro
mis pastangomis pardavė ir pragėrė pir
ties stogą, o pagaliau ir pamatus. Bet tos 
nuolatinės linksmybės taip pakvipo Ky
bartuose, kad kaip ir reikėjo tikėtis, jomis 
susidomėjo.

Vieną rytą uždusęs Šneideris atbėgo pas 
savo draugus.

— Revizija, — sušvokštė jis. — Gelbė
kit...

— Blogai, — pasakė Bariševas buhalte
riui. — Atsakyti tau teks.

— Kodėl tik aš, — išplėtė akis buhalte
ris. — Visi gėrėm, kartu ir atsakysim...

— Nebūk juokdarys, — atkirto virši
ninkas. — Prie ko čia mes. Tu buhalteris, 
tu ir atsakysi.

— O įvairiausios paskolos, kurias imda- 
vot iš kasos, — susikrimto Šneideris, — 
avansiniai rašteliai, juk aš vienas už jus 
ir už jūsų visus draugus mokėdavau.

— Avansiniai rašteliai tau nieko nepa
dės, — nuramino jį Bariševas, — tai ne 
juridinis dokumentas.

— Vis tiek jau per vėlu. Išgerk... — 
pastūmė Jankauskas besiputančiam buhal 
teriui sklidiną stiklinę. — Girto, sako, kip, 
šas negriebs, bet tave, drauguži, matyt, 
jau nutvers. Tą pačia bausmę gausi ar 
trisdešimt, ar keturiasdešimt tūkstančių 
išeikvojęs.

Jankausko pranašavimas išsipildė. Atli
kus reviziją trečioje namų valdyboje, bu
vo rasta 40.000 rubliu išeikvojimas. Vac
lovas Šneideris atsisėdo į kaltinamųjų šuo 
lą. Teisme Jankauskas ir Bariševas graž- 
bvliškai pasmerkė buhalterį. Dešimtys liu
dininkų teisme akivaizdžiai įrodė, kad 
Jankauskas ir Bariševas yra taip pat kal
ti dėl šio išeikvojimo, kad jie, pasinaudo
dami Šneiderlo moraliniu pakrikimu, ska
tino ir vertė jį daryti išeikvojimus, kartu

IŠRINKTA KANADOS LB TARYBA
Kanados Lietuvių Bendruomenės I-ji 

Krašto Taryba savo kadenciją baigė.JSpa- 
ba. Balsų dauguma į naująją Tarybą įei
na šie asmenys: Dr. A. Šapoka, kun. Dr. e 
J- Gutauskas, kun. Dr. J. Tadarauskas. K. 
Baronas, red. J. Kardelis. Dr. M. Aršti- 
kaitytė. mokyt. I. Matusevičiūtė. Stp. Kęs
gailą. pik. J. Giedraitis, mokyt. A. Rinkū- 
nas, mokyt. J. Mikšys, inž. P. Lelis, Tė
vas V. Gidžiūnas, J. Jokubynas, M. Joku- 
bynienė, Dr. R. Juozapavičius, inž. Kši- 
vickas, inž. Šalkauskis, inž. J. Šližys, adv. 
F. Valys, agr. Pr. Rud’inskas, vet. gyd. S. 
Čepas, V. Giriūnienė-Kudirkaitė, Dr. Br. 
Povilaitis, A. Andriuškevičius, V. Vaido
tas, P. Januška, V. Antanaitis, A. Lapi
nas ir dipl. mišk. V. Borysas.

Naujoji KLB Krašto Taryba savo struk 
tūra yra skirtinga nuo senosios tuo, kad 
joje dalyvaus, be’ išrinktųjų, ir visų apy
linkių valdybų pirmininkai bei dabar esa
mos Krašto Valdybos nariai.

Džiugu yra konstatuoti faktą, jog kana
diečiai lietuviai, susiorganizavę Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės pagrindais i Ka
nados Lietuvių Bendruomenę, jaučiasi su
radę tikrąjį organizacinio gyvenimo kelią.

Naujai išrinktai KLB Krašto Tarybai 
linkėtina sėkmingo darbo, o taipogi vai
singos dviejų metų kadencinės veiklos.

Pr. Alšėnas. ..

ANGELEI LIAUDANSKAITEI 
ir

STASIUI KASPARUI,
Lietuvių Rezistencinės Santarvės 
Londono Branduolio Seniūnui, 
daug šeimyninės laimės ir švie
sios ateities nuoširdžiai linki

LRS Eur. Reik. Sekretoriatas 
ir Eur. Kr. Komitetas

ŠTAI KALĖDOS — ŠTAI IR DOVANOS
Draugams anglams — V. Ramono CROS
SES — 29 ši. 4 p.
Draugams lietuviams:
J. Gailius — KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ — 
7 ŠI.
Dr. Maceina — SAULĖS GIESMĖ —
36 ši. 8 p.
Kun. Yla — ŽMONĖS
36 ši. 8 p. .
Zeikus — LAIPTAI Į 
18 ši. 4 p.
Jurkus — PAVASARIS
VOS — 18 ši. 4 p. .
Dovanos vaikams:

IR ŽVĖRYS —

TOLUMAS
PRIE VARDU-

Turbūt kiekvienam D. Britanijoje gyve 
nančiam lietuviui norėtųsi pamatyti nau
juosius mūsų namus anglų imperijos šir
dyje. Juos netaip sunku rasti Londone, o 
ypač suvokiantiems apie to didmiesčio 
požeminį susisiekimą. Kaip matyti iš 
miesto plano iškarpos, netoli naujųjų na
mų yra trys požeminio geležinkelio sto
tys — Holland Park, Notting Hill Gate ir 
Ladbroke Grove, iš kurių pasiekti 1/2 
Ladbroke Gardens parastai lengva. Jei 
kam būtų paranku pasinaudoti miesto au 
tobusais, jų numeriai taio nat nurodomi, 
būtent, 7, 7a, 12, 15, 17, 52, 88 ir 289. ži
noma, reikia važiuoti Ladbroke Grove 
kryptimi.

Patys namai yra kampinai, šviesiai ža
liai dažyti, šešių augštų, su įėjimais iš ga 
lo ir iš šono. Už namd yra gana platus 
tarpinis parkas. Tai svarbiausios žymės,

i tačiau planas ir adresas lieka patikimiau
• siais vadovais surasti lietuvių veiklos ir
• kultūrinio gyvenimo centrą.
> Šiandien to centro vidus ne kaip atro- 
i do. Jis atrodo taip, kaip ir kiekvienai šei- 
; mai ką tik persikrausčius į naujas patal-
■ pas. Skirtumas gali būti tik toks, kad ga-
• lybė baldų ir šiaip daiktų dar sukrauta
■ kalnais, o sukrauta todėl, kad dar nebaig- 
! tas visas vidaus remontas. Štai kodėl šian 
i dien dar neįmanma pateikti platesnį na- 
i mų aprašymą ar įstaigų bei gyventojų 
, išdėstymą. Su tais dalykais bus galima
■ supažindinti skaitytojus tik vėliau.
' Apskritai kalbant parduotieji namai, 

prieš dabartinius atrodo kaip kišenė. No-
• rinčiųju aosigyventi juose lietuvių taip 
i pat netrūksta, todėl tikrai jie tušti nebus, 
1 nes vieta graži ir patogumų pakankamai. 
’ Pagaliau, savo židinys, savo dvasia, o tai 
i tremtyje svarbiausia.

SUMANUS VERTĖJAS
Vieno tarptautino komunistų kongreso 

Maskvoje metu į susirinkusius prabilo 
Japonijos raudonųjų atstovas. Jis kalbėjo 
lygiai valandą laiko ir savo gimtąja kal
ba. Jam baigus kalbėti, Kominterno pre
zidiumas dairėsi vertėjo, nes viskas turi 
būti aišku ir maskoliams. Kur bus nebu
vęs atsirado vienas ir pasišovė patarnauti 
susirūpinusiems diktatoriams. Jis išvertė 
draugo japono kalbą taip pat lygiai per 
valandą laiko. Aišku, visi plojo ir buvo 
patenkinti. Vėliau tas tariamasis vertėjas, 
paklaustas vieno bičiulio, kada jis suspė
jęs išmokti svetimą ir gana sunkią kalbą, 
nes ligi šiol nemokėjęs, atsakė: „Neturiu 
jokio suoratimo apie japonų kalbą ir ne
moku nė vieno žodžio, tačiau žinau, ką 
tas japonas turėjo jasakyti". Tikrai, ko
munistų plepalus tokiu būdu galima labai 
lengvai versti iš betkokios kalbos.

Vašingtonas. JAV jaučiama didelė An
glijoje pagamintų televizijos aparatų zkon 
kurencija. Tos šakos pramonininkai pla
nuoja kreiptis į vyriausybę, prašydami 
įvežamus aparatus apkrauti trigubai di
desniais muitų mokesčiais. Vienas jų net 
išsitarė, kad reikią gesyti kol degąs tik 
krūmas.

su juo nuolat girtavo ir dengė tuos nešva
rius darbus. Kaltas, žinoma, Šneideris. 
Bet negi mažiau kalti jo sėbrai? Viskas, 
rodos, buvo aišku... Tačiau rajono Liau
dies teismas tik perspėjo šneiderio virši
ninkus už „abejingą pažiūrą“. Z.

Užsakykite metams jų mėnesinį iliustruo
tą žurnalą TĖVIŠKĖLĖ

RUDNO-V. Nemunėlis — MEŠKIUKAS 
SIUKAS — 14 ši.
Žitkevičius — SAULUTĖ DEBESĖLIUOS
— 11 ši.
Visiems — LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS .
ATVIRUTĖS.
Primenama, kad jau laikas atnaujinti 
prenumeratą visiems laikraščiams, išei
nantiems laisvajame pasaulyje.
Rašykite: Dainora Daunoraitė, 49, Thorn
ton Ave. London W. 4.

Anglijoje gyvenąs lietuvis, 53 m. am
žiaus, sugyvenamo būdo ir blaivus, pasi
turįs, vedybų tikslu nori susirašinėti su 
Vokietijos ar kito krašto lietuvaite, mer
gina ar našle be vaikų iki 40 m. amžiaus. 
Suinteresuotos prašomos rašyti adresu: 
Litauische Zentralkomitee, (17a) Wein- 
heim-Bergstr., Postfach 233.

■ ^uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮ 
| PABALTIJO VALSTYBIŲ PAŠTO ŽENK LAI į
= prieinamomis kainomis. Užsakymai priimami viso pasaulio pašto ženklams į 
= įsigyti. Tie, kurie pageidauja sudaryti rinkinius, siūloma: 
| 50 Lietuvos pašto ženklų nuo 10 šil. visi skirtingi.
= 100 ‘ , , 25 ’ ’ Į
= 100 Pabaltijo valst. ženki. 15 šil. ' j
= 150 Europos valst. p. ž. 15 šil. ‘
= Tie, kurie neužinteresuoti rinkti kolekcijas, beirnorį turėti Lietuvos p.ž. į 
= atminimui, siūlau Lietuvos p.ž. rinkinėlį, sudarytą lapuose nuo L. 1 iki 2 ;
= svarų, ir rinkinėlį mažuose albumuose nuo 3, 4 ir 5 svarų,
= Pasiteiravimus prašau rašyti, nurodant savo adresą: Mr. E. Vilnis. 16, i 
= Addison Road. Kensington, London, W. 14.
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Visus reikalingus oficialius dokumentus ( vizas, afidavitus, 
darbo-buto garantijas, etc. ) parūpina diplomuotas teisininkas

JONAS J. JUŠKA1TIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 5, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C., CANADA 

apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, -prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos
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