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VERTA SUSITIKTI
Štai šį šeštadieni naujoje mūsų pasto

gėje įvyksta tradicinis metinis Spaudos 
Balius Jis rengiamas ne iš „Europos Lie
tuvio“ leidimo pelno, bet rūpinantis su
telkti šiek tiek lėšų, kad galima būtų už
kišti nors vieną jo sąmatos spragą. Rei
kia tiesiai pasakyti, kad „E. Lietuvio“ 
leidimas toli gražu neapsimoka, o jei jis 
dar lanko skaitytojus, tai tik todėl, kad 
Akcinė Lietuvių Namų Bendrovė leidžia 
jį kitų pajamų sąskaiton ir leidžia todėl, 
kad be jo tautiečiai Europoje liktų kaip 
be savo žiburio — be informacijų, be sa
vo tribūnos ir be dvasinio ryšio. Juo rū
pinasi ne tik DBLS, bet ir kitų Europos 
kraštų lietuvių organizacijos, nes „E.L“ 
yra ne vienos draugijos ar srovės orga
nas, o visų šiapus Atlanto gyvenančių lie
tuvių nepartinis laikraštis. Negalima bū
tų perdėti, kad padėtis yra tragiška, ta
čiau ji nėra nė džiuginanti. Kokios gi 
nuostolių priežastys?: Juk leidimo išlai
dos jau apkarpytos iki minimumo? Visų 
pirma permažas prenumeratorių skaičius, 
o antra, tai skelbimai. Mes gi žinome, 
kad modernioji spauda išsiverčia beveik 
vien iš skelbimų. Deja, „EL“ jų gauna ma 
žai ir nedažnai. Ir jei mūsų Namų Ben
drovė neturėtų spaustuvės, vargų ar net 
mažesnio formato lietuvių laikraštis išsi
laikytų. Dabar gi matome, kad „E. Lietu
vis“ vis dar išeina ir kolei kas dar ne- 
sisiūdina įkapių. Todėl neperdedant rei
kia pasakyti, kad visi tie, kurie prikiL- 
plrštus prie šio laikraščio palaikymo, pri
kiša juos greičiau iš patriotizmo, o ne 
dėl biznio. Visa tai suėmus krūvon ro
do, kad susiklausant nesibaidomą nė de
ficito, ir kad lietuvybės reikalai stovi tin
kamoje mūsų veiklos programos vietoje.

Kalbant apie „E. Lietuvio“ redagavi
mą, apie jo turinį ir apie gaunamą me
džiagą, tenka vėl atvirai pasakyti, kad 
„pasirūkymo“ valandos redakcijoje retos 
ir trumpos. Redakcijos darbą sunkina ke
lios aplinkybės. Visų pirma trūksta nuola 
tinių bendradarbių, todėl amžinai trūksta 
ir medžiagos. Rašiusieji aptilsta, „ištiki
mieji“ laiku ir nelaiku pasiima atostogas, 
o žurnalistinio prieaugliaus kaip ir ne
matyti. Antra, ne visi raštai gaunami tin 
karnai „aptekinti“ ar mašinėle parašyti. 
Juos dažniausiai reikia taisyti, braukyti, 
ilginti, trumpinti, perrašyti ir spaustuvei 
laiku perduoti, kad laikraštis išeitų laiku. 
Be to, vien Eltos informacijų nepakanka. 
Tenka daryti ekskursijas į didžiąją spau
dą ir joje pameškerioti kas mums įdo
miausia, nors ir tuo atžvilgiu kartais jau
čiamas badas, o pigiomis sensacijomis 
vengiama verstis. Beveik visi vedamieji 
rašomi pačios redakcijos, o didžiausią 
rūpestį sudaro atkarpa ir straipsniai kul
tūros klausimais. Todėl ir nenuostabu, 
kad vienam plunksnos darbininkui, laik
raščio orumo išlaikymo sumetimais, ten
ka dangstytis įvairiais slapyvardžiais. ž!- 
noma, didelė dalis to vargo atkristų, jei 
redakcija gautų smulkių honorarams 
mokėti, nors ir kukliems. Tad čia ir guli 
šuo pakastas. Kur trumpa, ten ir trūksta, 
kaip yra sakoma, tačiau „E. Lietuvis“ vis 
dar kvėpuoja, vis dar kalba, skundžiasi, 
graudena ir šypsosi, šioje vietoje redak
cijai jau nebepatogu kalbėti anie save. 
Tekalba skaitytojai; terašo laiškus su pa
geidavimais, kad redakcijai būtų aišku, 
kas skaitytojams patinka, kas ne, ir ko- 
J;ių naujų dalykų jie dar pasigenda. Re
dakcija visad mielai atsižvelgs į skaity
tojų rirhtus pasiūlymus ir visomis išga
lėmis stengsis juos patenkinti. Ta proga 
norisi dar kartą kreiptis į visus spaudos 
darbo patyrelius ir mėgėjus, prašant kaip 
galima dažniau rašyti „E. Lietuviui“, ir 
tuo būdu prisidėti prie jo turinio paįvai
rinimo, pagyvinimo, o tuo pačiu ir skai
tytojų sudominimo bei laikraščio išgarsi- 
'nimo. Pradedantieji taip nat mielai lau
kiami, nes jų ateitis.

Bet grįžkime prie Spaudos Baliaus. Pa
jamos pajamomis, jos visad reikalingos, 
nes niekas nieko neduoda dykai. Toks su
buvimas yra naudingas „E. Lietuviui“ ir 
kitu atžvilgiu. Atvykę žurnalistai, rašy
tojai, spaudos darbuotojai, laikraščio ben 
dradarbiai, spaustuvės kolektyvo nariai, 
mieli skaitytojai ir sveičai turės progos 
susipažinti, maloniai praleisti laiką, atsi
kvėpti po pilkosios dienos rūpesčių ir pa
sidalyti nuomonėmis ne tik apie savo laik 
raštį, ne tik apie jo trūkumus ar pagirti
nus dalykus, bet ir apie mūsų tremties 
spaudą bei kultūrą apskritai. Kartu tai 
bus ir lietuvių spaudos atgavimo jubilie
jinių metų užbaiga. Atrodo, jog niekas 
negalės ir neturėtų nusivilti atvykęs, o 
daugeliui dar bus įdomu pamatyti ir mū
sų naujuosius namus, šiaip ar taip, nuo
bodžiauti neteks. Tad mielai laukiami vi
si, kurie domisi „Europos Lietuvio“ gy
vavimu, spaudos problemomis bei užda
viniais, kitaip sakant, Lietuvos žodžiu išei 
vijoje, ir kurie mėgsta praleisti laiką 
tarp tautiečių. Taigi, susitikti tikrai ver
ta.

L. Stasiukas

ŽINGSNIS KARAN AR TALKON? 7 DIENOS
EISENHOVERIS RYŽTASI VEIKTI

Pagaliau Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Eisenhoveris kreipėsi į 
Kongresą su specialiu pareiškimu, prašy
damas laisvų rankų Formozos gynimo rei
kalu. Tos laisvos rankos reiškia įgolioji- 
mą pavartoti JAV ginkluotąsias pajėgas 
prezidento nuožiūra. Svarbiausias tikslas 
— ginti Formozą ir gyvybines Peskado- 
rų salas, Quemoy ir Matsu. Taip pat ati
traukti kinų tautinę kariuomenę iš kai- 
kurių nereikšmingų mažų salelių, neturin 
čių svarbesnės strateginės reikšmės. Pre
zidento pareiškime sakoma:

„Netikrumas ir nesaugumas prieš neti
kėtą to rajono užpuolimą verčia mus at
kreipti dėmesį J vietoves ir veiksmus, ku
rie, šiomis aplinkybėmis, gali nulemti to
kio užpuolimo pasisekimą ar nepasiseki
mą. Kongreso įgaliojimais bus pasinaudo
ta vien tik tuo atveju, kai bus visiškai įsi 
tikinta dėl pasirengimų ar žygių pulti 
svarbiausias Formozos ar Peskadorų po
zicijas“.

Dėl Peskadorų salų apsaugos pasigir
do argumentų, kad tai gali sugundyti ko
munistus pulti kitas, nesuminėtas salas, 
JAV karinių pajėgų neginamas. Tačiau 
toj paskelbtoj Kongrese rezoliucijoje sa
koma, kad prezidentas yra įgaliojamas pa 
vartoti ginklą savo nuožiūra ne vien For- 
mozai ir Peskadorams ginti, bet ir ki
toms reikšmingoms to rajono vietovėms. 
Prezidento pareiškime dar buvo pasaky
ta: „Vardan taikos interesų JAV turi iš
sklaidyti betkokias abejones dėl mūsų 
pasirengimo kovoti, jei tai bus reikalinga 
norint apsaugoti Formozos laisvę,

„KOEGZISTENCIJA” SU VELNIU
Vokiečių evangelikų savaitr. „Shrist u. 

Welt“ paskelbė buvusio JAV ambasado
riaus Maskvoje G. F. Kennano straipsnį 
apie Roosveltą ir Sovietus, kuriame taip 
pat mini Pabaltijo respublikų ir bolševi
kų pavergtosios Rytų Europos likimą. 
Straipsnyje reiškiama mintis, kad Roose- 
veltas, kaip ir daugelis kitų Vak. Euro
pos politikų, kaip ‘ reikiant nepažino So
vietų ir jų sistemos. Bolševikams toli gra
žu nepadarė to įspūdžio nei Roosevelto 
„charme“, kuriuo jis tikėjosi iš bolševikų 
daug ką laimėsiąs, nei ankstesnio amba
sadoriaus Bulitto gerai pažinta sovietinė 
tikrovė: bolševikai liko nepasitikį ir kie
ti. O jiems padarytąsias nuolaidas suge
bėjo išnaudoti su visu intensyvumu. De
ja, kaip iš Kennano išvedžiojimų paaiš- 
ki, dar ir šiandien ne visi Vakaru politi
kai kaip reikiant supranta, kokį Vaka
rams pavojų sudaro bolševikinis imperia
lizmas — Roosevelto padarytosios klaidos 
kai kuriose srityse kartojamos net sustip
rintai.

Ypačiai už koegzistenciją stoja anglų 
kalba Sovietų leidžiamas Maskvoje žur
nalas „News“, nepaprastai smarkiai pul
damas amerikiečių spaudą ir politikus už 
tariamą kurstymą į karą. Dabar komunis
tai koegzistenciją stengiasi paversti tarp
tautinės politikos šūkiu, betgi galutinę sąs 
kaita neatsiskaitydami nuo komunizmo 
visame pasaulyje įsigalėjimo. Ir vokiečių 
radijo SWRF apžvalgininkas, cituodamas 
komunistų vadų pasisakymus, jog vis vie
ną kartą pasaulyje turės įsigalėti arba ko
munizmas, arba laimėti „kapitalizmas“, 
remdamasis amerikiečių spaudos ištrauko 
mis, taip pat pažymi, kad dėl Sovietų da
bartinės politikos koegzistencija ilgam 
laikui nėra įmanoma, šnekos apie koezis- 
tenciją neatsisakant imperalistinių tikslų 
rodo tik Sovietų veidmainingumą. Visai 
ką kitą apie tai byloja reali tikrovė.

Vak. Vokietijos radijo komentatoriai, 
nušviesdami sustiprėjusios akcijos dėl ta
riamai laisvojo pasaulio galimo sugyveni
mo su bolševikais užkulisius, pažymi, 
kaip kad SWF pranešėjas, kad, atsisakant 
atominio karo ir kapituliacijos, šiuo rei
kalu betgi kintanti nuomonė ir kai kurių 
įtakingų JAV vyrų. Būdingu dalyku lai
koma tai, kad adm. Radfordo pasiūlymą 
suteikti reikalingą paramą Indokinijoje 
parėmė tik vienas Dulles, bet niekas dau
giau, net pats prezidentas jo nerėmė. Mat, 
visų bijoma atominio karo. Kaip atrodo, 
bolševikams, prisitaikant prie naujosios 
taktikos reikalavimų, užtenka pažadėti 
nesikišti į kitų reikalus — ir daug kas 
Vakaruose pamirštama. Žinoma, bolševi
kams to tik ir tereikia, kad, kiek reikiant 
įsistiprinę, paskum galėtų smogti lemia
mąjį smūgį ir „ramiu būdu“ pasiekti sa
vo tikslą. Vokiečių apžvalgininkai nuro
do, kad ir visa eilė amerikiečių politikų 
rimtai žiūri į koegzistencijos galimumą 
su bolševikais. Ta prasme buvę duota rei 
kalingų direktyvų JAV ambasadoriui 
Maskvoje Bohlenui, kad sueitų į sąlytį su 
Sovietų pareigūnais. Didžiausias koegzis
tencijos priešininkais laikomas respubliki 
ninku partijos radikalusis sparnas su 
Knowlandu priešakyje ir augštieji JAV 
kariai. Jiems koegzistencija yra bolševikų 
sugalvotas Vakarų budrumui užmigdyti 
Trojos arklys, kuris turįs su laiku padė
ti bolševikams laimėti ateities atomini ka 
rą ir įsigalėti visame pasaulyje. W Know- 
landas trumpai drūtai skelbia, jog bolše
vikai šios taktikos ėmėsi tiktai norėdami 
atominiais ginklais pasivyti Vakarų pra
našumą. Tai jiems galį pavykti, jei Vaka
rai nebus pakankamai budrūs, tarp 1957 
ir 1960 metų. Iš dabartinės „koegzistenci
jos“ naudos teturi tik bolševikai, nes lai
kas dirbąs jų naudai. Todėl šis įtakingas 
senatorius pasiūlė, kad JAV peržiūrėtų 
savo užsienio ir gynybos politiką, kurią 

reikšmingą laisvajam pasauliui, ir dėl 
ėmimosi betkokių tuo tikslu reikalingų 
veiksmų“. Tarp kito ko prezidentas pa
brėžė, kad bręsta įvykiai, kurie aiškiai 
sudaro pavojų JAV ir viso pasaulio sau
gumui. „Sprendžiame, kad padėtis reika
lauja Jungtinių Tautų Organizacijos įsi
kišimo akivaizdoje priešo veiksmų toje 
srityje“. Tačiau ten pat. pastebima, kad 
tuo tarpu padėtis yra tokia kritiška, jog 
verčia prezidentą, nelaukiant JTO akci
jos, kreiptis i Kongresą, prašant įgalioji
mų reikalingų talkos perspektyvų pageri
nimo tikslu. Tokiu būdu prez. Eisenhove
ris prašo Kongresą nepasirašyto čekio, 
prašo laisvų rankų ginti JAV strateginius 
punktus, o tuo pačiu ir patį Amerikos že
myną bei kitų tautų laisvę.

RAUDONOSIOS KINIJOS ATSAKYMAS
Kaip gi reaguoja į tai komunistai štai 

raudonosios Kinijos premjeras trumpai ir 
drūtai pareiškė:

„Mes esame nusistatę išlaisvinti Formo
zą“.

Gi vidaus reikalų ministeris Tsai net 
nustatė to išlaisvinimo terminą. Jis pa
reiškė, kad

FORMOZĄ BUS IŠLAISVINTA! IR 
CIANG KAIŠEKAS SUŽLUGDYTAS 
DAR ŠIAIS METAIS.

Anglijos vyriausybė jau posėdžiavo tuo 
reikalu. Užsienio reikalų ministeris Sir
A. Eden įsakmiai įspėjo Vašingtoną ne- 
plėstl nusistatyto ginti rajono. Nors pa
žiūros abipus Atlantą yra skirtingos, ta-

taip čiau sutinkama, kad pasikėsinimas į Peš-

turėtų priderinti prie šių reikalavimų. 
Bet ir jis pasisakė prieš preventyvinį ka
rą. Karo šmėkla visus gąsdina. Graikų 
„Messager d‘Athenes“ paskelbė Antrojo 
karo balansą. Jis siekia 64 mil. žuvusių
jų. Tiktai vienų Rytų ir Pietryčių Euro
pos valstybių, be Sov. Sąjungos, nuosto
liai siekia 8.010.000. Gi Sovietai ir vėl 
grasina karu, visą bėdą už tai versdami 
V. Vokietijos stiprinimui.

Ko verta bolševikų siūlomoji „taiki ko
egzistencija“ su laisvuoju pasauliu, britų 
visuomenei atskleidė kad ir Skotų Lygos 
už Europos Laisvę pirmininkas J. Stew
art „The Scotsman“ laikraštyje. Nurodęs, 
kaip Lietuva su kitomis Pabaltijo valsty
bėmis buvo klastingai bolševikų pagrob
ta, šis žymusis kovotojas už tautų laisvę 
pabrėžė, jog smurtu įjungimas Pabaltijo 
valstybių į Sov. Sąjungą ir tūkstančių pa 
baltiečių žudymai su deportacijomis į Si
birą yra neginčytini istoriniai faktai. Žy
dinti Pabaltijo kraštų ekonominė struk
tūra ir jų socialinė bei politinė santvar
ka buvo susyk sugriauti. Pabaltijo vals
tybių patirties laisvasis pasaulis neturi 
užmiršti. Pasisakydamas, kad jįg gal dau
giau už kurį .kitą tiki taikiu tautų sugy
venimu, J. F. Stewart betgi pažymi, kad 
pasaulyje negali būti taikos ir saugumo, 
kol Sovietai bus pavergę 200 milijonų ne- 
rusų tautų. Ką „taiki koegzistencija“ reiš
kia rusų kraštams kuriuos jie yra okupa
vę nuo 1939 metų, autorius rekomenduoja 
pasiskaityti kad ir Leland Stove veikale 
„Conquest by Teror“ („Teroro pergalė“).

Pasižymėjęs liberalų vadas Salvador 
de Madariaga, „NeUe Zuercher Zeitung“ 
dienraštyje svarstydamas šias problemas, 
pabrėžia, kad jau vien motorizuoto nau
jųjų laikų Džingishano imperijos buvi
mas sudaro milžinišką grėsmę visai Eu
ropai. Adenaueris gerai suprato Europos 
apjungimo reikalą, įsitikinęs, kad kelias 
iš Bonnos į Drezdeną ir Leipzigą veda 
tik per Strasburgą. Supratę reikalo rim
tumą ir būtinumą, net ir britai, šiaip vi
sados kovoję prieš Europos apjungimą, 
dabar patys aktyviai įsijungė į jos vieni
jimo darbą. Tik išmintimi ir energija bus 
galima talkiai išlaisvinti ir Rytų Europą 
—- tai ir yra vienas iš svarbiausių Vaka
rų Europos uždavinių, pažymi Madaria
ga. Rusų tikslas, kaip nurodo „Rheini- 
sčher Merkur“, ne tik išvyti amerikiečius 
iš Europos, bet ir pagal Pax^Sovietica su
kurti „rusišką .Europą“. Tam tikslui da
bar jie meta visas savo priemones ir visą 
propagandinį aparatą.

Kai bolševikai savo „Didžiojoj Sovie
tų enciklopedijoj“ užsipuolė Gandhi, bol
ševikiška terminologija nušviesdami ta
riamus jo „pataikavimus imperalistams“ 
ir „savosios indų tautos išdavimą“, tai ne 
tik indų vyriausybė pareiškė Sovietams 
dėl to griežtą protestą, bet kaip vienas 
stojo ir visa indų spauda prieš bolševikų 
melus. Ypač smarkiai užsipuldama rau
donąją Kiniją. Gandhi jauniausio sūnaus 
leidžiamas „Hindustan Times“ tiesiog su
abejojo galimumu ramiai bolševizmui su
gyventi su kitu laisvuoju pasauliu. Tai 
pirmas kartas, kad indų spauda taip kri
tiška^ pasisakė bolševikų adresu. Libera
lių pažiūrųų „Hindu“, remias vyriausy
bės politiką, pastebi, kad „tarp komuniz
mo ir tikėjimo negali būti jokios koegzis
tencijos... visi tikį žmonės atmeta komu
nizmą dėl jo ateistiškumo, o Indijos ma
sės yra giliai religingos.“

JAV valst. sekret. J. F. Dulles pareiš
kimu, bolševikai nuo Stalino laiku, yra pa 
keitę tik savo taktiką, bet ne tikslus. Dvi 
veidę Sovietų politiką yra taip pat pasmer 
kę neseniai šventęs 10 metų sukaktį, kai 
eina užsienio reikalų ministerio pareigas, 
britų A. Edenas ir prancūzų min. pirml- 
niakns Mendes-France.

„Elta" ...

kadorų salas bus suprantamas kaipo mė
ginimas pulti pačią Formozą, o tai jau 
įveltų JAV į karą.

Tuo tarpu eina gyvi pasitarimai, o ang
lų darbiečiai rengiasi pareikalauti vyriau 
sybę išsamaus pareiškimo Tolimųjų Rytų 
padėties klausimu. Maskva kolei kas dar 
tyli, bent iki šiai dienai.

Tiek Amerikoje, juo labiau D. Brita
nijoje, politiniuose sluogsniuose ir spau
doje ši savaitė yra didelio klaustuko 
ženkle: ar Prezidento reikalavimas pilnų 
įgaliojimų dėl Formozos ir kitų salų gy
nybos bus žingsnis į karą ar į taiką?

Jau tik dienų, o gal ir valandų klausi
mas, kada JAV Senatas suteiks Preziden 
tui tuos įgaliojimus. Viena aišku, kad 
JAV pasiėmė didesnę atsakomybę ir Sep
tintasis jūros laivynas apimsiąs žymiai 
platesnę gynybos sritį, negu tai būta 
anksčiau.

Oficialiai skelbiama, kad JA Valstybės 
yra pasirengusios bobarduoti raudonąją 
Kiniją, jei šito reikėsią sukliudyti komu
nistams įsiveržti Formozon.

Britų vyriausybės vedamoji šiuo klau
simu politika yra linkusi nuolaidoms, 
ypač svarstant tautinės Kinijos salų, e- 
sančių arti krašto.

„Mancester Guardian“ rašo, kad JAV 
Prezidento pasisakymas esąs nevykęs, 
tarsi turėtų užmaskuotą amerikiečių grės 
mę pulti Kiniją. Laikraštis pabaigoje pa
žymi, kad tai esanti „didelė klaida“.

KREMLIUS PAŠALINO 
DAR VIENĄ „BOSĄ“

Sovietų Sąjungos Augščiausiosios Tary
bos prezidiumas paskelbė, kad prekybos 
ministras Anastas Ivanovič Mikojan atsis
tatydino iš savo pareigų, tačiau lieka mi
nistro pirmininko pavaduotoju. Jo posto 
paveldėtojas pasirodė esąs Dimitrij Vasi- 
Ijevič Pavlov, Igšiolinis valstybinio komi
teto maisto ir pramonės reikalams pirmi
ninkas. Mikojanas išbuvo prekybos minist 
ru 30 metų. Jo pasitraukimo ar pavarymo 
priežastys visaip aiškinamos. Vienų nuo
mone, jis buvo vidaus rinkos pirmoje eilė
je patenkinimo šalininkas, kai sovietų im
perialistinė politika tuo tarpu reikalauja 
spūstelt sunkiąją ir ginklavimosi pramonę. 
Kiti samprotauja, kad dėl jo nesugebėjimų 
smuko prekyba su Vakarais, ir jis turėjo 
būti pašalintas. Treti mano, kad jo kritimas 
turi ryšio su dabar Kremliuje vykstančia 
kova dėl valdžios. Kaikas užsienyje jį va
dina „saldžiuoju“. Mums gi jie visi yra vie 
no galo kriminalistai, tiesioginiai ar netie- 
soginiai prisidėję prie Lietuvos pavergimo 
ir mūsų tautos naikinimo. Kiekvienu atve
ju, dėl jų smaugymosi mums nei šilta, nei 
šalta. Daug įdomiau mums būtų pamatyti 
visą Kremliaus gaują tarptautinio baudžia
mojo teismo salėje, kaltinamųjų suole.

SOVIETAI ŽUDO TREMTINIU 
VEIKĖJUS

Vakarų Vokietijos spauda pranešė, kad 
pastaruoju metu nužudyti du „Radijo Li
beration“ redaktoriai. Kiek anksčiau gu
dų skyriaus redakt. Karas buvo prigirdy
tas Izaro upėje, ties Muenchenu. Pastaruo 
ju metu nužudytas kitas tos radijo sto
ties, Azerbeidžano skyriaus vyr. redakto
rius ats. maj. Fatalibeyli Dudadinskis. 
Tie du nužudymai liudija, kad Sovietai 
ir toliau tebepersekioja polit. tremtinius. 
Persekiojimas sustiprintas ypač paskel
bus apie Rytų bloko karinę santarvę ir 
Rytinės zonos armijos įkūrimą. 1954 pa
vasarį MVD buvo atsiuntusi V. Vokieti
jon savo aukštą pareigūną nužudyti ru
sų politinį tremtinį A. Truchnovičių. Kaip 
žinoma, Chochlovas skirtos aukos nenu
žudė, nes pats paprašė Vakarų valstybių 
globos ir pasidarė politiniu tremtiniu. 
Tremtiniams skaldyti tariamai jų vardu 
leidžiami net emigrantų laikračiai. Sovie
tai yra taip pat pagrobę eilę politinių 
tremtinių, kurie turi kalbėti per komunis
tines radijo stotis ir įscenizuotas spaudos 
konferencijas. Prie pagrobtųjų priskirtas 
čekas socialistas B. Laušmanas, slovakas 
B. Foltas, ukrainietis socialistas J. Kru- 
tyj, bulgarai N. Mladenovas ir P. Trifo
novas ir kt.

Kremlius negali pakęsti politinių trem
tinių, kurie yra komunistinio teroro aki
vaizdūs liudytojai Vakarų pasaulyje. Po
litiniai tremtiniai yra Sovietams patys pa 
vojingiausi, nes jų negalima apgauti gra
žiais žodžiais. Daugelis politinių tremtinių 
turi didelį patyrimą ir gerai pažįsta ko
munistinę santvarką. Jų neįtikinsi, kad 
Sovietai siekia sugyvenimo su laisvuoju 
pasauliu. Jie perdaug gerai pažįsta sovie
tinį terorą, kad galėtų patikėti Maskvos 
skelbiama „demokratija“. Daugelis jų 
yra patys išgyvenę laisvųjų kraštų paver
gimą, todėl Kremlius, negalėdamas politi
nių tremtinių palenkti, griebiasi teroro, 
žudymų ir grasinimų, kad juos įbaugintų.

E.

Vašingtonas. JAV finansų sekretorius 
pareiškė, kad 1956 metais Azijos atkuti
mui numatoma skirti 500 milionų dole
rių. * * *

Vašingonas. JAV atominis povandeni
nis laivas Nautilus atliko pirmąją 1.000' 
mylių kelionę per 98 valandas ir grįžo į 
bazę.

Vašingtonas. JAV artilerija netrukus 
bus aprūpinta vairuojamomis raketomis, 
dešimt kartų tikslesnėmis už vokiečių V2. 
Tos raketos skris 9.000 mylių per valan
dą greičiu ir galės gliudyti taikinius už 
5.000 mylių. Jų taiklumas ribojamas 10- 
čia kvadratinių mylių.

Londonas. Prie Sutton Coldfield įvyko 
traukinio katastrofa. Garvežys pasisuki
me nusirito nuo bėgių ir apvirto. Ketu
riolika žmonių užmušta, o 41 sužeistas.

* * *
Vašingtonas. Kai Kostarikos vyriausy

bės kariuomenė baigia likviduoti sukilė
lių likučius, naujas bruzdėjimas praside
da Guatemaloje. Guatemalos vyriausybė 
paskelbė karo stovį ir armijos mobiliza- 
ciją.Sukilimą toje valstybėje suorganiza
vo kairieji elementai. Pietų Amerikoje, 
kaip matyti, nėra ramybės.

• • *
Niujorkas. Floridos apylinkėje buvo iš

keltas iš jūros dugno senas piratų laivas. 
Jo būta pastatyto iš sienojų, sutvirtintų 
varinėmis vinimis.

* * *
Bona. Kancleris Adenaueris deda visas 

pastangas, kad būtų patvirtinti Paryžiaus 
susitarimai. Tų susitarimų priešininkų 
galvas apsuko Maskvos propaganda ir 
grasinimai. Ypač smarkiai pasisako so
cialdemokratai, kaltindami vyriausybę ne 
siskaitymu su Vak. Vokietijos rimta pa
dėtimi. _• • « -

Maskva, „Pravda“ įsidėjo tris sovietų 
atominės elektros stoties fotografijas. 
Kur ta stotis veikia, nepasakyta.

* * *
Londonas. Maskva iškvietė pasitarti sa

vo ambasadorius Vašingtone, Paryžiuje ir 
Londone. Ąakaruose spėliojama, kad pa
sitarimas vyks ryšium su Vokietijos gink
lavimu ir, galbūt, įvykiais Tolimuose Ry
tuose. • » »

Bielgradas. Buvę Tito bičiuliai ir komu 
nistų vadai Džilas ir Dedidžer iš teismo 
salės išėjo laisvi, nors pirmasis gavo 18 
mėnesių, o antrasis tik šešis kalėjimo už 
priešvalstybinės propagandos skleidimą. 
Jie paleisti sąlyginiai, atsieit, turės atsė
dėti kas priteista, jei pakartotinai nusi
kals. ♦ • ♦

Maskva. Antroji Sovietų Sąjungos augš 
čiausiosios tarybos sesija prasidės vasa
rio 3 d.

• * *
Londonas. Anglai pranašauja garu varo

mų garvežių galą. Jau parengtas ir susi
siekimo ministeriui įteiktas planas iš pa
grindų sumodernizuoti Anglijos geležin
kelius. Tikslas: elektros jėga; šimtas my
lių per valandą; robotai prie signalo dė
žių; greitas ir patogus krovinių transpor
tas. Sudaryta ir sąmata. Reikia 1.200 
milionų svarų, kad Anglijos geležinkeliai 
virstų moderniausiais visame pasaulyje. 
Jei taip, tai geležinio „arklio“ dienos su
skaitytos.

* * *
Vašingtonas. JAV karo laivynas jau de 

monstruoja naujai išrastą aparatą. Jo ek
rane priešo laivai ir lėktuvai atsimuša 
viena spalva, o savi kita. Tarp kitų tris
dešimt patobulinimų, naujasis aparatas 
rodo lėktuvo dydį, greitį ir atstumą. Be 
to, pastovūs daiktai lengvai atsikiriami 
nuo judančiųjų.

* * *
Teheranas. Čia policija komunistų par

tijos Tudeh sandėliuose rado 12.000 ran
kinių granatų. Tokį sandėlį buvo įsiren
gęs tūlas Bukineh, rusų kilimo. Policija 
mano, kad granatos buvo pagamintos vie
toje, rusų technikams padedant.

» * *
Londonas. Jugoslavijos tautinės operos 

ir baleto kelionė iš Zagrebo i Londoną pa 
reikalavo 10.000 svarų. Buvo atvežti 230 
aktorių ir šokėjų ir septyni vagonai de
koracijų. Po „Kunigaikščio Igorio“ operos 
pastatymo yra vilčių, kad išlaidos apsimo 
kės, nes anglams patiko poloviečių šokiai 
— viena tos operos scenų.

* * *
Stambulas. Požeminių dujų sprogimas 

visiškai sunaikino Zonguldako anglių ka
syklas. Žuvo 36 angliakasiai. Dvidešimt 
sužeista.

* * *
Londonas. Lenkas M. Onufrejczyk pa

sigailėtas. Mirties bausmė jam pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos. Kaip jau ži
noma, jis buvo apkaltintas nužudęs savo 
tautietį Sykūtą.

* * * .
Paryžius. 200.000 žmonių minia demon

stravo Paryžiaus mieste, protestuodama 
prieš dabartinę mokesčių sistemą. Ypa
čiai aktyviai veikia smulkieji prekybinjn 
kai. Jų vadas Pierre Poujade tvirtina, 
kad veikiančioji mokesčių sistema palan
ki tik didžiosios pramonės savininkams ir 
finansistams, o varguomenei — peilis. Jis 
reikalauja reformos.
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LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE KŪRYBA PINIGAI IR MES
MALONUS KOMPLIMENTAS

„Draugo“ šeštadienio priede pagirtinai 
atsiliepiama apie Nidos knygų klubą. 
Straipsnio „Čia jau ne tarp kita ko“ auto
rius sako: „Geru keliu bus pasukęs ir mū- 
sasis Anglijoje įsteigtas Nidos knygų klu
bas, duodąs savo leidinius po dolerį. Teko 
girdėti, kad jo prenumeratorių skaičius 
esąs netoli poros tūkstančių“. Malonu skai
tyti. Tačiau čia pat pasakomas ir kartesnis 
žodis, būtent: „Ir gėda prisipažinti, kad 
skaitytojų iš amerikiečių lietuvių tarpo tė
ra tik mažoji pusė...“ Ką gi padarysi? 
Reikia manyti, kad Nidos knygų klubas 
dar nėra tinkamai išgarsintas Amerikoje. 
Šiaip ar taip, juk tai pirmas toks drąsus 
kultūrinis žygis išeivijoje.

KRIZĖ DĖL LAISVĖS
Kitame tokiame priede P. Maldeikis pla

čiai analizuoja modernųjį žmogų. Jis rašo: 
„Stebėdami socialinį gyvenimą, mes leng
vai įžiūrėsime dvi tarp savęs kovojančias 
priešingas tendencijas. Viena jų formuluo
jama posakiu „kinta laikai, o su jais drau
ge kinta ir žmogus.“ Kaip žmoguje, taip 
ir žmonių visuomenėje yra tendencija ne
pasitenkinti tuo kas yra, o siekti ko nors 
nauja, ko nors geresnio. Visi sutiksime, 
kad toji tendencija yra pažangos pagrin
das, kurį sudaro žmogaus įgimtas smalsu
mo polinkis“. Čia kalbama apie moder
nųjį žmogų, o tie, kurie mėgsta praeities 
vertybes, gėrisi jomis ir praeityje pasireiš- 
kusiomis didžiomis idėjomis, vadinami 
konservatyviais žmonėmis.' Autorius nuo
sekliai kritikuoja moderniųjų laikų poveikį 
į žmogų, kurs esą visiškai pagrįstai didžiuo 
jasi gyvenąs didžiausios pažangos laikotar
pyje. Toliau sakoma: „Tačiau gilesnė jo 
siekimų bei idealų analizė nerodo, kad jis 
eitų visiškai teisingu keliu. Atrodo, kad 
jis yra patekęs į vienašališkumo, materia
lizmo, egoistinio individualizmo ir palaidu
mo šunkelius. Tačiau to jis dar nelabai pa
stebi. Dar jis turės pergyventi nusivylimą, 
pamatyti savo klaidas ir pasukti kita kryp
timi —- grįžti prie daugelio tų vertybių, 
kurias jis dabar ignoruoja ar yra jų atsiža
dėjęs.“

Straipsnis baigiamas šiais žodžiais: 
„Dažnai kalbama ar rašoma apie šių laikų 
Vakarų kultūros krizę. Ta kultūros krizė 
yra ne kas kita, kaip moderniosios visuo
menės krizė arba, teisingiau, moderniojo 
žmogaus krizė. Tos krizės pergyvenimas ir 
sudarys jam progą po ilgesnių kaildžioji- 
mų vėl priartėti prie tiesos“. Apskritai kal
bant, autorius samprotauja, kad moderniz
mas nuasmenina žmogų, ir kad minia tad 
diriguoja gyvenimui. Minia gi neatsakin
ga, todėl ir jos diriguojamas gyvenimas tu
ri prieiti liepto galą, atsieit, susilaukti kri
zės. Pervėlai gimėme, ar ne?

BAIMĖ IR VILTYS
R. Medelis „Žiburiuose“ rašo; „Žen

giant naują slenkstį šio šimtmečio eigoje, 
nereikia nusiminti. Audroje gimėm ir bren- 
dom arba bręstam. Visur ūkanos. Viskas 
braška. Atomas pakeitė dinamitą. Mūsų 
noras, kad jį valdytų teisingieji. Baisi pjūtis 
bręsta. Pasigailėjimo ir sąlygų nėra. Yra 
tik tempimas, delsimas. Reikia tikėti, kad 
„paukščiai mes sparnus“ sveikindami lais
vinamą šalį. Daug yra šešėlių, bet pragied
rulių nemažiau. Daug nusivylimo ir abe
jonių, bet viltis dar nenudengė sparnų. Tu
ri mušti valanda, kuri bus sunki, kieta, bet 
ryžtinga. Laimingi — valandų neskaito. 
Laimingi — laisvoj žemėj, pas savus. Lai
mingi — kovoją dėl tiesos. Bet laimingiau
sieji bus tie, kurie galės apkabinti gimtąją 
žemę“. Duok Dieve būti mums visiems te
kiems laimingiems!

AR NEBUS PERVĖLU?
„Vienybės“ vedamasis štai kaip byloja. 

„Kaikas sako, kam tuščiai laiką leisti ir 
tuščių, žinomų kalbų klausyti. Kai ateis 
Tėvynei svarbus momentas — visi kaip vie
nas sujudėsim. Tiesa ir tai. Betgi pamiršta
me, kad visur ir visada, ypač vadovaujan

tieji visuomenės atstovai yra stebimi mūsų 
jaunimo ir iš jų imamas pavyzdys. Ar ne
būtų taip, kad reikalingam momentui atė
jus, senieji sujudės, o jaunieji jau surambė
ję bus?“ Žinoma, visaip gali atsitikti. Ve
damajame kalbama apie patogiai įsikūru
sius profesionalus, įleidusius šaknis į sveti
mą žemę ir nutolusius nuo bendruomenės. 
Tai nusivylimo žodžiai, nors ten pat rašo
ma, kad iš tikrųjų reikėtų tikėtis, kad to
kie žmonės turėtų būti dvigubai naudinges
ni tėvynės sūnūs ir ryšys tarp svetimųjų. 
Ką gi, visokių yra ir visokių bus, o atsivers 
ti žmogui niekad nevėlu.

APIE SILPNAVALIUS ŽMONES
„Laisvojoje Lietuvoje“ V. Staneika mė

gina analizuoti silpnavalį žmogų. .Jis rašo: 
„Kuo žmogus yra skurdesnis savo dvasioje, 
tuo jis sunkiau prisipažįsta prie savo klai
dos, tuo jis kruopščiau dangsto savo dva
sios menkystę gražbylyste ir fikcijomis, ku
riose nepaslepiamai kyšo pralaimėjimo bai
mė. Silpnadvasis žmogus nepergyvena pra
laimėjimo, todėl jis niekad laisva valia ne
atsisako nuo valdžios. Jis bijo atsakomybės 
už savo atliktus darbus, nes žino, kad juo
se buvo daug neteisingumo, klastos ir ap
gaulės. Jis pasirenka mirtį lengviau, negu 
savo klaidų išpažinimą ir atgailą už jas,“ 
Tikras diktatoriaus portretas. Ar ne toks 
buvo Stalinas, Hitleris, Musolinį? Tačiau 
tai nėra būdinga lietuviui, nors politiniame 
erzelyje ir nugirstame aštresni žodį.

DĖL ATSISVEIKINIMO SU 
PRAEITIMI

Brazilijos lietuvių laikraštis „Laikas“ įsi
dėjo P. Bloznelio straipsnį kuriame rašo
ma: „Mes perdaug esame nukrypę i praei
tį ir ją maišome su dabartimi. Atrodo, lyg 
mes dabar nieko naujo negalime sukurti, 
kaip tik vaizduoti senovę. Mūsų istorija yra 
didelė. Ji net didesnė ir garbingesnė už ki
tų tautų. Ji mums yra brangi, mes ją turi
me gerbti ir branginti, bet kartu turime ne
pamiršti, kad tai yra praeitis. Todėl mes, 
semdamiesi iš praeities stiprybę, turime kur 
ti modemų ir pažangų gyvenimą“. Straips
nio autorius protestuoja prieš mūsų praei
ties nevykusį vaizdavimą. Toliau jis sako: 
„Sugedę daiktai neturi meninio grožio, 
nors kūrinio darbas ir tobuliausiai būtų 
atliktas. Jis nevaizduoja jo buvusios tikro
sios padėties. Tad kuriam reikalui tokie 
dalykai keliami viešumon, spausdinami at
virutėse? Ar tik pasijuokti iš tokio daikto“. 
Dabar turbūt suprasime, kad menininkai 
barami už daikto vaizdavimą jo trunyjimo 
metu, o ne jo padarymo jo, taip sakant, 
jaunystės metu. Verta susidomėjimo min
tis.

LIETUVIŲ — VOKIEČIŲ DRAUGIJOS 
REIKALU

Klaipėdos vokiečių laikraštukas „Me- 
meler Dampfboot“ savo pirmame šių me
tų numeryje plačiau nupasakoja apie vo
kiečių — lietuvių draugijos įsteigimą ir 
reiškia pasigailėjimą, kad buvo užmiršti 
pakviesti Klaipėdos vokiečiai kurių bal
sas šioje draugijoje turėtų būti išklausy
tas.

Šiame forume, kaip laikraštukas rašo 
„jie galėtų daryti įtakos į susitarimui lin
kusius lietuvių sluogsnius, ir nutildyti vo 
kiečių — lietuvių susitarimo ardytojus, 
kurie savo pretenzijomis j Klaipėdos 
Kraštą ir Rytprūsių sritis vis iš naujo sa
botuoja susiartinimą“.

Kol Klaipėdos vokiečiai šioje draugijo
je neatstovaujami, jų uždavinys būsiąs 
vokiečių dalyvius informuoti apie visus 
provokatoriškus lietuvių politikų ir pub
licistų pasisakymus dėl vokiečių sričių.

KALENDORIUS IR KNYGUTĖ — 3/9
Liet. Kalendorius su plačiomis infor

macijomis ir naujai išleista knygutė MA
RIJOS MĖLYNOJI ARMIJA tekaštuoja 
su persiuntimu 3 ši. 9 d.

Didelis pasirinkimas naujų lietuviškų 
knygų, plokštelių, periodikos.

Kreiptis: D. Daunoraitė, 49, Thornton 
Av. London, W. 4

Mūsų skaitytojai kartais pasiskundžia, 
kad nėra gerų knygų, o leidėjai paaima
nuoja, kad literatūros biznis neapsimoka. 
Atrodo, jog perdėjimų yra iš abiejų pusių; 
pasirodo ir gerų knygų, ir leidėjai dar ne
sirengia eiti šuniui šėko pjauti. Vadinasi, 
gyventi dar galima, nors mūsų ir nedaug, 
nors kūrybinio darbo sąlygos prastos.

Svarbiausia, kad idealizmas dar neatsi
sveikino su mumis.

Dabar paimkime Angliją. Čia 1954 me
tais pasirodė 19.000 veikalų. Skaičius di
delis, bet kas iš to, jei rinktinių veikalų 
labai maža. Mat, knygų rašymas Anglijo
je pasidarė jau nebepelninigas dalykas. 
Gal apie 10 rašytojų šiose salose pragy
vena vien iš apysakų. Apskritai kalbant, 
už gerai einantį romaną čia mokama iki 
200 svarų. Dėl tos priežasties žymių pro
zininkų kaip ir negirdėti. Daugumas tų, 
kurie galėtų rimtai pasireikšti, rašo laik
raščiams, radijui, filmui, teatrui, televi
zijai, nes tos įstaigos moka gerą pinigą. 
Kas, kad Dievo kibirkštėlės tokiu būdu 
žarstomos pagal ponų direktorių pageida
vimą, ir kad vyksta visuotinis smulkėji- 
mas, bi tik kišenė storėja. Panašūs daly
kai pastebimi ir Amerikoje, nors ten dar 
ne taip dramatiškai atrodo: įvairios pre
mijos ir pakenčiami honorarai palaiko ta
lentinguosius, o šlamštų rašytojai atsigrie

KULTŪROS PASTABOS
šių metų ,Draugo“ romano premija, 

1000 dolerių, teko rašytojai Alei Nakaitei 
Arbaičauskienei už romaną „Trumpa die
na“. Tai lietuvių buities romanas iš pas
kutiniųjų trijų mūsų nepriklausomo gy
venimo metų. Konkurse dalyvavo vienuo
lika autorių.

žymiam lietuviui žurnalistui ir visuo
menininkui Vincui Rasteniui sukako 50 
m. amžiaus. Ta proga G. Gaidžiūnas „Dir 
voje“ rašo: „Yra žmonių, kurie kiekvieną 
smulkų įvykį dideliais jubilėjais paverčia, 
ir yra žmonių, kurie dažnai ir pro dides
nius įvykius praeina neturėdami laiko nė 
pagalvoti arba stačiai juos Užmiršdami, 
jei jų draugai ar artimieji neprimena. 
Toks yra ir Vincas Rastenis." Jis yra gi
męs 1905 m. sausio 16 d. Juozapynėje, Za
rasų apskr. Dabar jis yra Europos Laisvės 
Komiteto Spaudos Tarnybos lietuvių sky
riaus vedėjas.

•
Jau išėjo iš spaudos pirmasis JAV fil

mų meno žurnalas „Film Culture“. Jo vyr. 
redaktorius yra lietuvis rašytojas Jonas 
Mekas, žurnalo pasirodymo proga redak
cija viename puošniame Njūjorko viešbu
tyje surengė susipažinimo vakarą. Daly
vavo daug Amerikos ir Europos filmo me
no įžymybių.

*
Liet. Enciklopedija ir fotografo Augus

tino nupirko 500 Lietuvos vaizdų, kuriuos 
panaudos Enciklopedijoje.

Sausio 9 d. suėjo 11 metų nuo a.a. An
tano Smetonos, pirmojo ir ketvirtojo Lie
tuvos respublikos prezidento mirties. A. 
Smetona palaidotas Clevelande, JAV.

Lietuvių žurnalistų sąjungai prikltuso 
161 asmuo. Daugiausia jų gyvena Ameri
koje — 103. Anglijoje yra 11.

Tremtinys Vytautas Vaitužis, dirbąs vie 
name JAV fabrike, išrado būdą pagerinti 
specialių replių gamybą. Už tai fabriko 
vadovybės buvo apdovanotas 200 dolerių 
premija ir vietos spaudoje pagerbtas išti
su puslapiu. Laikraštis pabrėžė, kad tam 
išradimui yra skiriama didelė reikšmė.

Lietuvaitė filmų aktorė Rūta Kilmony- 
tė, kylanti Hollywood‘o žvaigždė, pasirašė 
sutartį su Hollywood teatro įstaiga ir iš
vyksta į Aliaską.

Amerikoje dabar yra labai paplitę pi
gūs leidiniai. Kai anksčiau brangiai iš
leistos knygos buvo išperkama apie 300 
egzempliorių, šiandien tos pačios knygos, 
pigiai išleistos, minkštais viršeliais ir at
spausdintos blogame popieriuje, parduoda 
ma iki 30.000 egzempliorių!

*
Naujųjų metų pradžioje Londone ro

domas filmas „Carmen Jonės“. Tai vi
siems žinomos Bizet operos „Carmen“ se
kimas. Filme dalyvauja vien negrai akto
riai, o modernioji Carmen dirba ne taba
ko fabrike, bet pakuoja parašiutus. 

bia tiražu. Savaime suprantama, kad pa
rašyti gerą veikalą reikia laiko ir lėšų pra 
gyvenimui. Daugumas klasikų turėjo pa
tenkinamas kūrybos sąlygas arba buvo 
gerai apmokami, tačiau juk ne vien pini
gas yra kūrybos įkvėpėjas, žinomos ir 
nepritekliuos gyvenusios garsenybės.. Da
bar gi viskas daroma karštligiškai apskai
čiuojant, todėl ir vadinamoji sunkioji kū
ryba merdi.

Štai kodėl, palyginus mūsų literatūros 
padėtį, ji, ačiū Dievui, nėra taip graudi. 
Rašytojai kurie atlykio valandomis, nors 
gyvenimo palengvėjimo vilčių ir neturi. 
Juos gaivina kūrybinis veržlumas, kurį 
būtų nuodėmė neįvertinti. Leidėjai, kad 
ir verkšlena, bet jų išlaidos grįžta, nors 
ir ne už visus veikalus. Kaip bus toliau, 
nedrąsu spėlioti, bet, jei šiandien grįžtu
me į tėvynę, gėdos nebūtų. Tikėkimės, 
kad neteks rausti ir vėliau grįžus, tik ne- 
pasimeskime su tautos dvasia ir lietuviš
kuoju genijumi. Jis yra mūsų žymė, mūsų 
garbė ir pasididžiavimas. Remkime jį vi
somis išgalėmis ir nelaukime greito ste
buklo. Tam reikia laiko ir kantrybės. Tie
są pasakius, ne dvarų centrukais jis laikė
si Nepriklausomoje Lietuvoje, nepastos 
jam kelio ir automobiliai išeivijoje. Jis 
gyvas tauta, o tauta dar nesirengia kapi
tuliuoti.

Anglijos ir Valijos katalikai nuo 1947 
metų surinko beveik 14 milionų svarų sa
vo mokykloms išlaikyti.

*
New Orleans ėydų rabinas B. Beible- 

ham meldėsi už popiežiaus Pijaus XII-jo 
pasveikimą. *

Žurnalistas kun. Dr. Juozas Prunskis 
atšventė savo žurnalistinio darbo 25 me
tų sukaktį. Jis dabar yra vienas „Drau
go“ redaktorių. *

Holivude nuo širdies smūgio mirė pa
garsėjęs filmų aktorius Lionei Barrimore. 
Jis buvo 76 m. amžiaus. Jo brolis, taip 
pat žymus filmų aktorius John Barrimo
re, mirė 1942 metais.

KNYGOS BARE
Gruodžio mėn. išėjo 4-sis Lietuvių En

ciklopedijos tomas, apimąs raides C, Č 
ir dalį D ligi žodžio „Dievaitis“. Jame 
duotos ir 3 spalvotos Čiurlionio vizijos. 
Šį tomą suredagavo Dr J. Girnius. 1955 
m. pradžioje apie vasario mėn. bus išleis
tas 5-sis tomas — ligi raidės G „Gegob- 
rasta“. Redaguoja Dr. J. Puzinas. Jau ren 
giamasi leisti ir renkama medžiaga LE 
tomui, kuris apims Lietuvą _— visą, kas 
yra susiję su Lietuvos kultūra, jos ūki
niu gyvenimu ir tt. Šio tomo (jis būtų 
aštuntas) suredaguoti pakviestas Dr. V. 
Maciūnas. Nežiūrint kai kurių persitvar
kymų, Liet. En-jos leidykla Bostone yra 
pasiryžusi ištesėti savo pasiryžimą ir iš
leisti numatytus 20 LE tomų. Neseniai LE 
leidėjas J. Kapočius Bostone, Mass, enci
klopedijos reikalams nupirko namus ir 
juos pagrindinai atnaujino, talkininkau
jamas bostoniškių liet, inžinierių.

Gabija 50 metu spaudos ir 10 metų 
tremties sukakčiai atžymėti išleido lite
ratūros metrašti, redaguotą J. Aisčio ir 
Sp. Zobarsko. Iliustravo dail. P. Lapė. 
Metraštis turi 550 psl. Jame su nauja 
dar niekur neskelbta kūryba, išskyrus ke
lis veteranus, dalyvauja 70 lietuvių auto
rių. Tai stambus įnašas į lietuvių litera
tūrą. Apskritai, tenka pasakyti, kad lie
tuviai rašytojai įr leidėjai, nepaisydami 
nepalankių sąlygų, rodo, palyginti, gyvą 
veiklą.

JAV labai šiltai sutiktas neseniai pasi
rodęs prof. Igno Končiaus lietuviškų dro
žinių albumas. Skaudūs profesoriaus iš
gyvenimai, ypač po Červenės žudvniu, 
kur jis lyg per stebuklą išliko gyvas, ir 
žiauri pavergtos lietuvių tautos buitis 
taip pat atsispindi ir minimajame albume. 
Darbas atliktas su didžia meile kenčian
čiam gimtajam kraštui. Čia rasime gau
siai stilizuoto liaudies meno, eksnresio- 
nistinės kūrybos, įspūdingų fotografijų, o 
svarbiausia tragiškai niaurūs motyvai — 
žemaičių koplytėlės, kryžiai, rūpintojė
liai, antkapiai. Albumo pratarmėje prof. 
Ignas Končius taip rašo: „Koplytėlėse, 
kryžiuose telkiasi žemaičių menas, savo
tiškas, pakankamai tolimas bet kuriai

MIRĖ INŽ. J. ANDRIUKAS
Mus pasiekė liūdna žinia, kad š.m. sau

sio 15 dieną Amerikoje, Milford mieste, 
Delaware, mirė Dipl. inž. Jonas Andriū- 
nas.

Kilęs iš Dusetų valsč., Utenos apskri
ties, inž. J. Andriūnas aukštuosius techni
kos mokslus išėjo Rusijoje, 1917 metais 
gaudamas Petrapilio Technologijos Insti
tuto diplomą. Dar būdamas studentu pra
dėjo dirbti technikos srityje, tuo būdu pa
pildydamas teoretines ži.nias praktišku 
patyrimu. Tuoj po I pasaulinio karo grįžo 
į Lietuvą ir netrukus įsijungė į darbą 
krašto ūkio atstatymo srityje. O to darbo 
karo nuniokotoje Lietuvoje netrūko, tuo 
labiau — jaunam ir energingam inžinie- 
rui.

Kauno miestas, kuriame inž. J. Andriū
nas po karo apsigyveno, turėjo pakeisti sa 
vo išvaizdą. Lenkams okupavus Vilnių, iš 
mažai žinomo provincijos miesto, Kaunas 
turėjo virsti jaunos valstybės laikinąja 
sostine. Čia inž. J. Andriūnas įdėjo visą 
savo sielą, organizuodamas miesto tvar
kymo darbus ir prižiūrėdamas visą eilę 
statybų, daugiausia miesto kanalizacijos 
ir vandentiekio srityje. Dirbdamas Kauno 
miesto savivaldybėje, inž. J. Andriūnas 
ilgą laiką bendradarbiavo su inž. S. Kai
riu, eidamas kanai, ir vandentiekio staty
bos darbų vykdytojo pareigas. Jam vado
vaujant, 1928-1930 metais buvo pastatyta 
Eigulių vandentiekio stotis, paklotas mies 
to vandentiekio tinklas ir išplėsta kanali
zacija. Vėliau, prof. S. Kairiui perėjus 
dirbti į V. D. U-tą, inž. J. Andriūnas bu
vo paskirtas K.M.S. Kanalizacijos ir Van
dentiekio įmonės direktorium.

Inž. J. Andriūnas, dėl jo atviro būdo, bu 
vo labai mėgiamas visų bendradarbių ir 
darbininkų. Būdamas didelis patriotas, 
rūpinosi lietuvių kalbos grynumu. Darbo
vietėse susidurdamas su darbininkais mo
kė juos lietuvių terminologijos, tuo būdu 
keldamas darbininkų pasikalbėjimų lygį. 
Daug prisidėjo prie technikinio personalo 
paruošimo, vakarais mokytojaudamas 
Aukštesnioje Technikos Mokykloje ir bū
damas ilgamečiu tos mokyklos Dirbtuvių 
Vedėju.

Begalo mėgo gamtą, ir dar daugiau — 
ežeruotas Dusetų apylinkes. Atitrukda
mas nuo darbo mėgo medžioti ir buvo Me 
džiotojų D-jos pirmininku, nuolatiniu visų 
didesnių medžioklių Lietuvoje dalyviu. 
Nepriklausė jokiai politinei partijai, bet 
nemėgo komunistų.

Laike pirmosios bolševikų okupacijos 
buvo pašalintas iš tarnybos K.M.S-bėje ir 
išgyvendintas iš nuosavų namų Parodos 
gatvėje. Jo sūnus, tuo metu buvęs kariuo
menėje, buvo deportuotas j Sov. Sąjungą. 
1944 m. liepos mėn., bolševikams antrą 
kartą užimant Lietuvą, inž. J. Andriūnas 
su šeima (žmona ir dukrele) persikėlė i 
Turingiją. 1945 metais turėjo dar kartą 
keltis toliau į Vakarus, kada Amerikie
čių kariuomenė užleido tą Vokietijos dalį 
bolševikams. Gyvendamas Hannau stovyk 
loję, mokytojavo technikos kursuose ir 
vėl tvarkė dirbtuvę.

Tremtyje būdamas niekad nenustojo vii 
ties, kad neužilgo vėl grįšime į tėvynę Su 
tokiomis viltimis 1949 metais persikėlė į 
Ameriką, sakydamas, kad tai būsiąs tik 
„persėdimas bendroje kelionėje n ■mus“. 
Netikėta mirtis neleido realizuotis šio di
delio Lietuvos patrioto svajonėms. Velio
nis paliko liūdinčią žmoną ir dukreię, ku
ri būdama Vokietijoje išėjo medicinos 
mokslus.

Tegu būna jam lengva laisvos ir svetin
gos Amerikos žemelė.

J. Vilčinskas.

svetimai įtakai. Juose gali išskaityti že
maičio jautrią širdį, lakų mintijimą, su
manų nagingumą, gilią pakantą“.

įžymioji vokiečių Herderio leidykla 
yra jau surinkusi ir netrukus išleidžia 
prof. A. Maceinos vokiečių kalba „Das 
Geheimniss der Bosheit“. JAV angliškai 
išleista Vytauto Bielajaus paruošta lie
tuviškų pasakų ir legendų knyga „The 
Evening Šong“. Išleido pats autorius.

Jau išėjo iš spaudos Igno Končiaus al
bumas „Medžio Drožiniai Gimtajam Kraš
tui Atminti“. Leidinys meniškai apdoro
tas. Jame sudėta 100 kryžių ir koplytėlių 
drožinių. Kaina 5 doleriai.

JAV yra per 16.000 rašytojų. Iš jų tik 
apie 200 gauna gerus honorarus. Dabar 
ypatingą pasisekimą turi atsiminimai, bio 
grafijos, autobiografijos. Romanų išperka
ma tris kart mažiau nei kitų prozos da
lykų. Vieni tvirtina, kad romanas jau 
merdi, kiti gi sako, kad romanas nemirė 
ir nesirengia mirti, tik jam reikia „lite
ratūrinių vitaminų“. Savaime supranta
ma, kad tie „vitaminai“ yra naujų kelių 
jieškojimas.

„SOCIALISTINI" STATYS A
Kaip ir didžiausiam melagiui kartais iš

sprūsta teisybės žodelis, taip ir sovietinėje 
spaudoje kartais užtinkame žinutę ar straip 
snelį, kuris atskleidžia pilkos sovietinės tik 
rovės dalelę. Štai š. m. spalio mėnesio vie
noje laidoje „Tiesa“ pati rašo, ko verta 
socialistinė statyba ir ko verti patys staty
bininkai.

„Nieko nepasakysi, gražias kiaules išau
gina Joniškio rajono Stalino vardo kolū
kyje.. O paršiukai kokie žvalūs, gražūs — 
širdis džiaugiasi pasižiūrėjus. Tik vienas tų 
paršiukų, tas, kur riestu snukučiu, iš visų 
išsiskiria. Visi paršai, kaip paršai, o šitas 
tripsena, nosį užrietęs, ir kriuksi, giriasi:

— Kas man ta nauja kiaulidė, aš ją tik 
bring'st, ir sugriausiu. Va, pažiūrėkit...

Riestasnukis kriukt, į cementinę pertva- 
,rą stukt, pertvara ir subyrėjo j gabalus. 
Mažesnieji paršiukai žviegdami išdūmė pro 
duris — ką tu su tokiu, iš tikrųjų, ims ir 
sugriaus visą kiaulidę.

Gal mes čia truputį ir netiksliai viską 
atvaizdavome. Ir kolūkio pirmininkas Vait 
kus sako, kad gal šiek tiek netiksliai. Kad 

kolūkyje kiaulės gražios, čia, atrodo, tiesa. 
Kad Joniškio statybos aikštelė Nr. 7 ko- 
lūkye pastatė naują kiaulidę — čia tikra 
teisybė. Kad statant kiaulidę vien tik vi
daus pertvarų stulpeliams buvo sunaudota 
3,5 tonos cemento — tikrai taip buvo. Bet 
kad vienas paršas būtų visas pertvaras su
griovęs — pilnai neįrodyta. Kiaulių šėrėjos 
sako, kad pertvaros sugriuvo savo noru, 
tada, kai visi paršeliai buvo išėję pasivaikš 
čioti į lauką.

Kolūkio pirmininkas iš anksto perspėjo 
statybos aikštelės inžinierių Baltušką, kad 
stulpelius pervaroms šitaip negalima staty
ti — sugrius. O inžinierius atrėžė:

— Manęs nemokyk, aš pats žinau, ką 
darau...

Iš tikrųjų, tokių brokdarių nėra ko mo
kyti — prieš juos reikia imtis griežtesnių 
priemonių.

Šiaulių statybos aikštelės Nr. 4 vadovai 
gali užsigauti apie tai paskaitę: „Argi taip 
jau viskas ir griūva, ką pastatome?“ Pada
rysime pataisą: Žagarės rajono „Spartuo
lio“ kolūkyje karvidės pamatai iš tiesų pa

tys nesugriuvo. Juos reikėjo sugriauti kaip 
netinkamus. Kolūkis vien tik už darbą su
mokėjo keliolika tūkstančių rublių, o kur 
dar statybinės medžiagos... Aikštelės vir
šininkui išeina maždaug pagal senovišką 
suktinį: „Tie sugrius, kiti bus, manęs jau
no čia nebus“...

Neteisinga būtų kalbėti apie šių staty
bos aikštelių darbą. Juk jų statybos kolū
kiuose trestas turi ir daugiau. Reikia, taip 
sakant, visapusiškai prie klausimo prieiti.

Pabandykime prieiti dar iš vienos pusės. 
Kauno statybos aikštelė Nr. 2 statė Kybar 
tų rajono kolūkiui „Už taiką“ kiaulidę. 
Darbų vykdytoju čia buvo Leonavičius.

Kolūkiečiai skubėjo, sušilę vežė akme
nis kiaulidės pamatams. Kaip gi neskubė
si, daugiau "bus naujų gyvulininkystės pas
tatų, daugiau bus ir gyvulių. O Leonavi
čius aplink vaikščioja ir net rankas trina 
iš džiaugsmo.

Gauna kolūkis po kiek laiko iš Kauno 
statybos Nr. 2 viršininko Jokūbausko sąs
kaitą: už akmenų suvežimą kiaulidės pa
matams — paklokite, brangūs kolūkiečiai, 
grynais pinigais 4387 rublius.

Čia jau ne juokais triukšmas pakilo:
— Mes stengėmės, akmenis yežėm, o da 

bar kažkokiems sukčiams už nedirbtą dar
bą pinigus mokėk, — piktinosi kolūkiečiai.

. Prasidėjo aiškinimas. Tresto vadovai, 
vyr. buhalteris Kemeklis niekaip negali su
rasti kaltininko. Pasirodo, kad kiaulidę 
baigė statyti naujai sukurtoji statybos aik
štelė Nr. 8, viršininko Šukio vadovaujama. 
Tresto vadovai niekaip negali dabar išriš
ti tokio, pamanykit, painaus klausimo — 
Šukys ar Jokūbauskas padarė neatlikto 
darbo prirašymą.

■— Šukį mes jau nuėmėm nuo darbo, — 
aiškina tresto vadovai.

Pasirodo, kad abu labu tokiu.. Šukys 
vadovavo aikštelei „neakivaizdiniu“ būdu, 
gyvendamas Kaune. Sienų tiesumą jis daž
nai matuodavo žiūrėdamas per stikliuko 
dugną, nusikalstamai sužlugdė statybos dar 
bus.

— Ir griežtą, tur būt, įsakymą atleisda
mi parašėte. Kad ir kiti žinotų... — teirau
jamės mes.

Tresto vadovai truputį sumišę:
— Tai kaip čia pasakius...
O įsakyme vsai gražiai pasakyta — Šu

kiui suteikiamos eilinės atostogos, ir po to 
jis atleidžiamas iš pareigų pagal savo pa
ties prašymą...

Be abejo, apsileidėliai, girtuokliai ir suk
čiai kai kuriose statybos aikštelėse tokiu 
tresto maloningumu ir gailestingumu di
džiai patenknti. Nepatenkinti tik kolūkie
čiai. Ir kaip gi jie bus patenkinti, jeigu 
trestas kolūkiniame kaime 8 mėnesių sta
tybos darbų planą įvygdė tik 69,2 proc.

Jeigu statybos objektas statomas kreivai, 
tai subjektas, kuris tikrina darbą, turi sto
vėti ant kojų tiesiai -t- kitaip nieko neišeis. 
Tuo tarpu tiek treste, tiek eilėje statybų 
aikštelių nelabai šio nuostato paisoma. Ir 
pats tresto valdytojas Petrokas, būdamas 
komandiruotėse, vikriau moka stiklelį ant 
stalo pastatyti, negu, sakysim, karvidę ar 
kiaulidę. Apie jo sugebėjimą vadovauti jau 
vien tik plano įvykdymo skaičiai pakanka
mai aiškiai kalba, pridėti čia nėra ko“.

Nieko sau šeimininkavimas ir nieko sau 
statyba. Tikrai, Lietuvos okupantui ir mas 
kolbemiams ne ūkininko gerbūvis rūpi, o 
jo engimas ir girtuokliavimas iš jo kišenės. 
Ak, išmintingiausioji, neklaidingiausioji ir 
galingiausioji motina partija nepaprastai 
gailestinga savo sūneliams. Ji žino ką da
ro, ir niekam pavergtoje Lietuvoje nevalia 
ją kritikuoti.

Z
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M. BAJORINAS DALYVAVO 
VLIKo VYKD. TARYBOS POSĖDYJE
PLB Krašto V-bos ir DBLS pirminin

kas M. Bąįorinas, viešėdamas Vokietijoje, 
turėjo ilgesnį pasitarimą su Vokietijos 
K.V. pirmininku P. Zunde ir vėliau su 
Vliko Užsn. Tarnybos valdytoju Dr. Kar
veliu.

M. Bajorinas taip pat dalyvavo Vykd. 
Tarybos plenumo posėdyje, kuriame pla
čiau aptarti laisvinimo talkos klausimai 
apskritai ir taip pat atskiruose kraštuose. 
Posėdžio metu apsvarstytas peticijos Jngt. 
Tautoms klausimas, turinys ir taip pat 
būdai supažindinti su Lietuvos byla vals
tybes, kuriose lietuvių beveik nėra. (Tur
kija, Graikija ir kit.).

Svarstyta taip pat spaudos, organizaci
jų, Eltos biuletenio anglų kalba leidimas. 
Visais šiais klausimais prieita visiško su
sitarimo. Be to, DBLS pirmininkas susi
tarė su Vykdom. Taryba dėl skolos Tau
tos Fondui sutvarkymo, šį reikalą Vykd. 
Taryba sutikusi rekomenduoti Vlikui pri
imti.

Posėdžių metu Vykd. Tarybos nariai su 
pažinidino bendruomenių pirmininkus su 
Vliko veikla ir vidaus organizaciniais rei
kalais.

Posėdžiui pirmininkavo VT pirminin
kas Žalkauskas, dalyvaujant Užsn. Tar
nybos valdytojui Dr. P. Karveliui, Inf, 
Tarybos valdytojui Gelžiniui ir Vliko pir
mininkui Mons. M. Krupavičiui.

Nottinghamo Apygardos skyriai jau iš 
anksto pradėjo rengtis 16 Vasario minėji
mams. Apygardos Valdybai tarpininkau
jant, skyriai susitarė pasiskirstyti šešta
dieniais, kad galėtu vieni kitus aplankyti, 
surengiant ekskursijas.

Vasario 5 d., šeštadienį, Mansfieldo 
skyrius pirmasis pradeda minėjimą. Mi
nėjimas pradedamas pamaldomis. Links
moji dalis įvyksta vakare.

Vasario 12, šeštadienį, Corby skyriaus 
valdyba švenčia Nepriklausomybės šven
tės sukaktį.

Vasario 19 d., Derbyje energingasis n. 
Vaitkevičius, ............. ‘ ‘
valdybai, rengia ta proga kažkokią staig
meną.

Vasario 26, 
skyriaus valdyba rengia Nepriklausomy
bės šventės minėjimą. Vietos vaidybos 
grupė suvaidins p. Kiburo naujai para
šytą veikalėlį „Svetimas šaligatvis“.

Kiekvienas Nottinghamo skyrius smul
kesnę Nepriklausomybės šventės minėji
mo programą paskelbs atskirai.

Kaip kiekvienais, taip ir šiais metais, 
Derby skyrius rengia Nepriklausomybės 
šventės minėjimą vasario 19 d., šeštadie
ni. Minėjimo programą derbiečiai atliks 
savo meninėmis pajėgomis. Šį kartą der
biečiai stato p. K. Vaitkevičiaus stambes
nį veikalą „Dvi širdys“. Veikalo siužetas 
paimtas iš mūsų liaudies dainos — „Ša
lia kelio vieškelėlio stovi juodas kryžius“.

Po vaidinimo šokiai, loterijos ir kitos 
pramogos.

PABĖGĖLIU PROBLEMOS

talkininkaujant skyriaus

šeštadienį, Nottinghame

WOLVERHAMTONAS
Vasario 12 d„ 6 vai. v., George Kote

lyje rengiamas
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

Tą pačią dieną sporto klubas „Vytis“ 
švęs savo veiklos vienerių metų sukaktį.

Programoje: Stalo teniso rungtynės, 
minėjimas ir vakare šokiai. Šokiams gros 
geras džazbandas, o pertraukų metu nlo- 
štelių muz'ka. Baras veiks iki 11 vai. Pa
baiga 12 vai. Visus artimų ir tolimų apy
linkių lietuvius maloniai kviečiame apsi
lankyti.

MANSFTELDAS
DBLS-gos Mansfieldo skyrius rengia 

Nepriklausomybės šventės m’nėjimą, š.m. 
vasario mėn. 5 d., šeštadienį, su tokia 
programa: 5 vai. pamaldos (St. Philips 
bažnyčioje), 6.30 kun. J. Kuzmickio pas
kaita „Victoria Hotel“ patalpose. Po to 
linksmoji dalis: loterija, šokiai ir žaidi
mai iki 11 vai. Veiks geras baras. Malo
niai kvieičame ir laukiame svečių iš visų 
apylinkių. Prašome šį kartą aplankyti šį 
mūsų rengiamą minėjimą ir pasilinksmi
nimą.

Skyriaus Valdyba.

BIRMINGHAMAS

pa-

Sporto Klubo Valdyba.

Gražioje tarp parkų vietoje, geras su
sisiekimas, netoli centro, jaukus

APSIGYVENIMAS VIENGUNGIAMS 
be patarnavimo. Teirautis: 
Čonstace Rd. Birmingham 5

žy- 
apie

LIETUVIŲ NAMAI IR 
LIETUVIŠKUMAS

PROF. S. ŽYMANTAS KALBĖJO Į 
LIETUVĄ PER ROMOS RADIJĄ

DBLS Centro Valdybos vice-pirminin- 
kas ir egzilų liberalų komiteto sekreto
rius, prof. S. Žymantas, atstovavęs sovie
tų pavergtų tautų liberalus egzilus įvy
kusiame Liberalų International. Vykd. 
Komiteto posėdžiuose, Romoje, sausio 11 
d. buvo pakviestas Romos radiofono 
sakyti pranešimą Lietuvai.

Ilgoje ir turiningoje kalboje prof, 
mantas klausytojams nupasakojo
laisvojo pasaulio pastangas išsilaisvinti 
nuo komunizmo grėsmės ir tuo pačiu iš
laisvinti komunizmo aukas, jų tarpe ir 
Lietuvą. Kalbėtojas plačiau supažindino 
su Liberalų International. Komiteto veik
la, kuri kelia ir remia pavergtųjų kraštų 
išlaisvinimo reikalą.

Pabaigoje kalbėtojas perdavė pavergtie 
siems broliams D. Britanijos lietuvių var
du linkėjimus ir sveikinimus.

Prof. Žymantas Liberalų International. 
Komiteto posėdžiuose, kurie vyko sausio 
7-8 d.d., atstovavo lietuvių, ėstų ir latvių 
liberalus.

CARE PAKETĖLIAI
Gautuosius per BALFą Care paketus 

šiomis dienomis DBLS-gos raštinė išsiun
tinėjo tiems skyriams, kurie buvo prisiun 
tę sąrašus.

Londone gyveną lietuviai, reikalingi 
šios paramos, prašomi atsiimti Care 
ketėlius iš S-gos raštinės, Lietuvių 
muose, 1, Ladbroke Gardens, W.U.

pa-
Na-

SPAUDOS BALIUS
Šį šeštadienį, sausio 29 d., Lietuvių 

Namuose, 1, Ladbroke Gardens, 
„Europos Lietuvio“ Redakcija 
spaustuvės Kolektyvas 
SPAUDOS BALIŲ.

Lietuviškos spaudos 
tintoja D. Daunoraitė

Koncertinę baliaus
dainininkai — J. Liustikaitė ir B. Povi- 
lavičius.

Baliaus pradžia — 6 vai. vakaro.

W.11, 
ir Nidos 

rengia tradicinį

mugę rengia pla
it p. Daunorienė.

programą atliks

COVENTRIECIAI 
ATVYKSTA LONDONAN

Į šį šeštadienį įvykstantį Spaudos balių 
skaitlinga ekskursija, vadovaujama Co- 
ventrio skyriaus pirmininko J. Kazlaus
ko, atvyksta Londonan. v

Be coventriečių 
lyvaus svečiai iš 
hamptono, Derby, 
vietovių.

ekskursijos, baliuje da 
Nottinghamo, Wolver- 
Buckminsterio ir kitų

* * 
REIKALINGA PADAVĖJA

Lietuvių Namų barams reikalingo lie
tuvaitė — padavėja, mokanti angliškai. 
Raštu arba asmeniškai kreiptis į L. Namų 
B-vę, 1, Ladbroke Gardens, London W.ll

P. JARĄ ALKIMAVIČIŲ
ir

p-Ię ROMĄ DUOBAITĘ, 
sukūrusius šeimos židinį, laimingo 
gyvenimo linki

Irena, Vytas Turūtai 
ir Šalkauskų šeima 

Toronto.

Lotynų patarlė sako: De gustibus 
non disputandum ėst (dėl skonio 
nesiginčijama).

Tačiau vargas tam, kas norėtų šią pa
tarlę naiviai ir primityviai aiškintis pa
raidžiui.

Senovės romėnai buvo dideli estetai. 
Jie puikiai žinojo, kas yra skonis ir kur 
yra estetinė riba, kurios paržengti neva
lia. Todėl nenuostabu, kad jų tautinė iš
mintis sukūrė ir aną patarlę. Nesiginči
jama dėl skonio ribos, nes estetika turi 
savo dėsnius, kurių peržengimas padaro 
betkokią diskusiją neįmanomą.

Prieš keletą metų miręs vienas žymiau
sių baleto šokėjų, garsiosios Diagilevo ba- 
letinės grupės narys Nižinskij mėgo kar
toti, kad „Reikia ne gero skonio. Reikia 
tik skonio!“

Labai teisingai, nes skonis yra žmogaus 
vidinės kultūros, estetinio jausmo ir išsi
lavinimo išdava ir jis prasideda tam tik
roje universalinėje estetikos riboje. Že
miau tos ribos yra neskonis, estetinio 
jausmo stoka. Augščiau tos ribos — tobu
lumui nėra galo.

Seniau mano gimtinėj, Žemaičiuose, 
piemenukai ir mergičkos sakydavo: „Kas 
raudona, tas gražu, kas saldu tas ir ska
nu“. Taip sakydavo piemenys ir mergič
kos, bet kiek 'dėl to saldumo, tai, išrausus 
bent dešimtį samanių lizdų ir prisičiul- 
pus medaus, jau ir saldu pasidarydavo 
jiems neskanu, o tikroji musų liaudies 
skonio bei estetinio jausmo išraiška — 
ne piemeniškas raudonumas, bet nuosta
baus grožio ir skonio smūtkeliai, koply
tėlės, kryžiai, svirnų durys ar galiniai sto 
gų kraikai.

Ir kai kurioje mūsų kaimo troboje ap
tikdavome pakabintus sienose spalvomis 
rėkiančius spaudinius, vaizduojančius „ja 
ponų vainą“, pasidarydavo graudu, ne
skanu ir gaila, kad jie čia įsibrovė — tie 
pigūs ir šlykštūs miestiškos industrijos 
gaminiai. Jiems ten ne vieta.

Liaudis savo įgimtąjį skonį ir estetinį 
jausmą reiškia savo meniniais kūriniais, 
išdirbiniais, tačiau, susidūrusi su pigiais 
miestiškos industrijos efektais ji noriai jų 
stveriasi ir kasdieniame gyvenime daž
niausia neįstengia surasti reikiamų krite
rijų dalykų grožiui vertinti.

Dažnas inteligentas irgi to neįstengia; 
Ir savo asmeniniame gyvenime, formuo
damas savo artimiausią aplinką (čia tu
riu galvoje pastovias, vadinamas norma
lias, sąlygas), jis neretai irgi ją sutvarko 
pagal savo „skonį“, kuris yra žemiau uni
versalinės estetinės ribos. Tačiau tai gry
nai jo asmeninis reikalas, čia negalima su 
juo dėl jo skonio ar neskonio ginčytis, 
jam sakyti, kad jo namas ar butas įreng
tas neskoningai.

Visiškai kitas klausimas, kai reikalas 
liečia visuomeninį objektą — kurios orga 
nizacijos, draugijos ar tautybės namus. 
Čia universalinės estetinės ribos peržen
gimas žemyn yra dalykas apgailestautinas 
ir tuo atveju neskoningumo šešėlis krinta 
ne tik ant namų tvarkytojų, bet ir ant 
visos organizacijos ar tautinės grupės, ku
rią tas objektas reprezentuja.

Po šios kiek ilgėlesnės įžangos prieinu 
prie konkretaus, čia man rūpimo atvejo.

JAU PATS LAIKAS UŽSIPRENUMERUOTI

EUROPOS LIETUVI
VISAME LAISVAJAME PASAULYJE SKAITOMĄ VIENINTELĮ NE
PARTINĮ INFORMACIJŲ IR KULTŪROS LAIKRAŠTĮ!

Tai — naujieji Lietuvių Namai Londone, 
šiuo metu naujuosiuose Lietuvių Na

muose vykdomas vidaus remontas. Jis jau 
gerokai pasistūmėjęs. Tiek, kad galima 
gana aiškiai matyti, kuria kryptimi ir ku
riuo pobūdžiu jis vykdomas. Savaime, 
čia bus kalbama tik apie visuomeniškąją 
Namų dalį, vadinasi, apie reprezentacinės 
viešojo naudojimo patalpas. Iš jų yra jau 
atremontuota salė, didelis atsarginis (tin
kąs priėmimas, pobūviams) kambarys ir 
baras bei baro tęsinys, galįs tarnauti, 
kaip irgi kambarys priėmimams, pobū
viams ar kavinei įrengti.

Pasižiūrėkim, kaip jie atrodo, juos at
remontavus. Salė — nudažyta žalsva spal 
va. Salės durų staktos, lango rėmai ir kt. 
mediniai įrengimai „nupėckioti“ šviesiai 
rožine saldainine spalva. Kandeliabrai, 
sieniniai lempų laikytojai — baltai-rau- 
doni su stikliniais karuliukais — „dzin
guliukais“. Lango užuolaida — seno auk
so spalvos (labai nebloga, tik jau ne šio
je spalvų kakofonijoje).

Negi tenka čia dėstyti, kokie yra spal
vų derinimo dėsniai, kurios spalvos deri
nasi, o kurių sugretinimas sukelia dantų 
gėlimą?

Tai išsiaiškinti turėjo L.N. tvarkytojai 
prieš vykdydami remontą. Ir vienintelis 
geriausias tam kelias — sukviesti daili
ninkų (tokių esama, net pačiuose L.N. 
gyvenama) komisiją ir jai pavesti supla
nuoti estetinę remonto pusę.

Priėmimų ar pobūvių kambarys — raus 
vai-pieniškos spalvos sienos, mėlynai ža
lios ryškios spalvos atbrailos ir dar ryš
kesnės spalvos židinys bei kt. Tam ap
vainikuoti — penkia ar šešiaspalvė, mar
ga, dangų siekiančių spalvė be piešinio 
balsu rėkianti užuolaida.

Dėl šio kambario įrengimo skonio irgi 
ginšytis netenka, nes jis įrengtas žemiau 
būtiniausios estetinės ribos. Stačiai: take 
it or leave it.

Panašiai ir su baru bei baro tęsiniu. 
Ir ten nei sienų bei atbrailų, nei užuolai
dų spalvos nesuderintos — pjaunasi, su
kelia neskonį, nejaukumą ir norą ko grei
čiausia iš tos disharmonijos pasitraukti.

Tiek dėl vykdomo remonto grynai este
tinės pusės. Antras, nemažesnės svarbos, 
reikalas yra tų patalpų lietuviškumas. 
Kas jose yra lietuviško? O gal jie bus nu
kabinėti ir nustatyti tais lietuviškais 
pseudo-liaudiškais raižiniais ir kt., kurie 
taip neblogai ir stilingai puošė senųjų 
namų salę ir raštinę, tarnavusią tarpais 
ir, kaip priėmimų kambarys? Gal šitaip 
io_s bus „sulietuvintos“? Jeigu taip, tai 
būtų žygis, šaukiantis dangaus keršto. Tai 
bųtų tų lietuviškų emblemų, sukurtų ga
bių lietuviškų rankų, išniekinimas — dė
ti juos į trečiaeilio restoraniuko ar tokios 
pat šokių salės pavyzdžiu išdekoruotas 
patalpas.

Taigi, turbūt, ne. O jei ne, tai kur yra 
š'ose viešiausio naudojimo patalpose (sa
lė, baras, priėmimų, pobūviu, kambariai) 
lietuviškoji dvasia, lietuviškas charakte
ris, lietuviškas stilius? Kuriais galima 
būtu ir patiems pasidžiaugti ir svetim
taučiui su pasitenkinimu, jei ne su pasi
didžiavimu parodyti.

Lietuvių Namų salė nėra vien šokių 
salė. Ten vyksta ir, turbūt, vyks susirin
kimai (mūsų, o gal kartais ir svetimtau
čių, kaip senuosiuose namuose), musų 
tautinių, valstybinių ir kitokių švenčių 

> minėjimai, suvažiavimai ir kitokie atve
jai. Kaipgi tenka ir teks mums tais atve
jais jaustis, sėdint internacionalinio tre
čios rūšies dancingo pobūdžiu išpuoštoj 
salėj, po stikl’niais karuliukais-dzingu- 
liukais? Tik jau ne jaukiai ir ne lietuviš
koj aplinkoj.

Kalbėdamas apie patalpų lietuviškumą 
ir lietuvišką jų stilių, toli gražu neturiu 
gaivoje būtinai visur jose prikabinėti 
tautinio pobūdžio dalykus ar visus kam
pus nustatinėti smūtkellais ar tautinių 

, drabužių lėlėmis (tie dalykai irgi labai

Paskutiniomis žiniomis, šiuo metu Vak. 
Vokietijoje gyvena 11.263.800 pabėgėlių, 

tremtinių, evaauotųjų ir užsienieč.ų. At 
bėgantiems iš Ryt. Vokietijos pabėgėliams 
priimti nustatyta nauja procedūra. Šiuo 
metu- Berlyne yra apie 35.000 nelegaliai 
jame gyvenanč.ų atbėgėlių, negavusių o- 
ficialaus pabėgėlio statuso. Dabar jų pa
dėtis iš naujo pertvarkoma. Daugumas 
atbėgėlių, bent apie 90%, yra iš vak. Ber 
lyno nuskraidinti į Vak. Vokietiją.

Vak. Vokietijos fed. parlamentui (Bun
destag) svarstant klausimą, kaip reiktų ____ ________ ___  ________ ______
pabėgėlius ir vokiečius tremtinius įjung- vinėjami nauji pasai, vokiečių paruošti 
ti Vak. Vokietijoje į normalų gyvenimą, ---- ' ”” "" ——-—
pabėgėlių reikalams ministeris prof. Ober 
laenderis nušv.etė, kokių vyriausybė turi 
planų jos probelmai išspręsti. Numatoma 
iš Schleswig-Holsteino, Žemut. Saksonijos 
ir Bavarijos, kur yra susidarę didesni pa
bėgėlių kiekiai, baigti perkeldinimą iš vi
so jų 915.000 į kitas Vokietijos sritis, ku
rios neturi tiek daug pabėgėlių. Dar apie 
70.000 pabėgėlių iki metų pabaigos bus 
įkurdinti pastoviuose būstuose. Jei Vak. 
Vokietijoje bus sukurta kariuomenė ir ji 
pati apginkluota, tai smarkiai pakils dar
bo jėgos pareikalavimas. Galvojama 
įsigabenti italų darbininkų.

Paskiausiomis žiniomis, susitarta 
Vokiečių Raud. Kryžių repatrijuoti į 
kieti ją iš Lenkijos arba lenkų užimtų 
čių iš viso daugiau kaip 100.000 vokiečių.
1955 m. numatyta repatrijuoti 40.000, o
1956 m. kiti 62.000. Pirmoji repatrijuotų 
grupė jau atvyko į Vak. Vokietiją. Šia re-

V. T. 10, patrijacija siekiama trijų tikslų: Lenkiją 
atpalaiduoti nuo socialinės naštos, nes tuo 
būdu nereiks išlaikyti senų ir ligotų žmo
nių, kurie dabar galės susijungti su savo 
šeimų nariais Vokietijoje, sumažinti gy
ventojų pasipriešinimą prieš komunizą, 
nes vokiečiai buvo kaip tik priešiškai nu
siteikę kom. režimui, ir trečia — tada, ti
kimasi, lengviau vyks lenkinti vokiečių 
sritis rytuose, kurios buvo užimtos lenkų. 

Europos Tarybos specialus įgaliotinis ir 
dabartinis prancūzų parlam. pir. Pierre 
Schneiter apvažiavo daugelį Europos kraš 
tų, studijuodamas pabėgėlių ir gyventojų 
pertekliaus problemas ir susipažino su gy 
venimo sąlygomis tų kraštų, kur būtų ga
lima minimuosius pabėgėlius perkelti ir 
įkurdinti. Paskiau jis žada pateikti konk
retų jų perkeldinimo planą. Tam tikslui 
siūloma sukurti investicijų fondą arba ______ _______________ __
banką, turinčius paremti pinigiškai tuos besudarys nenugalimos kliūties imigraci- 
kraštus, kurie įsileis daugiau pabėgėlių. TA” TI *—Xi-1- —>-----
Pats Schneiter daugiau pasisako už pabė
gėlių įkurdinimą atskiruose pačiose Eu
ropos kraštuose. Dar būdamas prancūzų 
sveikatos ministeriu, jis norėjo prancū
zams įlieti naujo kraujo nauja emigrantų 
srove, tačiau tada jo planas nepraėjo. Vis 
dėlto jo galutinę nėra palaidojęs ir dabar 
reiškia nuomonę, kad pabėgėlių pertek
liaus dalį galėtų pasiimti tie patys pran-

cūzai, švedai, norvegai ir kt. Pabėgėlių 
šios rūšies įkurdinimui finansuoti jis ne
mano, kaip kiti, išmaldos prašyti JAV, 
bet reikalingą pinigų sumą suorganizuoti 
iš Europos valstybių. Tačiau kiti pabėgė
lių žinovai skelbia, kad iš Europos per 
artimiausius kelerius metus turi išvykti 
bent 3-5 mil. žmonių, jei nenorima, kad 
dėl žmonių pertekliaus joje prasidėtų ašt
resnė krizė.

Jungtinių Tautų Pabėgėlių Reikalams 
Augštasis Komisaras savo formacijų biu
letenyje skelbia, kad Vokietijoje jau išda-

net

per 
Vo- 
sri-

pagal 1951 m. VII. 28 pasirašytąją sutar
tį. Jie išduodami pirmoj eilėj tiems, kurie 
nori išvykti į kitą kraštą, taip pat pasira
šiusį minimąją sutartį. Ta proga komisa
ras nurodo, kad vad. Londono pasai nėra 
nė kiek blogesni ar menkesnės vertės už 
kelionių pasus, išduodamus vokiečių įs
taigų pagal 1951 m. sutartį. Komisaras ti
kisi, kad su laiku visi pabėgėliai turės 
šiuos naujos rūšies pakus.

Ženevoje baigė savo posėdžius Tarpvy
riausybinis Komitetas Migracijai iš Eu
ropos Skatinti (ICEM), Priimta 1955 m. 
emigracijos programa į užjūrius. Komite
to lėšomis numatyta pergabenti 143.320 
asmenų, kurių pervežimas atseis 46,5 
mil. dol. Daugiausia emigrantų numatyta 
iš Italijos (58.300), paskum iš Vokietijos 
(31.100), kiek mažiau — iš Graikijos, O- 
landijos ir Austrijos. 1956 m. numatyta 
emigrantų iš Europos pervežti 174.350. 
Jų išgabenimas ir įkurdinimas atsieis 
54,7 mil. dolerių. Ateityje norima kreipti 
didesnį dėmesį į emigrantų kompaktinių 
masių įkurdinimą žemės ūkyje. Pasirodė, 
kad šioj srity neblogą pavyzdį yra davę 
vokiečiai pabėgėliai iš Banato, kurie bu
vo įkurdinti Guarapaugoje (Brazilijoje). 
Komitetas skelbia, kad 1954 m. komiteto 
pastangomis iš Europos išgabenta 120.000 
žmonių, t. y. daugiau, negu buvo užpla
nuota. J. T. Augštojo Komisaro Pabėgėlių 
Reikalams pranešime pažymima, kad 
ICEM nemažą skaičių emigrantų numato 
kurdintl Australijoje, be to, kiek daugiau 
Kanadoje ir kitur. ICEM pagal pabėgėlių 
įstatymą planuoja įkurdinti JAV-ėse iš 
viso 15.000. „N-Z.“ praneša iš Vašingtono, 
kad nauju JAV užs. reik, ministerijos pat 
varkymu palegvinamas įvažiavimas į JAV 
tiems kurie nubausti menkavertėmis baus 
mėmis. Dabar šios rūšies nubaudimai ne-

tinka savo vietoje ir netinka kitur), čia 
turiu galvoje ramias ir suderintas sienų 
spalvas, ant kurių vienur kitur tiktų pa
kabinti lietuviško pobūdžio dalykėlis, rai
žinys, emblema, nuotrauka ar paveikslas. 
Viena kita lietuviškai pastilizuota atbrai
la, krauliukiškų stiklinių „dzinguliukų“ 
vietoje, stilizuotos lelijos pavidalo laikyk- 
liai ir pan. Visa tai buvo ir dar yra gali
mumų ribose. Ar rožinės, ar pilkos, ža
lios, šviesios ar tamsios spalvos dažų kai- 
pa daugmaž vienoda.

Vadinasi, čia ne pinigų ir išgalių klau
simas, bet nusistatymo, planavimo ir nu
simanymo. Savaime aišku, vienas žmogus 
negali viską žinoti, viską mokėti, visur 
nusimanyti. Ir negalima iš kiekvieno bū
tinai reikalauti, kad jis nusimanytų es
tetikoj, spalvų derinime ar stiliuose. Ta
čiau nedaryti klaidų kelias yra paprastas 
ir nesunkus — kviestis ir klausti patari
mo žmonių, kurie vienoje ar kitoje srity
je tikrai gerai nusimano.

Mūsuose yra įsigraužęs nekoks vėžys. 
Dažnai nors ir iš geriausių intencijų plau 
kianti kritika (turiu galvoje konstrukty
vią kritiką, operuojančią faktais, o ne 
šmeižtais ir prasimanymais, nė griauna
mąją beprasmę, 
kritikuojamųjų 
kaip asmeninis 
imamas laikyti 
nori gerą darbą _ .
niekinti“, „sudirbti“, Dieve neduok, 
„posto“ nuversti. Tai nesmagi liga, 
čiau taip yra, ir tai daugelį atbaido 
viešo kritikos pareiškimo. Bukina ir šiaip 
nedidelę mūsų pilietinę drąsą sakytis at
virai ir viešai. Išdava — mūsų žmonės 
mėgsta verčiau savo tarpe pakampiais pa
kalbėti, kaip tas „atvožnas“ žydelis, kurs 
ir Skaloj...

O atsiranda mūsų tarpe ir tokių, kurie, 
slapstydamiesi už anonimų, rašo pamfle
tus, dirbančiuosius šmeižia, vagina, iš 
piršto išsilaužtas pasakas skleidžia tikrai _ 
tikslu juos suniekinti.

Nenoriu nei pakampiais kuždėti nei, 
juo labiau, nesirengiu anonimus rašyti. 
Lenkiu galvą prieš dirbančiųjų atliktus 
ar atliekamus gerus darbus, bet laikau 
savo pareiga viešai pareikšti, jeigu ma
nau, kad tą ar kitą jie dirba klaidingai ir 
netiksliai.

Amicus Plato, sėd magis arnica veritas!
F. Neveravičius

bet statomąją kritiką) 
asmenų yra priimama, 

įžeidimas. Kritikuojąs 
asmeniniu priešu, 
sugriauti, dirbantįjį

REDAKCIJOS PASTABA.

kurs 
„su- 
nuo 
Ta- 
nuo

Pasiteiravus tuo reikalu Lietuvių Na
mų administracijoje, gautas šitoksai 
atsakymas: — Galėjo būti geriau ir bus 
geriau. Reikia suprasti, kad Lietuvių 
Namų vidaus remontas dar nėra įpu
sėjęs. Antra, p. F. N. kalba apie žalią 
spalva, kurios iš viso nėra nė vienoje 
sienoje, o trečia — patalpos, kuriose 
numatyta įrengti vad. lietuviška sek
lyčia dar nė nepradėtos rengti. Alaus 
bara dekoruoti smuikeliais ir kitais 
Paud’es meno turimais dalykais, admi
nistracija nedrįsta, nes tada iš tikrųjų 
ji būtų „be skonio“...

Sakoma, kad nebaigto darbo niekad 
negalima rodyti. Taip yra ir su Lietu
vių Namų vidaus įrengimu.

jai į JAV. Iš Augštojo Komisaro Pabėgė
lių Reikalams paskiausiųjų pranešimų ma 
tyti, kad Europoje dar vis 88.000 pabėgė
lių tebegyvena stovyklose, o 350.000 netu
ri susidarę sau nei pastovaus pragyveni
mo, nei nuolatinės būstinės. Iš jų 15.000 
yra paliegėliai ir ligonys, turį gyventi iš 
išmaldos ir gaunamų pašalpų. Visiems pa 
bėgėliams įkurdinti ir asimiliuoti komisa
rui pažadėta sudaryti 12 mil. dol. fondą. 
Reikalingus pinigus paskirs Jungt. Tau
tos ir atskirų kraštų vyriausybės. Tačiau 
Vokietijoje gyvenančių pabėgėlių tautinės 
atstovybės reiškia pageidavimą, kad spre 
ndžiant pabėgėlių problemas, būtų atsi
klausta ir jų atstovų balso. Atsisakoma . 
minties ateity pabėgėlių problemą iš
spręsti tiktai emigracija. „N.Z.“ skelbia, 
kad Jungtinių Tautų 16 valstybių pasira
šė konvenciją, kuria benamiams užsienie
čiams suteikiamos didesnės teisės ir vals
tybinė apsauga. Minimąją konvenciją pa
sirašė ir Vak. Vokietija.

Įvairiems pabėgėlių klausimams tyrinė
ti yra sudaryta tam tikra tarptautinė 
draugija, sutrumpintai vadinama AER. 
Pagrindinis jos uždavinys — ne tik tirti 
neįkurdintų pabėgėlių problemas, bet ir 
jų „integraciją“ juos priėmusiuose kraš
tuose. Draugijos nariai yra išsiskirstę po 
17 kraštų. Istambule buvo sušauktas drau 
gijos ketvirtasis visuotinis kongresas. 
Prieš tai toks kongresas buvo suruoštas 
Strasburge, o šiemet numatomas sušauk
ti Helsinkyje. Draugija yra priimta i Eu
ropos Kultūros Centrą Ženevoje, ir ruo
šiamasi išleisti žurnalą „Integration“, ku
riame bus skelbiami AER tyrinėjamieji 
duomenys. Per kongresą ir kiti kraštai bu 
vo paraginti, kad sutvarkytų teisinę pa
bėgėlių padėtį savo kraštuose panašiu 
būdu, kaip jis buvo sutvarkytas Vak. Vo
kietijoje išleidžiant spec. vad. „benamių 
užsieniečių“ (heimatlose Auslaender) tei
sinei padėčiai nustatyti įstatymą.

Pasižymėjęs vokiečių savaitraštis „Deu
tsche Zeitung“ Nr. 81/1954 įsidėjo platų 
straipsnį apie tremtinių studentų likimą 
Vokietijoje. Laikraštis pažymi, kad anks
čiau Vokietijoje buvo apie 8 mil. tremti
nių ir apie 20.000 studentų, bet dabar pas 
tarųjų beliko vos 2.000, kurie kalba 18 
skirtingų kalbų. Kiti savo „studijas" bai
gė Kanados miškuose ar Australijos krū
mynuose etc. Vokietijoje paliko pirmoj 
eilėj tie, kurie sako, kad „jų mintys yra 
neatskiriamai susijusios su Europa“, ir 
tie, kurie dėl kurių nors kitų priežasčių 
— daugiausia dėl senyvo amžiaus arba 
menkos sveikatos — negalėjo emigruoti. 
Ir tikrai, žmonių, peržengusių 35 metų ri 
bą, nė vienas kraštas nenori įsileisti. Iš 
likusiųjų daugiau kaip 3/4, atskirti nuo 
universitetinio gyvenimo, turi rūpintis sa 
vo skurdžia buitimi, kad begalėtų šiaip 
taip suvesti galą su galu, ir leidžia savo 
dienas dažniausiai stovyklose arba bėdos 
atvejui įrengtuose būstuose. Nesugebėjo 
tinkamai jų problemos išspręsti nei IRO, 
kur buvo daugiau patarėjų nei tikro no
ro vargšams padėti, nei vokiečiai, kurie 
sakosi patys turį daugybę savų bėdų ir sa 
vųjų pabėgėlių. Dar ir dabar pasitaiko to
kių, kurie užsieniečiams pataria „grįžti 
namo“. Tačiau visiems aišku, kas jų lau
kia, jeigu iš tikro ten sugrįžtų. Todėl to
kiu maloniu patarimu užsieniečiai studen 
tai negali pasinaudoti. Prieš kiek laiko iš 
baltų, ukrainiečių, lenkų, bulgarų ir kitų 
Vak. Vokietijoje gyvenančių studentų už
sieniečių buvo sudaryta tam tikra „dar
bo bendruomenė“, kuri žada efektyviau 
pasirūpinti 2.000 studentų likimu. Tačiau 
klausimas, ar ir čia bus nueita toliau už 
gražias frazes.

Elta
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PLUNKSNAGRAUŽIO 
= UŽRAŠAI =

PAVERGTOJE TEVYNEJE

Mūsų spaudoje esame daug kartų skai 
tę apie lietuvius, kurie skuba savo lietu
viškąsias pavardes pakeisti į tokias, ku
rios, jų manymu, gali geriau patikti jų 
viršininkams darbdaviams, arba drau
gams ir draugėms. Visi žinome, kad, ne
kalbant jau apie senąją išeiviją, bet ir 
vadinamųjų „ambasadorių“ tarpe, yra 
ne vienas, pakeitęs iš Lietuvos atsivežtą
ją „iškabą“.

Šitokiems „iškabų“ keitimo mėgėjams 
labai gražią pamoką suteikė Quebeco 
provincijos parlamentas, Kanadoje. Tū
lam lenkui, gimusiam ir užaugusiam Ka
nadoje, nepatiko tėvo palikta pavardė — 
Bromirski. Jis būtinai norėjo tapti Mr 
Brome. Tuo tikslu jis kreipėsi j atitinka
mas įstaigas, norėdamas nusikratyti sa
vo pavardės, parlamente jam buvo atsa
kyta, kad, deja, šito malonumo Mr. Bro- 
mirskiui padaryti negalima, nes Quebeco 
kraštas yra toks, kuriame nedera piliečiui 
gėdytis savo tėvų pavardės, šitoksai reikš 
mingas parlamento pirmininko pareiški
mas, gal būt, atgrasins ne vieną ir mū
siški „ambasadorių“ tapti „anglosėksu“, 
pakeičiant lietuviškas pavardes.

* * *

įkyriausias ir didžiausias kančias žmo
gui, gyvenančiam žemėje, atneša badas ir 
troškulys. Kai šių kančių žmogus išven
gia, atseit, sotus, tada nė kiek nemažiau 
jį kankina vienuma. Tokias vienumos 
kančias pergyvena ne vienas šio krašto 
lietuvis-viengungis. Kančiai nuraminti, 
suprantama, reikia turėti draugystę, nes 
kaip yra pasakyta, žmogus yra bandos 
padaras. O draugystei sudaryti, reikia tu
rėti draugę ir ne iš svetimo, bet iš savo, 
lietuviško, lizdo. O tokių, kaip visi žino
me, ir yra ir kai reikia, nėra.

Turiu draugą, toki pat viengungi, kaip 
ir aš. Aną dieną jis stačiai man ir sako:

— Žinai, baigta su manim! Baigta ir 
tiek! Žiūrėk, va, žilė galvoj, o žmonos ne 
galiu susirasti nors ir ji būtų su keliom 
žilėm! Nėra!

— Nėra, — pritariu tokiu graudžiu 
balsu, kad, kitos išeities neradę užsuko
me baran.

Nereikšmingą troškuli nuraminę, vėl 
grjžome prie tos viengungio sunkios da
lies. Mano bičiulis ir sako:

— Klausyk, tu, Plunksnagraužį, para
šyk tokj graudų straipsnį, kuris sugrau
dintų mūsų viengunges moteris ir jos pa

čiam atsilieptų, o tada pats man ir kyš
telėtum tokios adresėlį...

— Gudruolis, — pagalvojau savanau
diškai, bet, kadangi jis vėl užsakė stiklą, 
patariau jam ateiti į spaudos balių, kur, 
gal būt, ir be to graudenimo apsieisime. 
Tačiau, jei ir šeštadienio vakaras negel
bės, mielosios viengungės, prašau, atsiliep 
kite, nes vienumos kančia baigia mus už
mušti...

* * *

Tokių viengungio sunkių minčių pris
lėgtas londoniškiame „Daily Sketch“ ra
dau tokią man ir mano viengungiui drau 
gui labai svarbią žinią. Kažkokia skaity
toja rašo: „Ar viengungės moterys pagal
voja kada nors pasimelsti, prašydamos 
vyro? Būdama trisdešimt šešerių metų 
amžiaus, nuėjau bažnyčion ir ten mel
džiausi: „Dieve, jei Tu nori, kad aš ište
kėčiau, — atsiųsk, prašau, man vyrą!

SIBIRUI DIDINAMOS ŽMONIŲ
„DUOKLĖS“

Iš Vilniaus radijo pranešimų matyti, 
kad okup. Lietuvoje akcija „vykti“ į Si
biro užkampius dar daugiau išplečiama. 
Esą, tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klai
pėdoje ir kitur jaunuoliai ir darbininkai 
prašosi patys ten siunčiami. Imami ypač 
visokių rūšių specialistai. Girdi, visi „pa
kviestieji“ vis „karštai atsiliepią į mask
viečių ir partijos kvietimą“. Pvz. tik iš 
„Eltos“ gamyklos, autotransporto konto
ros, „Viktorijos“ ir kitų fabrikų daugiau 
kaip 150 Vilniaus miesto komjaunuolių 
ir šiaip jaunimo tik vienu mostu pareiš
kė norą „vykti įsisavinti naujų žemių“. 
Kiti siunčiami prie miško darbų, kelių 
tiesimo etc. šoferiai, mechanikai, šaltkal
viai ir kiti šios rūšies specialistai skatina
mi vykti į Altajaus ir Kazachstano rajo
nus.

Vilniaus radijas š. m. sausio 8 d. paskel 
bė, kad „jaunųjų maskviečių raginimas 
vykti į dirvonuojančias žemes rado pla
tų atgarsį taip pat Kauno įmonių, gamy
klų ir fabrikų darbininkų tarpe“... Numa
tyta pastatyti Sibire visą eilę naujų au
to kelių, kurie turės „surišti tolimąsias 
vietoves ir atpalaiduoti Sibiro geležinkelį. 
Tai bus tiesiausias sriautas iš dirvonu į 
elevatorių stotis... Keliai būsią tiesiami 
panaudojant labai našias žemių kasimo 
mašinas buldozerius, agregatus keliams 
asfaltuoti. Pirmoji kelių eilė numatoma 
atiduoti asfaltuoti dar šiais metais, iki 
bus pradėta pervežti naujojo derliaus 
grūdus“... Visi žino, ką iš tikro reiškia 
toks „entuziazmas“ ir „įmonių darbinin
kų pritarimas“ masyviniams agitatoriams

Ir įsivaizduokite mano nustebimą, sako 
ši maldininke: trečią dieną, grįžtant iš 
bažnyčios, pasipiršo man vyras, taip pat 
iš tos bažnyčios išėjęs“

Jei jau tokie stebuklai ištinka moteris,
reiks pabandyti ir mums. Vienintelė išei- — organizuotai bus siunčiami nauij trans 
tis, kad „gražiuoju“ nebegalima susirasti P°.rt.a' Jln?n/ų sib>ro kultūrinti ir viso- 

’ ... , kiais titulais pavadinamų „naujų plešnių
lietuvaites — žmonos. įsisavinti“...

JAV PRIEŠLĖKTUVINĖ APSAUGA
Karo aviacija paruošė ir visame kraš

te planingai dislokavo 20 atitinkamų gru
pių, kurių nariai visiškai puikiai kalba 
rusiškai, puikiausiai, pažįsta visus sovie
tų naudojamus lėktuvų tipus ir gebėtų 
ištardyti ir iškvosti priešo lakūnus.

Kuriam tikslui tas sumanyta? Jei ku
rią dieną ar naktį sovietų aviacija mes
tus! karinei avantiūrai prieš šį kraštą, 
savaime suprantama, prieš.o lėktuvų ke
lias būtų labai sunkus, prasiveržimas per 
vis galingesnę ir kasdien vis stiprinamą 
orinę ginybą būtų sunkiai įvykdomas, 
reikėtų tikėtis, kad numuštų lėktuvų įgu
los gelbėtųsi iššokdamos parašiutais, štai 
tų specialinių amerikiečių aviacijos gru
pių pirmasis uždavinys ir būtų paimti ne 
laisvėn sovietų lakūnus, juos iškvosti ir 
gauti kitas reikiamas žinias.

Žinoma, amerikiečių kariai tam užda
viniui buvo ruošti ilgokai ir tikrai rūpes
tingai. Kiekvienas jų sėkmingiausiai val
do lengvus šaltus ir karštuosius ginklus, 
moka valdyti autovežimius, jei reik ir 
laiveliu, baidare ar net ir indėniška ca
noe galėtų naudotis. Taip pat, jie neblogi

BRADFORDE
Moterų ir vyrų rankų darbo eilutės ir apsiaustai siuvami iš geriausios rū

šies medžiagų pagal kiekvieno individualų skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba kontinento ir anglų stiliaus specialistai.
Siuvamą taip pat ir iš atneštos medžiagos.

JOHN GAY
25, Manchester Road, Bradford

slidininkai, čiuožėjai, kalnų laipiotojai. 
Be to, jie gavo ir atitinkamą psichologinį 
išsilavinimą, kad geriau gabėtų suprasti 
rusų aviatoriaus sielą ir kaip geriau pri
eiti prie jo minčių, kaip geriau įveikti 
jo galvoseną. Daug dėmesio buvo skirta 
ir mokant nusileisti su parašiutu J van
denį, nes eventualaus reikalo atveju tiems 
amerikiečių daliniams gali priseiti nusi
leisti ir į ežerą ar jo pakrantėje.

Kaip veikia visa toji sistema? Sakoma, 
kad nukritus priešo bombonešiui, maž
daug apytikrę įo vietą parodytų radaro 
ekranai. Tada, šerifo ar valstybių polici
jos uždavinys jau būtų tiksliau nustatyti 
kritimo vietą. Tuomet informacija per
duodama AISS apygardos centrui (AISS 
— Air Intelligence Service Squadron), 
kuris jau siunčia specialųjį dalinį žygiui, 
dažniausiai naudojantis lėktuvais, heli
kopteriais, gi jei tereno sąlygos neleistų 
nusileisti, nieko nelaukiant šokama paro- 
šiutais. Darant pratimus, įsitikinta, kad 
padedant miškų apsaugos pareigūnams, 
visa sistema gali būti užaliarmuota per 
10 min. laiko, o nukritęs lėktuvas tų vy
rukų gali būti pasiektas nevėliau kaip 
per tris valandas, nežiūrint kurioje kraš
to vietoje jis būtų numuštas. Čia būdin
ga ir tai, kad tos paruoštos komandos su 
savimi turi ir apie 50 įvairių rūšių įran
kių, kurie galėtų būti naudingi ir būtini 
bandant išardyti priešo lėktuvus ar ki
tus nukritusius sovietų aparatus. Skaity
tas! ir su faktu, kad rusiškieji dydžiai 
yra skirtingi, nes jie vartoja metrinę sis
temą, todėl tam reikalui turimi ir reika
lingi prietaisai. Atseit, niekas nėra už
miršta, visa išdirbta iki būtinų smulkme
nų.

Ar kas nors panašaus daroma šiose sa
lose, neteko girdėti.

★ JAU ŠĮ ŠEŠTADIENI! ★ IR TIK KARTĄ METUOSE ★
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SPAUSTUVĖS KOLEKTYVAS. z

Vokiečių spaudos žiniomis, Malenkovas 
esąs pasiryžęs šimtus tūkstančių „biuro 
žiurkių“ pasiųsti į Sibirą, Uralą, Šiaurės 
Rusiją ir kitur. „Likviduojant nereika
lingas organizacijas 46 ministerijose“, jau 
dabar prireikė uždaryti 200 įstaigų su jų 
padaliniais, 147 pramonės sąjungas etc.

šveicarų liberalų dienraštis „Neue Zuer 
cher Zeitung“ paskelbė prancūzų telegra
mų agentūros AFP pranešimą, iš kurio 
matyti, kad Sovietai savo tolimiausiose 
srityse, pirmoje eilėje Kazachstane ir Al
tajuje, yra užplanavę ateinančiais metais 
dar įsisavinti „naujų plėšinių“ nuo 28 iki 
30 mil. ha. Chruščiovo pareiškimu, šiuose 
kraštuose žemė esanti net derlingesnė, ne 
gu Ukrainoje. Vykstančius į tuos kraštus 
„savanorius“ jis įspėjo, kad jie negali 
laukti ten jokių patogumų. Nuvykusiems 
jis patarė tuojau kurti vietoje šeimas ir 
tuo būdu tapti „geresniais piliečiais“ 
Chruščiovo teigimu, reikią išsklaidyti tą 
neigiamą mitą, kuris susidaręs apie Sibi
rą, — jį reikią padaryti ir turtingą, ir 
gausiau gyvenamą. Sov. Sąjungai reikią 
dar daugiau žmonių. Jis pats, ne kas ki
tas, pasirūpinęs, kad senberniai ir bevai
kių šeimos būtų apdėtos mokesčiais. Ki
taip socialistinėje bendruomenėje negali 
būti. Iš jo pareiškimų ir iš komunistinės 
spaudos daromos išvados, kad tuo būdu 
Sovietai nori dar daugiau sustiprinti vi
daus kolonizaciją, gyventojus dar daugiau 
sumaišyti ir išskirstyti po tolimiausius 
kampus. Lietuviai jau ir taip puikiai iš 
savo patirties žino, ką toji „vidaus kolo
nizacija“ reiškė caro laikais ir ką dabar 
reiškia.

KAM TIE NAUJI TRĖMIMAI
Per liet, radijo transliacijas nurodoma, 

kad TSRS visu spartumu Azijoje kuria 
naujus pramonės centrus. Šimtus įmonių 
perkelia į Sibirą. Gausios armijos sutelk
tos Azijos sritims saugoti. Pramonės dar
bininkams, kaip ir kariuomenei, reikia 
pašonėje turėti maisto išteklių. Štai kodėl 
Chruščiovas, susitaręs su raudonaisiais 
maršalais, stengiasi Azijoje išugdyti nau
jus kolchozus ir sovchozus, kurie pagamin 
tų maisto išteklių, dabar ten reikalingų, 
o ypač karo metu. Rusų komunistų parti
jos praėjusiais metais Kazachstane ir Azi 
joje daryti bandymai toli gražu taip ne
pavyko, -kaip buvo planuota. Tūkstančiai 
lietuvių ir kitų tautų jaunuolių, priverstų 
tolimose srityse plėšti dirvonus, atsidūrė 
nepaprastame_ varge. Sovietų valstybė ne
sugebėjo aprūpinti naujų kolchozų smulk 
menomis, kaip pav. žibalu, rūkalais ar 
degtukais. Transportas visą laiką šlubavo. 
Naujoms žemės ūkio sritims skirtos ma
šinos vietoves pasiekė žymiai pavėluotai. 
Daugelis žemės ūkio mašinų, įrankių ir 
sunkvežimių išgabenta ne vien iš Lietu
vos, bet taip pat iš Gudijos, Ukrainos ir 
kt. kraštų. Sovietai yra visai nepasiruošę 
naujus kolchozus statyti. Jie neturi pakan 
karnai plieno ir geležies naujoms ūkio ma 
šinoms pagaminti, būtiniems pastatams 
pastatyti, laukams išarti ir keliams nu
tiesti. Šiuos medžiaginius trūkumus So
vietai bando pašalinti vergų darbu. Rusų 
komunistų partijai terūpi pradžioje už
kabinti komjaunuolius, kad vėliau į kietas 
rankas paimtų ir kitą lietuvių jaunimą. 
Jai rūpi palaužti lietuviškojo jaunimo at
sparumą, jį perkeliant į svetimas žemes 
ir atskiriant nuo savųjų. Komunistai nori 
lietuvius kaip smėlio grūdelius išbarstyti 
po Rusiją, kad kuo mažiausia jų liktų sa
voje tėvynėje. Kodėl rusams neberūpi sa
vo metu buvusi naši Lietuvos ar Ukrainos 
žemė, kuri aprūpino ne tik savuosius gy
ventojus, bet ir užsienio rinkas dideliais 
kiekiais gėrybių? Kodėl komjaunuoliams 
staiga parūpo už tūkstančių kilometrų 
esančios dykumos, kai savoji žemė dirvo- 
nauja ir darbo rankų laukia? Ką lietuvių 
tautai duos nauji kolchzai, jei savame 
krašte rusų_ primestieji kolchozai veik 
badmetį sukūrė?

Iš tikrųjų dirvonų plėšinių sumanymas 
yra ryškus Sovietų planuotojų neįgyven
dinamas pramanas. Tačiau Sov. Sąjungoj 
juk visada buvo panašių dalykų. Taip jie 
pastatė didžiausią pasaulyje patranką, ku 
ri susprogo pirmąjį šūvį paleidus, taip di
džiausias varpas pasaulyje tik vieną kar
tą nuskambėjo, būtent — kai nudardėjo 
žemyn, į bokštą bekeliant. Jei plėšiniu li
ga nepraeis, Kazachstane žemę teks plėš
ti nagais, nes plieno teužteks tik arklams 
ir noragams. Nereikės ir trąšu, nes žemę 
patręš žmonių kaulais, kaip kadaise Bal
tosios jūros kanalo šlaitus. Apie gyvento
jų gerovės pakėlimą, kaip ir Kauno elek
tros jėgainės statybą ar panašių sumany
mų įgyvendinimą, tegalima tik svajoti.

Ateitis parodys, ar Maskva nusistatys 
savo ligūstus planus įgyvendinti ir toly
gius bandymus daryti. Iš pačių Sovietų 
duomenų matyti, kad tokiam sumanymui 
nepasiruošta ir kad Sovietų pramonė tam 
reikalui dar nėra priaugusi. Jei tas suma
nymas bus tęsiamas, visiškai aišku, kad 
numatyta pražudyti milijonus nekaltų 
žmonių. Todėl lietuvių radijai įspėja: kiek 
vienas padorus pavergtos Lietuvos patrio
tas turi rūpintis, kad į mirties kandidą'.ų 
eiles patektų kiek galint mažiau lietuvių 
Jų uždavinys — žiūrėti, kad savieji dirvo 
nai būtų išplėšti ir maitintų gyventojus 
savojo kratšo, kuriame nuo amžių lietu
vių tauta gyvena.

SIŪLO ŠVEDŲ DELEGACIJAI 
VYKTI Į VORKUTĄ IR Į 

PABALTIJĮ
Kaip praneša ELTAI oro paštu, suomių 

dienraštyje „Helsingin Sanomat“ 1955.1.15 
buvo paskelbta tokia žinia; „Dagens Ny- 
heter nori, kad švedų seimo delegacija nu 
vyktų į Vorkutą ir į Pabaltijį“. Stockhol- 
mas, I. 14 (UP) Liberalų dienraštis „Da
gens Nyheter“ Stockholme penktadienį 
pasiūlė, kad Švedijos parlamentas turėtų 
pareikalauti teisės aplankyti Vorkutos 
anglies kasyklas Sibire ir Pabaltijos vals
tybes, prieš priimdamas pekvietimą pa
siųsti į Sovietus švedų parlamento delega
ciją. Dienraščio pranešimu toks pakvieti
mas bus veikiai gautas, jeigu tik Sovie
tai įsitikins gausią šiuo reikalu teigiamą 
atsakymą. „Mes tikime, kad kas nors pa
sakys rusams, jog Švedijos parlamento 
sluogsniams nėra įdomi tokia tradicinė 
kelionė po kraštą, į kurios programą įeina 
tik vizitai po .muziejus ir priėmimas Krem 
liuje, taip pat kelionės į ūkius ir ligoni
nes“, rašo laikraštis. „Idant toks parla
mento vizitas turėtų reikšmės, viena pa
grindinė sąlyga yra ta, jog nuvykusieji 
turėtų teisę laisvai važinėti po kraštą, 
pvz. kad jie turėtų progą susidaryti vaiz
dą apie dabartinę padėtį Pabaltijo vals
tybėse — kur pabėgėliai Švedijoje turi 
tūkstančius giminių — ir nuvykti į Vor
kutą Sibire“.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖS 
šaulių Sąjungos 35 m. sukakties proga 

laisvojoje lietuvių spaudoje daug rašoma 
apie sąjungos įsikūrimą ir jos atgaivini
mą Amerikoje bei Kanadoje. Čikagoje bu 
vo suruoštas Šaulių Sąjungos minėjimas, 
pradėtas pamaldomis katalikų ir evange
likų bažnyčiose; vėliau iškilmingą posėdį 
pradėjo buvęs Lietuvos Šaulių Sąjungos 
viršininkas Bajoras. Minėjimo dalyviai 
atsistojimu pagerbė žuvusius už tautos 
laisvę šaulius ir mirusius Šaulių Sąjun
gos pirmininkus Vladą Putvinskį. Matą 
Šalčiu ir Vincą Krėvę-Mickevičių. Vie
nintelis išlikęs Šaulių Sąjungos pirminin
kas Rapolas Skipitis skaitė išsamia pas
kaitą apie Šaulių Sąjungos veiklą Nepri- 
kl. Lietuvoje. Susirinkusiuosius ypač di
džiai jaudino pagerbimas Lietuvos Šau
liu Sąjungos vėliavos, kuri paslaptingo
mis aplinkybėmis, per pavojus, laimingai 
pasiekė laisvą Ameriką. Po iškilmingo mi 
nėjimo, menine dalį atliko šauliai: daini
ninkė Jankauskaitė, smuikininkas Pauk
štys, kuriems akomponavo kompozitorius 
VI. Jakubėnas, Pabaigai buvo suvaidinta 
Lauciaus drama „Paslaptinga zona“.

Minėjo Klaipėdos išsivadavimo sukak
tį. Kaip žinoma, 1923 m. sausio 15 d. Klai 
pėdos kraštas, išsivadavęs, prisijungė 
prie Lietuvos. Toji sukaktis buvo iškil
mingai paminėta JAV, Kanadoje, Austra
lijoje ir kitur, kur tik gausiau .gyvena 
mūsų tautiečių. Minėjimas pirmoje eilė
je rūpinosi mažlietuvių sambūriai ir Klai
pėdos krašto veikėjai.

Amerikiečių spauda atkreipė dėmėsi į 
lietuvį tremtinį išradėją Vyt. Vaitužį, pa
gerinusį specialių replių gamybą. New 
Haveno fabriko vadovybė jam įteikė 200 
dolerių premiją. Vaitužis pareiškė, kad 
šis jo išradimas dar nebūsiąs paskutinis.

ARGENTINA

Pirmasis lietuvis karininkas. Boulogne 
Sur Mer lietuvių veikėjai Švenčioniai su
ruošė savo moderniškų namų įkurtuves. 
Ta proga drauge pasveikinąs jų sūnus 
Faustinas, dviem aukso medaliais ir gar
bės diplomu, kaip pavyzdingiausias stu
dentas, baigęs aukštąją karo mokyklą. 
Tai pirmutinis lietuvis Argentinos kariuo 
menės leitenantas. Ta proga jis apdova
notas literatūra apie Lietuvą ispanų kal
ba, o kalbas pasakė J. Zavickas, E. Ris- 
lienė, ALB red. K. Norkus ir kt. J sveiki
nimus lietuviškai atsakė karininkas Faus
tinas Švenčionis ir jo sesuo muzikos mo
kytoja L. švenčionytė.

B. WOLINSKI.
48, Chapeltown Rd. LEEDS 7, York's 

Baltos žąsų plunksnos su pūkais
1 sv. — 12/9 

Baltos žąsų plunksnos nesupešiotos 
su didesniu pūkų priemaišų 1 sv. — 17/6 
Medžiaga impilams bavariška, rau
dona, 160 cm. pločio 1 jard. — 15/3 
Balta medžiaga užvalkalams, vokiš
ka 160 cm. pločio 1 jard. — 10/6

Informacijai prašoma rašyti: lietuvių, 
anglų, rusu, vokiečių, lenkų ir jugoslavų 
kalbomis. Užsakymai išsiunčiami paštu.

Lietuviškai maisto krautuvei reikalinga 
pardavėja. Vidutinis anglų kalbos žinoji
mas būtinas. Rašyti arba asmeniškai kreip
tis 421, Hackney Rd. London, E. 2.

••• ••• ••• ••• ♦♦♦ ••• ••• ••• *•* ❖ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

.IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA» M
Visus reikalingus oficialius dokumentus ( vizas, afidavitus, 

darbo-buto garantijas, etc. ) parūpina diplomuotas teisininkasJONAS 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

LIETUVIU

DIENOS išeis didesnės 1955 metais; tilps žymiai 
daugiau iliustracijų, ir žodinės medžiagos. 
„Lietuvių Dienų“ kaina Anglijoje 4 dol.

„Lietuvių Dienų“ kiekviename numeryje bus apie 60-70 nuotraukų iš viso pasau
lio lietuvių gyvenimo. Rasite įdomių straipsnių su žymiaisiais mūsų veikėjais Ir 
kultūrininkais, lietuvių autorių prozos ir poezijos, atsiminimų, reportažų ir kt. 
Bus praplėšta ir angliškoji dalis.
„Lietuvių Dienas“ Anglijoje galima užsisakyti per: Kun. J. Kuzmickį. 21 Ann PI., 
Bradford Yorks; D. Daunoraltę, 49 Thornton Ave., London W. 4.

Prie gero susisiekimo, Shipley prięmies 
tyje, Bradford, išnuomuojami du kamba
riai su baldais vedusiai porai arba mote
riai sutinkančiai prižiūrėti namus. Gali 
būti ir su vaikeliu.

Rašyti: „E. Lietuvis“ Nr 133.

BENTLEYS CLOTH SHOP.
59, Godwin Street,

BRADFORD

Geriausios rūšies vilnonės ir milo 
medžiagos, gabardinai — išsiunčiami 
Jūsų draugams ir giminėms į užsie
nį fabriko kainomis. Išsiunčiamoji 

medžiaga neapdėta mokesčiu.
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