
KAI GINKLAS IŠMUŠTAS ŽMONĖS IR PATRANKOS 7 DIENOS
Kai tiesioginėje kovoje dėl laisvės ir 

paskutinis ginklas yra išmuštas iš ran
kų, dar toji kova nėra pasibaigusi. Dar 
yra visa eilė netiesioginių priemonių, ku
rios privalo būti ir yra panaudojamos na
mie ir užsienyje laisvės kovai tęsti. Pir
moj eilėj minėtina spauda. Apie jos mil
žinišką reikšmę lietuviškumui išlaikyti ir 
kovai dėl tautos laisvės vesti nebetenka 
ir kalbėti. Jau anais tamsiais carų laikais 
spaudos galybė kovoj dėl išsilaisvinimo 
buvo pakankamai įvertinta ir todėl ji bu
vo lietuviams uždrausta.

Kalbant apie spaudos kovą dėl laisvės, 
minėtinos dvi jos rūšys: pogrindžio spau
da namie ir laisvoji spauda užsieny. La
biausiai išbujojusi pogrindžio spauda bu
vo vokiečių okupacijos metais. Visa eilė 
nors ir kuklių, bet gražiai atspausdintų 
pogrindžio laikraščių pasiekdavo kiekvie 
ną Lietuvos kampeli, gaivindama dvasią 
ir kurstydama kovą su pavergėjais, šioj 
srity jos atliktas darbas yra didelis. Vie
nintelis gal tik jai galėtų būti padarytas 
priekaištas, kad neturėdama vieningo ir 

' politiškai stipraus centro užnugary, ji ne 
padarė reikiamų išvadų iš vykstančio ka
ro eigos ir neparuošė krašto gyventojų 
antrai rusų okupacijai.

Dabartinėj Lietuvoj, dėl visiems su
prantamų priežasčių, pogrindžio spauda 
yra silpnesnė. Tačiau ji yra. Miškų s’ėp- 
tuvėse, partizanų bunkeriuose, ant pagel
tusių popieriaus lapų išleidžiamas „Lais
vės Varpas“, „Aukuras“, „Artojas“ ir ki
ti laisvės kovotojų laikraščiai. Jie keliau
ja iš kiemo j kiemą kaip senovės vaidi
los, pranešdami pavergtųjų nuoskaudas 
ir skelbdami laisvės aušra.. Iš prof. Žy
manto patiekto tų laikraščių aprašymo 
bei ištraukų („Santarvė“ Nr. 10. 1954) 
matyti, kad Lietuvos laisvės kovotojai 
yra pasiryžę ne tik laisvės ryto sulaukti, 
bet turi ir labai sveiką valstybinio gyve
nimo supratimą. Daug, oi, daug turėtu
me ne vienas ir mūsų iš jų pasimokyti. 
Tik reikia apgailestauti, kad vis besite- 
šiąs tautos naikinimas turės neigiamai at
siliepti ir j pogrindžio spaudos egzisten
ciją.

‘-.a —Mūsų laisvoji ■ tremtinių spauda, nuola
tos gaivindama tautinę sąmonę vis nau
jai skatindama bei įkvėpdama kovai dėl 
tėvynės laisvės ir nagrinėdama visus trem 
ties gyvenimo liečiančius klausimus, prak 
tiškai visdėlto tik dali jai skirto uždavi
nio tegali atlikti.

Antroji, ne mažiau svarbi dalis būtų 
perduoti laisvą spausdintą žodi tėvynėje 
esantiems broliams, palaikyti su tais 
nuolatinį ryšį. Deja, šio uždavinio įvyk
dymas prie dabartinių sąlygų yra visiš
kai neįmanomas. Atsižvelgiant į mūsų 
spaudos uždavinius, leidimo sąlygas ir 
skaitytojų bei bendradarbių skaičių, no
rėtųsi pareikšti viena kita bendro pobū
džio pastabą bei pageidavimą.

Perijodinės spaudos, t.v., laikraščių ir 
žurnalų mes turime neabejotinai perdaug. 
Kiekviena partija ar sambūris stengiasi 
išleisti laikraštį ar net kelis. Kas gali pa
jėgti juos visus užsiprenumeruoti ar net 
ir perskaityti. Būdami perdaug gausūs, 
laikraščiai nepajėgia iš savo neskaitlingų 
prenumeratorių išsilaikyti. O neturėdami 
pakankamai bendradarbių ir negalėdami 
esamiems nors už pašto ženklus atsilygin
ti, laikraščiai yra priversti spausdinti kas 
pakliūva. Kiekvienas jų turi ką nors ge
ro, bet norint žuvies užkąsti, prisieina 
daug sriubos išsrėbti. Rezultate skaityte - 
jai skundžiasi, kad laikrašiai neįdomūs, 
o redaktoriai, — kad nėra bendradaib’ų.

Sutelkę perdaug dėmesio Į savus laik
raščius, mes per mažai dedame pastangų 
įeiti į mus priglaudusių kraštu, spaudą. 
O tai turėtų didelės reikšmės mūsų ko
vai dėl krašto laisvėms.

Į svetimą spaudą mes turėtume eiti 
dviem kryptim: laikraščių straipsn'ais ir 
knygomis. Vienas mūsų kultūrininkas yra 
kartą teisingai pastebėjęs, kad jei atsiras
tų toks genialus rašytojas, kuris sugebė
tų patraukliu būdu apsakyti Lietuvos ro
mantišką senovę, jos gamtos grožį, žmo
nes su jų kalba-bei papročius, nesibai
giančias lietuvių kovas dėl laisvės, parti
zanų žygius ir tautos kančias, tai jo kny
ga galėtų būti didesnis ginklas laisvės ko 
voj, nei daugelis sausų diplomatinių no
tų. Deja, genijai ne kasdien gimsta.

Apgailėtinas dalykas yra ir mūsų spau
doj labai paplitusi polemika, kuri kartais 
išvirsta tiesiog asmeniškais ir net ne la
bai skoningais ginčais. Laiškai redakci
joms kai kuriuose lietuvių laikraščiuose 
užima perdaug vietos. Bet liūdniausia, 
kaip iš tų laiškų matyti, kad mūsuose dar 
labai plačiai tebevyrauja nepasitikėjimo, 
pavydo ir net griovimo dvasia, kuri yra 
taip charakteringa rytiečiams. Kas do
misi Vakarų spauda, galėjo pastebėti, kad 
mūsiško stiliaus spaudos polemika beveik 
visiškai yra nepraktikuojama. Laikas ir 
mums pasekti jų pavyždžiu.

J. Lūža

PARAKO TEMPERATŪRA

Formozoje jau seniai pavasaris, jau vyš
nios žydi, bet politikų kabinetuose visvien 
dar niūru. Susirūpinęs Čiang Kaišekas; ne
malonu ir jo padėjėjams. O rūpesčių prie
žastis Quemoy sala, kuri visa šiandien yra 
komunistų sunkiosios artilerijos apšaudo
ma. Sviediniai krinta jau ir i tą vietą, kuri 
lig šiol buvo laikoma saugi. Daužoma pas
kutinė tiekimo bazė ir pliekiamas aerodro
mas. Raudonieji šaudo gana taikliai, nors 
sviediniai atskrenda dvidešimt mylių. Spė
jama, kad viekia sovietų gamybos patran
kos. Toje saloje yra 41. 900 gyventoji) ir 
stipri tautinės kariuomenės įgula. Nors ka
rinių medžiagų atsargų ir turima, tačiau be 
paramos pati viena sala ilgiau išsilaikyti ne 
galėtų, o pagalbos laivai priešo apšudomi. 
Vargu bau raudonieji sumažins ugnį ir leis 
Quemoy gynėjams atsikvėpti. Bent iš ko
munistų taktikos mayti, kad grėsmė didė
ja ir kad atvangos netenka tikėtis. Jie jau 
rengiasi pulti Wuchiu salą esančią 100 my
lių į Vakarus nuo Formozos. Beje, kalbos 
apie paliaubas tame rajone jau aptilo. Grei
čiau galvojama apie pasipriešinimą agresi
jai jėga.

SIR EDENAS PASIDAVĖ
Aštuonių valstybių Pietryčių Azijos sau

gumo organizacija, vadinama SEATO, pa
naši į Atlanto pakto organizaciją (NATO), 
baigė savo trijų dienų konferenciją Bang- das į liūdnesni to raudonkuprio likimą. Pa- 
koke. Konferencija baigėsi visiems sutarus žiūrėsime.

OKUPANTAS NORI UŽSLĖPTI DEMES
SOVIETAI įSTEIGĖ PABALTIJO UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIJAS

Greta sensacingų įvykių, ryšium su Ma
lenkovo pasitraukimu iš ministerių pirmi
ninkų, mums yra pravartu atkreipti dėme
sį į tai, kas tiesiogiai liečia Baltijos vals
tybes.

Vasario mėn. 10 d. iš Vilniaus radijo bu 
vo perduota, kad vasario 9 d. bendrame 
Sąjungos Tarybos ir Tautybių Tarybos 
posėdyje kalbėjo deputatas Paleckis.' Jo 
kalba buvo nukreipta prieš lietuvių politi
nę akciją laisvajame pasaulyje. Jis kalti
no, kad pirmon eilėn JAV vyriausybė re
mia lietuvių pastangas išsilaisvinti. Sovie 
tams įprastu būdu jis reiškė didžiausią 
pasipiktinimą dėl „užkietėjusiu, lietuvių 
tautos priešų, pabėgusių su hitlerinėmis 
gaujomis“ veiklos.

Pasidalinant rolėmis, tame posėdyje kal
bėjo deputatas Lacis, tęsdamas toliau JAV 
kaltinimus. Lacis ypatingai piktinosi, kad 
JAV prezidentas yra priėmęs Pabaltijo 
valstybių diplomatinius atstovus, kuriuos 
JAV pripažįsta pilnateisiais Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybių diplomatais. Pc 
keltu balsu Lacis šaukė, kad šie diplo’’ 
tai Pabaltijo Respublikų neatstovauja. Jis 
lygino, kad mūsų įgalioti ministerial tu
ri tiek teisių atstovauti Pabaltijo tautas, 
kiek Čikagos gangsteris Amerikos tautą.

Ketvirtadienio vakare Sovietų agentūra 
TASS paskelbė, kad Augščiausioji Taryba 
yra nutarusi suteikti kiekvienai Sovietų 
Sąjungos respublikai teisę turėti savo už
sienio reikalų ir krašto apsaugos ministe
rijas. Pranešimuose buvo pažymėta, kad 
Armėnijos sovietinė respublika pirmoji pa 
sinaudojo šiomis teisėmis. Kada Maskvo
je buvo susirinkusi Sovietų ir satelitų 
konferencija prieš Paryžiaus sutarčių ra
tifikavimą protestuoti, buvo minima, kad 
toje konferencijoje dalyvavęs ir LTSR už
sienio reikalų ministeris. Kada ta ministe 
rija atsirado, tikrų žinių nėra. Reikia ma
nyti, kad pereitų metų gale arba šių me
tų pradžioje.*

Vilniaus radijo sausio mėn. 20 d. pra
nešimu, Simno rinkimų apylinkėje kandi
datais į Augščiausiąją Tarybą buvo pasiū
lyti Chruščiovas ir Ignas Gaška, LTSR už
sienio reikalų ministras. „Sovetską j a Lit- 
va“ 1955 m. sausio 25 d. patvirtino, kad 
Simno kandidatu yra Ignas Jonovič Gaš
ka, LTSR užsienio reikalų ministeris.

Ar yra įsteigta krašto apsaugos minis
terija ir ar paskirtas kas nors ministerių, 
žinių nėra.

Šiandieną būtų sunku pasakyti, kokius 
tikslus Maskva turi, vėl iš naujo išvesda
ma į sceną Lietuvos ir kitų sovietinių res
publikų užsienio reikalų ministerius. Ga
lima spėti, kad Sovietams labai nemalo
nu, kad Baltijos agresijos re’ka'as vis d?" 
niau ir dažniau minimas. Vienas labai ge
rai informuotas užsienietis buvo atkreip-s 
mano dėmesį, kad, jo žiniomis, viena di- 
žiųjų valstybių daro pasirengimus Balti
jos valstybių agresijos reikalą iškelti tarp 
tautinėje plotmėje. Gal būt Sovietai, skai- 
tydamiesi su tokia galimybe, nori turėti 
tariamus užsienio reikalų ministerius, ku
rie išeitų Sovietų tezes ginti, ir patiems 
rusams netektų neapginamus re’kalus at
stovauti. Yra duomenų, kad Baltijos vals
tybių agresijos kėlimas laba! nemalonūs 

stiprinti savo apsaugą kovai su pragaištin
ga tarptautinio komunizmo veikla.

Nieko nepadėjo sir Edeno manevrai švel
ninti įspūdį ir įkalbėti laikytis lankstesnės 
bei paslankesnės politikos. Jis buvo privers 
tas sutikti su daugumos nuomone. Ypač 
ryžtingai savo nusistatymą gynė Richard 
Casey, Australijos vardu ir Foster Dulles 
— JAV vardu. Tokiu būdu, toje pasaulio 
dalyje, turint galvoje Formozą, galima tikė
tis vioningesnės Vakarų politikos.

KĖDĖ VĖL BRAŠKA
Maelnkovui vėl karšta. Ir kodėl gi jam 

nebus karšta, sėdus valdyti elektros jėgai
nių ministeriją. Jam taip karšta, kad net 
kėdė jau ima braškėti. Elektra, nieko ne
padarysi. Kompartijos oficiozas „Pravda“ 
apkaltino jo vadovaujamą ministeriją ne
turint sėkmingo metodo ir vadovaujantis 
pasenusiomis idėjomis. Pasipylė kaltinimai 
toje pačioje spaudoje ir dėl elektros jėgai
nių pastatų konstrukcijos. Malenkovo mi
nisterija, esą, atsisakanti pripažinti pirmeny 
bę cementui, atsieit, betono konstrukvijai ir 
eikvojant! plieną ,taip reikalingą dabar so
vietams.

Neseniai vienas anglų žurnalistas rašė, 
kad jis nerizikuotų garantuoti Malenkovo 
sveikatą. O kas gi būtų toks kvailas, kad 
rizikuotų? Amerikoje manoma, kad anti- 
malenkovinė kompanija spaudoje yra Įva- 

ir pavojingas pačioje Sovietų Sąjungoje. 
Jis iš šaknų pakerta pasitikėjimą sovieti
ne politika. Prieš sovietines tautas įvyk
dytoji agresija negali būti sėkmingai tei
sinama. Sovietuose šis reikalas yra labai 
nepopularus, visur apeinamas tylomis ir 
laikomas kaip viena juodžiausių dėmių, 
kuri sunkiai krinta ant moralinio Sovietų 
prestižo.

Esamose sovietinės okupacijos sąlygose 
bet kurių ministerių steigimas ar taria
mų vyriausybių esimas yra tik propagan
dinės reikšmės. Jokios realios vertės LT
SR vyriausybė neturi. Atskiros krašto ap
saugos ministerijos įsteigimas gal būt So
vietams reikalingas pridengti kai kurias 
drastiškas priemones, kurios ryšium su 
nauja ginklavimosi politika gali būti rei
kalingos. »r. K.

ATSILIEPIMAS

IS MASKVOS
Po penkerių metų spėliojimų ir tylos, štai 

atsiliepė vienas žymesnių Vakarų inteligen
tijos išdavikų — mokslininkas Dr. Bruno 
Pantecorvo, kilimo italas, britų pilietis. Jis 
dirbo žinomoje Harwell atominių tyrinėji
mų laboratorijoje, darydamas bandymus su 
kosminiais spinduliais. Jis dingo 1950 me
tų rugsėjo mėn., atostogaudamas Italijoje. 
Kartu su juo dingo ir jo žmona Marianne, 
švedų kilmės, bei trys sūnūs — Antonio, 
Tito ir Jan. Britai buvo pritrenkti.

Jo pasisakymus vienu sykiu įsidėjo 
„Pravda“ ir „Izviestija“. Šis paraudęs moks
lininkas dabar štai kaip drožia: „Iki šiol, 
kaip ir prieš 1936 metus aš buvau antifašis
tas ir supratau, kad lemiamai kovai pri 
fašizmą ir karą vadovauja Sovietų Sąjun
ga, Tai ir buvo tie samprotavimai, kurie 
1950 metais pakurstė mane emigruoti iš 
Anglijos ir prašyti sovietus prieglaudos tei
sių. Jos buvo man garantuotos. Iki šiol man 
buvo suteikti visi patogumai ir į mane krei
piamas deramas dėmesys, už ką aš esu dė
kingas sovietų liaudžiai ir jos vyriausybei. 
Vakarų spaudos prasimanymas, kad sovie
tai pagrobė mane, yra grynas melas“.

Toliau jis sako, kad buržuazinės spaudos 
spėliojimai apie jo darbovietę taip pat yra 
klaidingi. Jis dirbąs Fizikos Problemų Ins
titute prie sinchro-ciklotrono instrumento, 
tai yra, prie atomo skaldymo mašinos. 
Mokslas mokslu, bet svarbiausias dalykas 
—■ propaganda. Pantecorvo židžiai: „Aš 
esu įsitikinęs, kad tokių kraštų, kaip JAV 
ir D. Britanijos, imperialistai, nekreipdami 
dėmesio į žmonių viltį, išradimus atominės 
energijos srityje yra pajungę pasirengimui 
pradėti kitą karą. Aš esu taip pat įsitikinęs, 
kad visos Rusijos mokslininkų pastangos 
yra dedamos panaudoti atominę energi 
žmonijos labui, taikai, pažangai ir liaudies 
gerbūviui“.

Kaip matome, viskas iš Kremliaus plokš
telės. Ten, girdi, visi neapsakomai taikingai- 
nusiteikę, tik Vakarų imperialistai rengiasi 
karui. Deja, dabar jau ne tik mes,! bet ir 
daugelis vakariečių nebetiki tiems plepa
lams. Ir koks trumparegis galėtų patikėti? 
Nebent tie, kurie iš sovietų gauna „taikos“ 
premijas.

SUNKI PRADŽIA

Prancūzijos vyriausybė jau sudaryta ir 
jau savaitę laiko eina pareigas. Ją sudarė 
M. Faure. Kaip sunkiai sudarė, taip pir
mieji žingsniai pasirodė sunkūs, nes įvykiai 
Tunise kelia nemaža rūpesčio. Toje Šiau
rės Afrikos dalyje vyksta bado riaušės; puo 
lamos ir plėšiamos maisto krautuvės. Gy
ventojus slegia nedarbas. Kiekvienas šeštas 
žmogus yra bedarbis, ir dar dauigau tiesiog 
miršta badu. Visa tai sudaro nelengvą prob 
lemą naujajai vyriausybei. Iš Tuniso pra
nešama, kad jei vyriausybė nesiims kaip 
galima greičiau badaujančius aprūpinti 
maistu, ten gali kilti pilietinis karas. Dėl 
Tuniso krito Mendes-France kabinetas, 
kurs buvo pasukęs susiklausymo su Tunisu 
keliu. Ar ilgai išsilaikys M. Faure, visų pir
ma pareis nuo pačių prancūzų sveiko proto.

PRIEŠAS VIRSTA DRAUGU
Vakarų Vokietijos Žemieji Rūmai (Bun

destag) pagaliau patvirtino Paryžiaus su
sitarimus. Balsavimas vyko ne vien dėl to 
darbotvarkės punkto. Adenauerio politika 
laimėjo ir kitais klausimais. Patvirtintas 
Vokietijos nepriklausomybės pripažinimas 
(324 už, 151 prieš). Sutikimas laikyti Sąjun 
gininkų kariuomenę Vokietijoj (321 už, 
153 prieš) Atsiginklavimas ir įsijungimas 
į Atlanto paktą 314 už, 157 prieš). Susita
rimas dėl Saaro (263 už, 202 prieš). Pažy
mėtina, kad socialistai visur balsavo prieš.

Ryšium su įvykiais Bonoje, šaukiamas 
posėdžio Rytų Vokietijos parlamentas, ku
rio metu bus paskaityta komunistinės vy
riausybės deklaracija. Manoma, kad toje 
deklaracijoje bus išryškinta raudonųjų lai
kysena Vak. Vokietijos atžvilgiu, ypač, kai 
visos Kremliaus pastangos įbauginti lais
vuosius vokiečius nuėjo niekais.

Paryžiaus susitarimus dar turi patvirtin
ti Bonos federalinės respublikos Augštieji 
Rūmai (Bundesrat)’. Pagal apsiginklavimo 
susitarimą Vak. Vokietija galės turėti 12 di 
vizijų, iš viso — 500.000-čių vynj armiją.

LATVIAI SIŪLO BENDRĄ 
PABALTIEČIŲ LITERATCROS

PREMIJĄ
Eltai pranešama iš JAV .kad vasario 12 

d. New Yorke įvyko Latvių Tautinio Cent 
ro organizacijos kongresas, kuriame da
lyvavo atstovai iš JAV ir Kanados. Tarp 
daugelio kitų buvo priimta rezoliucija 
kviesti sudaryti Pabaltijo literatūros pre
miją, kuri būtų skiriama geriausiam vie
nų metų literatūros kūriniui. Kiekviena 
pabaltiečių tauta šiam konkursui paruoštų 
savo geriausią veikalą (išverstų), ir iš 
trijų knygų „tretieji“ išrinktų geriausią, 
atžymėdami ją stambiausia premija. Ki
tos dvi knygos betgi pasirodytų kitų dvie
jų tautybių knygų rinkoje. Po kongreso 
įvykusiame pokyly dalyvavo žymusis pa
baltiečių bičiulis Kolumbijos un-to prof. 
Clarance Manning, tarp kitų ir lietuviško 
Gedimino ordino kavalierius, žymusis anti 
komunistinis JAV-se maj. G. R. Jordan, 
iš lietuvių — J. Šlepetys, Garbės komite- 
tan buvo pasiūlyti buvę kongreso nariai 
Charles Kersten, C. Armstrong ir kongre
so narys Timothy Shehan.

Amerikos Latvių Sąjungoje svarstoma 
JAV-bių ir Kanados Kultūros Fondu su
jungimas. šie fondai atskirai jau yra pla
čiai latvių gyvenime pasireiškę, skirdami 
premijas literatūrai, muzikai, tapybai, 
remdami sekmadienio mokyklas. Būdinga, 
kad Kultūros Fondų veikla gyvai domisi 
Latvijos atstovas JAV-se žymusis latvių 
kultūrininkas Arnolds Spekke.

Bona. Nuo šiol piliečiai tų kraštų su ku
riais Bonos federalinė respublikos vyriau
sybė paliko diplomatinius santykius, ga
lės lankytis Vak. Vokietijoje be vizos.

* * *
Stockholmas. Filmų aktorė Ingrid Berg

man pagrasino niekad negrįšianti į savo 
tėvynę Švediją. Užsirūstino ji dėi nepalan
kių švedų spaudos atsiliepimų apie jos 
vaidinimą filme „Joan of Arc at the 
Stake“. Bevardžiai tautiečių laiškai taip 
pat nervina ją, nes juose ji vadinama bas
tūne.

* * *
Otava. Kanados parlamentas ratifikavo 

Paryžiaus sutartis, kuriomis Vakarų Vo
kietija įjungiama Šiaurės Atlanto Sąjun- 
gon ir apginkluojama.

* * *
Maskva. Nustumtam neseniai i šešėlį 

Mikojanui vėl nusišypsojo Kremliaus sau
lė. Jis paskirtas pirmuoju Bulganino pa
vaduotoju. Skelbiama ir daugiau paskyri
mų. Malenkovas neminimas.

* * *
Sidnis. Australijoje, New South’’ Wales 

provincijoje, potvynis nusiaubė maždaug 
trijų ketvirtadalių Anglijos dydžio plotą. 

.Užlieti trys miestai. Žuvo 56 žmonės ir 
daug daugiau yra dingusių. Dumblinas 
vanduo dengia trisdešimt tūkstančių ket
virtainių mylių žemės. 25.000 žmonių liko 
be pastogės. Paskutinėmis gautomis žinio
mis, žuvusiųjų skaičius esąs mažesnis, ta
čiau žinios neoficialios.

Vašingtonas. Iki šiol vis dar nesuderi
namos JAV ir D. Britanijos pažiūros 
Matsu ir Quemoy salų gynimo reikalu. 
Amerika mano, kad jei komunistai pasi
žadėtų nepulti Formozos ir jei tą pasižadė 
jimą garantuotų D. Britanija ir kitos vals
tybės, Quemoy ir Matsu galima būtų per
leisti raudoniesiems. Tačiau abejojama, ar 
taip įžūliai užsimoję raudonieji su tuo su
tiks. Šiaip ar taip, šis nuomonių skirtu
mas nesukrės JAV ir D. Britanijos sąjun
gos. * * *

Londonas. JTO nusiginklavimo komisi
jos vieno komiteto posėdžiuose, kurie 
vyksta D. Britanijos sostinėje sekamos tos 
pačios nuobodulio pasakos. Nereikia nė 
spėlioti, kad betkokį susitarimą trukdo 
soivetai. Gromiko, pavyzdžiui, pasiūlė už
drausti atomo ir vandenilio bombas, 
sprogstamąsias medžiagas vartoti taikos 
reikalams ir nedidinti karinių pajėgų. Va- 
karų valstybės laiko jo pasiūlymą apgal
votu komiteto varginimu ir noru nusigink 
lavimo pastangas paversti niekais.• * *

Niujorkas. ^pw York Times“ paskelbė 
didžiulį straipsnį, kuriame reikalaujama 
nutraukti diplomatinius santykius su So
vietų Sąjunga ir jos satelitais, vesti nuo
latinį psichologinį karą ir remti tik tas 
valstybes, kurios nesvyruodamos bendra
darbiauja su JAV. Straipsnį — atsišauki
mą pasirašė gen. Chennault, gen. Wede- 
meyer, gen. Stratemeyer ir filmu. aktorius 
Adolf Menjou. « • «

Fekingas. Komunistinė Kinija pasirašė 
prekybos sutartį su Burma, pagal kurią 
raudonieji gaus 150.000 tonų ryžių, o Bur- 
mai pasiųs tam tikrus kiekius medvilnės 
ir šilko medžiagų.* k *

Malajai. Anglijos užsienio reikalu mi
nisteris sir Edenas helikopteriu skraidė 
neramiose džiunglėse, norėdamas susipa
žinti su kovos prieš teroristus metodais.

* * *
Ženeva. Atominės energijos taikos rei

kalams panaudojimo klausimu, čia prasi
dėjo tarptautinio masto uždari pasitari
mai. Juose dalyvauja visos Europos vals
tybės, išskyrus Ispaniją.

* * *
Damaskas. Pranešama, kad Egipto vy

riausybės narys Saleh Salem pasiūlė Siri
jos vyriausybei sudaryti iš arabų kraštų 
federaciją, nepriimant tų kurie turi įsipa
reigojimų užsieniečiams. Tokia federacija 
turėtų vyriausiąją tarybą užsienio politi
kos, finansų ir kultūros reikalų vadovy
bę. Egipto vyriausybė labai nepatenkinta 
Turkų — Irako sąjungos sutartimi, kuri 
jau patvirtinta ir veikia. Ta sutartimi ne
patenkintas ir Izraelis.

* * *
Hamburgas. Persijos Šachas su karalie

ne Soraja dabar lankosi Vak. Vokietijoje. 
Hamburge jie pabuvojo vienoje našlaičių 
prieglaudoje.

* * *
Londonas. Anglijos krašto apsaugos mi

nisterija išleido knygą, kurioje aprašo
mas anglų kareivių, komunistų paimtų 
nelaisvėn Š. Korėjoje terorizavimas. Spau
doje dėl tų žiaurybių kilo pasipiktinimas. 
Iš viso nelaisvėn pateko 978 britai.

* * *
Rangūnas. Burmos premjeras pareiškė, 

kad Pekingas sutiktų pasikalbėti su neofi
cialiais JAV asmenimis pasaulinės politi
kos klausimai. Ču En Lai esą sutikęs tar
tis ir 11-kos kalinamų Amerikos lakūnų. 
Apie tai painformuotas ir Dulles, tačiau 
jo nuomonė dar nežinoma.* ♦ *

Malajai. Naujosios Zelandijos ministeris 
pirmininkas pareiškė, kad jis siūlysiąs sa
vo vyriausybei pasiųsti pagalbinius kari
nius dalinius į Malajus sekmingesniai ko
vai su raudonaisiais teroristais, ,

* * *
Tokio. Čia Japonijos parlamento rinki

mus laimėjo Hatojama vadovaujama de
mokratų partija. Ji gavo 95 vietas, libera
lai 64, kairieji socialistai 36, dešinieji so
cialistai 25, kitos partijos — 3 vietas. Ha
tojama yra 72 m. amžiaus ir paraližuotas. 
Jis yra glaudesnių santykių su komunis
tiniais kraštais šalininkas, sykiu palaikant 
draugystę ir su Vakarais.

* * *
Madridas. Generolas Franko jau kalba 

apie savo įpėdinį, turėdamas galvoje ka- . 
ralių. Sudaryta teisininkų komisija, kuri 
rengia naują konstituciją, įteisinti Franko 
išleistus įstatymus. Gen. Franko remia 
princą Juan Carlos, kurs dabar vieši Mad
ride. Tuo klausimu vienintelė Ispanijoje 
veikianti falangos partija nėra vienos nuo 
monės. • * »

Londonas, čia mirė Turkijos ambasado
rius flusein Ragip Baidur, 65 m. amžiaus 
viengungis. Savo kraštą jis atstovavo. D. 
Britanijoje nuo 1952 m. gegužio mėn. Jis 
grįžo iš pasivaikščiojimo, atsigulė pri- 
snusti ir nebepakilo. . j "
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE M •
MASKVOS PASTANGŲ GRĖSME teises į laisvę. Medžiagines gėrybes mes ga-

„Sėjoje“ J. Jaks — Tyris štai kaip sam
protauja apie tikrąją grėsmę pavergtajai 
lietuvių tautai: „Klaidinga būtų manyti, 
kad šiandien lietuvių tautos ir komunistų 
partijos santykiuose esanti tik politinė ko
va. Komunistai siekia daug daugiau. Visų 
pirma, jie stengiasi sunaikinti mūsų savitą 
kultūrą“. Toliau skaitome: „Genocidas, fi
zinis atskirų tautos narių naikinimas yra t k 
pagalbinės priemonės lietuvių vardui iš is
torijos išbraukti. Visos šios priemonės, kaip 
jos žiaurios bebūtų, nepajėgia ištrinti atski
ros tautos iš žemės paviršiaus. Tačiau tuo
met, — kai tautai išplėšiamos tos savybės, 
Ikuriomis ji skiriasi nuo kitų tautų ir kurios 
jungia žmones j vieną tautinę bendruome
nę, kai tautai atimama jos savita kultūra ir 
jos paliktą vakuumą užima tautai svetimos, 
kitur kilusios ir kitiems būdingos vertės, — 
galima laikyti tautą mirusia, nors ji dar ku
rį laiką inercijos keliu naudotųsi savo kal
ba svetimųjų priimtai mąstysenai išreikšti. 
Tai yra „socialistinio turinio ir tautinės for
mos “ bolševikų koncepcjos tik'hs“. Be 
abejo, tai yra teisinga, ir tai yra kartu bai
siausia. Įsiklausius j tai, kas dabar darosi 
Krašte, reikia pripažinti, kad ten okupantų 
spaudimas vyksta kaip tik tąja kryptimi 
ir itin Smarkus, o todėl pavergtojo lietuvio 
spyrimasis yra instinktyviai atkaklus. Vis- 
dėlto, visiško tau'inio sąmoningumo išblėsi
mo greitu laiku negalima tikėtis. Tam rei
kia daugelio metų, ir tai visą pasaulį suko- 
munistinus. Kolei kas dar yra vilčių, kad 
taip neįvyks, nors budėti ir veikti reikia be 
atvangos.

APIE PAGELTUSIUS LAPUS
„Tėviškės Žiburiuose“ J. Kuzmionis ra

šo: „Sunku būtų tvirtinti, kad įvairūs Jo
naičiai bei modernūs Stanley yra pelai, ku
riais naudinga nusikratyti: kiekvienas lie
tuvis brangus savo tautai, kuri nėra skait
linga ir kuri brangina kiekvieną gyvą savo 
narelį. Tačiau kokie grūdai yra tie, kurie 
moja ranka į lietuviškas organizacijas, spau 
dą, knygas? Tai gal greičiau svetimo klima 
to sunaikinti diegai“. Taip, ir svetimo kli
mato ir savęs nuvertinimo. Tokie žmonės 
yra silpnavaliai. Jie, anot Maceinos, tepri
pažįsta autoritetą, duonos ir pasilinksmini
mų davėją, išprususį magiką. Jie visa ta' 
randa tremtyje, ir jų lėkščiai kultūrai to pa
kanka. Nėra grūdų be pelų, kaip yra sako
mą. Antra vertus, medžiai rudenį meta la
pus, iškenčia žiemą, o pavasarį vėl sulapo
ja. Svarbu, kad pats medis būtų sveikas.

TEISĖ Į LAISVĘ
Apie tai „Mūsų Pastogės“ vedamajame 

V. Kazokas byloja: „Kai paskaitai ar iš
girsti, kad mes per dvidešimt nepriklauso
mybės metų įrodėme savo valstybinį subren 
dimą, atlikome socialias reforma', k 'rios 
gali būti pavyzdžiu ir nevienam didžiųjų, 
kad mes ekonominiu susitvarkymu bei ga
myba jei nepralenkėme, tai tikrai atstojo
me šalia visos eilės kitų kultūrinau kraštų, 
ir todėl mes esame verti laisvės, kurios mes 
šiandien šaukiamės, apima liūdnumas. Ar
gi laisvė privalo įrodymų? O jei privalo, 
tai ar tokių? Vien’ntelis galioiantis įrody
mas yra tas, kad mes esame ir tos laisvės 
siekiame, bet ne kaip malonės, o kaip savo 
teisės. Ir jei kokis nors liudijimas mūsų lais
vės byloje galioja, tai tik kraujo liudijimas. 
Ir mūsų pačių kraujo. Liedami kraują, 
mes kaip tik liudijame mūsų pačių tautini 
sąmoningumą ir tuo pačiu pabrėžiame savo 

lime gaminti ir nelaisvėje. Tačiau nelaisvėje 
mes negalime plėtoti savo kultūros, nes 
mums prievarta brukama kita kultūra, kuri 
mus dusina.“ Aišku, dabar nebe tie laikai 
— į viską žiūrima praktiškiau ir tingiai at
sižvelgiama į praeitį. Kas gi abejotų, k- 
kraujo liudijimas yra vertingiausias do’- 
mentas mūsų laisvės byloje. Žodis uždega, 
o kovos liepsną palaiko tik kraujas, ir tai 
geriausių tautos sūnų.

IŠVADAVIMO PROŠVAISTĖS
Pavergtosios Lietuvos išvadavimo klausi

mu rašo „Keleivis“. Jo vedamajame skai
tome: „Lietuvos išvadavimas iš vergijos 
pareina nuo tarptautinių santykių, o ne nuo 
galimo vidaus sukrėtimo bolševizmo kraš
tuose. Kadangi laisvasis pasaulis dabartiniu 
laiku aiškiai perėjo į gynimosi poziciją ir 
siekia stabilizuoti esamas sienas su bolše
vikiškais kraštais, tai iš laisvojo pasaulio 
iniciatyvos netenka greitu laiku laukti Lie
tuvai laisvės. Atrodytų, lyg kad pavergta 
mūsų tauta anoj pusėj vandenyno nė iš 
kur negali laukti pagalbos savo laisvei at
gauti, o pati negali turėti jokių vilčių i” 
milžino smauglio išsivaduoti. Išeitų vergi
ja be galo ir be laisvės vilties. Bet taip nė
ra. Už Lietuvos laisvę -ir už savo pražūtį 
dirba pats bolševizmas. Jis dirba savo te- 
sočia politika, savo grobuoniškumu, savo 
siekimais visą pasaulį įjungti į savo „įtakos 
sferą“ ir susovietinti. Bolševizmo tikslas 
yra laimėti visą pasaulį, o tai reiškia, kad 
anksčiau ar vėliau jis susmuks, susidūręs su 
laisvomis šalimis, kurios nenori pasidaryti 
bolševizmo mindomos ar „laisvinamos“. 
Kur bolševizmas suklups, kada jo apetitai 
privers laisvuosius žmones padėti į šalį vi
sus nesugyvenimus ir imtis ginti laisvę, to 
niekas nežino“. Toliau ten pat rašoma, kad 
dėl paties susidūrimo tarp diktatūros kraš
tų su laisvosiomis šalimis abejonės nėra — 
abi priešingosios šalys neabejoja ir tyliai 
rengiasia. Pagaliau sakoma, kad turime bū
ti pasirengę ir mes. Straipsnyje, atrodo, kar 
tojama tai, kas jau nekartą buvo pasakvtz 
ir ką kiekvienas galvojąs žmogus galėtu pa
sakyti, bet verčiau pirma tenudžiūsta mūsų 
liežuvis, nei mes liautumės kalbėję apie tai. 
Pats komunizmas savo prigimt’mi yra ne
natūralus dalykas ir jau pasukęs išsigimimo 
keliu, o jei taip, tai ir jo amžius negali būti 
skaitomas šimtmečiais. Pasiautės ir išleis 
kvapą, kaip išleido fašizmas.

CIURLIONIES ANSAMBLIO SUKAKTIS

Čiurlionio ansamblis šiais metais mini 
15 m. savo veiklos sukaktį. Taip pat šiais 
metais jo ilgametis vadovas A. Mikulskis 
mini savo darbo 15 m. sukaktį. Toms su
kaktims paminėti Clevelando Liet. Ben
druomenės iniciatyva sudarytas spec, ko
mitetas ir išrinktos kelios komisijos. Ko
miteto pirmininku išrinktas P. J. Žiūrys. 
Organizacine komisiją sudaro: J. Daugė
la, E. Karnėnas, inž. E. Malcanas, J. Puš- 
korius, J. Stempužis, J. Virbalis, iždo -— 
aukų komisiją: A. Augustinavičienė. J. 
Chmieliauskas, Dr. A. Damušis, I. Samas, 
J. Stan-’škis, spaudos komisiją: V. Alseika, 
St. Barzdukas, B. Gaidžiūnas, K. Karpius 
ir A. Laikūnas. Rengimo garbės komitetą 
sudarys rinktiniai liet, visuomenės asme- 
nvs. Pats sukaktuvinis minėjimas įvyks 
Clevelande, Ohio valst., š.m. gegužės mėn. 
15 d. koncertinėje Severance Hall patal
poje.

EUROPOS LIETUVIS

IŠKILMĖS ROMOJE
LIETUVOS TAUTINĖ ŠVENTĖ, 

PIRMININKAUJANT
KARDINOLUI PIZZARDO

Šia antrašte Vatikano dienraštis L‘OS- 
SERVATORE ROMANO Nr. 43, š.m. va
sario 21 d. per tris skiltis įsidėjo straipsnį, 
su minėjimo dalyvių fotografija.

Po iškilmingų Jo Eminencijos Kardino
lo Mišių to paties Instituto teatro salėje, 
papuoštoje popiežiaus ir italų vėliavomis, 
vyko oficiali manifestacija. Salės gale švle 
tė Lietuvos herbas — baltas raitelis rau
doname fone, su Lietuvos trispalve, kuri 
meniškai paskleista tarp palmių šakų — 
kančios ir pergalės simbolio. Šalia Jo Emi 
nencijos Kardinolo vietas užėmė gausiai 
susirinkusieji, kurių tarpe Jų Ekselenci- 
jos Monsinjorai: Gawlina, Faveri įr Pa- 
dolskis; J. E. Lenkijos Ambasadorius prie 
Šventojo Sosto, ministeris Guido Gonella, 
J. E. Ministeris Nomi; Užsienių Reikalų 
Ministeris, J. E. Nicolai, Senatorius An
gelini, Valstybės Patarėjas Petrocchi, J. 
E. Ministeris Lozoraitis, Ministeris Kar
velis, Mr. Freers — USA Ambasados Sek
retorius ir Mr. Egan Colby — Patarėjas, 
atstovaująs Ambasadorių; Dr. Salat — at
stovaująs Vokietijos Ambasadą, Mr. Hill 
ir Mr. Ken — iš D. Britanijos Ambasados 
ir daug kitų augštų Ministerijų pareigū
nų iš Italijos ir Užsienio. Skaitlingai daly
vavo dvasiškiai ir civiliai, kurių tarpe 
Bažnytinių ir Tautinių Kolegijų Rekto
riai. Į Mišias buvo atėjęs ir Lietuvos Mi
nisteris prie Šventojo Sosto J. E. Girdvai
nis.

Sveikinimus atsiuntė J. E. Mons: Sa- 
more, DelVAcqua van Lierde; Gronchl — 
Italijos Parlamento Prezidentas,; Raimon
do Manzini — Italijos Ministerių Tary- 
bos-Valstybės Pasekretorius, Benevenuti 
— Užs. Reik. Minist. Pasekretorius, Sena
torius Don Sturzo, Min. Pella, Min. An
dreotti, Ispanijos Ambasadorius prie Šv. 
Sosto, Penazzato —» Ministeris di Giura, 
Valstybės Patarėjas adv. Andreoli, Gre- 
gorianumo Universiteto Rektorius, Tarp
tautinio Socialinių Studijų Instituto Rek
torius ir daug kitų.

Salėje oficiali manifestacija atidaryta 
Lietuvių Bendruomenės Italijoje Pirminin 
ko D. Vinco Mincevičiaus, kuris pasveiki
no visus žymiuosius svečius, perskaitė 
augštąjį palaiminimo Pranešimą, kurį at
siuntė šventasis Tėvas. Garbingas doku
mentas buvo išklausytas visai rinktinei 
publikai stovint. Iš Lietuvių pusės kilo 
entuziastiška padėka Šv. Tėvui.

Po to žodį tarė Ministeris Lozoraitis, 
susirinkusiems pažymėdamas šios iškil
mės prasmę.

Ministeris Gonella pabrė.žė, kad kai J. 
Em. Kardinolas Pizzardo iškėlė Lietuvių 
tautos ištikimybės vertę Bažnyčiai, pridė
jo. kad jis džiaugiasi savo žodžiu galėda
mas išreikšti tikro italo liudymą, kuris ži
no tautų vargus, iš svetimo jungo atkovo
jant laisvę ir nepriklausomybę, kuris gir
di krikščionį draugą lietuvį to paties ti
kėjimo ir kartu jaučia vidinį abiejų tautų 
giminiškumą, kurios seka tuos pačius prin 
cipus, kurie yra politinio ir tautinio gyve
nimo bazėje. Jis primena garbingus 1905 
metų įvykius Lietuvos istorijoje už religi
jos, mokyklos ir civilinę Laisvę, Nepri
klausomybės siekimą, atstatymo uolumą 
ir naująją istorinę dramą, kuri išverčiu 
dalykus su nauja karine okupacija. Baigė 
primindamas, kad laisvės principai nepra 
eina ir sugrįš teisingumo triumfas ir ta

Dar kalbėjo J. E. Ministeris Karvelis, 
kuris yra didžiausias lietuvių autoritetas 
tremtyje. Jis išreiškė dėkingumo, ištiki
mybės ir Lietuvių sūniško atsidavimo Šv. 
Tėvui, taip pat gilų pripažinimą Valdžiai 
ir Italų Tautai už simpatijas ir solidaru
mą lietuvių reikale. Iškilmės baigtos tylos 
susikaupimu, prisimenant žuvusius už 
Laisvę ir Lietuvos ir Italijos himnais.

Ta pačia proga reikia pažymėti, kad jau 
treti metai Nepriklausomybės minėjimas 
Romoje yra švenčiamas tiesiog tarptautiš 
koje plotmėje, dalyvaujant Italijos Minis- 
teriams, šventajam Tėvui atsiunčiant te
legramą. Vasario 16 pamaldas jau eilę 
metų laiko didelis Lietuvos draugas Jo 
Eminencija Kardinolas Juozapas Pizzar
do. Romoje nė lenkai, kurie yra daug 
skaitlingesni, nepajėgia tokio savo Tautos 
šventės minėjimo surengti, kad į jį atsi
lankytų žymieji Italijos valdžios žmonės. 
Jeigu mums lietuviams tai pavyksta, tai 
nuopelnas be abejo priklauso jaunam 
energingam kunigui Vincui Mincevičiui, 
kuris turi daug asmeniškų pažinčių Itali
jos Ministerių ir parlamento deputatų tar 
pe. Kun. Vincas Mincevičius dažnai Lietu
vos reikalais duoda įdomių straipsnių ita
lų spaudoje, redaguoja Vatikano Eltos biu 
leteni italu, kalba. Jis Italijoje išgyveno 
jau apie 20 metų ir ten išėjo vidurinius ir 
augštuosius mokslus. P. D.

ATSIŠUKIMAS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS ATKŪRIMO 

REIKALU
1923 metais Kaune įsteigtoji Lietuvių 

Katalikų Mokslo Akademija yra palikusi 
garbingas mokslines tradicijas Nepriklau
somoje Lietuvoje: išleido eilę mokslinių 
knygų, bendradarbiavo leidžiant Lietuviš
kąją Enciklopediją, rūpestingai ir pasto
viai teikė stipendijas keliolikai užsienyje 
studijavusių lietuvių, kurie ruošėsi aka
deminiam bei mokslo darbui. Nuo 1932 m. 
Akademija kas treji metai kviesdavo Lie-' 
tuvos katalikų mokslininkų ir mokslo mė
gėjų suvažiavimus, kuriuose, pasiskirsčius 
specialistų sekcijomis, būdavo skaitomos 
paskaitos ir diskutuojami mokslo klausi
mai. Trys išspausdinti stori darbi; tomai 
gražiai liudija apie tris įvykusius suva
žiavimus. Nuo pat Akademijos įkūrimo 
jai pirmininkavo prel. Aleksandras Dąm- 
brauskas-Jakštas. Po jo mirties (1938 m.) 
tos pareigos atiteko prof. Stasiui Šalkaus
kiui.

Okupavus Lietuvą, 1940 metų rudenį 
Akademija buvo bolešvikų uždaryta. Stip
rėjant, tačiau, lietuvių katalikų moksli
niam pajėgumui ir jų užsimojimams, šalia 
kitų tremtyje atkurtų institucijų bei orga
nizacijų, pakartotinai iškildavo mintis at
gaivinti L.K.M. Akademiją, kad organi
zuotai būtų galima dar daugiau nuveikti 
lietuvių mokslo ir kultūros labui. Be to, 
pagrįstai tikimasi, kad organizacijos rė
mai duos galimybių surasti kelius į įva;- 
rius tarptautinius kultūros ir mokslo fon
dus, kurių teikiamomis pagalbinėmis lė
šomis vėl galės būti leidžiami lietuvių 
moksliniai darbai.

Iniciatorių grupė, matydama pribrendu
si reikalą ir gaudama skatinimų iš Akade 
mijos narių, gyvenančių kitose Europos 
valstybėse, 1954 metais, gruodžio mėnesio 
30 dieną, susirinko Šv. Kazimiero Kole
gijoje, Romoje, ir, pirmininkaujama J.E. 
vysk. Vincento Padoplskio, būdama vie
nos nuomonės, nutarė L.K.M. Akademijoj 
veikimą atnaujinti. Šituo tikslu susirinku 
šiųjų buvo sudaryta Reorganizacinė Kc» 
misija, susidedanti iš J.E. vysk. V. Padols- 
kio, prof. Dr. J. Ereto (Akademijos vice- 
pirm. 1940 m.), prof. Dr. Zenono Ivinskio 
(Akademijos sekr.1940 m.), kun. Dr. J.

diena, kurioje didelės ir mažos tautos gy
vens artimai kita kitos gerbdamos.

ATSIMAINYMAS
Kristus pasiėmė su savim Petrą, Jokū

bą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuoša
liai į aukštą kalną. Tenai Jis atsimainė 
jų akyvaizdoje. Jo veidas sužibo kaip sau 
lė, o Jo drabužiai pasidarė balti kaip snie
gas. Šviesus debesis apsiautė juos ir bal
sas iš debesies sakė: šitas yra mano my
limasis Sūnus, kurį aš sau labai pamėgau. 
Jo klausykite!

Kristaus atsimainymas glaudžiai rišasi 
su Jo kančia ir prisikėlimu iš numirusių. 
Lauktasis Mesijas net spinduliuojančioje 
dieviškoje garbėje su Moze kalba apie sa
vo mirtį, nes Jam kančia — perėjimas į 
garbę. Emaus mokiniai net ir Kristui pri
sikėlus vis to dar nesupras. — O neišma
nėliai ir nerangios širdies tikėti visam, 
ką yra kalbėję pranašai! Argi nereikėjo, 
kad Kristus taip kentėtų ir taip įeitų i sa
vo garbę?

Kaip trys apaštalai Kristaus persimai- 
nvmo liudininkai, taip ir kiekvienas kri' 
čionis sunkiuosiuose gyvenimo momentuo 
se gali pakelti savo žvilgsnį į Taboro kal
ną ir rasti jėgos ir vilties sustiprinimo. 
Visiems gyvenimas lyg ilga gavėnia. Ypač 
mūsų Tėvynei nesibaigia Didysis Kančios 
Penktadienis, kančios, kurios ji neužsitar
navo. Kas pagaliau užsitarnauja, kad h 
tų vagies apiplėštas, latro žudomas? Kan
čia kyla iš nuodėmės - iš žmonių, kurie pa 
neigę Dievo Įsakymus, leidžia savo prie
šus naikinti, kurie tą nesuardomą mote
rystės ryšį, kurį „Dievas sujungė — žmo
gus teneperskiria“ lengva širdimi sutrau
ko. Kiekvienas kuris tiki Kristų privalo 
kilniai atsisakyti to viso, kas prieštarauja 
Evangelijai. Atsimainymas ar mums nėra 
būsimo didingumo ir garbės apreiškimas? 
Dažnai kalbame apie la:k;nąjį ir amžiną
jį gyvenimą, bet Evangelija tekalba apie 
vieną gyvenimą, kuris čia prasideda ir 
amžinai tęsiasi peržengęs žemės ir laiko 
ribas. Kas priims ir saugos Kristaus žo
džius — nematys mirties per amžius! Kris 
tus dažnai ištisas naktis praleisdavo besi
melsdamas. Visi Tikėjimo Didvyriai —■ 
Šventieji buvo visų pirma maldos vyrai ir 
savo aplinką plačiai nušvietė Dievo švie
sa. Melskimės! ir Dievo palaima nužengs 
•ant mūsų ir ant brangios Tėvynės Lietu
vos! P. Dauknys MIC

PAMALDOS
LEICESTER — kovo 6 d. 12 vai. Sacred 

Heart Church. ,
STOKE-ON-TRENT — kovo 13 d. 12 y. 

Sacred Heart bažnyčioje. Queens Ave. 
Tunstall.

Vaišnoros, MIC, ir kun. prof. Antano Liui- 
mos, S.J. .,

Pirmas Reorganizacinės Komisijos už
davinys yra pritaikyti L.K.M. Akademijos 
įstatus tremties sąlygoms, kad visuose lais 
vojo pasaulio kontinentuose, kur tik yra 
lietuvių katalikų mokslininkų ir mokslo 
mėgėjų, būtų sudarytos galimybės organi- 
z-uoti i L.K.M. Akademijos skyrius, pri* 
klausančius vienam centrui. Iš šito aiš? 
kėja antras uždavinys: sutelkti L.K.M. 
Akademijon visus pasaulyje išsibarsčiu
sius lietuvius katalikus mokslo darbuoto
jus ir mokslininkus, kokį jiems darbą 
tremtyje laikinai betektų dirbti. Pagaliau 
trečias uždavinys, pravesti koresponden
cijos būdu L.K.M. Akademijos Centro Vai 
dybos rinkimus. *

Todėl prašome visus 1940 m. buvusius 
L.K.M. Akademijos narius ir kitus moksli
ninkus bei mkoslo mėgėjus, ryšium su 
Akademijos veikimo atnaujinimo pastan
gomis, iki šių metų birželio mėnesio 1 d. 
pranešti Reorganizacinei Komisijai savo 
adresus ir prisiųsti pasiūlymų dėl įstatų 
tremties sąlygoms pritaikymo, ypač gi pa
sisakyti dėl Akademijos Centro Valdybos 
vietos. Rašyti: L.K.M. Akademijos Reor
ganizacinės Komisijos Sekretoriui, kun. 
prof. A. Liuimai, S.J., c/o Pontificia Uni- 
versita Gregoriana, Piazza della Pilotta 4, 
Roma, Italija,

Reorganizacinė Komisija

ERSKINE CALDWELL

MANO TĖVO POLITINIS PASKYRIMAS
Išvertė K. BARĖNAS

(Tąsa iš pereito numerio)

— Nutilk, Morisą! — sušuko jam ma
ma. — Niekad dar nesu girdėjusi šitokio 
nusižmoginimo!

— Bet, ponia Stroupiene, — tarė Benas, 
— daugelis pačių žymiųjų politikų pradėjo 
šungaudžiais. Galima sakyti, kad daugumas 
didžiųjų senatorių, kongresmenų, šerifų 
šungauęįžiais pradėjo savo karjerą. Vargu 
šiandien rasi krašte aukštą vietą užimantį 
politiką, kuris nebūtų šungaudžiu pradėjęs 
savo karjeros.

— Aš netikiu! — tarė mama. — Aš vi
sad daug geriau žiūrėjau į politikus, o ne 
šitaip.

— Su politikais tai keisti dalykai, — ta
rė Benas. — Atrodo, kad tikrieji politikai 
nesilaiko tų taisyklių, kurios tinka kitų užsi 
ėmimų žmonėms. Politikas gali ankstyvą
ją savo karjerą pradėti šungaudžiu ir stai
ga iškilti. Štai čia ir yra ta ypatybė, kuri 
politiką padaro verslu.

Po to mama jau tylėjo, ir aš girdėjau vėl 
jos kėdę girgždant. Lengva buvo suprasti, 
kad ji dabar smarkiai galvoja apie tai, ką 
pasakė Benas.

— Juo daugiau galvoju, — prabilo mano 
tėvas, — juo labiau patinka ta mintis. Jau 
senas laikas, kai galvoju vis, kad man rei
kėtų vis labiau įsijungti į viešąjį gyvenimą. 
Toks stumdymasis diena iš dienos, šen tru
putį, ten truputį, ne taip ir patinka man, 
pasakysiu.

— Tai tamsta, Morisai, turėtum tą pas
kyrimą priimti,.—' greit patarė Benas. —

Tamstai tai būtų didelis dalykas. Turėtum 
priimti.

Mano tėvas tebesėdėjo ramus ir stengė
si tamsoje įžiūrėti mamos veidą. O ji vis 
tebelingavo priekin ir atgal vis ir vis sten
gėsi cypinti tą savo kėdę taip vis tvarkin
gai, kaip iš krano tekąs vanduo.

•— Na, — lėtai tarė tėtė, nepermatomo
je šviesoje dar vis tebesistengdamas pama
tyti mamos veidą, — man rodos, tai jau š:- 
tas, ką reika priimti. — Jis laukė, ar r 
išgirs, ką mama žada daryti. Ji visiškai • 
dėmesio nekreipė į jo sakymą. — Tai aš 
tą paskyrimą priimsiu.
Benas pakilo.

— Tai puiku, Morisai, — skubėdamas 
tarė jis, prieangiu jau eidamas Į laiptus. 
Tai puiku. Man malonu, kad tu šitaip ap- 
sisprendei. Tai aš ryt tuoj po pusryčio lauk 
siu mieste.

Benas žengė į laiptus. Jau pasiekė jis pa
tį apatinį, kai mano tėvas pašoko ir šūkte
lėjo jam.

— Benai, — susirūpinęs tarė jis. atspur
damas šalia ano, — kiek gi ten įstaiga al
gos moka?

— Algos?
— Taigi, — tarė tėtė. — Kiek aš gau

siu algos, tvarkydamas tuos benamius ir 
valkatas?

— Na, — pamažu pratarė Benas, — ten 
iš tiesu tai ne alga.

— Tai kas ten? Kaip jūs vad:na»e tai?
— Tai atlyg’nimas už a'likta darbą Mo

risai.
— Atlyginimas?

— Taigi, Morisai. Tai šituo būdu apmo
kami geriausi politiniai darbai. Mokamas 
atlyginimas.

— Tai kiek aš gausiu to atlyginimo? — 
paklausė tėtė.

— Po dvidešimt penkis centus nuo kiek
vieno sugauto ir uždaryto šuns.

Mano tėvas kurį laiką nieko neatsakė. 
Jis stovėjo ir žiūrėjo į gatvės tamsą. Be
nas suko jau gatvėn.

— Rodos, man čia bus šioks toks sm" 
gis, — tarė tėtė, nes aš tikėjaus kiekvie
ną šeštadienį vis gauti šiokią tokią algą.

— Bet tie atlyginimai, Morisai, tai toks 
dalykas, kad tavo uždarbiai gali būti neri
boti. Kai tau mokama alga, tai tu visad ži
nai, kad niekad negausi daugiau, negu ta 
nustatyta suma. O jei tu gauni atlyginimą, 
tai tavo uždarbiai tada neriboti.

— Tikra tiesa! — nušvisdamas tarė ma
no tėvas. — Apie tai aš ir nepagalvojau.

— Na, — tarė Benas, jau žingsniuoda
mas gatve, — tai rytoj pasimatysim. La
banakt.

— Labąnakt, Benai, — šūktelėjo tėtė 
jam. — Brangus žmogus esi, kad davei 
man progos gauti tokį darbą.

Laiptais mes grįžome prieangio. Mama 
jau buvo dingusi, nuėjusi vidun gulti.

— Gerai išsimiegokim, sūnau, — tarė 
jis man. — Rytoj žada būti daug darbo. 
Reikia, kiek tik begalima, geriau išsilsėti. 
Eime.

Suėjome vidun, nusirengėme ir atsigulė
me. Ilgą laiką mano tėvas blaškėsi ir var- 
tėsi, ir užmigdamas girdėjau, kaip jis kal
ba vienas sau ir dar vardais mini visus jam 
žinomus miesto šunes.

Kitą rytą, kai tik papusryčiavome, tėtė 
užsidėjo skrybėlę, jr mes išėjom miestan 
pasimatyti su Benu Simsonu. Eidami gat
vė jau mes negaišome veltui laiko, tėvas 
jau liepė man atsiminti tą Sparkį, kudlotą 

tą šuniūkštį, kurį matėme snaudžiant p. 
Franko Beano prieangyje.

Pagaliau kirpykloje suradome Beną Sim- 
soną beskutamą. Kai mes įėjome, tai jis 
buvo išmuilintas ir kurį laiką nieko nega
lėjo pasakyti. Kai tik jis atsitiesė, tuojau 
pamojavo ranka tėtei ir man.

— Labas rytas, Morisai, — tarė jis, — 
Jau pasiruošęs pradėti darbą?

— Tai nekantriai laukiu pradėti, Benai, 
— tarė tėtė jam.

Aš tuoj baigsiu, — tarė Benas.
Kai tik jis pakilo iš kėdės ir užsidėjo 

skrybėlę, liepė tėtei eiti ir žiūrėti, kur šu
nes palaidi laksto gatvėmis, ir uždaryti juos 
didžiojon daboklės vienutėm

— Tai ir viskas? — paklausė tėtė.
— Tai maždaug ir viskas, — tarė Benas.
Pradėjome mes nou miesto krašto, pa

mažu eidami ir vis dairydamiesi šunų. Ši
tokį ryto metą daugumas jų dar miegojo, 
nes gatvėj nė vieno dar nematėm. Maž
daug po pusvalandžio mano tėvas siekte- 
lėjo kišenėn ir išsiėmė dešimtcentį.

— Štai, sūnau, — paduodamas man ta
rė jis, — pabėgėk iki mėsininko parduotu
vės ir už tą dešimkę paimk tiek mėsos, kiek 
už tokį pinigą galėsi gauti. Nereikia, kad 
būtų šviežia, tik kad būtų didelis gabalas.

Nubėgau gatve, gavau gerą gabalą mė
sos ir atnešiau tėvui, kurį buvau palikęs 
besėdintį magnolijos pavėsy. Jau jis buvo 
užsnūdęs, bet pašoko plačiai atmerktom 
akim, kai tik papurčiau jį ir parodžiau jam 
mėsą.

— Šitas tai privers juos atkreipti dėme
sį ! — uostydamas tarė jis. — Eime, sūnau 1

Nuėjome kitą gatve, o mano tėvas švi- 
tavo tą mėsos luitą čia priekin čia užpaka
lin. Tik žvilgterim atgal, o ten jau iš pas
kos bėsivėlkąs kažkieno paukščiams mė- 
dži<9tįTaikomas margelis ir beuostąs mėsą.

^"Tal’ir viskas, ko mums reikėjo, sū

nau, — tarė mano tėvas. —> Tokiu me'u 
nieko nėra geriau, kaip šitoks geras gab - 
las mėsos.

Jis švilptelėjo tam paukštiniam šuniui. O 
šuo sukarpė ausimis ir pabėgėjo artyn. 
Netrukus dar kažkieno šuo užuodė mėsos 
kvapą, tai ir tas pradėjo bėgti paskui mus. 
O kol mes pasiekėme geležinkelio perėją, 
paskui mus tipeno jau septyni šunes. Tėtė 
buvo gerai nusiteikęs, o man liepė bėgti 
greičiau ir atidaryti tos vienutės duris. Kai 
jis atėjo, tai suvedė tuos šunes vidun, o 
pats išsmuko, kol tie dar nespėjo sugrieb
ti to luito mėsos.

— Jei dar vienas daugiau tuo pačiu ėji
mu, tai būtume uždirbę du dolerius, — ta
rė jis. — Tai krūva pinigų tik už tai, kad 
praėjai viena gatve ir sugrįžai kita. Aš jau 
pradedu suprasti, kaip čia yra su politinės 
įstaigos elgesiu su žmogum. Dabar tai aš 
jau su nieku pasauly nebenorėčiau mainy
tis darbais. Kiek jau aš žinau, tai politiko 
bene bus geriausias būdas užsidirbti pra
gyvenimą.

Su tuo mėsos luitu mes paėjėjome kita 
gatve ir dar nebaigėme eiti pro vieną blo
ką, kai iš po pastato išspruko kažkieno 
paukštinis ir kiceno jau paskui mus. Kai 
pasukome atgal į daboklę, tai suskaičia
vau, kad mus seka penki šunes. Tyčia pa
sukome pro p. Franko Beano namus, kad 
jo Sparkis turėtų progos pajusti mėsos kva
pą ir prisijungti prie mūsų. Kai šituos už
darėme kartu su kitais, tai mano tėvas at
sisėdo ir degtuku ėmė smėlyje skaičiuoti.

— Truputį daugiau kaip trys doleriai, 
sūnau, — tarė jis, nusviesdamas degtuką. 
— Tai jau krūva pinigų, uždirbta per tokį 
trumpą laiką. Jei ryt šitiek uždirbsim, tai 
turėsim jau šešis dolerius. Iki šeštadienio T 
vakaro bus kokie aštuoniolika ar dvide
šimt dolerių. Tai jau daugiau pinigų, negu 
aš bet kada besitikėjau pamatyti savo gy*
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SV. KAZIMIERO DIENĄ PERDAVĖ 
HEADLEY PARK RAKTUS

Penktadienį, kovo 4, šv. Kazimiero die
ną Headley Park vasarvietės — prieglau
dos pardavėjai perdavė Lietuvių Namų 
Bendrovei raktus. Oficialus raktų perdavl 
mas užtruko todėl, kad pirkėjas — Lietu
vių Namų B-vė nesutiko sumokėti privalo
mą žemės mokestį (13 sv. 11 ši. ir 3 d.), 
reikalaujamą sumokėti pirmyn už 25 me
tus, apie ką pardavėjai nebuvo iš anksto 
pirkėją painformavę. B-vės advokatui už
vedus atitinkamą bylą, pirkėjas nusileido. 
Dėl šios priežasties oficialus raktų perė
mimas užtruko kelias savaites. Dabar nuo 
kovo 4 d. Headley Park pastatai ir žemė 
pereina vislškon pirkėjų nuosavybėn. Atei 
nančios savaitės pradžioje ten jau vyksta 
Lietuvių Namų B-vės pareigūnai paruo
šiamiesiems darbams.* * *

SERGA PROF. ST. ŽYMANTAS
DBLS vice pirmininkas ir nuolatinis „E. 

Lietuvio“ bendradarbis, prof. St. Žyman
tas jau antrą savaitę slinkiai serga. Dėl 
jo ligos šią savaitę „E. Lietuvis“ negalė
jo atspausdinti „Dienos rūpesčių“.* ♦ »

„EUROPOS LIETUVIS“ BUS 
ILIUSTRUOJAMAS?

„E. Lietuvio“ Redakcija jau pereitais 
metais norėjo išsirašyti ’ iš vienos vokie
čių firmos laikraščiui iliustracijų, tačiau 
dėl lėšų stokos nebuvo galima to padaryti. 
Dabar, atsiradus šioms iliustracijoms da
lininkui, Redakcija vėl atnaujino su minė
ta firma derybas. Galimas dalykas, kad 
jau nuo kovo mėnesio vidurio „E. Lietu
vis“ galės spausdinti aktualių pasaulio 
įvykių vaizdus. * * * 

DAINININKĖ JANINA LIUSTIKAITĖ 
IŠVYKO ITALIJON

Londone ilgesnį laiką gyvenusi daini
ninkė J. Liustikaitė pereitą savaitę išvyko 
dainos meno studijom Italijon.* * *

LONDONO DBLS PIRMO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Š.m.kovo 12 d... 5 vai. p.p. Liet. Soc. 
Sporto klubo patalpose, 345a, Victoria 
Park Rd., E.9 šaukiamas visuotinis sky
riaus narių susirinkimas. Pranešimą susi
rinkime padarys DBLS pirmininkas M. 
Bąjorinas.

Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes šio 
susirinkimo metu reiks išrinkti atstovus į 
DBLS suvažiavimą, įvyksantį kovo 19- 
20 d. -

Londono Pirmojo Skyr. V-ba 
* * *

L, NEBESIUS CARE PAKETU I
D. BRITANIJĄ

Centrinė CARE paketų įstaiga pranešė 
DBLS Pirmininkui, kad nuo š.m. balan
džio 1 d. sustabdomas CARE paketų siun
timas į šį kraštą.

Pereitą sekmadienį — vasario 20 d. pa
rapijos salėje Šv. Onos — Moterų savi
šalpos ir savitarpinės pagalbos Draugija 
turėjo metinį susirinkimą. Draugijai per 
ištisus 25 metus pirmininkavo p. Liudžiū- 
vienė. Iš apyskaitos matyti, kad draugija 
daug pasidarbavo tiek lietuvybės išlaiky
me, tiek gražiais artimo meilės darbais 
savo tautiečių tarpe. Išrinkta nauja val
dyba: Pirmininkė — p. Rozalija Černienė, 
Sekretorė — p. Veronika Jurienė, Kasinin 
kė — p. Marija Vilkanienė, Revizorė — 
p. Ona Bulaitienė. Naujoji pirmininkė sa
vo kalboje iškėlė įstatų reformavimo rei
kalą ir jų pritaikymą dabarčiai, kartu 
nuoširdžiai kviesdama jaunąsias tremti
nes moteris įsijungti į Moterų dr-jos veik
lą. Užsirašyti galima pas pirmininkę ir 
pas kitas valdybos nares.

BIRMINGHAMAS
LIKIME IŠTIKIMI TĖVYNEI!

Pereitą šeštadienį Birmingham'o lietu
viai ir estai kartu minėjo savo valstybių 
Nepriklausomybės Paskelbimo Diena. Mi
nėjimo vieta: „Birmingham Arms“, o lie
tuviškai būtų — karčiams. Bet vieta ne 
tiek jau svarbu. Svarbu ne kur žmonės 
susieina, bet ko susieina. Kaip Dievą ga
lima garbinti visur ir visada, taip ir mums 
brangią ir reikšmingą dieną galima pami
nėti bet kur.

Jungtinį minėjimą atidarė DBLS Bir
mingham'o skyriaus pirmininkas J. Zokas 
angliškai, trumpai primindamas šios die
nos reikšmę. Atsistojimu pagerbiami žu
vusieji ir žūstą už Tėvynės laisvę.

Po to estiškai kalbėjo Estų Centrinio 
Tautinio Fondo atstovas iš Londono. Jo 
kalbą palydi Estų Tautos himnas.

Lietuviams lietuviškai trumpą kalba pa
sakė pirmininkas J. Zokas. Keletą svar
besnių minčių čia paduodu. Mūsų Vals
tybės ir tautos praeitimi mes didžiuoja
mės, bet ir turim kuo pasididžiuoti. Net 
Britų inteligentija prie progos gėrisi mūsų 
žygiais ir kovomis istorijos bėgy. PASI- 
RYŽKIM BŪTI IŠTIKIMI SAVO BOČIŲ 
ŠALIAI, SAVO BRANGIAI TĖVYNEI! 
Lietuviai tremtiniai teima pavyzdį iš žydu 
tautos, kurios niekas nepajėgė nutautinti 
per daugelį šimtmečių. Arba nors pasekim 
senųjų išeivių Amerikoj ar Škotijoj pavyz 
džiu. Patekęs į jų tarpa pajunti taip mie
lą lietuvišką aplinką ir pasijunti lyg esąs 
mažytėj mums brangioj Lietuvoj.

Po kalbos sugiedamas Lietuvių Tautos 
Himnas.

Pabaigoj lietuvius ir estus angliškai 
sveikina latvių „Daugavas Van agi“ atsto
vas p. J. M. Miezitis. Jo kalba buvo labiau 
taikvta svečiams Britams. P. Miezitis pa
brėžė, kad mes palikom savo brangias Tė
vynes ne geresnio gyvenimo, prabangos, 
aukso kalnų ar nuotykių ieškodami bei 
norėdami prasimušti į svetimo kratšo vir
šūnes. Ne! Mes turėjome vieną mintį, tik 
vieną svajonę: GRĮŽTI!

Vakarų pasaulis nesuprato mūsų elge
sio: kodėl mes palikom savo kraštą ir net 
drįsom kovoti su jų sąjungininku — bol
ševikais. Vakarai nesuprato, kad mes ko
vojom ir kovojam su pabaisa ir grėsme 
pasaulio laisvei ir civilizacijai. Deporta
cijas, kankinimai, mas’niai kapai neišdils 
iš mūsų atminčių. Mums darosi šiurpu 
vien pagalvojus kas bus jei bolševikai pa
sieks savo tikslą — pasaulio pavergimą! 
Savo kalbą p. Miezitis ba'gė šūkiu:

— Trys maži kraštai prie Baltijos jū
ros buvo, yra ir bus mūsų! MES GRĮŠIM!

Po oficialios dalies sekė koncertas. B. 
Valterienė, akompanuojant p. M. Cirulis, 
sudainavo dvi lietuviškas dainas ir Šope
no „Rudenį“. Visose dainose dvelkė gilus 
liūdesys, primindamas klausytojams skau 
dų mūsų Tėvynės, mūsų ir mūsų ken
čiančių brolių likimą.

Estų kvartetas iš Londono padainavo 5 
estiškas dainas.

Sekė šokiai grojant Baltų orkestrėliui. 
Gerą dalyvių nuotaiką pagyvino (o rengė
jų kasą papildė!..) vykusi ir įdomi loteri
ja.

Tolimas Svečias

NOTTINGHAMAS
Vasario 27 d. Nottinhamo DBLS skyrius 

surengė iškilmingą Nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Išsamesni minėjimo ap
rašymą spausdinsime kitos savaitės nume
ryje.

NOTTINGHAM© 
SAVIŠALPOS KASOS SKELBIMAS

Š.m. kovo 19 d., 6 vai., Lilac Str. salėje 
šaukiamas metinis kasos narių susirinki
mas. Nariams dalyvavimas būtinas.

Savišalpos Kasos V-ba.

DERBY
Vasario 28 d., sekmadienį, DBLS sky

rius buvo sušaukęs vietos narių susirinki
mą, kuriame dalyvavo DBLS S-gos pirmi
ninkas M. Bajorinas ir „E. Lietuvio“ re
daktorius Br. Daunoras. Sąjungos pirmi
ninkas padarė platesnį pranešimą apie Są
jungos ir Namų. Bendrovės veiklos gaires 
ir taip pat apie esmą padėtį. Į narių iškel
tus klausimus, liečiančius „E. Lietuvį“, at
sakė redaktorius.

Susirinkusieji nariai, išklausę skyriaus 
valdybos pranešimus, išrinko į visuotinį 
narių suvažiavimą atstovus — pirminin
ką Popiką ir sekretorių Levinską. Susirin
kimui pirmininkavo K. Vaitkevičius.

Platesnį apie Derbyje gyvenančių lietu
vių nuotaikas reportažą spausdinsime ki
tos savaitės numeryje.

MANCHESTERIS
ŠAUKIAMAS DBLS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Ryšium su DBLS ir Lietuvių Namu Ak
cinės Bendrovės visuotiniu atstovų suva
žiavimu Londone, š.m. kovo 13 d., sekma
dienį, 4 vai. p.p. Manchesterio Liet. Soc. 
Klube šaukiamas visuotinis narių susirin
kimas. Visi Manchesterio DBLS skyriaus 
nariai būtinai prašomi dalyvauti, o taip 
pat suinteresuoti Liet. Namu, akcininkai.

DBLS Manchesterio skyr. 
valdyba

SKELBIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba š.m. kovo 12 dieną, šeštadienį, sa
vo klubo patalpose ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra

šom atsilankyti.
Pradžia 7 vai. vakaro.

Klubo Valdyba

PADĖKA
Mūsų išvažiavimo iš Anglijos proga su- 

ruošusiems mums puikias ir širdingas iš- 
elistuves Manchesterio Scenos Mėgėjų 
Grupei, „Kovo“ sportininkams, p. VI. 
Kupsčiui, p. D. Damauskui, p. Kuzmic- 
kiui, p. VI. Stabačinskui, p. J. Verbickui, 
p. Didžbaliui, p. L. Puzinui ir ypač po
nui ir poniai Navickams už paruošimą 
stebėtinai puikių vaišiu, taip pat visiems 
kitiems mūsų bičiuliams savo dalyvavimu 
mus pagerbusiems ir palinkėjusiems vi
sokeriopos laimės, širdingai dėkojame ir 
išsivežame su savim nepamirštamą prisi
minimą.

K. V. Steponavičiai

LINCOLN
Nors ir neskaitlingas DBLS Lincolno 

skyrius, tačiau Vasario 16 minėjimą įvei
kė suruošti vasario 19 d. Veikli skvriaus 
p-kė p. Vasiliauskienė atidarė minėjimą, 
kuris įvyko jos privačiame name, daly
vaujant visiems Lincolno apylinkės lietu
viams. Be skyriaus narių, minėjime daly
vavo keli lietuviai iš apylinkės. Buvęs ne
priklausomybės kovų savanoris ir Vyties 
Kryžiaus kavalierius, p. Tumas, pats pra
eityje išgyvenęs tas kovas, vaizdžiai papa
sakojo susirinkusiems mūsų savanorių 
pasišventimą ir ryžtingumą. Nepriklauso
mybę atstatant.

Nottinghamo apygardos valdybos atsto
vas S. Nedzelskis trumpu žodžiu pasveiki
nęs dalyvius, įteikė Lincolno skyriaus pir
mininkei Apygardos dovaną — Lietuvos 
Vytį.

Minėjimo proga buvo pravesta rinklia
va Vasario 16 Gimnazijai. Suaukota 32 š.

Oficialiai daliai pasibaigus, pirmininkė 
suruošė dalyviams lietuviškas vaišes, ku
rių metu į vietos skyrių įstojo vienas nau
jas narys.

S. N.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

venime. Einam! Eikim namo pietų. Jau 
metas pietų.

Parėjom namo ir sėdom prie stalo jau, 
o mama netarė nė žodžio, o mano tėvas 
nedrįso prasižioti. Baigėme jau valgyti ir 
išėjome pasėdėti kinamedžio pavėsy.

Maždaug po valandos pamačiau — ats
kuba gatve Benas Simsonas. Mano tėvas 
buvo įmigęs, bet aš pribudinau ji, nes man 
rodėsi, kad Benas bus benorįs dėl ko nors 
itin rimta pamatyti jį. Benas užmatė, kad 
mes čia po kinamedžiu, tai ir atskubėjo 
tiesiai per kiemą,

— Morisai, — tarė jis, smarkiai dūsuo
damas ir sunkiai sugaudydamas kvapą, — 
iš kur tu ištraukei visus tuos šunes, kur 
uždaryti daboklėn?

— Ak, šituos, — tarė mano tėvas, pasi
remdamas ant alkūnės. — Tai aš čia susė- 
miau juos, kaip, rodos, ir reikėjo. Taigi 
čia mano darbas uždaryti visus tuos bena
mius ir valkatas, kurie palaidi maišosi gat
vėje. Tai juk tie valkatos ne karvės, ne 
arkliai, ne kiti kokie galvijai.

— Bet tu, Morisai, uždarei burmistro 
Footo branginamąjį medžioklinį! — susi
jaudinęs tarė jis. — Be to, Josė Hendrik- 
sienė sakė, kad dingęs jos medžioklinis, ir 
tą aš suradau daboklėje kartu su kitais. P. 
Beano tas gerasis paukštinis taip pat su 
tais ten. Visi iki vieno ten esantieji šunes 
kam nors priklauso, o, be to, savininkai 
už juos yra sumokėję po du dolerius šuns 
mokesčių. Tu negali imti ir uždarinėti žmo 
■nių šunes, už kuriuos apmokėta!

— Taigi jie palaidi lakstė gatvėmis, — 
tarė.tėti. Išėjau, porą kartų perėjau pa
sidairydamas, ir pasitaikė atsidurti kaip tik 
ten, kur daug šunų, o tie taip elgėsi, tar
tum jie neturėtų namų. Mano pareiga bu
vo uždaryt juos, ir aš šitaip pasielgiau.

—* Kaip tu uždarei juos daboklėn?
— Na, tai aš nuvedžiau juos ten, Benai.

Šunes visad, būdavo, seka paskui mane. 
Aš jau vakar sakiau tau.

— Tu neviliojai jų?
— Nepasakyčiau, kad tiesiog šitaip bu

vo, — tarė mano tėvas. — Man atėjo taip 
į galvą, tai pasiėmiau gabaliuką mėsos.

— Aš taip ir galvojau, — tarė Benas, 
nusiimdamas skrybėlę ir nosine šluostyda
masis veidą. — Aš numaniau, kad čia kaž
kas keista.

Ilgą laiką niekas neprakalbėjo. Po va
landėlės Benas užsidėjo ant galvos skrybė
lę ir žiūrėjo į mano tėvą.

— Man rodos, Morisai, nuo dabar jau 
aš pats kaip nors sutvarkysiu tą šunų rei
kalą, — tarė jis. — Tau gal perdaug už
ims laiko eiti tas šungaudžio pareigas.

— O kaip dėl mano jau uždirbto trijų 
dolerių atlyginimo? — paklausė tėtė. — 
Man priklauso tas atlyginimas, o gal sa
kysi, kad ne?

— Tai aš nepasakysiu, kad visiškai ši
taip, — tarė Benas. — Nemanau, kad da
bar miesto taryba dar būtų pasiryžusi iš 
mokėti pinigus. Kai pristatysiu tą atlygi
nimo sąskaitą, tai burmistras Footas d’r 
gal panorės atleisti mane, kad le:dau te
uždaryti jo tą prizais apdovanotąjį paukš
tinį šunį. Dabar aš čia pirmą kartą įsitiki
nau dėl politikos, kad politika niekad nė
ra gera, kai vienas politikas užmina kitam 
politikui ant kojos pirštų. Man rodos, bus 
geriau, jei tuos reikalus paliksim, kaip jie 
yra. Aš negaliu leistis, kad dėl tavęs, Mo
risai, netekčiau savo darbo.

Mano tėvas palinksėjo ir vėl atrėmė gal
vą į kinamedžio kamieną.

— Man rodos, kad tu čia, Benai teisin
gas, — tarė jis. — Atrodo, kad būti poli
tiku reiškia šitam darbui skirti visą laiką, 
o aš, šiaip ar taip, vis dėlto nenorėčiau įsi
kinkyti į tokį darbą, kuris atimtų man vi
są laiką. ............

Prieš kurį laiką Amerikon išvykęs nuo
latinis „E. Lietuvio“ skaitytojas, A. Mar
ma, tarp kitko šitaip rašo: „Jau šiems me
tams buvau galvojęs nutraukti ryšius su 
„E. Lietuviu“, nes jis ateina labai pavė
luotai ir, žinoma, žinios pasensta, nors 
šiaip šis laikraštis man patinka ir jį skai
tau nuo pat jo įsisteigimo. Tačiau man vis 
dar rūpi, kaip ten pasilikę lietuviai gyve
na, kaip jie dirba, todėl, nors ir neturiu 
laiko iki galo visko perskaityti, kaip kad 
darydavau būdamas Anglijoje, tačiau pra 
šau man jį siųsti visus metus. Laiko ma
ža jau ir todėl, kad vakarais lankau tech
nikos kursus, už kuriuos per mėnesį mo
ku 24 dolerius.“ ■»

P. A. Marma, atvykęs Amerikon pra
džioje dirbo „LIFE“ spaustuvėje. Dėl su
mažėjusio darbo šių metų pradžioje buvo 
atleistas. Kurį laiką dirbo radijo ir tele
vizijos fabrike, pokavimo skyriuje. Bet ir 
čia, darbui sumažėjus, buvo atleistas. Da
bar, kaip jis pats rašo, dirbąs meniškų rė
mų dirbtuvėje, o vakarais lanko technikos 
kursus, norėdamas įsigyti specialybę.

AUSTRALIJA

MIKUS PRALAIMĖJO

Vasario 14 d. Sydnėjaus stadione Pra
nas Mikus kovojo prieš italą Carlo Machi- 
ni dėl pssunkaus svorio bokso čempiono 
vardo. Kova buvo apylygė, su nežymia 
Mikaus persvara iki 10 rundo, kada Mar- 
chini pramušė Mikui abu antakius ir tei
sėjas rungtvnes nutraukė. Dėl šitokio tei
sėjo pasielgimo griežtai užprotestavo Mi
kaus treneris ir aštriai kritikavo australų 
spauda. Manoma, kad Mikus dar galėjo ko 
voti ir rungtynes laimėti taškais.

Pagal sutartį po dviejų mėnesių Mikus 
vėl turėtų, susitikti su Marchini dėl čem
piono vardo, kuris iki šiol priklausė Mi
kui.

JIEVA PAULEKICTĖ ATVYKSTA 
EUROPON

Londono spauda praneša, kad buvusioji 
milionieriaus Rockfelerio žmona lietuvai
tė Jieva Paulekiūtė atvyksta su sūnumi į! 
Europą.

-I?’-

VOKIETIJA
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

šiemet gimnazija ypač rūpestingai pasi
ruošė ir minėjimą pravedė su iškilmėmis, 
įprasminančiomis tos dienos minėjimą 
jos auklėtiniams ir Vokietijos lietuvių 
bendruomenei.

Minėjimas pradėtas iškilmingomis pa
maldomis katalikų ir evangelikų bažnyčio 
se, vėliau skautų sueiga, minėjimu gimna
zijos mokiniams su svečio, d-ro P. Karve
lio, paskaita, apžvelgiančia Lietuvos vals
tybinio gyvenimo įvykius, minėjimu kvies 
tiems svečiams ir gimnazijos mokinių 
spektakliu.

SKAUTŲ SUEIGA
Skautų sueigoje davė įžodį naujai įsto

jusieji 23 skautai. Įvertinant darbelių ir 
galvosūkio konkursą, to konkurso daly
viams buvo padalintos dovanos: mokiniui 
Martynui Kiaupai už XVIII amžiaus lietu
višką sodybą, padarytą iš medžio, degtukų 
ir šiaudelių, o mokinei Ernai Simonenkai- 
tei už didelę tinklinę staltiesę.

MINĖJIMAS KVIESTAJAI VISUOMENEI
Gimnazijos direktorius, d-ras VI. Liters- 

kis, atidarydamas minėjimą, savo kalboje 
pabrėžė tos dienos ypatingą reikšmę lie
tuvių tautai.

VLIK'o Vykd. Tarybos pirmininkas, 
prof. K. Zaikauskas, savo kalboje kvietė 
lietuvius į vieningą akciją tėvynės vadavi
mui, pabrėždamas didelę reikšmę mūsų 
JAV gyvenančių tautiečių kovoje už Lie
tuvos laisvę ir pačios JAV vyriausybės ne 
palaužiamą nusistatymą nepripažinti įvyk 
dytą mūsų tautai smurtą.

Lietuvių-vokiečių draugijos ir Laisvės 
Kovotojų Sąjungos vardu kalbėjo J. Ba- 
taitis, tos draugijos lietuvių sekcijos pir
mininkas ir LKS atstovas VLIK'e. Jis 
kreipėsi ypač į jaunimą, primindamas, 
kad Lietuvos rezistencinės kovos branduo
lį sudarė jaunimas.

Iš svečių, Mannheimo apskrities virši
ninko vardu, sveikino RR Haag, linkėda
mas ir reikšdamas viltį, kad lietuviams 
tektų laimė greit grįžti į išlaisvintą tėvy
nę. Ministeris Liepinš, sveikindamas bro
lius lietuvius latviu, vardu, pabrėžė, kad 
nepriklausomo valstybinio gyvenimo buvo 
bendromis jėgomis siekta ir praeityje.

Užba-'giamojoje kalboje Vokietijos Kraš 
to Valdybos pirmininkas Pr. Zunde pri
minė; kad kovoje gynėjai ypatingai verti
na plevėsuojančią iškeltą vėliavą, kuri es
ti ginama visomis jėgomis. Vasario 16 
Gimnazija tremtyje yra tokia lietuvių iš
kelta vėliava, kurią lietuviai turi visomis 
jėgomis išlaikvti, kol ateis diena, kuomet 
Lietuvos tautinė vėliava suplevėsuos Ne
priklausomoje Lietuvoje.

Iš gausių sveikinimų pažymėtini federa
linės vokiečių vyriausybės pabėgėlių reika 
lams ministerio prof. dr. Oberlaenderio, 
Baden-Wuerttembergo švietimo ministe
rio, UN Augštojo Komisaro Pabėgėlių 
reikalams, parlamento nario Dr. Gille, 
sveikinusio ir rytprūsių sąjungos vardu, 
Šveicarijos organizacijų sve’kinimai ir 
ypač nuoširdi Latvių Centro Komiteto pir 
mininko, pulk. Janums, sveikinimo tele
grama.

Laisvosios Europos Komiteto pirminin
ko, Mr. Whitney H. Shepardson, New 
York, sveikinimo telegramos vertimą pa
duodame čia ištisai:

„Laisvosios Europos Komiteto vardu 
leiskite man perduoti PLB Vok-'etijos 
Krašto Valdybai geriausius linkėjimus 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
37 metų sukakties proga. Mes gerai su
prantame, kad šiandien jūsų širdyse yra 
mažai džiaugsmo, kadangi jūs esate pri
versti švęsti šią esmėje džiugią šventę 
tragiškose tremties sąlygose. Tačiau te- 
priduoda jums jėgų jūsųų tautiečių tė
vynėje nepavergiama dvasia ir drąsa, 
lygiai kaip mums visiems vakaruose ke
lia nuotaiką žinia, kad lietuvių pasi
priešinimas komunistų agresorių užma
čioms nemažėdamas tebesitęsia, nežiū
rint pastangų visomis priemonėmis tą 
pasipriešinimo dvasią palaužti. Niekas 
iš mūsų nepamiršo lietuvių tautos var
gu. Laisvosios žmonijos rūpestį, kad 
Lietuva ateityje būtų nepriklausoma, 
rodo ir JAV užimtoji pozicija, nepripa
žinti ilegalios sovietų okupacijos jūsų 
kratše. Giliai įsišakinjes tikėjimas į de
mokratijos principus, žmogaus laisvę ir- 
teisingumą, sudarantis neatskiriamą 
JAV dvasinio lobyno dalį, užtikrina

mus, kad toji laikysena nepasikeis ir 
ateityje. Turėdami tad galvoje lietuvių 
tautos drąsą ir jos laisvųjų draugų va
karuose pasiryžimą siekti, kad Lietuva 
vėl būtų laisva, mes net jau šių dienų 
aplinkybėmis žvelgiame į ateitį ir gal
vojame apie tą dieną, kad visi lietuviai 
galės taikoje ir laisvėje švęsti savo Ne
priklausomybės sukaktį savo gimtame 
krašte.“

Whitney H. Sheperdson 
Laisvosios Europos Komiteto 

Pirmininkas
New York

MENINĖ PROGRAMA
Gimnazijos choras, vadovaujamas muz. 

mok. Motgabio, gražiai sudainavo keturias 
liaudies dainas, jų tarpe vieną, paties diri
gento harmonizuotą. Gimnazijos tautinių 
šokių grupės, vadovaujamos gimn. mok. 
Grinienės, maloniai nuteikė svečius ma
žųjų, mergaičių, berniukų ir mišriais šo
kiais.

Maloni staigmena svečiams buvo pir
mas jaunos daininkės, ponios Marijos Pan 
se-Simaniukštytės, pasirodymas, su įsijau
timu padainavusios tris liaudies dainas ir 
techniškai gražiai atliktas arijas iš Mozar- 
to, Haendelio, Puccini ir Gounodo operų.

Tokia pat staigmena buvo Schwetzinge- 
no kuopos vyrų choro pasirodymas, kuris 
buvo palyginti trumpą laiką paruoštas ne
nuilstamu gimn. mok. Motgabio darbu ir 
jo vadovaujamas.

GIMNAZIJOS SPEKTAKLIS
Režisoriaus, gimn. mok. A. Venclausko, 

ir visų dalyvių dideliu ryžtu ir entuziaz
mu buvo tą dieną pastatyta M. Venclausko 
4 pav. pasaka „Užburtoji Dūdelė“. Netu
rint gimnazijos salėje scenos, ji buvo pa
statyta Huettenfeldo salėje, kuri buvo pri
gūžėjusi pilna žiūrovų, o ypač jaunimo, 
jų tarpe netgi vietos vokiečių, nors pasa
ka buvo statoma lietuviškai.

Pastatyme buvo jaučiamas labai kruop
štus, rūpestingas režisoriaus ir visu daly
vių darbas. Gražios dekoracijos gimn. mo
kytojo J. Jurkaičio padarytos dienų ir 
naktų darbu, įdomiai paruošti gimn. mok. 
A. Grinienės šokiai., rūpestingai išstudi
juota gimn. mok. K. Motgabio muzikinė 
dalis, akordionisto mokinio J. Stankaičio 
pritarimas davė žiūrovams tikrai pasigė
rėtiną spektaklį. Nepasigailėjo darbo, pa- 
ruošdamos veikėjams skoningus kostiu
mus, T. Knopfmileraitė, H. Motgabienė, 
G. Petkevičienė, M. Snarskienė. Sufleravo 
R. Kumfertaitė, scenarijus V. Lenertb.

AUTOBUSŲ SUSISIEKIMAS IŠ 
HUETTENFELDO

Nuo š.m. vasario 1 d. Huettenfeldo vie
tovė, kurioje yra įsikūrusi gimnazija, pri
jungta prie viešo autobusų susisiekimo '■ 
pro Viemheimą į Mannheimą. Pirmas au
tobusas išeina apie 5 vai. ryto, o paskuti
nis iš Mannheimo išeina po 23 vai. Auto
busų kursavimų skaičių artimiausiu laiku 
numatoma padidinti.

EMIGRACIJOS Į KOLUMBIJĄ 
REIKALU

Emigrantams naujakuriams Kolumbijos 
vyriausybė duoda išsimokėjimui ūkius, 
skirdama tam tikromis sąlygomis dar ir 
trobesius, galvijus, darbo įrankius bei pir
miesiems 8 mėn. maisto ar pinigų.

Emigruoti galėtų tikri ūkininkai, ama
tininkai, technikai bei pramonininkai, vi
sai sveiki ir pajėgūs, nes pirmieji įsikūri
mo metai pareikalaus didelės fizinės iš
tvermės.

Suinteresuotiems tarpininkauja Lietu
vos Konsulatas Kolumbijoje, antrašu:

Consulado de Lituania 
Carrera 6 No. 14-82 
Apartado Aereo No. 42-33 
BOGOTA — KOLUMBIEN, S.A.

Pageidaujama, kad tautiečiai, statisti
kos ir bylos sekimo reikalu, apie registra
vimąsi emigracijai trumpai praneštų ir 
Vokietijbs Krašto Valdybai.

MŪSŲ MIRUSIEJI l
1955 m. vasario mėn. 10 d. mirė 2040 

Lietuviu Darbo Kuopos narys Mečislovas 
STASIŪNAS, 42 m. amžiaus. Velionis bu
vo kilęs iš Šiaulių apskrities. Lietuvoje 
nepriklausomybės laikais buvo karinin
kas, tremtyje gyveno vienas, o Lietuvoje 
paliko savo šeimą. Palaidotas Kaiserslau- 
tern'o kapinėse.

DĖL ŪKIO PIRKIMO

Pereitais metais agr. Lūža buvo iškėlęs 
klausimą apie įsikūrimą žemės ūkyje. Ne 
gavęs teigiamo atsakymo, jis kitame 
straipsnyje nusiskundė, kad negimęs kū
dikis palaidotas. Reikėtų žinoti p. Lūžai, 
kad už aborto padarymą ne tik Dievas, 
bet ir valstybės įstatymai baudžia. Metus 
juokus į šalį, iškeltą klausimą reikia ju
dinti, iki jis realizuosis. Jei vienam siūlo
mam projektui nerasta pritarimo, reikia 
pasiūlyti antrą, trečią, iki sumanymas bus 
įgyvendintas.

Savo projekte p. Lūža siūlė sumesti po 
šimtą svarų, nupirkti ūkį, pasamdyti ge
rus žemdirbius ir laukti keletą metų, iki 
tas ūkis duos pelno. Mano manymu, toks 
ūkis būtų panašus į kolchozą, kur vienas 
šeimininkauja, o kiti vergauja. Ar nege
riau būtų aptikti parduodamą kokį šimto 
akrų ūkį ir paskelbti laikraštyje norin
čiųjų pirkti sklypus registraciją. Vienas 
gal norės pirkti 5 akrus, kitas 10, o tre

čias gal ir 20 akrų. Atsiliepus reikalingam 
skaičiui pirkėjų, galima būtų nupirkti 
ūkį ir pasidalinti po sklypą. Tad pirkėjas 
savo sklype galėtų kurtis kaip jam pa
tinka. Vienas griebsis paukščių ūkio, ki
tas gyvulių, o trečias, sakysim, auginti 
daržoves. Tokiu būdu kiekvienas jausis 
turįs savo nors ir mažą sklypelį, o sulau
kęs senatvės ar likęs nedarbingas, turės 
ramų poilsį, jausis apsirūpinęs. Vieta to
kiam ūkiui dabar būtų tinkamiausia ne
toli nupirktos Lietuvių Sodybos, kuri at
stotų naujakūriams lyg ir bažnytkaimį, 
kur sekmadienį tie žemės savininkai at
važiuotų pasimelsti, pasikalbėti ir pasi
linksminti. Nusipirkti keletą akrų žemės 
ne taip jau daug ir pinigų reikėtų, nes 50 
procentų galima gauti paskolos, o žemeš 
akras kainuoja apie 60 svarų. Vadinasi, 
nupirkti 10 akrų užtektų 300 svarų. Žino- 
ma, reikalinga turėti dar šiek tiek smul
kių įsikūrimui, bet tai neskubus reikalas. 
Darbščiam ir sumaniam lietuviui tai ne
sudarytų sunkumų.

K. Kudla
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PLUNKSNAQRA UŽ1O ŠEIMININKĖS ROJUS
PASTATYTAS RACIĄNALIAUSIAS NAMAS ŠEIMININKEI

UŽRAŠAI
Karts nuo karto man pavyksta surinkti 

labai svarbių mūsų visuomenei žinių. Gal 
ir todėl, kad dirbu gryname ore, (kaip 
gerbiamieji skaitytojai žinote, jau nuo pat 
rudens šluoju Hyde Parka), o gtynas oras 
visada gerai žmogų nuteikia. Tikriaus’ai, 
tokį tikslą turėdamas i tą mano darbovie
tę atėjo grynu oru pakvėpuoti tautietis, 
(kartais čia ateina ir kiti; tikslų turi vy
rai), ir radęs mane, sako:

— Atnešiau pačiam nepaprasta žinią, 
kurią būtinai privalai paskelbti mūsų vi
suomenei...

— Tik, susimildamas, jau ne apie veiks 
nius, — pertraukiau paslaptingąjį žinia
nešį.

— Svarbiau! ypač šio kratšo lietuviams! 
Ar tu žinai, — dėstė jis tokiu balsu, it ne
seniai būtų turėjęs pasimatymą su Ponte- 
corva Kremliuje, — Lietuvių Namų B-vės 
Valdyba ne tik naujuosius namus nupirko 
„leaseholdo“ teisėmis, bet ir tą pagarsė
jusią vasarviėtę-prieglaudą, nors jie skel
bė, kad šį objektą nupirkę amžinon nuo
savybėn.

Šitokį kozirį turėdami, vakare abu nuva 
žiavome į Lietuvių Namus, jieškodami di
rektorių.

Baras jau buvo atdaras. Pasidrąsinome. 
Netrukus pasigavome patį vyriausiąjį ir 
nejuokais įbauginome.

— Headley Park vasarvietę „lease hol- 
do“ teisėmis pirkote?...

Užpultasis, matydamas su kuo turįs rei
kalą, paskubėjo raštinėn ir atsinešė pir
kimo aktą.

Tiesa, jame neradome žodžio „lease
hold“, bet dar blogiau: jame aiškia’ įra
šyta, kad Lietuvių vasarvietė-prieglauda 
ir į ją vedąs nuo plento kelias pirkėjo 
nuosavybėn pereinąs tik trims tūkstan
čiams metų (3.000)! Taigi, kaip pasirodė, 
mano bičiulis turėjęs racijos. Nei pirktoji 
žemė, nei namai, nei ežeras nei tame eže
re esančios žuvys nepereina amžinon nuo
savybėn, o tik trims tūkstančiams metų,

o tiek metų, palyginus su mūsų laikinai 
besikuriančių reikalais, nėra juk amžiny
bė! * * *

Visi tie .kurie pasilikome šitame kraš
te, o gal ir tie, kurie būtinai norėjo pa
žinti ne tiek dolerinius kraštus, kaip pa
čius dolerius, prisimename, kaip anuo
met Dr. Valteris, skaitlinėmis operuoda
mas, įrodinėjo, kad mes ne tik daug pini
gų išleidžiame rūkalams, bet dar daugiau 
alkoholiui. Girdi, lietuviai prageria šim? 
tus tūkstančių svarų. Naujoji britų biu
džeto statistika rodo, kad anuometinis Dr. 
Valterio kaltinimas buvęs be pagrindo. 
Ten, toje statistikoje, pasakyta, kad tik 
per vienerius pereitus metus amerikiečiai 
išsivežė iš „mūsų krašto“ vien tik Scoth 
whisky už 109.200.000 svarų. Tiek, tai jau 
tikrai mes, gyveną šitame krašte, nepra- 
gėrėm, nors ir didesnę teisę turėjome į 
šią prekę, nes juk mes kaip tik gyvename 
tos prekės tėvynėje. Dabar, pasiskaičius 
šiuos statistikos duomenis, man pas'darė 
aišku, kodėl Amerikoje lietuvių leidžia
mos knygos ten gyvenantiems tautiečiams 
atrodo tokios brangios, žinoma, nedėl jų 
literatūrinės vertės, bet dėl kainos...* * *

Ne vienas mūsų jau kuris laikas taiksto 
mės įsigyti britų pilietybę. Šitokį paslėptą 
tikslą turiu ir aš. Anuokart, užsukęs su 
savo formanu baran, stačiai paklausiau:

— Kokios aplinkybės gali pagreitinti 
įsigyti šio krašto pilietybę?

— Džentelmeniškas elgesys ir stiprios 
garantijos, — atsakė britas.

— Ar pakankamas būtų ištikimybės ir 
subrendimo įrodymas, jei aš per septyne
rius metus gėriau tik Scoth whisky?

—■ Šis pažymys jau rodo, kad jums be
lieka atlikti tik formalumus, — pagyrė 
mane formanas, pastebėdamas, kad to
kiais atvejais nulemia ne garantijų tvirtu
mas, bet gydytojo pažymėjimas.

PAVERGTOJE TEVYNEJE
ŠIANDIENINIS GYVENIMAS KAUNE remontuoja „Nidos“ laivą, bet vis negali 

remonto Užbaigti. 1954 m. laivo remontas
Transportas. Paskiausia gautais duo

menimis, pvz. cementas, dirbt, trąšcs, 
druska, bulvės, kartais ir grudai dažniau
siai gabenami neįpakuoti, t.y. visai pa 
laidi. Nuostoliai dėl tokio transporto es.ti 
labai dideli, ypač jei tenka viską per
krauti į kitas priemones. Sakysime, i 
Kauno prieplauką minėti daiktai atveža
mi vagonais. Prieplaukoje, jei buna pa
rengti baidokai, jie iš vagono kraunami 
tiesiai į baidokus. Tačiau tokių atsitiki
mų retai pasitaiko. Todėl dažniausiai 
druska, cementas, trąšos, kalkės ir kit
kas iš vagonų išverčiama žemėn. Ten jie 
ir stovi, kol ateina baidokai. Vagonus 
skubama iškrauti, nes už jų neištuštini- 
mą laiku tenka mokėti prastovėjimo pa
baudas ir dar reikalų turėti su teismais 
bei prokurorais. Druska, cementas ir trą
šos brezentais tik tuomet dengiama, kai 
lyja. Dengiama tik tiek, kiek užtenka 
brezentų. Tačiau lietus vis tiek tuos daik
tus apgadina. Druskos apgadinimo nema
tyti, bet cemento sugenda labai daug. 
Dėl to niekas nesijaudina. Kai ateina 
baidokai į juos sužeriamos prekės tokios, 
kokios yra.

Nemunas nereguliuojamas. Dėl to yra 
išsiplėtęs ir seklus. Laivai aukščiau Kau
no plaukia tik pavasarį ir rudenį, kai at
siranda daugiau vandens, ir tai trumpą 
laiką. Seklumų Nemune daug. Ant jų 
laivai dažnai užplaukia. Ant seklumos 
užplaukimas okupantų laikomas nusikal
timu. Už tai kas nors turi atsakyti. Bai
dokus vilkikai tik traukia. Baidokų stū
mimo metodas mėginimo pradžioje pasi
baigė nesekme. Kelių baidokų buvo sunai
kinti vairai. Baidokų kelionė nuo Jurbar
ko iki Kauno trunka 2-3 paras, „neužli
pa“ ant seklumos. O kai užlipa — šau
kiasi pagalbos.

Nemune plaukioja nedideli baidokai — 
iki 300 tonų. Baidokai numeruoti. Di
džiausias baidoko numeris 1954 m. buvo 
410. Baidokus traukia vilkikai. Jų yra 
didesnių ir mažesnių. Didesnieji baido
kai: „Ždanovas“, „Čkalovas“, „Dzeržins- 
kis“; mažesnieji: „Džiugas“, „Desiatiliet- 
ka“. Keleivių susisiekimui naudojami šie 
laivai: „Kęstutis“, „Aleksandras Matro
sovas“, „P. Cvirka“, „Salomėja Neris“.
Kauno laivininkystės ruižui priklauso: 

Nemuno, Klaipėdos ir Kaliningrado sritis. 
Kauno laivininkystės ruožąs priklauso 
Pabaltijo laivininkystei, kurios centras 
yra Rygoje. Kauno laivininkystės ruožo 
viršininkas — rusas Smirnovas. Ir jo tar
nautojų daugumas — rusai. Vartojama 
tik rusų kalba. Net ir darbininkai, pa
šydami darbo, savo anketas turi rašyti 
rusų kalba.

Laivų remonto dirbtuvės yra Kaune 
toje pačioje vietoje, kur buvo seniau, ne 
klek nepraplėstos. Jos remontuoja Ne
muno laivininkystės laivus. Pernai jos 
pastatė plaukiojantį penkių tonų kraną. 
Kranas neilgai buvo naudojamas, nes, 
1954 m. pavasarį buvo išvežtas. Kalba
ma, kad visai iš Lietuvos. Nemuno upei
vių tarpe sklinda kalbos, kad visi didieji 
vilkikai ir 410 baidokų būsią iš Lietuvos 
išgabenta. Kur ir kokiais sumetimais, to
kie klausimai nenagrinėjami. Manoma, 
kad | Rusiją, į kur išvežami ir Lietuvos 
turtai. Be plaukiojančio krano, jokio di
desnio darbo Kauno laivų remonto dirb
tuvės neatliko. Jau dešimt metų, kai jos

jau buvo tiek pirmyn pavarytas, jog pir
mas dažas ant jo užteptas. Laivas yra 
didelis, dėl to, daugumos upeivių spėji
mu, tuoj, kai tik busiąs galutinai baigtas, 
bus iš Kauno išgabentas, greičiausiai — 
į Rusiją.

Darbas. Vidutiniškai trunka 8 valan
das. Įmonėse,' kur dirbama dviem pakai
tom, viena dieninė pakaita būna 9 vai. 
Darbas: akordinis, norminis ir padienis. 
Padienio darbo nedaug. Pastarasis visa
da mažiau atlyginamas. Artimiausias dar
bininko varovas — brigadininkas. Jis nu
rodo, ką darbininkas turi dirbti, ir ragina 
jį greičiau dirbti. Akordiniam darbe bri
gadininkas dirba kartu, bet padieniam 
nedirba, tik viršininkauja ir varovauia. 
Brigadininkas gauna 20% daugiau, kaip 
darbininkas, tą patį darbą dirbąs. „Virš 
brigadininko“ yra viršininkai. Jų pava
dinimai ir kiekis priklauso nuo darbovie
tės pobūdžio dydžio.

Pavėlavimai į darbą smarkiai baudžia
mi, pradedant įspėjimu su pagrasinimu 
iki kalėjimo su ištrėmimu. Dažniausiai 
praktikuoja pinigines baudas. Pvz. pusei 
metų darbininkas paliekamas su puse ar 
mažiau atlyginimo. Tačiau rusams šios 
sankcijos taip aštriai netaikomos. Net ir 
prokurorai rusams reikalauja švelnios 
bausmės. Dažniausiai į rusų pavėlavimus 
ar į darbą neatėjimus darbovietės admi
nistracija nereaguoja.

Darbo knygelė. Kiekvienas dirbantysis 
turi turėti. Knygelėse įrašoma darbo lai
kas, priėmimas ir atleidimas iš darbp, 
atleidimo priežastis. Knygutė turi eilę 
kryptaraščių. Jie charakterizuoja darbi
ninko darbštumą, drausmingumą ir nu
sistatymą partijos atžvilgiu. Greta knyge
lės dar turi būti darbininko charakteris
tika. Ji neduodama darbininkui į rankas, 
bet siuntinėjama darbovietės darbovietei.

Dirbtuvių valgyklos. Valgyklas turi tik 
didesniosios dirbtuvės. Geresnes valgyk
las turi Mėsos kombinatas, „Audiniai“, 
„Inkaras“, Dirbtuvių valgyklose valgiai 
pigesni. Pvz. Mėsos kombinato vilgykloje 
už 5 rub. galima sočiau pavalgyti.

Prausyklos. Net ir didžiuosiuose fabri
kuose nėra užtektinai drabužiams spinte
lių ir prausyklų. Jei kuriam tokie daly
kai ir yra, tai drabužių spintelėmis ir 
prausyklomis naudojasi tik brigadininkai 

ir kiti pareigūnai. Prausyklos esti visada 
uždarytos. Nešvarius darbus dirbantieji 
neturi galimybės nusiprausti darbovietė
je. Jiems net atlyginimas mokamas atski
rai, kad savo nešvariais drabužiais ne
suteptų kitų.

■Darbo biržos nėra. Eiliniai darbininkai 
lietuviai darbo ieško pačiu primityviau
siu būdu, vaikščiodami nuo darbovietės 
prie darbovietės. Prie darbovietės atėję 
turi stoti į eilę ir laukti. Jei darbininkų 
reikia, atėjęs sargas, apklausinėjęs dar
bininkus ir patikrinęs juos pagal pasą, 
išrašo leidimą įeiti į fabriko kontorą. Čia, 
jei žmogus kokiam darbui reikalingas, 
jis siunčiamas į kadrų skyrių. Ten, iš
žiūrėję pasą ir darbo knygute, duoda už
pildyti anketas. Atsakius į daugybę rei
kalaujamų klausimų, dar reikia parašvti 
savo gyvenimo aprašvmą. Tuojau žmogus 
dar nepriimamas, o tik parašytieji popie
riai. Jam liepiama užeiti vėliau. Atėjus 
skirtu laiku, žmogus arba priimamas, ar
ba dar patariama ateiti vėliau. Toks ati
dėliojimas paprastai reiškia neigiamą 
sprendimą.

šeimininkės tedirbs 7 vai. per savaitę
Vakarų Vokietijoje, Dortmunde Max- 

Planck Instituto vienas profesorius su- 
kostruktavo ir pastatė savo žmonai Dort
munde racionaliausią namą šeimininkei. 
Tai pirmasis, savo įrengimų patogumais 
pralenkęs visus kitus, šios rūšies namas, 
vokiškai pavadintas „Ratio - Haus“. Mok
slininkai yra seniai priėję vienos nuomo
nės, kad namų šeimininkės darbas yra 
sunkiausias iš visų darbų, ir dėl to jie 
nuolat ieško naujų būdų šeimininkavimą 
namuose sumechanizuoti ir tuomi supras
tinti. Minimas profesorius, siekdamas šio 
tikslo, pastatė namą, kuriame beveik vi
sos šeimininkių svajonės virto realybe. 
Ir jo žmona — pirmoji iš tų laimingųjų, 
šiandien su didžiausiu pasitenkinimu sa
ko:

„Šitame name man dabar tereikia dirb
ti tik 7 vai. per savaitę. Aš esu per dieną 
tarnyboje, bet šitokiame name, grįžus iš 
darbo ir labiausiai pavargusiai, galima 
lengvai ir su didžiausiu malonumu atlik
ti dar ir namų šeimininkės pareigas. Aš 
sutaupau savo naujoje virtuvėje mažiau
siai 30 kilometrų žygio per savaitę.“

Sunkiausias šeimininkės darbas iki šiol 
buvo virtuvėje. Statant šį naujovišką na
mą į ją buvo atkreiptas didžiausias dė
mesys. Čia įdomiausia ir svarbiausia tai,

96 PROCENTAI TIKI
Kartais dėl paprasto smalsumo, o kar

tais ir praktiškais sumetimais nevienam 
įdomu žinoti, kaip galvoja, kaip vienu ar 
kitu, politikos ar kultūros klausimu yra 
nusistačiusi visuomenė. Sužinoti jos nuo
monę yra_ sugalvotas tam tikras apklausi
nėjimo būdas, o tą apklausinėjimą atlie
ka speciali įstaiga — institutas. Toks ins
titutas, žinomas Gallup‘o vardu yra ypač 
veiklus Amerikoje. Ten ir lietuviai kažką 
panašaus yra suorganizavę. Apie tai jau 
buvo „E. Lietuvyje“ rašyta. Šį kartą su
sipažinkime su Amerikos visuomenės nuo 
mone religiniu klausimu.

JAV Gallup institutas paskelbė anketą, 
pagal kurios duomenis 96% amerikiečių 
tiki į Dievą. Jis taip pat surinko duome
nis ir apie argumentus. Labiausiai įtiki
nantys argumentai esą šie: 1. pasaulio 
tvarka ir didybė; 2. turi būti Sutvėrėjas, 
kitaip neįmanoma išaiškinti pasaulio ir 
žmogaus kilmės; 3. Šv. Rašto ir Bažny
čios liudijimas; 4. gyvenimo patyrimai 
rodo, kad yra Dievas; 5. tikėjimas duoda 
stiprios paguodas.
• Prof. E. Gilson, žymus filosofas, gyve
nąs Toronte, pareiškė, kad tikėjimo argu
mentų parinkimas anketos atsakymuose 
esąs neblogas. Argumentas, besiremiąs pa 
šaulio tvarka, esą minimas ir šv. Pauliaus 
laiške romėnams 1,20. Gilsonas, remda
masis graikų senovės filosofu Aristoteliu, 
pridūrė: „Tikėjimas į Dievą turi du šalti
niu — žmogaus sielą ir žvaigždėtą dan
gų“. Jo manymu, amerikiečiai savo atsa
kymuose nepaminėję dar dvieju argumen
tų: 1. moralinės sąžinės liudijimo, kuris 
veda į Dievą per tiesos buvimą žmogaus 
galvosenoj; 2. visuotinio įsitikinimo, ku
ris kyla tautose savaimingai.

Būdinga, kad Gallupo anketos atsaky
mai priartėja prie garsiojo filosofo Tomo 
Akviniečio išdėstytų argumentų, tarp ku
rių jis taip pat mini ir pasaulio* tvarką, 
nors ir ne pirmoj vietoj. Pagal šv. Tomą 
Akv., yra dar šie argumentai: 1. yra pa
saulyje judėjimas, todėl turi būti ir Ju
dintojas; 2. yra padariniai — turi būti 
pirmoji Priežastis; 3. buvimas daiktų, ku
rie gali būti ar nebūti rodo, kad turi_ eg
zistuoti absoliutinė — nekintamoji Būtis; 
4. yra pasaulyje daugiau ir mažiau tobu
lų kūrinių — turi būti tobuliausia abso
liutinė Būtis.

Tokiu būdu, iš atsakymų į paskelbtą 
anketą matyti, kad amerikiečiai nėra jau 
taip atsitolinę nuo Dievo, kaip kartais 
kas galėtu pamanyti. Nesvarbu, kokias 
bažnyčios jie būtų nariai, jų religinė są
monė toli gražu nėra išblėsusi.

DBLS Prestono skyr. Pirmininką
p. MYKOLĄ VALIUKONĮ 

ir
Mfss MARY WYSE, 

šeimos židinį sukūrusius, nuošir
džiai sveikina

Skyriaus Valdyba ir Nariai

Nuo fabriko prie fabriko darbo ieškant 
nereikia vaikščioti tik komunistams, kom
jaunuoliams ir apskritai partiniams. J'e 
vykdomuosiuose komitetuose gauna vaa. 
„siuntimą“ į darbovietę. Geresnėje būk
lėje darbo gavimo atžvilgiu yra rusai. 
Rusus visur ir visaip proteguoja rusai, 
įvairūs viršininkai ir šiaip atsakingi pa
reigūnai.

Bedarbiai. Be darbo Kaune daug žmo
nių. Jie įvairiai mainosi: dirba atsitikti
nius darbus, kai kas eina į turgus pre
kiauti. Atsitiktini darbai trunka dažniau
siai kelias dienas. Jokių viešų skelbimų 
nėra dėl atsitiktinės darbo jėgos pareika
lavimo. Tik Nemuno laivininkystė savo 
rajone ant stulpų prikabina skelbimus 
dėl darbo jėgos pareikalavimo. Į laikinius 
darbus ateina nemaža studentų ir moks
leiviu. Kadangi darbas esti sunkus, to
dėl jaunesnio amžiaus žmonės ilgai neiš
tveria. Studentai darbų ieško norėdami 
užsidirbti pinigų mokslui tęsti arba su 
mokslo susijusiomis išlaidomis apmokėti. 
Laikinieji darbai dažniausiai dirbami 
pagal sudarytąsias sutartis tam tikram 
laikotarpiui.

„ELTA“ 

kad virtuvė ir valgomasis kambarys yra 
drauge, vienoje didelėje patalpoje. Virtu
vę nuo valgomojo kambario, kuriame pa
prastai praleidžiama daugiausia laiko 
esant namuose, teskiria tiktai puikus ba
ro bufetas. Ant kėdės prie jo atsisėdusi 
namų šeimininkė gali atlikti visus namų 
darbus. Viskas įrengta taip parankiai ir 
čia pat pasiekiamai, kad beveik nė žings
nio netenka jai žengti, norint vieną ar 
kitą darbą atlikti. Savo naujuosius na
mus tas profesorius taip įrengė ir sutvar
kė, kad šeimininkė galėtų išvengti v 
bereikalingo darbo, tačiau nuo to nenu
kentėjo pasaulyje žinomas vokiško buto 
jaukumas nei švara.

Tame name nerandame kambariuose, 
nei kaminų, nei krosnių, nei vinių. Visos 
namas apšildomas elektra, kurios įrengi
mai taip sutvarkyti, kad automatiškai re
guliuojama namų šiluma ir tuo laiku, kai 
namuose nėra šeimininkų. Peveikslams 
pakabinti nereikia kalti į sienas vin' 
Užtenka paveikslą pridėti prie sienos 
jis lieka tvirtai kaboti magneto paga'b. 
nes po sienų apmušalais įrengtos geleži
nės plokštės. Taip pat nėra ten durų ran
kenų, nes magnetas uždarinėja ir duris.

Virtuvės atmatų netenka šaimininkei 
nešioti kasdien po keletą kartų į šiukš
lyną, nes čia pat įtaisytas joms smulkinti 
elektrinis malūnėlis, kurį supiltos bet 
kokios atmatos sumalamos ir automatiš
kai iš namų pašalinamos kanalizacijos 
vamzdžiais. Laiptai, vedantieji į pirmąjį 
aukštą, pastatyti tokiu nežymiu pakilimo 
laipsniu, kad nesudaro nė mažiausio ne
patogumo ar sunkumų jais laipioti. Be 
to, tame name yra įrengta visa eilė įvo
rių kitų prietaisų ir įrengimų, kad kiek
viename žingsnyje technika užvaduotų 
šeimininkę.

Nežiūrint visų tu. pasiektų didelių pa
togumų, kurie jau rodos patenkina visas 
namų šeimininkės svajones, minimas 
mokslininkas savo namuose įrengtoje la
boratorijoje ir dirbtuvėje ieško, bando ir 
kuria naujus prietaisus ir įrengimus pa
lengvinti namų šeimininkės darbus dar 
labiau.

Vokiečių šeimininkė plačiai žinoma tuo 
nepaprastu prisirišimu prie savo buto, 
kurį ji prižiūri ir švarina kiekvieną lais
vą valandėlę ir įdeda kasdieną nepapras
tai daug darbo, kad užlaikyti jį švarų, 
jaukų ir malonų visai šeimai. Del to ji 
dažnai jaučiasi namie persidirbusi ir pa
vargusi. Dabar jų mokslininkai stengiasi 
jų darbą suprastinti ir palengvinti. Deja, 
kol kas tokie patogūs namai bus tepraei
nami tik tiems, kurių kišenė pilna.

T. Mintus

KULTŪROS PASTAROS
Kotryna Grigaitytė šiemet mini savo kū 

rybinio darbo 25-rių metų sukaktį.*
Gautomis iš pavergtosios Lietuvos ži

niomis, ten mirė prel. J. Laukaitis.
* ®

Inž. Algirdas Mošinskis, gyvenąs Brazi
lijoje, yra pakviestas vadovauti vieno di
delio cheminio tresto plastikos ir sunkio
sios chemijos skyriams. Vasario mėnesį 
jis komandiruojamas rusei meti; užsienin, 
ir tuo laiku lankysis Anglijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Italijoje.

* '
Viename dėmesio vertame filme, pava

dintame „Last Time I Saw Paris“, vienas 
sakinys pasakomas lietuviškai. Lietuviš
kai prakalbama vaizduojant tarptautinį 
balių. Tai padaro lietuvis filmų atkorius 
Bronius Vešiota. *

Danguolės Elvikytės parašytas ir anglų 
kalbon išverstas scenos veikalas „Pasku
tinės Kalėdos Lietuvoje“ suvaidintas Či
kagos Mokslo ir Pramonės vaidinimų sa
lėje. *

Romo Viesulo litografinių darbų parodą 
palankiai aprašė New York Times, Art 
Digest ir kiti JAV laikraščiai ir žurnalai, 
pažymėdami lietuvišką menininko kilmę.♦

Lietuvių Bibliografijos tarnybos duome 
nimis per 1954 metus išleista 178 lietuvių 
knygos ir brošiūros. Iš jų 118 išleista 
JAV, po 10 Vokietijoje ir Kanadoje, 9 
Australijoje, po 7 Anglijoje ir Argentino
je ir t.t. Daugiausia išleista liter tauros 
veikalų — 43, visuomenės mokslams skir
tos 39 knygos ir knygelės, bendrinėms 23, 
religinių knygų 27, meno 16, kitų skyrių 
mažiau.

Paskutinių 5 metų laikotarpy išleista: 
1950 — 141, 1951 —164, 1952 — 190, 1953 
— 187, 1954 178 neperiodiniai leidiniai.

Laikraščių 1954 metais buvo leidžiama: 
JAV 55, Vokietijoje 9, Kanadoje 5, Angli
joje 4, Australijoje 5, Kolumbijoje 3, Ar
gentinoje, Italijoje, Prancūzijoje, Venezu- 
eloje po 2, Uragvajuje, Austrijoje, Naujo
je Zelandijoje ir Indijoje po 1, iš viso pa
saulyje 95.

VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS LIETUVIŲ LS 
DALINIUOSE

VAKARINĖJE REINO PUSĖJE
Nors LS daliniuose viso dar yra virš 

600 lietuvių vyrų, tačiau dėl nepalankaus 
išsidėstymo tik retomis progomis jie gali 
pasireikšti kaip vientisas sambūris, šiais 
metais buvo norėta kartu atšvęsti Nepri
klausomybės atgavimo sukaktį. Tačiau ne 
galint prisidėti 8591 LS kuopai iš Schwet- 
zingeno, bendrasis minėjimas turėjo apsi
riboti likusiais 4 daliniais, stovinčiais va
karinėje Reino pusėje. Jis įvyko vasario 
19 d. Kaiserslauteme. Dalyvavo visa eilė 
augštųjų amerikiečių karininkų. Taip pat 
buvo kviesta ir visų pagrindinių lietuviš
kųjų institucijų atstovai, iš kurių atvyko 
VT pirmininkas prof. K. Žalkauskas Ir 
Vasario 16-tosios Gimnazijos direktorius 
dr. V. Literskis.

Šventė prasidėjo pamaldomis amerikie
čių bažnyčioje, kurias laikė vyriausias 
amerikiečių kat. kapelionas Vakarinėje 
srityje pulk. Itn. kun. Stolz. Turiningą 
pamokslą pasakė Vasario 16-tosios gimna
zijos mokytojas kun. dr. A. Paškevičius. 
Pamaldų metu giedojo Kaiserslautemo lie 
tuvių vyrų choras. Ypač. maloniai nu
skambėjo dar negirdėta giesmė „Į žemę 
mūs tėvu parveski.“

Paskaitą skaitė prof. K. žalkauskas. 
Meninėje dalvje pasireiškė Vasario 16-to
sios Gimnazijos tautiniu šokių grupė, so
listė M. Simaniukštytė-Panse, palydima 
F. Strolios, ir Kaiserslautemo lietuviu vy
rų choras, diriguojamas to paties F. Stro
lios.

Galiausiai svečiai buvo pakviesti vai
šėms į 6950 LS Cen karininkų klubą.
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LENKŲ LABOR SERVICE KUOPOS 
BANDO LAUŽTI JAV EMIGRACIJOS 

ĮSTATYMĄ
Lenkų Darbo ir Sargybų Kuopų (La

bor Service) prie US Armijos Vokietijoje 
ir Prancūzijoje, lenku ryšiu direktorius 
pr:e USAREUR LS pik. F. Sobolta, krei
pėsi į JAV Senato ir Kongreso Juridines 
Komisijas (Judicary Committe) prašyda
mas suteikti teisę kuopų vyrams, ištarna
vusiems nemažiau 2 metų, išemigruoti į 
JAV. Atitinkamas tuo reikalu prašymas 
buvo išsiųstas š.m. vasario mėn. 15 d. 
JAV Senato Juridinės Komisijos Pirmi
ninkui senatoriui Harley M. Kilgore ir 
Kongreso Juridinės Komisijos Pirminin
kui kongresmanui Emanuel‘iui Celler.

Prašydamas paremti Senate ir Kongre
se jo prašymą, pik. Sobolta kreipėsi į 
šiuos asmenis: į senatorių Aleksander 
Wiley — Senato Užsienių Reikalų Komi
sijos pirmininką, į buv. kongresmaną 
Charles J. Kersten ir į JAV Armijos ge
nerolus, turėjusius progos vienokiu ar ki
tokiu būdu arčiau pažinti Labor Service 
kuopas Europoje, būtent: C. R. Huebner, 
T, T. Handy, M. S. Eddy, C. L. Bolte. W. 
IVT. Hoge, C. B. Magruder, R. G. Prather, 
C. M. Burbee, A. J. Drexel ę Briddle 
(buv. JAV ambasadorius Varšuvoje) ir 
į du lenkų organizacijų atstovus.

Dabartinis Imigracijos Įstatymas (Re
fugee Relief Act) nenumato kuopose tar
naujantiems specialų imigracijos nuosta
tų nei kokių palengvinimų. Karinė US 
Armijos Vadovybė nekompetetinga tvar
kyti emigracijos reikalus ir nieko negali 
šiame reikale betarpiai padėti, nes tam 
reikalingas imigracinio įstatymo pakeiti
mas. Del to lenkų kuopų ryšių direkto
rius tuo reikalu kreipėsi į JAV Kongresą 
ir Senatą. ‘

Šis lenkų pik, Sobolta žygis sveikinti- ■ 
nas. Deia, čia kyla tik vienas klausimas, 
kodėl pik. F. Sobolta neskaitė naudin
giau tą žygį daryti iš karto sujungtom 
jėgom, ne tik lenkų, bet'ir visų kitų tau
tybių kuopų vardu, pasikvietus į talką 
lietuvių, latvių, estų ir balkanų kraštų 
direktorius, dirbančius vienoje ir toje pa
čioje įstaigoje? Pasikvietus atstovus ir tų 
tautybių, kurios savo tautinių kuopų nei 
ryšių direktorių neturi? Čia minėtų tau- , 
tų nariai JAV turi stipriai veikiančių sa
vų organizacijų ir jų atstovų taip pat ga
lėtų padėti daryti įtakos į JAV valdžios 
žmonės, kad paremti imigracijos įstatymo 
pakeitimą kuopų vyrų naudai.

Ar nevertėtu nors dabar, nors ir atski
rai, lietuvių, latvių, estų ir kitų tautybių 
Labor Service atstovams prisijungti pr e 
lenkų prašymo Senate ir Kongrese ir tįs
ti pastangas atsiekti teigiamų rezultatų? 
Ar nederėtų ir mūsų kuopose tarnaujan
čių tautiečių vardu prisijungti prie len
kų dedamų pastangų pralaužti imigraci
jos įstatymo ledus tiems, kurių dauguma 
nebuvo praleisti emigracijai į JAV dėl 
kokio užkalkėjimo plaučiuose, ar kokios 
nepavojingos dėmės?

Čia reikia nepamiršti, kad į Darbo ir 
Sargybų kuopas Vokietijoje suėjo dirbti 
beveik visi tie, kuriuos prieš eilę metų 
griežtas imigracijos įstatymas nepraleido 
pro emigracinius vartus į JAV. Čia yra 
tų atmestųjų vyrų, kurie nuo atmetimo 
dienos jau kitas net septynis metus, o po 
tris keturis, penkis metus — tai deugelis 
dirba sunkiausius fizinius ir kitokius dar
bus. Tai įrodo, kad jie yra pajėgūs dirbti, 
tai įrodo, kad jie stengiasi įsikurti, aprū
pinti savo šeimas. Bet deja, jų uždarbiai 
čia tokie riboti, kad jie ir penkis ar aš
tuonis metus išdirbę negali susitaupyti 
tiek, kad galėtų nusipirkti ar pasistaty
ti, kad ir tik vieno buto namelį. Jeigu 
jie būtų turėję laimės drauge su kitais 
savo artimaisiais išemigruoti i JAV ir 
būtų dirbę ten iki šiol taip, kaip jie čia 
dirba, kiekvienas iš jų būtų turėjęs taip 
pat jau nuosavą namą, baldus, mašiną 
ir kt." Čia jie iš savo uždarbio tegali tik 
gerai apsirengti; bet vedusieji, kurie tu
ri bent porą vaikų ir žmoną išlaikyti iš 
savo uždarbio, ir to padaryti negali. To
dėl daugelio svajonė patekti ten', į kur 
mūsų dauguma išvažiavo, patekti kaip 
nors i JAV, kurias mes, lietuviai,, su pa
sididžiavimu vadiname kartais antrąja 
savo tėvyne.

Dail. V.K. Jonynas dalyvavo spaudos 
klubo litografijų parodoje, Filadelfijoje, 
ir gavo premiją.
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