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TŪKSTANČIUI SUSKRENDANT NEI AUDRA, NEI GIEDRA 7 DIENOS
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo pagar

sėjęs vieno augšto rango kariškio pasaky
mas: — „Žmogus be karo mokslo ir be re
ligijos —- k...“

Tremtyje šį posakį galime išsiversti, kad 
lietuvis, nepriklausąs jokiai organizacijai, 
vertas to paties apibūdinimo.

Tremties gyvenimo patirtis rodo, kad di
džiausią procentą nubyrėjimo nuo lietuvy
bės rasime tose kolonijose, kur tiek senoji 
emigijacija, tiek najieji išeiviai, nesugebėjo 
susiklijuoti į kokį nors vienetą, Į kokią 
nors lietuvišką organizaciją. Jei lietuviai iš
eiviai turėjo savo parapiją, jei turėjo drau
gijas, klubus, ratelius, jie įveikė savo vaikų 
ir anūkų širdyse išlaikyti neišblėsusią lie
tuvybės Ugnelę. Kur jokių lietuviškų orga
nizacijų nebuvo, ten nebeliko lietuvių nė 
pėdsako, ten jie sutirpo lyg sniegas pavasa
rį svetimųjų jūroje.

Maždaug prieš aštuoneris metus, kai lie
tuviai atvyko į šį kraštą, jie susibūrė į or
ganizaciją, pasivadinusią Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjunga, nepaisydami nei sa
vo politinių pažiūrų, religijos išsilavinimo, 
pasiryžę bendromis jėgomis siekti to tiks
lo, kuris kiekvienam lietuviui žinomas.

Aštuoneri metai žmogaus gyvenime yra 
gana ilgas laiko tarpas. Nedaug kas tikėjo
si, steigiant šią organizaciją, kad jam teks 
čia išgyventi aštuoneris metus. Tačiau vi
sa tai ne nuo mūsų priklausė ir priklauso. 
Lygiai kaip prieš atšuoneris metus negalė
jome žinoti, kiek ilgai teks laukti sugrįži
mo, lygiai taip pat nežinome ir šiandien. 
Esamoji politinė padėtis rodo, kad negali
me spekuliuoti trumpomis distancijomis, o 
turime ruoštis taip, lyg mums tektų ir dar 
aštuoneris metus laukti išsilaisvinimo nuo 
didžiosios vergijos, paglemžusios valstybes 
ir tautas.

Bet grįžkime į savo vidaus vandenis — 
prie DBLS reikalų. Kaip ir kiekviena tro
ba, taip ir mūsų šio krašto lietuvių organi
zacija tūri ir turėjo dūmų ir giedrių pro
švaisčių. Kalbant apie dūmus, iš karto rei
kia pasakyti, kad, palyginus su visomis 
emigracijoje veikiančiomis lietuvių organi- 

—— zacijomis, mūsų Sąjunga jų turėjo maž au- 
tiaL~Kaip "ir kiekvienais metais, taip ir šiais 
metais, Kitai iovoite ivykstas Suvaiiav'.mas, 
tikiuos, pravėdins tuos, vadinamuosius dū
mus.

Dažnas Sąjungos narys, o dar dažniau 
„kandidatas“, drebtelėja: — kam man toji 
Sąjunga, jei ji nieko neduoda! Iš tikrųjų, 
atrodo, kad toji Sąjunga nedaug duoda, jei 
žiūrime iš toliau, jei nepagalvojame, neįsi
giliname. Pažvelkime, ką mes, tos Sąjun
gos dėka turime.

Lietuvių Namai Londone yra Sąjungos 
narių pastangomis, jų pinigais įgyti. Gaila, 
Lietuvių Namų administracija, gal ne tiek 
dėl neįvertinimo, kiek dėl neturėjimo žmo
nių-, nevedė nuo pat Namų įsigijimo dienos 
specialaus dienoraščio, į kurį būtų surašo
mi. lietuviai, atvykstą į Namus, vienokics 
ar kitokios pagalbos reikalingi. Tai būtų 
dokumentas, kuris nustebintų ne vieną na
rį. Keturiasdešimties mėnesių bėgyje šių 
eilučių autoriui teko matyti, kiek lietuvių 
perėjo per šiuos Namus, kiek čia rado pa
stogę ir prieglaudą, ne tie, kurie galėjo už
simokėti, sveikieji, bet tie nelaimingieji, ku
riems visos kitos durys buvo užtrenktos. 
Trumpame straipsnyje neįmanu apžvelgti 
Lietuvių Namų reikšmės mūsų organ'zaci- 
jai, tačiau jie šio krašto lietuvių gyvenime 
yra bendruomenės židinys ir džiugu, kad 
jis, nors didžiųjų pesimistų nuogąstavimui 
neįgytas trims tūkstančiams metų, žymiai 
padidėjo, prasiplėtė ir lietuvio vardui ne
daro gėdos. Su važia viman atvykę atstovai 
galės patys tuo įsitikinti ir savo vertinimus 
parvežti nariams, gyvenantiems visame 
krašte.

Per septyneris praeities Suvažiavimus 
daug prakaito ir žodžių išliedavo atstovai, 
spręsdami, kalkuliuodami, skaičiuodami, 
kaip išbristi iš bėdos, kurią metus iš metų 
atnešdavo Sąjungos leidižamas savaitraštis. 
Jaučio odoje nesurašytume pasiūlymų ir 
sprendimų, tačiau, suvažiavimui išsiskirs
čius, laikraščio leidimas atnešdavo sekan
čiam suvažiavimui ūgtelėjusius rūpesčius. 
Šiais, metais didžiąja dalimi ir šią naštą iš
nešė Lietuvių Namų B-vė, turėdama savo 
spaustuvę, kuri pirmąsias dienas pradėjo 
su rieškučiomis raidžių su vieninteliu ir tuo 
pačiu kitataučiu darbininku. Šiandien jau 
toje spaustuvėje dirba keli lietuviai, įgudę 
specialistai. Ir čia vėl teisybės vardan, rei
kia pasakyti ,kad užuomazgą šiai lietuviš
kai institucijai davė taip pat Sąjungos na
riai, sumesdami tūkstantinę. Šiandien tos 
spaustuvės dėka, ne tik „Europos Lietuvis“ 
anlopė skyles, bet kas mėnesį du tūkstan
čiai lietuviškų knygų pasklinda po laisvąjį 
pasaulį tokia kaina, kad ir pats kiečiausias 
titnagas turi nurausti, jei dėl kainos jis už
trenktų knygai duris.

Š.m. Šv. Kazimiero dieną šio krašto lie
tuviai, didžioje daugumoje Sąjungos nariai, 
gavo dar vienos, ypatingai svarbios, mūšų 
ateičiai vietovės, raktus. Tie raktai atveria

mums duris į nuosavą žemės kampą, į nuo
savą vasarvietę-prieglaudą, į Lietuvių So
dybą.

Sunku būti pranašu, tačiau nė kiek ne
buvo lengviau būti pranašu tada, kai buvo 
rizikuota įsigyti savuosius namus, juo la
biau savoji spaustuvė, kuri kaip tik šiomis 
dienomis švenčia vos tik trijų metų įsikū
rimo sukaktį. Suprantama, kad per tokį 
trumpą laiką, turint galvoje visapusišką 
trūkumą, ji padarė daugiau, negu buvo ti
kėtasi ir pačių optimistų. Lietuvių Sodyba, 
kūrimosi dienas išgyvenusi, reikia tikėtis, 
neapvils lietuvių, prisidėjusių prie jos įsi
gijimo.

Šitokie darbai atlikti tos Sąjungos, kuri, 
tūlo žodžiais tariant, nieko neduoda. Grįž
tant prie to davimo, atrodo, kad šiais me
tais Suvažiavimas kaip tik ir nukreips dė
mesį į tai: numatoma, kad Sąjungos na
rių mokestis bus paskirtas narių savišalpos 
ir lietuvybės išlaikymo reikalams. Tai įgy
vendinus, kiekvienas Sąjungos narys jaus
tų, kad ir be tų milžiniškų atliktų darbų, 
jo mokamas sikspenis ar šilingas, ligos at
veju, grįžtų jam.

Nuostabu, kai apsidairome, kad mūsų 
juk vos tūkstantinė. Kai, progomis, kuriam 
nors svetimtaučiui pasakome, kad visą tokį 
vežimą veža tūkstantis lietuvių, jis, žinoma, 
netiki. Ir, visdėlto, faktas. Tūkstantis lie
tuvių. Žvilgterėkime, kodėl DBL Sąjunga 
įveikė visa tai padaryti? Atsakymas pap
rastas — todėl, kad, gal būt, Dievo ap
vaizda drėbtelėjo į mūsų protus ir širdis 
trupinėli jausmo, trupinėlį nuovokos, jog 
mes, Sąjungos nariai, įveikėm Sąjungos rei
kalus išsaugoti nuo srovinių įtakų, įveikėm 
šią organizaciją per aštuoneris metus vesti 
tuo keliu, kuris yra artimiausias kiekvieno 
lietuvio širdžiai, kuris be to nekliudo Są
jungos nariui būti tokių politinių pažiūrų, 
kurios jo skoniui tinka ir jis jas laisvai ga
li skelbti už Sąjungos ribų, Linkėtina, kad 
ši sveika Sąjungos tradicija išliktų ir atei
tyje. B. D.

Palikimas Pabaltijui
Lig šiol dar nebuvo atsitikimo Angli

joje, kad kas nors savo testamente prisi
mintų pabėgėlius, Tai padarė James Wil
liam Dearden. Jo sūnus, karo lakūnas, 
žuvo 1942 metais. Todėl savo turtą jis pa
liko vaikaičiui. Testamente, tarp kita ko, 
yra paminėti ir namai, kurie stovi Wa’- 
cot Hall, Northants. Tačiau tie namai pa
liekami paveldėtojui su sąlyga. O sąlyga 
tokia jei jo va'ka’tis nenorės gyventi
tuose namuose arba naudotis jais, tad 
nuosavybė turi būti perleista lenkams ir 
Pabaltijo kraštų pabėgėliams, tačiau jie 
neturi teisės tą nejudomą turtą parduoti.

Kažin ar teks mums tuo turtu pasinau
doti, - o jei kada ir tektų, tai kiekvienai 
laimingai tautai išeitų po vieną sieną. 
Kaip jos išsitektų paveldėtoje pastogėje, 
šiandien dar neapsimoka spėlioti, nes tes- 
tatoriaus vaikaitis dar nėra taręs savo 
žodžio. Jis dabar yra dar tik 14 m. am
žiaus ir lanko mokyklą. Paveldėtąjį turtą 
jis galės savarankiškai valdyti ar dėl jo 
savo norus reikšti tik po septynerių metų. 
Ką gi, lauksime.

IŠLAISVINU PAVERGTUOSIUS!
Š.m. vasario 11 d. suėjo 10 metų, kai 

baigėsi Jaltos konferencija. Tam įvykiui 
atžymėti New Yorke buvo susirinkusi vie
šo posėdžio Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
generalinė komisija, kurią sudaro visų 
delegacijų pirmininkai. I posėdį buvo 
taip pat pakviesti ir PJT dalyvaujančių 
tarptautinių sąmbūrių — Vidurio Euro
pos1 Krikščionių Demokratų Unijos, Žalio 
Internacionalo ir Liberalų Unijos — de
legacijų pirmininkai. Įvado žodį tarė ir 
posėdžio prasmę išryškino gener. komisi
jos pirmininkas Dr. V. Masens, perskai- 
tydamas tam tikrą deklaraciją, kurioj 
pažymima, kad Jaltos konferencija ir 
josį padariniai įrodė, jog visos eilės tau
tų j pavergimas negali atnešti taikos ir 
saūgumo kitoms tautoms. Dešimtis metų 
patirtis, be jokio abejojimo, rodjo, kad 
vienintelis tikras kelias žmonijai išsaugo
ti ,nuo sovietinic imperializmo tėra iš
laisvinti visas pavergtąsias tautas ir at
statyti laisvę visame pasaulyje. Paskum 
alfabeto tvarka, pradedant Albanija ir 
baigiant Rumunija, kalbas pasakė visų 
delegacijų, o po jų žodį tarė tarptautinių 
sąmbūrių pirmininkai. Deklaracija buvo 
visų priimta vienu balsu. Po posėdžio bu
vo spaudos konferencija. Amerikiečių ir 
kitų kraštų spaudos atstovams buvo at
sakinėjama į jų pateiktus klausimus. 
„The New York Times“ ir kiti spaudos 
organai posėdį plačiai atžymėjo.

Lietuvių delegacijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas savo kalboj pažymėjo, kad 
Krymo konferencija sudarė didelę viltį 
tautams, kurios, kaip ir Lietuva, buvo 
įveltos j Stalino bei Hitlerio sukeltą ka
rą. Tuo metu Lietuva jau buvo išgvvenu- 
sl vienerius sovietinio pavergimo ir tre
jus nacinės okupacijos metus. Tauta 
abiem okupacijom priešinosi nepaisyda- 
ma didelių gyvybių aukų. Tą rezistenciją 
dar daugiau sustiprino žinios, ateinančios 
iš Jaltos. Hitlerio žlugimas ir Lietuvos

APSIŠAUDYMO PASEKMĖS
Po aštuonių valandų diskusijų, JTO pa

liaubų komisija apkaltino Izraelį įžūliai už
puolus Egipto karines pajėgas Gazos juos
toje. Tame susrėmime buvo užmušti 8 žy
dai ir 39 egiptiečiai. Komisija nustatė, kad 
įsakymą pulti davė Izraelis. Susikovė abie
jų pusių reguliarios kariuomenės daliniai. 
Izraelio pasiaiškinimas, kad egiptiečių pa
trulis pirmas įsiveržė į žydų žemę, a.mes- 
tas. Šis susirėmimas kelia susirūpinimą dėl 
rimtos padėtids Gazos srityje.

Pačioje Gazoje taip pat neramu. Jungti
nių Tautų Organizacijos observatorių šei
mos iškeltos iš miesto. Minia laikosi nera
miai. Egipto valdžia uždraudė europie
čiams išeiti į gatvę be karinio palydovo.

Išeiviai arabai susibūrę viešai sudegino 
JTO atsiųstas maisto atsargas, kurių būtų 
pakakę išmaitinti 50.000 žmonių vieną mė
nesį. Prie degančių sandėlių minia šaukė: 
„Norime ginklų, o ne jūsų maisto“,. Ypač 
nedraugiškai arabai yra nusiteikę prieš 
JTO pareigūnus už sutikimą leisti įsikurti 
Izraelio valstybei. Dėl nęlemto pasienio 
incindento aiškinasi mišri Izraelio — E.g'p- 
to komisija. Lygiai pranešama apie susirė
mimus Jordano ir Sirijos pasien uose, tei
singiau pasakius, ne pasieniuose, bet prie 
demarkacijos linijų, nes visoje Palestinoje 
nėra taikos, o tik ginklo paliaubos.

PATYS IŠSIGANDO
Iš Vašingtono pranešama, kad JAV 

mokslininkų federacija pasiūlė JTO suda
ryti specialią komisiją ,kųri ištirtų, iki ko
kio laipsnio tolimesni atojninių ir vandeni 
lio bombų mėginamieji sprogdinimai gali 
būti pavojingi pasauliui. Kreiptasi ir į vals
tybės departamentą, kad JAV vyriausybė 
taip pat parodytų iniciatyvos tuo reikalu. 
Savo laiške toji federacija baiminasi, kad 
sekantieji baisiųjų bombų sprogdinimai ga
li būti grėsmingi žmonių padermei, kadan
gi radioaktyviosios dalelytės palaipsniui 
nuodyja Žemės atmosferą;

Ta proga vertėtų supažindinti savo skai
tytojus, pavyzdžiui, kad Hr su vandenilio 
bombos ardomąja galia. Štai paprasti ap
skaičiavimai, kuriuos gali suprasti ir nedip- 
lomuoti matematikai-. - . .— — .

Naujais, Atominės Energijos komisijos 
paskelbtais, daviniais vandenilio bomba 
turi tiek „karštų dulkių“, kad paleista pa
vėjui gali užmušti kiekvieną, esantį 7,000 
kvadratinių mylių plote. Tai toks didelis 
plotas, kurį gali sunaikinti Savo nemato
mais nuodingais spinduliais ta vandeni''■ 
bomba, kad į jį įtūptų 35 tokie miestai, 
kaip Chicaga.

LYG PO PERGALĖS
JAV-bių sekretorius užsienio reikalams 

Foster Dulles grįžo iš Tolimųjų Rytų, ap
lankęs eilę draugiškų valstybių. Patenkintas 
ir gerai nusiteikęs jis pareiškė: „Aš ma
čiau pačias priešakines laisvės pozicijas, 
kurias žūtbūt nori užvaldyti kinų komu- 
nįstai. Aš radau didelę laisvės meilę ir vil
tį, kuri kyla iš JAV pajėgumo ir pasišven
timo ginti laisvę“.

JAV spūdi labai palankiai įvert'no io 
kelionę, o ypač pagyrė už tai, kad turėjo 
didelės įtakos aštuonių tautų konferenci
joje Bangkoke. Pabrėžiama, kad su Dulles 

nepriklausomybės atstatymas atrodė esą 
prieš akis. Tačiau vietoj lauktųjų^ vilčių 
Antrojo Pasaulinio karo galas atnešė ant
rąją Lietuvai bolševikų okupaciją su vi
sais vergijos padariniais. Maždaug trejus 
metus apie 30.000 lietuvių partizanų, pa
sislėpę miškuose ir gerai susiorganizavę, 
kovojo su užpuolikais. Nors didžioji Jal
tos sukelta viltis buvo paversta dar di
desniu apgavimu, bet noras būti lais
viems dar ir dabar tebėra nepalaužtas. 
Aktyviąją rezistenciją pakeitė pasyvioji. 
Jalta buvo klasiškas pavyzdys, kaip Krem 
liaus diktatoriai apgaulingais metodais 
apgauna savo bona fide partnerius. Ta
čiau Kremlius net ir po 10 metų nelaimin
gos praktikos dar vis tebesinaudoja tais 
pačiais metodais. Kiekvienas žino, kad 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, vykdydama so
vietinį imperializmą, okupavo reguliari 
Sovietų armija. Pažangios ir žydinčios 
pabaltiečių tautos buvo paverstos sovieti
nėmis kolonijomis ir atiduotos rusų pa
čios blogiausios rūšies eksplotacijai. Tat 
autoritetingai dar kartą patvirtino Sovie
tinei Agresijai Tirti Komitetas. Tačiau, 
nepaisydamas to, Molotovas savo kalboj 
prieš 3 dienas vis tiek begėdiškai tvirti
no, jog mūsų tautos „jau toli nuėjusios 
socializmo ir demokratijos keliu“, kad 
mūsų kraštuose „triumfuoja darbininkai 
ir darbo valstiečiai, o valdo — darbo 
žmonės“. Lietuvių tauta džiaugėsi, kad 
JAV prezid. Rooseveltas ir D. Britanijos 
minist. pirm. Churchillis, supratę Stali
no klastą, atmetė Jaltoje Stalino pasiūly
mą — priimti Sovietų okupuotąją Lietu
vą į Jungtines Tautas, nes, girdi, ji su 
keliomis kitomis tautomis, Stalino žo
džiais tariant, „yra sudėjusi didžiausias 
aukas kare“. Iš tikro toks pasiūlymas te
buvo tiktai gudriai apskaičiuoti sportai, 
kuriais buvo norima perkalbėti didžiąsias 
Vakarų valstybes, kad pripažintų tarp
tautinėj plotmėj tą politinę situaciją, ku-

nuomone sutiko visi, net Edenas Svar
biausia, kad Dulles pavertė niekais Edeno 
pastangas įkalbėti nusikratyti Quemoy ir 
Matsu. Dulles visdėlto susilaikė nuo pa
reiškimo, iš kurio būtų aišku, kad JAV 
pasižadėjo ginti kalbamąsias dvi salas.

Tarp kita ko, JAV karinio laivyno R 
miajame vandenyne vyriausias vadas Felix 
Stump nuskrido inspektuoti Matsu salą. 
Tad ir išeina, kad Amerikos įsipareigojimų 
riba tame rajone vis dar neaiški, bent vi
suomenei nežinoma.

BOMBA IR ŠEIMOS DOMAI
Pereitą savaitę gana žymų britų visuo

menės susijaudinimą sukėlė premjero Chur 
chilFio kalba atstovų rūmuose. Jis pranešė, 
kad D. Britanija ėmėsi gaminti vandenilio 
bombą. Nieko džiuginančio jis nepasakė, 
išskyrus tai, kad karas, jo nuomone, bent 
arttimiausiu laiku nekils, nes abi priešin
gosios pusės bijos sunaikinimo. Bet jis įspė 
jo tautą dėl jaunosios kartos, dėl vaikų, 
o ypač, kai priešas pasijus stipresnis ir įžū
lesnis ir kai Dievas pavargs dėl žmonijos. 
Eisenhoveris tuoj atsiliepė, kad Vakarai 
kolei kas turi ginklo persvarą, tik nežiną 
ar ilgam. Vadinasi, fizikos ir chemijos 
mokslininkai uždarose laboratorijose neliks 
be darbo ir ateityje, kaip lygiai neliks be 
darbo ir sovietų šnipai.

Senelio premjero kalba netiesiogiai įva
rė kylį į jau skilti pasinešusią anglų dar- 
biečių partiją. Balsuojant pasitikėjimo vy
riausybei klausimą, Bevanas su 61 darbi - 
čiu susilaikė nuo balsavimo, tuo žygiu nu- 
sidėdamas partinei drausmei ir padidinda
mas pasitikėjimo vyriausybei balsus. Da
bar tarp darbiečių eina smarkus trynima
sis. Kalbama net, kad Attlee pozicija susilp 
nėjusi dėl jo neryžtingumo. Taip pat yra 
pasiūlymų Bevaną ir jo šalininkus išmesti 
iš partijos. Anglų konservatorių spauda 
skirsto darbiečius į tris grupes — kairiuo
sius, centrą ir dešiniuosius. Šiaip ar taip, 
nesutarimas viduje silpnina partiją, o nau
ji rinkimai ne už kalnų. Apskritai kalbant, 
ne tik kairysis sparnas, bet ir kiti darbie
čių kalbėtojai debatų dėl užsienio politikos 
metu reikalavo vyriausybę dar kartą mėgln 
tL tartis su sovietais, o jau tik nieko_nej>e- 
šus, pradėti išlaidingą ginklavimąŠL

NAUJAS SUMANYMAS

Raudonojo bloko grėsmė laisvajam pa
sauliui verčia Vakarų atsakinguosius jieš- 
koti vis naujų apsaugos priemonių ir susi
klausymo būdų. Štai Austrai jos ministe- 
ris pirmininkas Menzies, skrisdamas į Ka
nadą, metė Amerikai mintį šaukti periodi
nes anglų — amerikiečių ir angliškai kal
bančių kraštų konferencijas, panašias į Bri
tų Commonwealth ministerių pirmininkų 
konferencijas. Savaime suprantama, kad 
tokios konferencijos būtų labai naudingos, 
ypač šiais laikais, kai tik sutartinis žygis 
gali bent kiek sulaikyti komunistus nuo 
agresijos. Mnezies jau turi planą, kurį, 
grįždamas iš Kanados, žada aptarti su 
prez. Eisenhoveriu.

BEVEIK LIEPTO GALAS
Prancūzija šiandien pastatė D. Britaniją 

ir Ameriką į gana kėblią padėtį. Vienas 
Prancūzijos atstovų rūmų narys pasiūlė, 
kad vyriausybė sulaikytų Paryžiaus susita
rimų patvirtinimą, iki Anglija ir Amerika 
paneigs vokiečių pažiūras dėl laikysenos 
Saaro atžvilgiu.

Yra taip, kad 1947 ir 1951 metais Angli
ja ir Amerika pakartotinai parėmė Pran
cūzijos reikalavimą, kad Saaras ūkiškai, 
priklausytų Prancūzijai. Bet neseniai Vak. 
Vokietijos kancleris Adenaueris nustebino 
prancūzus, pareikšdamas, kad jis iš patiki
mų šaltinių žinąs, jog Londonas ir Vašing
tonas jau nebelaiko save įsipareigoję pa
laikyti Prancūzijos reikalavimus. Iš antros 
gi pusės, Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisterija skelbia, kad neturinti pagrindo 
manyti, jog jos sąjungininkų užtikrinimas 
būtų pasikeitęs. Dabar Anglija ir Amerika 
turi apsispręsti, katrą pusę palaikyti, arba 
kaip patenkinti abi. Sunki problema. Jei 
sąjungininkai parems Vokietiją, tai Pran
cūzijos senatas greičiausiai atsisakys pa
tvirtinti Paryžiaus susitarimus. Jei jie pa
rems Prancūziją, tai Vak. Vokietija gali 
atsiakyti ginkluotis. Reikia prisiminti, kad 
Saaras yra patrauklus žemės plotas, jis 
duoda 16 milionų tonų anglies per metus. 
Su tokiu kiekiu anglies Prancūzija jau gali 
neabejotinai lygintis su Vokietija, o Vok'e- 
tija su tokiu anglies priedu būtų stipriau
sia Vakarų Europos valstybė. Atrodo, jog 
Londonui ir Vašingtonui teks pakasyti pa
kaušį.

ri buvo susidariusi po kriminalinių užka
riavimų. Reikia tikėtis, kad tie, kuriems 
tenka atsakingumas už laisvojo pasauk'o 
ir Vakarų civilizacijos likimą, iš naujo 
besiderėdami su Kremliaus diktatoriais, 
iš praeities patyrimo pasidarys visas rei
kalingas išvadas.

„Elta“

Berlynas. Visoje Rytų Vokietijoje pra
sidėjo smarkus katalikų Bažnyčios pasi
priešinimas prieš vaikų komunistinimą. 
Tėvai įspėjami neleisti vaikų į raudonų
jų eitynes, drausti lankytis komjaunimo 
susirinkimuose, tuo labiau priklausyti 
marksistinėms organizacijoms. Vokiečių 
komjaunimas iš savo pusės steigia mark
sistinės biologijos klases ir kursto vaikus 
nęklausyti .nereikalingos“ Romos Katali
kų Bažnyčios. • * «

Vilnius. Į pavergtosios Lietuvos sovie
tinę augščiausiąją tarybą komunistai pas
kyrė tris žinomus stalininės premijos lau
reatus: aktorių J. Rudzinską, kuntaplinin- 
ką Teofilių Tilvytį ir dainininką Joną 
Stasiūną.

* * *
Formoza. Vienas karinio laivyno dali

nys slaptai pasiųstas i Matsu salą su pa
stiprinimais tos pozicijos gynėjams. Ma
tsu salų grupė yra tik 10 mylių nuo Kini
jos žemės kranto. Tą salą gina 5.000 ka
rių.

* * *
Nairobi. Mau Mau teroristai įsiveržė Į 

Vįsų šventųjų katedrą ir ten, burtininkų 
vadovaujami, atliko pagoniškas apeigas. 
Tąi atsitiko auštant. Po apeigų, apvogę 
katedrą, jie pasišalino. Pranešama, kad 
kątedra turės būti iš naujo pašventinta.

* * *
Šiauliai. Savamokslį eilėraštin'nką Jo

ną Krikščiūną — Jovarą, jo 75 m. am
žiaus sukaktuvių proga, raudonieji oku
pantai apdovanojo darbo raudonosios 
žvaigždės ordenu. Sukaktuvininkas jau 
anksčiau buvo priimtas į komunistų par
tiją.

* * *
Berlynas. Saugumo zona tarp Lenkijos 

ir Rytų Vokietijos paplatinta nuo 5 iki 8 
kilometrų. Zonos ilgis apie 450 kilometrų. 
Daug tūkstančių gyventojų iškelta. Gau
tą informacijų, kad abipus tos zonos ren
giami plataus masto įt vii tinimai.

Bernas. Šveicarijos teisingumo ministe
rija paskelbė, kad keturi suimtieji rumu
nai, dalyvavę Rumunijos pasiuntinybės 
užpuolime, prisipažino norėję pagrobti 

'■ slapius dokumentus.* * «
Delhi. Indijos vyriausybė uždraudė bez 

džionių išvežimą iš krašto. Beždžionės bu 
vo eksportuojamos i JAV ir duodavo gra
žaus pinigo, bet vyriausybė turėjo nusi
leisti priešingai indų visuomenės nuomo
nei.

* * *
■ Londonas. Sir Edeno politinius žygius 

Tolimuosiuose Rytuose britų spauda įver
tino beveik kritiškai. Jo peršamas glau
dus bendradarbiavimas su Indija D. Bri
tanijos ir JAV bičiulystės sąskaiton pa
kankamo pritarimo neranda.• « «

Bielgradas. Tito, kalbėdamas parlamen
te, labai suabejojo Kremliaus nuoširdu
mu, pasisiūlius pagerinti su Jugoslaviją 
santykius. Maskva, esą, užgavo Jugosla
viją, sakydama, kad ši pamatė savo klai
das ir atėjo į protą. Tito taip pat pareiš
kė pradėsiąs skaldyti atomą taikos reika
lams. Į jo kalbą Vakaruose kreipiamas 
dėmesys, o ypač į tą kalbos vietą, kur 

Jis kritiškai atsiliepia apie sovietų vadus.
* * *

Njūjorkas. Filmų žvaigždė Grace Kelly 
yra suspenduota dėl vengimo vaidinti ne
mėgstamą vaidmenį viename Metro-Gold- 
win-Mayer filme. Ji turėjo būti filmuoja
ma su Spencer Tracy, tačiau, pakartoti
nai kviečiama, nepasirodė studijuose.

* * *
Vašingtonas. JAV suteikė Albanijai 

maisto pagalbą. Tame raudonųjų niokio- 
jamame krašte jaučiamas didelis maisto 
trūkumas. Žmonės tiesiog badauja. Tar
pininkauja tarptautinis Raudonasis Kry
žius, kuris ir dalys badaujantiems Ameri
kos maisto siuntinius.* ♦ *

Kairas. Čia dingo pusės miliono svarų 
vertės konfiskuotų Faruko brangenybių. 
Finansų ministerija paskelbė, kad suimti 
trys žmonės. Pas juos rasta dalis paslap
tingai dingusių dalykų. Viso Faruko tur
to, jam abdikavus, vertė siekia 10 milio
nų svarų. • ♦ *

Tokio. Buvęs sovietų šnipų tinklo vir
šininkas Rastvorov paskelbė japonų spau
doj rimtą įspėjimą nepatikėti Maskvos 
vyliams. Sovietai esą švelnina politiką 
Japonijos atžvilgiu tik tam, kad paskui 
ją visą prarytų.

* * *
Londonas. Gauta žinių, kad Stalino mir 

ties dviejų metų sukaktuves minėjo so
vietų satelitų ir pavergtųjų kraštų spau
da, išskyrus pačią Rusiją. Tik „Pravda“ 
kelintame puslapyje įsidėjo nežymų 
straipsnį apie Staliną ir komunizmo 
statybos problemas. Tame straipsnyje 
net nužsiminta apie jo mirties sukaktu' 
ves.
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
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KETURI ENCIKLOPEDIJOS TOMAI I
TIKROJI PRIEŽASTIS

Nutautėjimo klausimas yra aktualus, 
vertas susirūpinimo. Spaudoje aprinkame 
įvairių nuomonių .ir įvairių patarimų, ka’p 
kovoti su tautybės išdavikais. Kiek kitaip 
į tą dalyką žiūri Alfa Sušinskas. Savo 
straipsnyje, įdėtame „Ateityje“, jis drąsiai 
kerta: „Nagrinėjant nutautusius lietuvius 
ir tuo save labai išniekinusius pačių lietu
vių ir kitų protingų svetimtaučių akys?, 
tenka pasakyti, jog ne svetimos sąlygos, ne 
svetima (gal ir prabanginga) civilizacija, ne 
patraukli, svetima kultūra juos nutautino,

je. Vertėtų ir kitiems leidėjams sugalvoti 
ką nors originalaus, tad rasit ir skųstis 
taip graudžiai nereikėtų. Antrą vertus, ne- 
visos knygos greit išparduodamos, o kapi
talas guli, atseit, nebįznis. tad ..ir susigun
domą pardavinėti brangiau,’ kad išlaidos 
greičiau grįžtų. Tiesiog užburtas ratas. Ta
čiau nereikia užmiršti, kad ir skaitytojai 
pasidarė lepesni, kad svarus ir dolerius ne 
dešimtimis tūkstančių skaito, kaip skaity
davo markes Vokietijoje.

NUOSEKLUS PASKATINIMAS
ywuwwnu, a, JUWJ u t* am m vaju w , . ■

bet jie patys save nulietuvino. Nei Jungti- Tokiame pat priede kitas publicistas, 
nės Amerikos valstybės, nei kurios nors Vincentas Liulevičius, papasakojęs apie už
kilų kraštų valstybės nenutautina tų lietu- sienio lietuvių veiklą kovojant dėl L”etJ- 
vių, kurie patys to nenori ir kurie nepasi- ’
duoda nutautinami. Nutautusio, nulietuvė- 
jusio lietuvio dvasinis menkumas yra šio 
tautinio išniekinimo (nutautinto) priežas
tis ; jokie mokslai ir jokie turtai čia nieko 
nereiškia: nutautimo kaltė glūdi tokio lie
tuvio būdo ir 
naus ir tvirto 
met ir jokiose 
nutausdamas...
sugeba savo lojalumą bei pilietiškumą gyve 
namai nesavai valstybei suderinti su savo 
aiškių lietuviškuoju patriotizmu bei su lie
tuviškuoju savo gyvenimo keliu“. Manyki
te kaip norite, 
vadinti dvasios 
yra..

JAU MUSU LENTYNOSE
vp ar viešosios bibliotekos lentynose ieško
tis specialybinės enciklopedijos, o kas no
rės arčiau apsipažinti, sakysim, su ameri
kiečių literatūra, to. jokiu būdu nepatenkins 
tos 8į eilutės, kurias jis užtiks III L. En
ciklopedijos tome apie šių dienų išgarsėji!-

dvasios menkystėje... Kil- 
charakterio lietuvis niekuo- 
sąlygose neišniekins savęs

Kilnus lietuvis labai lengvai

o išlietuviai čia aiškiai pa- 
elgėtomis. Nekitokie jie ir

VAISTŲ RECEPTAS V:PENKIŲ
„Laisvojoje Lietuvoje“ dėl tų šiaudadu- 

šių sakoma, kad jiems, kaip tai bobai, iš
kritus iš ratų, ratams lengviau, o mes stip
rėjame. Tame laikraštyje ir baiminanį’si 
ir drasinamasi: „Bet blogas tas kareivis., 
kuris, žinodamas pralaimėjęs, meta ginklą 
ir pasiduoda“. O kad taip neatsitiktų, čia 
pat duodamas penkių vaistų receptas:

1. Kalbėk namie su savo vaikais tik'lie
tuviškai.

2. Įrašyk savo vaikus į lietuviškas "jau
nimo organizacijas.

3. Turėk namie lietuvišką knygynėlį.
4. Pasakok daugiau apie Lietuvą.
5. Užsakyk lietuvišką jaunimo laikraštį.
Receptas gydytojo nepasirašytas, tačiau 

po juo gali be baimės pasirašyti kiekvienas 
patriotizmo sanitaras, nes išvardytieji vais
tai niekad nepakenks. Mielai galėtume pa
dėti savo parašą ir mes.

vos nepriklausomybės, įpareigoja ir mus 
imti iš Senosios kartos pavyzdį. Jis rašo:

, „Mes esame naujos kovos už Lietuvos vals 
tybės atstatymą dalyviai. Mūsų veiklą kiti 
vertins. Jie žinos, kad mūsų pastangoms 

. sąlygos žymiai gersnės. Mes jau turime anų 
taurių lietuvių pramintus takus. Esame iš
gyvenę ir jau turime realią valstybės idėją. 
Tad ką gi kiekvienas galime daryti?“ O 
štai ir paskatinimas: „Darykime ką įsten
giame. Jei žiebi tautinę idėją jaunajai kar
tai — gerai. Jei žodžiu ar raštu keli lietu
vių tautos tragediją — gerai. Jei dirbi kul
tūrinį darbą — gerai. Jei meldiesi už lietu
vių tautą — gerai. Viskas gerai, ką darai 
lietuvių tautos išlaikymui. Nė vienas dar
bas nėra mažas, tačiau ir didžiausias pasi
aukojimas nėra perdidelis, nes tai daroma 
visos tautos labui." Knieti dar pasakyti, 

. kad betkoks teigiamas veikimas daug ge
riau, negu joks. Kovoje dėl laisvės ne tik 
■pinigas, ne tik darbas, bet ir vietoje pasa
kytas išmintingas žodis yra naudingas.

O DABAR LINKSMIAU

-„Vienybėje“ randame tokią įdomią nuo
monę : „Papurtyk Maskvos aristokratą, ir 
iššoks burliokas; kadaise išsireiškė Napole
onas. Papurtyk komunistą, ir iš jo iššoks 
kazokas“; Norisi dar pridurti: Papurtyk 
kazoką, ir iš jo iššoks imperialistas. Kažin 
kas iššoktų papurčius . Antaną Sniečkų? 
Ak, nepatogu nė spėlioti. Tai palakama 
skaitytojų fantazijai.

VĖL PRIEKAIŠTAS
Apie vieną dalyką galima ir daug kalbė

ti, nes išsikalbėjimas yra sveikas dalykas, ir 
demokratiškas, pasakytume. Kalbos ar dis
kusijų įdomumą sudaro nuomonių įvairu
mas, jų palyginimas. Štai „Draugo“ priede 
Al. B. rašo: „Pasibaigė įvairūs, dažnai pe- 
tetiškai nuskambą minėjimai, apie tai, kaip 
mums druko nedavė ruskis, kaip lietuvis 
veržėsi per sieną su „Aukso altoriais“ ir 
kitais dvasiškais turtais; praėjo minėjimai 
su paskaitomis kad raštas išgelbėjo Lietu
vą, ir vėl gyvenimas eina senu keliu ir gal 
dar blogesniu, negu prieš tai. Minėjimai 
sau, iškilmingos prakalbos sau, o tas tur
tas, kuris padėjo Lietuvą išlaisvinti, kuris 
padėjo išlaikyti lietuvio dvasią sveiką (ir 
atsilaikančią prieš visokias slaviškas įtakas, 
vėl pas leidėją dūlyja. Retai kada pas mus šioje žemėje, 
žodis su darbu sutaria.“ Lengva suprasti, 
jog čia kalbama apie mūsų šių dienų kny
gos vargą. Priekaištas atrodo paviršutinis. 
Į tą klausimą reikia pažiūrėti ir iš kitos 
pusės. Jau ne vieną kartą nusiskundžiama, 
kad knvgos perbrangios. Gal reikia jieškoti 
būdų knygą atpiginti, o skųstis, kad ne visi 
ją perka, permaža. Knygos atpiginimo ke
liu pasinešė Nidos Knygų Klubas Anglijo-

J BENJAMINO GULBĖS GIESMĖ
’ Pasaulinio garso tenoras, italas Benja- 
’ mino Gigli jau paskutinį kartą koncerta- 
• vo Londone. Tai buvo jo atsisveikinimo 

su londoniečiais vakaras rimtas, liūd
nas ir bičiuliškas. Visos vietos Albert 
Hali buvo užimtos, o tų vietų ten yra še
ši tūkstančiai. Dainininkas išpildė iš viso 

. dešimt arijų iš įvairių operų ir dvylika 

. italų dainų. Kritikai, kaip ir galima tikė
tis tokiais atvejais, atsiliepė apie jo kon
certą labai šiltai ir palankiai, lyg pagrau
dendami, kad solistas buvo savo talento 
augštumoj. Jie tik pasigedo Lohengrino 
atsisveikinimo su savo gulbe arijos, nes 
ir šis Gigli koncertas buvo jo gulbės gies
mė. Dainininkui jau greit sukanka 65 
metai amžiaus, ir birželio mėnesį jis pasi
traukia poilsio. Ateityje jo gerbėjai galės 
gėrėtis jo balsu tik iš plokštelių. Taip 
praeina karjera, garsas, pasisekimai bei 
nusivylimai ir ateina neišvengiamoji se
natvė, kai ypač scenos dievaičiui belieka 
tik vartyti buvusių pasirodymų progra
mas, pravėrus spintą liūdnai peržvelgti 
kadaise vilkėtus kostiumus ir frakus, o 
rudens vėjo už lango dūkavimą laikvti 
kadaise griausmingų aplodismentų širdį 
veriančiu, aidu. Taigi, nieko amžino nėra

PAMALDOS
BRADFORDE — kovo 13 d. 12,15 vai.
LEEDS rekolekcijos kovo 13 d., 3
MANSFIELD rekolekcijos kovo 20

10 vai., seselių koplyčioje.
DERBY — rekolekcijos kovo 20 d., 3 

p.p. Sės. koplyčioje.
Visose vietose lankysis du kunigai. Kur 

pamaldos po pietų, einantieji išpažinties 
pasninkauja tris vai. prieš pamaldas.

d.

Prenumeratorius jau pasiekė ketvirtasis 
Lietuvių Enciklopedijos tomas. Galimas da 1 
lykas, šitie keturi tomai sudarys jau apie : 
penktąją dalį visos enciklopedijos, jei jos, 
kaip žadėta, bus apie 20 tomų.

Man ir šiandien dar vis rodos, kad te:- < 
sihgi buvo tie spaudos balsai, kurie kadai
se tvirtino, kad mums reikia ne bendrinės, 
bet grynai lituanistinės, tik lietuviškuosius 
dalykus apimančios enciklopedijos, tegu 
per pusę ar net dviem trečdaliais mažesnis. 
Bet anuomet, kaip atsimename, ją ruošęsis : 
leisti J. Kapočius ir ją redaguoti prof. Vac. 
Biržiška, abu bendru atsišaukimu įspėjo .ik 
lituanistinės enciklopedijos reikalaujančius 
lietuvius, kad šitokios negalės būti. Čia, ži
noma, viską nusvėrė tas paprastas reika
las, kad paruošti ir išleisti tik kelis tomus 
grynai lietuviškuosius dalykus apimančios ■ 
enciklopedijos gal būtų reikėję tiek pat ka- : 
pitalo ir gal tiek pat laiko, kiek paruošti ir 
išleisti apie 20 tomų tokios enciklopedųos, ' 
kuri apimtų tiek lietuviškuosius, tiek ir 
bendrinius dalykus.

Šito abiejų L. Enciklopedijos iniciatorių 
atsišaukimo pakluso visi lietuviai ir pasiža
dėjo ją remti ir remia net ir tie visi, kurie 
buvo tik už lituanistinę. Prenumeratoriai 
įgalino leidėją ir redaktorius pradėti darbą, 
ir štai jau turime net keturis tomus.

Ko norėjo visi tie, kurie kalbėjo vien tik 
apie lituanistinę enciklopediją? Jie norėjo, 
kad toji enciklopedija sukrautų į savo skil
tis juo daugiau medžiagos apie Lietuvą ir 
lietuvius, juo daugiau išsamesnių žinių iš 
Lietuvos istorijos, geografijos, kultūros, kad 
tai būtų didelis lobynas ir ypač brangus vi
siems lietuviams, kurie neturi net savojo 
kratšo. Tokiam lobynui sudaryti čia esama 
pakankamai žmonių — specialistų, ir jie 
būtų galėję visus sugebėjimus ir žinojimą 
skirti šitam dideliam reikalui.

Turint parankiui ketvertą stambių tomų, 
šiandien jau įmanoma kalbėti apie tai, ar 
Liet. Enciklopedijai sekasi eiti bent tuo pa
sižadėtuoju keliu, būtent: lietuviškaisiais 
dalykais vyrauti, nusverti, nustelbti bendri
nius.- Mūsų spauda, kai tik pasirodo nau
jas tomas, vis kėlia trūkumus, praleid’m s, 
neapsižiūrėjimus, siūlo savo sumanymus, 
taigi jau vieni tie spaudos balsai rodo, k: d 
L. Enciklopedija nėra šimtaprocentiškai to
bula (pagaliau niekas nėra neklaidingas, ir 
visiems neįmanoma įtikti), bet visi vienu 
balsu pripažįsta, kad joje lituanistinių daly
kų daug ir kad vis bandoma šita linkme gi
lėti. ■

O klaidų, trūkumų, praleidimų, nevieno
dumų pats vyriausias kaltininkas L. Enci
klopedijoje, aišku, yra tas nepaprastas sku
bėjimas, kuriuo šis darbas dirbamas. Dar
bas vykdomas komerciniu pagrindu, taigi 
leidykla priverstą skubėti, kad tik greičiau 
redaktorius suredaguotų, rinkėjas surinktų, 
kad tik greičiau būtų išleistas naujas tomas, 
nes negali stovėti tuščios mašinos ir laukti, 
kol, sakysim, teiksis kas nors atsiųsti ži
nių apie Birminghamo lietuvius ar prisim’n 
ti, kad filmoje garsi ne tik Marlene D;e- 
trich, bet ir J, ar B. Crawfordai. Skubėji
mas todėl atsakingas bus, kad turėjime en-- Mokslo Vadovėlis“, Dipl. ekon. J. Varana- 
ciklopediją tokią, o ne kitokią, kad joje ko 
nors nerasime ir pasig“s;me ar suskursime 
su neproporcingai pagal jų reikšmę nušvies
tais dalykais. Šitaip yra ir bus, bet, pasiro
do, kitokia išeitis negalima.

Bendriniai L. Enciklopedijos dalykai ei
liniam skaitytojui pravers, kaip medžiaga 
gilinti savo žinojimui. Laikraštis paprastai 
gyvena aktualijomis, o specialisto mūsiškė 
enciklopedija savo bendriniais dalykais jo
kiu būdu nepatenkins. Inžinierius turės sa-

K. BARĖNAS

Chmielevskį, vikaru stumdytą po parapijas 
girtuoklį ir sukilėlių pinigų eikvotoją, kuris 3 
gal daugiausia dėl to ir minimas, kad tar
navo rusams ir skundinėjo vysk. Valančių 
ir dėl jo nukentėjo visa eilė kunigų (ak, 
bendriniuose dalykuose juk minimas ir gar
susis ' rusų provokatorius Azefas, be kurio 
vardo negali išsiversti rusų revoliucinio ju
dėjimo’ ištorija, kaip' mūsiškei kovos prieš 
rusifikaciją istorijai reikalingas minėti ir 
aptarti kun. G. Chmielevskis, neigiamomis 
savybėmis įėjęs mūsų kultūros istorijon ir 
enciklopedijon).

Ketvirtasis mūsų enciklopedijos tomas 
baigiamas dar tik Di (Dievaitis, plačiai ap
tartas net dviejų mūsų lituanistų profesorių, 
Pr. Skardžiaus ir J. Balio), taigi ir tų isto
rijoj, kultūros istorijoj, kultūroj ar visuome
nės gyvenime žinomų ar' mažiau žinomų 
asmenybių nėra dar itin apstu, bet su kiek
vienu tomu jų,vis daugės. Bet jau ir dabar 
sukasime aptarus ne tik Aistį, Borutą, Braz- 
džionį ar Cvirką, ne tik Bulotas, vysk. Briz
gi ar Bortkevičienę, bet ir su žymiai mažes
niais kultūriniuose ir visuomeniniuose ba
ruose sukrautais kapitalais.

Aišku, lituanistika nėra vien tik asmenys, 
kuriuos mini mūsiškė enciklopedija. Jai rū
pi kiekviena Lietuvos upelė, kiekvienas eže
rėlis, miškas ar kaimas, valsčius ar miestas, 
kasdieninės vartosenos daiktas ar paprotys, 

bet ukrainiečių kiekviena lietuviška kolonija ir žymesnieji 
~............ jos lietuviškieji darbai, ir tJt. Todėl ir eili-

nįs ska'tytojas ir neeilinis ras, rodos, šian
dien tik enciklopedijoje ir apie Atkalčės pi
liakalnį, ir apie Atkočiškio salą, ir apie 
Atunio upelį, ir apie Aukso Žarijos laik
raštėlį, ir apie Didžiasalio mišką, ir apie 
Desiukiškių beržyną, ir apie degutą, jo de
gimą. degalines, apie blynus, degtukus, deg
tinę, ir api Alytų, Biržus, apie Augsburgo, 
Bradfordo, Bostono, Danijos ar . Čikagos 
lietuvius. Šitie visi smulkūs ir stambūs da
lykai dalykėliai visi ir sudaro.tą didįjį lie
tuvišką lobyną, be kurio negali ir negalės

sį amerikiečių rašytoją Erskiną Caldivellį, 
vieną iš trijų ar keturių pačių stambiųjų 
amerikietiškųjų prozos figūrų, rašančių apie 
pietinių valstybių gyvenimą. Bet skaitytojui, 
kuriam Caldwellis bendrinių savo žinių gili
nimui lygiai tiek pat rūpi, kiek ir dvylika 
Branunų ar Brauno vamzdelis ar Blenheim 
ar Devanagari ratšas, užteks ir tiek žinių, 
nes šalia šitų dalykų jis ras tik trumpai ar 
ir labai smulkiai aptartų gausybę lietuviškų 
dalykų, kurių nei eilinis lietuvis, nei joks 
specialistas neužtiks jokioje pasaulio enci
klopedijoje! Dėl šitų tai lietuviškų dalykų 
mūsiškė enciklopedija ir pasidaro vieninte
lė ir nepamainoma, nepaisant visų jos trū
kumų, klaidų ir praleidimų.

Kaip kruopščiai mūsiškės enciklopedijos 
bandoma žiūrėti į lietuviškuosius istorijos 
dalykus, ryškiausiai gal: parodyti ne j Algir
das ar Birutė, kuriems savaime skirta ne
maža prideramos vietos, I 
kazokų hetmonas Bohdanas Chmielnickis. 
Mūsų didžioji A. Šapokos redaguotai -Lie
tuvos istorija jam paskyrė labai kuklįai vie
tos, nes iš tiesų jis daugiausia kovojo dėl 
Ukrainos ir prieš lenkiškuosius ponus ir tik 
kartą tiesiogiai tesusidūrė su Lietuvos ka
riuomene ir tą patį jos buvo sumuštus, bet 
ir tas vienas susidūrimas įjungė jį {’Lietu
vos istoriją, todėl L. Enciklopedija jam pa
skyrė visas S puslapio. Kadangi kai jkas is
toriją yrą linkęs laikyti asmen' biųį žmo
nių veiksmų istorija, tai ir istoriniai dalykai 
sudarytų lyg ir asmenybių žodyną; kuris 
iš dalies ir sudaro medžiagą enciklopedijai, išsiversti joks lietuvis, kuris laiko save kul- 
Taigi mūsiškės enciklopedijos skaitytojas ne turingu žmogum ir lietuviu, 
toli Chmielnicko užtiks kunigą Gasperą (bus daugiau)

KANADOJE PAMINĖTAS „ŽIBINTAS”
1945 metų pradžioje, Vokietijoje,;Cellės 

mieste, dipl. ekon. J. Varanavičiaus rūpes
čiu, buvo suorganizuota ir pradėjo veikti 
lietuvių Augštesn. Prekybos Mokykla „Ži
bintas“. Vėliau, Cellės lietuviai keliami į 
Wolterdingen, o mokiniai ir mokytojai ke
liasi į Soest, tačiau ir čia neilgai. Vos ke- 
letai mėnesių praėjus ir galutinai susior
ganizavus, stovykla, o kartu ir ten esnati 
Prekybos Mokykla keliama i Greven, 
Westf., kur ir veikė iki emigracijos užjū- 
rin. .1

Prekybos ' Mokykla „Žibintas“ šalia sa
vo tiesioginio darbo išvarė plačia, kultūros 
vagą. Palyginus trumpu laiku buvo išleis
ta keletas specialių knygų tarp kurių ten
ka pažymėti: J. Kukariauza „Anglų Kal
bos Gramatika“, Dr. J. Grigas „Prekių

vičius „Buhalterija“, Agr. J. Lūžą „Politi
nė Ekonomija“ ir kit. Prekybos Mokykla 
leido neperiodini jaunimo žurnalą „Žibin
tas“, redaguojamą kuri. J. Kuzmickio, o 
taip pat kasdien buvo leidžiamos rotato
rium spausdintos „Dienos Žinios“,, reda
guojamos pasikeičiant kun. J. Kuzmickiui, 
St. Lauciui ir agr. J. Lūžai. Mokykloje vei 
kė mišrus choras, tautinių šokių grupė ir 
teatro rnėgėjų būrelis.

Š.m. sausio 29 d. Toronte,’ lietuvių Šv. 
Jono parapijos salėje, buvusių mokinių 
iniciatyva buvo surengtas dešimtmečio pa 
minėjimas. Paminėjime dalyvavo buvę tos__
mokyklos mokytojai: kun. B. Pacevičiųs, 
J. Dagys, P. .TannSlett, E. Vaičius, J, Valiu
lis, apie 40 buv. mokinių ir K.L.B. Švie
timo ir Kultūros Fondo narys — p. I, Ma
tusevičiūtė.

Tenka pažymėti, kad kaikurie anksčiau 
į Kanadą atvykę buvę mokiniai gražiai 
reiškiasi prekyboje. Paminėtinas J. Aukš
taitis, „Mohawk“ baldų prekybos savinin
kas, savo pavyzdžiu žinomas lietuvių ir s 
svetimtaučių tarpe.

Buv. Prekybos Mokyklos direktoriui p. 
J. Varanavičiui pasiųstas sveikinimas gra
žiai įrištame albume (J’.V. šiuo metu gy
vena Anglijoje),

Iškelta mintis iš buvusių mokytojų Ir 
mokinių suorganizuoti „Vasario 16-sios 
Gimnazijos“ Rėmėjų Būrelį ir remti vieną 
mokinį, kuris bus nušistatęš vėliau eiti 
augštuosiuš prekybos mokslus. Pradžiai 
paskubomis surinkta aukomis 36 dol. ir 
pasiųsta Lietuvių „Vasario 16-sios“ Gim
nazijai, kurios direktoriurii šiuo metu yra 
Dr. VI. Litėrskis .anksčiau buvęs „Žibin
to“ Augštesn. Prekybos Mokyklos moky

tojas. P. J.

WILLIAM SAROYAN Išvertė K. Barėnas

UZIM0 PATR0S0 GRUMTYNĖS

SU MIRTIMI
William Saroyan — armėniškos kij 

mės amerikietis rašytojas, ypač iš
garsėjęs dažnai truputį rėksmingai . . , . . . , . .
pakrikštytomis savo novelių knygo- stalo apsukriai ir mandagiai. Jis nusimano, 
mis („The daring young man on the kaip čia kam pagelbėti, o neparodyti įky- 
flying trapeze“, „Love, here is my rūmo, o jo elgsena iš prigimties gera, 
hat“, „Peace, its wonderful“ ir kt.). _Tai novelės meistras, kurio nėra. . KalP daugumas del 
su kuo palyginti ir sugretinti — nimo dirbančių žmonių, 
toks jis savaimingas, nepakartoja- turi tokią nuojautą, kad 
mas ir nepamėgdžiojamas. •, pasiseks ką nors užmušti

Jo žmones vis čia armėnai, čia : kiek = ikiq ■ 
graikai, čia japonai, čia kiniečiai, K eK, ,jam reiKla •n<- 
italai ar lenkai, leidžiantieji šaknis arklių lenktynes, 
naujoje žemėje, bet nepersiskyrę dar lošti žirgyno. Iki šiol jo , 
su savo tautiniu paveldėjimu, su tau vis nebuvo geriausias pasauly, bet kas še-

Sios ar septynios dienos jam vis pasiseka 
mirtingieji, besigrumiantieji su gyve- užgriebti kiek lenktynėse, ir tai palaiko jo 
nimu. J

Didžioji jo kūrybos ypatybė — tai 
tas nepaprastas giedrumas ir šviesu
mas. Rodos, šviesią jo armėnišką sie
lą rašant dar vis šildo Amerikos pie
tų saulė.

Ši istorija paimta iš rinkinio „Dear 
baby“. Joje, be kita ko, vaizduoja _ . . ,
mas didysis gripo siautėjimas pašau- apie tai, kaip jis Cesteryje, Pensilvanijoje, 
lyje 1918 m.-, kuris nusinešė milijo- J9]8 m., per gripą vos nenumirė.
nūs-žmonių.- - . ■ .............. , .' ................. Aš susirgau, -sakė jis. Kai rytą atsike-

"Džifnąs Patrosą's yra’ padavėjas. Omaro, liau, jaučiausi labai silpnas, bet apsivilkau 
Kajarho restorane San Franėiske. Jis yra eiti į darbą. Kai moviausi kelnes, tai nu
gerto būdo keturiasdešimt ketvertų metų dribau, bet atsikėliau. Kai ėjau į duris, tai 
graikas, nors atrodo žymiai jaunesnis. Tru- vėl nudribau. Nežinojau, kas čia yra. Ne- 
putj žemesnis, negu vidutinio ūgio, bet ne beįveikiau pastovėti. Buvo tokia tvarka:

toks jau striumbis, kad jį palaikytum ma
žu vyru. Gero sudėjimo, o patarnauja prie

kaip čia kam pagelbėti, o neparodyti įky-

o čia

kuklaus pragyve- 
jis yra lošikas ir 
kurią nors dieną 
ir (sigyti tiek pi- 
Kasdien jis seka 
tada prisėda pa- 
pasisekimas dar

dvasią.
Kaip ir daugumas žmonių, kurie visad 

būna perdaug • užimti, kad galėtų dar ir 
padykinėti, Džimas turi gausiai ko papa
sakoti apie save.

Man labiausiai patinka jo pasakojimas

vėl nudribau. Nežinojau, kas čia yra. Ne-

jei dirbi vyriausybei ir nepasirodai darbe, 
tai jie atsiunčia ką nors pasiklausti, kas 
atsitiko. Bandžiau atsikelti, bet buvau per 
silpnas. Nusikrapščiau iki lovos ir nudri
bau jon. Kitą dieną atėjo gailestingoji se
suo ir paklausė:

— Kas atsitiko?
— Nežinau, — atsakiau. — Ryt ateisiu

į darbą. __ —-
Ji apžiūrėjo mane ir pasakė, kad aš tu

riu eiti į ligoninę. Aš atsikėliau iš lovos ir 
pasakiau: _ .

— Dabar aš eisiu į darbą.
Bet nudribau, tai gailestingoji sesuo pa

dėjo man atsikelti ir pasakė:
— Na, bent nesikelk iš lovos.
Popiet užėjo šeimininkė ir tarė:
— Vaikeli tu mano, kaip laikaisi?
— Motin, sakau,— aš nežinau.
Buvo toks daktaras iš Smirnos, tai aš 

paprašiau:
— Motin, pasakyk daktarui, kad užeitų 

ir apžiūrėtų mane.
Kai tas iš Smirnos daktaras atėjo, tai 

valdinis daktaras ir gailestingoji sesuo jau 
buvo įspėję šeimininkę, kad man teks eiti 
į ligoninę, bet aš pasakiau tada:

— Tai leisk tautiečiui apžiūrėti mane.
Tai tas graikas’daktaras apžiūrėjo ma

ne. Jis liepė man važiuoti į ligoninę. Tai
gi, jei aš jau ligonis, tai reikia' Važiuoti j 
ligoninę, bet aš pasakiau tada:

—' Ne. aš 'būsiu šičia.
Jie išėjo, bet po valandos sugriuvo,vi

dun sargybą einąs, policininkas, valdinis 
daktaras, dar du policininkai ir gailestin
goji sesuo, o ta tarė man:

— Kelkis.

— Ko gi man keltis? — tariau aš. — 
Aš dirbu vyriausybės žinioje.

— Mes žinom, tarė jie. — Mums įsa
kyta. Mums reikia paimti tave į ligoninę.

—Ne, — tariau aš. — Aš noriu vėl eiti 
į darbą. ■ ‘į

Bet atsikėliau, tik negalėjau paeiti- Tai
gi, jei aš jau ligonis, tai reikia važiuoti į 
ligoninę.

— Nugabenki! laivu mane į geriausią 
Filadelfijos ligoninę, — paprašiau.

— Filadelfijoj visos ligoninės perpildy
tos, — tarė daktaras. — Mes pasirūpinsim 
tavim.

Taigi policijos automobiliu jie nugabe
no mane į ligoninę. Bet kas gi ten ta ligo
ninė?

Tvaartas. Vienas didelis kambarys, vi
dury praėjimas, o abiejuose šonuose lovos. 
Paguldė mane lovon, ir aš pradėjau lauk
ti. Tris dienas jie nedavė man nieko val
gyti ir net vandens gerti. Tik grūstų ledų. 
Vieną vakarą žiūriu — gailestingoji essuo 
atneša valgyti, bet ką gi ji ten atneša? Žu
vies uodegų. Gailestingoji sesuo pastatė 
lėkštę, o aš žiūriu į tas žuvų uodegas.

— Kas gi čia? — paklausiau.
— Maistas, atsakė gailestingoji sesuo.
— Maistas? — sakau. — Prašau nusi

nešti.
Pradėjau dairytis ir svarstyti.
-r- Kas čia. per vieta? — klausiau save.’ 

— Kam čia. tos žuvų uodegos?.
Buvo ten tokia tamsoka gailestingoji 

sesuo, iš išvaizdos, sakytum, graikė, tai aš 
kreipiausi į ją.

— Ar tu graikė? — paklausiau.
— Aš esu serbė, — tarė gailestingoji se

suo.
—Si vieta nepatinka man, — pasakiau 

aš. — Ar jie čia nori nužudyti mus?
Ji pasakė man, kad ši vieta yra lyg ir pe 

reinamoji. Šičia visi didžiausi ligonys. Vi
sos ligoninės perpildytos, ir visi miršta. Bet 
ši vieta blogiausia. Jei man jau reikia mir
ti, tai mirsiu namie, ne skerdykloje.

— Aš esu graikas, — tariau gailestinga
jai seseriai. — Aš noriu eiti namo. Šįva
kar atnešk man drabužius, aš apsirengsiu 
ir eisiu namo.

— Gal dėl to neteksiu ir darbo, — tarė 
gailestingoji sesuo, — bet atnešiu tau dra
bužius. Ar tu manai, kad pajėgsi paeiti?

— Paeisiu, — tariau jai. — Prašau at
nešti man drabužius.

Taigi naktį atnešė ji man drabužius ir 
padėjo apsirengti. Kai pabandžiau atsisto
ti, tai pradėjau griuvinėti, tai ji pagelbėjo 
man. Visi čia serga, bet jie suprato, ką aš 
darau.

— Džimai, sakė jie. — Kur tu eini?
— Einu namo, — sakiau aš. — Jei man 

jau reikia mirti, tai aš mirsiu namie.
Bandžiau eiti, bet nugriuvau, ir serbė 

mergina pradėjo verkti.
Pabandyk eiti, — sakė ji.

Ji nuėjo su manim iki durų. Prieš save 
nieko neįveikiau. -įžiūrėti., bet,.ji pastovėjo. 
sti hian'm, kol aš įtraukiau truputį švie
žio oro. Tada aš jau pradėjau matyti, b?t 
ką aš mačiau?

(Bus daugiau)
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DBLS-gos 8-sis metinis suvažiavimas 
prasidės šeštadienį, kovo 19 d., 11 vai. ry
to. šeštadienio vakrą , Lietuvių Klubo 
Valdyba rengia suvažiavimo dalyviams ir 
sveičams pobūvį. Šokiams gros orkestras.

Sekmadienį, kovo 29 d., 9 vai. ryto bus 
pamaldos Lietuvių Katąlikų Bažnyčioje. 
Suvažiavimas tą dieną darbą pradės 11 
vai. 30 min. ryto.

Iš provincijos atvažiuojantieji atstovai 
ir svečiai prašomi ko greičiau pranešti L. 
Namų administracijai, kam ir kada bus 
reikalinga nakvynė.

IŠVYKO STUDIJOMS
NOTTINGHAMAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS 'ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

VOKIETIJA

VIII-TOJO DBLS VISUOTINIO 
METINIO SUVAŽIAVIMO, 

ĮVYKSTANČIO 1955 m., kovo 19-20 
DIENOMIS SIŪLOMA

Dažnai skaitome žinias apie mūsų tau
tiečių išvykimą į Ameriką, Kanadą. Ta
čiau retas atsitikimas, kad kas nors iš 
Anglijos išvyktų į kontinentą.

Neseniai turėjome išimtį: kelis metus 
gyvenusi Anglijoje dainininkė Janina 
Liustikaitė, išvyko Italijon. Išvykos tiks
las — pasitobulinti dainos mene.

Būdama Anglijoje, J. Liustikaitė yra 
aplankiusi beveik visas skaitlingesnes lie
tuvių kolonijas įvairiomis progomis kon
certuodama, o pačiame Londone, kur ji 
paskutiniuoju metu gyveno ir dirbo, yra 
viešuose koncertuose dainavusi keliolika 
kartų.

VASARIO 16-sios IŠKILMĖS 
MEMMINGENE

DIENOTVARKĖ
šeštadienis, kovo 19 d. 11 vai. ryto Su

važiavimo atidarymas (M. Bajorinas). 
Darbo prezidiumo rinkimai; 
Komisijų ir nominatorių rinki
mai;
Suvažiavimų tvarkos taisyklių 
projekto svarstymas ir priėmimas; 
Sąjungos pirmininko pranešimas; 
Centro Valdybos I-jo vicepirmi
ninko pranešimas iš skyrių veik
los.;

2-3 vai. Pietūs.
3 vai. — Lietuvių Namų B-vės Akci
ninkų susirinkimas.

6. Sąjungos iždininko pranešimas;
1, Revizijos Komisijos pranešimas;
8. Garbės Teismo pranešimas;
9. Klausimai ir diskusijos dėl pra

nešimų.
7.30 vai. Bendra vakarienė;
8.30 vai. Pobūvis.

1.
2.

3.

4.
5.

Sekmadienį, kovo 20 d.
9 vai. ryto Pamaldos Londono Lietuvių 
Bažnyčioje.
10.30 vai.

10. DBLS Įstatų pakeitimas;
11. Pareiškimas Laisvės bylos reika

lu;
12. Tarybos pirmininko pranešimas;
13. Rinkimai:

a)
b)
c)
d)
e)

1 vai. Pietūs.
2 vai.

14.
15.
16.

Sąjungos pirmininko;
Centro Valdybos;
Tarybos;
Revizijos Komisijos;
Garbės Teismo;

Viena didžiųjų Vidur. Anglijos lietuvių 
kolonija Nottinghame šiais metais rūpes
tingai pasirengė paminėti Nepriklauso
mybės sukaktį. Minėjimą surengė vietos 
DBLS skyriaus valdyba, i kurį suplaukė 
apie du šimtai lietuvių. Netrūko ir eks
kursijų iš kaimyninių skyrių: Buckmins- 
terio, Corby ir kitur.

Valandą prieš minėjimą St. Patrick's 
bažnyčioje kun. J. Kuzmickis atlaikė pa
maldas už Tėvynę, pasakydamas ta proga 
kiekvienam lietuviui įsidėmėti vertus žo- 
džius.

Minėjirhą atidarė jaunas, energingas ir 
žvalus skyriaus pirmininkas Matulaitis ir, 
pasveikinęs susirinkusius, perdavė pirmi
ninkavimą apygardos pirmininkui Kud- 
lai.

Istorinę paskaitą skaitė DBLS pirm. M. 
Bajorinas. Paskaitininkas išsamiai ap
žvelgė mūsų praeitį, sugretinęs dabarti
nius įvykius ir tas priežastis, kurios nu
lemdavo mūsų tautosr likimą.

Šventės proga žodžiu sveikino latvių 
atstovas, telegrama vietos estų organiza
cija.

Po minėjimo erdvioje mokyklos saleje 
įvyko bendras dalyvių pasilinksmin.mas.

Minėjimo meno dalyje buvo suvaidintas 
J. Kiburo vieno veiksmo vaizdelis .Sve
timi Šaligatviai“. Kūrinėlis trumpas, ta
čiau jo akualijos ir pats pastatymas įne
šė naujoviškumą, todėl apie jį teks pa
kalbėti atskirai.

Dalyvis
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.

MANCHESTERIS
ŠAUKIAMAS DBLS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Rinkimų rezultatų paskelbimas; 
Einamieji reikalai;
Suvažiavimo uždarymas.

L.N.B-VĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS 
— APIE IIEA.DI.EV PARK

š.m. kovo 4 d. buvo įmokėti visi pini
gai, ir Headley Park buvo perduotas L. 
N.B-vės nuosavybėn. Vasarvietė atosto
gaujantiems bus atidaryta gegužio mėn. 
pabaigoje. Sąlygas paskelbsime kaip gali
ma greičiau.

^Headley Park perėmimas susitrukdė 
del dvįpjų priežasčių: 1) mes nesutikome 
išpirkti žemės mokestį (350 sv.), kurio 
valdžios įstaigos reikalavo ir 2) vieno bal 
kono stogas buvo pavogtas, ir mes reika
lavome konpensacijos iš pardavėjų. Abu 
punktus L.N.B-vė laimėjo.

Už Headley Park L.N.B-vė, įskaitant 
visas išlaidas, sumokėjo 3269 sv. 11 šil. 
ir 5. penus. Pinigų gi iki šiol tam reikalui 
yra surinkta 2733 sv. Tai reiškia, kad 
perkant trūko 536 svarų. Yra dar pasiža
dėjusių pirkti akcijas ir dar nenupirku- 
sių. Prašome juos dabar tai padaryti. 
Taip pat kviečiame ir visus kitus, kurie 
dar nespėjo prie vasarvietės-prieglaudos 
pirkimo prisidėti, kaip galima greičiau 
tai padaryti. Pinigus akcijoms pirkti rei- 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian House Ltd, 
1/2, Ladbroke Gardens, London, W.U.

Siunčiant pinigus, reikia aiškiai pažy
mėti savo pilną vardą ir pavardę, užsiė
mimą ir adresą. Tos žinios yra reikalin
gos išrašant akcijas.

L.N.B-vės Valdyba

J. Liustikaitė kilimo žemaitė. Gimusi ir 
augusi Tryškių miestelyje, o vėliau Papi
lėje. Lankė „Saulės“ gimnaziją Kaune ir 
nuo 1942 m. Šiaulių Muzikos Mokyklą. 
Pirmas jos viešas pasirodymas ir buvo 
Šiauliuose. Karo audros atblokšta Vokie
tijon, įstojo į Muensterio universiteto fi
losofijos fakultetą, tuo pačiu laiku lankė 
ir Muensterio konservatoriją, kur buvo 
priimta į operos klasę. Vokietijoje tai pat 
turėjo keliolika viešų koncertų.

1947 m. atvyko į Angliją, kur teko pa
čiai užsidirbti duoną ligoninėje, o vėliau, 
persikėlus Londonan, siuvykloje. Dar Car 
diffe gyvendama, J. Liustikaitė susiranda 
gerą muzikos mokytoją ir tęsia studijas. 
Nenuleidžia ji rankų ir Londone, iš kuk
laus uždarbio imdama privačias pamokas.

Apie savo susitikimą su Beniamino 
Gigli, J. Liustikaitė šitaip pasakoja:

„Kai Londone lankėsi garsusis tenoras 
B. Gigli, nutariau su juo kaip nors susitik 
ti, kad iš jo sužinojus nuomonę ir tikrą 
tiesą, kokia ji bebūtų. Mano laimei ar ne
laimei — pasisekė. To niekad nepamiršiu, 
kai stovėjau prie didžiosios bedugnės. Jis 
man davė dar didesnio pasiryžimo.“

Nieko apie Giglį nežinodamas, rekomen 
daciją davė taip pat Vaclav Nelhybel, Ra
dio Free Europe muzikinis direktorius. 
Jis pats yra vienas geriausių jaunųjų če
kų kompozitorių. Jo veikalus spausdina 
Eulenburgas. Pats ilgus metus buvo žino
mo dirigento Anserment asistentu ir Ivai 
riuose Šveicarijos universitetuose docen- 
tavo muzikologiją. Savo rekomendacijoje 
šis muzikas pažymi, kad J. Liustikaitei 
reikia metų ar pusantrų balso išlyginimui 
ir gilesnės studijos. Tuo tikslu mūsų dai
nininkė, gavusi Amerikoje gyvenančių 
privačių asmenų paramą, išvyko Italijon.

Linkime išvykusiai dainininkei geriau
sios sėkmės užsibrėžtame darbe.

Aitvaras.

Ryšium su DBLS ir Lietuvių Namų Ak- 
minės 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. Namų akcininkai.

DBLS Manchesterio skyr.
valdyba

Memmingeno lietuvių kolonija, viena iš 
gausingiausių Vokietijoje, vadovaujama 
kun. A. Bungos, š.m. vasario 27 d. suruo
šė įspūdingą Lietuvos Nepriklausomybės 
37-rių metų sukakties minėjimą. Ta pro
ga buvo išleistas vokiškai pilnas Lietuvos 
tikinčiųjų laiško Šv. Tėvui tekstas, at
neštas į Vakarus pogrindžio ryšininkų. 
Anksčiau šio laiško svarbiausius metme
nis buvo vokiškai išleidusi Tarptautinio 
"__ li.Ij Krikščioniškai Kultūrai Ginti
vokiečių sekcija. Dabar šio laiško pilnas 
tekstas plačiai paskleistas tarp vokiečių 
visuomenės.

Į pamaldas bažnyčioje susirinko apie 
1.200 žmonių. Pontifikalines Mišias at
laikė benediktinų vienuolyno viršininkas, 
Vitalis Maieris, o pamokslą pasakė mon- 
sin. Hacker iš Augsburgo, vienas iš ge- 
riausųjų Bavarijos pamokslininkų. Prie 
įspūd'ngų pamaldų suorganizavimo daug 
prisidėjo Memmingeno vokiečių klebonas 
Liedel. Per pamaldas giedojo M. Bud- 
riūno vadovaujamas lietuvių choras.

Pats minėjimo aktas buvo suruoštas 
Pilies salėje, pačioje didžiausioje visame 
Memmingene. Žmonių į ją susirinko apie 
tūkstantį, tarp jų buvo Bavarijos parla
mento nariai, kunigaikštis Foggeris ir 
Fickleris, burmistras Dr. Berndel, latvių 
ats. gen. Dankers, visa eilė pasižymėju
sių dvasininkų ir šiaip pareigūnų. Iškil
mes trumpu žodžiu atidarė Memmingeno 
kolonijos pirmininkas kun. A. Bunga. 
Režisieriaus Ipolito Tvirbuto pastatytuo
ju gyvuoju paveikslu buvo pavaizduotos 
Lietuvos kančios. Prie jų bendruomenės 
vadovas kun. A. Bunga pastebėjo, kad 
tai, kas vakar įvyko Lietuvoje, rytoj ga
li ištikti ir Vokietiją. Pagrindine paskai
tą skaitė į Memmingeną nuvykęs Inf. 
Tarvbos valdytojas M. Gelžinis.

Meninėje dalyje pasirodė M. Budrlūno 
vadovaujamas iš 50 dainininkų sudary
tas choras, padainavęs 8 dainas, iš jų vie 
ną vokiškai. Pastaruoju metu choras yra 
padaręs didelę pažangą. Iškilmėse daly
vavo visa eilė vokiečių spaudos atstovų 
ir fotografų. E

gią Dieną. Susirinkusiems majoras Čer
nius paskaitė įdomią paskaitą, kurioje, 
gyyais anų dienų vaizdais nušvietė lietu
vių kovą dėl Nepriklausomybės, laisvės 
laikotarpį. Tremties dienose ragino nepa
lūžti ir išlikti gerais, garbinais savo tau
tos vaikais.

Susirinkusius tautiečius sveikino Latvių 
— Lietuvių Vienybės atstovas ir Pabaltie- 
čių Studentų Atstovybės.

Po minėjimo bendruomenė išsirinko 
naują apylinkės valdybą. J. P.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
DIEPHOLZ'E za

Šiais metais Diepholz'o lietuviai didžią
ją Vasario 16 šventę paminėjo vasario 
20 d. Iš Wehneno atvykę dvasiškiai: kat. 
kunigas Glrcius ir evang. kun. Keleris 
10 vai. atlaikė pamaldas. 17,45 vai. buvo 
vėliavas nuleidimas ir 18 vai. iškilmingas 
minėjimas. Sus.rinkimą atidarė Bendr. 
pirmininkas Čaplinskas. Lietuvius žodžiu 
sveikino Dieph. apskrities Inšpetorius 
Jorde, latvių ir ukrainiečių atstovai. Pas
kaitą skaitė VLB valdybas narys Stepas 
Vykintas. Vargo mokyklos mokiniai, va- 
dov. Gasnerienės išpildė meninę dali.

HAMBURGO APYLINKĖJE
Šiaurės Vokietijos lietuvius pasiekė 

liūdna žinia apie jų mylimo kapeliono, 
kun. V. Šarkos automobil.o nelaimę. Jo 
vairuojama masina, kelionėje į Vasario 
16-tosios minėjimo pamaldas Spakenber- 
ge, pakelėje susidūrė su keleiviniu auto
busu ir buvo sudaužyta. Kun. šarkai su
laužyta ■ kairė ranka ir jis sunkiai sužalo
tas. Bergedorfo ligoninėje dėl jo vidinių 
sužalojimų padaryta komplikuota opera
cija. Jo sveikatos būklė dar yra sunki.

NORINČIŲ STUDIJUOTI DĖMESIUI
J.E. Vysk. V. Padolskiui lankantis Ma

dride lietuviškos radijo valandėlės reika
lais, išsirūpinta dvi stipendijas lietuviams 
vyrams .kurie nemokamai galėtų studi
juoti Madrido Universitete. Studentai gy
ventų Santiago Apostol Kolegijoje. Šitoje 
Kolegijoje gyvena visa eilė studentų, pa
bėgėlių iš bolševikų okupuotų kraštų. Sti
pendijos duodamos negrąžinamai iki stu
dijų pabaigos, dėl to studentai gali būti 
studijas pradedą.

Taipgi, jei atsirastų tinkamas kandida
tas, galėtų gauti stipendiją studijuoti 
Šveicarijos Friburgo Universitete, kuria
me studijas galima būtų pradėti nuo vasa 
ros semestro.

Kadangi Madride studijuojant reiktų iš 
anksto išmokti ispanų kalbos, studijas ga 
Įima būtų pradėti nuo vasaros pradžios.

Šių stipendijų reikalais suinteresuoti 
vyrai prašomi kreiptis šiuo adresu: Rev. 
J. Kuzmickis, 21, Ann Place, Bradford 5.

CORBY
Nors buvo skelbta, kad šis DBLS sky

rius vasario 20 rengia Užgavėnių links- 
mavakarį, tačiau tą dieną įvyko ir Ne
priklausomybės šventės minėjimas, kurį 
atidarė sk. p-kas A. Kukanauskas, pa
kvietęs tylos minute pagerbti kritusius 
už laisvę savanorius ir taip pat minėji
me esančius laisvės kovų dalyvius J. Ci- 
vinskį ir M. Vereiką.

šeštadienio mokyklos mokytojai Per- 
miniehel vadovaujant, meninę dalį atliko 
A. Kukanauskaitė, R. Perminaitė.'A. Ger
velių, A. Daukintaitė ir G. Kukanauskas, 
o B. Paulauskaitė padainavo ir pašoko 
solo. Tik oficialiai daliai pasibaigus, mi
nėjimo dalyviai susirinko prie Užgavėnių 
blynų.

PADĖKA
Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

natarui Prof. Mykolui Biržiškai Sušelpti 
Komitetas dėkoja visiems aukų rinkė
jams ir aukotojams už gausų bei nuo
širdų rėmimą rinkliavos triūsu bei auko
mis, skirtomis palengvinti gyvenimui ir 
sudaryti geresniems darbo sąlygoms tam 
mūsų garbingam tautiečiui.

Komitetas ypač dėkoja: Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkui Ben. Bab- 
rauskui už visokeriopą paramą aukų va
jų padaryti sėkmingesnių ir už sutikimą 
būti Komiteto garbės nariu; „Lietuvių 
Dienų“ leidėjui Antanui Skyriui ir jo 
bendradarbiams už teiktą didžiulę pagal
bą išsiuntinėti ats'šaukimus bei visą spau 
dos darbo greitą ir gražų atlikimą; vi
siems ' tiems, kurie organizavo specialias 
grupes aukoms rinkti. Čia pam’Inėtini ir 
univesritetų bei kolegijų studentai, labai 
veikliai ėmusiesi darbo vajų paremti ir 
net sava pin’glne auka prisidėti.

Viso surinkta aukų 4.717,63 dol., turėta 
išlaidų 189,67 dol. Vasario 16 minėjimo 
iškilmių metu, kurios vyko 1955 m. va
sario 13 d. Los Angeles Lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos salėje, Komitetas įteikė 
prof. Mykolui Biržiškai 4.527, 96 dol.

Revizijos Komisija patikrino visą Ko
miteto darbą. Jos nariai — teis. J. Pui- 
kūnas, K. Galiūnas ir F. Masaitis — rado, 
kad viskas atlikta tvarkingai ir gerai.

Dabar Komitetas skelbia, kad savo dar
bą yra baigęs, jr kad Komiteto pasiųsti 
asmenims bei organizacijoms aukų lapai, 
kurie iki šiol nebuvo grąžinti, yra nustoję 
betkokios galios. Aukotojams yra pasiųsti 
padėkos laiškai. Šie yra kartu ir aukos ga 
vimo pakvitavimai, nes nevisi la-kraščiai 
galėjo paskelbti aukojusiųjų pavardes, 
dėl ■ didelio jų skaičiaus,’ nors Komitetas 
ir norėjo savo pažadą tęsėt!.

Paga'iau Konrtetas labai dėkoja vi
siems lietuviškiems laikraščiams, jų re
daktoriams bei leidėjams, už Komitetui vi 
su vajaus metus nuoširdų ir

Dalyvis ninkavimą. Komitetas

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS 
BONN'OJE

Kiekvienais metais Apylinkės Valdyba 
suruošia po visą Rhein'o kraštą išblašky
tiems Bendruomenės nariams Vasario 16 
Dienos Minėjimą. Ir šiais metais, nors 
siaučiant nepalankiam orui, nemažas tau 
tiečių būrelis suvažiavo paminėti šią bran

REIKIA RENESANSO 
SARGYBŲ DALINIUOSE

kimą pirmyn. Parodyta neteisinga žygio 
kryptis paliko ryškius pėdsakus. Žinoma, 
viskas turi savo galą. Vienas po kito sena
madiškų manierų atstovų mažėjo. Vienas 
kitas pačių amerikiečių buvo nušalintas, 
kiti kitų aplinkybių buvo priversti nuo 
posto nusiimti, dargi kiti išemigravo. Bet 
yra dar likučių bei jų auklėtinių, kurie iki 
šios dienos nepajėgė suvokti ko iš tik
rųjų amerikiečiai iš mūsų laukia, ko mūsų 
masės žmonių blaškosi, ko jos nori, kuo 
jas reikia maitinti. Dažnais atvejais bu
vo ir yra jaučiama, kad inteligentiški, su 
šviežiu modernišku galvojimu, su sava 
nuomone ir gražiais sumanymais žmonės, 
senamadiškiesiems mūsų reprezentantams 
yra nepriimtini. To pasėkoje nemaža inte
ligentų Labor Service yra apleidę Tieji 
reprezentantai savo bendradarbiais bei 
valdiniais renkasi, jei tik gali, tuos, kurie 
neturi savo nuomonės, kurie klauso ir 
vykdo kaip marionetės, kurie daužo už
kulnius ir tamposi, lygiai kiap jis pats 
tamposi ir daužo užkulnius prieš kiekvie
ną amerikietį kareivį, laikydamas jį savo 
viršininku, sukeldamas amerikiečių pašai
pas ir išduodamas savo mažavertiškumą.

Čia tenka pabrėžti, kad ir šiuo metu La
bor Service tarnyboje yra gabių, pažan
gių, plačios erudicijos, šio laiko dvasia 
gyvenančių buvusių Lietuvos kariuomenės 
karininkų, kurie visiškai tiktų reikalin
goms reformoms.

Jeigu suteiksi galią, beveik kiekvienas 
eilinis žmogus yra tinkamas be atvangos 
lipti kitam žmogui ant kojų, reikalauti be 
sąlygų įvykdyti augštesniojo pareigūno 
kad ir nesąmoningus įsakymus, jieškoti 
priekabių, įvesti žmones į nervuotą stovį, 
uždėti baudas ir pan. Šiam reikalui dide
lės išminties nereikalinga. Bet nei buvusis 

_________  ,_____ ____________ ____  puskarininkis, nei policijos pareigūnas, 
savo galią, dažnai sudarydamas nervuotą. nei protekcijomis bei pigiomis rekomen- 
stovį. Ilgainiui ta aplinka, kuri susidęda 
iš tarnybos, nenormalaus poilsio, prieka
bių ir pamokų, kurias dažnai nepatrauklia 
ir neįdomia forma praveda vadovaujantis 
personalas, darosi vis nepakeliamesnė, šio 
pasėkoje, liuoslaikių metu vis dažnėja kar 
čiamų lankymas ir draugystė su žemos 
moralės moterimis, didėja kortavimas ir 
visuotinas nervuotumas. Greit visiems pa
aiškėja, kad čia nereikalingi nei karinin
kai, nei puskarininkiai, nei policijos tar
nautojai. Tuojau paaiškėja, kad priekio 
postams čia reikalingi žmonės lakios ori
entacijos, moką anglų kalbą, greit galį pa
žinti laisvų manierų demokratišką ame
rikietį, sugebą suvokti mums svetimus 
amerikiečių kariuomenės tvarkos ir draus 
mės pagrindus, moką valdyti žmones kito
kia galia, negu Lietuvos kariuomenės ka
rininkai ir puskarininkiai valdė.

Amerikiečių pasitikėjimas vadovaujan
čiu personalu sumažėjo, baudimo galia 
tapo apkarpyta, sauvaliavimas pristabdy
tas. Nežiūrint to, blogai pakinkytas žir
gas iš pakinktų nebuvo paleistas, nors 
krovinys ir sumažintas. Su nutrintais pe

tį ir gražųTtalki- čiais gurguolės kolonoj jis tebesistumdo 
Komitetas iki šios dienos, trukdydamas kolonos slin-

Sig-

Kai prieš keletą metų amerikiečiams ki 
lo sumanymas pasitelkti benamius užsie
niečius savo uždaviniams Europoje vyk
dyti, ar, gal būt, pragyvenimo šalt.nį 
tiems benamiams suteikti, pirmiausia jie 
kre.pėsi į tautinių bendruomenių komite
tus, patiekdami darbo sąlygas ir būsimus 
uždavinius, prašydami duoti organizato
rius bei geriausias darbo jėgas. Komitetai, 
samprotaudami, kad kar.uomenės talki- 
nihKais reikia duoti karius, Labor Service 
organizatoriais rekomendavo patyrusius 
Lietuvos kariuomenės karininkus, kur.e 
savo artimiausiais bendradarbiais rinkosi 
kolegas ex-karininkus, o pastarieji savo 
pagalb.ninkais — buvusius kariuomenės 
puskarininkius ar, bėdos atveju, buvusius 
policijos tarnautojus. Šie organizatoriai 
visus kitus asmenis įstojusius į organizuo 
jamus dalinius, nežiūrint kad jie būtų ir 
augštos inteligencijos, paliko nuošaly. Vi
si šie žmonės, kurių pradžioje buvo daug, 
surado pas amerikiečius darbą, šiltą pašto 
gę, gerą maistą, aprangą ir atlyginimą, tik 
nesurado ko jiems iš tikrųjų reikėjo: iš
sivadavimo iš benamybės persekiojimo. 
Čia jų dvasinis stovis ne tik nepakilo, bet 
pakopa po pakopos slinko žemyn. Prie
žastys tam turėjo būti. Pirmiausia sargy
bų tarnybos darbas, kuris atrodė lengvas 
ir malonus, pakitėjo. Ar naktis, ar šven
tadienis, ar sekmadienis, atėjus nustatytai 
valandai — tarnyba. Normalaus poilsio 
nėra. Šventadienių nėra. Monotoniškumas 
visiškas. Vadovaujantis personalas ameri
kiečių reikalavimus vykdo su pertemptu 
drausmingumu, norėdamas darbdaviams 
parodyti savo klusnumą ir pareigingumą, 
jieškodamas priekabių, demonstruodamas

HANNOVERIO APYLINKĖJE
Vasario 16 d. Nepriklausomybės minė

jimui pravesti iš Weinheimo atvyko Vok. 
Kr. V-bos bendradarbis J. Stanka.tis, ku
ris ska.tė paskaitą „Nuo Mmdaugo iki 
tremties“. Minėjimas praėjo įimtoje dva
sioje. Po minėj.mo bendrai su svečiais po
ra valandų buvo praleista prie kavos puo
delio.

Vasario 20 d. čia buvo išrinkta nauja 
vietos PLB Apyl. Valdyba: pirm. V. Šu
kys, iždin. A. Vegneris ir se.rr. J. Vyš
niauskas. Kontiolės k-ja palikta senoji: 
p-kas E. Radeckis ir nariai V. Kynas ir J. 
Gurskytė.

WEHNENO APYLINKĖJE
Wehneno lietuvių stovykloje, kurioje 

dar ir šiandien tebegyvena apie 360 lietu
vių, šių metų Vasario šešioliktoji buvo 
įspūdingai atšvęsta. Iškilmės prasidėjo 10 
vai. ryto stovyklos aikštėje, pakeliant Lie
tuvos ir Žem. Saksonijos tautines vėlia
vas. Gausiai dalyvaujant stovyklos gyven
tojams, šiam momentui pritaikintą, nuo
širdų ir jausmingą žodį tarė šios stovyk
los buvęs ilgametis bendruomenės pirmi
ninkas p. VI. Narbutas.

Po vėliavos pakėlimo stovyklos katali
kų bažnyčioje iškilmingas mišias už ken
čiančią Lietuvą atlaikė ir šventei pritai
kintą gražų pamokslą pasakė parapijos 
klebonas kun. Petras Girčius. Tuo pat me
tu evangelikų bažnyčioje už pavergtą Lie
tuvą meldėsi ir žodį tarė šios stovyklos 
evangelikų kunigas senjoras Adolfas Ke- 
leris.

17 vai. prasidėjo iškilmingas Vasario 
16-os minėjimas. Gausiai dalyvaujant vo
kiečių. augštiems pareigūnams įr gerbia
moms netoli esančios britų oro bazės 
viešnioms — anglėms, kurios jau ne kartą 
savo gerą širdį parodė stovykloje vargs
tantiems, 
dabartinis 
Povilas Kazirskis, 
Valdybos narį žurnalistą p. Stepą Vykintą 
minėjimo paskaitai.

Po Krašto Valdybos nario ka’bos keliais 
šiltais žodžiais į gyventojus kreipėsi sto
vyklos komendantas p. T. Breuer, palin
kėdamas susirinkusiems visos lietuvių tau 
tos troškimų išsipildymo.

Meninėje minėjimo dalyje, vadovaujant 
vargo mokyklos mokytojai p. Janinai Atie 
nei, mokiniai gražiai pašoko keletą tauti
nių. šokių, padeklamavo eilėraščių, o ma
žas, bet drausmingas ir susiklausęs miš
rus mokyklos choras padainavo lietuviškų 
dainų. Po mokyklos pasirodymo buvo su
vaidintas tos stovyklos gyventojo Adolfo 
Daukanto scenos vaizdelis „Girios Paukš
čiai“.

iškilmių at.'darymo žodi tarė 
bendruomenės pirmininkas p.

pakviesdamas Krašto

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Lankėsi vokiečių moksleiviai

Gimnazijos VIII klasės mokinių pa
kviesti, gimnazijoje lankėsi Weinheimo 
vokiečių gimnazijos „Unterprima“ moki
niai ir mokinės, viso apie 20 mokinių.

Arbatėlės metu juos pasveikino vyr. 
gimn. mokyt. S. Antanaitis, savo vedamo
sios klasės ir direktoriaus vardu. Pasveiki 
nimo žodį tarė ir VIII-ios klasės seniūnas 
Jonutis.

Pobūvis praėjo geroje ir linksmoje nuo
taikoje. Pabaigoje vokiečių mokinių seniu 
nas tarė padėkos žodžius ir išreiškė savo 
pasitenkinimą pobūviu. Abiejų tautų jau
nimo bendravimas dalyviams paliko gra
žių įspūdžių.

Iš evangelikų jaunimo veiklos
Evangel kai mokiniai vasario 16 d. da

lyvavo iškilmingose pamaldose, kurias 
laikė kun. Šimukėnas, o giedojo mokinių 
evangelikų choras, vadovaujamas moki
nės Ingės Godušaitės.

Mokiniai evangelikai savaitgalyje lau
kia garbingų svečių: senj. kun. Kelerto ir 
LWF Wiesbadeno svečio, pastoriaus Bick. 
Svečiams sutikti ruošiama tam tikra pro
grama, o sekmadienį bus laikomos pamal
dos.

dcijomis apsirūpinęs nesubrendėlis, nei ki 
tatautis karininkas (pvz. estas), nėra tin
kamas: a) aktyviai įsijungti j nuolatinį 
skatinimo darbą pamilti spaudą: b) savo 
įtaka veikti į masę, kad ši išpažintų ir sa
vo širdy nešiotų krikščioniškojo mokslo 
doros pagrindus; c) rasti progą priminti 
ir gerbti mūsų šalies papročius; d) ska
tinti laisvalaikį praleisti skaitykloj, prie 
šachmatų, sporto aikštėj, teatre ar kine;
e) organizuoti ekskursijas ir pramogas;
f) kitomis priemonėmis daryti įtaką į ma
sę, kas išjudintų ją iš kasdienybės, kas 
prisidėtų prie sumažinimo garbinti alko
holį, kortas ir pigiais kvepalais pasišlakš- 
čiusias gražuoles. Gabūs vyrai, turintieji 
laisvas rankas ir gerus norus, šioje masė
je galėtų daug ką padaryti. Svarbu tik, 
kad jie žinotų, ko tai masei reikalinga ir 
mokėtų su ja bendrą kalbą suprasti. 
Gerai. žinome, kad iš augštesnių įstaigų 
yra nustatyta mokvmo programa, kuri tik 
oooleriuje yra įvykdoma, o iš tikrųjų ne
įvykdoma ir štai dėl ko: pirma visiems 
yra nabod" nagrinėti šautuvo dalis, vi
daus‘tarnybą statutą, drabužių Prlęž'ūrą SJl OUJV,^„ ...
ir panašius dalykus: antra — daugelis 0 ka]Ionel numatoma šiek tiek paramos iš 
dėstytojų yra nepajėgus pravesti, arba vokiečių skautų sąjungos, nors ji nebus

(Nukelta 4 psl. 4) pakankama.

Iš skautų veiklos
Gimnazijos oro skautai gimnazijos rū

syje įsirengė būklą, kuriame uoliai mode
liuoja lėktuvus ir atlieka kitus darbe’ius. 
Būklas, deja, nekūrenamas, skurdus ir be 
dienos šviesos.

Vienai skautų skilčiai vasarą numato
ma kePonė į Anglija, kur ji kv'e*iama į 
Baden Powel'lo Gildwell Parke rengiamą 
skautų stovyklą. Išlaikymas nemokamas,
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JEI EISI KADA 
VALSTYBINE

PRO MIUNCHENO
BIBLIOTEKA

Liudviko gatvė Miunchene yra žinoma 
kaip įstaigų gatvė. Iš kitų gatvių ji išsiski 
ria savo tiesumu, platumu ir masyvais, 
bet be jokių „išraitymų“ pastatais, kurie 
praeivyje dažniausiai iššaukia nuobodu
lio ar net nusivylimo jausmą.

Šitą pilku šaltumu dvelkiančią gatvę 
mindė nevieno lietuvio kojos. Vieni mūsų 
tautiečiai neryžtingai, o nesykį baimingai 
traukdavo Liudviko gatve į JAV-bių kon
sulatą išgirsti ten lemtingą sprendimą 
emigracijos reikalu, — kiti jaunatvišku 
užsidegimu spausdavo seną Maksimilia- 
no universitetą, kuriame naujausiu, žinių 
sėmėsi ir tebesisemia įvairių fakultetų ir 
dar įvairesnių tautybių studentai.

Maksimiliano universitetas ir bus pati 
įžymiausia Liudviko gatvės įstaiga. Kiek 
atokiau nuo jo, parko medžių ir krūmokš
lių apsupta, stovi Meno Akademija, o 
priešingoj pusėj — Liudviko bažnyčia ir 
valstybinė biblioteka, prie kurios mes 
kaip tik ir norime kiek ilgiau sustoti.

Bavarijos Valstybinės Bibiliotekos pa
statą galima nesunkiai atpažinti iš plačių 
dvipusinių laiptų, kurie, atrodo, be ilgo 

, svarstymo buvo kukliai pridėti prie fasa
dinės namo sienos. Jais užlipęs ir pasu
kęs į katalogų skyrių, lietuvis, be abfejo, 
ims tuoj ieškoti lituanistinės medžiagas.

Ilgai jieškoti jam nereikės: greit užtiks 
jis gausybę veikalų, išleistų 20-tame,119- 
tame ir net 18-tame šimtmetyje. Jų Au
toriai bus vieniems daugiau, kitiems ma
žiau pažįstami ar girdėti. Be T. Narbuto, 
A. Naruševičiaus, J. Lelevelio, M. Stan
kevičiaus, J. Basanavičiaus, Vydūno, K. 
Jauniaus raštų, galės dar besidomįs ' pa
siskaityti, ką rašė apie Lietuvą, jos istori
ją, kraštą, žmones ir kultūrą A.W. Koia- 
lowicz, E. Eichwald, B. Volovic, B. Ratsch 
I. Brennsohn, R. Loebell, A. Kantze. A. 
Brosow, L. Nast, L. Lauterbach, E. v. Roe
mer, Th. Preuss ir daugybė kitų. Kas 
bent mintimis apmes tų visų knygų turi
nį, tas tikrai labai nustebs, jog vien Ba-- 
varijos Valstybinėje Bibliotekoje yra su
krauta daug mums lietuviams vertingos 
medžiagos apie mūsų Tėvynę, kuri, trem
ties metams daugėjant, ima kažkaip 
nykti iš mūsų kasdieninės mąstysenos.

Jeigu kas pirmosiomis mėnesio dieno
mis eitų pro šią biblioteką ir nepatingėtų 
ilgais, siaurais laiptais užlipti į josios pas 
togę, kur yra naujai įrengtos šviesios, gra 
žios patalpos taip vad. Rytų Europos Rin
kiniui (Osteuropa — Sammlung), tas ga
lėtų ten rasti ir naujesnių lietuviškų kny
gų, išleistų tremtyje, o vieną kitą1 įr iš 
Tarybų Lietuvos. 1

Rytų Europos Rinkinys išaugo iš Sla
vų Rinkinio (Slavische Sammlung), kurs, 
nors ir turėjo didelį skaičių vertingu, vei
kalų, tačiau buvo kiek apleistas, nes ne
buvo, kas juo daugiau rūpintųsi. Tik 
paskutiniais metais, keliems tarnauto
jams atsidėjus sistemingam Slavų Rinki-

BOMBARDUOJA BALIONĖLIAIS
■ Laisvosios Europos" radijas vėl pasiuntė 
balionais iš Vokietijos į Lenkiją daugybę 
antikomunistinių leidinių. Šį kartą buvo 
pasiųsti buv. žymaus lenkų saugumo pa
reigūno J. Swiatlo pasisakymai apie da- 
bertinį lenkų režimą, atidengiu visus jo 
užkulisius. Amerikos veteranų lenkų le
giono buv. vadas G.L. Mark lankėsi Pa
kistane, susipažindamas su pabėgėlių pro
blemomis. Markas vadovauja „Karo žygio 
už taiką“ lenkų skyriui ir dalyvauja de
mokratų veikime. Amerikos lenkų spauda 
praneša, kad visa eilė Amerikos lenkų 
kongreso narių buvo išrinkti i vadovau
jančias vietas. Antoni N. Sadlak. respu
blikonas iš Connecticut, atstovauja res
publikonų partijai „Ways and Means“ ko
mitete .Thomas S. Gordon iš Čikagos ir 
Clement J. Zablocki iš Milwaukee, abu 
demokratai, bei Edmund P. Radwan, res
publikonas iš Buffalo, buvo išrinkti j at
stovų rūmų užsienio reikalų komitetą. 
Mr. Gordon yra šio komiteto vicepirmi
ninkas. Lenkų Londone leidžiamas dien- 
ratšis „Dziennik Polski i Dziennik Žol- 
nierza“ š.m. sausio 26 d. numeryje paskel 
bė platesnį komentarą, kaip vokiečiai na
cių laikais derėjosi su Sovietais dėl perlei
dimo vieni kitiems Lenkijos ir Lietuvos 
teritorijų. Paskiausiu metu Londone iš
leistas vokiečių užsienio politikos doku- lyno, Rytų Europos ir pietryčių Europos 
mentų rinkinio serijos D. VIII tomas, ku- institutai iš Muencheno. Ė.

VĖL TŪKSTANČIAI
„JAUNŲ SAVANORIŲ“ Į SIBIRĄ |

Sovietų TASS Agentūra praneša, kad 
neseniai . įvykusiam.e junimo suvažiavime | 
Maskvoje, žemės ūkio . darbams i Sibirą 
vykti savanoriškai įsipareigojo 400.000 
„jaunų patrijotų“ iš įvairių broliškų Sovie- | 
tų Sąjungos Respublikų. Vakarų Vokietijos 
laikraštis „Die Zeit“ pastebi, kad tūkstan- ‘ 
čiai šitų ,,savanorių", kurie dabar jau rup- . 
šiasi tai kelionei į Sibirą, yra Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos jaunimas. Baltų emigrantų 
grupės Stocholme nustatė, kad ir šiuo atve
ju, kaip ir anksčiau ’ įvykusiais panašiais ; 
įsipareigojimais „savanoriškai keliauti dar
bams į Sibirą“, tėra tai tik gerai užmaskuo
tas naujas prievartos trėmimas. Kai kurio
se latvių kaimuose esą tie „savanoriai“ su
kėlę net atvirą pasipriešinimą.

riame šįps derybos ir mainai plačiau pa
vaizduojami. Vokiečių „Volksbote“, rašy
damas apie lenkų-sovietų sienas ir jų ne
pastovumą, be kita ko, pastebi, kad dar 
1946 m. gen. Andersas pareiškęs, jog Ode- 
rio-Neisės sienos revizija galinti būti tik 
tada, jei lenkai atgautų savo rytines sie
nas su Vilniumi ir Lvivu. Nors galutinai 
vokiečių sienas turės apspręsti busimoji 
taikos konferencija, tačiau jau ir dabar 
būtų galima imtis kai kurių reikalingų pa
sitarimams žygių. Laikraštis, aprašęs len
kų sienų istoriją laiko būvyje, gale paste
bi, kad jei kada nors Rusija pasitrauktų iš 
dabartinių okupuotų sričių, kurios juk nė
ra rusiškos, bet lietuviu., gudu arba ukrai
niečių, tai jiems turi būti pripažinta tei
sė pafems apspręsti savo likimą.

Vokietijoje veikia visa eilė institutų, 
skirtų Rvtų problemoms tyrinėti. Tuebin- 
gene veikiąs Rytų istorijai tirti institutas 
buvo sukvietęs visų vokiečių Rvtų insti
tutus į koardinacinį posėdį, per kurį buvo 
aptarti ateities darbo planai ir tiksliau pa
siskirstyta darbo apimtimi. Į pasitarimą 
savo atstovus buvo atsiuntę Vokiečių 
Draugija Rytų Europai tirti iš Stuttgarto, 
Herderio institutas iš Marburgo, Rytų - .......
Europos istorijai ir kratšotyrai tirti iš Tue JĄV aštriai kritikuoja

nio tvarkymui, galėjo jis būti ne tik pra
turtintas naujais leidiniais bei pritrauk
ti didesnį skaitytojų skaičių, bet dar ir 
praplėstas į Rytų Europos Rinkinį, ku
riame ir Pabaltijis turi savo vietą.

Susitikęs su minėto rinkinio slavisti
kos referentu Dr Mach, šių eilučių auto
rius pastatė jam keletą klausimų:

— Pone Daktare, leiskite paklausti, 
kiek knygų turi Rytų Europos rinkinys?

Slaviškasis Rinkinys turi 80.000 to
mų bei žurnalų. Šiuo metu man būtų 
sunku pasakyti tikslų Rytų Europos Rin
kinio tomų skaičių. Apytikris būtų 
90.000-100.000.

— Kiekviena valstybinė biblioteka Vo
kietijoje, jei neklystu, turi savo atskirą 
sritį rinkinių atžvilgiu. Kokia sritis yra 
tekusi šiai bibliotekai?

— Bavarijos Valstybinė Biblioteka rū
pinasi Vokiečių Tyrinėjimo Draugijos 
(Deutsche Forschungsgemelnschaft) pave
dimu slavų ir baltų filologija. Renkama 
tik mokslinė medžiaga. Kiekvieno mėne
sio. 1-10 dienomis rengiama naujai įsigy
tų knygų parodėlė, o kas 3 mėn. išstato- 
me turimus senus veikalus. Netolimoj 
ateity esame numatę tokią parodėlę skir
ti baltų leidiniams. ,

— Kokioje būklėje yra lituanistinė li
teratūra?

— Mes norime užmegsti tifesiogini ry
šį su tais kraštais, kurių filologiniais lei- , 
diniais 
nebuvo 
ratūros 
padėtis 
knygų, žurnalų, ir laikraščių.

Su Kaunu sueiti į tiesioginį
pavyko. Esame ten rašę, bet nesulaukėme 
jokio atsakymo. Tada kreipėmės i Mask
vą su pagedavmu gauti 
viškų veikalų, šis kelias pasirodė ( 
teisingas: nusiuntus lviasKvai uzsaKymą, taigas namus ir pagyventi visiškai įe pirkįįjTii^^ų’Va^a^totėje’ 
knygos atėjo tiesiai is Lietuvos. Taip, pa- jokių -rūpesčių. Visa tai rodo, kad žmo
vyzdžiui, esame gavę Žemaitės raštų ru- nės į atostogas žiuri ne tik kaip į pramo- Naujas Budėkime“ Nr
siškąjį vertimą. Ž4, bet kartu kaip į vienintelę progą ku- . . J ‘ ,

no ir dvasios lygsvarai atgauti. Velykinis „Budėkime Nr., pasieks s>a- —v-—-_
Stengiamės įsigyti ir tremty išeinančius M namai atvvkusieii nervindami v0 skaitytojus balandžio mėn. pradžioje, palaikyti lietuvišką spaudą, antra — ža- ... . .. - _ _ . IVlcS IlaUJal alV.YKliSlcJl. IlcįJaZlIlUdini rp„ „j : z. —_x_ riinfi cnaudnc medin Irac rar»i cidabi nrin

1— VUK„ ta b«UKl., »»
.... kati. .Ik aanaudolame ii— dar-

Sktn. K. Vaitkevičius

„Latvija“ skelbia iš Stockholmo žinią, 
kad Sovietai pabaltiečiams žvejams sutei
kę daugiau laisvės judėti Baltijos juroje, 
siekdami žvejus tuo būdu paskatinti su
gauti ir pristatyti daugiau žuvies. „Latvi
ja.“ rašo, kad Tautinė Liuteronų Taryba 

............................ 4.V.C " - ........ JAV įstaigas už 
bingeno, Rytų Europos institutas iš Ber- tai, kad jos visokiomis kliūtimis sunkina

VASAROS BELAUKIANT

imigraciją. Iš .214.000 galinčių imigruoti 
asmenų pagal veikiantį įstatymą iki šiol 
tegalėję atvykti į Ameriką vOs apie 13.000. | 
Visdėlto esą" duomenų, kad padėtis gėrė- ; 
janti.

LAISVOJI TRIBŪNA
(atkelta iš nsl. 2.)Nesijaučiu autoritetingas nprodyti, kas 

ir kaip šį darbą turi organizuoti. Bet man 
atrodo, kad jo pagrindas neabejotinai re
miasi į Lietuvių S-gos, Skautų vadovybės 
ir Lietuvių Namų B-vės trikampį. Ir jau 
dabar, vasaros belaukiant, turėtų būti 
kiekvieno paskirai ir visų bendrai susida
rytas planas, kad būtų galima įmanomai 
geriau atostogomis pasinaudoti.

J. L.

Jeigu kas nors pabandytų šiuo 
<mglų vasarvietėse gauti įmanomą 
barį vasaros atostogoms, patirtų, kad daug 
kur nebėra vietos. Žmonės šitame krašte 
vasaros atostogoms pradeda ruoštis iš 
anksto — tuoj Kalėdų šventėms pasibai
gus. Išvykti bent savaitei iš miestų sten
giasi kiekvienas, kas tik gali. Jie tai da
ro ne vien’ dėl mados, bet ir dėl reikalo. 

_ , . Visų pirma žmonės skuba kiek galėdami
uet dabar pasinaudoti šioj saloj taip šykščiai pasi- 
užsisakyti rodančiu saulės spinduliu ir šviežiu pajū

rio oru. Tuo būdu jie bent iš dalies atgai
vina fabriko kvapų ir dulkių, prikamuo
tus plaučius ir sustiprina per žiemą nusil
pusį. organizmą. Iš kitos nusės sugrūstas 
miestų gyvenimas ir ūžianti fabrikų mo- 

,įsiėda“ į žmonių

metu 
kam-

sakykim, patrauklia forma pravesti 
Taigi jei vistiek programinės

bent 
pamokas, 
pamokos nepravedamos, tai, jeigu būtų 
tam reikalui tinkami žmonės, vietoj to ga
lėtų bandyti surasti kitas temas, patrauk
lias, sukeliančias diskusijas, praplečian- 
čias žinojimą, pažadinančias smalsumą 
kuo nors domėtis, kaip antai: Lietuvos is
torija, gyvūnija, augmenija, geografija, 
dangaus kūnais ar kuo kitu, kas patrauk
tų klausytojo dėmesį, dėl ko jis ne varu 
varomas bet savanoriškai į pamokas eitų 

.. . ir tuo save išjudintų iš įkyrėjusios ruti-
Sių metų vasaros skautų-cių ir lietuvis- nos. Bet absoliute dauguma dabartinio aS 

. — ........................ - ko jaunimo stovykla prasidės, liepos mėn. kadro tam uždaviniui yra netinkami.
kaikuriu, lietu- notonija taip „jsieda“ i žmonių nervus, 30 d. ir baigsis rugniūčio 7 ar 8 d. Pas- 

esąs kad nori bent savaitei pabėgti iš kasdie- kutinis skautiškas laužas rugpiūčo 7 d. 
Maskvai užsnkvma niškos aplinkumos, užmiršti fabrikus, įs- (Sekmadienis). Stovyklaujama naujai nu iviasisvai taieas bei namus ir oasvventi visiškai be „irkfnio lietuvi.. Va=arviotėio

mes domimės. Prieš kiek laiko 
galima gauti pageidaujamos lite- 
iš Sovietų Sąjungos.

pasikeitė, galima

sąlyti' ne-
SKAUTIŠKUOJU KELIU

Vasaros stovykla.

Paimkime kitą sritį, pvz.-spaudos klau
simą. Paskutinysis asmuo, kuris taikliau
siai į šį punktą taikė, buvo 4204 kuopos 
vadas Siliūnas. Jis ragino arba; kitaip sa
kant, savo autoritetu prievartavo prenu
meruoti laikraščius ir užsisakinėti naujus 

sa- leidinius, turėdamas du tikslu: pirma _—
ti/r ■_. x ■ •• v. , . vu .sA.ai<ųy cujus uaiauuzio iiien. praūžiuie. uHuuuų,

veikalus, kurie įeina i minėtą mūsų dė- pramoningo1 krašto7 ^ygų atostogų iki Ta pač,ia proga: laikraštėlio adminstrato- dinti spaudos meilę, kas prisidėtų prie ati
... m .... . • pramoningo Krašto sąlygų^ atostogų iki rius Dsktn B Zinkevičius C55 Regent Str traukimo nuo blogų ydų. Negaliu isivaiz-mesio sritį. Tam tikslui i 

leidžiamą „Knygų Lentyna' 
sų tautietis, Muencheno universiteto stu
dentas, mums suteikia pagalbą knygų at
rankoje. Esame užsisakę „Lietuvių En
ciklopediją“. Tikimės, jog ateity mūšų 
lituanistikos rinkinys praturtės.

Padėkojęs simpatiškam Dr. Mach už 
suteiktas žinias ir už malonų jo dėmesį 
lietuviškiems raštams, ilgai dar sėdėjau 
bibliotekoje, vartydamas katalogus ir. vis 
jieškodamas veikalų apie Lietuvą. Mano 
džiaugsmui, jų nestigo; Užvertęs-apdulkė
jusias knygas, Valandikę susimąsčiau. I 
vieną klausimą jįeškojau atsakymo; ka’p 
paskatinti mūsų studijuojantį jaunimą 
daugiau domėtis lietuviškomis temomis?

J. Medaitis (ELI)

rugpiūčo 7 d.

PRAGYVENIMO STANDARTAS VOKIETIJOJE
Vokiečių spauda skelbia, kad gyvenimo 

standartas Vakarų Vokietijoje yra nukri
tęs žemyn ir esąs dar daug žemesnis negu 
buvęs prieš karą — 1938 metais. Pragyve
nimo kaštai pašoko 80-100 proc., o tai nau- 
tojų ir darbininkų atlyginimai pakilo tik 
30-35 proc. Sąryšyje su Vokietijos apgink 
lavimu, kai kurie laikraščiai spėlioja, kad 
gyvenimo standartas nukrisiąs dhr 12 
proc. žemyn. „Welt am Sonnabend“ skel
bia, kad Vakarų Vokietijoje vidutinis vy
riškos lyties tarnautojo mėnesinis brutto 
atlyginimas yra 435 DM., o moterų 
tarnautojų brutto atlyginimas tiktai 
279.38 DM. per mėnesi. Tiktai 7 proč. tar
nautojų gauna atlyginimus, didesnius ka p

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

DBLS suvažiavimo proga, kovo 
19 d. rengiamas

ŠOKIŲ VAKARAS

gros džiazas. Programa. Bufetas su 
užkandžiais. Pradžia 8 vai. vakaro.

Kiekvieną šeštadienį klubo patal
pose

TELEVIZIJOS VAKARAS

Baras. Šilti ir šalti užkandžiai, kava.

Naujas rinkinys lietuviškų plokšte
lių.

800 DM. per mėnesį; 15,5 proc. — žemiau 
300 DM., 41.5 pro. — tarp 300 ir 495 DM., 
ir 20 proc. — 600-800 DM. Sulaukusieji 
65 mt. amžiaus vokiečių tarnautojai gau
na pensiją, kurios sulaukti visi bijo, nes 
ji vidutiniškai tėra tik apie 100 DM. per 
mėnesį, žodžiu, vokiečiai skundžiasi.

Ką gi tad turi sakyti čia gyvenantieji 
mūsų tremtiniai, kuriems nepavyksta nie
kur gauti darbo yra priversti su šeimo

mis gyventi iš kuklios bedarbio pašalpos, 
kuri, pagal šeimos asmenų skaičių svy- 

— ruoja vidutiniškai tarp 90 ir 120-150 DM.? 
Šitą bedarbio pašalpą tačiau turi teis? 
gauti tiktai tie „laimingieji“, kurie skai
tomi pajėgiais dirbti vienokį ar kitokį 
darbą. Visi kiti, ligotieji, seneliai, arba 
moterys našlės su mažais vaikais, turi 
gyventi iš dar kuklesnės „Fuersorge“ pa
šalpos. Visų produktų kainoms pakilus, 
jos teužtenka tik gyvybei palaikyti. J;e 
yra dėkingi Vokiečių Vyriausybei ir už 
tą kuklią pašalpą, nes ir vokiečių taut - 
bės tos pačios kategorijos žmonės gauna 
tokias pat pašalpas, nors šiems, pastarie
siems, yra vis dėlto lengviau išsiversti, 
nes jie gyvena saviškių tarpe, savo lais
voje tėvynėje, 
namuose, arba bent gerai įrengtame bu
te. Nestebėtina todėl, kad mūsų tremtinių 
akys Vokietijoje nukreiptos i užjūriuose 
įsikūrusius brolius, nes tik iš jų jie gali 
tikėtis sulaukti tokios ar kitokios mate
rialinės paramos arba bent šilto paguo
dos žodžio. Bedarbiai tremtiniai nusipirk
ti kokį nors reikalingiausią daiktą čia 
nepajėgia. Vidutiniška vyęįška eilutė at
sieina 150-200 DM., pusbačiai — 33-40 
DM., viršutiniai marškiniai 15.-30 DM., 
vyr. trumpos kojinės 2.50-3.5 DM., o mais
tas taip pat labai nabarng’s. Nenuostabu 
tad, kad šiandien, po 10-15 tremties metu, 
praleistų Vokietijoje, mūsų nedirbančiuo
sius tremtinius jau iš tolo pamat's gatvė
je juos atskirsi nuo vokiečių, iš jų dėvi
mų skarmalų, o ir tie, daugumoje, tai tik 
dėka BALF‘o dengia jų suvargus; kūną.

Vienas Jū- jas kaip tik sunaudojame įtemptam dar
bui namuose: reikia pakeisti sienų popie
rius, padažyti, paremontuoti, pabaltinti. 
Apie poilsį, rodos, nėra kada ir galvoti. 
Gal tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl, 
palyginti, didelis procentas musų fizišku 
ir dvasišku atžvilgiu be laiko palūžta. Jei 
anglai jaučia dvasinio poilsio reikalingu
mą, tai mums jis yra dar labiau būtinas. 
Todėl jau dabar yra pats laikąs pradėti 
galvoti apie vasaros atostogas.,

Tačiau pagrindinės šio rašinio uždavi
nys yra iškelti mūsų jaunimo vasaros 
atostogų planavimo reikalą. Lietuvių pri
augančioji karta tremty yra reikalinga 
kai ko daugiau nei vasaros poilsio. Jų sie
lose turi būti naujai papildyta lietuviškos 
alyvos atsarga, kuri taip greit išdega sve
timoj darbo ir mokyklos aplinkumoj. 
Jiems reikia naujo kraujo, turinčio palai
kyti jų tutinę gyvybę iki tos dienos, kol 
galės grįžti į tėvynę.

Iki šiol skautų — jaunimo vasaros sto
vyklos, nors visais atžvilgiais labai vertin 
gos ir nepamainomos, buvo organizuoja
mos kiek pavėluotai. Pav., praėjusiais 
metais iki pat vidurvasario nežinojom ar 
iš viso stovykla bus ir tik bene priešpas
kutinę savaitę tebuvo pranešta jos vieta. 
Tokiu būdu tėvai, norėdami vaikus leisti 
į stovyklą, negalėjo iš anksto suplanuoti 
savo atostogų. Lankantieji vidur., mokyk
las mokiniai nežinojo kaip pasielgti su 
mokyklų vasaros ekskursijomis, kurios 
kartais labai gundančios. Bet svarbiausia, 
kad neturint iš anksto paruošto plano, ne 
galima paversti jaunimo vasaros stovyk
los į tautinę vasaros mokyklą. Kitaip sa
kant, negalima suorganizuoti reikalingą 
jaunimo bi6iulių ir mokytojų būrį, kuris 
turėtų jaunose širdyse įkvėpti tėvynės 
Lietuvos meilę ir sustiprintu pasiryžimą 
kovoti dėl jos laisvės. O be šito jaunimo 
stovyklos tik iš dalies tepateisina į jas 
dedamus lūkesčius ir visuomenės paramą.

Dabar, kai įsigyta sava lietuviška sody
ba, techniškas jaunimo vasaros stovyklos 
organizavimas turės žymiai palengvėti. 
Tačiau iš kitos pusės yra būtinas reikalas, 
kad mūsų jaunimas burtųsi ne tik bend
ram laužui ir žaidimams, bet taip pat ir 
bendram darbui. Tėvai ir visuomenė pa
geidauja, kad jaunieji grįžtų iš vasaros

ŽEMELĖ ŠVENTOJI

GAUTAS PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ŽEMĖLAPIS

• Gražiai išleistas Pab. v-bių žemėla
pis — 16 ši.
Knygos:

Radzevičiūtė
8 ŠI.

Sruoga—KAS BUS KAS NEBUS, BET 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS — 12 ši.

P. Andriušis — TIPELIS — 21 ši.
KON-TIKI (virš 400 psl.) 17.6 ši.
Kun. Dr. Bartkus — PAŽVELKIME 

MARIJĄ — 18 ši.
Rašyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton Av. 
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dažnai savo nuosavuosc

už duoti kito, teisingesnio šio reikalo suprati
mo. Nuo jo išvykimo 1951 metais, nebe- 
atsirado kitas, kuris taip gerai butų šitai 
supratęs. Šiuo metu vargiai kurio dalinio 

• laikraščių prenumeratorių skaičius virši
ja keliolika. O geriems norams esant, kiek 
vienas dalinys galėtų bent šimtinę prenu
meratorių duoti, prisimenant tai, kad La
bor Service dalinių nariai savo pajamomis_
yra patys turtingiausi tremtiniai. Esu gir
dėjęs kaltinimų, kad nv? 'Europos LleTŪ- 
vis esąs mažas ir neįdomus. Pagalvokime, 
ar mes turime teisę tokius kaltinimus 
mesti. Juk. tik palaikomas laikraštis gali 
būti ir didėlis ir įdomus. Juk tik turėda
mas tiražą ir iš jo pajamas, laikraštis ga
li būti praplėstas ir paįvairintas. Pasida
rytų aiškus spaudos rėmimo reikalas gerai 
supratus vieną dalyką, kad spauda yra 
vienas pačių galingiausių faktorių, vei
kiančių į žmogaus psichiką ir moralę ir 
tuo būdu vadovaujančio asmens vienas 
pačių geriausių talkininkų, ypatingai kai 
pats vadovaujantysis, lygiai kaip ir val
dinys, turi visas galimybes būti spaudos 
bendradarbiu. Kiek tai liečia spaudos rė
mimo klausimą, tai tenka grožėtis lenkų 
surastu sprendimu: iš kiekvienos kuopos 
kasos užsakomas didelis laikraščio egzem
pliorių skaičius, kuris išdalinamas visoj 
kuopoj ir paskui, išlaidų padengimui, kiek 
vieną mėnesį solidariai iš visų surenkama 
po kelis pfenigius.

Ypatingai sargybų daliniams gyvybiškai 
būtų reikalinga suorganizuoti kuo turtin
gesnes bibliotekas ir skaityklas ir. vesti 
pastovią propagandą jomis naudotis; į 
kadrą infiltruoti naujas jėgas, apsišarva
vusias inteligencija, psichologija, gera va
lia, reikalo supratimu, darbštumu ir jaut
rumu, kad sergančiam kūnui padarytų 
operaciją ir įkvėptų naują gyvybės šalti
nį. Reikalingi nauji žmonės, kurie išjudin
tų snaudžiančias jėgas, pastatytų ant nau 
jo pagrindo ir parodytų naują žygio kryp
tį. Reikalingi nauji žmonės, kurie pajėgtų 
pakeisti individo galvojimą ir jį įtikintų, 
kad jo viršininkas nėra parazitas, kuris 
stengiasi kuo daugiausiai iš jo iščiulpti, 
bet io draugas ir vadovas. Mums svarbu 
kiekvieną tautietį išlaikyti kiek galint 
augštesniame dvasiniame stovyje, nes atel 
ties Lietuvai kiekvienas tautietis, kokį jis 
darbą bemokėtų dirbti, bus reikalingas ir 
naudingas. Tiktai robotai sargybiniai ir 
vagonų krovėjai mažiausiai bus reikalin
gi. Todėl nedovanotinas gyvų žmonių su- 
robotinimas. Tiktai sąmoningas, savaran
kus, giedrios nuotaikos, gerai orientuotas 
(kaip amerikietis) asmuo, bus geresnis ir 
sargybinis ir darbininkas ir reprezentan
tas. Į geležinius rėmus įstatytas ir dvasios 
milžinas neištvers. Busimieji chirurgai 
turėtų šitai gerai į galvą įsidėti.

Šis trumpas žvilgsnis, paimtas iš vieno 
taško, yra skirtas sargybos dalinių rene
sansui. Kitą kartą, man ar kitam, bus 
progų į tuos pačius ar kitus dalinius pa
žvelgti iš kito kampo, kita prasme.

O. N.
* * * * *

Kairas. Jordano karalius Hussein susi
žadėjo su kunigaikštyte Dina Abdel Ha
mid. Jis yra 19 m. amžiaus, o ji — 22-jų.

I

AUGŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS — 
NEBEPAVOJINGAS

Iš Vakarų Vokietijos išemigravęs ir da
bar N. Zelandijoj gyvenantis Prof. Dr. F. 
H. Schmierk po ilgų tyrimų išrado naują 
vaistą augštam kraujo spaudimui suma
žinti. Tas vaistas, vadinamas -Pentolinium, 
N. Zelandijoj esąs galutinai ištirtas ir iš
mėgintas, ir pradėta, jo masinė gamyba. 
Europoje tuo tarpu jis dar rinkoje negau
namas, bet tikimasi, kad netrukus parda
vinės jį ir Europos vaistinės. Skelbiama, 
kad pavartojus šį vaistą pacijentams, tu
rintiems ir labai augštą kraujo spaudimą, 
šis spaudimas sumažinamas trumpiausiu 
laiku.

Roina. Vatikano radijas pranašauja an
glikonų bažnyčios skilimą. Reiškiama no- 
monė, kad vadinamoji augštoji bažnyčia 
greičiausia grįš prie Rcmos, o žemoji ra- 
sineš presbiterionizmo link. Manoma., kad 
šiaip ar taip, anglikonų bažnyčia pergyve
na tam tikrą krizę. Įrodinėjama, kad dau
geliui anglikonų balnyčių trūksta mald’- 

_____ _ __ _ _____  ninku, ir jos yra tuščios. Dalį jų nupirko 
stovyklų geresni lietuviai, geresni patrija. Romos katalikai. Krizės ženklu esą gali- 
tai ir geresni krikščionys,-negu jie buvo 
išvykdami. Tautiškumo išlaikymui ir puo
selėjimui yra būtina, kad jaunimo stovyk
los pirmoj eilėj būtų savo rūšies lietuviš
kumo mokyklos ir tik antroj eilėj pramo
ga. Žinoma, pramogos ir darbas taip su
derinant, kad jie vienas kitą papildytų ir 
būtų įdomūs.

Žmonės, kurie iki šiol nešė ant savo 
pečių jaunimo vasaros stovyklų organiza
vimo naštą, nusipelno didelės visu, lietu
vių pagarbos. Tačiau turint galvoj anks
čiau minėtus uždavinius, jiems vieniems 
toji našta gali pasidaryti nebepakeliama. 
Jiems reikia naujų, patyrusių talkininkų 
pagelbos. Jų pas mus netrūksta; tik neži
nia dėl kurių priežasčių jie per anksti yra 
pasitraukę į atsargą. Nieko nebegirdim 
apie patyrusį skautų vadovą rašytoją R. 
Giedraitį, nebesirodo didysis „pipirų“ en
tuziastas, Grevene beveik stebuklus su 
jais išdarinėjęs, mokyt. Damauskas, la
biau rezervuotas pasidarė ir jaunimo bi
čiulis kun. J. Kuzmickis. Ir dar visą eilę 
mokytojų ir jaunimo_ prietelių, esant rei
kalui, šioje vietoje butų galima suminėti. 
Esu įsitikinęs, kad padarius pradžią, nei 
vienas iš jų be rimtos priežasties neatsi
sakytų jauniesiems patalkininkauti. Tik, 
žinoma, laiku įspėjus ir susitarus.

ma alikyti ir anglikonų dvasininkų trūku
mą. Jų iš viso esą 14.000, o parapijų — 
20.000. Katalikai vi turi 7.000 kunigų 
2.000-čiams naranijų, tai yra., palyginus, 
penkis kart daugiau.

* * *
Kasabalanka. Maroko teroristai nužudę 

vieną prancūzą ir sužeidė 11 žmonių. Mė
tomos bombos net į policijos būstines.

* * *
Bona. Vak. Vokietijos ūkio ministeris 

Erhardas pareiškė, kad laisvosios Vokieti . 
jos kariuomenės apginklavimas per tris 
metus pareikalaus 2.000 milionų svarų.

* * *
Londonas. Generolas Templer paskirtas 

vadovauti kovai su Mau Mau teroristais 
Afrikoje. Tikimasi, kad jis padarys galą 
neramumams toje srityje.

Viena. Visoje Vak. Europoje siaučianti 
sunkaus gripo epidemija apėmė ir Austri
ją. Ten greitomis statomos pagalbinės lai 
kinos ligoninės. Vien žemutinėj Austrijoj 
serga 3.000 žmonių.

Londonas. Universiteto koledžio ligoni
nėje buvo operuoti prieš dvidešimt šešias 
dienas gimę galvutėmis suaugę dvyniai. 
Operacija truko per dvi valandas, bet bai 
gėsi. nelaimingai — abu kūdikiai mirė. Jie 
buvo iš Keighley, Yorks. Operaciją darė 
du žymūs specialistai chirurgai.
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