
SVARBIU REIKALU
šių metų ’birželio mėn. bus jau 15 metų 

nuo tos dienos, kada bolševikai užplūdo ir 
pavergė mūsų kraštą. Tos liūdnos sukak
ties proga turėtumėm pagalvoti, ar mes, 
kurie gyvename laisvame 
dojome visas galimybes, 
mūsų krašto išvadavimą, kad pateisinus į
mus dedamąs pavergttų mūsų tautiečių
viltis. *

Štai prieš keletą metų buvo kilęs suma
nymas rinkti parašus po atsišaukimu į 
Jungtines Tautas, kad šios imtųsi priemo
nių užkirsti kelią mūsų tautos naikinimui 
ir sudarytų sąlygas atgauti Lietuvai smur
tu jai išplėštą laisvę. Kad iki šiol to suma
nymo neįgyvendinom, tai, mano nuomone, tai atsisakė remti Rytų Vokietiją ir lakyti 
buvo tik stoka ryžto tam dideliam darbui. 
Tad ryžkimės nors dabar. Pasaulio viešoji 
opinija šiuo metu yra bene vienintėlis efek
tyvus mūsų ginklas kovoje už laisvę, o to
kia akcija būtų labai gera priemonė viešą
ją opiniją mūsų reikalui mobilizuoti. Ga
limybių atkreipti ta proga laisvojo pasau
lio dėmesį į Lietuvos bylą būtų labai daug. 
Laisvasis pasaulis tam mūsų žygiui tikrai 
pritars, o sąmoningesnieji dar ir padės — 
priešas juk bendras. Garsas apie tą mūsų 
žygį pasklistų radijo bangomis ir už gele
žinės uždangos, o tai pakeltų krašto rezis
tencijos dvasią, suteiktų naujų jėgų pries
paudos jungą velkantiems mūsų tautie
čiams. Pagaliau tai išjudintų ir tremtiniu 
mases laisvinimo talkon, konkretūs užda
viniai visada įžiebia naujos energijos.

Jei pasisektų susitarti su latviais ir e 
tais, reikėtų tos akcijos imtis drauge. Bet 
jei kaimynai būtų sunkiai išjudinami, ne
bijokime pradėti tą darbą ir vieni. Parašus 
turėtume rinkti nevien lietuvių ar pabaltie
čių tarpe, bet, kas labai svarbu, ir tarp sve 
timtaučių, ne tik todėl, kad daugiau para
šų surinktumėm, bet kad plačiąją visuome
nę su savo siekimais supažindintumėm.

■ Čia tikriausiai galėtų ateiti ir ateitų mums 
į talką įvairios organizacijos kaip „Free 
Europe Committee“, „Scottish League for 
European Freedom“, „Bund fuer Frieden 
und Freiheit“, „Comite Francais pour 1‘ 
Europe Libre“ ir kitos.

Ar būtų kas kalba prieš tokį žygį? Vie- 
—nintėlis arewmentns. trrrrž mn teko girdėti, 

yra tas, kad vargu ar mums pavyktų di
desnį skaičių parašų surinkti, o jei nepa
vyktų, tai mes tik parodytumėm, kokie 
silpni esame, kiek mažai pasauliui rūpi 
Lietuvis ir jos žmonių likimas. Jei taip 
būtų, jei laisvajame pasaulyje tikrai neatsi- 

’ rastų kas drįstų pakelti balsą prieš šimtus 
tūkstančių nekaltų, tik laisvę daugiau už 
savo gyvybę branginančių žmonių naikini
mą, ko mes tada dar dedame į laisvąjį pa
saulį visas savo viltis? O jei mūsų tikėji
mas laisvojo pasaulio sąžine yra pagrįstas, 
kodėl tada mes nuogąstaujame, kad neat
siras jame žmonių, kurie, pasirašydami 
mūsų atsišaukimą, sovietų darbus pasmerk 
tų? Nuogąstaujame tikriausiai be reikalo, žalojami, augmenija trypiama.“ 
o jei taip, tai viskas priklausys tik nuo ge
ro akcijos suorganizavimo. Žinoma, tas ne
reiškia, kad nuo šito mūsų žygio galutinai 
priklausys Lietuvos bylos sprendimas. Bet 
ir karas juk retai kada vienu mūšiu laimi
mas.

Paimkime tačiau 
leiskime, kad mes 
nebūtume pajėgūs 
mases ir turėtume 
vių ar pabaltiečių 
tremtinių laisvame 
mes žinome ir kiti tai supras, kad mūsų 
lūpomis šaukiasi pagelbos milijonai paverg 
tųjų, kurių rankos surištos ir burna v 
gniaužta. Jungtinės Tautos savo metu juk 
svarstė kelių tūkstančių Afrikos negrų pa
sirašytą skundą dėl rasinės diskriminacijos 
ir tas neliko be pasėkų, koks pagrindas tad 
būtų savo balso visiškai nevertinti? Aaiš- 
ku, juo daugiau parašų mes surinktume, 
tuo mūsų balsas būtų stipresnis, tad 
platesnes mases į tą akciją įtrauktume, 
ji būtų veiksmingesnė.

Negalime skųstis, kad mums stokotų 
siklausymo gyvybiniuose mūsų tautai rei
kaluose. Negalime taip pat skųstis, kad 
lietuviams trūktų organizacinių sugebėjimų 
savo užmačioms įgyvendinti. Prisiminkime 
tik tuos milijonus parašų, kuriuos Ameri
kos lietuviai surinko po Pirmojo Didžiojo 
Karo, kad išgavus Lietuvai JAV vyriausy
bės de jure pripažinimą. Dabar momentas 
nemažiau svarbus ir nemažiau mūsų tau
tai lemtingas. Tik daugiau ryžto ir savo 
padarysime. Pr. Zundė

pasaulyje, išnau- 
kad paspartinus

blogiausią atveji ir pri- 
tikrai nesugebėtume ar 
pritraukti svetimtaučių 
pasitenkinti vien lietu- 
parašais. Kiek mūsų 

pasaulyje yra tiek, b”

juo 
tuo

su-

FRONTUOSE IR AMBASADOSE
PATRANKOS VIETOJ SVIESTO

Ne kažkoks prasimaitinimas Rytų Vokie
tijoje buvo lig šiol, dabar tuo atžvilgiu ten 
susiduriama su naujais/žiaurumais. Naujas 
Maskvos kursas remti sunkiąją pramonę, 
atseit, ginkluotis, skaudžiai atsiliepia ir sa
telitų kraštuose, nes raudonųjų valia 
kieta ir visuotinė.

Rytų Vokietijos vyriausybė paskelbė nau 
ją žemės ūkio gamybos planą, pagal kurį 
visa Rytų zona turės pati save išmaitinti. 
Tai reiškia, kad ekonominiai reikalai bus 
griežtai tvarkomi, o gyventojai turės dar 
labiau suveržti diržą. Manoma .kad sovie-

nių bombų ir tam tikrų lėtuvų, tik nežino
mos jų panaudojimo sąlygos. Amerikiečiai 
taip pat laukia pasirengę.

MOLOTOVO MANEVRAS

yra

ju komunistinio gerbūvio pavyzdžiu .Euro
poje. Didelio gerbūvio ten niekad nebuvo, 
bet dabar, be paramos iš šalies, bus dar 
riesčiau. Žmonės karštligiškai viską išper
ka iš krautuvių, o įvežimo nėra ,nes trūks
ta užsienio valiutos. Vadinasi, Maskvos im
perialistiniai užsimojimai neapsiriboja vien 
Rusijos vargu, bet krinta ir ant pajungtų 
kraštų. O ką jau bekalbėti apie pavergtuo
sius. Ten šviesesnių dienų greit nenumato
ma.

PASIRENGIMAS GINTIS
Nors sensacingų žinių iš Kinijos pakraš

čio neateina, tačiau padėtis ten yra gana 
grasi. Formozoje tvirtinama, kad 250.000 
komunistinės kariuomenės vyrų yra pasi
rengę pulti Quemoy ir Matsu salas, ir tai 
kiekvienu momentu. Quemoy įgulos vadas 
spėja, kad užpuolimas gali įvykti net la
bai greit. Jis yra įsitikinęs, kad komunistai 
už tokį pasikėsinimą labai brangiai sumo
kės. Įgula yra moderniai apginkluota ir 
gerai nusiteikusi. Sala tolydžio tvirtinama ir 
maskuojama. Vašingtone eina kalbos, kad 
i 1 . ..

Maskva sugalvojo dar vieną būdą nudels 
Paryžiaus sutarčių patvirtinimą. Moloto

vas pasikvietė Austrijos ambasadorių Mask 
voje ir jam pareiškė, kad sovietai yra pa
sirengę kaip galima greičiau baigti Austri
jos okupaciją, sudaryti taikos sutartį su tuo 
kraštu ir atitraukti savo kariuomenę. Ši
toks pakartotinai pabrėžtas Molotovo pa
reiškimas rodo sovietų politikos Austrijos 
atžvilgiu pasikeitimą ir verčia smarkiai ga’- 
voti ne tik Austrijos vyriausybę, bet ir Va
karų politikus. Tačiau kartu aiškėja ir 
Maskvos tikslas nudelsti tai, ką Vakarai 
yra nusistatę atlikti pirmoje eilėje. Savai
me suprantama, kad sovietai daro tai ne iš 
meilės Austrijai. Jie stato štai kokias sąly
gas: 1) tuoj sušaukti keturių didžiųjų kon
ferenciją, 2) ta konferenciją turėtų įwk’i 
prieš Paryžiaus susitarimų patvirtinimą. 
3) turi būti garantuota, kad Austrija nebus 
prijungta prie Vokietijos ir 4) Austrija n - 
turi leisti svetimoms valstybėms la'k'rt; 
Austrijos žemėje karines bazes. Molotovas 
jau pasiūlė Austrijai visais tais klausimais 
tartis betarpiai. Vadinasi, Austrijai meške
rė yra, tik vargu ar Vakarai sutiks ištiesti 
ranką prieš Vak. Vokietijos apginklavimo 
klausimo išsprendimą.

ti

Greičiausiai kad ne.

ĮVYKIS 
vakarą Britų amba-

vybės sekretorius, nei, pagaliau, tarnaitė 
nepastojo įsiveržėliui kelio. Jis atsidūrė val
gomajame ir staptelėjo prieš karalių port
retus. Tuo metu buvo paskambinta sovietų 
policijai. Jai dar neatvykus, jis pasidavė 
ambasados tarnautojams. Tuo momentu grį 
žo ir pats ambasadorius su žmona. Įsiver
žėlis buvo pasodintas į policijos automobilį 
ir išvežtas. Tuo šį kartą tas įvykis ir baigė
si. Iki kas nors paaiškės ateityje, britai sta
to sau tris klausimus: 1. Ar tas rusas buvo 
maniakas ir kėsinosi į ambasadoriaus Sir 
William Hayfer gyvybę? 2-. Ar jis buvo 
persekiojamas policijos organų? 3. Ar jis 
buvo politinis pabėgėlis, jieškąs britų am
basadoje prieglaudos? Paskutinysis klausi
mas labiausiai ir vargina Londoną. Aišku, 
raudonieji sužinos, o rasit jau ir žino, . 
netikima kad pasakys.

BOMBOS BE GARSO
D. Britanijos užsienio reikalų ministeris 

Sir Edenas pareiškė atstovų rūmuose, kad 
vandenilio bombos gali būti sprogdinamos 
ir be triukšmo. Tokiu būdu, eksperimentų 

su tuo baisiuoju ginklu sekimas bus beveik 
neįmanomas. Lig šiol tokių bombų sprogdi 
nimą kitose šalyse galima buvo pasekti ir 
daryti apskaičiavimus. Visa tai kelia dar 
didesnę baimę dėl slapto ginklavimosi, štai 
kodėl danbiečių opozicija pareikalavo sku
baus trijų didžiųjų pasitarimo nusiginklavi
mo klausimu. Ir tų pasitarimų pareikalavo 
net prieš Paryžiaus sutarčių patvirtinimą. 
Visdėlto opozicijos pasiūlymas buvo atmes 
tas 298 balsais prie 268. Dėl Vak. Vokieti
jos apginklavimo Churchillis pareiškė: ,Aš 
rimtai trokštu taikingo sugyvenimo susita
rimo. Aš laikyčiau beprotišku dalyku pa
stūmėti vokiečių liaudį į Kremliaus rankas

KEISTAS
Pereito sekmadienio

sadoje Maskvoje įwko 15-kos minučių dra 
ma. faunas rusas pašovė jam kelią pasto
jusį sovietų sargybinį ir įsiveržė į ambasa-

____ ,___  ____a___ ___ dą. Ambasadorius su žmona buvo išvykęs, j- tokiu būdu visos žmonijos likimą į ko- 
komunistinę Kiniją rusai atsiuntė atomi- Nei anglų saugumo valdininkas, nei atsto

BARBARAI NAIKINA PAMINKLUS
munistų tironiją.

POLITINĖS MIGLOS
Kaikas mano, kad politika turi tvirtus 

ir aiškius principus, tačiau toks manymas 
neturi tikrovėjo tvirto pagrindo. Po antro
jo pasaulinio karo galima pastebėti daug ne 
aiškumų ir prieštaravimų net taip vadina
moje augštoje politikoje, o ką jau bekal-

7 DIENOS
Popiežiaus Pijaus XII 79 m. amžiaus ir 

popiežium išrinkimo metinės sukakties 
proga VLIKas pasiuntė jam sveikinimo 
telegramą, prašydamas palaiminti lietuvių 
tautos išlaisvinimo pastangas, kad vėl 
mūsų pavergtoje tėvynėje įsiviešpatautų 
taika ir laisvė.

Estų nepriklausomybės šventės centri
nis minėjimas Vokietijoje buvo suruoštas 
Muenchene. Jame pagrindinį pranešimą 
padarė estų min. K. Selters. VLIKo ir jo 
VT vardu estus ta proga pasveikino, pa
linkėdamas juo greičiau savo laisvės šven 
tę minėti išlaisvintoje tėvynėje. VLIKo 
narys J. Kairys. Ta proga sveikinimo žodį 
tarė taip pat Muencheno Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas inž. D. Bielskus. 
Minėjime buvo ypač daug svečių svetim
taučių.

ypač daug svečių svetim-

New Yorke estus min. P. 
pasveikino gen. kons. J.

Per minėjimą
Žadeikio vardu ._______  ___
Budrys, savo kalboj pareikšdamas tvirtą 
įsitikinimą, kad pabaltiečiai kovą dėl lais
vės laimės. Jokia tiranija ilgai neišsilaiko. 
JAV-ės gerai supranta pabaltiečių viltis 
ir jų reikalus.

* * *
Paryžius. Iš gerai painformuotų šalti

nių pranešama, kad Prancūzijos ambasa
doriumi Maskvoje bus paskirtas gen. 
Pierre Koenig, De Golio ir glaudesnio 
bendradarbiavimo su sovietais šalininkas.

Stockholmas. Sensacijos dėl sovietinių 
šnipų gaujos išaiškinimo vis 
slūgsta. Jau suimta 11 žmonių. Laukiama 
ir daugiau areštų. Į tą aferą įsivėlę šnipai 
rūpinosi kariniais dalykais. Todėl mano
ma, kad Čekoslovakijos karo atašė, išdū
męs iš Švedijos, jau nebegrįš i savo postą.

dar neat-

Bagdadas. Čia prasidėjo pasitarimai 
tarp Irako ir Sirijos. Pasitarimų tema — 
naujas saugumo paktas, pasiūlytas Egipto, 
kaipo atsvara Irako-Turkijos saugumo 
paktui. Už tokį arabų saugumo paktą jau 
pasisakė Egiptas, Sirija, Saud-Arabija ir 
Jemenas. Jordanija dar neapsisprendė, o 
Libanas kolei kas susilaiko nuo betkokio 
pasisakymo.Komunistų vykdomas kultūrinių ir isto nas. Skaudvilės rajone kolchozas pritrūko 

rinių paminklų bei pastatų naikinimas statybinės medžiagos vištidei, todėl nu- 
Lietuvoje yra toks baisus, kad pati komu- griovė Dionizo Poškos brolio namą, nežiū

rint kad tai buvo_ įdomus Ar J»tas .19 a. bėd apie šimtus ųjamtįtų Aūlų„galų~Jm-,Į  ̂ neTjte pridės
Turkijos —> Irako

Londonas, šią savaitę sir Edenas iš
skrenda į Turkiją, Jo vizitui tame krašte

taruoju metu ji sukruto šaukti, kad būtų 
sustiprinta kultūros paminklų apsauga, ir 
tuo pačiu pripažino, kokia skandalinga jų 
dabartinė būklė.

Įstaigos, kurioms pavesta tiesioginiai 
šiuo klausimu rūpintis, nedaro jokiu žy
gių. Jau pernai toje pačioje spaudoje bu
vo iškeltas skubus reikalas sutvirtinti 
šiaurinę Gedimino pilies sieną, tačiau dar 
ir šiemet sutvirtinimo darbai nebus pra
dėti, nes Vilniaus m. vykd. komitetas tam 
neduoda lėšų. Nesirūpinama nė bendru 
Pilies kalno vaizdu, nes, kaip rašo komu
nistinė spauda, „pilies teritorija nesutvar
kyta, neprižiūrima, užteršta, kalno šlaitai

Kaip patys atsakingi komunistų parei
gūnai prisideda prie naikinimo lietuviams 
brangių paminklų, rodo toks faktas. Tra
kų rajono remonto — statybos kontoros 
darbininkai su savo viršininko žinia išar
dė 16 m. ilgio pusiasalio pilies sieną, nes 
pristigo statybai akmenų.

Ypač sauvaliavimu pasižymi įvairūs 
kolchozų pareigūnai. Antai, Medininkų r: 
lyje šeimininkauja įsitaisęs „Jaunosios 
Gvardijos“ kolchozas ir žaloja pilies sir-

KOVA DEL
REIKŠMINGOS REFORMOS 

ŠVIETIMO SRITYJE

(Bundestag) ar

Vakarų Vokietijos Federalinė Vyriausy
bė neturi švietimo Ministerijos. Švietimo 
reikalai V. Vokietijoje tvarkomi ne per 
federalinį parlamentą
bendrą vyriausybę, bet per kraštų parla
mentus (Landtag) ir jų vyriausybes. Kiek 
vienas kraštas turi savo švietimo ministe- 
rį, vadinamą Kultusminister.

Po šio karo atsistatanti V. Vokietija 
daugelį įstatymų ir sutarčių, sudarytų dar 
Reicho laikais ir prieš tai, paliko gal . 
— nepanaikino. Taip ir švietimo reikaluo 
se, dėl krikščioniško jaunimo auklėjimo 
sudarytos sutartys su Šv. Sostu ar Protes
tantų Bažnyčiomis, palikta galioj.

1953 m. Baden Wuerttembergo krašto 
parlamente vyko labai aštrūs ginčai dėl 
mokyklų įstatymo pravedimo. Libera
lams ir soc. demokratams sudaruis krašto 
parlamento daugumą ir vyriausybę, buvo 
stengiamasi priimti įstatymą prieštarau
jantį konkordatui. Ir atrodo, tokį įstaty
mą jau būtų priėmę. Tik 1953 m. rudenį 
visos V. Vokietijos parlamento rinkimuo
se miližniškai laimėjus Krik. Demokratų 
partijai, buvo sudaryta nauja vyriausybė 
ir Baden-Wuettembergo krašte, į kurią 
įėjo ir KD partija. Pastarųjų pastangomis 
buvo sulaikytas tikintiesiems katalikams

Njūjorkas. JAV-se rengiamasi gaminti 
trijų rūšių skraidančias vandenilio bom
bas. Jų negalima bus susekti su radaro 
aparatais, nes skridimo greitis bus kelių 
tūkstančių mylių per valandą.

*
Londonas, Patvirtinama, kad D. Britą- 

nijos vyriausybė pasisakė prieš Jaltos kon 
ferencijos protokolų paskelbimą. Viskas 
esą taip neseniai įvykę, kad viena kita iš
trauka iš tuometinių pasikalbėjimų gali
būti blogai suprasta ir sukompromituoti bei protestantams nepalankaus mokyklų 
dar gyvus esančius asmenis. įstatymo priėmimas.

pradžios hrchitektūrins pastatas. Panašiai kime kad ir Kiniją. D. Britanija pripažįsta 
pasielgta net su komunistų šiaip liaupsi- - - — — - • • — -
narnos Julės žemaitės gimtiniu namu. Vi
siškai apleistas namas, kuriame gimė Jo
nas Biliūnas. Nesivaržoma naikinti senus 
kapus, nors kaikurie jų siekia VII-VIII 
amžių ir dar neitširti.

Tai tik dalelė sunaikinimų ..kuriuos pa
tys komunistai pripažįsta. Ypatingai liūd
nas išniekintų bažnyčių likimas, kurios 
paverstos sandėliais ar naudojamos ki
tiems ūkiniams reikalams. „Sukiurusiais 
stogais, sužalotais fasadais, fanera ir skar 
da užkaltais langais“ — toks jų dabarti
nis vaizdas pagal komunistinės spaudos 
aprašymą. Vilniaus Bazilijonų bažnyčia 
paversta vyno pilstykla, dėl to „sienos 
permirko, pajuodo, krenta skliautų tin
kas, gipsatūra“. Apie buvusią Vilniaus 
katedrą tik užsimenama, kad iki šiol dar 
neišspręstas joje muziejaus įkūrimo klau
simas. Jei komunistinė spauda susirūpi
no išniekintų bažnyčių likimu ,tai tik to
dėl, kad „buvusiuose katalikiškosios re
akcijos židiniuose“ neva nori išsaugoti 
„architektūrinę meninę vertę.“

Mao Tse Tungą Pekinge, o Čiang Kaiše- 
ką Jungtinių Tautų organizacijoje. Ji taip 
pat-sutinka .su Maskva raudonosios Kini
jos vyriausybės klausimu ,o su Vašingtonu, 
kai eina kalba apie Formozą. Galima bū- 

•ti beveik tikriems, kad be karo sunku bus 
išspręsti Formozos klausimą, o karo niekas 
nenori, tuo labiau britai. Tačiau jie stovi 
už dabartinę padėtį — už Mao viešpatavi
mą Pekinge, o Čiang Kaišeko Formozoje. 
Ir jiems atrodo lyg nesvarbu, kad komunir- 
tai su tokia padėtimi niekad nesutiks. Yra 
ir kitų pavyzdžių. Jungtinės Amerikos Va's 
tybės nepripažįsta Pabaltijo valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjungą, tuo tarpu ir pa
vergtųjų kraštų ir jų užgrobėjų pasiunti
niai turi lygias teises Vašingtone. Negana 
to, Vakarų valstybės dar nėra pripažnu- 
sios Lenkijos sienų. Visą tai atrodo lyg ore 
pakibę dalykai, nors ilgesnį laiką minkan
tieji, bet neturį tarptautinio įteisinimo. Te
kių dalykų, pasakytume nesąmonių, sugal
vojama ir dar daugiau. Ko gi vertas, pa
vyzdžiui, yra Attlee plebiscito Formozoje 
planas. Juk jis puikiai žino, kad tokiam 
planui nepritars nei komunistai, nei lais
vieji kinai; nei Pekingas, nei Vašingtonas.

savo antspaudą prie 
saugumo pakto.

Stockholmas. Dešimt Švedijos raudono
jo kryžiaus atstovų vyksta 
į Sovietų Sąjungą. Pakvietė 
donasis kryžius.

♦ * »
Londonas. Mirė penicilino

A. Fleming. Jo pelenai bus padėti šv. Po
vilo katedros kriptoje.

pasisveičuoti 
sovietų rau-

išradėjas sir

MOKYKLŲ VOKIETIJOJE
Praeitais metais panaši kova vyko že

mosios Saksonijos krašte. Čia liberalai su 
socialistais sudarydami krašto parlamente 
daugumą, priėmė tokį mokyklų įstatymą, 
kuriuo tikinčiųjų katalikų ir protestantų 
reikalai aštriai pažeidžiami. Dėl to kurį 
laiką krašte vyko milžiniškos protesto de- 
monstraciojs, o šiuo laiku renkami gy
ventojų parašai, reikalaujant atšaukti ne
tinkamą įstatymą. Žem. Saksonijos mo
kyklų įstatymas tuo nepalankus, kad kraš 
te negalima steigti kriklčioniškoj dvasioj 
vedamų, vadinamų tikybinių, mokyklų 
ten, kur nėra bendruomeninių — valdiš
kų mokyklų. Gi įsteigus bendruomeninę 
mokyklą, lieka beveik neįmanoma šalia 
jos įsteigti tikybinę katalikų ar protestan
tų mokyklą, nes lieka per maža jaunuolių 
įstatymais numatyto komplekso sudary
mui. To pasėkoje turi užsidaryti keli tūks 
tančiai krikščioniškoj dvasioj vestų tiky
binių mokyklų. Taip pat ir mokytojų pa- 
ruoišmo klausimas, pagal naująjį įstaty
mą, konfesijoms yra nepalankus.

Žem. Saksonijoj kovai dėl mokyklų įs
tatymo dar nepasibaigus, prasidėjo nauji 
ginčai Bavarijoj.

Nors Bavarijoj krikščionys demokratai 
per rinkimus praeitą rudenį liko laimėto
jais gaudami 38 procent. visų balsų ir tuo 
likdami didžiausia partija krašte, bet vi
soms kitoms partijoms susiblokavus, kraš 
to vyriausybė buvo sudaryta be krikščio
nių demokratų. Naujoji Bavarijos vyriau
sybė tik ką pradėjusi eiti pareigas, tuč

Vašingtonas. Gandai, kad Quemoy ir 
Matsų salų ginybos atžvilgiu esą tarp Ei- 
senhoverio ir Dulles pažiūrų skirtumo, pa 
neigiami iš abiejų pusių. 

* * *
Brusęlis. Aviacijos karininkas Peter 

Townsend, dėl gandų apie jo vedybas su 
princese Margaret, pareiškė žurnalistams: 
,.Princesė nepadarė jokio man 
sprendimo. Lygiai 
grindo tikėti, kad 
sprendimą“.

*
Berlynas, šeši sovietų generolai pakelti 

į maršalo 'laipsnį. Manoma, kad tokiu bū
du Bulganinas atsidėkoja kariuomenei už 
rėmimą jam kopiant i valdžios viršūnes.

* * *
Londonas. Anglų lordų rūmai sumanė 

reformuoti save. Yra projektas įsileisti i 
savo tarpą moteris. Lig šiol jos ten nebu
vo atstovaujamos. Spauda pastebi, kad jei 
karalienė yra moteris, tai kodėl negali bū 
ti moteris lordas.

žinomo 
aš neturiu jokio pa- 

ji yra padariusi tokį

tuojau išdirbo naują mokytojų paruoši
mo įstatymo projektą, kurį krašto parla
mentas pirmuoju skaitymu jau priėmė 
(1955.11.16). Tačiau ar taip lengvai pra
eis ir sekantieji skaitymai bei galutinis 
įstatymo patvirtinimas, dar neaišku.

Šiuo laiku katalikų ir protestantų Baž
nyčios prieš naują įstatymo projektą la
bai griežtai pasisako, šv. Sosto Nuncijus 
Vokietijai J.E. dr. A. Muench įteikė Ba
varijos Vyriausybei raštą, kuriame prime 
narna, kad tuo nauju įstatymu būtų pa
žeistas konkordatas su šv. Sostu ir Ba
varijos katalikų reikalai. Panašiai pasisa
ko ir Bavarijos katalikų vyskupai.

Nepritaria naujam įstaytmo projektui 
ir Bavarijos krašto Evangelikų-Liuteronų 
Bažnytinė Taryba, kuri savo rašte Bava
rijos Vyriausybei pareiškė apgailestavi
mą, kad to įstatymo projekte nematyti, 
jog mokytojų paruošimas vyktų ant krikš 
čioniškų pagrindų. Tame krašte Evange- bet pas pasikesintoją rastas nedidelis pei- 
likų-Luteronų Taryba taip išsireiškia: 
„Po -visų ikšiolinių išsiaiškinimų jūs ne
galite laukti, kad dabartinei įstatymo for
mai mes pritartumėm. Jūs žinote, kad 
mes 1954 m. sausio mėn. davėm paaiški
nimą, pagal kurį mes evangelišką moky
tojų paruošimą laikome pačiu geriausiu, 
šio nusistatymo mes laikomės ir apgailes
taujame, kad naujasis įstatymo projektas 
eina kitu keliu.“

Mečys Mustekis (ELI)

Berlynas. Vienas įtartinas pabėgėlis į 
Vakarus, pasivadinęs Herbert Wildž pra
nešė, kad 70 britų ir 45 amerikiečiai eina 
marksizmo-leninizmo mokslus Rytų Vokie 
tijoje. Toks raudonųjų doktrinų pompavi- 
mo ir smegenų 
Bautzene.

mazgojimo centras esąs

Amerikos žydų kongreso 
Izrael Goldštein šaukiasi,

Vašingtonas. 
pirmininkas Dr. 
kad JAV garantuotų Izraelio sienas prieš 
agresiją.

Delhi, 
kad ten 
gyvybę,
pastojo kelią premjero automobiliui ir no
rėjo įteikti kažkokį raštelį. Raštelis dingo,

Iš vidurinės Indijos pranešama, 
{vyko pasikėsinimas prieš Nehru 
Indas Babu Rao savo vežimėliu

lis. Pats Nehru nemano, kad būta kas 
nors rimto.

Londonas. Kalbama, kad MChurchill 
vyks į JAV tartis su prez. Eisenhoverlu 
dėl glaudesnio bendradarbiavimo atomi
nių ginklų gamybos srityje.

Stockholmas. švedų policija išaiškino 
šnipų gaują, kuri teikė žinias vienai ko
munistinei valstybei ir terorizavo pabėgė
lius. Suimti šeši švedai ir trys svetimtau
čiai.

1
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KETURI ENCIKLOPEDIJOS TOMAI SVETIMUS ŠALIGATVIUS PAMAČIUS
JAU MUSU LENTYNOSE

BRITU SALOS LIETUVIAI MOŠŲ 
ENCIKLOPEDIJOJE

Namie ramiu metu leidžiama tokia enci
klopedija būtų turėjusi kiek kitą pobūdį. 
Joje mes nebūtume turėję progos užtikti 
žinių apie Augsburgo ar Detmoldo ar Bux- 
tono lietuvius, nes jų ten nebuvo. Taigi 
tremties metai mūsiškei enciklopedijai už
dėjo savo antspaudą (ironiškai šnekant, pa
didino medžiagos ir davė progos rašyi 
apie lietuvius ne tik ten, kur jų nebuvo, 
bet darbų sąrašais papildyti žinias ir apie 
Čikagą ar Bostoną, nes ir j tas seniai jau 
lietuvių apgyventas vietas ir seniai turin
čias savo istoriją ir atliktų darbų sąrašus 
ūžtelėjo tremtinių būriai su savo energija, 
su naujais laikraščiais, knygų leidyklomis, 
su savo asmenybėmis).

Kadangi daugumas Europos Lietuvio 
skaitytojų gvvena britų saloje, tai jiems 
itin įdomu, kiek mūsiškės encikloptdijos 
skiltys buvo atviros jų gyvenimui ir dar
bams ligi ketvirtojo tomo pabaigos.

Palyginti, ne tiek daug jau čia lietuvių, 
bet vis dėlto vien tremtinių dar šiandien 
yra apie 40 kolonijų kolonijėlių, kurių kiek 
viena savaip reiškiasi, o bendromis jėgo
mis įstengiami atlikti ir didsni darbai. Tos

Negaliu pasakyti, kad mūsų salos at
žvilgiu enciklopedija būtų • itin nuoširdi. 
Tiesa, didžiosios kolonijos gavo maždaug 
tiek vietos, kiek davė apie save santrauki- 
nės medžiagos. Dar yra keletas stambes
nių kolonijų (Londonas, Manchesteris, No- 
ttinghamas) ir eilė mažesniųjų, kurioms 
tolimesniuose tomuose bus progos parody
ti savo istoriją ir darbus. Bet mūsų mažes
niųjų kolonijų gyvenimas tūlais atvejais 
buvo net iškraipytas (pvz., Buxton). Vie
nu atveju įvelta labai negraži ir būtinai ati 
taisytina straipsnio autorystės klaida. III

K. BARĖNAS

tomo stambesniųjų straipsnių sąraše pažy
mėtas ne tas autorius, kuris iš tiesų para
šė apie Bradfordo lietuvius. Iš tiesų tas 
straipsnis buvo parašytas ir enc’klopediios 
redakcijai nusiųstas kun. J. Kuzmickio 
(klaida, matyt, per kažkokį neapsižiūrė'imą 
bus įvykusi tik dėl to, kad sąraše klaidin
gai autorium pažymėtasis asmuo buvo sa
vo metu prašytas surinkti žinių ir parašy
ti apie Bradfordą).

Iš mūsų kolonijų aprašymų aprašymėlių

daktorius, kaip rašytojų drauguos pirmi
ninkas B. Babrauskas rašė, lietuviškosios 
enciklopedijos sinonimas (Vacį. Biržiška 
mums neatsiejamas nuo enciklopedijos). 
Laikraščiuose dabar dėl to karštai ginčija
masi, tik nežinia, kur vien patys tie gin
čai gali nuvesti. Šiaip ar taip, nėra pagrin
do manyti, kad čia ginčai galėtų ką nors 
nusverti. Man rodos, pačios enciklopedijos 
gerui šis darbas tegali būti dirbamas tik 
sutartine lietuviška talka, kurios priekyje 
vieta patiems tikriesiems mūsų lituanisti
nio žvaigždyno smegenims, kurių priekyje 
turėtų būti pati vyriausioji galva. Ak, kai 
lietuviai entuziastiškai šokosi prenumeruo
tis enciklopediją, net nesvarstydami, kiek 
jiems čia pravers bendriniai , dalykai šalia 
lietuviškųjų, tai jie matė ir prof. Vac' 
Biržiškos paraša, ne vieno tik J. Kapo
čiaus, ir tas profesoriškasis parašas viską 
lėmė. O šiandien, solidarizuodami su savo 
broliu, iš enciklopedijos darbo pasitraukė 
ir profesoriai Mykolas ir Viktoras Biržiš
kos, pasitraukė taip pat kai kurie skyrių 
redaktoriai ir bendradarbiai. Tai jau rodo, 
kad darnios talkos labai nebėra, o jos rei
kia, nes tai būtinai atsilieps ir į pačią en
ciklopediją.

Nauji scenos kūrinėliai nėra dažnas įvy 
Kis Anglijos lietuvių kultūriniame gyve
nime. Pastaruoju laiku šioje srityje akty
viau pasirodė vidur. Anglijoje gyveną lie
tuviai. Neseniai K. Vaitkevičiaus net dvi 
dramos buvo pastatytos: viena Nottingha- 
me, antra Derbyje.

Nepriklausomybės sukakties minėjimo 
proga Nottinghame debiutavo J. Kiburas, 
parašęs ir dekoracijas parengęs vieno 
veiksmo aktualiam scenos vaizdeliui: 
„Svetimi šaligatviai“.

Banalu būtų sakyti, kad žmonės, dirbą 
fabrikuose, atitrūkę nuo fizinio darbo, pa
siryžta tokiems darbams, jau vien todėl 
nusipelno pagyrų, tačiau J. Kibuiui šios 
„lengvatos“ taikyti netenka, nes, nors io 
„Svetimieji šaligatviai“ užtruko vos tik 
pusv alandj, bet ir per tą pusvalandį ne 
vienas žiūrovas rampos šviesoje pamatė 
save. O tai jau gera, nes aktualu, gyva ir 
gyvenimiška. Visi žinome, visi kalbame 
ir rašome apie tas neigiamybes, kurios 
slegia emigranto — ambasadoriaus die
nas. J. Kiburas, nebūdamas rašytoju, ta
čiau jautriai jaučia šias tremtiniškas slo
gas ir jas vaizdžiai parodė „Svetimi šali
gatviai“ kūrinėlyje, kuriame iš viso vos 
penki aktoriai, jų tarpe nekalbus, bet im
pozantiškas, „tikras“ britų policininkas 
(O. Raulinaitis).

Likusieji keturi veikėjai sudarė nesudė
tinga, bet kaip jau anksčiau paminėta, ak
tualią pyne: Simas Kaukis (J. Viliūnas) 
— susipratusio lietuvio tipą, Petras Vėtra 
(V. Matulevičius) — nutautėjusio „amba
sadoriaus“, Anupras Polikarpas (K. Bi- 
vainis) — į gyvenimą žiūrinčio pro bute-

lio kamštį ir Rapolas Smilga (K. Taujans 
kas) — šykštuolio, kuris džiaugiasi, kai 
nugirsta balsą, raginantį nesidėti nei dar
bu, nei aukomis prie lietuviško reikalo. 
Štai ir viskas. Visos trys mūsų didžiosios 
nuodėmės: girtuoklystė, nutautėjimas ir 
šykštumas išslenka į svetimus šaligatvius, 
kur, susitikusios su proto įr lietuviškos 
dūšios nepraradusiu tautiečiu, parodo, 
kiek toli šiose nuodėmėse esame nubridę 
kasdieniame gyvenime.

J. Kiburas, būdamas ne tiek žodžio, 
kiek teptuko meisteris, žiūrovui gražiai ir 
vaizdžiai pateikė tuos svetimuosius šali
gatvius savo meniškai nupieštomis deko
racijomis. Uždangai pakilus, žiūrovas ir 
be jokių žodžių jautė, kad tai svetimi ša
ligatviai, neturį nieko bendra nei su lie
tuvio charakteriu, nei su tais tikslais, ku
rių tremtyje gyvenąs lietuvis siekia.

V. Pabališkis

BŪKITE STIPRŪS TIKĖJIME!

■kolonijos turi čia savo draugijas ir orga
nizacijas, spaudą. Be to, ypač Škotijoje, 
dar tebegyvos senųjų lietuvių kolonijos su 
savo organizacijomis, palaikančiomis gyvą 
lietuvybę. Tų senosios išeivijos kolonijų 
dar nemaža yra ir Anglijoje, tik čia dalies 
jų bežinomi beveik vieni tik vardai, net ir 
tokių nemažų kolonijų, kaip Liverpoolio.

Jeigu vieną mūšį prieš lietuvius pralai
mėjęs Bohdanas Chmielnickis nusipelnė b“ 
veik visą enciklopedijos puslapį, tai, aišku, 
tos vietos pritiktų gauti ne tik Bradfordui, 
bet jau ir visiškai tyliam Liverpooliui ir 
mirštančioms jau lietuviškoms salelėms, 
kaip Earlestown ar Haydock ar kitoms pa
našioms.

Pirmai pradžiai, atrodo, norėta pasiten
kinti vien tuo pirmojo tomo straipsneliu 
apie Anglijos lietuvius, kurį tada buvo pa
rašęs kun. K. Matulaitis. Vėliau redakc’- 
ja teigiamai reagavo į tuos balsus, kurie 
sakė, kad šitiek būtų maža ir per maža 
apie mūsiškės salos lietuvių gyvenimą. JJa- 
bar jau kas tomas vis užtinkame šiek tiek 
medž’agos ir apie mūsiškes kolonijas ir 
darbus.

Tiesa, kai kurios net didesnės kolonijos 
turėjo būti praleistos ar pasitenkinti vie
na kita eilute vien tik dėl to, kad niekas 
nesuteikė žinių arba buvo pavėluota (pvz., 
Alsager, dabar jau likviduota šeimų kolo
nija, negavo nė eilutės, o anie Birmingha- 
mą pasitenkinta pasakymu, kad ten gv” 
na lietuviu). Daugelis buvusių, bet dabar 
jau išsisklaidžiusių kolonijų, nors savo me
tu veiklių, bus praleista dėl tos paprastos 
priežasties, kad nėra iš kur sugaudyti žinių.

Apie tebesančias kolonijas vis stengia
masi sugaudyti ir pateikti bent santrauki- 
nių žinių. Ilgainiui labai gražių žinių pluoš 
tas enciklopedijoje susidarys apie Škotijos 
lietuvių salas ir saleles, nes jas gerai pažįs
tąs kun. J. Gutauskas surenka žinias ir 
apie pačias stambiausias lietuvių kolonijas 
(Edinburgas, Glasgovas), ir.apie mažesnią
sias, ir rašo taip pat bendresni straipsnį iš 
viso apie Škotijos lietuvius.

Apie Anglijos lietuviškąsias kolonijas 
yra po didesni gabalėlį skirta Bradfordui, 
Coventriui, Derbiui, Corbiui, taip pat ats
kirai aotarta šio krašto bendruomenė, duo
ti DBLS istorijos ir veiklos metmenys ir 
Britanijos Lietuvio istorija.

beveik visais atvejais enciklopedijoje išny
ko kolonijoms vadovavusių ir vadovaujan
čių asmenų, paprastai DBLS skyrių pir
mininkų, pavardės, kurie, šiaip ar taip, bū
na faktiškieji kolonijų vadovai ir lietuviš
kojo gyvenimo judintojai. Nors Dirvos re
daktorius B. Gaidžiūnas savo metu rašė, 
jog Amerikos lietuvių vardyne ir L. Encik
lopedijoje kai kas save pasikaustęs, vadi
nas, gal nebūtų dalykų prirašęs ar būtai
siais nereikšmingais apsipuošęs, bet mūsų 
kasdieninis gyvenimas rodo, kad tie ko’o- 
nijų vadovai paprastai labai reikšmingi 
žmonės, nors ir ne visi, ir nuo jų gyvybin
gumo, vidūniškai šnekant, labai daug pri
klauso būrių lietuviškų sielų išlaikymas ir 
stiprinimas lietuvybei. Be jų tūlais atvejais 
iš kolonijos lieka tik vardas: čia gyvena
ma lietuvių...

Svarbiausia, kad mūsiškė enciklopediia 
ne visų kraštų lietuviškoms kolonijoms vie 
noda. Kai skaitytojas atsivers apie Dani
jos ar Bostono ar Detmoldo lietuvius, tai 
jis ten suras išvardintus ir kolonijų ir orga
nizacijų vadovus, o kai grįš prie savųjų 
būrių — tokie vadovai bus išnykę ne tik 
iš Bostono ar Buxtono, bet ir iš Coventry.

Kas padaryta, tai jau padaryta, ir dėl to 
nebėra ko graudintis, nes iš viso su kiek
vienu tomu enciklopedija gerėja, tobulėja, 
redaktoriai iš anksto jau žino, kuriuos jie, 
tomus redaguos, ir dėl to turi daugiau lai
ko pasiruošti, susimedžioti per savo bend
radarbius tikslesnės ir geriau paruoštos 
medžiagos, todėl tikimės, kad tolimesniuo
se tomuose taip pat ir mūsų salos lietuviš
kasis gyvenimas bus lygiai respektuojamas, 
kaip ir kituose kraštuose esančių kolonijų 
(mes kažkaip vis jaučiamės esą lygiateisiai 
su kitais, net ir su amerikonais, ir daryk 
tu ką, jei nori!).

Tuos keturis tomus turėdami savo len
tynose (tuoj žadamas baigti spausdinti ir 
penktasis), turime vilties, kad šis darbas 
bus išvežtas iki galo. Neapsiriksiu, tur būt, 
čia pareikšdamas tikėjimą ir prašymą ne 
vien savo, bet ir šios salos prenumeratorių 
vardu, kad enciklopedijos ruošimo darbas 
būtų varomas darniai ir sutartinai. Jokia 
paslaptis, kad iš enciklopedijos ruošimo 
darbo pašalintas ar pasitraukė jos'vyr. re
daktorius prof. Vac. Biržiška, pirmosios 
Lietuvoje leistosios enciklopedijos vyr, re-

COMMENTATIONES BALTICAE
Baltų Institutas Vokietijoje prieš kurį ten minimos senesnės giesmės yra kata-

laiką išleido pirmą tomą savo metraščio 
— „Commentationes Balticae“. Simpatiš
ką tomelį rankose laikant tenka prisimin
ti apgailėtiną faktą, kad dar vis neturi
me patogaus formato, visu partijų remia
mo, kad ir rečiau išeinančio mokslo žur
nalo lietuvių kalba, kuris duotų santrau
kas viena kuria pasauline kalba. Visos 
emigrantų tautinės grupės tokius žurna
lus turi, bet mes ne. Brangi ir reta me
džiaga išblaškoma netvirto pobūdžio lei
diniuose nepasirūpinant jos racijonales- 
niu dokumentavimu. Dabar „Comm. Balt“, 
vokiečių kalboje paskelbtosios studijos 
bus prieinamos tiek baltų tiek pasaulio 
mokslui. Iš 7 studijų 4 tiesioginiai ar ne
tiesioginiai liečia Lietuvą:

1) Prof. Dr. Z. Ivinskis, Die Druckerei 
der Jesuiten in Vilnius und die ersten li- 
tauischen Buecher katholischen Buecher 
(Jėzuitų spaustuvė Vilniuje ir pirmosios 
lietuvių katalikų knygos) p. 27-67. Lietu
viška knyga gimė religinių kovų amžiuje. 
Mažvydas 1547 m. Karaliaučiuje pirmasis 
išspausdina Liuterio katekizmą, bet Vil
nius ir D. Lietuva ilgai dar neturi jokios 
spaustuvės. (Trumpą- laiką 1525-30 sta
čiatikiai jau spausdino Vilniuje). Tačiau 
1574-75 m. Vilniuje įsikuria iš karto net 
3 spaustuves: stačiatikių, protestantų ir 
katalikų t.y. M. K. Radvilos, kurią jis pa
veda jėzuitams. Išeina knygos lotynų, 
lenkų, latvių, gudų ir net estų kalbomis, 
bet lietuviška knyga vėluoja. Duomenys 
rodo, kad Canisijaus katekizmo vertimas 
1585 m. bus pasirodęs ne vien tik latvių 
ir gudų kalbomis, bet ir lietuvių, nors jo 
nei vienas egzempliorius nėra išlikęs. 
Io95 išėjo žemaitiškas M. Daukšos išvers 
tas Ledezmos katekizmas Medininkų vys
kupijai. Dabar prof. Ivinskis Romoje ras
tais jėzuitų laiškais įrodo, kad tais pa
čiais metais buvo ruošiamas dar kitas Le- 
dezamos katekizmo vertimas Vilniaus vys 
kupijos lietuviams, kurio nespausdintas 
rankraštis dingo ir 1605 turėjo būti iš 
naujo išverstas ir išleistas. M. Daukšos 
„Postilė“ irgi jau 1595 buvo paruošta ir 
tik vysk. M. Giedraičio pastangomis vė
luojant buvo išleista. Vėlavimas paaiški
na sunki jėzuitų spaustuvės padėtis, ku
riai nušviesti studijoje patiekta gausiai 
naujos medžiagos.

2) Prof. Z. Ivinskis, Kirchengesang ir 
Litauen im XVI-XVII Jahrhundert (Baž
nytinis giedojimas Lietuvoje 16. ir 17. 
amž.) p. 167-205. Pirmas dokumentas 
apie lietuviškas bažn. giesmes — 11 
giesmių Mažvydo katekizme (1547), pas
kui jo giesmynai (1566 ir 1570), tačiau

Ūkiškos, dar prie Mažvydą Lietuvoje gie
dotos. Muzikinės kultūros pakilimas 16. 
amž. pab. žymus ir Vilniuje liturginės 
muzikos pražydimu: chorai ir vargonai 
Vilniaus katedroje nenutyla. Muzikalusis 
vysk. M. Giedraitis atgaivina liturginį 
giedojimą Varnių katedroje, įsteigia cho
rą, su kuriuo lankosi Vilniuje (1597). 
Kartu plečiasi vysk. M. Giedraičio ir jė
zuitų veiklos įtakoje liaudies bažn. gie
dojimas gimtąja kalba, nors apie šį pro
cesą liudijimų maža. Katalikiškas gies
mynas tepasirodo 1646. — šaltinių, spau
sdintų ir nespausdintų iš Romos archy
vu, gausesniais ir tiksliais nurodymais 
prof. Ivinskio darbai skiriasi nuo kitų 
panašiomis temomis rašiusiųjų. Duoti ei
lės nauju dokumentų pilni tekstai. Norį 
giliau pažinti musų kultūros istorijos pa
grindus šiuos puslapius atvertę neapsi- 
vils.

3) Prof. E. Šturms, Der ostbaltische 
Bernsteinhandel in der vorchristlįcher 
Zeit (Rytų baltų gintaro prekvba prieš- 
kristin’ame laikotarpyje) p. 167-205 su 13 
pav. Platesniuose rėmuose aptaria mūsų 
proistorinės įdomiausią reiškinį, Baltijos 
gintaro keliavimą į senovės civilizacijos 
centrus prie Viduržemio jūros. Prof, 
šturms nauja medžiaga Įrodo, kad ginta
ro eksportas prasidėjo žalvario amžiuje 
ir sudaro ŠT6sz kultūros pagrindą.

4) V. Rūke-Dravina, Zur Konsonanten- 
erweichung bei Diminutiven im Lettis- 
chen (Priebalsiu, suminkštėjimas latv’u 
kalbos mažvb’nėse formose) p. 141-166. 
Lygina ir su lietuvių kalba.

Pabaigoje p. 225-28) duota Baltų Insti
tuto 1953-54 darbų apyskaita.

COMMENTATIONES BALTICAE, 
Jahrbuch dės Baltischen Forschung- 
sinstituts, I 1953, Bonn 1954. 228 p. 
(OKTAVE). Kama 19,50 DM. Leidinys 
gaunamas sekančiu adresu: Baltisches 
Forschungsinstitut, Beuel (Rh., Fried
richstrasse 30. Instituto rėmėjams met
raštis bus prisiųstas nemokamai.

Dr. P. Rėklaitis

Lenku žurnalas „Kultūra“, leidžiamas 
Paryžiuje, spausdina Cz. Milosz'o romaną 
.,Dolma Issv“. Spėjama, kad lietuviškai 
tai būtu „Dubvsos slėnys“. Tame romane 
Lietuva gražiai vaizduojama. Pavardės ir 
vardai lie'uviški. Kiti net ir rašomi lietu
viškai, kaip Onutė. Liaud’es prietarai — 
lyg butų paimti iš musų tautosakos.

Kristaus priešininkų niekuomet nestin
ga. Jei Kristus nedaro stebuklų — reika
lauja Jo dieviškos misijos įrodymui ženk
lų. Jei gydo ligonius, akliesiems grąžina 
akių šviesą — tada jie filosofuoja, kad 
tai padarė su velniu susidėjęs. Taip yra 
visuomet. Jei Bažnyčia tyli — jie šaukia, 
kodėl Ji nekalba? Jei kalba — Ją kalti
na, kam maišosi į politiką. Jei daro arti
mo meilės labdaringus darbus — priešai 
temato tik propagandą. Visos blogio jė
gos, klaidingos ideologijos, aistros pikta 
valia, viename dalyke sutinka: moka vie
ningai kovoti prie Kristų. Pats Kristus 
paskelbė, kad Jis atėjo kovoti prieš vel
nio viešpatavimą. Tai kova į kurią pa
šaukti visi gyvieji ir neutralumui nėra 
vietos: „KAS NE SU MANIMI — TAS 
PRIEŠ MANE!“ iškilmingai skelbia Kris
tus šio sekmadienio Evangelijoje.

Išganytojas savo kryžiaus kančia ir pri 
sikėlimu iš numirusių visiems žmonėms 
užtarnavo dangaus malones ir duoda va-'— *“ 
liai jėgos, kad kiekvienas galėtų laimėti 
prieš blogį. Įsteigė Bažnyčią, kuri pertei
kia Kristaus dangiškąsias malones, dali
na Sakramentus, kurie garantuoja perga
lę. Bažnyčia visus šaukia į Tikėjimo švie
są, kad Tiesos ir Meilės dvasioje visų 
širdyse ir pasaulyje įsigalėtų Dievo Ka
ralystė. Bet velnias nesnaudžia ir išvytas 
be perstojo vėl grįžta, norėdamas paglemž 
ti visas sielas. Jam tinka visos priemonės, 
jis panaudoja kūno aistras, išdidumą, pa
vydą, pagiežą, kerštą, šiandieninizs bol
ševizmas ar ne velnio karalystę kuria že
mėje? Šventąją Lietuvos žemę ar ne pra
gariškos jėgos užpuolė? Kas kovoja už 
Kristų, tas kovoja giliausia prasme už 
Tiesą ir Teisybę, tas kovoja veiksmingiau 
šiai už Lietuvos išlaisvinimą. Jei širdį 
slėgtų sunki nuodėmė, velnio karalystės 
ženklas, išorinė kova už Tiesą tikrai bū-__ £
tų velnio varym.as. per velnią__ ____ -jį

Viena moteriškė sužavėta Kristaus die
viška išmintim sušuko: „Palaiminta Tavo 
Motina!“ ši garbės poema aidi per šimt
mečius — Palaiminta Dievo Motina Ma
rija! Ji vienintelė šios žemės Dukra — 
Nekaltai Pradėta! Į Mariją — Lietuvos 
Karalienę kyla mūsų prašymai. Jos ga
lingu užtarymu greičiau sulauksime Lie
tuvos išlaisvinimo iš pragarišku jėgų, nes 
Ji sutrynė žalčiui galvą — velnio galybę!

P. Dauknys MIC

RADIJO PROGRAMOS
Nuo š.m. kovo 1 d. lietuviškosios trans

liacijos iš tautinio ispanų radijo per Ma
drido stotį prailgintos jau ligi 15 min. Tik 
jos transliuojamos 20 min. vė'iau, būtent 
— nuo 18.10 iki 18.25 ta pačia banga, kaip 
ir seniau: 32,04. Taip pat atsidėjus gerina
ma transliacijų programa. Transliacijo
mis gyvą susidomėjimą rodo visame pa
saulyje gyveną lietuviai.*

Nuo kovo 1 d. gavo ir latviai po 10 mi
nučių savosioms programoms, o estai yra 
gavę nuolatines transliacijas nuo savo ne
priklausomybės šventės. Jų programos 
transliuojamos prieš lietuviškąją progra
mą.

WILLIAM SAROYAN Išvertė K. Barėnas

ŪŽIMO PATR0S0 GRUMTYNES 

SU MIRTIMI
(Tęsinys.)

Viskas apsnigta.
— Kaip tu pareisi? — paklausė mergi

na.
— Namo tai aš pareisiu, — pasakiau aš.
Ji uždarė duris ir nuėjo sau. Aš atsisė

dau ant laiptų, ir man pradėjo merktis 
akys. Pradėjau svajoti apie anas dienas 
Graikijoje, kai, būdavo, lakstau kalnuose, 
valgau uogas ir geriu upių vandenį. Tada 
kažkas uždėjo man ranką ant peties. Tai 
buvo karininkas.

— Kas yra? — paklausė jis.
— Einu namo, —r atsakiau aš
— Ar tu čia iš tos ligoninės? — tarė jis.
— Čia ne ligoninė, — atsakiau aš. — 

Čia skerdykla.
— Užeik pas mane įstaigon, — tarė jis. 
Įstaigoje jis tarė man:
— Sėskis.
Jis patelefonavo ir pasakė ten kažkam, 

kad užvažiuotų autobusas, kai suks į Česte 
rj, ir kad paimtų mane, o šoferis atėjo 
įstaigon, tai jis tarė:

— Pargabenk namo šitą žmogų. Paly
dėk jį iki durų.

Autobusas buvo pilnas namo važiuo
jančių visokių visokiausių darbininkų. Au

tobuse aš užmigau ir nusvirau italui vyru
kui ant kelių. Italas tarė:

•— Nieko tokio, mano drauge. Nieko to
kio.

Kai šoferis pabudino mane, autobusas 
jau buvo tuščias, šoferis palydėjo mane 
iki durų. Tas iš Smirnos graikas daktaras 
papasakojo graikams, kad aš mirsiąs, tai 
toks graikas vyrukas šeimkfnke: sakė jau 
kad aš miręs. Kai ji pravėrė duris, tai ne
žinojo, ar čia aš, ar čia mano dvasia. Ar 
jūs žinote ką apie Lozorių? Aš buvau pa
našus į Lozorių. Iš mano veido bebuvo li
kę tik barzda ir kaulai. Jis buvo sakes jai, 
kad aš miriau.

— Ar jūs pažinojote tą vaikinuką? — 
kalbėjo jis. — Savo paties rankomis va
kar užkasiau jį. Džimas Patrosas. Jau ne
belaukite jo.

Taigi ji buvo labai išsigandusi.
— Nebijok, motin, — pasakiau jai. — 

Tai aš. Džimas Patrosas. Aš nemiriau dar.
— Vaikeli tu mano, — tarė ji. — Kaip 

laikaisi?
— Sergu, motin.
Ji nugabeno mane į kambarį ir paguldė 

lovon. Buvau užsimerkęs, bet girdėjau.
— Vaikeli tu mano, — tarė ji, — kuo 

aš galėčiau tau padėti?

— Motin, — tariau jai, — prašau nu
eiti apačion ir atnešti vištienos buli.iono.

Tagi ji nuėjo į apačią ir atnešė man du
benį vištienos buljono. Išgėriau tą buljo
ną ir užsimerkiau jau miegoti. Naktį kaž
kas pradėjo kilti man viduje, kažkas toks 
šaltas, tai visą naktį negalėjau miegoti.

Kažkas, rodos, liepė man nemiegoti. R y 
tą užėjo šeimininkė ir tarė:

— Vaikeli tu mano, sakyk, kuo aš galė
čiau padėti?

— Motin, — pasakiau aš, — prašau nu
eiti apačion ir atnešti vištienos buljono.

Tigi ji tnešė man vištienos buljono. Maž 
daug po valandos ji vėl užėjo ir tarė:

— Vaikeli tu mano, jei dar ko nors no
rėtum, tai sakyk.

Ji verkė.
— Motin, — tariau aš, — neverk dėl 

manęs. Jei man reikia jau mirti, tai aš 
mirsiu. Atėjom į šį pasaulį vieną kartą gy
venti. Prašau atnešti man dar vištienos bu
ljono.

Iki pat nakties kas valandą ji nešė man 
vištienos buljoną.

Naktį vėl atėjo tas graikas daktaras ir 
valdinis daktaras pažiūrėti manęs. Aš bu
vau užsimerkęs, tai jie galvojo, kad aš nė 
negirdžiu. Jie pasakė, kad rytą devintą va
landą aš jau būsiu miręs.

— Na, — tariau pats sau, — aš nežinau. 
Gal daktarai ir žino.

Kai jie išėjo, tai užbėgo šeimininkė ir 
pradėjo verkti.

— Vaikeli tu mano, vaikeli, — kalbėjo 
ji-

— Motin, — pasakiau aš, — nėra čia 
ko. Dėl manęs neverk.

Ji išėjo, o po valandos grįžo.
— Vaikeli tu mano, — tarė ji.
— Motin, — pasaakiau aš, — dėl ma

nęs netrukdyk sau miego. Eik miegoti. Aš 
girdėjau, ką sakė daktarai. Nieko čia tokio.

Ji išėjo, bet po valandos vėl grįžo. Gir
dėjau, kaip ji vaikštinėjo namuose.

— Vaikeli tu mano, — kalbėjo ji, — gal 
galiu kuo nors padėti?

— Viskas bus gerai, motin, — pasakiau 
aš. — Eikite miegoti.

Tai šįkart ji nuėjo miegoti. Mano kūne 
vis aukštyn kilo šaltis. Tai gąsdino mane, 
dar niekad šitaip nebuvo buvę. Nežinojau, 
kas čia yra. Paskui pradėjo kraujuotti no
sis. Iš pradžių net nežinojau, kad ji krau
juoja, o kai tik pridėjau prie veido ranką, 
tai ten buvo šilta ir šlapia, ir tada užuo
džiau kraujo kvapą. Lašėjo gana smarkiai. 
Pasilenkiau po lova pasiimti puodo ir ilgą 
laiką ten lašinau kraują. Kai jis ilgą laiką 
taip varvėjo, tai aš pradėjau geriau jaustis. 
Viskas praėjo, išvarvėjo pro nosį su krauju. 
Kambaryje buvo tamsu, bet man buvo aiš
ku, kad aš vėl matau. Jau buvo dingęs ir 
mano vidų apėmęs šaltis. Jutau alkį, bet 
nakties metas, tai atsisėdau lovoje ir lau
kiau ryto. Rytą girdėjau, kaip šeimininkė 
vaikštinėja prie mano durų. Daug kartų 
praėjo, o paskui sustojo, tai aš ir pasakiau:

— Viskas gerai, motin. Aš dar nemiriau 
Galite įeiti.

Tai ji įėjo, bet buvo labai išsigandusi. Pa 
rodižau jai kraują. Man buvo gėda, ir aš 
pasakiau jai:

— Prašau atleisti man, motin. Niekaip 
negalėjau kitaip.

— Vaikeli tu mano, — tarė ji. — Vai
keli tu mano. Kaip jautiesi? Ar geriau?

— Jaučiuosi labai alkanas, motin.
Ji nuėjo apačion ir atnešė man vištienos 

buljono. Bet aš buvau labai alkanas, tai.ji 
visą rytą laipiojo čia viršun, čia apačion, 
nešiodama man vištienos buljoną. Kai atė
jo daktarai, tai aš sėdėjau lovoje. Jie tikė
josi rasti mirusio lavoną.

— Kas gi čia dabar? — pasakė jie.
Apžiūrėjo jie mane vėl, bet dabar man 

jau nieko bloga nebebuvo.
Man jie nepatiko, ir aš jiems nepatikau.
Valdinis tas daktaras užsirašė savo kny- 

gutėn ir išėjo. O tas daktaras iš Smirnos 
vaikščiojo po kambarį. Pagaliau jis tarė:

— Noriu paklausti vieną klausimą. Pra
šau tik atsakyti tiesą.

— Kas yra? — paklausiau aš.
— Kiek metų turėjai, kai palikai senąją Į 

tėvynę?
— Septyniolika, — atsakiau.
— Gerai, — tarė jis. — Tai ir yra tas 

klausimas. Kiek metų turėjai, kai pradėjai 
mūvėti batais?

— Tėvas nupirko man batus, kai buvau 
trejų metų, — pasakiau aš. — Bet aš įme
čiau juos spinton ir basas išbėgau į kalnus. 
Kol Graikijoj buvau, tai ir nenešiojau ba
tų-

— Štai kur visa priežastis, — tarė dak
taras.

Jis išėjo.
Matote, tarė Džimas. Mano kojomis iš , 

žemės perėjo manin senosios tėvynės jėga. 
Jei senojoje tėvynėje būčiau nešiojęs batus, Jį 
tai dabar jau būčiau miręs, nebe gyvas, S

(pabaiga) \
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DBLS VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS
Šį šeštadienį ir sekmadienį, kovo 19-20 

d.d., Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke Gar
dens, W.11, įvyksta metinis DBLS atstovų 
ir Lietuvių Namų Akcininkų suvažiavi
mas.

* * * 
PIRMOJI KREGŽDĖ

Londonietis lietuvis verslininkas Anta
nas Makauskas, norėdamas paremti lietu
vių spaudą, mielai sutiko išleisti savo lė
šomis vieną „Europos Lietuvio“ numerį. 
Tai pirmas lietuvis verslininkas, dideliu 
vargu įsteigęs savarankišką baldų įmonę, 
parodė gražų pavyzdį, suprasdamas sun
kų lietuviškos spaudos išleidimo reikalą.

Plačiau apie A. Makausko įmonės įsikū
rimą parašysime jo lėšomis išleisimame 
numeryje.

• * * 
„ROBINZONAI“ LIETUVIŲ SODYBOJE

Šį pirmadienį į Lietuvių Sodybą iš Lon
dono išvyko pirmieji „robinzonai“ — A. 
Žukauskas ir Gylys parengiamiesiems dar 
bams. Išvykdami jie pasiėmė „primusą“, 
žvakes, kibirus, šluotas ir „unriškas“ pa
talynes, nes pirmąsias dienas jiems teks 
gyventi be elektros, dujų, kuro ir kitokių 
civilizacijos prašmatnybių. Gautomis ži- 
niomis arbatą jiems tenka virtis iš ežerė
lio vandens, nes ir vandentiekis dar ne
prijungtas. * * *

AKCININKŲ DĖMESIUI
Lietuvių Namų Akcinė Bnedrovė yra iš

leidusi N. Mockaus paruoštą b-vės kons- 
pektėlį, kuriame surašyti b-vės nuostatai.

Akcininkai, norį šį konspektą turėti, 
prašomi parašyti Lietuvių Namų B-vei, 1, 
Ladbroke Gardens, W.11, prisiunčiant 
pašto ženklą. * * *

DBLS LONDONO I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 13 d. Parapijos salėje įvyko 
DBLS Lndono skyriaus narių susirinki
mas. Skyriaus pirm. S. Kasparas, atidary
damas susirinkimą, pareiškė, kad senes
niais laikais skyrius turėjo apie 80 narių 
ir buvo išvystęs gyyą kultūrinę veiklą. 
Paskutiniais metais dėl emigracijos ir nu 
byrėjimo į naujai įsisteigusią politinę par 
tiia. narių skaičius sumažėjo. Kartu su 
£ TURI NAMUS - NETURI ŽMONOS
kultūriniam darbui ir kviečia visus buv.
narius ir.norinčius naujai įstoti, jungtis 
ir bendrai dirbti Lietuvos išlaisvinimui.

Centro Valdybos pirm. M. Bajorinas, 
tardamas žodį, pasidžiaugė skyriaus atgi
jimu, kuris dabartiniu metu čia yra labai 
reikalingas.

1947 m. įsisteigusi Sąjunga, turėjo apie 
3000 narių ir išvvstė nemažą kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą. Vėliau emigracija iš 
Anglijos palietė Sąjungą ir žymiai suma
žino narių skaičių. Bet dabar darbas vėl 
įėjo į senas vėžes. Nors turime 1000 na
rių, bet Sąjungos vardas ir jos prestižas 
stovi daug augščiau, negu bet kada. Są
junga plačiu mastu varo Lietuvos išlaisvi
nimo darbą ir rūpinasi narių gerove. Są
jungą žino anglai, žino ir kitų tautybių 
išeiviai. Todėl kiekvieno lietuvio pareiga 
— remti Sąjungą ir dalyvauti jos eilėse.

Man jau prieš 16 metų — sako kalbė
tojas— teko kartu dirbti su senąją išei
vija. Nors jėgos buvo mažos, bet nuveikti 
dideli darbai. Turėjom chorus, vaidybos 
grupes ir,, svarbiausia, gražiai sugyvenom 
ir neturėjom partinių ginčų. Apgailestau
ju, kad Rytu Londone dabar to nematyti. 
Partijų ar grupių veikla neturėtų nustelb 
ti svarbiausio reikalo — Lietuvos išlais
vinimo klausimo.

Prieš porą metų į didelę bėdą Sąjungą 
buvo įvaręs „E. Lietuvio“ leidimas, bet 
mes visgi jį išlaikėme, šiandien Sąjungos 
finansinė padėtis yra žymiai pagerėjusi, 
„E. Lietuvio“ leidimą perėmė .Pasaulio 
Bendruomenė ir laikraščio leidimas nesu
darys skolų. Sąjunga turi tvirtą užnuga
rį: spaustuvę, erdvius Lietuviu Namus, 
kuriuose bus galima išplėsti kultūrine 
veiklą. Naujai nupirktas ūkis, kuriame 
bus ne vien tik prieglauda ir vasarvietė, 
bet ir lietuvybės išlaikymo židinys.

Londono Vaidila, kuriam pradžia davė 
daugumoj senoji išeivija, yra išplėtęs di
delę kultūrinę veiklą

Atstovais į Sąjungos suvažiavimą iš
rinkti: J. Černius, O. Kairiūkštienė ir J. 
Senkus.

Apie naujai paruoštą nario mokesčio 
projektą trumpą pranešimą darė Sąjun
gos ižd. S. Nenortas.

Numatyta pakviesti į Londoną Derby 
vaidybos grupę su scenos veikalu „Dvi 
Širdys“. Jeigu pavyktų susitarti, tai šis 
veikalas Londone pasirodytų gegužės mė
nesio pradžioj.

Skyriaus atstovams susirinkimas palin
kėjo, kad suvažiavime palaikytų mintį — 
nesiskaldyti, visiems jungtis į vieną vie
netą ir nesileisti į partines rietenas.

* * *
MIRĖ LIETUVĖ

Vasario 26 d. šv. Elenos ligoninėje 
Hoxtone, mirė Margarita Bieliunieriė. 59 
metų amžiaus. Velionė buvo veikli ir su
sipratusi lietuvė. Iki pat mirties priklau
sė Šv. Onos Moterų draugijos Valdybai. 
Palydėta į amž. poilsio vietą iš Londono 
Lietuvių bažnyčios kovo 4 d.

*
Kovo 12 d. mirė senosios kolonijos gy

ventoja Pranciška Paulauskienė, 70 m. 
amžiaus. Laidojama iš Lietuvių bažnyčios 
šios savaitės gale.

* * *
Naujas lietuviukas. Kovo 12 Lietuvių 

bažnyčioje pakrikštytas Jonas Kvirinas 
Stankūnas — Jono ir Gražinos Lauciūtės 
Stankūnų pirmasis sūnus.

LONDONO LIETUVIŲ SKAUTAI
DIRBA IŠSIJUOSĘ

Ners ir neskaitlingas londoniečių lietu
vių skautų būrelis, tačiau jie jau- nuo pat 
vėlyvo rudens kiekvieną sekmadienį ren
kasi, nepaisydami didelių nuotolių, į Soc. 
Klubą, ryt. Londone, kur rengiasi vie
šam pasirodymui scenoje. Kiek girdėti, 
tuoj po Velykų skautai ir skautės vai
dins specialiai jiems parašytą A. Kaulė- 
no veikalą „Žiedas“, kurį pats autorius 
režisuoja, beveik kiekvieną sekmadienį 
dirbdamas su londoniečiais skautais.* * *

LONDONO SKAUTAI
RENGIASI MOTINOS DIENAI

Londono skautai ir skautės šiais me
tais iš anksto pradėjo rengtis iškilmingiau 
paminėti Motinos Dieną. Minėjimas įvyks 
Sporto ir Soc. Klubo salėje, gegužės mėn. 
antrąjį sekmadienį. 

* * *
PROGA IŠMOKTI AMATO

Jaunesnio amžiaus lietuviams yra pro
ga palankiomis sąlygomis išmokti staliaus 
amato pas savo tautietį. Ten taip pat rei
kalingi ir jau patyrę staliai. Besidomin
tieji tuo dalyku gali kreiptis pas lietuvį 
verslininką A. Jankūną, 51, Temple Str., 
London, E.2. * * *

DIEVO PAUKŠTELIS ANGLIJOJE
Iliustruotas jumoro žurnalas „Dievo 

Paukštelis“ pasiekė Angliją. Numerio kai
na (su persiuntimu) 2 ši. Taip pat gautas 
gražiai išleistas, didelio formato, spalvuo
tas Pabaltijo žemėlapis. Kaina — 16 ši.

Naujai pasirodė R. Spalio knyga ANT 
RIBOS — 30 ši. ir LITERATŪROS MET
RAŠTIS — 48 ši.

Gražus pasiskaitymas Radzevičiūtės 
ŽEMELĖ ŠVENTOJI — 8 ši.

Rašyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton 
Ave. London W.4.

NOTTINGHAMAS
Š.m. kovo mėn. 26 d., 6.30 vai. vak. Sy

camore Rd. Lietuvių kambaryje, (antras 
augštas) šauk:'amas DBLS Nottinghamo 

skyriaus visuotinis nariu ir prijaučiančių 
SUSIRINKIMAS

Dienotvarkėje — atstovo, grįžusio iš 
DBLS visuotinio suvažiavimo, pranešimas 
ir einamieji reikalai.

Skyriaus valdyba.

ĮSPŪDŽIAI Iš TRUMPOS KEL

Nuo pat atvykimo į šį kraštą, nemažas 
procentas atvykusių lietuvių gavo darbą 
vidur. Anglijos miestuose ir miesteliuose. 
Pirmaisiais metais, gal ne tiek skaičiu
mi, kiek lietuviška veikla, pasižymėjo Co
ventry lietuvių kolonija. Gal todėl, kad 
coventriečiai, bent pačioje pradžioje, už
dirbdavo kiek daugiau ir tuo būdu tau
pesni susikrovė šiek tiek atsargos, bet iš 
tos kolonijos tarp 1949-1952 metų prasi
dėjo veiklesnių lietuvių emigracija Ka- 
nadon. Vienu metu Coventrio kolonijos 
lietuviškoji veikla buvo smuktelėjusi. Ta
čiau ji labai greit vėl susirado energin- 
gesnius vadovus ir šiuo metu ši kplon’ja 
vėl yra gyva, veikli ir DBLS skyrius turįs 
jau šimtą narių. Nepaslaptis, kad šios ko
lonijos atgaivinimo nuopelnas priklauso 
dabartinei skyriaus vadovybei, o ypač jos 
pirmininkui J. Kazlauskui.

Pati ska’tlingiausia vidur. Anglijos lie
tuvių kolonija šiuo metu laikoma Notting 
hame. DBLS skyrius turįs apie pusantro 
šimto narių, o iš viso Nottinghame gyve
na apie 300 lietuvių. Didžioji dalis dr 
tekstilės ir geležies pramonėje. Savaran
kiškai besiverčiančių beveik nėra, išsky
rus senosios išeivijos vienintelio atstov-', 
kuris Nottinghame turįs nuosavą siuv’k 
lą. Keliolika lietuvių dirba įstaigose, vie
nas kitas padavėjais restoranuose.

Sėslesnieji nottinghamiečiai, ypač turį 
šeimas, yra įsigiję namus, o kai kurie jau 
ir išmokėję. Vienas kitas jau padaręs pra
džią — bandyti verstis, ar bent iš šalies 
pelnytis, namų bizniu. Tai labai reikšmin
gas įvykis ,kad mūsų žmonės nors tuo bū
du laužia ledus kurtis savarankiškiau. 
Nors, palyginus su kitomis tautybėmis 
(latviai, lenkai ir kit.), mūsų žmonės vis 
dar nesiryžta jieškoti būdų verstis bizniu, 
kai tuo tarpu net ir latviai jau ne vienas 
turi krautuves, kepyklas, cukraines tiek 
vidurinėje Anglijoje, tiek ir kitose šio 
krašto vietovėse.

Didžioji dalis turinčiųjų namus yra 
gražiai įsirengę. Kai kurios šeimos gyve
na be jokių nuomininkų, kitos, norėdamas 
palengvinti ir pagreitinti skolų išmokėji
mą, nuomuoja atskirus kambarius. Kam
bariai apstayti gerais baldais, kilimais 
ištiesti. Nekalbant apie radijo aparatus, 
bet vienur kitur jau galima užtikti ir te
leviziją. Vienas kitas vidur. Anglijoj dir
bąs lietuvis turi automobilį ar motociklą, 
nors, turint galvoje šio krašto susisieki
mą, tie dalykai daugiau perkami malonu
mui, negu būtinybei.

Nottinghamo kolonijos vienas arti
miausių kaimynų — Derby. Čia, panašiai, 
kaip ir Nottinghame, lietuviai dirba teks
tilėje, geležinkelių žinyboje ir kitose leng 
vosios pramonės šakose. Vietos lietuvių 
pasakojimu Derbyje beveik nebėra lietu?

VOKIETIJA
EMIGRACIJOS REIKALAIS

Emigracijos į Angliją „2000 schemoje“ 
susidomėta našlėmis su vaikais. Našlės 
30 iki 45 m. amžiaus, su vienu ar dviem 
vaikais, kurios dėl to negalėjo emigruoi, 
galėų emigruoti čia paminėta schema į 
Angliją.

Emigracijai į Angliją jieškomas meške
rių gamybos specialistas. Gali būti nusi
manąs šiaip sportinių įrankių gamyboje, 
kuris būtų pamokytas gaminti meškeres. 
Savaitinis atlyginimas £10.14.0

Emigracijai į Pakistaną jieškomi spe
cialistai: upių irigacijai, šulinių statybai, 
siurblių, dizelio motorų. Jieškomi techni
kiniai asistentai, mechanikai, braižytojai, 
hidroelektros specialistai, radio inž'nie- 
riai, oro susisiekimo kontrolieriai, admi
nistracijos inžinieriai, matininkai. Taip 
pat administracijos personalas: patyrę bu 
halteriai, sekretorės, galinčioks korespon
duoti technikos reikalais, sandėlininkas ir 
pn. Anglų kalbos mokėjimas būtinas.

Pakistanui reikalingi gydytojai, akuše
rės ir gail. sesutės Motinos — Vaiko Glo
bos Centrui ir šiaip gailestingosios sesu
tės su dideliu stažu. *

Abitūros egzaminai
Kovo 1 d. Vasario 16 Gimnazijoje pra

dėti išleidžiamieji brandos atestatui gau
ti egzaminai, kuriuos -laiko IX kl. moki
niai: Zandovaitė, Raišys, Brinkis ir Kiau- 
pa.

Egzaminai pradėti lietuvių kalbos ra
šomuoju darbu. Rašomieji egzaminai bus 
pravesti iki kovo 15. d., po o eina egzami
nai žodžiu. *

NEBEBUS POLITINIŲ PASKAITŲ
Š.m. vasario mėn. 12 d. inž. J. Augus- 

taitis Vasario 16 Gimnazijos iškilmėje, 
kurioje dalyvavo mokiniai, mokytojai ir 
kviestiniai svečiai, pasakė prieš Bendruo
menės institucijų veiklą nukreiptą kalbą. 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba apgailes
tauja tokį inž. J. Augustaičio poelgį ir ti
kisi, kad Gimnazijos vadovybė ras prie-
monių užkirsti ateityje neatsakingiems 
asmenims kelią skleisti toje institucijoje 
su Bendruomenės 
mas pažiūras.

siekimais nesuderina-

10 d. posėdyje Vasario 
Mokytojų Taryba pr:ė-

š.m. kovo mėn.
16-tos Gimnazijos 
mė nutarimą, kad „partiškai politinio tu
rinio paskaitos Gimnazijoje draudžiamos“.

[ONĖS PO VIDUR. ANGLIJĄ

vių .neturinčių nuosavų namų. Net ir vien 
gungiai, pagyvenę pas anglus ar hosteliuo 
se, šiuo metu perkasi namus ir kuriasi pa
gal savo skonį. Kai prieš kurį la;ka. tokie 
viengungiai gyveno po tris ar keturius 
viename kambaryje, tai dabar, namus įsi
giję, jie savo žinioje turi po kelis kamba
rius. Vienas bendras tų viengungių nusi
skundimas:

— Turiu namus, turiu baldus, turiu pu
sėtinai gerą darbą, bet kas iš to, jei grįžęs 
į namus, nors ir nuosavus, randi „pusty- 
nę“„.

O toji „pustynė“, kaip tik ir slegia dau
giausiai mūsų viengungius, tiek gyvenan
čius vidur. Anglijoje, tiek ir kitur, nes 
jie, ir su žvakute nesuranda lie‘uva:čių, 
kuri<^ atneštų į tokius viengungiškus na
mus šilumą ir norą iš fabriko skubėti į 
namus, o ne į karčiamą. Prailgę tremties 
metai sendina mūsų viengungius, kui ie 
vis dar nepraranda vilčių susirasti savo 
tautos mergaitę — gyvenimo draugę. Tai 
nepaprastai opus klausimas, kuriam, at
rodo, sunku besurasti vaistą. Todėl ne vie 
nas jų, arčiau susipažinęs su vietos ang
lėmis, nebetenka kantrybės ir jas veda, 
nes kaip bekalbėtume, viengungio įsigyti 
namai tikrai dvelkia „pustyne“, kai jū^ 
nėra moters rankų.

Kai Derbyje viename bare prisėdau 
prie šešetuko viengungių stalo, jie visi 
mielai „piršlį“ nuvaišintų iki „filmo nu
trūkimo“, jei jis patartų, duotų lietuvai
tės adresą, kuri sutiktų su jaig susiraši
nėti, o vėliau, susipažinus, ir prie alto
riaus nueitų. Deja .kandidačių labai ma
ža, o vyrų su namais ir su paruoštais mie
gamaisiais, nepalyginamai daug.

Aštuonerių metų tremties gyvenimas 
jau yra palikęs mūsų tautiečiams tam tik
rą antstpaudą. Viena ryškiausių tokių žy
mių — apatija. Kai kas, teisindamasis, 
tvirtina, kad tai šio kratšo oro įtaka... 
Antra, žymiai didesnė rykštė — girtuok
liavimas. Kiekviena lietuvių kolonija turi 
tam tikrą skaičių vyrų, kurie jau sunkiai 
bepagydomi nuo šio įpročio. Tokių vyrų 
„turtas“ nepadidėjo nė vienu skatiku, ko
kį jie atsivežė iš Vokietijos stovyklų, o ne 
vienas dėl nuolatinio girtavimo yra įklim
pęs iki ausų skolose. Tai specifinė lietu
vių „kasta“, apie kurią, prie progos, rei
kėtų atskirai pakalbėti. Ačiū Dievui, kad, 
palyginus, visiškai nusigėrusių lietuvių 
nėra jau toks didelis procentas, kurių atei 
tis yra tamsi, kaip rudens naktis.

Aitvaras

Visus poeto Antano Miškinio kūrinius 
Terra išleidžia vienoje knygoje. Rinkinys 
bus pavadintas „Eilėraščiais“. Rinkinį 
spaudai parengė ir įžangą jam parašė J. 
Aistis.

ŠVEICARIJA PRANCŪZIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

1955 m. vasario 19 d. Paryžiuje, 61, rue 
Madame, Paris (6-eme), Paryžiaus ir ar
timos apylinkės lietuviai iškilmingai mi
nėjo Vasario 16-tos Šventę.

Programoje: Prof. D-ro J. Ereto paskai
ta tema: „Žvilgsnis praeitin — žvilgsnis 
ateitin.“

Tarė žodį Lietuvos Atstovas Prancūzi
joje Dr. Stasys Bačkis ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Prancūzijos Krašto 
Valdybos Pirmininkas Eduardas Turaus
kas.

Muziko p. Užpuolevičiaus vedamas cho
ras padainavo lietuviškų dainų ir meni
ninko p. Mončio vadovaujama mėgėjų 
grupė pašoko tautinių šokių.

Padeklamavo p-lė Sirtautaitė.

PR. L. B. KRAŠTO VALDYBOS 
1954 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės pir 
mosios Krašto Valdybos sąstatas buvo 
toks: pirmininkė — O. Bačkienė, vicepir
mininkas — kun. Dr, F. Jucevičius, iždi
ninkas — A. Michelevičius. ši valdyba 
atliko visą adminisiracinį-juridinį Pr. L. 
B. legalizavimo darbą. Lietuvių Šalpos 
Draugija, Prancūzų valdžios įstaigų leidi
mu, buvo perorganizuota į Lietuvių Ben
druomenę Prancūzijoje. Šis patvarkymas 
buvo paskelbtas Journal Officiel 1954 m. 
vasario 6 d.

Krašto Valdyba atlikusi Lietuvių Ben
druomenės kaip organizacijos legalizavi
mą ėmėsi tvarkyti jos vidaus persiorga
nizavimo reikalus. Ji buvo išsiuntinėjus! 
keletą aplinkraščių organizavimosi, iždo 
bei tautinių įnašų klausimais ir sudarė 
Lietuvių Bendruomenės apylinkes bei se
niūnijas: Nord, Pas de Calais, Nilvange, 
1‘Hopital, Rouen, Villerupto, Calvados, 
Strasburgo, Muhlhouse ir centrinė Pary
žiaus. Trūkstant inteligentų provincijoje 
apylinkėms buvo gana sunku veiklą vys
tyti bei sudėtingesnius uždavinius atlikti.

Krašto Valdyba, ryšium su beblėstnčia 
lietuvybe, pramatydama, kad vargo mo
kyklų Prancūzijoje realizavimas sunkiai 
įmanomas, jieškojo kitų būdų lietuvybės 
ugnelei jaunojoje kratoje palaikyti. Tuo 
tikslu ypačiai susirūpino skaitlingomis 
šeimomis, kurių surado apie 25 ir jas, ge
rų žmonių pagalba, aprūpino vaikų laik
raštėliais bei tautinio auklėjimo klausimą 
liečiančiomis knygomis.

Per šiuos metus lietuviškos spaudos 
skaitymas stipriai padidėjo ir centrinė bib 
lioteka praplėsta ganą vertingomis kny
gomis bei užsakyta Enciklopedija, Litera
tūros Metraštis etc. Kr. Valdyba jau buvo 
pradėjusi rūpintis ir meno paroda tik ji 
susitrukdė ryšium su Laisvosios Europos 
Delegato p. Roger Bull išvykimu.

Krašto Valdyba buvo suruošusi Baltru
šaičio ir Milašiaus minėjimą, Vasario 16- 
tą su menine programa, Naujus Metus, 
Motinos Dieną ir t.t. Tautinių šokių gru
pė globojama Studentų Sekcijos gražiai 
pasirodė Sorbonoje Tarutautiniam Folklo
ro Festivalyje, taip pat meninėje progra
moje kurią ruošė Centro ir Rytų Europos 
Kovotojų organizacija bei kituose pobū
viuose.

Krašto Valdybai rūpinantis Paryžiuje 
įvyko 1954 m. liepos mėn. 10-12 d.d. Eu
ropos Bendruomenių Atstovų suvažiavi
mas ir tam reikalui ji buvo išsirūpinusi 
specilias lėšas, kad galėtų atvykusiems pa 
dėti. Su latviais ir estais bendradarbiavi- 
masLbuvo ypatingai intensyvus. Buvo ruo
šiami mėnesiniai bendruomenių susitiki
mai ir kartu iškilmingai paminėta Balti
jos Santarvės sukaktis. Taip pat kultiva
vo santykius su kitų tautų komitetais.

Iždo padėtis, šios Valdybos rūpesčiu, 
gerokai pašokėjo. Turto 1954 m. įsigyta 
už 13.000 fr. Pašalpų suteikta pagalbos 
reikalingiems lietuviams 59.047 fr. Parem
ta ĮJetuvių Katalikų Misija. Be to, rūpin
tasi Vasario 16 Gimnazija, „Europos Lie
tuviu,“ Vydūno reikalu etc... Didelę padė
ką Kratšo Valdyba reiškė Lietuvių Šal
pos Draugijai .kuri persiorganizuodama į 
Bendruomenę ir savo iždą jai perleido, 
bei jos išrūpintą Laisvosios Europos Ko
miteto paramą.

PRANEŠIMAS DARBO KORTELIŲ 
PRATĘSIMO BEI GAVIMO REIKALU

Įsigaliojus Prancūzijoje Tarptautinei 
Konvencijai, liečiančiai tremtinių (refu
gees) padėtį, kompetentingos Prancūzijos 
įstaigos taiko kai kuriuos sakytoje kon
vencijoje numatytus palengvinimus. Ta ' 
proga prisimintina, kad ir senieji lietuviai 
emigrantai Prancūzijoje gali gauti pabė
gėlių statusą.

Be socialinės globos klausimų, minėtoji 
konvencija pramato ir darbo reikalais 
lengvatų. Ryšium su tuo, visi lietuviai, iš
gyvenę Prancūzijoje virš trejų metų, ku
rie dar neturi nuolatinės Darbo kortelės, 
galiojančios visam laikui ir visoje Prancū 
zijos teritorijoje — gali tokią kortelę gau
ti.

Tokiai nuolatinei Darbo kortelei gauti 
sąlygos yra šios:

Reikia kreiptis su prašymu į tą pačią 
įstaigą, kuri interesantui yra išdavusi pas 
kutini kartą Darbo kortelę, t.y. į Direc
tion Departamentale de Travail et de 
Main-d‘oeuvre (vietos departamento); 
prašyme reikia nuroyti:

I. Carte dTdentite numerį, išdavimo 
ivetą ir laiką bei galiojimą; ypačiai reikia 
nurodyti atvykimo Prancūzijon laiką:

II. Carte de Refugie numerį, išdavimo 
laiką (ji gaunama Office Francais de Pro
tection des Refugies et des Apatrides, — 
7, rue Copernic, Paris 16-eme;

III. turimos Carte de travail numerį, iš
davimo vietą bei laiką ir galiojimo laiką.

Tai atlikus, reikia prašyti nuolatinės 
Carte de Travail, galiojaničos visai Pran
cūzijos teritorijai bei visokiam darbui.

šis dalykas ypačiai svarbus apsispren- 
dusiems pasilikti Prancūzijoje. Norin
tiems emigruoti į USA, panašios Darbo 
kortelės turėjimas eventualiai gali pakenk 
ti, kain kenkia Carte de Sejour de Resi
dent Privilegie ta prasme, kad netenkama • 
pirmenybių emigruoti į USA.

(pas.) Dr. S. Bačkis 
Lietuvos Atst. Prancūzijoje

...... -i-i-..".'.

VASARIO 16-sios MINĖJIMAS 
ZUERICHE

Šveicarijos lietuviai Vasario 16-sios mi 
nėjlmui susirinko vasario mėn. 26 d. Zue- 
rich'e. Lietuvių ir šveicarų vėliavomis pa 
puoštoje salėje susirinko ne vien tik 
Zuerich‘0 apylinkėje, bet ir tolimesnėse 
vietovėse gyveną i.etuviai, lietuvių bičiu
liai šveicarai, spaudos atstovai, latvių, es
tų ir lenkų delegatai.

Minėjimą atidarė Krašto Valdybos Pir
mininkas A. Paulaitis. Savo žodyje trum
pai priminė Lietuvos bei kitų dviejų Pa; 
baltijo kraštų kryžiaus kelius ir kovas už 
laisvę.

Minėjimo kulminacinis punktas — prof. 
J. Ereto kalba. Tenka priminti ir drauge 
džiaugtis ir didžiuotis, kad prof. Eretas 
yra tapęs ir likęs lietuviu dvasioje.

Įspūdingoje, iš sielos gelmių sklindan
čioje kalboje prof. Eretas gyvai pavaizda
vo Lietuvos praeitį, josios didingus žy
gius Viduramžių laikotarpyje, josios reikš 
mę ir josios nuopelnus Vakarų pasauliui. 
Susirinkusiesiems atgimė didinga Lietu
vos valstybė, besigrumianti su totoriais, 
serbais ir kitais Europos, drauge ir vaka
rų pasaulio, priešais. Slinko vienas po ki
to meno bei kultūrds paminklai, mokslo 
įstaigos, laimingi 20 metų laisvės gyveni
mo, kultūrinė bei socialinė pažanga.

„Mes susirinkome šiandien švęsti ne 
laidotuvių, bet suėjome, kad pareiškus so
lidarumą bei stipriai paspausti vienas ki
tam ranką“.

Kalbėtojas pabrėžė, kad emigracija nė
ra prakeikimas, bet daugiau malonė, jei
gu ją tik pajėgiama įžvelgti. Ankstyves
nieji emigrantai, kurie bėgo nuo caro re
žimo, sukurė ir atgaivino Lietuvą. Šiosios 
emigracijos uždavinys yra nė kiek nema
žesnis už anosios. Tačiau be šios, viešo
sios, emigracijos yra dar kita emigraci
ja — tyli emigracija tėvynėje pasiliku
siųjų, kurie visomis savo sielos jėgomis 
priešinasi svetimajam režimui ir lieka iš
tikimi šventiesiems tėvynės idealams. 
Yra emigracija, kurion išvyko tie, kurie 
tėvynės miškuose su ginklu rankoje prie
šinasi užgrobikui. Tokia tauta negali mir
ti! Laimingos tautos greitai žūsta, kovo
janti tauta gyvena ir gyvens amžinai!

Po prof. Ereto kalbos lietuvius sveikino 
minėjime dalyvavę min. Lozoraitis, VLI- 
Ko atstovai, orei. Šaulys, Vokietijos Kraš 
to V-bos pirmininkas Zunde, raštu Pran
cūzijos lietuviai, per prof. Eretą.

Tolimesnėje piagtamoje lietuvaitės: Do 
ra Thoma-Mašalaitė ir J. Stasiulienė su
dainavo duetą, estė Fleig padeklamavo 
estų eilėraštį — „Kario motina“ ir jauna
sis Šveicarijos lietuvis Algirdas GegecKas 
padeklamavo lietuviškai ir padainavo 
šveicarų dialektu.

Tenka pažymėti, kad minėjime dalyva
vę keturių didžiųjų Zuerich'o dienraščių: 
„Neue Zuercher Zeitung“, „Neue Zuer- 
cher Nachricheten“, „Tagesanzeiger“ ir 
„Die Tat“ korespondentai savuose laikraš 
čiuose plač.ai ir gražiai aprašė šį minėji
mą. Štai kelios aprašymų ištraukos:

„Neue Zuercher Zeitung" „Tempera
mentingas kalbėtojas (prof. E.) savo kal
boje pajėgė klausytojams patiekti klaidą, 
kurią padarė vokietis istorikas Leopold 
von Ranke, savo istorijoje pamiršdamas 
Lietuvos nuopelnus.“

„Nepriklausomojo gyvenimo laikotarpy
je Lietuva parodė sugebėjimą kultūringai 
gyventi ir savarankiškai valdytis. Su dai
nomis, sveikinimais, lietuviškų vaizdų ro 
dymu baigėsi ši kukli, tačiau savo pap
rastumu didinga šventė.“

„Neue Zuercher Nachrichten“ „...šian
dieninė lietuviškoji emigracija, kuri ap
ima daugumą lietuviškosios inteligentijos, 
turi savo užduotį. Jie privalo laisvės ide
alą savo sieloje ir toliau puoselėti. Tie, 
kurie pavergtame krašte liko, laukia ir 
tikisi jųjų darbo talkos tais pagrindais, 
kuriuos jie, tėvynėje, stato. Ateis diena, 
kada ir vėl Pabaltyje plevėsuos laisvės 
vėliava.“

„Tages Anzeiger“ „...toji viduramžio Pa 
baltijo valstybė, vakarams suteikė ir ga
rantavo laisvę, josios šešėlyje ir apsaugo
je vakarai galėjo dirbti ir klestėti kultū
riniame gyvenime“.

, Die Tat“ ....Šio vakaro prof. Ereto
kalba suteikė gilius pergyvenimus. Jis pa
lygino lietuvių emigrantus su Dante ir ki
tais didžiaisiais. Prof. Eretas kalbėjo ir 
vakarams, pabrėždamas, kad vakarų civi
lizacijos augimas šimtmečių bėgyje buvo 
galimas vien tik todėl, kad šios Pabaltijo 
tautos, siekdamos laisvės, sudarė stiprią, 
nepalaužiamą užtvarą mongolų invazijai 
— nuo Baltijos jūros per Lenkiją, Vengri
ją, Serbiją ir Graikiją, šiam apsaugos 
tvenkiniui vakarų Europa už tai nėra pa
dėkojusi. Ji, vakarų Europa, šiuos kraštus 
pamiršo. Apgailestaujama, kad šios kal
bos neturėjo galimybių pasiklausyti pla- 
tesnioji visuomenė.“

ap

VOKIETIJOS RYTŲ ZONOJE 
TRŪKSTA MAISTO PRODUKTŲ

„Frankfurter Abendpost“ praneša, kad 
dabartinis maisto produktų trūkumas So
vietų zonoje, anos zonos spaudos praneši
mais, gyventojų tarpe sukėlė baimės ir 
jie pradėjo pirkti juos didesniais k'ek'r’s 
ir sudar'nėti sau atsargas. Esą, pav. Le; 
žige visi miltai išpirkti.

AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS
Nenuilstamo gimnazijos rėmėjo ir talki

ninko P. Gulbinsko vadovaujamas Gimna
zijai Remti Komitetas Čikagoje pervedė 
pakartotiną anką

450 dol.
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Archi

tektų Sąjungos Centro Valdyba pervedė 
per B.V. Galinį

423 dol.
Lietuvių Sąjungos „Ramovė“ Bostono 

Skyriaus Valdyba per p. Kubilių
100 dol.
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PLUNKSNAGRAUŽIO 
= UŽRAŠ AI =

Šiais metais ,dirbdamas ir gyvendamas 
Londone, turėsiu progos pamatyti vieną 
žymiausių šios salos lietuvių gyvenimo 
Jvykį — gerųjų iš geriausių DBLS atsto
vų metinį sąskrydį. Atsimenu, kai gyve
nau gilioje provincijoje, per skyriaus su
sirinkimą visada įgaliodavome atstovą, 
kad jis, atvykęs suvažiaviman, nesigailė
tų pipirų tam centrui. Dabar išgirsiu, 
kaip tie atstovai įvykdo skyrių narių pave 
dimą. Prie dabartinės lietuvių vienybės ir 
nesusiskaldymo, tikiuos, kad šis atstovų 
suvyažiavimas praeis žymiai sklandžiau, 
negu tai buvo praeityje, juo labiau, kad 
Sąjungos finansams šiek tiek susicukra- 
vojus ir „E. Lietuvio“ kiaurą maišą aplo
pius, šių metų suvažiavimo atstovams ne
beteks klauptis ant kelių prieš Bajoriną, 
prašant pasilikti pirmininku, nes, kaip 
girdėjau, kandidatų pirmininkus, neskai 
tant manęs, dar septyni. Girdėjau, kad 
netrūksta kandidatų ir į žemesnio rango 
postus — namų direktorius. Nelaimei, ne
spėjau savo formano paprašyti užpildyti 
anglų kalba reikiamo formuliaro, ko gera, 
po šv. Juozapo prie šluotos koto galėčiau 
prisikabinti šitokią vizitinę kortlę: Sir 
Plunksnagraužis, Direktor of Lithuanian 
House Ltd. Ir kas mūsų, tremtyje gyven
damas, nenorėtume turėti direktoriaus ti
tulo?!

Jei kuris dėl kuklumo ar žmonos įbau
gintas ir atsisako, tai paskui vis vien per 
visus metus naktimis neužmiega dėl 'to 
prarasto titulo. Gal, sakau, per neapsižiū
rėjimą redaktorius paskutinių eilučių ne- 
nubrauks, tada, kaip mums įprasta, pas
laptingai sakant, prašau gerbiamųjų -ak
cininkų neužmiršti ir mano kandidatūros, 
nes tik aš vienas esu tikras demokratas 
ir žinau visas paslaptis ir būdus, kaip ves 
ti tos bendrovės reikalus, kad ateityje, 
Jums, gerbiamieji akcininkai, būtų išmo
kami tokie dividendai,, iš kurių, ubagvną 
įsigiję, galėtume ramiai ir be vargo savų
jų tarpe gražiai ir sočiai baigti ten savo 
amželį, kaip ir dera tremties vargus iš- 
kentusiems, ir tėvynei nusipelnusiems 
tarpusavio kovoje nusiplūkusiems už mū
sų pavergto krašto laisvę.

»
Jei per visuotinį DBLS suvažiavimą 

gausiu progos pakalbėti, tai atkreipsiu 
atstovų dėmesį, kad „E. Lietuvis“ reda
guojamas be jokios politinės linijos. Ši
toksai laikraščio vedimas labai kenkia vi
sų mūsų bendrajam tikslui. Iš šio laikraš
čio skilčių negalima susigaudyti, kuri po
litinė srovė yra toliausiai nužengusi va
davimo darbe, kuri atsilikusi ir kuri pra
lenkusi iš kairės, kuri, taip sakant, ver
žiasi į priekį iš dešinės. Iš nepartinės 
mūsų spaudos žinome, kad politinis lietu
vių gyvenimas verda ir net jau per kraš
tus bėga, tuo tarpu „E. Lietuvis“, mūsų 
aukomis išlaikomas, iki šiolei neatkreipė 
rimtesnio dėmesio į gyvybinius tremties 
gyvenimo politinius reiškinius, nuo kurių, 
kaip kiekvienas gerai žinome, priklauso 
mūsų krašto išvadavimas, žodžiu, delega
tų pareiga priremti prie sienos „E. Lietu
vį“, kad po suvažiavimo jame atsispindė
tų lietuvių tremtinių vidaus politinis gy
venimas, taip gražiai suvienijęs visų pa
žiūrų lietuvius bendrajam tikslui, žodžiu, 
busimieji leidėjai turėtų nustatyti mūsų 
savaitraščiui politinę liniją, tada, savai
me atsirastų ir daugiau skaitytojų, nes, 
kaip žinome, lietuviai nuo senų senovės 
yra politikos mėgėjai.

*
Viena gerai pažįstama Vasario 16 Gim

nazijos auklėtinė parašė atviruką, kuria
me prašo naanęs atsiųsti jai ir jos bendra
bučio draugėms kokį nors politinį vado
vėlį. Girdi, po vienos politinės paskaitos, 
joms netiek rūpi mokslas, kiek lietuvių 
emigrantų politinis gyvenimas. Aičū Die
vui, kad Gimnazijos auklėtojai iš anksto
mūsų atžalyną parengia tiems sunkiems 
uždaviniams, kurie jo laukia ateityje. Ma
tyt, kad mokslo programoje numatyta, 
jog tremtis dar negreit pasibaigsianti, nes 
gimnazistų politnis švietimas yra būtinas 
reikalas vienybės išlaikymui tremties lie
tuvių gyvenime. Reikia laukti, kad netoli
moje ateityje gimnazijoje bus įsteigta po
litinė krepšio komanda, nes po teoretiniu 
pamokų, turėtų būti mūsų ateities veikė
jai ir praktikoje treniruojami.*

Vis dažniau gaunu skaitytojų laiškus, 
kurie šitaip užadresuoti: Mr. Plunksna
graužis, London, Lithuanian House... (Pa
galvokite, kaip anglas — patšininkas iš
tartų mano vardą, jei tai jam būtinai rei
kėtų!). Džiaugiuos, kad man parašo, nes iš 
to darau išvadą, jog mano užrašuose skai 
tytojai ne save, bet savo kaimynus įžiūri.. 
Jei būtų priešingai, tikiuos, nerašytų. Ta
čiau, neperseniausiai, gavau vieno skaity- 
tojo-os melsvą laiškelį, kuriame nedaug, 
bet šitaip reikšmingai parašyta: „Jei bent 
dar kartą Tu, Plunksnagraužį, paliesi ma
no reikalą, tai mirties neišvengsi“... Laiš
kelyje yra dar keli stipresni išsireiškimai, 
bet juos palieku ateičiai, nes iki šiol ne

buvau gyvubės apsidraudęs. Dabar jau vi 
sus formų blankelius užpildžiau ir mano 
gyvybė yra apdrausta firmoje, kuri sva
rus skaito milionais. Šitaip apsidraudęs, 
galiu ne tik apie eilinius skaitytojus para 
šyti, bet ir apie patį redaktorių.*

O apie jį man iš Derby šitaip parašė:
„Tuo metu, kai mes, derbiečiai, susirin

kome rinkti atstovus i DBLS suvažiavi
mą, atvykęs viešnagėn Daunoras, nusilei
do apačion kur keli lietuviai, linkę dau
giau į opoziciją, gurkšnojo alutį. Svetys 
prisėdo nekviestas prie jų staliuko ir ėmė 
agituoti vyrus, kad jie būdami susipratę 
demokratai, nesileistų vedžiojami už no
sies ir neitų į „fašistų“ susirinkimą, kur, 
suprantama, bus kalbama apie fašistinės 
emigrantų spaudos rėmimą, vienybę ir 
apie kitus amerikiečių karo kurstytojų 
klausimus. Taip pat pirmoje eilėje jis ra
gino neskaityti „E. Lietuvio“ ir kitos už 
amerikiečių pinigus leidžiamos tremtvj^ 
spaudos... Alų gurkšnyje vyrai viens po 
kito išskubėjo susirinkiman su nenanrąs- 
ta žinia, kad baran atsilankė bolševiku 
agentas... Laimei, kad greit viskas paaiš
kėjo, kas tas „agentas“. Tik susirinkimui 
pasibaigus, „agitatoriaus“ aukos, nusive
dė redaktorių į tą patį barą ir taip išdės
tė:

— Dižaukitės kad mes buvome vos po 
pirmąjį alaus kaušą išmetę, kitaip jūsų 
atkalbinėjimas neremti lietuviškos spau
dos ir neiti į lietuvių susirinkimus būtų 
pasibaigęs mažų mažiausiai nuovadoje, o 
prie geresnių aplinkybių ir laidotuvių 
biure“...

Kaip matome, nors ir yra lietuvių, ne
skubančių į susirinkimus, tačiau jie yra 
apdairūs ir su raudonaisiais agentais 
greit pasirenge susidoroti. Laimei, šį kar
tą viskas baigėsi pokštu, nes ir buvo pok
štas, nors aš nieko prieš, jei Daunorui ir 
būtų kiek kailį išpėrę...

APIE VĖŽIO LIGA
Skelbiame „Drauge“ antiktas Dr. Al. 

Račkaus pastabas apie vėžio ligą. Mums 
ypač bus svarbu žinoti, pasvarstyti ir sa
vo labui atkreipti dėmesį į šią žmonijos 
rykšte, kuri negailestingai plaka ir mus.

Seniau daugiausia lietuvių mirdavo nuo 
tuberkuliozės, plaučių uždegimo, peraugš- 
to kraujo spaudimo ir įvairių infekciniu 
ligų. O dabar daugiausia lietuvių miršta 
nuo įvairių širdies ligų, apopleksijos ir 
nuo vėžio.

Mano apskaičiavimu, iš 650 lietuvių vie 
nas miršta nuo vėžio. Ir atrodo, jog skai
čius mirimų nuo vėžio lietuvių tarpe ne
mažėja, bet didėja. Tad vaizdas gana liūd 
nas. Taip neturėtų būti. O ar galima tos 
baisios vėžio ligos išvengti? Taip, galima, 
labai galima!

Reikia ir tai pastebėti, kad lietuvių dau 
giau miršta nuo vėžio, negu vokiečių, šve- 
vėžiui įsiėsti — įsigalėti: lietuviai pamėgs- 
du ar anglų tautybės žmonių. Kodėl? O 
dėl to, kad lietuvių gyvenimo įpročiai su
daro palankias sąlygas vėžiui atsirasti ir 
ta ir įpranta valgyti sūriai, karčiai karš
tai. Jei lietuvis sriuobia kopūstus, tai 
sriuobia karščiausius: jei pripranta prie 
kavos, tai geria stipriausią; jei pripranta 
prie Snapso, tai geria ko stipriausią ir ko 
daugiausia; jei įpranta prie pipirų, tai 
pipirina valgius „macniausiai“, mat čia 
pipiru nestinga; o jei jau įpranta valgyti 
sūriai, visur vartoja druskos tiek daug, 
kad beveik ir sūrią silkę sūdvtų. Taigi ka
da lietuvis netenka valios suva'dvti savo 
gomurio pamėgimus ir gomuriniai įpro
čiai pavergia lietuvį, tuomet beveik gali
ma pranašauti, jog tą lietuvį vėžvs suės. 
O antra priežastis, kodėl lietuvių daugiau 
negu kitų tautybių žmonių miršta nuo vė
žio, tai kad dauguma lietuvių nepaiso ir 
nesupranta, kaip nuo vėžio gelbėtis kol 
dar nepervėlu.

Reikia ir tai pastebėti, kad vėžiu serga

„Europos Lietuvio“ foto korespondento vizija apie šį šeštadienį įvykstantį DBLS-gos 
visuotinį narių sąskrydį Londone.

KUR DIRBA
Dauguma mūsų, čia Vokietijoje palik

tųjų, yra „emigravę“ į Jungtines Ameri
kos Valstybes, Kanadą, Australiją ir ki
tus kraštus jau net po 4-5 kartus. Kiti, 
stipresniųjų nervų, dar ir dabar dar kar
tą mėgina emigruoti. Deja, kiekvienu at
veju jų emigracija baigėsi vienos ar kitos 
emigracinės stovyklos gydytojo kabinete, 
kur buvo rūšiuojami ir atrenkami tinka
mi ir netinkami. Ir mažiausia juoda dė
mė plaučiuose sudarė nenugalimą emig
racijos kliūti. Ir grįždavome atgal į am
žinos atminties DP stovyklas, parsivežda- 
mi užantyje tik po gerą saują mums pri
bertų DDT miltelių atminčiai. Dabar spau 
doje mes dažnai esame vadinami „liku
siais Vokietijoje“. Tai neteisinga, nes mū
sų dauguma esame „paliktieji Vokietijo
je“, bet ne patys „likusieji“. Paliktieji 
prieš mūsų norus ir valią, neatsižvelgiant 
ir į dabar dar neužgęsusias tuščias mūsų 
svajones išemigruoti ten, kur dauguma 
mūsiškiu įsikūrė, gavo gerai apmokamus 
darbus ir pasijuto vėl pilnateisiais ir nor
maliais žmonėmis.

Prisimenant mūsų patirtus nusivylimus 
emigracinėse stovyklose, prisimenu vieną 
laisvosios Lietuvos vaizdą. Ten atostogas 
paprastai praleisdavau tėvo ūkyje ir pa
dėdavau jam dirbti visus ūkio darbus. 
Kartą su tėvu vežėme parduoti 10 beko
nų į „Maisto“ bendrovės supirkinėjimo 
punktą šienlaukio stotyje. Tie bekonai 
buvo supirkinėjami eksportui — „emigra
cijai“ į užjūrio kraštus. Kaip mus čia gy- 
dvtojai. taip lygiai Lietuvoje mėsininkai 
sunirkinėiimo punktuose bekonus rūšia
vo, nes bekonų pasiūla buvo perd'delė. 
V’si mūsų bekonai buvo vienodai gražūs, 
visu jų mėsa turėjo būti vienodai gardi, 
nes tuo pačiu pašaru šerti, tačiau rūšiuo
tojas devynis pr’ėmė, o dešimtąjį liepė 
keltis atgal į vežimą ir vežtis į namus:

— Šitas turi juodą dėm° ant ausies ir 
eksportui netinka, paaiškino rūš’uoto- 
ias, rodvdamas pirštu į pupos didumo 
juoda dėme v;enos ausies odoje.

Rūšiuotojai į derybas nesileido, tai isi- 
dėiome atmestai’ atgal į vežimą ir už ki
lometro pasibaigusioje vežimų eilėje apsi
sukę stojome vėl iš naujo į eilę, nes atsi
tiktinai radau savo kišenėje spalvota pai
šeli ir su juo man tą dėmę ant ausies oa- 
vvkn puikiai užtušuoti. Ir bekonas liko 
priimtas net į pirmą rūši. Manau, kad 
kai io mėsą užsienyje nusrvčiams valgė, 
ii buvo Iveiai eardi. kaip ir tų, kurie dė
mės neturėjo. Deja, mes savo dėmių plau
kiuose užtušuoti negalėjome jokiais pieš
tukais ir buvome palikt5 Vokiet'joie, kaip 
silnnos sveikatos ir netinkami darbui.

Mūsų rūšiuotojams prireikė darbininkų 

dažniau miestų gyventojai, o ūkininkai 
rečiau. Mat miestelėnams yra daugiau 
progų civilizuotiškiau pasivaišinti.

Vėžio reikia vengti. Su vėžiu reikia stro 
piau kovoti negu su gaisru. Jei žmogus 
vėžį neužmuša, tai vėžvs žmogų užmuša. 
Ugnį lengviau užgesinti, jei laiku paste
bima, pirm negu išsiolėtoja į didelį gais
rą. Ta:p ir su vėžiu. Vėžys yra išgvdomas, 
jei liga yra atpažinta gana anksti ir tuč- 
tuniau gydoma. Kai jau pervėlu, tai nuo 
vėžio išsigelbėti nėra galimumo, tuomet 
tenka baisius skausmus kentėti ir mirti.

Kol jaunas esi, mielas lietuvi, nekvai- 
liok ir žinok, nuo ko vėžio liga atsiran
da. Kai sulauksi pusamžio, tai budėk ir 
stebėk, ar kartais neatsiranda vėžio pra
dai. Daugiausia pas pusamžius ir senyvus 
žmones vėžys atsiranda.

Jei atsiranda kur nors koks gūželis ar 
nepaprastai atrodanti „karpa“, arba jei 
apgamai pradeda keisti savo išvaizdą, ar
ba jei atsiranda kur nors žaizdelės ir per 
keletą savaičių vis neužgyja, tai tuoj eik 
pas daktarą ir pasitikrink, ar tai nėra 
vėžio pradžia. Jei pas moteris mėnes’nės 

yra netvarkingos arba jei po klimakte- 
rijos srutos vis sunkiasi, tai gali būti, jog 
tai vra vėžio reiškiniai. Arba jei ant lie
žuvio, ar ant lūpos, ar burnoje atsiranda 
ir greit nepranyksta kokios nors pašiuru
sios dėmelės, tai . gali būti vėžio ženklai. 
Jei kam yra sunkoka maistą nuryti, arba 
perdažnai vidurius leidžia, ar skrandį 
maudžia, ar virškinimas krinka, ar gro
bą skaudą, tai nedelsiant reikia eiti pas 
daktarą, * nes tokie negalavimai kartais 
gali reikšti vėžio pradžią.

Reikia neužmiršti, kad anksti vėžį gy
dant, galima pagydyti ir nuo skaudžios 
mirties galima išsigelbėti. Delsimas nieko 
gero nežada. O kai jau pervėlu, tai nė 
įsigalėjusio gaisro neužgesinsi, nė įsigalė
jusio vėžio nepagydysi.

PALIKTIEJI VOKIETIJOJE
MŪSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO 

VOKIETIJOJE

sunkiausiems darbams prie kariuomenės 
Vokietijoje atlikti. Atmestieji stojo į dar
bą, nepaisydami savo juodų dėmių, ir dau 
gelis jų dirba jau 5-6 metus ir ilgiau, ir 
savo darbą atlieka lygiai taip pat gerai, 
kaip ir tie laimingieji, kuriuos iįsileido 
imigruoti JAV.

Ir iš tikrųjų, beveik vienintelė galimy
bė paliktiesiems Vokietijoje tremtiniams 
gauti darbą — tik Labor Service kuopo
se, prie amerikiečių arba anglų kariuo
menės dalinių. Daugumas kuopų yra skir
tos sargyboms prie kariškų postų eiti, da
lis kuopų įvairiems sunkiems fiziniams 
pakrovimo, iškrovimo ir kt. darbams at
likti, o mažiausiąją dalį sudaro techniki
nės kuopos — įvairioms mašinoms ir kt. 
techniškiems įrengimams aptarnauti. Jose 
visose darbas vienaip ar kitaip neleng
vas. Sargybas tenka nešti dienomis ir 
naktimis, paprastomis ir šventomis die
nomis, kaip gražiam orui esant, taip ir ly
jant ar sningant valandomis tenka išbū
ti su šautuvu sargyboje lauke. Sargybos 
keičiamos kas 4 valandos. Darbo kuopo
se tenka kasdien, išskiriant šventadienius, 
dirbti sunkų fizinį darbą — kilnoti įvai
raus sunkumo krovinius ir kt. Techniki
nėse kuopose tenka daugiausia laiko pra
leisti įvairių mašinų priežiūrai, jų valy
mui, aptarnavimui ir taisymams, o taip 
pat dažnai tenka išvykti kelioms ar ke
liolikai dienų su mašinomis į pratimus. 
Visuose kuopose per savaitę reikia ati
dirbti 48 valandas.

Yra pasklidusi nuomonė, kad kuopų vy 
rų atlyginimai esą labai geri, o ypatingai 
dabar, kai nuo š.m. sausio mėn. 1 d. juos 
pakėlė vidutiniškai dar 8-10 procentų, ir 
kad jie čia gyvena ir uždirba beveik taip, 
kaip ir mūsų išemigravusieji tautiečiai 
užjūriuose. Pažiūrėkime iš arčiau ir paly
ginkime su tais, kurie dirba vokiečiu įmo 
nėse (vokiečiai), ir dar dejuoja dėl per- 
mažu atlyginimų.

Didžiausias skaičius kuopose tarnaujan 
čiųjų vyrų yra trečiame pakėlimo laips
nyje — LŠ-3 (Pfc). Žemesniuose ir augė
lesniuose laipsniuose tarnaujančių žymiai 
mažiau, o dėl pavyzdžio ir pažiūrėkime 
kiek tame laipsnyje tarnaujantis kuopo
je vyras uždirba ir kaip jis uždirbtus pi
nigus sunaudoja. Nuo š.m. sausio 1 d., pa
kėlus atlyginimus, LS-3 (Pfc) laipsnyje 
tarnaujančiojo vyro mėnesinis brutto at
lyginimas yra 278.-DM. Su kiekvienu 
laipsniu augščiau prisideda vidutiniškai 
25-35 DM. Leitenantas gauna jau 540 DM 
brutto.

Vidutinis vokiečių įmonėse dirbančiųjų 
tarnautojų ir darbininkų mėnesinis atly
ginimas šitoks: vidutinio tarnautojo 
435,55 DM., pardavėjo — 346,- DM., kal
nų kasyklose dirbančiojo — 725 DM., me
talo pramonėje dirbančiojo — 582 DM., 
chemijos fabriko darbininkė moteris — 
300-450 DM. ir pan.

Pav., kuopoje jau tris metus tarnaujan
tis Petras turi augščiau minėtą LS-3 
(Pfc) laipsnį, yra vedęs, ž.mbna nedirba,- 
turi du vaikus žemiau 18 mt. amžiaus, 
šeima gyvena už 200 km. nuo darbovietės. 
Jo brutto atlyginimas 278 DM., nes čia 
mokama visiems vienodai, neatsižve’giant 
į šeimos padėti ar sudėtį. Pagal vokiečių 
įstatymus šitas atlyginimas skaitomas že
mu ir dėl to jį gaunantysis Petras nepri
valo mokėti jokių pajamų ar kt. mokes
čių, išskiriant tik 28 DM. Ligonių Kasai 
draudimo mokesčių. Tokiu būdu jis gau
na per mėnesį netto 250 DM., kurie išmo
kami jam per du kartus mėnesyje: 1 ir 15 
kiekvieno mėnesio dienomis, kaskart po 
125 DM. šiuos pinigus jis paskirsto šitaip:

48 DM. nuoma už butą (kambarys ir 
virtuvė) šeimai;

6 DM. elektros šviesa (šeimos_ bute);
25 DM. kuras (labai taupiai kūrenant 

— 5 cntn.);
2 DM. radio mokestis;

14 DM. viena kelionė (su 50 proc. nuo
laida) į namus ir atgal;

5 DM. bendruomenės mokesčiai, au
kos, rinkliavos ir kt.:

8 DM. Petro baltinių skalbimas ir tar
nybinių drabužių valymas;

7 DM. Petro batų taisymas, skutimo
si ir kt. tualeto reikm.;

15 DM. Tabakas (cigaretės perbran-
gios), laikraščiai, pašto ženklai 
ir kt. smulkesnės Petro išlaid.;

30 DM. Žmonai ir 2 vaikams švaros pa
laikymo priemonėms, batams 
pasitaisyti, kartais kokias koji 
nes ar kt. smulkmenų nusi
pirkti.

90 DM. žmonai ir 2 vaikams maistui, 
atsieit kiekvienam asmeniui 1 
DM; į dieną. 

250 DM. sudaro visą gaunamą mėnesinį 
atlyginimą.

Išvadoje — ir šeimos maistui permažai, 
nes maistas labai brangus. Paprasčiausi 
pietūs restorane kainuoja 3 DM., pusry
čiai — 2 DM., vakarienė — 2,5 DM. vie
nam asmeniui. Vokiečių šeimininkės skai 
tomos nepaprastai taupiomis, bet ir jos 
tvirtina, kad už 3 DM. trijų asmenų šei
mą per diena išmaitinti sočiai negalima. 
Už tai nenuostabu, kad tiek daug čia var
tojama pigaus margarino, vietoje sviesto, 
tiek daug bulvių, vietoje duonos ir mėsos.

Vienintelis išganymas kuopose dirban
čiojo vyro yra tas, kad jis pats darbovie
tėje gauna nemokamą maistą, darbo dra
bužius ir kareivinėse lovą miegoti. Jeigu 
šitų priedu negautų, joks vedęs ir turįs

PLAUKIKAS IŠ PRIEVARTOS
Makrelė yra labiausiai nepavargstanti 

žuvis. Be pertraukos, dieną ir naktį, ji ke
liauja didžiausiais okeanų vandenimis, 
bet tai daro ne dėl to, kad būtų sportinin 
kė, bet tik dėl to, jog tik plaukdama gali 
kvėpuoti. Savo vaikystėje makrelė gali 
kartais pasilsėti, bet suaugusi negali sau 
to pavelyti, nes tuojau užtrokštų. Jos 
kvėpavimo organai yra taip įrengti, jog 
reikalauja nuolatinio vandens priplauki- 
mo, kad tuo būdu kraujas gautų pakan- 
komą kiekį deguonio. Makrelės dienos 
metu plauko dideliais būriais, o naktimis 
suskyla į mažesnius būrelius arba net pa
vieniui keliauja.

iš savo uždarbio negalėtų išmaitinti savęs 
šeimą vyras negalėtų kuopose dirbti, nes 
ir savo šeimos. Viengungių padėtis geres
nė, ir jie kurie taupesni, turi net šiek 
tiek sutaupų arba bent geresnių drabu
žių ar kt. daiktų įsigiję.

Ir vis dėlto, tenka tik džiaugtis, kad 
paliktieji Vokietijoje gali bent tokį darbą 
gauti, nes dirbantysis visad gyvena ge
riau už bedarbį. Tenka džiaugtis ir dėlto, 
kad nežiūrint nepavydėtinų darbo sąlygų, 
paliktieji Vokietijoje tremtiniai nesėdi 
rankas sudėję, noriaai stoja tarnauti į 
kuopas ir dirba, norėdami įrodyti, kad ir 
jie yra žmonės, norintieji ir galintieji 
dirbti, uždirbti ir gyventi. Dar daugiau, 
jų dauguma noriai aukoja įvairiems ben
druomenės reikalams, Vasario 16 Gimna
zijai, seneliams, vaikams, našlaičiams ir 
visiems, kuriems tik kur nors viena kita 
markė ar fizinė jų darbo jėga reikalinga. 
Ištverdami šitame darbe jie tik paryškino 
jiems kelią į emigraciją užkirtusių emi
gracinių įstatymų griežtumą ir stoką žmo 
niškumo pasaulyje. Jie įrodė, kad jie bū
tų ištesėję dirbti ir Amerikoje ar kitame 
krašte, jeigu jiems būtų buvę leista iš
vykti drauge su visais kitais jų artimai
siais tautiečiais.

Jeigu jiems būtų buvę leista šiandien 
dirbti lygiai tokio pat sunkumo darbą 
Amerikoje, ir jie jau būtų turėję ten savo 
nuosavus namus, gerai įrengtą butą, ma
šiną, drabužių ir pinigų atsargą, nes ten 
kiekvienas darbas žymiai geriau apmoka
mas.

Pasikalbėjus su kuopų vyrais aiškiai pa 
junti jų veržimąsi gyventi, dirbti, kad 
bent kiek užtikrinti sau ateitį. Deja, čia 
jiems skirta gyventi tik šia diena. Jie vis 
dar svajoja apie emigracija, apie kokį 
nors pasikeitimą, kuris leistų jiems pa
galiau kartą normaliau pagyventi. Kol 
dar čia tebėra mūsų tremties vadovau
jantieji organai, kaip VLIK'as, PLB 
KRAŠTO VALDYBA, BALF'as, RAUDO
NASIS KRYŽIUS ir kiti augštesnieji pa
vieniai mūsų tautos vyrai, jie raminasi ir 
guodžiasi jų buvimu Vokietijoje. Deja, 
paskutiniu laiku lietuvių spaudoje plačiai 
rašoma anie projektuojamą VLIK'o per
kėlimą į Ameriką, ir tas projektas nesu- ■ 
kelia juose nei džiaugsmo nei pasitikėji
mo. Ir prisimena man 1944 mt. liepos mė
nesio pabaiga Jurbarke. Saulėtą rytą Jur
barko Valstybinės Gimnazijos parke sto
vėjo poilsiui sunkvežimis, prikrautas daik 
tais ir keliais vyrais, kurių tada nepažino
jau .vykstančiais per Smalininkus i Vo
kietiją. Ėjau taku pro šalį ir vienas iš to 
sunkvežimio padavė man tuo metu Lie
tuvos pogrindyje spausdintą lapelį-atsi- 
šaukimą, kuriuo visi lietuviai buvome ra
ginami nebėgti iš Lietuvos, o liktis namie 
ir ginti savo kraštą iki paskutinio krau
jo lašo. Jie gi išvažiuoją tiktai porai sa
vaičių į Vokietiją ir grįšią tuojau, kaip 
tik rusai bus atmušti. Ir tas lapelis-atsi- 
šaukimas buvo pasirašytas irgi, dabar 
gerai jau neprisimenu, kokio tai pogrin
dyje veikusio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto, kurių tada buvo daug ir įvairiais 
.vardais pasivadinusiu. Ar gali kitokį, is-__ pudį čia paliktiesiems^ sukelti ir VLIK o 
projektuojamas persikėlimas į JAV?

Mūsų gi, čia Vokietijoje paliktųjų liki
mas nesikeičia — kasdieninis gyvenimas 
sunkus ir pilkas, o į kitus kraštus išvykti 
visi vartai užrakinti ir užantspauduoti 
juoda plaučių dėme.

T. Mintus

BAIMĖ AR MEILĖ?

Patikimasis Gallup'o institutas surinko 
statistinius davinius iš viso JAV ploto 
apie tai, ką idealus vyras daro parėjęs iš 
darbo namo Gallup‘o statistika parodė, 
jog 62 pro?, vyrų dalyvauja namų ruošo
je, į kurią neįskaitomi darbai darže ir 
kieme, taigi padeda savo žmonoms tvar
kytis virtuvėje ir kambariuose. 40 proc. 
vyrų padeda savo moterims virti pietus 
ir bulves skusti. 33 proc. vyrų mazgoja 
indus popiet. Be to Gallup nustatė, jog 
kuo vyras kultūringesnis, tuo palankes
nis padėti savo žmonai namų ruošoje. Pa 
galiau juo JAV kuris rajonas yra labiau 
industrializuotas ir tirščiau apgyventas, 
juo jo vyrai pastoviau dirba namų ruo
šos srityje.

Bruselis. Belgijos karalienė Elžbieta, 
dabartinio karaliaus senutė ryšium su Šo
peno iškilmėmis, lankėsi Varšuvoje. Tuo 
jos žygiu buvo nepasitenkinimų, bet ji į 
tai neatsižvelgė. Komunistai ją priėmė 
gana iškilmingai ir, žinoma, neužmiršo 
pasireklamuoti.

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.
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