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Man yra labai malonu dalyvauti Jūsų 
metiniuose suvažiavimuose. Malonu dėl 
to, kad jie visuomet pasižymi darnia ir 
darbinga nuotaika. Linkiu Jums, kad ir 
šisai Jūsų suvažiavimas būtų rimtas, dar
nus ir praeitų gražioje nuotaikoje.

Jūs, gerb. atstovai, reprezentuojate stam 
bją dalį šiame krašte gyvenančių lietuvių, 
susidedančių iš įvairių pažiūrų žmonių, su
sijungusių į vieną bendrą organizaciją, kad 
būtų galima lengviau ir efektingiau siek
ti visiems bendrų, Sąjungos statute numa
tytų, tikslų. Sitai turint galvoje, yra pagei
dautina, kad visuose Jūsų darbuose bei 
nutarimuose atsispindėtų šis vieningumo 
idealas, kad visos Jūsų pastangos eitų šia 
kryptimi.

Mano giliu įsitikinimu, lietuviškas so’i- 
darumas ir vieningumas yra tikras kelrodis 
visiems mūsų darbams, kol mes tebėsame 
išeivijoje .Nes visi juk mes esame vieno ir 
to paties medžio atžalos ir šakos, nors at
plėštos nuo gimtojo kamieno, bet dvasia 

. suaugusio į vieną tautos medį. Išlaikyti 
tautinę, o drauge ir žmogiškąją, vertę gy
venant svetur, yra žymiai lengviau laikan
tis draugėje, nes kiekvieną paskirai vėtros 
lengviau sulaužo ir išblaško. Nemaža r 
jau turime žuvusių savo tautai; žuvus'' 
tik todėl, kad savo gyvenimo kelyje jie bu
vo vieniši, arba labai mažuose būreliuose 
ir nepajėgė atsispirti svetimos aplinkos vė
jams ir svetimų padangių audroms.

Dirbdami drauge, mes taip pat turime 
progą geriau įsisąmoninti, kad dalykai, ku 
rie yra mums visiems bendri, yra daug 
svarbesni už mūsų skirtingumus. Pagaliau, 
įpratę dirbti drauge su skirtingų pažiūrų 
žmonėmis, mes pastebime, kad ir tie taria
mieji mūsų skirtingumai tolydžio mažėja, 
nes šitokiu būdu mes išmokstame tvardy
ti savo individualumus. Taip ir turi būti, 
nes kitaip demokratinė santvarka būtų iš
statyta pavoiun virsti anarchija. Juk ir 
komunistai šitą jos esminę silpnybę pui
kiai supranta, tvirtindami, girdi,, demok
ratinė santvarka turinti savyje glūdinčią 
destrukcijos sėklą.

Metiniuose suvažiavimuose Jums tenka 
peržvelgti ir aptarti Jūsų organizacijos veik 
lą bei numatyti tos veiklos gairės ateičiai. 
Tai darydami, Jūs savaime paliesi'e visą 
eilę opių klausimų, kurie sukels Jumyse 
daug minčių ir apdūmojimų. Pradėdami 
tuos apdūmojimus, meskime bent vieną 
kitą žvilgsnį į mūsų dabarties paveikslą. 
Ką gi mes matome?

Ten; už geležinės uždangos, mūsų bro
liai ir seserys gyvena nuolatinėje grėsmėje, 
vargo jungą vilkdami. Tačiau savo laisvės 
ir savo teisių jie neišsižada. Nors jų jėgcs, 
sulyginus su priešo jėgomis yra begalo ma 
žos, jie tačiau ryžtingai spiriasi ir nepasi
duoda priešo užmačioms, nes jie tvirtai ti
ki, kad kasdieninė jų kančių ir kraujo au
ka nebus veltui sudėta ir kad ateis laikas, 
kai tėvynė prisikels iš raudonosios vergi
jos laisva ir nepriklausoma.

Čia, išeivijoje, mes, perėję tam tikrus 
vargo kelius, ir vos spėję padaryti tam tik
rą materialinę pažangą, jau pradedame 
daug ką pamiršti. Mes pradedame šakotis, 
pradedame vengti vieningo darbo ir lei
džiamės į tuščius partinius ar asmenin:o 
pobūdžio barnius. Lyg patys nesuprastume, 
kaip negausios yra mūsų jėgas, ir kaip di
deli prieš mus uždaviniai! Ir, visdė’.'o, ne
gausias jėgas dar imamės skaldyti, pradė
dami tarp savęs rietis, tarytum, kaip prie 
to Babelio bokšto, Dievas mums protą bū
tų sumaišęs. Paėmę rankon lietuviškus 
laikraščius, mes matome, kaip aštriai .kaip 
piktai, lietuvis su lietuviu kovoja. O kad 
tauta tenai, už geležinės uždangos yra 
smaugiama mūsų žiauraus priešo, atrodo, 
jau pasidarė lyg antros eilės reikalas. Ir ne 
noromis, šioji būklė primena mums Izra
elio tautą — tą seniausią tremties tautą, 
kuri per ištisus 40 metų klaidžiojo po ty
rus — pūstynes ir didžiai nekantravo, pa
kol grįžo į pažadėtąją žemę. Skaitydami 
apie tuos laikus Sename Testamente, ran
dame maždaug šiaip pasakyta: Ir Dievas 
tarė Mozei ir Aronui: Mano vaikai yra 
dažnai pikti, dažnai atkaklūs, dažnai pa
vargę... Atrodo, kad ir mes šiandien jau 
esame dažnai pikti, dažnai atkalus, dažnai 
pavargę. Tačiau reikia susimąstyti ir susi
vokti, kur mes esame, kur tais keliais ei
name ir, pagalios, kur tie keliai mus nuves.

Vieton tuščių ginčų, kurie be reiva'o tik 
didina mūsų pačių sunkumus, reikėtų vi
siems griebti pasitaikiusias kliūtis už ragų 
ir stengtis jas be delsimo nugalėti. Reikė
tų taip pat stengtis pašalinti bet kokią as
meninę neapykantą iš mūsų širdžių. Nes 
visokie nesutarimai dažniausiai kyla iš as
meniško pobūdžio impulsų bei emocijų, 
atsiradusių mūsų širdyse. Tokios emocijos, 
jei jos tolydžio yra kurstomos, tampa bar
jerais, kurių vėliau mes ■ patys jau nepajė
giame perlipti.

Kitas klausimas, su kuriuo mes susidu-

dalus rengimo komitetas, kuris išrinko sa 
vo pirmininku seną Amerikos lietuvį, Juo
zą Ginkų. Minėjimas įvyko kovo 13 d. 
Baltic Freedom House. Dalyvavo didokas 
skaičius įvairių organizacijų atstovų ir 
šiaip veikėjų net iš kitų miestų.

Pirmininkas Juozas Ginkus tarė įžangos 
žodį ir pakvietė pirmu kalbėtoju Genera-

lėtą tomų, kapitalinį veikalą, ir surinko 
virš 5000 dol. Aniems laikams tai didelė 
suma. Tie raštai pačioje Lietuvoje, Ameri 
koje, tarp studentijos Maskvoje ir kitur 
turėjo lemiamos reikšmės. Daugelis, su 
jais susipažinęs, susiprato, sutvirtėjo lietu
viškume — tai buvo savotiškas apsispren
dimas ir prisikėlimas.

Po jų tarė trumpus, bet reikšmingus žo
džius, ponios: Bostono advokatė S. Shall- 
na, Beverage-Jurgėliūtė — apie Jubiliato 
darbą Susivienijime Lietuvių Amerikoje ir

riame, yra daugiau praktiško pobūcž:o 
reikalas, — tačiau irgi pirmos eilės klausi
mas, — tai būtent, kurioms problemoms 
yra teiktina pirmenybė. Vienos problema 
mums gali atrodyti labai skubios, tačiau 
ir kitos, nors mums kartais ir neatrodo la 
bai skubiomis, betgi yra labai svarbios, 
Suprantama, kad nevisuomet yra lengva 
numatyti, kuriai problemai yra atiduotina linį Konsulą Joną Budrį. Po jo sekė Vin- 

• ■ - • - ' co Rastenio ilgesnė, kruopščiai paruošta
paskaita. Toliau kalbėjo inžinierius Anta
nas Novickis, kuris šiltai apibudino Jubi
liato, kaipo Tėvynės Mylėtojų Draugijos S. Čerienė-Mulks, dirbusi Pasiun inybėje 
pirmininko darbą ir didelius' nuopelnus. B.
K. Balutis buvo priėmęs pirmininkavimą, 
kuomet Draugija buvo beveik iširusi, ka
sa tuščia, net iki tol buvęs pirbininkas ir 
Draugijos iniciatorius — steigėjas neturėjo 
jokių iliuzijų, kad galima būtų Draugijos 
veikimą tęsti. Kas prie tokių aplinkybių 
galėtų išdrįsti leisti kad ir mažą knygelę?

pirmen'ybė. O vienok gyvenime jos privalo 
būti rišamos tvarkingai, iš eilės, nelyginant 
kaip kad namai yra statomi: pirmiausia 
pamatai, paskui sienos, paskui stogas ir tik 
pagalios — kaminas išvedamas. Ką pasa- 
kytumėm apie meisterį, kuris pradėtų sta
tyti namus — nuo kamino?

.Žiūrint šiandien ir į mūsų gyvenimą, ne 
vienam jau kyla klausimas, ar ne per daug 
mes užsiimame taip vadinamu „aug-tuoju 
pilotažu“, t.y. beskrajodami padangėmis, 
dažnai nematome kas darosi apačioje, ant 
žemės, kas reiškia, neįžiūrime mūsų pačių 
tautinio žlugimo grėsmės. O šiaja tema jau 
laikas būtų drūtai pagalvoti. Juk, iš tikrų
jų, jei mumyse bus gyva tautinė sąmonė, 
tai savaime mes rūpinsimės ir Lietuvos 
laisve. Bet jei patys žūsime savo tautai, tai 
savaime išblės ir mūsų rūpesčiai Lietuves 
laisve ir nepriklausomybe. Kokia gi bus 
nauda iš visų mūsų laisvinimo darbų, jei
gu, pavyzdžiui, už keliolikos metų lietu
vių kalba išeivijoje taps lyg dvasia be vie
tos ir vaidensis tik bibliofekų bei muz;e- 
jų lentynose?- Tad išeitų, kad šalia kitų 
darbų bene pirmiausioji mūsų visų parei
ga būtų rūpintis atlikti tai, ką visi galime, 
pavyzdžiui, kad lietuvybės židiniai neiš
blėstų ir kad mūsų vaikai mokėti] kalbėti 
lietuviškai. Mums jau nekartą tenka raus
ti, kai girdime faktus, patvirtinančius šiuos 
nugąstavimus. Juk jau turime lietuviškų 
šeimų, su kurių vaikais nebegalime lietu
viškai susikalbėti. Taigi, ar ne liūdnas fak
tas, gerbiamieji, kad, tuotarpu kai tokių 
svetimšalių, kaip Eretų, Senn'ų ir Matorė's 
šeimose galima susikalbėti lietuviškai, tai 
mūsų Kęstučiai, Gediminai ir Vytau'ai jau 
baigia savo vaikus „išlaisvinti“ iš lietuvių 
kalbos... Yra apie ką pagalvoti!

Nustoję savo tikrosios tėviškės, mes 
tremtyje sukūrėme lietuviškas organizacijas, 
kad su jų pagalba būtų lengviau atlikti 
bent pirmaei'es pareigas savo tautai. Tų 
pirmaeilių pareigų a'likimui nereika’iig’, 
pagaliau, nei augštų titulų, nei diplomų, 
nei mokslo laipsnių, nes lietuvybės darbe 
sugeba dirbti kiekvienas lietuvis, kurio šir
dyje rusen meilė svo tėvų žemei. Lietuvė 
motina, kurios širdis plakė tėvynės meile, 
atliko anais, mūsų krašto priespaudos, lai
kais, didelį lietuvybės darbą, išmokydama 
savo vaikelį lietuviško skaitymo ir rašto ir 
įdiegdama jo jaunon širdelėn karštą tėvy
nės meilę.

Jai nebuvo reikalingi nei diplomai, nei 
mokslo laipsniai, nei augšti titulai. Ji atliVo 
tą didelį lietuvybės darbą niekeno neragina 
ma, nes ji darė tai, ką jai jos lietuviška 
širdis sakė. Padūmokime visi apie šiuos 
reikalus pirmoj eilėj, nes jau atėjo laikas 
pažvelgti į lietuviško gyvenimo išeivijoje 
realybę ir susimąstyti apie tai, ar atliekame 
mes darbus tinkamoj eilėj — ka:p anglai 
sako, „first things first“, ar 
darni to „augštojo pilotažo“, 
statyti namų nuo kamino?

Pagaliau, kai lietuvių tauta 
nėj kovoj už savo likimą, lietuvis lietuvyje 
turėtų matyti tiktai savo brolį, Bet jokiu 
būdu ne priešą. Jeigu vienų lietuvių meto
dai skiriasi nuo kitų, jeigu net anų idėjos, 
mūsų supratimu, būtų klaidingos, tai mū
sų pareiga būtų kovoti prieš jų idėjas, bet 
ne prieš jų asmenis. Praktikoje, mes šio 
principo ne visuomet laikomės ir todėl mū
sų visuomeniniame bei politiniame gyveni
me idėjų ar metodų kova pavirsta į asme
ninius vaidus bei peštynes. Kovodami gi 
ne asmeninėje, bet idėjinėje plotmėje, mes 
praskaidrintume atmosferą jr lengviau su
rastume kompromisus bei išeitis ir pada
rytume tą kovą ( jei ji būtų jau neišven
giama) bent kultūringesne ir našesne geres
nėmis pasekmėmis.

Pasidalinęs su Jumis šiomis mintinus, 
kurios gali rasti pritaikinimo taip Jūsų su
važiavime, kaip ir bendrai DBLS darbuo
tėje, aš sveikinu Jus visus šio suvažiavimo 
proga ir linkiu Jums vaisingų darbų bei 
asmeniškos kloties. Tąja pat proga man 
yra labai malonu perduoti Jums visiems 
daug geriausių linkėjimų ir iš Mm'st'rio 
Balučio, kurio sveikata dar nėra tokiame 
stovyje, kad 
Dieve Jums

Londone. Vėliau sekė sveikinimo žodžiai 
SLA gen. sekretoriaus dr. M. Viniko, sa
vo ir Valdybos vardu, Dr. Broniaus Ne- 
micko — Neo-Lithuanios studentų korpo
racijos vardu, ir kitų. Visiems kalbėtojams 
auditorija pritarė gausiais plojimais. Susi
rinkusieji čia pat sustatė telegramą su svei
kinimais jubiliatui ir ilgų metų linkėjimais.

NIEKAS NESTOVI VIETOJE

reikalų ministras Piun 
JTO skirtai ginklo pa
komisijai ultimatumą, 

reikšmę, ministras pasa-

ULTIMATUMAS TARPININKAMS
Susiginčyjus ar susipešus, tarpininkas 

yra geras dalykas, tačiau ilgesnis tarpinin
kavimas virsta nuobodulio pasėka, tiesiog 
pakarsta arba net pradeda kliudyti. Taip, 
atrodo, bus atsitikę ir su Korėjos ginklo 
paliaubų priežiūros komisija. Štai Pietų 
Korėjos užsienio 
Jungtai paskelbė 
liaubų -priežiūros 
Paaiškindamas jo
kė: „Tos komisijos nariai komunistai turi 
tuoj palikti kraštą, arba mūsų vyriausybė 
pati išvys juos lauk. Tai yra paskutinis 
jiems įspėjimas“. Toliau jis pridūrė: „Ma
no vyriausybė tiki, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės yra geriausias Pietų Korė
jos draugas. Jei taip, tai JAV saugumo 
pajėgos nesikiš į mūsų veiksmus, 
kaip ten bebūtų, mūsų vyriausybė 
sirengusi įvykdyti savo planą 
kaina“. Korėjiečiai yra atsargūs 
ir, matyti, supranta, kad kiekvienas komu
nistas yra kurstytojas ir šnipas. Tad ne
nuostabu, kad prašo lauk.

mams ir numatomoms priemonėms. Iš es
mės čia nieko naujo nėra, nes satelitai se
niai yra po Kremliaus padu. Šiaip ar taip, 
Vakarų nesiskaitymas su sovietų grąsini- 
mais nervina Maskvą ir verčia Bulgan ną 
dėlioti pistoletą iš kišenės į kišenę. O tas 
pistoletas dar nevisiems baisus. Dar te! 
smarkiai varginti tiek savo, tiek „išva'J 
tąją“ liaudį ir dėl naujo ginklo stumti ma
ses į skurdą, turint galvoje dar ir tai, kad 
karo atveju jau nebeplauks milijardai do
lerių iš anapus Atlanto. Ir ne tik milijar
dai, bet ir laivai, lėktuvai, automašinos, 
medikamentai, ginklai, aparatai. Iš 
greičiau skris atominės rakietos.

ten
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kartais, siek- 
nepradedame

yra žūtbūti-

galėtų pats Jus pasveikinti, 
padėk!

VOKIETIJA
NAUJAS AUTOSTRADAS

Pagal isigaliojantį nuo š.m. balandžio 
mėnesio kelių statymo planą, Vokietija 
numato šešių ar aštuonių metų bėgyje 
pastatyti 603 kilometrus naujos autostra
dos. Galutinai pagal planus turės būtį per 
20 metų pastatvta 2267 kilometrai naujos 
autostrados, kuri viso kainuotų apie 11 
miljardų markių. I šį planą neįeina pir
mos ir antros eilės plentai, kuriais rūpi
nasi atskiros krašto vadybos.

Tačiau, 
yra pa- 

betkokia 
žmonės

AMERIKOS ŽYGIAI
Pietų Korėjos vyriausybės nerimas nėra 

be pagrindo. Šiaurės Korėjoje • komunis’r 
kariuomenė tolydžio didinama, o įsitvirti
nimai vis tobulinami ir plečiami. Vien tik 
aerodromų ten jau įrengta virš 40. Viso 
to akivaizdoje JAV vyriausybė sušaukė su 
interesuotų kraštų atstovų konferenciją ir 
supažindino su grėsminga dalyko kryptimi. 
Toje ypatingoje konferencijoje dalyvauja 
ir JAV augštieji kariai. Aiškiai pabrėžiama, 
kad raudonųjų pasirengimas yra pavojin
gas Pietų Korėjai, kad reikia griebtis at
sargos priemonių. Niekas neabejoja taip 
pat, kad Mao Tse Tung mielai išties ran
ką savo partiniams bičiuliams ir vėl siųs 
vadinamąsias savanorių divizijas. Londone 
į Š. Korėjos komunistų nesilaikymą gink
lo paliaubų sutarties ir akiplėšiškumą žiū
rima labai rimtai. Amerika toje konferen
cijoje siūlo, kad Jungtinių Tautų Organi
zacijos karinės pajėgos P. Korėjoje būtų 
sustiprintos ir parengtos veikti. Kaip tik 
tai ten dabar ir svarstoma.

IR JIE JUNGIASI
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų mi

nisterija paskelbė, kad Kremliaus vyriau
sybė vienbalsiai pritarė sumanymui steigti 
bendrą vyriausiąjį karo štabą visoms so
vietinėms valstybėms. Tai esą išplaukia iš 
sudarytos su satelitais saugumo sutarties. 
Kad tai yra įspėjimas Vakarams netvirtin
ti Paryžiaus susitarimų, plačių studijų ne
reikia, nes ir Maskvos pranešime sakoma, 
kad išvados iš saugumo sutarties bus pada
rytos ir bendras karinis vadovavimas įsteig 
tas, jei Paryžiaus susitarimai bus galutinai 
patvirtinti. Kad baubas būtų įspūdingesnis, 
tuose pasitarimuose dalyvavo ir komunis- 
t;nės Kinijos atstovai, kurie savo vyriausy
bės vardu visiškai pritarė sovietų veiks-

LIETUVOS DRAUGAI ITALIJOJ
Pas min. S. Lozoraitį įvyko lietuvių ir 

italų veikėjų susirinkimas, kuriame buvo 
įsteigtas „Lietuvių Draugų Kultūros Cent 
ras“. Jo valdybon išrinkti: pirmininku 
min. G. di Giura, buv. Italijos pasiunti
ny^ Lietuvoje, vicepirmininkais Ų. Sala, 
pirmasis karo ir vėliau diplomatinis Ita
lijos atstovas Kaune, ir min. S. Lozorai
tis, sekretoriumi J. Macevičius, buv. Lie
tuvos Charge d'Affaires prie Vatikano.

Centro tarybą sudaro, be paminėtųjų, 
dar šie asmenys: G. Bernabei, radijo sky 
riaus direktorius- Ministerių Tarybos 
Prezidiume; monsinjoras A. de Angelis, 
universiteto „Pro Deo“ profesorius; dr. J. 
Gailius, lietuviškų radijo trancliacijų ve 
dėjas; ambasadorius prof. A. Giannini: 
prof. L. Magnino ir prftf kuĄ. Turohi, se
nas lietuvių draugas, daug rašęs apie 
Lietuvą,

Maskva. Sovietų valdžios viršūnių va
lymas tebevyksta. Dabar Bulganinas at
leido kultūros ministerį Aleksandrovą, o 
jo vietoje paskyrė dabartinį ambasadorių 
Varšuvoje N. A. Michailovą.

Paryžius. Mendes-France paskelbė jam 
rašytą Churchill'io laišką. Tame laiške 
britų premjeras įspėjo Prancūzijos vyriau 
sybę, kad negali būti jokių konferencijų 
su sovietais, iki bus patvirtinti Paryžiaus 
susitarimai. Dėl to laiško Prancūzijoje 
jaučiamas nepasitenkinimas.* * ♦

Viena. Iš Pragos pranešama, kad Čeko
slovakijos kariuomenė bus padidinta, at
seit, bus padidintas ir biudžetas kratšo 
apsaugai. * * *

Vašingtonas. Jau parengtas planas iš
kelti iš Vašingtono svarbesnes įstaigas, 
jei to reikėtų karo atveju — jei grėstų 
atominis užpuolimas. Viskas galutinai bus 
parengta iki gegužės 1 d.

Paryžius. Pierre Poujade vadovauja
mas an'timokestinis sąjūdis priėjo liepto 
galą, kadangi tam nepritarė tarnautojų 
profsąjunga, į kurią įeina ir smulkieji 
prekijai. Prancūzijos valdžios organai jau 
suabejojo dėl tokio sąjūdžio legalumo ir 
pradėjo tardymą.

Vašingtonas. Valstybės sekretorius Dul
les pareiškė, kad raudonoji Kinija yra pa
vojingesnė už sovietus, nes kinų komu
nistai svaigsta nuo 
pat kaip naciai.

pasisekimų lygiai taip
♦ * 
mokslininko Drum-

Ir dukrelės nužudymo
Paryžius. Britų 

mondo, jo žmonos 
byla dar nesibaigia, o senis Gaston Domi- 
nici vis dar tebelaukia egzekucijos. Šio
mis dienomis jo ūkyje policija padarė 
smulkią kratą. Vienas jo sūnus jau atsi
sakė nuo savo parodymų prieš tėvą, o ant 
ras juos naujai patvirtino.

VADŲ PĘRSIRIKIAVIMAS
Britų socialistų, arba darbiečių, partijos 

skilimas neapsiriboja vien Bevano byla, 
neramuolis jau pasodintas už partinės drau 
smės ribų. Kalbama, kad jo išmetimas ii 
partijos yra tikras dalykas, tačiau darbie 
čių susilpnėj:mu iš vidaus nori laiku pas:- 
naudoti konservatoriai ir tinkamą metą 
paskelbti naujus rinkimus. Ir tam . jie 
kruopščiai rengiasi, tačiau nei galutinis 
sprendimas dar padarytas, nei data nusta
tyta. Viena kas įdomu, tai kad jau yra tik
ras dalykas, jog senelis premjeras iš politi
kos visiškai pasitrauks ir savo vietą užleis 
Edenui. Antruoju kandidatu į konservato
rių partijos vadus laikomas finansų minist
ras Butleris. Bendras įsitikinimas yra, kad 
Ciorčilis paskelbs savo pasitraukimą balan 
džio 4 d. Tiesą pasakius, tam įžymiam po
litikui seniai jau buvo laikas ilsėtis, nes 
jo atlikti žygiai kada jau įamžino jo vardą. 
Atominę erą pradės jaunoji karta.

Londonas. Čia išleistos ir jau knygy
nuose gaunamos naujos judėjimo taisyk
lės. Tai 32 pusi., penkių spalvų knygelė. 
Jos kaina tik vienas penas.

Vaišngtonas. Prez. Eisenhoveris pasky
rė Horald 
ginklavimo

Stasseną savo patarėju nusi- 
reikalams.

Pranešama, kad mirė sovietųMaskva. , .
maršalas Leonid Govorov. Jis buvo Le
ningrado gynėjas šio karo metu, krašto 
apsaugos ministerio pavaduotojas ir kom
partijos centro komiteto narys — kandi
datas.

Londonas. Pirmieji nusiginklavimo 
ženklai jau rodė, kad iš to vargu ar kas 
išeis. Dabar beveik jau įsitikinta, 
siginklavimo komiteto pastangos 
bėti yra tuščios.

kad nu- 
susikal-

Njū Delhi. Indijos komunistų

KATĖ IŠ MAIŠO
Gana didelę sencaciją sukėlė Jaltos kon

ferencijos dokumentų paskelbimas Ameri-
(N ūkei ta į psl. 4.)

partija 
dar labiau suskilo. Skilimą padidino pati 
Maskva, palaikydama Nehru politiką. Da
bar smarkiai maištauja vadinamoji tauti
nė komunistų grupė.* * *

Ciurichas. Pranešama, kad jau vyksta 
pasirengimas ir kad Farukas vėl žada 
„vesti“ savo buvusią žmoną Nariman. Su 
ja jis buvo persiskyręs prieš dvejus me
tus. Nariman jau buvo ištekėjusi už’ Dr. . 
Nakib, bet jaučiasi nusivylusi. Negana to, 
ji pareiškė, kad tos vedybos buvusios tik 
iš vardo. Ji jau sutiko su Faruko sąlygo
mis.

DBLS SUVAŽIAVIMO Maskva. Sovietai dar kartą pagrasino 
Prancūzijai, kad jie atsisakys nuo drau
giškumo sutarties, jei senatas patvirtins 
Paryžiaus susitarimus.

1955 
priė-

REZOLIUCIJA
DBLS Suvažiavimas, susirinkęs 

m.( kovo 19-20 dienomis, Londone, 
mė tokią rezoliuciją:

Sovietų Sąjunga, sulaužiusi 1940 metais 
visus iškilmingai duotus pareiškimus ir 
pasirašytas su Lietuva sutartis, neatsi
žvelgdama į Tarptautinę teisę, brutaline 
jėga užgrobė Lietuvą, klastingai prisi
jungdama ją prie Sovietų Sąjungos.

Dešimčiai metų praėjus nuo Antrojo 
Pasaulinio Karo, pasaulyje nėra nei ta 
kos, nei jokių žymių, kad didi skriauda, 
padaryta Lietuvai ir kitoms dviems Pa
baltijo valstybėms — Estijai ir Latvijai, 
kuriems Sovietų Sąjunga tokia pat klas
ta atėmė nepriklausomybes, būtų atitaisy
ta ir tiems kraštams nepriklausomybė : 
statyta. Priešingai, Sovietų Sąjungos 
priespauda Lietuvoje ir kitose Pabaltijo 
vaUstybėse nevaržomai tęsiama toliau.

Mes gerai suprantame tas kliūtis, ku
rios neleidžiančios tuoj pat išlaisvinti 
Lietuvos, bet mes negalime negirdėti bal
sų, raginančių Vakarų ir Rytų koegzis
tencijai ir, galimas dalykas, besiriamiant 
status ųuo pagrindu Lietuva būtų per
leista Sovietų vergijai.

Turint tai galvoje, DBLS suvažiavimas 
vienbalsiai nutarė:

1) pareikšti griežčiausi protestą prieš 
Lietuvos pavergimą;

2) kreiptis į visas laisvas tautas ir jų 
vyriausybes, prašant sustabdyti komunis
tų terorą Lietuvoje, išlaisvinti ją iš Sovie
tų Sąjungos priespaudos ir atstatyti Lie
tuvos valstybės suverenumą ir laisvę, 
panaudojant visas esamas ir galimas prie
menes.

ši rezoliucija pasiųsta D. Britanijos 
Minlsterlui Pirmininkui, opozicijos Lyde

riui ir Jungt. Tautų Gen, Sekretoriui,

Kairas. Egipto vyriausybė vėl apkalti
no Izraelį, kad jo kariai nušovė du vai
kus, atsitiktinai peržengusius sieną į pie
tus nuo Gazos. Apskritai, Egipto laikyse
na Izraelio atžvilgiu vis aštrėja.* * *

Tokio. Japonijoje gresia ekonominė 
krizė ir šaukiamasi JAV pagalbos. Prie
šingu atveju, baiminamasi, kad ji netap
tų Kinijos satelite.

Berlynas. Maisto trūkumas Rytų Vokie
tijoje yra jau neginčyjamas dalykas. Val
džios ir savivaldybių organai, norėdami iš 
vengti katastrofos, griebiasi drastiškų 
priemonių. Darbininkų masėse pastebi
mas didelis nerimas.

M’lanas, Romoje ir Milane buvo sulai
kyti pašto valdininkų egzaminai, kadangi 
susekta, kad kandidatės juodoj rinkoj ga
vo visų atsakymų į egzaminatorių klau
simus nuorašus.

Nairobi. Krašto saugumo pajėgos nužu
dė 32 Mau Mau teroristus. Pabrėžiama, 
kad tai buvęs didižausias pasisekimas 
mėnesių bėgyje.

Jau ir augštieji federalinės res-Bona _______ _____
nublikos rūmai (Bundesrat) patvirtino 
Paryžiaus susitarimus. Dabar belieka tik 
Vak. Vokietijos prezidentui juos pasira
šyti.

Londonas. Ilgai atidėliotas Stalingrado 
sovietinių savivaldybininkų apsilankymas 
Coventryje netrukus bus įvykęs faktas. 
Labiausiai nuo Hitlerio nukentėję pada
rys vizitą likimo draugams.

Niujorkas. Iš vienos Teksaso provinci
jos ligoninės buvo pavogta vos 19 minu
čių amžiaus mergaitė. Kūdikį į lopšį atne
šusią slauge apgavo si augę' apsirengusi Jr 
burną marlių apsirišusi moteris, kuri pra
nešė. kad tikroji slaugė šaukiama į raš
tinę. Po tp nepažįstamoji dingo Bu kūdi
kiu. Policija visdėlto susekė ją, ir nauja-, 
gimis buvo grąžintas kam priklauso,

1
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
NĖRA SENATVĖS

„Santarvė“ stato klausimą: „Kas yra 
senatvė ir kada ji ateina?“ Toliau ten pat 
samprotaujama: „Atsakymų būtų daug, 
nes kiekvienas turi ar dar turės savo asme
niškus išgyvenimus“. Tačiau ne apie tai 
ten kalbama: „Mūsų laukimas su kiek- 
vieneriais nueinančiais metais mus žlug
dys, dusins ir sendins, jei slinksime žemyn, 
tapdami Tėvynės laisvės idealų dezertyrais. 
Gyvename laikus, kai potviniu sklinda te
sėjimais nepagrįsti pažadai ir kada šio pa
saulio galingieji, kaip niekad, varo preky
bą tautomis. Todėl mes mokėmės ir turi
me mokytis nerišti savo ir savo tautos li
kimo vien tik su kurio geradario švelniais 
pažadais ir busimuoju karu. Mes netermi
nuotai esame apsisprendę siekti ir kovoti 
už mūsų tautos idealus. Esame tikri, kad 
mums senstant ir išnykstant, tuo keliu eis 
mūsų vaikai ir anūkai... Tauta, kurioje čia 
rusena, čia suliepsnoja laisvės ilgesys, tau
ta, kurios vaikų širdyse žėruoja meilė 1 
vynei ir pasiaukojimo malonė, tauta, ku
rios smegenyse plienu grūdinasi nepriklau
somybės ryžtumas ir tikėjimas ateitimi — 
tokia tauta amžinai yra jauna! Esame vi
si nariai tautos, kurios gyvybė skleidėsi 
per tūkstantmečius. Esame ainiai tautos, 
kuri sukūrė didybės ir garbės šimtmečius. 
Tokia tauta neišsigimsta ir nežlunga per 
vieną ar kelis nelaimių ir priespaudos de
šimtmečius“.

Koks padrasinimas, pasakytume, ir koks 
priešingumas visiems tiems pranašams, ku
rie sako, kad mes jau neturime kelių į 
priekį, kad mes esame tirpdomi svetima
me katile. Žinoma, ir sveikas gali įsikalbė
ti ligą, bet — kam įsikalbinėti? Kodėl nu
siminti dėl senatvės, jei „niekas nepasęsta 
vien tik pragyvendamas tam tikrą skaičių 
metų“? Išdavikai, silpnavaliai ir dezerty
rai nenulems tautos gyvasties, jei tautos 
branduolys bus sveikas. Kaip tik apie to
kią sveikatą ir amžinąją tautos jaunystę 
kalba „Santarvė“,

Kad jos viltis nebūtų tuščia ir vietoj ko
mentarų, leisime sau pagrėbstyti savano
rio kūrėjo J. Kiaunės nurodytų ir „Kary
je“ įdėtų įžymiųjų žmonių minčių. Jų ne
daug.

Žmogus yra gimęs laisvas.
Ruso

Negalima gyventi be duonos, negalima 
taip pat gyventi be tėvynės ir laisvės.

Hugo
Gyventi — tai nuolatos kovoti.

Ibsenas 
Dirbkime nesvajodami.

Volteras
Jokia pasaulio jėga negali paneigti Lie

tuvos teisės į laisvą gyvenimą.
A. Stulginskis

Tautos žūna, kai jos nustoja noro gyven 
ti. Lieuvių tauta, nors ir sunkiausiose są
lygose, nori gyventi ir gyventi laisvėje.

K. Grinius
Reikia eiti visais keliais prie vieno tiks

lo, kad Lietuvai būtų iškovota nepriklau
somybė

A. Smetona
Kovoti už Lietuvos išlaisvinimą ir ne

priklausomybę yra visos lietuvių tautos ir 
visų lietuvių, kur jie bebūtų, švenčiausia 
pareiga.

M'. Krupavičius
Kova dėl laisvės gimdo milžinus.

Šileris

Ir džiaugsmas ir meilė yra sparnai į di
džius darbus.

Gėtė
Gedimino kalno ženklas te mus žygin 

ves, te darbuos paliks paminklas, kad gy
venom mes.

B. Sruoga

MOTERS MEILĖ
Siek tiek skirtinga tema kalba E Di- 

minskienė „Laike“. Ji sako: „Meilės žmo
gaus gyvenime niekados nėra perdaug. O 
kiek tos meilės iš moters pareikalaujas jos 
aplinka. Su meile pastatyta gėlių puokštė 
kad ir ant labai kuklaus šeimyninės šven
tės stalo — tai šventei suteikia karališkos 
puotos nuotaiką. Su meile atliktas kad ir 
sunkus darbas — teikia džiaugsmo ir ne-' 
ša palaimą. Mūsų dailioji literatūra gausi 
gražiais meilės pavyzdžiais, joje pavaizduo 
tų moterų meilės pavyzdžiai mus žavi ir 
patraukia savo tyrumu, tvirtumu, mokėji
mu aukotis ir kentėti už kitus“. Mūsų nu
siraminimui, lietuvių literatūra nėra nuto
lusi nuo gyvenimo, o jei taip, tai mes esa
me laimingi, kad turime tokias moteris 
greta savęs. Nekalbėsime apie išimtis, bet 
tai nėra perdėjimas. Todėl lietuvės moters 
sveikata ir nuotaika yra mūsų tautinio gy
vastingumo laidas. Žinoma, kilnus atsižvel
gimas į mūsų moters rūpesčius, troškimus 
ir pareigas yra visų pirma visuomenės da
lykas, o būtiniausias — moters gyvenimo 
draugo. Tai yra ir turėtų būti kaip atsidė
kojimas už lietuvės dorybę, nes jos meilė 
ir jo atžvalga yra sveikos lietuviškos šei
mos pagrindas.

LENGVAS PATARIMAS
„Garsas“ rašo: „Mūsų tvirtybė remias1 

mūsų organizuotumu ir vieningumu. Tad 
svarbu dėtis į tokias organ'zac’jas ir jas 
remti, kurios rūpinasi mūsų pačių, mūsų 
visuomenės ir mūsų tautos gerove“. Ačir 
už patarimą. O kuri organizaciia pasisako 
nes;rūpinanti tais dalykais? Visos jos d 
dasi gražios ir visos tą patį kalba. Bet ne
sukime apie tai galvos visi. Tesirūpina 
kiekvienas atskirai, nes tai yra grynai jo 
asmeniškas dalykas. Antra vertus, gundy
tojų netrūksta ir be mūsų. Kalbant apie 
šios salos lietuvius, jie turi gana didelį or
ganizacijų pasirinkimą. Mes tik galime pri 
tarti, kad nereikia žmogui, likti be organi
zacijos.

KULTŪROS PASTAROS
Nelė Mazalaitė susitarė su Liet. Kny

gos Klubu išleisti savo naują romaną 
„Negestis“. Tai yra psichologinis roma
nas iš naujųjų ateivių gyvenimo Ameri-

Čikagoje pasirodė naujas dailės, meno 
ir kultūros žurnalas „Užuolanka“.

* * *
JAV kariuomenė pradėjo vartoti naujai 

patobulintą specialų žiūroną įgudusiam 
šauliui. Tas žiūronas (sniperscope) infra 
raudonų spindulių pagalba padeda suras
ti taikinį nakties metu ir gali būti varto
jamas su paprastu šautuvu •

» * *
Švedų akrobatas Lundbergas sumušė 

pasaulinį vaikščiojimo ištempta virve re
kordą. Jis vaikščiojo ja balansuodamas 
31 vai. ir 35 minutes

KOVA DEL MOKYKLŲ 
VOKIETIJOJE

SVARBIAUSIOS NESUTARIMŲ 
PRIEŽASTYS

Šiuo laiku Bavarijoj yra 25 pedagogi
niai institutai (augštosios mokytojų pa
ruošimo mokyklos). Iš jų 14 valstybiniai, 
10 katalikų vienuolių vedami ir vienas 
evangelikų — bažnytinis.

Pagal naująjį įstatymo projektą, visus 
pedagoginius institutus perima valstybė 
— konfesinis mokytojų paruošimas būtų 
negalimas; tam pačiam institute, pagl tą 
pačią programą turėtų būti auklėjimas 
įvairių konfesijų — tikybų jaunimas. Ka
talikų vienuolių ir evangelikų vedami mo 
kytojų institutai jau sekančiais metais 
turės užsidaryti.
Ko reikalauja konkordatas

1925 m. sausio 24 d. Bavarija sudarė su 
Šv. Sostu konkordatą ir su Evangelikų — 
Luteronų Krašto Bažnyčia sutartį, kurie 
iki šiol nebuvo pakeisti.

Konkordatas 5-tam straipsnyje apie mo 
kytojų tinkamumą ir jų paruošimą taip 
pasako:
„1. Vaikų mokymas ir auklėjimas katali
kiškose liaudies mokyklose bus tik to
kioms mokymo jėgoms patikėtas, kurios 
yra tinkamos ir pasiruošę patikimu būdu 
mokyti pagal katalikų religiją ir auklėti 
katalikų tikėjimo dvasioj.

2. Mokytojai ir mokytojos, kurie nori 
gauti tarnybą katalikiškose liaudies mo
kyklose, prieš jų priėmimą privalo įrody
ti. kad jie turi minėtų mokyklų charak
teriui atitinkamą parluošimą — išsi1 avini 
mą. Toks paruošimas turi apimti kaip re
ligijos pamokas, taip ir kitus dėstomus 
dalykus, kurie tikėjimui ir papročiams 
yra reikšmingi. Sutikimą religijos pamo
kų dėstymui duoda Missio canonica pa
brėžtinai tik per dijocezijos vyskupą.

3. Prie naujos mokytojų paruošimo 
tvarkos valstybė rūpinsis institutais, ku
rie užtikrins katalikiškoms liaudies mo
kykloms tinkamas mokymo pajėgas, pa
gal augščiau minėtus nuostatus“.

Trečiasis Reichas ir naujoji Bavarijos 
Konstitucija

Vokietijos Reicho Konkordate iš 1933. 
VII. 20. paminima, kad Bavarijos sudary
tas konkordatas lieka galioj. Taip pat ir 
Bavarijos Konstitucija iš 1946. XII. 2., 
str. 182 pasako, kad: „Anksčiau sudarytos 
sutartvs, ypač sutartys iš 1925. I. 24. su 
krikščioniškomis Bažnyčiomis, lieka ga
lioj.“ Str. 135 dar aiškiau pasakoma: 
„Viešosios liaudies mokyklos yra bendruo
meninės arba tikybinės. ...Tikybinėm mo
kyklom naudojami tik tokie mokytojai, 
kurie yra tinkami ir paruošti mokyti ir 
auklėti mokinius pagal atitinkamus tikė
jimo nuostatus“.

Bavarijos Vyriausvbė aiškina, kad nau
juoju įstatymu tikinčiųjų reikalai nenu- 
kent.sią, nes visose mokyklose kiekviena 
konfesija turės teise pasirinkti tokius re
ligijos mokytojus, kokie kuriai konfesijai 
patinka. Visiems kitiems mokslo dalv- 
karps ir jaunimo auklėjimui mokytojus 
paruoštu valstvbė, o ne konfesijos, nes 
tai priklausą išimtinai tik valstybei, šia
me punkte ir yra vienas aštriausių nesu
tarimų.

Bavarijos Krikščionių Demokratų Par
tija, kuri apima katalikus ir protestantus, 
pasisako prieš naują mokytojų paruošimo 
įstatymo projektą ir drauge pabrėžia, kad 
tikintiesiems svarbu ne tik religijos mo- 
kvtojai, bet ir kitų sričių mokytojai bei 
auklėtojai. Aišku, jeigu kiti mokytojai 
ar auklėtojai tikėjimui nebus palankūs ar 
indiferentai, tai vien tik religijos moky
tojai tikintiesiems tėvams pageidautina 
l’tnkme jaunimo neišauklės. „Kaip viena 
kuri konfesija negali kitai nustatvti. ko
kie anos tikėjimo pagrindai turėtų būti, 
tain ir valstybė negali nuspręsti, kas yra 
tikėjimui bei papročiams reikšmingiau
sia.“ (Dr Seidel, Bavarijos KD vadas).

Jeigu konfesiniai mokytojų paruošimo 
institutai yra ne žemesniame lygyje kaip 
valstybiniai, tai ir jie (konfesiniai insti
tutai) turi gauti lygias teises ir tokią pa
čią valstybės paramą, kaip ir valstybiniai 
institutai. Kitaip tikintieji būtų skriau
džiami, ir tai prieštarautų ne tik konkor
datui, bet ir Bavarijos bei visos Federali
nės Vokietijos Konstitucijai, kurios ga
rantuoja visiems piliečiams lygias teises 
ir laisves. __ _ ___ ___

Nuolankus, kol alkanas...
Vokietijoje vykstanti kova dėl jaunimo 

švietimo ir auklėjimo sukelia nuostabą. 
Tuoj po karo, kol vokiečiai buvo dar al
kani ir naciškos priespaudos užguiti — 
lengvai pripažino visiems lygias teises ir 
laisves. Taip ir jaunimo švietime bei auk
lėjime. Bet kai vėl atkuto, ekonominiai 
atsigavo, sustiprėjo ir jau gerokai atsi
statė iš po karo griuvėsių, tai ypač kairio
sios grupės, kur tik gali, stengiasi kitiems 
dominuoti. Tai ypač ryšku iškilus jauni
mo švietimo bei auklėjimo problemai. 
Kaip pavyzdį galima laikyti Bavariją. 
Juk, rodos, nebūtų ko skųstis nei tikintie
siems, nei liberalams. Krašte, pagal mi
nėtus įstatymus ir sutartis, visi turi lais
vę: gali veikti ir tikybinės ir bendruo
meninės — valstybinės mokyklos. Taip 
pat yra ir su pedagoginiais institutais. 
Valstybė remia visas mokyklas propor
cingai. Bet štai, kada socialistai ir libe
ralai priėjo prie valdžios, pirmuoju savo 
žingsniu bando pažeisti tikinčiųjų teises, 
norėdami nauju įstatymu ir tikinčiųjų 
mokykloms primesti tokius mokytojus, 
kokiu tikintieji nepageidauja. Tikinčiųjų 
mokyklos su jų pačių paruoštais mokyto
jais yra vedamos nei kiek ne žemesniame 
lygyje, kaip valstybinės.
Demokratijos silpnosios vietos

Tokiu keliu einant, jeigu per rinkimus 
daugumą laimėtų krikščionys demokratai 
ir jiems artimos partijos, tai pastarieji 
atsikeršydami. bandytų nauju įstatymu 
uždrausti bendruomenines mokyklas ir 
įvesti tik tikybines. Juk tai būtų daugu
mos nutarimas, ir socialistai su liberalais, 
nors prievartaujami, negalėtų tam prieš
tarauti.

Iš to paaiškėja, kad ir demokratinėj 
santvarkoj' yra taisvt'nų dalvkų. Nevisur 
ir dauguma turi būti lemiamas veiksnys. 
Pasaulėžiūros re’’kaluose va’stybė turėtų 
vienodai atsižvelgti į daugumos ir mažu
mos reikalus.
Kaip patenkinti visų reikalus?

pirmoj eilej priklauso tėvams, 
o ne valstybei, kaip kad yra Sovietų Są
jungoj. Todėl tik tėvai turi teisę nuspręsti 
kokia mokykla ir kokie mokytojai jiems 
tinkamiausi.

Kaip tokiais atvejais turėtų būti tvar
komasi, teko skaitvti įdomu straipsni „Į 
pilnutine demokrat’ja — Valstvbė ir kul
tūra“, žurnale „į Laisvę“, Nr. 2 (39), 
1954. III. 1. štai kaip ten pasisakoma jau
nimo švietimo bei auklėjimo reikalais:

„Ši pagrindinė iš sąžinės laisvės vyk
dymo einanti tėvų teisė spręsti savo vai
ku auklėjimo kryptį turi būti ne tik kons
titucijoje įrašyta, bet ir praktiškai vykdo
ma“.

„Geriausia, kad mokyklos laikytojas —■" 
būtu mokinių tėvai, praktiškai — tėvų pa
saulėžiūrinės bendruomenės. Valstvbės 
komnetencija: nustatvti bendrųjų lavini
mo dalyku programa ir prižiūrėti jos iš
ėjimą: prižiūrėti mokyklos tautini auklė
jimą ir valstybingumą; nustatyti mokyto
jų cenzą ir mokyklos patalpų sveikatos 
salvgas; nustatyti mokvklu tinklą ir pri
žiūrėti bendrą švietimo padėtį; steigti 
valstvbines mokyklas jokiai pasaulėžiūri
nei bendruomenei nepriklausančių tėvu 
vaikams arba tose vietose, kuriose pasau
lėžiūrinės bendruomenės savos mokyklos 
betkuriais sumetimais nelaikytų.

Tačiau kol mūsų mokyklinės organiza-

NEMIRTINGUMO PAŽADAS

— Kada aš sakau jums tiesą, kodėl jūs 
manimi netikite? Fariziejai ir sadukėjai 
nenori klausyti Išganytojo mokslo, nes 
Jis priešingas jų aistroms. Krikščioniškas 
mokslas ir gyvenimas nori būti pažintas. 
Tiesos vienintelis rūpestis, rašo II -amžiu
je Tertulijonas, nelikti pasmerktai dar 
jos nepažinus. Lengviau negirdėti Kris
taus ir Jo Bažnyčią neprotingai atstumti, 
negu Ją išklausyti, pažinti ir gyventi pa
gal Jos mokslą. Joks stebuklas, kad Baž
nyčia kaltinama nesamais nusikaltimais. 
Ji kartoja su Kristum: „Aš nejieškau 
savo garbės, yra kas jos jieško ir teisia“. 
Jeruzalės mokslinčiai, negalėdami Kristų 
kalboje sukirsti, renka akmenis, kad Jį 
užmuštų. Tai jėgos ir prievartos argumen 
tas, kurį visi Kristaus ir Bažnyčios prie
šininkai panaudoja, kada tik galią turi.

KAS LAIKYS MANO ŽODŽIUS, TAS 
NEMATYS MIRTIES PER AMŽIUS! Tai 
nemirtingumo pažadas! Tačiau, ar nemirš 
ta tie, kurie tiki į Krsitų ir saugo Jo žo
džius ištikimai juos įgyvendindami? Taip, 
ir tikintieji miršta, bet jiems mirtis nebė
ra baimingas įvykis, kad viskas baigta, 
kad laukia pasmerkimas. Tikintiesiems 
mirtis, tai pereinamasis iš šio pasaulio 
momentas pas dangiškąjį Tėvą. Tai su
grįžimas iš tremties į Tėvo namus.. Tai 
saulėleidis, taip, bet nuvargusiam darbi
ninkui už darbą apmokėjimo valanda, 
poilsis ir giedri šeimos laimė. Mirtis Kris 
taus nušviesta prisikėlimo tikrumu, kad 
jau baigiasi paslaptinga tamsa, kurioje 
šiandieną daugelis užmerkė akis šviesai, 
ieško pasimiršimo malonumuose ir užslo
pina širdies ir dvasios giliausius troški
mus.

šis Kristaus nemirtingumo pažadas nė
ra duotas vien tik paskiriems ir visiems 
tikintiesiems, bet taip pat ir visoms ben
druomenėms ir tautoms. Kai svarstomas 
mūsų pavergtos ir naikinamos Tautos li
kimas, iš Evangelijos kyla galingas paža
das: kol Lietuvių širdyje bus saugojami 
Kristaus žodižai ir darbais jie įrodomi, 
kol mūsų tremtinių draugijos, sambūriai, 
sąjungos ir institucijos švies Kristaus 
šviesa, tol LIETUVAI, nors ir pavergtai, 
yra KRISTAUS garantuotas amžinas gy
vastingumas! šioje likiminėje kovoje ne
begalime likti tik pasyvūs stebėtojai. Dė
kime visas mums galimas pastangas, kad 
Kristaus žodižai visų būtų užlaikomi, pa
skatindami prie dažnos religinės prakti
kos, prie dažno Sakramentų priėmimo! 
Tuo mes efektingiausiai kovosime už 
LIETUVOS LAISVĘ!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
COVENTRY — sekmadienį, kovo 27 d., 

12 vai., St. Elizabeth bažnyčioje.

cijos idealas bus pasiektas, praeis laiko. 
Šiame pereinamajame tarpsnyje valsty
bės ir vietos bei veikmens savivaldybių 
laikomose mokyklose ugdomąją kryptį 
tėvai sprendžia tuo būdu, kad valstybė 
periodiškai (kas 10 metų ar kitais laiko 
tarpais) atsiklausia tėvų dėl mokyklos 
krypties. Kurią mokyklos kryptį kurio 
mokyklinio rajono tėvų daugumą pasiren 
ka, toji mokyklos kryptis tame rajone iki 
naujo tėvų balsavimo yra privaloma. Ta
čiau jei kelių komplektų mokykloje susi
darytų bent vienas komplektas kitos mo
kyklinės krypties mokinių, tai tasai komp 
lektas ir turi būti skiriamas šios krypties 
mokyklai. Tuo būdu būtų įvykdyta pa
saulėžiūrinės mažumos tėvų sąžinės lais
vė.“

Atrodo, kad šituo būdu, sprendžiant pai 
nią jaunimo švietimo bei auklėjimo prob
lemą, būtų surastas kelias, kuriuo einant 
liktų patenkinti ir krikščioniškųjų ,ir libe- 
ralistinių pasaulėžiūrų opiausieji reikalai.

Mečys Musteikis (ELI)

LIAM 0‘FLAHERTY

LAIŠKAS
Šios novelės autorius yra airis, pri

rašęs nemaža romanų ir novelių.
Artimiausi jam dalykai — gamta ir 

paprastas kaimo žmogus.

Vasaros popietis. Giedras mėlynas dan
gus buvo dėmėtas nuo spurdančių viever
sių. Nebuvo ir vėjo, tarytum ir jis būtų 
klausęsis to jų švelnaus čirenimo. Nuo 
mirguliuojančios žemės kilo menki dūmai, 
tartum smilkalai, kuriuos daugybė dvasių 
siunčia iš nematomų smilkalų, lyg kokią 
džiaugsmo rapsodiją. Tokia ramybė apglė
bė pasaulį! Rodos, visur buvo tik meilė ir 
grožis; kvapus vasaros oras ir laimingų 
paukščių džiūgavimas. Susimąstę susigalvo
ję klausėsi visi vieversių čirenimo. Taigi, 
net raguotos straigės guli išsitiesusios ant 
pilkų akmenų, užsidėjusios ant kuprų savo 
namus.

Jokio aiškesnio garso. Nieko, kas pri
mintų žiaurų vėjo siautėjimą ir griausti
nius. Nesimaišo joks išskirtinesnis triukš
mas, kuris galėtų sugriauti tą tobula dar
ną. Net ir tie menkučiai vabzdžiai, tin
giom kojom apsižergę žolės stiebelius, at
rodo lyg kokie milžinai ir gamtos pasidi
džiavimo padarai.

Visu ūgiu linguodami, žolės stiebeliai 

Z

kelia džiaugsmingą ir švelnų garsą, pana
šų į įsimylėjusios merginos dūsavimą.

Po tais čirenančiais vieversiais nedide
liam laukely dirbo ūkininkas su savo še' 
ma. Tėvas dirbo, motina ir keturi vaikai. 
Jie šviežia žeme apkapstinėjo bulvių dai
gus. Visi jie gerai nusiteikę. Geras daly 
dirbti ten, tame laukely, kai vieversiai či
rena. Taip. Gal būt, Dievas bus parūpinęs

muziką paprastoms jų širdims pralinksmin
ti.

Motina ir antroji duktė kubrino pirmo
sios ir ravėjo vagose piktžoles. Tėvas atsar
giai barstė apie daigus tą brangų molį, ku
rio vyriausiasis sūnus prikrapštė akmenuo
tose galulaukės duobėse. Dvylikmetis jau
niausiasis sūnus, užsidėjęs ant asilo pintinę, 
gabeno jūros smėlį iš pat atokiausio lau
kų kampo. Jie maišė tą smėlį su juoduoju 
moliu. Jauniausiasis vaikas dar beveik vi
siškas kūdikis, tripinėjo vis arti motinos, 
atsidėjęs raškė piktžoles ir vis siūlė moti
nai paimti iš jo, kaip dovaną.

Dirbo jie tylėdami; tik vieną kartą tė
vui netyčia sprūstelėjo nuo akmens kastu
vas ir vagoje išjudino iš vietos jauną dai
gą. Tėvas tada šūktelėjo. Sužiuro visi.

— Garbė Dievui aukštybėse! — persi
žegnodama tarė motina.

Tėvas laikė rankose tą bulvės daigą, o 
plonos šaknys buvo aplipusios naujomis 
mažytėmis bulvelėmis, mažesnėmis net už 
tuos mažuosius akmenukus. Sėkla jau da
vė vaisius ir dauginosi. Staiga vyriausiasis 
sūnus, jau tikras bernas, pasispiaudė del
nus ir susimąstęs tarė:

— Ak! Jei dabar būtų Marija, tai ir 
jai būtų malonu pasižiūrėti naujų bulvių. 
Atsimenu, va, praeitą žiemą šičia pat ji 
draikė jūrų žoles.

Po tų sakinių visi tylėjo. Jis pašnekėjo 
čia apie vyriausiąją dukterį. Anksti pava
sarį ji išvažiavo į Ameriką. Nuo pat tada 
iš jos tebuvo gautas tik vienui vienas laiš
kas. Kaimyno duktė neseniai atrašė namo 
ir sakė, kad Marija be darbo. Kur kunigas 
jai buvo prirodęs, tą pirmąją savo vietą —

tarnaitės vietą turtingos moteriškės namuo
se — ji paliko.

Motina nuleido galvą ir liūdnai sumur
mėjo :

— Dievas geras. Gal šiandien gausim 
iš jos laišką.

Tėvas vėl pasilenkė, smarkiai bestelėjo 
kastuvu ir šiurkščiai sušnibždėjo:

— Dirbkim.
Jie pajudėjo. Vyriausiasis sūnus susimąs

tęs valandėlę dar žiūrėjo į tolimas kalvas.
— Ji perdaug išdidi rašyti, mama, kol 

neturi pasiųsti pinigų. Aš žinau Mariją. Ji 
visad būdavo išdidi.

Visi sulinko prie darbo, ir tripinėjęs ber
niūkštis vėl pradėjo nešti motinai piktžo
les dovanų. Motina staiga sugriebė kūdikį 
į glėbį ir pabučiavo jį. Tada ji tarė:

— Ak! Gieda jie ten lyg angelai. Tik
ri angelai. Argi ne geras Dievas, kad davė 
jiems tokius balsus? Jei ji išgirstų, kaip vie 
veršiai gieda, tai ji, tikriausia, parašytų. 
Bet dideliuose miestuose ten nebus viever
sių.

Niekas neatsakė jai. Bet iš tiesų viever
siai lyg ir nebe taip smagiai čireno. Dan
gus pasidarė toks begalinis. Pasaulis pasi
darė toks begalinis, tokia tuščia ir pavo
jinga begalybė. O spurdančių paukščių mu 
zika įgavo kažkokį įtampos pilną ritmą. 
Visi jie jautė tai, visi, išskyrus tą tripinė- 
jantį kūdikį, kuris nekaltai sau vis dar te- 
benešė motinai piktžoles dovanų.

Staiga linksmi vaikų balsai susimaišė su 
džiaugsminga vieversių giesme. Tai visi lio
vėsi dirbę ir sustojo. Dvi mažos mergaitės 
bėgo gatvele į laukus. Pro tvoros išlenki
mus jie matė mirguliuojant siaura gatvele 
bėgančią - mergaičių baltus žiursitukus ir 
auksaplaukes galveles. Tos auksaplaukės 
galvos -spindėjo saulėje. Jos bėgo linksmai 
sau šū kandamos tralialiuodamos savo 
vaikiškais balsais. Tai buvo tie dar kiti du 
vaikai. Jos grįžo namo iš mokyklos.

— Kas gi jus atneša į laukus? — sušu
ko motina, kai jos buvo dar gerokai toli.

— Laiškas, — sušuko viena, šokdama 
per tvorą į lauką.

Tėvas numetė kastuvą ir nusikosėjo. Mo 
tina persižegnojo. Vyriausiasis sūnus įbedė 
savo lopetą žemėn ir tarė: „Ką tu pasaky
si“!

— Taip, laiškas iš Marijos, — tarė ant
roji mergaitė, taip pat jau lipdama per 
tvorą ir geisdama būti kartu su seserim 
ir kartu perduoti geras žinias. — Laiškane
šys davė mums.

Jos nunešė laišką tėvui! Visi susispietė 
apie tėvą prie tvoros ten, kur krūva akme
nų, Tėvas atsisėdo, kruopščiai nusitrynė 
pirštus į šlaunis ir paėmė laišką. Visi jie 
suklaupė apie jo kelius. Kūdikį motina pa 
ėmė ant rankų. Visi tylėjo. Pagarsėjo kvė
pavimas. Tėvas kelis kartus pasukiojo laiš
ką rankose, apžiūrinėjo jį.

— Aišku, jos ranka rašyta, — pagaliau 
tarė jis.

— Taip, taip, — tarė vyriausiasis sūnus. 
— Tai atidaryk, tėve.

— Dievas siunčia mums gerą žiąią, — 
tarė tėvas, lėtai plėšdamas voką.

Tada jis sulūkuriavo, nedrįsdamas žvilg
terėti vokan. Tai viena mergaitė tarė:

— Žiūrėk, žiūrėk. Viduj yra čekis. Aš 
mačiau prieš saulę.

— Argi? — tarė motina.
Staigiu judesiu tėvas ištraukė, kas buvo 

voke. Čekis buvo sulenktam laiške. Niekas 
nepratarė nė žodžio. Kol jis paėmė čekį ir 
tarė:

— Dieve brangus, dvidešimt svarų.
— Brangutė ta mano, -— tarė motina, 

pakeldama akis į dangų. — Brangenybė 
ta mano, kurią išnešiojau savo įščiose. Ma 
no tas turtas saldžiausias.

Apimti džiaugsmo, vaikai ėmė isteriška1 
juoktis. Tėvas nusikosėjo ir žemu balsu 
tarė:

— Už tiek pinigų gali būti arklys. Ark
lys.

— Oi! Tėve! — tarė vyriausiasis sūnus. 
— Dveigis, o mes pajūry jį pralamdysim. 
Aš prajodinėsiu jį, tėve. Tada turėsim ark
lį, kaip kaimo žmonės. Ar ne puiki Mari
ja? Ar aš nesakiau, kad ji laukė, kol turės 
pinigų pasiųsti? Tikras arklys!

. — O sau įsitaisysiu asilą, tėte, — tarė 
antrasis berniukas.

Ir jis iš džiaugsmo sušuko.
— Nusiramink, — liūdnu balsu ramiai 

tarė motina. — Ar ten nėra laiško nuo 
mano tos brangutės? Tai ar nepaskaitysi- 
te man laiško?

— Še, — tarė tėvas. — Imkite ir kuris 
nors parkaitykite. Man dreba ranka.

Ji drebėjo, o jo akys buvo nilnos ašarų, 
tai jis nieko ten neįveikė pamatyti, vien tik 
dėmes.

— Aš paskaitysiu, — tarė antroji duktė.
Ji paėmė laišką, žvilgterėjo į vieną šo

ną, į kitą ir staiga pravirko.
— Kas yra? — piktai paklausė vyriau

siasis sūnus. —Duok man.
Jis paėmė laišką, peržve'gė, ir jo veidas 

sustingo. Visų veidai sustingo. —Skaityk, 
sūnau, —tarė tėvas.

„Brangieji Tėvai“, pradėjo sūnus. „Ak, 
motin, aš tokia viena“. Viskas čia, viskas 
padengta dėmėmis, tartum ji būtų čia ant 
to popieriaus verkusi. „Tėte, ko aš... ko aš 
iš viso... iš viso...“ sunku išskaityti... taip... 
„ko aš iš viso atkeliavau Į tą baisią vietą? 
Sukalbėk už man kiekvieną vakarą pote
rius, motin. Pabučiuok už mane berniuką. 
Atleisk man, motin. Jus mylinti duktė Ma
rija.“

Kai jis baigė, įsivyravo ilga tyla. Pirma
sis sujudo tėvas. Iš lengvo jis pakilo, ran
koje vis dar tebelaikydamas čekį. Tada j's 
tarė:

— Laiške nebuvo nė žodžio apie pini-
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WOLVERHAMTONAS VOKIETIJA
SPORTAS

A.

m. pabaigoje esu „E. Lietuvy

je N-kas.

Iš Hamburgo apylinkės vargo mokyklos 
pasitraukė mokytojas Pr. S. Ateityje mo
kytojo pareigas eis mok. Iz. Sragauskas.

VIETOJ AUTOMAŠINŲ — 
HELIKOPTERIAI

MŪSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO 
VOKIETIJOJE

mirties gyveno

PIRMOJI MŪSŲ KREPŠININKŲ 
NESĖKMĖ

Wolverhamptono VILTIS, negalėdama 
dėl darbo sąlygų išstatyti stipriausio vie-

pasiekia to tikslo, kuriam jau- 
siunčiamas.

Motina

Europos Lietuvių Kronika
f LONDONAS
Bfe?; ' NAUJI DBLS ORGANAI

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
pirmininku išrinktas

M. Bajorlnas (916 balsų) 
Į Centro Valdybą išrinkti:

Kun. A. Kazlauskas (1060 b.)
Prof. S. Žymantas (820 b.)

Z'-Y-*'- Inž. J. Vilčinskas (729 b.) 
-- Rašyt. F. Neveravičius (552 b.)
Į Tarybą išrinkti:

Dr. K. Valteris (1046 b.)
A. Pužauskas (1036 b.) 
J. Kazlauskas (999 b.) 
S. Nenortas (829 b.) 
P. Varkala (765 b).

Į Revizijos Komisiją išrinkti:
- V. Kvietkauskas (1098 b.)

A. Stakėnas (1016 b.)
J. Benderius (937 b.)

Į Garbės Teismą:
M. Mockus (1032 b.)
P. Bulaitis (896 b.)
R. Giedraitis (661 b.)

Į Aštuntojo DBLS-gos Suvažiavimo 
Mandatų Komisiją buvo išrinkti:

M. Mockus, K. Kudla ir J. Kazlauskas. 
Nominatoriais buvo išrinkti: K. 

ris, A. Pužauskas ir A. Stakėnas.* * *
REKOLEKCIJOS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Pradžia balandžio 1 d. ė- penktadienį 

8 vai. vakare: pamokslas, Kryžiaus Ke
liai. palaiminimas ir antras pamokslas. 
Balandžio 2 d., šeštadienį — 7 vai. vaka
re: pamokslas, palaiminimas, pamokslas. 
Balandžio 3d. — sekmadienį 9 vai. Šv. 
Mišios ir pamokslas, 11 vai. suma ir pa
mokslas. Vakare 7 vai. pamokslas, Grau
dūs Verksmai ir Rekolekcijų užbaigimas. 
Rekolekcijoms vesti iš Romos atvažiuoja 
Marijonų Vicegenerolas Kun. Dr. Juozas 
Vaškas. Visi lietuviai prašomi gausiai da
lyvauti Rekolekcijose. Tai reta proga ge
riausiai pasiruošti Velykų šventėms!

Valte-

LAISVŲJŲ ŽURNALISTŲ 
PASITARIMAS

Lietuvių Namuose kovo 21 d. įvyko In
ternational Federation of Free Journalists 
pasitarimas. Jame dalyvavo Lietuvos pa
siuntinybės Londone patarėjas p. V. Ba
liukas ir Latvijos bei Estijos ministerial. .

* * *
LIETUVIŲ SODYBAI PIRKO AKCIJAS neto prieš Casfordo lakūnų krepšininkus,

J. Skibiniauskas — 5 sv., St. Karpinas pralaimėjo rungtynes 38:22 pasekme, nors 
— 3 sv., O. Kairiūkštienė — 2 sv., P, Pa- —v------  -----------
labinskas — 1 sv. ir J. Baltrimas — Isv.

Ta.pačia proga prašoma visų tų, kurie 
užpildė pasižadėjimus, ilgai nebevilkinti 
su pažadų ištesėjimu.♦ * *

GAUTAS LAIŠKAS
Iš Telšių yra gautas laiškas, adresuotas 

Vincei Urbonienei, kuri prašoma atsiliep
ti. Laišką' galima atsiimti iš „E. Lietuvio“ 
redakcijos.

apskritai, mūsiškiai kovojo gana gerai, 
turint galvoje lakūnų pajėgumą.

Antrajame kėlinyje, kaip ir paprastai, 
mūsiškiai ėmė spausti casfordiečius lakū
nus, tačiau, V. Kelmistraitį išfolavus, ne
pavyko išlyginti. Žaidė: V. Kelmistraitis, 
U. Manga, I. Vanagas, B. Viliūnas, J. Sna 
baltis ir P. Jasionis.

Šiuo metu Lygoje nėra komandos be 
pralaimėjimo. Tokiu būdu mūsų viltie- 
čiams dar yra galimybė būti Lygos nu
galėtojais.

REKOLEKCIJOS
BRADFORD — kovo 26 d. 10 v. ir 6 v. 

p.p.; kovo 27 d. — 12,30 v.
HALIFAX — kovo 26 d., 3 v. p.p.
KEIGHLEY — kovo 27 d., 5 v. p.p.
Kur pamaldos po pietų, pasninkauti 

prieš pamaldas 3 vai. Rekolekcijų vado
vas — kun. Pr. Dauknys MIC.

NOTTINGHAM — balandžio 2 d. 11 v. 
ir 5 v. p.p.; balandžio 3d. — 12,15 vai. Re 
kolekcijų vadovas kun. V. Kamaitis.

SVEIKSTA KUN. ŠARKA
Prieš kurį laiką sunkiai sužeistas susi

siekimo nelaimėje skautų ir šiaurės Vo
kietijos kapeliono kun.’ V. Šarkos sveika
ta kiek gerėja. Pradžioje buvo maža vil
čių, kad sužeistasis išlaikys operaciją. 
Neseniai kun. Šarkai buvo padaryta ant
roji kairės rankos operacija. Manoma, 
kad teks į alkūnę dėti plokšteles.

Kun. V. Šarkos pasigenda ypač šiaur. 
Vokietijos lietuviai, kuriuos jis nuolat 
lankydavo ir visiems, nežiūrint kokių jie 
būtų įsitikinimų, vienodai pagelbėdavo. 
Šiandien jo trūksta lietuviškoms šeimoms 
bažnyčiai, spaudai ir bendruomenei.

Sužeistasis kun. Šarka mėgsta, kai jį 
kas aplanko, tačiau nemėgsta tų, kurie 
atneša jam dovanas, kurias jis tuoj pat 
išdalina ligoninėj esantiems ligoniams, 
nepasilikdamas nieko sau asmeniškai.

Vokietijoj gyveną lietuviai linki sužeis
tajam kunigui greit pasveikti ir grįžti į 
jų tarpą.

MANCHESTERIS

VILTIS — DARLASTON
šiose rungtynėse mūsų vyrai atsigrie

bė, pirmajame kėlinyje viršydami vos vie 
nu krepšiu (15:16), o antrajame šią pa
sekme žymiai pagerino, sukraudami dar- 
lastoniečiams 49:25.

Šiose rungtynėse ypač pasižymėjo B. 
Viliūnas ir abu latviai — gynėjai U. Man
ga ir I. Vanagas. Žaidė ir taškus pelnė: 
V. Kelmistraitis — 20, U. Manga — 13, 
B. Viliūnas — 12, I. Vanagas — 0, P. Ja
sionis — 2. ir J. Fešteris — 2.

HAMBURGAS
Šiomis dienomis gauta paskutinė svies

to ir sūrio siunta iš BALFo 1954 metams. 
Per tą laiką gauta 2990 Ibs. riebalų ir 600 
Ibs sūrio. Gautomis žiniomis pakeliui yra 
20 dėžių sūrio, 20 dėžių riebalų ir 12 dė- 
ižų pieno miltelių. BALFo gerybės dalina 
mos pagal gautas instrukcijas tiems, ku
rie ląbiausiai yra reikalingi paramos.

NAUJAS VOKIEČIŲ PILIETYBEI 
TVARKYTI ĮSTATYMAS

Federalinės Vak. Vokietijos Vyriausy
bės žiniose, vad. „Bundesgesetzblatt“, Nr. 
6 (1955 vasario 25 d.) paskelbtas naujasis 
Vokiečių pilietybei tvarkyti įstatymas. Ja 
me pirmojo .paragrafo pirmojo straipsnio 
b pastraipoje pažymėta, kad, remiantis 
1939 m. liepos 8 d. sudarytąja tarp Vokie
tijos Reicho ir Lietuvos Respublikos su
tartimi Klaipėdos krašto gyventojų pilie
tybės reikalu (Reichsgesetzblatt II S. 
99!1), vokiečių tautybės Klaipėdos krašto 
gyventojai, kurie tuo įstatymu automatiš
kai pasidarė Vokietijos piliečiai ir dabar 
gyvena Vokietijoje, laikomi Vokietijos pi
liečiais, nebent būtų anksčiau jos atsisa
kę arba per metus laiko nuo šio įstatymo 
paskelbimo įsakmiai jos atsisakytų. Įstaty 
mu galutinai sutvarkomi pilietybės reika
lai tų vokiečių tautybės asmenų, kurie 
buvo 1938-1945 m. laikotarpyje automatiš 
kai įpilietinti. Įstatymo nuostatais gali pa
sinaudoti net ir emigravusieji iš Vokieti
jos. Įstatymas pasirašytas š.m. vasario 22 
d. Vak. Vokietijos prezidento T. Heusso, 
federalinio kanclerio Adenauerio, fed. vi
daus reikalų ministerio Dr. Schroederio, 
fed. finansų ministerio Schaeferio ir fed. 
ministerio pabėgėlių, tremtinių ir nuken
tėjusių nuo karo reikalams Dr. Oberlaen- 
derio. E.
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REKOLEKCIJOS MANCHESTERYJE
Pirmoji rekolekcijų diena — balandžio 
d. — bus St. Chad‘s bažnyčioje (Cheet- 

ham Hill Road, Manchester 8) 10.30 v.
ryto ir 4.30 v. p.p. Antroji rekolekcijų 
diena — balandžio 3 d. — bus Notre Da
me seselių vienuolyne (Bignor St. Cheet- 
ham, Mancheste 8) 10.30 v. ryto. Išpažin
tis bus klausoma nuo 9.30 v. ryto.

Rekolekcijas ves kun. J. Kuzmickis.

GRAŽIAI PASIRODĖ P. MAMAICIO
VEDAMAS VYRŲ CHORAS

Jau kuris laikas, kai Londono lietuvių 
visuomenė pasigenda pajėgesnio choro. 
Pereitą šeštadienį, DBLS Suvažiavimo 
proga, Lietuvių Namuose netikėtai pirmą 
kartą pasirodė chorvedžio Mamaičio ve
damas vyrų choras, užsirekomendavęs 
kaip stiprus, pajėgus ir darniai susidaina
vęs meno vienetas.

Gal toji staigmena, o gal lietuviškos dai 
nos ilgesys, choro pasirodymas maloniai 
nustebino koncertan susirinkusius. Džiu
gu, kad nepaisant visų žinomų tokiam 
darbui sunkių sąlygų, rytiniame Londone 
„slaptai atgimė“ vyrų būrelis ir tuo atgi
mimu užpildys jau ilgą metą susidariu
sią mūsų kultūrinėje veikloje spragą, pa
lyginus skaitlingoje Londono lietuvių ko
lonijoje.

Reikia palinkėti, kad šis naujai susi
daręs branduolys, vedamas prityrusio 
chorvedžio, išsilaikytų ilgesnį laiką ir lie
tuviška daina karts nuo karto praskaid
rintų ne tik londoniečių lietuvių širdis, 
bet taip pat aplankytų ir didesnes provin
cijos kolonijas.

Pirmasis choro koncertas atliktas dide
liu įsijautimu ir sugebėjimu tinkamoje 
dvasioje išreikšti mūsų dainos meniškąjį 
sąskambį. Neabejotina, kad tiek choro da 
lyvių, o juo labiau chorvedžio, padirbėta 
su atsidėjimu ir pasišventimu, todėl ir 
linkėtina ryžtingos ištvermės užsibrėžta
me tiksle! * * * 

PRIMINIMAS, 
GAVUSIEMS CARE PAKETUS

Prieš kurį laiką eilė lietuvių per DBLS 
yra gavę'CARE paketus ir iki šiolei nepri 
siuntusių gavimo pakvitavimus. Primena
ma, kad artimiausiu laiku visi tuos pa
kvitavimus prisiųstų, nes centrui reikia 
atsiskaityti su CARE paketų įstaigomis.

gus, — tarė jis su abejone balse. — K.od'"' 
gi dabar šitaip?

— Dvidešimt svarų, — skardžiu balsu 
tarė motina. — Ne per savaitę šitiek už
dirbo.

Ji čiuptelėjo iš sūnaus laišką ir paslėpė 
prie krūtinės.

Tėvas iš lėto nuėjo patvoriu, sausu balsu 
šnabždėdamas sau:

—- O-ja-je! Iš godumo aš jau nebeklau
siu savęs, kodėl neįrašyta. Dvidešimt sva
rų.

Nuėjo jis tiesus ir sustingęs, lyg įšėlęs 
girtas žmogus.

Kiti dar tebesėdėjo tylėdami ir ga’voda- 
mi. Jie jau nebegirdėjo vieversių. Staiga 
vienas pakėlė galvą ir nusigandęs tarė:

— Ką gi tėvas ten daro?
Visi sužiūro. Tėvas iš to lauko buvo iš

sukęs aukštėliau į uolynus. Visiškai nejudė
damas, stovėjo jis ten ant uolos, sudėjęs 
rankas ir nuleidęs ant krūtinės galvą. Nu
gara atgrįžta į juos, bet jiems buvo aišku, 
kad jis verkia. Šitaip, be kita ko, jis sto
vėjo prieš metus, kai jų arklys pastipo.

Tada vyriausiasis sūnus murmtelėjo 
keiksmažodį ir pašoko ant kojų. Jis stovė
jo sukandęs dantis ir žibančiu 
žvilgsniu akyse. Jauniausiasis 
numetė piktžolę ir visu įnirtimu 
verkti.

Tada motina sugriebė jį į glėbį 
ties pilnu balsu sušuko:

— Ak, paukščiai, paukščiai, ko

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
VASAROS STOVYKLOS REIKALU

Paskaičiusi pereitos savaitės „E. Lietu- 
vje“ J. L. straipsnį ir apačioje Sktn. K. 
Vaitkevičiaus pranešimą apie vasaros sto
vyklą, nudžiugau, kad šiais metais tuo 
klausimu jau iš anksto susirūpinta. Nu
stebau tik, kad toji mūsų jaunimo stovyk
la užsitęs tiek trumpai: vos vieną savaite. 
Turint galvoje, kad ne vienam teks šim
tus mylių sukarti, norint ją pasiekti, at
rodo, kad vienos savaitės iš tikrųjų būtų 
labai trumpas laikas, juo labiau, kad šiais 
metais, įsigijus lietuviams nuosavos že
mės sklypelį, sąlygos visiškai pasikeitė 
geroj on pusėn. Todėl, tie, nuo kurių pri
klauso tos stovvklos organizavimas, turė
tų atkreipti į tai atitinkamą dėmesį ir sto
vyklavimo laiką prailginti, nes, kaip paty
rimas parodė, vienos savaitės bėgyje vai
kai daugiau pavargsta kelionėje įr paruo
šiamiesiems darbams, negu pailsi stovyk
loje.

Šiaip ar taip bekalbėtume, mūsų vaikai, 
gyvendami miestų užterštame ore, tose 
stovyklose turėtų ne tik išmokti pastatyti 
ir išardyti palapinę, atsigaivinti lietuviš
koje aplinkoje, bet taip pat ir fiziniai pa
ilsėti. Ar tokį poilsį jiems praeities sto
vyklos duodavo, labai ir labai didelis 
klausimas. Gal būt apie tai geriausiai ži
no kiekviena motina, sulaukusi savo vai
ką, grįžusį iš stovyklos. Todėl, dabar, ka
da yra žymiai geresnės sąlygos,'reika ati
tinkamą dėmesį ir į tai atkreipti tiems, 
kurie tas stovyklas organizuoja. Būtinai 
reikia atkreipti ypatingą dėmesį ir į hi
gienos reikalus. Esu mačiusi pereitų me
tų stovyklos sąlygas ir žinau, kad ten sun
ku buvo ką nors padaryti daugiau šioje 
srityje, bet dabar, kada bus kitos sąlygos, 
tikiuos, kad tai pajus ir mūsų atostogau
jantis atžalynas.

Suprantu, kad skautų vadovams sunku 
stovyklai vadovauti ilgiau, kaip vieną sa
vaitę, bet netikiu, kad mūsų tarpe neatsi
rastu žmonių, kurie, skautų stovyklai pa
sibaigus, galėtų šį darbą tęsti toliau. Jau 
dabar reikia taip vasarvietės reikalus su
tvarkyti. kad tuo laiku, kada vasaros jau
nimas, būtų-pakankamai vietos vasarvie
tėje ir vaikų tėvams, kurie stovyklos dar
bą tęstų, nes, kaip minėjau, vienos savai
tės jaunimui stovykla niekad neišperka 
nei daromu išlaidų, juo labiau nesute’k’a 
ooilsio, nei 
nimas yra

VILTIS —WELLINGTON
Tą pačią savaitę viltiečiai turėjo susikib
ti ir su Wellingtono krepišninkais, ku- 
riuoš nesunkiai įveikė, nors antrą puslai- 
kį žaidė viltiečių atsarginė komanda. Pa
sekmė: pirmojo puslaikio 50:20, antrojo 
18:18. Žaidė: V. Karhilavičius, B. Viliū
nas, V. Bodn’ekas, V. Kelmistraitis, J. 
Fešteris, S. Purėta, P. Jasionis, I. Vana
gas.

Visi Vilties krepšininkai dirba sunkų 
fizinį darbą: kasyklose, gumos fabrikuose 
ir liejvklose, todėl suprantama, kad grį
žusiam iš kasyklų, nėra jau tokio didelio 
noro eiti į treniruotes, tačiau jie, vieną 
kartą pasiryžę, nors, gaila, ne visuomet 
visi, ateina pasiruošti rungtynėms. Jei 
visada visi, susirinktų, suprantama, pa
sekmės būtu našesnės. Būtų malonu, kad 
nors retomis progomis mūsų visuomenė 
vienu ar kitu gražiu darbeliu ar žodž’u 
atsidėkotų tiems mūsų jaunuoliams, ku
rie vis dar ryžtingaai ir gražiai sporto 
aikštėse pasirodo.

REIKALAUJA APSAUGOTI VAIKUS 
NUO „RAUDONOJO SVAIG-LIO“

Koelno Arkivyskupijos Katalikų Baž
nyčios laikraštis įspėjo visus Vakarų Vo
kietijoje gyvenančius tėvus prieš Sovie
tų Zonos Ministerių Tarybos nutarimą 
pravesti Vakarų Vokiet’joje „Atostogų 
Vajų“ ir atsikviesti vasaros atostogų 
25.000 vaikų į Rytų Vokietijos zoną, griež 
tai reikalaudamas, kad tėvai tuos atro
dančius „nekaltus“ Sovietų Zonos kvieti
mus jų vaikams vykti atostogų į anapus 
gelež'nės uždangos — atmestų, nepriimtų. 
Vakarų jaunimas turįs būti apsaugotas 
nuo jo išdavimo „Raudonajam Svaigu
liui“, kuris jų amžiaus organizuotus drau
gus Sovietų Zonoje dalinai jau apsvaigi
no.

MIRĖ DU ŽYMŪS VOKIEČIAI
Prieš keletą dienų mirėt staiga plaučių 

embolija buvęs ilgametis Badeno prezi
dentas Leo Wohleb. Jis buvo didžiausias 
kovotojas už senojo Badeno savystovumą 
ir plačiai žinomas priešas Badeno ir 
Wuerttembergo sujungimo į taip vadina
mą Suedweststaat‘ą. Paskutiniu laiku jis 
buvo pasiuntiniu Portugalijoje.

Kovo 12 dieną mirė širdies liga žino
mas vokiečių rašytojas Theodor Plievier, 
sulaukės 63 m. amžiaus. Pieyier biografi
ja labai įvairi: jis nuo jaunystės dirbo 
juodą darbą, keliavo po pasaulį, buvo il
gą įaiką jūreiviu, po Pirmojo Karo pasi
darė komunistų veikėju, 1933 pateko per 
ček’ją į Sov. Sąjungą, dalyvavo kaip rau
donosios armijos- karys fronte ir atžygia
vo ligi Berlyno, čia, pamatęs tikrąsias ru
sų užmačias, pažinęs komunizmą, perbėgo 
į Vakarus ir ligi savo 
Šveicarijoje.

Jo žymiausi romanai 
tai: Stalingrad, Moskau 
knygos išverstos į kelias

iš Rytų fronto 
ir Berlin. Šios 
Europos kalbas.

LIETUVIAI KARIAI PRIE JAV ARMIJOS VOKIETIJOJE

laukiniu 
berniukas 

pradėjo

ir nevil-

— Ak, paukščiai, paukščiai, ko jūs da
bar dainuojate, kai mano širdį šaldo liū
desys.

Dabar visi jie kartu pradėjo balsu de
juoti, ir šiurkštus jų verksmo balsas kilo į 
dangų iš laukų, kurie dabar Ua’ga pas 'd erė 
biaurūs ir apleisti; 
kur vieversiai dar 
gą savo giesmę.

augštyn ten, autgšyh, 
tebečireno džiaugsmin.-.

Išvertė K. Barėnas

Lietuvių daliniai yra dabar Schwetzin- 
geno, Kaiserslauterno, Wormso, Mainzo ir 
Miesau-Bruchmuehlbach rajonuose. Dali
niams vadovauja lietuviai LS karininkai: 
kapt. V. Sutkus, kapt. O. Bliumchinas, 
kapt. H. Bervingas, vyr. lt. J. Matulaitis, 
vyr. lt. J.K. Valiūnas ir vyr. lt. Br. Luk- 
šaitis. Kuopų kapelionu yra kun. kapt. 
Br. Lubinas. Išviso šiuo metu turima ap'e 
30 lietuvių karininkų. Dalis jųjų yra se
nesni Lietuvos armijos karininkai, o dalis 
yra iš jaunųjų pakelti į karininko laips
nius. Senieji karininkų laipsniai neuž- 
skaitomi, bet buvęs karininkas, jeigu jis 
moka šiek tiek anglų kalbos ir tinka tar
nybai, priimant j tarnybą gali būti pa
skirtas iš karto į augštesnį laipsnį ir po 
trijų mėnesių pakeltas į antrojo leite
nanto laipsnį. Jaunesnieji karininkai, įgi
ję tuos laipsnius darbo ir sargybų dali
niuose, pilnai atstoja kadro karininkus, 
nes jiems, kaipo jaunesniems amžiumi, 
buvo lengviau pramokti anglų kalbos ir 
kai kuriais atvejais lengviau prisitaikyti 
prie naujų reikalavimų. Be aukščiau minė 
tųjų, Kaiserslauterno Centre yra Pabalta 
čių Ryšių karininkas kapt. J. Venckus ir 
US Armijos Europoje Vyriausiame Štabe 
ryšininkas — direktorius maj. J. Augus- 
taitis.

Prieš 3-4 metus nevisi lietuvių daliniai 
buvo grynai lietuviški. Buvo kuopų suda
rytų iš mišrių tautybių, lietuvių, lenkų, 
estų ir kt., ir šių kuopų vadais nevisuo- 
met būdavo lietuviai. Be to, anuo laiku 
daugelis lietuvių tarnavo svetimųjų, ypa
tingai lenkų kuopose, .išandien visi mūsų 
daliniai skaitomi lietuviškais ir jų vadais 
yra lietuviai-karininkai. Priešngai pir
mykščiai padėčiai, dabar lietuvių kuopose 
yra dalis svetimtaučių, ypatingai ukrai
niečių, rūmų, vengrų, keletas lenkų ir kt. 
tautybių. Lietuvių kitose (svetimųjų) kuo 
pose yra nedaug — latvių kuopose apie 
30 žmonių ir lenkų kuopose tik keletas tų; 
kurie, išskiriant mišrią lietuvių-lenkų kuo 
pą ir lietuvius iškeliant į naująją lietuvių 
kuopą, pasiliko lenkų kuopoje dėl šeimy
ninių sumetimų.

Dėl santykių su kitomis tautybėmis ten
ka pasakyti, kad jie yra visai norma’ūs. 
Vienoje „E.L.“ korespondencijoje buvo 
minima, kad lietuviai buvo skriaudžiami 
lenkų, mišrioje Kirchenbolandeno lietuvių 
-lenkų kuopoje, nekeliant lietuvių į augė
lesnius laipsnius. Gal būt tas turėjo ’ 
šiek tiek tiesos, ir dėl tos priežasties m’š 
riojl kuopa buvo išskirta ir suorganizuota 
nauja, grynai lietuvių kuopa, iškeliant j 
visai į kitą vietovę. Lenkai lietuviams, 
kaip visuomet, kalba daug komplimentų, 
bet ir neatsisako juos skriausti, jei tik ga
li. Bet jeigu tai mišriajai kuopai būtų va
dovavę ne lenkai, o kitas tautybės, kažin

vadovybę, tas skriaudimo reikalas savai
me pasibaigė. Lietuviai, eidami savo tole- 
reancija, nedaro skirtumų tarp svetimų 
tautybių žmonių, tarnaujančių lietuviškuo 
se daliniuose, o todėl svetimų tautybių 
žmonės į mūsų kuopas mielai eina.

Atlyginimai mokami pagal laipsnius, 
Dabar ne karininkų atlyginimai praside
da nuo 218 DM. ir kyla iki 440 DM. brutto 
per mėnesį. Karininkų atlyginimai prasi
deda nuo 495 DM. ir augščiau. Be atlygini 
mo pinigais visi gauna nemokamai gerą 
maistą, darbo drabužius ir miegoti pa
talpas kareivinėse. Maistas kuopose yra 
geras, kalorijų skaičius — 3500 per die
ną, maistas gaunamas iš vokiečių ūkio ir 
jį gaminant pritaikomas, kiek galima, 
prie lietuviško skonio. Visos lietuvių kuo
pos apgyvendintos mūrinėse kareivinėse.

Kiekviena kuopa laiko savo klubus ir 
kantines. Kantinės visur yra išnuomuotos 
nuomininkui, kuris moka į kuopos kasą 
kas mėnesį jam nustatytą nuomos mokes
tį. Tiktai viena kuopa pati laiko ir ved: 
kantinę ir visą gautąjį pelną įneša į ku
pos kasą. Tuos pinigus kuopos naudoja 
kultūros reikalams, kuopų vyrų intelektui 
ir moralei kelti, perka laikraščius, kny
gas, televizijos bei radijo aparatus, ruo
šia įvairių tautinių švenčių minėjimus ir 
dalį tų pinigų sunaudoja virtuvei aptar
nauti ir švarai palaikyti.

Paskutiniu laiku kuopose pasireiškė 
partinė agitacija, iki šiam laikui nebuvu
si. Kuopų Vadovybės ir kuopų vadai yra 
nusistatę tai partinei agitacijai užkirsti 
kelią, kad ji neatsilieptų nėi į kuopų dar
bą nei į bendrą sugyvenimą. Dėl tos ra- 
sireiškusios agitacijos, o gal ir dėl kitų 
priežasčių, Schwetzingeno kuopa, vado
vaujama kapt. V. Sutkaus, nedalyvavo 
šiemet Kaiserslauterne visų kuopų sbruoš 
tame bendrame Vasario 16-sios minėjime, 
kuriame dalyvavo augštieji Amerikos Ar
mijos karininkai drauge su mūsų karinin 
kais ir VLIKo atstovais, ir pobūvyje, po 
oficialiosios dalies, visi drauge jaukiai 
praleido keletą valandų ir užmezgė glau
desnius ryšius.

Laisva'aikius vyra praleidžia klubuose, 
prie televizijos ir radijo aparatų, arba iš
vyksta į miestą, o dalis naudojasi ir kan
tines patarnavimais.

Pagal PLB nuostatus iki šiol kuopos 
mokėjo solidarumo ir pajamų mokesčių 
PLB Vokietijos Krašto Valdybai, tačiau 
nuo pereito rudens dauguma kuopų nu
sistatė solidarumo mokesčius daugumoje 
pervesti Vasario 16 Gimnazijai. Kuopų 
delegacijas tą klausimą dabar svarsto 
bendrai su Krašto Valdyba. Kuopų Va- 

___ . ,r ... . . _ dovyfoėe yra nuomonės, kad kuopų vy- 
DBLS Nottingham skyr. Valdyba, pą ir sudarius grynai lietuvišką kuopos rams turėtų būti sudarytas ypatingas sta-

Jau 1954 
je“ rašęs anie dvi jaunas lietuvaites, gu
linčias ligoninėje, Vokietijoje. Toje ligo
ninėje jos jau guli sugipsuotos devyni me
tai.

Prieš kurį laiką neskaitlingas Keighley 
(Yorks) lietuvių būrelis padarė gražų dar 
bą, suaukodamas toms nelaimingoms mer 
gaitėms 10 svarų ir 15 ši. Būtų gera, kad 
ir kitos lietuvių kolonijos pasektu šio 
skyriaus oavvzdž'u, nusivsdamos vieną 
kitą žaislą, knygelę, siuntinėlį. Mes, gy
veną Anglijoje, esame juk artimiausi kai
mynai tu nelaimingų lietuvių, kurie yra 
nal'kti Vokietijoje vargelį vargti, o ką 
bekalbėti apie tok’us ligonius.

šių mergaičių adresai: V. Kudžmaitė 
(23) Oldenburg, Post ofen. Lager, Veh- 
nen, Germany ir antrosios — Vanda Lin
gytė. Seehospital, Abteilung 3. Nordheim 
— Sfflung (24a). Cuxhaven Salenburg, 
Germany.

tusas bendruomenės ribose, nes kuopų 
bendruomenių gyvenimo sąlygos yra la
bai skirtingos nuo kitų bendruomenių. 
Tas klausimas svarstomas ir tikimasi 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos ir Tary
bos palankaus sprendimo.

Nežiūrint pratęstos emigracijos, kuria 
dar dalis vyrų galvoja ir tikisi pasinau
doti, kuopų vyrų moralė ne tik nekrinta, 
bet priešingai, ją reikia laikyti augštesne 
negu buvo keletą metų atgal. Su girtuok
liavimu labai kovojama. Už girtuokliavi
mą atleistajam iš tarnybos, labai sunku 
grįžti atgal į kuopą, nebent tik, labai iš
imtinais atsit'kimais ir tai tik bandomam 
3 mėnesių laikotarpiui. Jei per tą laiką 
nebus nei karto pastebėtas įsigėręs, gali 
likti tarnauti toliau. Deja, kartais pasitai
ko dar ir labai nemalonių įvykių. Pav., 
šių metų kovo mėn. 4 d. Wormse nusižu
dė kuopoje tarnaujantis kapralas Aleksas 
Rupšys, gimęs 1922 m. liepos mėn. 13 d., 
palikęs du vaikus ir žmoną. Spėjama, kad 
savižudybės priežastimi buvo šeimyniniai 
nesantaikos reikalai, nes Rupšys jau.anks 
čiau buvo reikalavęs savo žmonos (vokie
tės) skyrybų, bet šioji nesutikusi.

Tarnaudami darbo ir sargybų ar inži
nerijos daliniuose, kur sutinkami įvairių 
tautų žmonės, mūsų vyrai, o ypatingai 
karininkija turi progos sueiti į artimesnį 
kontaktą su amerikiečiais, jie visi turi 
progos pažinti kitokius darbo ir adminis
tracijos metodus, todėl jiems ta tarnyba 
gali būti labai naudinga ateičiai.

T. Mintus

NOTTINGHAMAS
PASIRUOŠKITE VELYKŲ BALIUI

Velykų antrąją dieną, 6.30 vai., puikio
je kino Elytės salėje, pirmą kartą ren
giamas Nottinghame...

KAUKIŲ BALIUS
šokiams gros gera muzika. Turtingas 

bufetas. Už įdomiausią ir būdlnciaus’ą 
kaukę paskirta premija. Vietos Ir apylin
kių lietuviai su svečiais kviečiami atsi- ar nebūtų taip pat mūsų žmonės akriau- 
lankyti. džiami. Dabargi, išskyrus tą mišrią kuo-

Pigesni ir saugesni už mašinas
Vokiečių inžinierius Hans Lemmerzahl, 

St.-Etienne, Prancūzijoje įvykusiose tarp
tautinėse Helikopterių varžybose už savo 
sukonstruktuotą naujo tipo helikopterį 
laimėjo aukso medalį. Plačioji vokiečių 
spauda, atžymėdama šį laimėjimą, šio heli 
kopterio ateičiai skiria didelio dėmesio. 
Jis esąs labai praktiškas, vairuojamas ore 
taip pat lengvai, kaip ir bet kuri mašina 
žemės kelyje, o svarbiausia — pigus. 
Jis turi vokiečių „Volkswagen‘o“ 30 PS 
motorą ir, pradėjus masiniai gaminti, te
kainuosiąs tik apie 4000 DM, taigi beveik 
pigiau, bent jau nebrangiau, už populia
riausią ir pigiausią vokiečių automašiną 
„Volkswageną“. Jam pakilti ir nusileisti 
reikalinga tik 20 x 20 kv. m. aikštė. Jis 
kyla į viršų 45 laipsnių kampu ir išvysto 
greitį 160 km per valandą, o benzino šim
tui kilometrų tesunaudoja tiktai 6-8 litrus, 
tai yra tiek, kiek taupiausia vokiečių au
tomašina. Helikopteris taip sukonstruktuo 
tas, kad skridimo metu sugedus motorui 
nesudaro mažiausio pavojaus nukristi že
mėn, o ir motorui neveikiant gali lengvai 
ir sausiai nusileist’. Manoma, kad už 2-3 
metu tas naujojo tipo nigūsis helikopteris 
bus jau masiniai gaminamas ir dėl savo 
nieumn ’r patisumo bus vis'ems lengvai 
pr'e'namaa įsigyti ir bus naudojamas ta’n 
plačiai, kaip šiandien mėgiamas vokiečių 
,Volkswagen'as“.
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LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS
APYSKAITA

31. 10. 54.
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. B-VĖS FINANSINIŲ METŲ APYSKAITA
L.N. B-vės finansiniai metai pasibaigė spalio 31 d., 1954 m. Žemiau yra duo

dama tų metų B-vės veiklos apyskaita, sudaryta ne buhalterišku, bet labai suprastintu, 
daugiau ne specialistams, suprantamu būdu. Apyskaitoje matyti B-vės pelnas, turtas 
ir k.
31. 10. 1953.
Namai, Baras ir Virtuvė.
5.581
1.649

5

Pajamos iš virtuvės ir baro 
Pajamos iš kambarių nuomos 
Kitos pajamos

6210
1739

7.235 Viso, pajamų 7.949

3.934
249
311

IŠLAIDOS:
Užmokėta už prekes 
Savivaldybės ir k. mokesčiai
Šviesa ir kuras

4.250
255
262

143
4.818 181

Švara it k.
• Remontas

121
134 5.022

1.385
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
Atlyginimas tarnautojams 1.588

71 
7 

172 
1.763 128

•Raštinės išlaidos ir k.
Banko mokesčiai
Knygvedybos, sekretoriaus ir įkainuotojų išlaidos 
Baldų ir indų amortizacija.

95
10
73

171 1.937
6.581

654 PELNAS
6.959

990
Nidos spaustuvė
4.635

682
802

353
1.860

277
124
262

28
146

4.534

Pajamos už darbą
IŠLAIDOS:
Popietis ir spaustuvės reikmenys
Knygų rišimas ir rinkimas kitur
Pradėtas darbas 1.11.53(įskaitytas 1952 metų 
balanse)
Atlyginimas tarnautojams
Nuoma ir saviv. mokesčiai
Šviesa ir kuras
Mašinų pastatymas ir taisymas
Švara, telefonas ir k.
Mašinų amortizacija
Paštas ir vyniojamas popietis

5.504

770
354

500
2771

289
132
73

128
154.
539 5.710

101

755

195

53

Pelnas 1953 m. '
Nuostolis 1954 m.
Bendras Namų, Baro, Virtuvės ir Spaustuvės
Pelnas
Išlaidos (bendros namams ir spaustuvei)
Namų paskolos atmokėjimas 
Reprezentacijos ir kelionės išlaidos 
Revizorių atlyginimas

206

784

210

53
266 18 Valst. mokesčiai. — 263
489 Grynas Pelnas už metus 

atkeltas pelnas iš ankstyvesnių metų
Grynas pelnas perkeliamas į Balansą

521
92

613
Pastaba. Spaustuvės nuostolį padarė „Europos Lietuvio“ spausdinimas. Laik

raščio pajamų buvo 2007 sv., o išlaidų 2454 sv., nuostolis 447 svarai. Dėlto, ne
skaitant „E.L.“, spaustuvė būtų turėjusi 241 svarą pelno.

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS 
BALANSAS 

' 31. 10. 54.

Aktyvas
7.297 Kapitalas (surinkta pinigų už akcijas) 7606

91 Bendrovės pelnas 613
7.388 8219

Paskolos'.
3.698 Namų (ilgalaikė) 3.560

900 Trumpalaikės paskolos 1.031
1.985 Neapmokėtos sąskaitos L516

6.583 — „EL“ prenumerata už lapkričio ir gruodžio m. . 379 6.486
13971 14705
Pasyvas Kaina Amortizac.
8.308 Namai 8.308 — 8.308
1.164 Baldai ir k. 1.451 366 1.085

Radiograma, telev., dulkių siurblys
157 ir k. 256 90 166

1.571 r Spaustuvės mašinos 1.986 360 1.626
11200 12.001 816 11185

400 B-vės steigimo išlaidos 40°
Kitas B-vės turtas:

207 Maisto ir gėrimų sandėlis. 270
239 Indai, patalynė ir k. 195
830 Spaustuvės popietis, knygų ir dažų atsargos 580
808 Skolininkai 1970

2.371 287 Pinigai banke ir kasoje 105 . 3,120
13971 14705

IS DBLS SUVAŽIAVIMO

GAUTA PAMINĖTI
LIETUVIAI HAMILTONE, 1948-1954 m 

Spaudai parengė K. Baronas ir S.J. Da
lius. Išleido KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba. Viršelis ir vinjetės dail. V. Brič- 
kaus. Tai didelio formato, albumo pobū
džio knyga. Ji suskirstyta j 21 skyrių ir 
nepaprastai gausiai iliustruota. Turi 202 
pusi. Kaina nepažymėta.

KARYS, Nr. 1 ir Nr. 2. Abu numeriai 
iliustruoti ir turi po 32 pusi.

ŽIBINTAS, Nr. 2. Šis numeris taip pat 
iliustruotas ir turiningas .Ryškiųjų asme
nybių skyriuje aprašoma Petro Bulaičio 
šeima.

JAUNIMO RATELIS, Nr. 1/2. Lietuvių 
evangelikų jaunimo laikraštis.

EAST and WEST, Nr. 4, 1955 m. Tai so
vietų ir Pabaltijo problemų apžvalgos žur 
nalas, išeinąs kas trys mėnesiai. Vienas 
to žurnalo redaktorių yra prof. S. Žyman
tas.

SANTARVĖ, Nr. 1, 1955 m. Gausu
straipsnių politikos ir kultūros klausi
mais.

SĖJA, Nr. 2, 1955 m.
MARGUTIS, Nr. 2, 1955 m.

Londonas. Mėsininkų sąjunga prana
šauja, kad netrukus turėsianti atpigti mė
sa.

»
Ankara. Libija jau sutiko prisijungti 

prie Turkijos-Irako saugumo pakto.
*

Londonas. Anglijos darbo ministeris pa
reiškė, kad vidutinis savaitinis darbinin
ko atlyginimas šiose salose jau viršyja 
dešimt svarų.

PARDUODAMA:
Inpilams medžiaga bavariška (raudo

na) 160 cm. pločio 1 jardas — 15/3.
Užvalkalams medžiaga vokiška (balta) 

160 cm. pločio 1 jardas — 10/6.
Baltos žąsų plunksnos su pūkų prie

maišų 1 svaras: 10šl., 15/3 ir 17/9.
Parduodame patalus ir pagalvius. Kai

na pagal plunksnų rūšj.
Dėl informacijų prašoma rašyti šiuo 

adresu:
B. Wolinski, 48, Chapeltown Rd., Leeds 

7. Yorks.

Didžios šio krašto lietuvių organizaci
jos atstovų sąskrydžiai Londonan, kiekvie 
nais metais sukelia tam tikra judėjimą 
provincijos skyriuose, juo labiau tas pa 
gyvėjimas jaučiamas centriniuose orga
nuose ir jų būstinėje ■— Lietuvių Namuo
se. Tas judėjimas auga, artėjant paskir
toms suvažiavimo dienoms, jau vien to
dėl, kad tinkamai priėmus, apnakvindi
nus, pavalgidinus atvykstančiuosius atsto 
vus ir svečius.

Šiais metais DBLS metinis atstovų su
važiavimas, atr.dė, turės būti gyvesnis ir 
našesnis, nes pirmą kartą buvo sujungti 
DBLS ir Lietuvių B-vės akcininkų susi
rinkimai. Antra, nuo paskutiniojo DBLS 
suvažiavimo praėjo ne vieneri, bet beveik 
pusantrų metų, o, kaip žinia, per ilgesnį 
laiką, susirenka ir įvairių reikalų dau
giau ir įvairaus raugalėlio, kuris veržte 
veržiasi prasivėdinti.

Dalis atstovų jau penktadienio vakare 
ėmė rinktis, kiti atsirado nakties met 
bet dauguma atvyko šeštadienio ryte.

Pagal iš anksto išsiuntinėtą atstovams 
siūlomąją dienotvarkę, suvažiavimo ati
darymas įvyko tuoj po 11 valandos, šeš
tadienį, kovo 19 d. ir su labai trumpomis 
pertraukomis užsitęsė iki sekmadienio 
saulėlydžio, kovo 20 d.

Pirmąją suvažiavimo dieną susirinko 
25 skyrių — 36 atstovai, o antrąją dieną 
atvyko dar dviejų skyrių atstovai. Tokiu 
būdu viso suvažiavime dalyvavo 27 sky
riai, iš šiuo metu esamų 35. Be atstovų, 
suvaižavime dalyvavo gausus būrys Są
jungos narių — svečių.

Sal'ėn susirinkusius atstovus ir svečius, 
pasveikino DBLS pirmininkas M. Bajorū
nas, pakviesdamas minutės tyla pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir taip pat 
metų bėgyje mirusius S-gos narius.

Suvažiavimą atidaręs .pirmininkas, 
Centro Valdybos vardu, siūlo susirinki
mui pirmininkauti kandidatą Juozą Sen
kų, sekretoriais Birminghamo skyriaus 
pirmininką Zoką ir Bradfordo atstovą J. 
Bružinską.

Raštu Suvažiavimą sveikino VLIKo 
Vyk. Tarybos pirmininkas prof. Žalkaus- 
kas, žodžiu — Pasiuntinvbės Patarėjas 
V. Baliukas. (Jo žodis spausdinamas 
numerio vedamuoju).

Susirinkimo pirmininkas, padėkojęs už 
pasitikėjimą, pabrėžė, kad ši garbė jam 
tenkanti jau ketvirtą kartą. Po trumpos 
įžanginės susirinkimo pirmininko kalbos, 
seka M. Bajorino pranešimas, kurio sant
rauką žemiau spausdiname.

DBLS PIRMININKO PRANEŠIMAS 
8-TAME S-GOS METINIAME

SUVAŽIAVIME, ĮVYKUSIAME š.M. 
KOVO 19-20 D.D., LIETUVIŲ NAMUOSE, 

LONDONE.

Vykdant Septintojo DBLS suvažiavimo 
nutarimą, šiais metais Visuotinis atstovų 
suvažiavimas yra sušauktas drauge su 
Lietuvių Namų B-vės Akcininku susirin
kimu. Ši aplinkybė ir buvo priežastimi, 
kad esamai Centro Valdybai teko eiti pa
reigas žvmiai ilgiau, negu ankstvvesnėms 
Valdyboms — paaiškino DBLS pirminin
kas kiek plačiau apie priežastis, priver
tusias užtęsti Visuotiniam Suvažiavimui 
laiką, pastebėdamas, kad jam tenka jau 
penktąjį kartą suvažiavimuose skaityti 
pranešimus apie šio krašto didžiosios lie
tuvių organizacijos veiklą.

TRUMPAS ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ
Prieš penkeris metus mūsų organizaci

jos centrinių organų veikla ir visa jos 
būstinė buvo arklidėse, nutriušiusioje 
Londono dalyje. Tada S-ga turėjo apie 
2000 narių. Emigracijai dideliu tempu 
prasidėjus, nuogąstavome, kad mūsų šia
me krašte liks labai negausus būrelis.

Leidžiamas S-gos savaitraštis kasmet 
reguliariai duodavo nuo 300 — iki 600 
švarų nuostolio. Buvo rimtas pavojus 
jam susilikviduoti, nes, sumažėjus narių 
skaičiui, nebebuvo vilties iš kur nors gau 
ti lėšų, susidarantiems nuostoliams pa
dengti. Suprantama, kad dėl emigracijos 
ir provincijos skyrių veikla ėmė merdėti, 
tiek dėl didelio procento inteligentų nu
byrėjimo, tiek dėl lėšų stokos, atrodė, 
sunku bus našiau -reikštis bet kurioje kul 
tūrinėje veikloje.

Žvilgterėkime, ką mes turime šiandien? 
Kokia mūsų organizacijos _ padėtis? Ar 
mes žengiame pirmyn, ar riedame žemyn? 
į tuos klausimus teatsako ne žodžiai, bet 
akivaizdūs faktai. Jei mums pasidarė Ho
lland Parke turėti namai ankštus, jei mes 
per tą krizės metą pasistatėm nuosavą 
spaustuvę, jei prisiauginome nuosavų spe 
cialištų. jei įveikta įsteigti kultūrinę or
ganizaciją — Nidos Knygų Klubas, paga
liau jei prieš kelias savaites mes tapome 
savininkais žemės sklypo su puikiais va
sarvietei — prieglaudai namais, tai, man 
atrodo, kad mes padarėm tiek daug, kiek 
nėra padariusi jokia pasaulyje lietuvių 
organizacija, turėdama vieną tūkstantį 
narių. Ir šitai mes padarėm tik todėl, 
kad buvome vieningi, kad vietoje išemig
ravusiųjų skyriuose stojo kiti, nė kiek ne 
blogesni, o kartais ir žymiai geresni as
menys, kurie savo ryžtinga veikla ir lie
tuviškam reikalui pasišventimu tęsia ir 
dabar kiekviename bare darbą, nepaisy- 

'dami, kad mūsų tik vienas tūkstantis.
Taip keliais sakiniais pavaizdavęs pra- 

"eitį, pirmininkas perėjo prie praėjusių 
metų nuveiktų darbų apžvalgos, atskirai 
ir plačiau paryškindamas kiekvienos ins
titucijos- padėtį.

DBL S-GOS FINANSINĖ PADĖTIS
S-gos finansinė būklė, nors ir nesanti 

didžiai džiuginanti, tačiau, palyginus su 
keleriais paskutiniaisiais metais, ji ir di
džiausiam pesimistui turėtų atnešti atos
lūgį, nes, kaip kiekvienas gali įsitikinti 
iš apyskaitos. Sąjunga iš metų metais slė- 
gusios skolos baigia išbristi, juo labiau, 
kad dabar S-ga išlaidų turi nepaprastai 
maža: jai nereikia mokėti nuomos už pa
talpas, nei telefono, apšildimo, šviesos ir 
kitų panašių ūkiškų išlaidų. Todėl ir iš 
surenkamo kuklaus nario tnokesčio dalis 
atlieka, iš ko ir norima sudaryti atsargi
nį S-gos fondą. Jei ateityje skyriai sąži
ningai atsiskaitys su centru, surinkdami 
narių mokesčius, Sąjunga galės ne tik be 
nuostolių verstis bet nuolat stiprėti. S-gos 
finansinei būklei pagerėjus, bus galima 
efektingiau paremti atskiras mūsų veik
los sritis ir narius.

„EUROPOS LIETUVIS“
Vos Nidos spaustuvei pradėjus žengti 

pirmuosius žingsnius, nuolat buvo priki
šama, kodėl, girdi, turint nuosavą spaus1 
tuvę, S-ga turinti lyginti laikraščio nuos
tolius, girdi, tam juk ir spaustuvė buvo 
įsteigta, kad laikraštį spausdintų be nuos 
tolių. Tačiau niekas negalvojo, kad ir to
ji spaustuvė, kuriai vos vienas tūkstan
tis svarų buvo surinkta, pirmuosius me
tus duodavo nuostolius, neturėdama nei 
paruoštų tam reikalui darbininkų, nei rei 
kiamų nors ir mažiausių priemonių. Jei 
L-N. B-vė būtų nuo pirmos dienos pasi
ėmusi dengti ir laikraščio ir spaustuvės 
nuostolius, tai šiandien nebūtų nei spaus
tuvės, nei laikraščio. Pereitais metais, kai 
spaustuvės reikalai šiek tiek pagerėjo, L. 
N.B-vė, aptarusi su Centro Valdyba su
sidariusią padėtį, ryžosi pasiimti finansi
nę atsakomybę už „E. Lietuvio“ leidimą. 
Pagal susitarimą, Centro Valdyba savo 
ir kitų Europos Liet. Bendruomenių var
du įsipareigojo laikraščio leidimo pradi
niam nuostoliui sumažinti B-vei įmokėti 
metinę subsidiją 300 svarų. Suprantama, 
kad tai maža suma, turint galvoje, kad 
Centro Valdyba buvo numačiusi žymiai 
didesnį nuostolį, jei S-ga būtų ir toliau 
pati leidusi laikraštį. Ši subsidija Namų 
B-vei nėra iki šiolei išmokėta.

„E. Lietuvis“ Namų b-vei davė 450 
svarų nuostolio, kuris yra taip pat žy
miai mažesnis, negu buvo S-gos numaty
ta. Tai įvyko todėl, kad B-vė sutaupė 
laikraščio administracines išlaidas. Susi
dariusius nuostolius B-vė pajėgė padeng
ti iš pelno, kurį davė kitos B-vės ekono
minės šakos.

„E.L.“ leidimas ir toliau yra gana sun
ki našta. Todėl kreipiuos i suvažiavimo 
dalyvius, o per juos ir į visus šio kraš
to lietuvius, kad jie remtų vienintelį Eu
ropoje savaitraštį, ragindami savo drau
gus ir pažįstamus jį užsiprenumeruoti. 
Šiuo metu Anglijoje turime apie 1000 
skaitytojų, o jų juk galėtų būti žymiai 
daugiau. Viso spausdinama 1.800. Apie 
150 siunčiama nemokamai (ligonys, neį
veikia užsiprenumeruoti Vokietijoje, siun
čiami mainais su kitais laikraščiais ir 
kit.).

„E. Lietuvis“, negalėdamas disponuoti 
nė vienu atliekamu svaru, suprantama, 
negali būti nei savo apimtimi, nei turi
niu, toks, kokį mes visi norėtume. Kiek
vienas turi suprasti jo redagavimo sun
kumus, kurie yra milžiniški, turint gal
voje, kad reikia žūt būt jį išlaikyti beša
lišku, neįsiveliančiu į tuos ginčus, kurie 
musų tremties spaudoje jau yra „įsipilie- 
tinę“. „E. Lietuvio“ tikslas kuo tiksliau 
skaitytojus informuoti, neįžeidžiant atski
rų pažiūrų. Jis privalo išlaikyti nesrovinę 
liniją, tokią, kaip ir‘mūsų organizacija 
ir juo labiau vengti nekultūringų ginčų 
spaudoje. Tik šitaip redaguojamas jis ga
li tarnauti mūsų organizacijai ir dauge
liui Europoje pasilikus’ems lietuviams, — 
šitaip sutrauktai apibūdino pirmininkas 
„E.L.“ padėtį ir jo liniją.

VASARVIETĖ — PRIEGLAUDA

Žymiai ilgiau ir plačiau pirmininkas 
skaitė apie neseniai nupirktą Lietuvių 
Sodybą, nupasakojęs kaip tai buvo atlik
ta ir tuos tikslus, kuriems Lietuvių Sody
ba turėtų tarnauti.

— Jau prieš penkeris metus per kiek
vieną suvažiavimą buvo kartota reikalas 
įsigyti prieglaudą, tačiau turint vien tik 
prieglaudą, jos išlaikymas bazuotųsi au
komis, o kas priklauso nuo aukų, tas nie
kad negali būti pastoviu dalyku. Todėl 
teko jieškoti kitų būdų, kitų sąlygų. Ant
ra, vien tik prieglaudos turėjimas neiš
sprendžia dar tokiu dalykų, kaip jauni
mo vasarojimo bazės, o drauge ir lietu
vių, norinčių po sunkaus darbo kelias 
dienas praleisti gryname ore ir savųjų 
tarpe. Šitos minties vedini, jiešojome ir 
atitinkamo objekto, kuris, suprantama, 
atitiktų tiems reikalavimams ir svarbiau
siai, mūsų finansinei pajėgai. Gauta per 
20 pasiūlymų. Tie, kurie atrodė tinkames 
m, apžiūrėjome. Po ilgesnių pasitarimų 
ir diskusijų, apsistojome prie Headley 
Parko, nes ši vieta, tiek savo pastatais, 
tiek ir apylinke, tiko ir vienam ir kitam 
augščiau apibrėžtam tikslui.

Bet didžiausia problema buvo pinigų 
klausimas. Per įvairius Londone esančius 
visuomenininkų pasitarimus, ne viena 
buvo nuomonė, kad šiais laikais ne
galima tikėtis surinkti daugiau, negu 
500 svarų. Optimistai šią sumą pakėlė 
iki 1000, kuri, žinoma, buvo nepakanka
ma vasarvietei — prieglaudai įsigyti. Ne
buvo kitos išeities, kaip atsiklausti, ką 
tuo reikalu galvoja pati visuomenė. Tam 
tikslui atspausdinta skrajukės, kuriose 
buvo nurodytas objektas ir klausta, kaip 
skrajukės gavėjas galvoja tuo reikalu. 
Pasekmė buvo tokia, kokios niekas nesi
tikėjo. Dviejų savaičių bėgyje gauta pa
sižadėjimų 2500 svarų. Joks kitas užsimo
jimas neturėjo tokio pasisekimo, kaip 
prieglaudos — vasarvietės įsigijimas. Ma 
ža, visa tai buvo pasiekta be jokios didės 
nės organizuotos talkos, net neprašant 
mūsų didžiųjų talkininkų — skyrių val
dybų tuo reikalu pagalbos. Skyrių Valdy
bos laikinai paliktos atsargoje, nes buvo

numatyta, kad jų talka dar bus ateityje 
reikalinga.

Po šitokio tautiečių entuziastingo pri
tarimo, kelio atgal nebebuvo: reikėjo ryž 
tis Headley Park vietovę pirkti, kas ir pa 
daryta.

Ar buvo rizikos perkant vasarvietę? 
Taip. Tačiau niekas neprieštaraus, kad 
tos rizikos žymiai buvo daugiau, kai pir
kome Londone namus, o dar daugiau, 
kai ryžomės steigti spaustuvę. Tai jautė 
ir musų visuomenė, nes Headley Park 
perkant ji labai greit sumetė tokią sumą, 
kurios nesumetė nei anais metais perka
miems namams, nei spaustuvei.

Pirkome gerai apgalvoję, gyvybinio rei
kalo verčiami, ryždamiesi įsigyti musų se- 
neliams prieglobstį, jaunimui lietuvybės 
išlaikymo geresnes sąlygas, o dirbantie
siems poilsio vietą. Jei 700 lietuvių suri
zikavo savo sunkiai uždirbtą svarą inves
tuoti, tai mes vadinamieji direktoriai, tu
rėdami prieš akis anuos gražius tikslus, 
surizikavome žymiai daugiau, nes per
kant Headley Park reikėjo pasirašyti, kad 
tuo atveju, jei Lietuvių Sodybą ištiktų 
bankrotas, mes, pasirašydami Lietuvių 
Namų B-vės vardu pirkimo aktą, atsako
me kiekvienas turimu savo turtu ir tuo, 
ką uždirbame net ir tais atvejais, jei gau
tosios paskolos ratos nebūtų laiku grąži
namos.

Ar vasarvietė išsivers? Taip. Ir štai ko
dėl: jei mes ilgai laužėm galvą apie jos 
pirkimą, tai dar ilgiau, apie jos išsiverti- 
mą. Vasarvietė-prieglauda_ išsivers~ ir tai 
lengviau, negu bet kuri mūsų jau iš anks
čiau turima institucija. Truputis buhalte
rijos. Įsikūrimas ir pirmieji metai bus ne
paprastai sunkūs. (Prie to dar teks grįž
ti). Imant normalius metus — savivaldy- 
biniai mokesčiai — 102 svarai metams. 
Žemės mokesčių iš viso nėra, nes mums 
pavyko išsiderėti, kad jį visam laikui iš
pirktų pardavėjas, perleisdamas pirkinį. 
Ūkiškosios bėgamosios išlaidos, kaip elek 
tra, kuras, tarnautojai, maistas ir t.t. ne
reikalingos kalkuliuoti, kadangi visa tai 
priklauso nuo to, kiek ten gyvens, vasa
ros, stovyklaus; jei ten bus vasarotojai, 
tai jie už tai turės ir mokėti. Imkime, jei 
ten per vasarą apsistotų tik 50 vasaroto
jų kas savaitę per tris vasaros mėnesius 
ir tai jau susidarytų apie 3.000 svarų 
apyvartos per sezoną. Tikėkimės, kad iš 
tiek pajamų galima įveikti metų bėgyje 
apmokėti 200 svarų pagrindinių išlaiky
mo išlaidų. Vieno, ko reikia baugintis, tai 
kad pirmaisiais metais neįveiksime reikia 
mai įruošfi ir visų norinčių atostogauti 
sutalpinti. Pesimistai tuoj sakys, kad lie
tuviai iki šiol mažai važiavo vasaroti, to
dėl ir dabar ten niekas nevažiuos. Lygiai 
tas pats buvo ir su Lietuvių Namais ir 
su spaustuve, kai, emigracijai prasidėjus, 
šaukta: — Lietuvių Namuose bus „pusty- 
nė“, o spaustuvė neturės ką veikti! Šian
dien ir į dvigubai didesnius namus neįvei 
kiame sutalpinti, norinčių apsigyventi ir 
spaustuvė nepajėgia (dėl mašinų truku
mo) atlikti visų darbų ir užsakymų.

Vasarvietė bus oficialiai atidaryta ge
gužės mėnesio pabaigoje. Netrukus jau 
galėsime paskelbti daugiau duomenų apie 
sąlygas, laiką ir visą kitą smulkesnį pla
ną. Ten dabar jau vykdomi paruošiamieji 
darbai tiek vasarotojams, tiek ir senelių 
priglaudai, kurios pirmasis gyventojas 
taip pat šiomis dienomis išvyksta nuola
tiniam apsigyvenimui.

Kiekvienam įdomu, kokia dabartinė 
vasarvietės finansinė padėtis? Atvirai kai 
bant, ji nėra tokia, kokia turėtų būti. Iki 
dabar surinkta 2.735 svarai. Perkant įmo
kėta 3.269 svarai. Atseit, dar trūko 534 
svaru nepaliekant įrengimui nė vieno pe
no. Jau anksčiau paminėjau, kad skyrių 
valdybas palikome rezerve. Į tas valdy
bas dabar ir kreipiuos, prašydamas para
ginti tuos, kurie dar nėra nė vienu svaru 
prisidėję prie Lietuvių Sodybos įsigiji
mo. Jų dar yra ne dešimtimis, bet šim
tais. Jei kiekviena skyriaus valdyba šią 
talką atliks, tikėkite, kad ir su vasarvie
tės įrengimu neturėsime laukti dešimt
mečių, kol ten galėsime kultūringai ir 
maloniai praleisti laisvąsias nuo darbo 
yasaros dienas. Jau dabar yra trijų sky
rių valdybų ir vienos šeimos pasižadėta 
apibalduoti po iveną kambarį vasarvietė
je. Būtų labai gražu ir naudinga, jei ir 
kiti skyriai prie to sumanymo įgyvendi
nimo prisidėtų. Tokie skyrių ir asmenų į- 
rengti kambariai bus pavadinti jų var
dais. Vieno kambario apstatymas atsieina 
tarp 30-50 svarų. Neabejotina, kad atsi
ras ir daugiau skyrių, kurie ir šion talkon 
ateis ir savo vardą vasarvietėj įamžins. 
Džiugu, kad jau yra privačių asmenų, 
pasižadėjusių duoti vasarvietei indų, pa
talynę ir kitų smulkmenų, kurios taip rei
kalingos kiekvienam naujakuriui, o juo 
labiau naujakuriui, kuris tarnaus mūsų 
visų labui ir gerovei.

(Tąsa kitos savaitės numeryje) 

(atkelta iš psl. 1.)

koje. Iš tų dokumentų paaiškėjo kaikam 
nemalonios pastraipos. Pasirodo, kad trys 
didieji — Stalinas, Ruzveltas ir Ciorčilis 
ne taip jau demokratiškai atstovavo karo 
sūkuryje atsidūrusias tautas, ir ne taip jau 
skrupulingai parceliavo svetimas žemes. 
Šiandien du galingieji jau yra mirę, todėl 
trečiam, britui, dabar lyg ir nepatogu pa
sidarė prisiminti anas kvaitulio dienas. Bri 
tų spauda tuo atžvilgiu laikosi santūriai o 
,čiorčilis neigia kaikuriuos savo išsireiški
mus. Netikslumų suranda ir amerikiečiai, 
tačiau tai dalyko nekeičia. Vašingtone jau 
kalbama, kad Potsdamo susitarimai bus 
pskelbti. Iš jų turbūt irgi paaiškės įdo
mių dalykų. Manoma, kad paskelbti tuos 
nemalonius dokumentus vertė partiniai su
metimai, būtent, respublikonai panoro su
pažindinti JAV visuomene su demokratų 
nedemokratiškais žygiais, jiems esant prie 
valdžios vairo. Ar tokie sumetimai dabar 
naudingi bendrai Vakarų politikai, sunku 
pasakyti, tačiau tam tikro kartelio ženk
lai tiek Vak. Vokietijoje, tiek Prancūzijoje 
jau pastebimi.
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