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BADO ŠMĖKLA SOVIETU RUSIJOJE GINKLĄVIMASIS IR 7 DIENOS
MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO VOKIETIJOJE 

Gamta nugalėjo doktriną
Paskutiniu laiku Vakarų Vokietijos 

spauda plačiai rašo apie Sovietų Sąjun
goje pasireiškusį didelį maisto produktų 
trūkumą ir Sovietų Vyriausybės susirū
pinimą ir daromus pertvarkimus žemės 
ūkio politikoje. Hamburge leidžiamas vo
kiečiu politikos, ūkio, prekybos ir kultū
ros didelis savaitraštis „Die Zeit“ š.m. 
kovo mėn. 17 d. numeryje atspausdmo la 
bai įdomų straipsnį, pavadintą „Rusijos 
žemė atsikeršija (Maisto produktų tru
kumas verčia Chruščovą 
mų)“, kuriame 
jungoje 
trūkumo 
politikos 
ma:

Rusija 
gusi, jeigu Karl Marx‘as savo rankose 
bent vieną kartą būtų laikęs arklą, šėręs 
kiaules arba milžęs karves. Jo mokslas, 
toks koks yra, sunkiai pritaikomas mies
tui, o visiškai nepritaikomas kaimui. Ko
munistų pjautuvo ir kūjo emblemoje ir 
šūkyje „visų šalių proltarai vienvkitės“ 
— glūdi gilus ir nepagydomas nesąžinin
gumas. „Pjautuvo proletariato“ niekad 
nėra buvę ir negali būti, tačiau pjautu
vas kovoje su kūju gali atšipti, ir taip iš
tuštėja tvenkiniai, sunyksta gyvuliai ir 
per kraštą slenka bado šmėkla.

Žinoma, prigimtis, o ypatingai rusiško
ji, yra kantri, bet ir jos kantrybė nėra 
neišsemiama. Kiekvienam, kuris nori ar
ba drįsta giliau įžvelgti, nelieka jokių 
abejonių, kad „nepatenkinamos žemės 
ūkio padėties“ tikroji priežastis nėra tas 
tariamas Malenkovo nepas'sekimas nei 
buvęs nepalankus oras pereitos vasaros 
derliaus nuėmimo metu. Toji krizė vra 
perdaug apimanti ir esminė, kad galėtų 
pakakti tokių paviršutinių paaiškinimų. 
Dabar kaip tik dar dauginasi tie krizės 
reiškiniai net baimę keliančioj apimtyj. 
Maskvos maisto produktu parduotuvės 
savo languose beveik jau visai neturi mė 
sos, ir didžioj Ukrainos dalyje bei plotuo 
se į rytus huo Kaspijos jūros, valdžios 
įstaigos yra rimtai susirūpinusios, kokiu 
būdu turi pergyventi 
nedateklių iki sekančio

Padėties rimtumas aiškiai atsispindi 
save pralenkiančiuose vyriausybės nuta
rimuose, jos proklamacijose pakelti žemės 
ūkio produktų gamybą, jos įsakymuose, 
padidinti gyvulių skaičių, o taip pat ir 
toje, beveik isterinėje propagandoje veis
ti kukurūzus (kuriais nori pašalinti pa
šaro trūkumą gyvulių skaičių padidinus). 
Už visas šitas— priemones, įskaitant čia 
ir sausio 25 d. Chruščovo kalbą bei Ma
lenkovo prie kaltės prisipažinimą, dar 
labiau nušviečia padėties rimtumą tas 
naujasis Partijos Centrinio Kom'teto Dek 
retas apie žemės ūkio decentralizavimą.

Kaip žinome, Rusijos žemė ir jos gy
ventojai pergyveno jau daugelį eksperi
mentų. Jau viena kartą su Lenino „Nau
ja ekonomine politika“ atrodė, kad sovie
tinis ūkis pasisuks sveikų pagrindų kryp
timi. Bet tai buvo tik apgaulė. Įvedus 
kolchozus, sveikus pagrindus nugalėjo 
doktrina ir atnešė pasibaisėtinu, vaisių. 
Kolektivizacijos eksperimentas atsiėjo de
šimtis milijonų gvvybių. Ir vis dėlto kri
zė nebuvo pašalinta, kūjis ir piautuvas 
nesutaikinti. Kolchozas atitiko komunistų 
pasaulinėms pažiūroms, bet jis buvo prie
šingas gamtos įstatymams, priešingas 
tiems, kurie leidžia javus ir gyvulius aug 
ti, ir tiems, kurie ūkiško žmogaus širdyje 
įsigyvenę. Neatsižvelgiant į tai, eksperi
mentai buvo daromi toliau. Pirmiausia 
su didžiaisiais kolchozais, po to su agra
riniais miestais. Įmonių padidinimu tikė
tasi gamybą ir naudą padidinti, šimtai 
tūkstančių „instruktorių“ buvo siunčiami 
J kraštą, apmokyti, perauklėti ir užintere- 
suoti kolchoznikus. Propaganda turėjo at 
stoti tai, kas iš žmonių, juos kolektyvizuo- 
jant, buvo atimta — natūralų ryšį su že
me ir natūralų darbo džiaugsmą. Bet tas 
nieko negelbėjo, da’-ž’nės nuo to neorisi- 
pildė, gyvuliai nepasidarė riebesni. Tada 
užėjo karas, ir nors vokiečiu okupacinės 
įstaigos ko’chozų nepanaikino, daugelis 
kolchoz’nmkų savo mažuosius sklypelius 
patvs tuojau padidino kolektyvinės že
mės sąskaitom Dėl to tuojaus po karo 
daugumas kolchozų direktorių buvo nu
bausti atleidimu iš pareigų, bet jų įpė
diniai taip pat užmerkdavo vieną akį, ka: 
kolchozininkai p'ėtė savo „privatinę ini
ciatyvą“. Pagaliau, po Stalino mirties, 
Malenkovas aiškiai sankcionavo tuos veiks 
mus ir, iš to išeinant, dar pažadėjo ūki
ninkams mokesčių palengvinimų, geresnes 
kainas už_ jų gaminius ir, bendrai, dau
giau gerbūvio ir laisvės. Tuo tarpu, kaip 
žinoma, jo politika buvo pasmerkta. Ko
dėl? Malenkovas savo veiksmuose už pri
vačią iniciatyvą krašte per toli nuėjo, ar 
nepakankamai toli? Vakarams buvo aiš
ku, kad Malenkovas buvo nuverstas dėl 
to, kad jis buvo per „liberališkas“. Pa
galiau dabar, „doktrinos“ gynėjas Chruš
čovas turėjo Ma'enkovo sute'ktus naleng- 
vin’mus atšaukti. Vietoj to, jis praėjo pro 
tą jautrią naujos tvarkos problemą kol
chozu ūkyje ir su visa energija metėsi į 
gamybos pakėlimą sovehozuose (valstybi
niuose dvaruose). Sta'ga viešuma sužino
jo — palaimintieji ,žinojo jau seniai, — 
kad kolchozo karvė vidutiniškai tik pusė 
tiek pieno duoda, kiek sovehozo karvė 
ir, kad iš viso sovehozuose geriau ūkinin
kaujama negu kolchozuose. Ir tokiu būdu 
niekas nedrįso protestuoti, kai Chruščo
vas prane’ė, kad naujai laimėtoje dirba
moje žemėje Sibire nebūsią steigiami jo
kie kolchozai, bet tik sovehozai. Chruš
čovas darė dar daugiau: jis nušalino Sov- 
chozu Minister; Kozlow'a ir jo vieton pa
skyrė ligšiolinį Žemės Ūkio Minister! Be- 
nediktow, nepaskirdamas tuo pačiu laiku 
naujo Žemės Ūkio Mlnisterio! dekretas 
anie „vietin° iniclatvvą žemės ūkyje“, ku 
ris Žemės Ūkio M'nisteriią, jos iigš’oli- 
nėie formoje, kain centrine planavimo 
įstaigą, daro jau nebereikalingą.

„Vietinė inciatyva“ reiškia kolchozo

atsisakvti dog- 
aiškinamos Sovietų Są- 

pasireiškusio maisto produktų 
prižastys ir paskiausieji ūkio 
pasikeitimo ženklai. Ten rašo-

būtų daugelio negerovių išven-

maisto produktų 
derliaus.

arba sovehozo direktoriaus asmeninę ini
ciatyvą, ir tai yra, palyginus su ligšioli
niu stoviu, tikrai revoliucinė. Pasibaigė 
Maskvoje la'kai planavimo prie žalio sta
lo. Šiame svarbiame punkte doktrina tu
rėjo . nuleisti savo ginklus prieš gamta ir 
sveikus pagrindus. Kaip kolektyvizacija, 
taip ir Centro planavimas patarnavo ug
dyti sritinius kraštų proletarus. Žemės 
ūkio dirvos produktai ir gyvulininkystės 
išdavos buvo nustumtos į antrą vietą. Ši
toji politika buvo dvigubas nepasiseki
mas. Iš ūkin’nkų tarpo ji neturėjo jokiu 
susipratusių klasės proletarų, bet išugdė 
niūrius ir neklusnius vergus, o tuo laiku 
dirva ir gyvuliai sunyko. Vvriausybė ga
li iki tam tikro laipsnio nustatyti fabriko 
ritmą, tačiau žemės ūkio ritmą nustato 
pati gamta. Nenatūralius varžtus ji nusi- 
met nuo savęs anksčiau ar vėliau, arba 
priverčia žmogų, kad jis juos jai nu:mtų.

Savaime suprantama, senieji partijos 
kovotojai šiaušiasi prieš tai, tačiau ka
dangi jų dogmos n’eko nepasotina, o da
bartinėje padėtyje reikalas kaip tik ir su
kasi, kaip likti sočiu, tai Maskvoje klau
soma jų balso mažiau, negu specialistų. 
Trys pripaž’ntieji specialistai: M: ko j an, 
Saburw ir Perwuchin buvo pakelti į mi- 
nisterio pirmininko pirmojo pavaduotojo 
rangus. Jau tas užtikrina jiems žymią 
įtaką vyriausybės reikaluose. Tačiau visi 
ženklai rodo, kad išeinant iš to Mikojano 
laukia dar kiti uždaviniai. Esą numato
ma, ka‘p sakoma, jį savos rūšies „ūkio 
diktatoriumi“ padaryti, su toli siekian
čiais įgaliojimais, taip pat ir žemės ūkio 
srityje. ’/

Tai yra. žinoma, dabar visai priešinga 
tam, ko Vakarai turėjo laukti. Mikojan 
buvo iš Prekybos Ministerijos, girdi, ati
trauktas todėl, kad jis „per liberališkas“ 
buvęs, o dabar jis laiptais pakopė augš- 
tyn, tokiu būdu daugeliu pakopų žemiau 
saves palikes taip pat „liberališką“ Ma- 
lenkovą. Mikojanas yra ne tiktai ūkio, 
bet ir užsienio politikos specialistas (tai 
buvo jis, bet ne Molotovas, kuris pereitą 
rudenį lydėjo Chruščiovą i Pekingą, kad 
sudarius taip svarbią sutartį su Kinija). 
Tuo tarpu tas „senasis kovotojas“ Molo
tovas paliekamas savo poste, o Mikojano 
specialybė išnaudojama kitoje srityje, pir 
moję eilėje užsienio prekybos srityje. 
Chruščovo nurodytų sovietinių pastangų 
pagerinti jų prekybos ryšius su vakarų 
pasauliu ribose atsidaro įdomios perspėk 
tvvos. Kad Chruščovas tuomi norėjo ne
tik truputį praskaidrinti orą, bet kad už 
jo žodžių slėpėsi tam tikri planai ir nu
matymai, įrodo jo pritarimas amerikiečių 
paskatinimui pasikeistti žemės ūkio eks
pertais.

Sovietų doktrinistams Mfkojanas yra 
rakštis akvse. ypač po jo neatsargios pas
tabos, kad „socializmas galis daug pasimo 
kyti iš kapitalizmo“. Kas liečia Vakarus, 
tai jis laukia, kaip toli tas pasirengimas 
„iš kapitalizmo mokytis“ eis, ir ar per pa
didintą specialistų įtaką Sovietų Sąjungos 
vidaus ir užsienio politinė atmosfera 
sieks objektyvumo ir faktinu veiksmų.

T. Minius

NUSIGINKLAVIMAS
PRANCŪZIJA PASISAKĖ les viešai pasipiktino Molotovo akiplėšiš

kumu. Taigi, sovietai paleido sutikimo ba
lioną, ir konferencija rasit įvyks, tačiau to
kiu atveju Vakarai atvyks ne su prašymu 
kišenėje, bet su programa, kurios tam tikrą 
dalį išpildyti bus pasiūlyta ir sovietams. Ir 
šiuo atžvilgiu visos mūsų viltys gali bū i 
dedamos tik į drąsesnės politikos reiškėjus 
— į amerikiečius.

Pagaliau Prancūzijos senatas patvirtino 
Londono įr Paryžiaus susitarimus. Pagal 
tuos susitarimus, Vak. Vokietijai pripažįs
tama nepriklausomybė. Nuo šiol ji bus pil
nateisis Vakarų sąjungininkų partneris ir 
galės laikyti 500 tūkstančių. vyrų kariuo
menę. Su visomis kitomis vokiečių privile
gijomis mūsų skaitytojai jau bus susipažinę. 
Dabar jau yra įvykęs faktas, kad Prancū
zija pasisakė už Vakarus ir kad nerealioms 
kombinacijoms atėjo galas. Šiaip ar ta p, 
Prancūzija nepabūgo sovietų grasinimų, 
nors Molotovas iš kailio nėrėsi, norėda
mas sutrukdyti jos apsisprendimą. Vises 
Kremliaus pastangos nuėjo niekais. O juk 
pašaudyta Kinijoje, nuverstas Malenkovas, 
pagrasinta bendru komunistinių valstybių 
štabu, draugiškumo sutarčių su Prancūzija 
:r D. Bri anija pana kinimu, Rytų Vokieti
jos apginklavimu ir atskiromis komb'na'i- 
jomiš su Austrija. Išeina taip, jog kirstas 
skaudus smūgis dviveidiškai raudonųjų po
litikai ir bauginimo manevrams. Sovietai 
galvojo įvarysią laisvajam pasauliui ba'- labai gudriai atsakyta, tačiau Vakarai iš 
mėš patrankų mėsa, sykiu žinodami, kad to tik pasijuokė. Reikia pasakyti, 
vakariečių karinė technika tos mėsos gali siginklavimo komiteto posėdžiai 
suryti neribotus kiekius. Ir tai, atrodo, pri 
vers Bulganiną sukąsti dantis arba papra
šyti Mao Tse Tungą vėl pašaudyti.

Briuselis. Naujasis švietimo įstatymas 
sukėlė didelį Belgijos katalikų nepasiten
kinimą. Kalbama net apie pilietinį karą. 
Jau kurs laikas, kaip katalikai studentai 
kelia neramumus. Buvo susidūrimų su 
policija. Socialistų organizacijos iš savo 
pusės rengiasi priešveiksmiui.

Varšuva. Raudonosios Lenkijos radijas, 
skatindamas kolchoznikus sunkiau ir il
giau dirbti, suktai tvirtina, kad kolchozų 
sistema sutinka su Dievo įsakymais, pa
triotizmu ir gimtosios žemės meile.

at-

BUDINGAS PABĖGĖLIS
Prieš keletą dienų Vakarų Berlyną iš 

sovietų sektoriaus atbėgo 17-kos m. am
žiaus rusas Lisikov. Sovietų sektoriaus ko 
mendantas tuoj pareikalavo amerikiečius 
jaunuolį išduoti, bet gen. Hannen atsi
sakė tai padaryti. Tad augštasis sovietų 
komisaras Vokietijoje pasiuntė notą JAV 
komisarui, reikalaudamas išduoti vaikiną. 
Šį kartą amerikiečiai pasiūlė, kad pabėgė
lio tėvai ar šiaip oficialūs asmenys at
vyktų į Vak. Berlyną ir įsittikintų, kad 
jaunuolis pabėgo į Vakarus savo laisva 
valia ir yra nusistatęs nebegrįžti.

Atvyko Lisikovo tėvai, lydimi dviejų 
sovietų karininkų. Pasirodė, kad Lisikovo 
tėvas yra aviacijos pulkininkas le'tenan- 
tas. Pasikalbėjimas įvyko dalyvaujant 
Amerikos valdžios atstovams.

Pirmas tėvų susitikimas su savo sūnu
mi buvo labai nuoširdus. Tėvai išbučiavo 
sūnų ir meiliai su juo elgėsi. Buvo paste
bima, kad vaikinas maloniau glaudėsi 
prie tėvo. Tėvai reikalavo, kad vaikas sė
dėtų tarp jų, vienok ame ikietis valdinin
kas su tuo nesutiko ir liepė jaunuoliui 
sėdėti vienoje pusėje stalo, o tėvams ant
roje.

JAV pareigūnas pareiškė, kad gerai 
ištyrę dalyką, amerikiečiai priėjo išvadą, 
jog vaikinas pasitraukė į Vakarus savo 
sprendimu. Jis dabar esąs Amerikos val
džios globoje. Tėvai iš savo pusės žade.'o 
sūnui geriausias gyvemmo sąlygas. Moti
na apsiašarojusi įtikinėjo sūnų, kad, jei 
jis išvyktų į Ameriką, su juo būtu, elgia
masi blogai; jam tektų sunkiai dirbti ang 
lies kasykloje ir neturėtų nei bičiulių, 
nei saviškių. Pagaliau motina užsidarė su 
juo atskirame kambaryje ir išbuvo ten 
10 m'nučių.

Visdėlto jaunuolis Lisikovas tvirtai pa
reiškė, kad jokiomis sąlygomis negrįšiąs 
prie tėvų. Jis turįs priežastis, kurių ne
nori pasakyti.

Išgirdęs sūnaus nusistatymą, tėvas pra
dėjo kalbėti su juo atšriu tonu. Motina 
mėgino sušve’ninti tėvo įtūžimą, įtikinė
dama, kad griežtumas neprives prie tiks
lo.

Tuo ir baigėsi pakrikusios šeimos pasi
matymas. Išeidami, tėvai nebepabuč’avo
sūnaus. Tėvų palydovai, sovietų karinta- bus iš tikrųjų — niekas nesužinos.

MĖGINAMIEJI BALIONAI
kad 

jie 
su

Iš NUSIGINKLAVIMO PASAKOS
Anglų žemieji rūmai buvo supažindinti 

su Vakarų valstybių siūlomu nusiginklavi
mo planu. Pagal tų planą, JAV, Sovietų 
Sąjunga ir Kinija galėtų laikyti nuo vieno 
iki pusantro miliono karių, o D. Britanija 
ir Prancūzija po 600 tūkstančių. Sovietai 
atmetė tą planą, reikalaudami visų tų va.s 
tvbių kariuomenę sumažinti vienu tf č 
liu. Kai sovietai buvo paklausti, kiek sovie
tų kariuomenės trečdalis sudarytų kareivių, 
sovietų atstovas atsakė, kad tos žinios ga
lėtų būti suteiktos tik pasirašius tarptau
tinį nusiginklavimo traktatą. Atrodo, jog

Vašingtonas. JAV kongresas patvirtino 
24-rių valstybinių sintetinės gumos fabri
kų pardavimą privačioms firmoms už 
285 milionus dolerių.* * *

Londonas. Britas F. A. Cross, iš- Great 
Haywood, Staffs, būdamas perbaltas nu
sinuodyti dėl žmonas pabėgimo su meilu
žiu, nužudė atsitiktinai sutiktą 28 m. am
žiaus vedusį vyrą ir pasidavė policijai. 
Jis pareiškė norįs būti pakartas, nes gy
venti jis nebematęs prasmės.« * *

Vašingtonas. JAV karinis laivynas jau 
daro mėginimus su naujai išrastu šoviniu, 
iššaunamu iš po vandens. Tokiais šovi
niais bus šaudoma iš atomine energija va 
romų povandeninių laivų.

i, kad nu- 
Londone 
nesivaržė

i Vakarų 
ir, savai-

buvo slapti, o visdėlto Gromiko 
išplepėti sovietų ląikraštinm^ams 
atstovų pažiūrų į nusiginklavimą 
me supran'ama, pakaltinti juds dėl komite
to darbų nepasisekimo. Didžiausias sovietų 
troškimas yra uždrausti atominių gink ų 
vartojimą, nes jie to labiausiai bijo. Jei 
uždraudimas įvyktų, sovietai, turėdami mil 
žiniškus žmonių rezervus ir nesigailėdami 
varyti juos minų laukais, galėtų visad pir
mauti jėgų santykiuose. Deja, Vakarai tai 
puikiai supranta ir lengvai atskleidžia bu
vusio draugo kėslus.

Londonas. Iš Talino į Londoną sovietų 
laivu slaptai pabėgo estas Johan RoastUs, 
20 m. amžiaus. Iš laivo jis išėjo nepaste
bėtas, vien apatiniais, ir kreipėsi į pirmą 
policijos punktą. Dabar Brixtono kalėji
me jis lauks pabėgėlio teisių pripažini
mo.

Vakarų politikai ne kartą pabrėžė, 
po Paryžiaus susitarimų patvirtinimo 
nieko neturėtų prieš pasika bėjimą 
Kremliaus viešpačiais. Susitarimai labia-- 
siai svyravusios tautos jau patvirtinti, ir 
Bulganinas, nuleidęs sparnus, jau atsiliepė 
į Eisenhoverio sumanymą pagalvoti apie 
Vakarų valstybių konferenciją su sov:etais. 
Jis pareiškė: „Sovietų vyriausybė žiūri pa
lankiai į Eisenhove-io mmtį apie didžiųh; 
valstybių konferenciją. Tokia konfer~n 
padėtų sumažinti tarptautinę įtampą ir su
švelninti tarpvalstybinius santykius“. Ne 
gana to, Edenas jau pranešė atstovų rū
mams, kad pasirengimai tokiai konferenci
jai iau vyksta. Esą numatyta, kad visų pir
ma vyks paprastų atstovų pasitarimas, pas
kui jau užsienio reikalų ministerių pasikal
bėjimas, o paskui... ir pačių galingiausių
jų, jei viskas vyks patenkinamai. Jis dar 
pridūrė: „Neišjungiame jokių techniškų 
veikimo galimybių siekdami mūsų trokšta
mų rezultatų“. Kokie tie „trokštami“ re
zultatai, jis nepasakė, nes ne nuo vieno 
Edeno tai pareina, tačiau tie troškimai šian 
cien jau gali būti pareikšti drąsiau, nei troš
kioje liūdnos atminties Berlyno konfercnci- lės prie židinio Skaityti savo mėgstamą 
joje, kada beveik vienas John Foster Dul- laikraštį.

Formoza. Po JAV karinių pareigūnų 
konferencijos su Čiang Kaišeku bus pa
skubintas ginklų transportas tautinei ki
nų karjuomenei.

Salgonas. Vengdama pilietinio karo, per 
siorganizavo Pietų Vietnamo vyriausybė. 
Dabar jieškoma kompromiso su opozicija.

SPAUDOS ŽIURKIŲ POILSIS

Nuo praėjusio penktadienio Londone ne
išeina nė vienas laikraštis, o iš profincijcs, 
pagal leidėjų susitarimą, siųsti nevalia. 
Vyksta spaustuvių technikų ir elektro mon
terių streikas. Jie reikalauja atlyginimo pa
didinimo, o leidėjai sutinka apie tai kalbė
tis tik streikininkams grįžus prie darbo. Ta; 
jau vieneris metus trunkąs ginčas, dabar 
sustabdęs pasaulinės reikšmės spaudos pul 
są. Londoniečiai dabar malšina sma'sumą 
prie radijo priimtuvų. Ypač vargas jiems 
su futbolo rungtynių rezul'atais. Ir kas f: 
žino, kaip ilgai Londonas liks be spaudas 
Bent iki baigimo rinkti „E. L:et ’vio“ me
džiagą apie tai n:eko negirdėti. Na. 1a ? 
nors streikas turės baigtis, o britas vėl ga-

Maskva. Paskutiniame Rusijos sovietų 
respublikos augščiausios tarybos posėdy
je Malenkovas nebedalyvavo, nors visi 
kiti raudonieji tūzai buvo akivaizdoje. 
Maskvos diplomatiniuose sluogsniuose 
Malenkovo nebuvimas sukėlė tam tikrą 
susidomėjimą. Tai buvo pirmos oficialios 
iškilmės po Malenkovo nuvertimo ir — 
be jo. švedų elektros jėgainių delegacija 
taip pat nematė jo Maskvoje. Malenkovo 
ministerijoje delegaciją priėmė vicem'.nis- 
teris Pavlenko.

Vašingtonas. JAV kariuomenė Nevados 
poligone jau mėgina priešlėktuvinę atomi 
nę artileriją. Jos sviedinių veikimas yra 
toks smarkus, kad gali iš karto sunaikinti 
visą bombonešių eskadrilę.

Berlynas. Čia spėjama, kad Velykų me
tu įvyks aštuonių Rytų Europos valstybių 
ginklavimosi konferencija. . Konferencijos 
tikslas būsiąs pasirašyti karinės sąjungos 
paktą tarp sovietų ir satelitų.

IS DBLS SUVAŽIAVIMO
(TĄSA DBLS PIRMININKO PRANEŠIMO SANTRAUKOS)

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖ
Savo pirmajame pranešime,

yra abejojančių, ar pajėgsime išsiversti.
Savo pirmajame pranešime, padaryta- Išlaidl» skirtumas, palyginus su turėtai- 

me prieš penkeris metus, kada vos tik siais namais, čia yra didesnis 12 svarų 
savaitėje! šį skirtumą jau ir dabar ne- 

nors dar neturime 
įrengę nei kavinės, nei kitų numatytų ša 
kų, iš kurių tikimės žymiai didesnių pa
jamų.

Suprantama, kad ir tuos visus finan
sinius reikalus būtų lengviau tvaikyti, 
jei ne tie nuolat mus, lietuvius, persekio
ją nepagrįsti pikti gandai ir šmeižtai. 
Vieni pavydo vedini, kiti liguisto pomėgio 
iš viso dėtis prie griaunamojo darbo, nuo
lat kiršina ir tuos narius, kurie tiek me
džiaginiai, tiek moraliai išsijuosę remia 
gražiai klestintį šio krašto lietuvių dar
bą. Geriausias tokiais atvejais būtų vais
tas, jei piktų gandų skleidėjai atvyktų 
čia ir patys pamatytų kas yra padaryta ir 
kas daroma.

bendrovė buvo užregistruota, Holland 
Park namus nupirkus, esu pasa.ęs: — sunkiai padengiame, 
„Žvelgiant į ateitį, B-vės uždaviniai bū
tų tokie: įsigyti spaustuvę ir mūsų ligo
niams prieglaudą“. Tuo keliu per šiuos 
penkeris metus ir buvo eita. Apie laikraš 
tį ir vasarvietę jau esu pasakęs, o dabar 
trumpai apie Lietuvių Namus.

Paskutinysis akcininkų susirinkimas 
pavedė bendrovės valdybai parduoti tu
rėtuosius namus, jei bus gauta gera kaina 
ir, jei vietoj jų, būtų nupirkti kiti, tinka
mesni. Tokia proga buvo pereitų metų ru
denį, kada, mūsų visų' dideliam nusteb - 
mui, už Holland Park turėtuosius namus 
pavyko gauti 10.000 svarų, t.y., 2000 sva 
rų daugiau, negu buvo už juos mokėta. 
Ilgalaikę paskolą apmokėjus, atskaičius 
kitas pardavimo išlaidas, liko 6136 sv, 3 
ši. ir 2 d.

Šie namai nupirkti Leaseholdo teisė
mis, 42 metams, įmokant 1000 svarų ir 
3500 svarų už remontą. Be to, teko pirkti 
daugiau baldų, iškloti grindis ir kit. smul
kių išlaidų viso susidarė 965 svarai. To
kiu būdu, pripirkus beveik už 1000 svarų 
baldų ir kit. reikmenų, iš pardavimo se
nųjų ir pirkimo naujųjų, liko 680 svarų.

Turimieji dabartiniai namai yra visai 
kitokio pobūdžio, negu Holland Parke. 
Ten mes turėjome investaciją, kur ramiai 
galėjome tūnoti, gaunant už įdėtą kapi
talą labai mažą procentą be didelių pas
tangų. Bet ten neturėjome vietos plėstis, 
o plėstis mums reikia, nes reikia didinti 
apyvartą, norint turėti didesnį pelną, ku
ris būtinai reikalingas padengimui kitų 
išlaidų, pvz., kad ir laikraščio. Žinau, kad

Roma. Italijos premjeras Scelba dabar 
lankosi Amerikoje. Po oficialaus vizito 
Kanadoje, jis atvyko Vašingtoną pasi
kalbėti su Eisenhoveriu.

Tel Aviv. Mišrioji paliaubų komisija 
pasmerkė Egipto karinio dalinio brutalų 
ir kruviną įsiveržimą į vieną Izraelio kai
mą, kuriame tuo metu vyko vestuvės. Ko
misijos pareiškimas tuo būdu nuvertino 
Egipto skundą prieš Izraelį Saugumo Ta
ryboje.

Esenas. Vokiečių pramonininkas Alfre
das Kruppas, paleistas iš kalėjimo 1951 
m., pereitais metais padarė 83 
svarų apyvartą.

milionų

lenkty-
laimėjo

-Londonas. Tradicines irklavimo 
nes tarp Cambridge ir Oxford 
Cambridge, aplenkęs Oxfordą per 16 il
gių.

Manchesteris. Fizikos prof. Fremlin pa
reiškė, kad po vandenilio bombų Ameriko 
je sprogdinimo, Anglijoje krito radioak
tyvus lietus ir sniegas. Taičau jis nura
mino, kad radioaktyvumo laipsnis yra la
bai mažas ir žmogui nekenksmingas.* * *

Coventry. Stalingrado sovietų delegaci
ja padėjo vainiką prie žuvusiems Covent- 
rio bombardavimo metu paminklo. Įdo- 

dirba, yra tabaTirTabai “menkos^Tik" ten J.t
dirbančiųjų sugebėjimas ir užsispyrimas J 4 
atnešė rezultatus, kuriais ne tik jie, ten 
dirbą, bet ir visi šio krašto lietuviai tu
rėtų didžiuotis.

Nidos spaustuvė dabar atlieka gana 
daug darbų ir vis savo veiklą plečia. Be 
„Europos Lietuvio“ spausdinama du žur
nalai, Nidos Knygų Klubo knygos, kny
gos kitų leidyklų ir eilė smulkesnių dar
bų.

įvertinant spaustuvės reikšmę ir jos 
jau atliktus darbus, netolimoje ateityje 
bus b-vės valdybos dedamos visos pas
tangos pagerinti spaustuvės darbo sąly
gas, surandant tinkamesnes patalpas ir

NIDOŠ SPAUSTUVĖ

Gal nė viena turimų šio krašto lietuvių 
institucijų nepadarė per tokį trumpą lai
ką tokios pažangos, kiek padarė NIDOS 
spaustuvė. Suprantama, kad nuopelnas 
tiems, kurie joje dirba ir tvarko jos rei
kalus. Deja, sąlygos, kokiose spaustuvė

do prie to paminklo padėtą pabėgėlių vai
niką. Anglai pasiaiškino raudoniesiems t 
nežinoję.

Buenos Aires. Prieš ketvertą metų Ar
gentinoje buvo uždraustos betkoklos baž
nytinės procesijos. Dabar vidaus reikalų 
ministerija tą draudimą suminkštino.

Bordo. Prancūzų elektrinis traukinys 
sumušė pasaulinį greičio 
šluodamas 320 kilometrų

rekordą, nuva- 
per valandą.

kai, užtikrino jauną pabėgėlį, kad nei jis, 
nei jo tėvai nebus persekiojami dėl jo pa 
bėgimo, žinoma, tai tik žodžiai, o kaip tobulinant spaustuvės techniškąsias prie-

(Nukelta { psl. 4.)

dienas trukusiųStockholmas. Po tris 
pasikalbėjimų su Švedijos vyriausybės 
atstovais, Gromiko grįžo į Maskvą. Jokio 
tų pasikalbėjimų komunikato nėra.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
EUROPOS LIETUVIS

DVI ŽMONIŲ RŪŠYS

Apie žmogaus dorybės laipsnius „Tėviš
kės Žiburiai“ gavėnios rimčiai rašo: „Be 
sąžiningumo nebqtu pasitikėjimo, be nuo
širdumo nebqtu jaukumo. Sąžiningumas 
yra teisėto įstatymo vykdymas, nuoširdu
mas yra įstatymo papildymas. Sąžiningu
mas tarnauja tiesai, atiduoda kas art.mui 
priklauso; nuoširdumas aukojasi meilei, 
prideda net kas artimui nepriklauso. Nuo
širdus žmogus nėra aklas gėrio dalintojas. 
Jis aukojasi, kad matytų artimo džiaugsmą, 
nušvitusias jo akis. Nuoširdusis nej:eško 
tuščios garbės, bet stengiasi artimą atspėti, 
pasitarnauti. Nuoširdumui nereikia pinigo, 
bet dėkingumo, tai yra ženklo, kad jo rū
pesčiai pašalinti, vargai sumažinti.“ Visa 
tai gražu ir dora, tačiau toliau tame pa
čiame straipsnyje kalbama ir apie priešin
gus dalykus: „Dėkingumas yra būtina so
cialinė jungtis. Deja, dažnai jos pasigenda
me. Dažniausia mūsų artimas yra ne=o"ia- 
lus (nebendruomeniškas), tik savimi susi
rūpinęs, lyg tik apie jį visas pasaulis suk
tųsi. Jam atrodo, kad kiti ne padėti, bet 
išnaudoti pasirengę. Jis vengia visų, kad 
nebūtų įpareigotas už gerą geru atsilyginti, 
bent padėkos žodį tarti. Nedėkingajam at
rodo tai nereikalinga: kam gi dėkoti ir 
įsipareigoti... Egoizmas ir šykštumas — 
dėkingumo stabdžiai“. Taip, dėkingumo 
mes perdažnai pasigendame, ir tai mus 
skaudina, tačiau nedėkingasis laimi tik vie
ną kartą, o paskui jis jau nebegali suminkš 
tinti artimo širdį. Kalbant apie egoistus ir 
šykštuolius, tarp jų yra šioks toks skirtu
mas. Egoistas visų pirma pamyli save ir 
nelabai tesidomi tuo, kas nuo jo lieka. Jis 
kartais net pats duoda, tačiau vėl egoizmo 
sumetimais, o šykštuolis gaili ne tik sau, 
bet ir kitam nieko neduoda. Tad egoistas, 
mūsų manymu, yra savimyla, o šykštuolis 
— pirmos rūšies nagas. Toks žmogus yra 
savotiškas ligonis,

PAGONIS LIEKA PAGONIS
Apie tautiškumo ir net jo žymių išsižadė 

jimą „Vienybė“ rašo su neslepiamu kar
teliu. Ten skaitome: „Atbėgę į Ameriką 
ir čia gavę „maisto ir pašaro“, kaikurie 
mūsų tautiečiai pergreit pamiršta savo pa
reigas tautai. Ne tik pareigas, jie net savi
garbos išsižada. Štai Patapas „išteka“ už 
amerikietės ir, žinoma, savo pavardę tuo
jau pakeičia Flood... Tuo tarpu graikui, 
atvykusiam su lietuviška pavarde į Ameri
ką, nė į galvą neateina mintis ją keisti. Pa
vyzdžiui, šių žodžių autorius pažįsta grai
kus, kurių pavardės: Kaunas, Pagonis, Zei 
kus, Keturakis ir Ralys... Paduok lie ui ii 
Pagonio pavardę. Jis ją tuoj „sudrapalys“, 
pakeisdamas „Pagan“. Beždžionės“. Tikrai 
skaudi ironija, ir kas galėtų nurodyti, kur 
galima rasti vaistą nuo tos silpnybės. O tų 
silpnybių pas mus, deja, netrūksta. Kad lie
tuvaitė filmų aktorė Rūta Ramanauskaitė 
pasivadino Ruth Roman, dar pusė velnio, 
dar liko kažkas panašaus, o kad kita tokia 
aktorė, Rūta Kilmonytė, sutiko leisti save 
reklamuoti kaip Rūta Lee, jau nesąmonė. 
Sako kad verčia. Galbqt, bet ir operos so
listą Algirdą Brazį vertė pasivadinti 
Brown‘u, o jis visdėlto nesutiko, ir Metro- 
poiltain teatro vadovybė nusileido. Gražus 
pavyzdys.

ISTORIJOS TRUMPĖJIMAS
Primindamas John Watson išsireiškimą, 

kad mintis yra tai, ką kūnas daro, „Lais
voji Lietuva“ rašo: „Kiekvienas laikotar
pis, koks jis bebūtų, sudaro neatjungiamą 
grandį begalinėj istorijos grandinėj. Istori
jos gi uždavinys yra perduoti kuo tikriau
sią tos grandies vaizdą ateities grandims. „Namas geroj gatvėj“

Žiūrėdami iš istorinio taško į dabartį, mes 
matome, kad neturime pastovios tikrovės. 
Jos vaizdas keičiasi taip greit, kad dauge
lis pradėda galvoti, jog viskas yra relatyvu, 
netikra, išskyrus tai, ką jaučia mūsų kūnas. 
Dabarties žmogaus akivaizdoje, lyg sniego 
gniūžtė ištirpo tai, kas šimtmečiais buvo 
laikoma nesugriaunama tiesa. Todėl ne
nuostabu, ka’d dabarties žmogus skuba gy
venti. Maža to, jis jieško idėjų ir visuome
nės santvarkų, kurios duoda kuo didžiausią 
laisvę kūnui bei instinktams. Retas ir la
bai sunkiai ryžtasi aukotis idėjoms, kurios 
daugelio laikomos nerealiomis“. Toliau 
straipsnio „Tikrovės lūžiai“ autorius teigia, 
kad konsekventiškas materialistas tikinčiuo 
sius į Dievą ir mylinčiuosius Tėvynę laiko 
veidmainiais, žmonių mulkintojais ir pana
šiai. Atrodo, jog toks tvirtinimas yra per- 
drąsus ir gali būti gerokai apdaužytas prie
šingosios kritikos, tačiau mes nenorime kiš 
ti pirštą tarp durų. Kai dėl istorijos suski
limo į akimirkas, galima būtų pasakyti, 
kad to priežastis yra didelis žmonių prie
auglis, technikai tobulėjant atstumų mažė
jimas ir netikrumas dėl ateities, Štai kodėl 
žmogus skuba gyventi ir kaip galima grei
čiau patenkinti kūno geidulius. Romanti
kos laikai praėjo, penkių veiksmų įsimylė
jimo pjesės gyvenime nebevaidinamos, 
gesnis svečiavimasis atkrito. Beliko tik sa
vimyliška buhalterija ir alkanos ais’ros. rei 
kalaujančios žaibiško patenkinimo. Liūdna.

JURGIS JANKUS 
LAUREATAS

Lietuvių Rašytojų Dr-jos premija už 
geriausią praėjusių metų išleistą knygą 
teko Jurgiui Jankui, gyv. Rochesteryje, 
N.Y. Šios literatūros premijos mecenatai 
yra čikagiškiai lietuviai gydytojai, jau 
įteikę ar artimiausiu laiku pasižadėję at
siųsti savo įnašą premijos fondui.

Ši premija, kaip ir pernai, skirta vi
suotiniu pačių rašytojų balsavimu, ši kar 
tą Rašytojų Dr-jos nariai pasisakė daugu
ma balsų, jog ir ateityje premija turėtų 
būti skiriama visuotiniu balsavimu. Ko
vo 1 d. balsavimo komisija (J. Augustai- 
tytė-Vaičiūnienė, Gražina Tulauskaitė ir 
Albinas Valentinas) patikrinus rado at
siųstus 63 balsavimo vokus. Slaptojo bal
savimo tvarka išėmus vokelius ir juos su
maišius, gauta šie rezultatai: Jurgio Jan
kaus romanas „Namas geroj gatvėj“ gavo 
32. balsus, Jono Aisčio „Apie laiką ir žto 
nes“ 25 balsus, šeši balsavę nariai ne
pasisakė nė už vieną. Tuo būdu 1954 met’ 
LRD premija teko Jurgiui Jankui. Jos IV-' 
kimas įvyks sekmadienį, kovo 20 d., Lie
tuvių auditorijoje rengiamoje literatūros 
šventėje, kurioje dalyvaus naujasis lau
reatas, kiti rašytojai ir poetai.

Jurgis Jankus gimė 1906 m. liepos 27 d. 
Kėdainių apskr., Baisogalos vis., Biliūnų 
kaime. Vidurinį mokslą ėjo Šeduvoje, Kė
dainiuose ir, 1929 m. baigęs Šiaulių Moky
tojų Seminariją, daugiau kaip 10 metų 
buvo pradinių mokyklų mokytojas. Toliau 
studijavo literatūrą Vytauto Didžiojo uni
versitete ir dirbo Jaunajame-Teatre kaip 
dramaturgas. Literatūros pasaulyje iškilo 
1938 m. savo romanais „Egzaminai“ ir 
„Be krantų“ — iš mokinių ir mokytojų 
gyvenimo. 1948 metais išleistoji Jankaus 
knyga „Naktis ant morų“ buvo premijuo
ta augščiausia tų metų premija. 1951 m. 
pasirodė apysakų rinkinys „Pirmasis rū
pestis“, 1952 m. — dviejų dalių romanas 
„Paklydę paukščiai“ ir pernai Ventos lei
dykla išleido dabar premijuotąjį romaną

PIHGIO ANDRIUŠIO TIPEUNIS
ROMANAS

Per tuos tremties metus išėjęs į skaity
toją su keliomis knygomis, Pulgis Andriu
šis čia juoku, čia savojo krašto gamtovaiz
džio poezija patraukė skaitytojo dėmesį, 
taigi kai ką jo kūrybos (knyga Anoj pu
sėj ežero) teko jau kartoti antrosiomis lai
domis. Tai ypač miela pabrėžti ne tik pa-

K. BARĖNAS

ties Andriušio, bet ir skaitytojo atveju. Ka
dangi Andriušis nesivaiko pigybių, vadinas, 
jo knygos laidų pakartojimas rodo, kad 
mes dar turime pakankamai gerą knygą 
mylinčių skaitytojų.

Praeitų metų gale P. Andriušis davė 
naują knygą — humoristinį romaną Tipe
lis (išleido Gabija).

Ankstyvesniųjų dviejų (Anoj pusėj eže
ro ir Sudiev, kvietkeli) Andriušio knygų 
proga mūsiškė kritika buvo kaip ir paska
lijusi nuomonėmis. Geros ir gražios, gir
di,- Andriušio knygos (tai vienų nuomonė, 
nors dėl gražumo ir gerumo kitų nuomo
nės buvo taip pat labai palankios), bet ir 
vėl apie mūsiškį kaimą. Mes, girdi, toliau 
nuo, kaimo taip ir nenueiname, žaidžiame 
sau debėsėliais, ir gana. O kur čia labai 
net nueiti gali, sakė kiti? Mūsų kaimas — 
visokios stiprybės ir tradicijos šaltinis. Ši
ta proga iškilo ir trečia nuomonė: mes, 
girdi, sąmoningai kaiminame įr Įjaudina
me savo literatūrą, o jeigu knygoje užgrie
biame miestą, tai jis būtinai išeina juodas, 
kaip suodžiai, tartum mieste nieko gražaus 
nebūtume turėję. Taigi miestas dar tebe
laukia savo vaižgantų, ir krėvių, ir ramo- 
nų, ir andriušių.

[ šituos ginčelius (labai įdomius ir gal per 
anksti mirusius, nes šičia tai ir būtų buvu
si ištiesų graži dirva pasiritinėti) buvo Įsi
jungęs ir Pulgis Andriušis, ir štai dabar vi
siškai konkretus jo atsakymas — romanas 
jau nebe iš kaimo, bet iš miesto, iš mūsų 
laikinosios sostinės Kauno gyvenimo!

Tik vargu Andriušis bus šia knyga paten 
kinęs visus tuos, kurie siūlo rašytojams 
nusigrįžti nuo romantiško, jau šiandien su- 
kolchozinto, kaimo ir eiti darbo ieškoti 
mieste. Pirmiausia, nepatenkino jis dėl te. 
kad iš dalies ir šioje savo knygoje jis toks 
pat lyriškas gamtos ir iš viso vaizdo poe
tas, kaip Sudiev, kvietkeli ar Anoj pusėj 
žero. Antra, jo pavaizduotas knygoje mies 
to gyvenimas nėra toks šviesus, kokio gale 
tų būti trokštama.

Apie Kauną jau yra rašęs nebe vienas 
mūsų rašytojas, bet Andriušio Kaunas yra 
naujas, originalus, gražus ir mielas. Tokio 
Kauno, kokį jis vaizduoja, dar nė vienas 
nėra skaitytojui rodęs. Tai ne aukštų mū
rų ir baltų sienų miestas, bet Nemunas ir 
Neris, Žaliakalnio gatvelės ir puskarininkio 
troba Linksmadvario šlaite, Konrado ka
vinė ir Laisvės alėja, politinės organizaci
jos išlaikomas moksleivių bendrabutis, pri
vati valgykla, maža krautuvėlė, redakcijos 
ir verslininkų sąjūdžio pasireiškimai ir kiti 
tokie dideli ir maži dalykai. Jo ir žmonės 
ligi šiol kaip ir nematyti mūsų literatūroje, 
net ir kauniškėje. Čia net „ant kreidos“ pa
pirosų duodanti krautuvininkė, čia akmen
skaldžiai, čia gegužiniaujančios merginos, 
Brazilijon aukų ieškąs ir Lietuvoje Brazili
jos žemes pardavinėjąs agentas, šnipas, 
aviacijos puskarininkis, įtaisęs nusigyvenu
siems prieglaudą, ir visas būrys tipelių, ties 
kuriais rašytojas daugiausia sustoja, ir vi
sų tų tipelių vyriausias, kaip ir paties ro
mano pats didysis žmogus, Pranciulis.

Po teisybei romanas vyriausiojo veikėjo 
kaip ir neturi. Jeigu jau vyriausiasis veikė
jas, tai rašytojas paprastai ties juo ir su
stabdo visą savo dėmesį, jį daugiausia ro
do ir charakterizuoja, jam leidžia nuoty- 
kiauti, kad iš įvairių aplinkybių, kuriose 
jis atsiduria, iš jo susidūrimų su kita s žmo 
nėmis, iš jo veiksmų ir kalbų išeitų juo pil
nesnis ir aiškesnis žmogus. O Pranciulis 
šiame romane tėra greičiau lyg kokia vir
vė, ant kurios suverti visi knygos nuotykiai 
ir skyriai, visi vaizdai ir atsitikimai. Jis yra 
lyg koks Vergilijus, kuris dantiškąjį And- 
riušį vedžioja po skaitytojo dar nematytą
ją Kauno skaistyklą, dažnai pavedėdamas 
pro didesnį plyšį pažiūrėti ir lietuviškojo 
dangaus grožybių. Sakau: vedžioja skaity
toją po skaistyklą, nes iš tiesų tas būrelis 
prasigėrusių bedarbių, kaip Varanka, Kva- 
raciejus, Paragis ar Skiauterys, nėra gra
žaus ir laimingo gyvenimo atstovai, kaip 
šitoks nėra nė pats Pranciulis. Tai daugiau 
ar mažiau vis nelaimingi žmonės, bet galu
tinai dar nepasmerkti, dar vis su viltimi 
susikurti ateitį, gauti darbą, liautis smukti. 
Jau su tokiomis prisikėlimo žymėmis auto
rius rodo mums juos, kai užverčiame pas
kutinį knygos puslapį, tik Kvaracięjus dar 
tebemiega pagiras miesto sode, o Pranciu
lis vis tebeina į Konrado kavinę lošti ir 
tuo papildyti savo pragyvenimo šaltinių.

Su juoku, su pašaipa rodydamas tąjį 
lumpenproletarų (nusigyvenusių inteligen
tiškų driskių) gyvenimą, Andriušis stabteli 
ir pristato skaitytojui tas grožybes, kurių jo 
poetiškoji plunksna užgriebia pačiame Kau 
ne ir jo pakraščiuose, taigi praveria skais
tyklos langelį, ir štai, Sekite, jums dangaus 
grožybės, tokios pat gražios, kaip ir anks- 
tyvesniosiose jo knygose. Tos grožybės, ži
noma sustabdo veiksmą, nustumia į šalį vi
sus tipelių nuotykius, bet, kaip tokios, ios 
gražios. Per visus 240 romano puslapių tų 
grožybių prisirenka gana daug, ir dėl to 
knygos veikėjai palieka gana migloti, epi
zodiniai, jų sukimas į bloga ar gera nekaip 
tepagrįstas, mat, matyt, ir autoriais tiks
las buvęs šitame kauniškių grožybių fone 
brūkštelėti atliekamų ir nereikalingų žmo
nių brūkšninius portretus, kad jie pe-davg 
neišsiverstų iš to gražaus dugno ir neuž
temdytų jo.

Šitas sugyvintam Kauno ir tam tikrų jo 
įstaigėlių vaizdui ir tam tikram jo gyvento
jų sluoksniui pavaizduoti skirtasis ir epizo
diniais veikėjais, net visu būriu jų aprū
pintasis romanas pavadintas humoristini '. 
Vadinas, skaitytojas jau iš anksto pasiry
žęs susilaukti kažko donkichotiška ar švei- 
kiška. Svetur humoristiniai romanai ta;p 
pat reti. Ten greičiau humoro gali užtikti 
ir nehumoristin ame romane, ne: geras hu
moras yra lyg ir sviestas, kuriuo geros ko
šės nepagadinsi. O tie visokie huomrisri- 
niai romanai, kurie šitaip ir pakrikštijami, 
labai retai prasiveržia į literatūrinio pasau
lio paviršių ir išlieka čia ilgesni laiką ne
nustumti į pastalę. Šitam reik'a Servantės 
ar nors Hašeko genijau ar ta’ento. Ilgiau 
išlieka ir stipresnes pozicijas paprastai už
ima tokios knygos, kuriose humoras yra 
įmaišytas tik tarp kita ko, tik lyg sviestas 
į gerą košę, nes suhumorinti visą romaną 
ir nesuvulgarinti jo, išlikti meniškose aukš
tumose labai sunkus rašytojui uždavinys. 
Net ir toks Hašekas savo Šveike primar- 
malino nešvankybių.

P. Andriušio Tipelis nėra ištisai humo
ristinė knyga (man rodos, tai didžiausias 
jos pliusas). Kaip jau minėjome, joie yra 
apsčiai poetiško vaizdo. Bet pati medžiaga, 
šitie miestiniai nusigyvenę tipeliai labai ti-
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TAIKOS KARALIUS

Palmių sekmadienį visose bažnyčiose 
vyksta didingo paprastumo apeigos: Kris
taus karališkas įžengimas į Jeruzalę ir 
aplink giedanti minia ir vaikai su palmių 
šakomis rankose: Hosanna, Dovydo Sū
nui! Palaimntas, kurs ateina Viešpaties 
vardu! O, Izraelio Karaliau, Hosanna 
augštybėse! Tai amžinas Kristaus gyvas
tingumas Bažnyčioje. Kristaus gyvenimas 
nėra vien tik mielas prisiminimas, bet 
nuolat gyvas, veikiąs ir vaisingas. Litur
ginės apeigos nėra scenos vaidinimas, iš
keliant šventąją dramą, bet atnaujinimas, 
ir šiandieną būriai vaikų ir suaugusių Jį 
sario rytą, Kristus yra Taikos Karalius, 
ir išandieną būriai vaikų ir suaugusių Jį 
pasitinka.

Daugelis, kurie savo gyvenime laikosi 
atokiai nuo Kristaus, atsinaujinant Vely
kų dramai, jaučia Bažnyčios liudijimo jė
gą, kuri nuolankius ir skaisčius traukia 
prie Kristaus, kuri suklupusius pakelia ir 
įkvėpia vilties ir pasitikėjimo dieviškuo
ju Mokytoju, kuri gavusi galią atleisti 
nuodėmes, uždega naujo gyvenimo pasiry 
žimu ir sielą sutaiko su Dievu. Koks ne
aprašomas džiaugsmas, kai kunigas die
višku autoritetu atleidžia nuodėmes ir pa 
sako: Sūnau, eik ir daugiau nebenusidėk, 
tavo nuodėmės tau yra atleistos!

Izraelio tautos vadai mato liaudies už
sidegimą. Jie mintinai žino pranašystes 
apie Laukiamąjį Mesiją ir mato jas išsi
pildant Jėzaus asmenyje. Ar dar reikės 
naujų stebuklų Jo dieviškajai pasiuntiny
bei įrodyti? Ar jie maldaus nuodėmių at
leidimo, kaip muitininkas ir kiekvienas 
nusidėjėlis? Ir vėl šviesa švietė tamsybė
je, bet tamsybė jos neapėmė. Jis atėjo 
pas save, bet savieji Jo nepriėmė. O kas 
Jį priėmė, tiems Jis davė galios būti Die
vo vaikais, būtent tiems, kurie tiki į Jo 
vardą. Šį dalyką Bažnyčia gerai žino ir 
Jai sudaro daug skausmo: dažnai žmonės, 
ypač iškilę į tautos vadus, dėl savimei
lės, ar dėl susidarytų prielaidų, užmerkia 
Kristaus mokslui akis. Bažnyčiai tai skau 
du matyti, kaip skaudu buvo Jėzui, Jo iš
kilmingo į Jeruzalę įėjimo metu, matant 
pilnus pagiežos ir puikybės fariziejus. Jie 
savo padarė, kad už keletos dienų minia 
šaukė: Ant kryžiaus, ant kryžiaus Jį. Bet 
trečią dieną pasigirdo jau nebenukryžiuo 
jamas Kristaus Aleluja! Aleluja, kuris vi
siems kovojantiems už Tiesą, Laisvę ir. 
Broliškumą, bus neišsemiama stiprybė ir 
kasdieniškame gyvenime ir Sibire priver
čiamųjų darbų stovyklose. TIESA, nors 
laikinai ir kryžiaus keliu eina, amžinai 
triumfuos! Tik pasitikėjimo Kristumi!

P. Dauknys MIC

kusi medžiaga humoristui. O gi mūsų hu
moro laikraščiai kadaise, dar neprikhusc- 
mybės laikas, šitą girtuoklių ir palaidūnų, 
visokių nerūpestingų driskių gyvenimą kal
tojo ir kartojo vadinamuose feljetonuose. 
Andriušis į tą luomą žvilgterėjo savo ro
mane, ir Andriušio originalumas ir šviežiu* 
mas čia ne pats tas vaizduojamasis driskių 
luomas, bet tos visos situacijos, kuriose tie 
driskiai atsiduria, visos tos vietos ir įstai
gos, kur jie prisiglaudžia, gyvena, kartais 
kąsnio sau ar lašo ieško.

Andriušis iš tiesų ir čia yra humoro meis 
tras, kaip jau ne vienu atveju yra buvęs li
gi šiol. Tik jo humoras (tai būtinai reikia 
pasakyti Andriušio garbei) labai kultūrin
gas, niekad nenusileidžia iki nešvankybių. 
Ir jo juokui sukelti priemonių skalė labai 
plati, jr tas jos platumas knygą daro labai 
artimą įvairiems skaitytojų sluoksniams. 
Jei vienas skaitytojas juoksis net tada, kai 
Vilkas, peiliu betvarkydamas uogienę, įsi
pjauna lūpą, tai vis dėlto reikia pripažinti, 
kad šitokios situacijos nėra pati humoro 
aukštybė. Jos labai primena ankstyvąsias 
Čarlio Čaplino ar dažnas ir šiandien-’nes 
kitų studijų statytas humoristines filmas, 
kur vienas herojus pakišą koją, o kitas griū

(Nukelta l psl. 4.)

ERNEST HEMINGWAY

KATE LIETUJE
Praeitų metų literatūrinę Nobelio 

premiją gavęs amerikietis E. Heming 
vajus ėmė rašyti tuoj po pirmojo pa
saulinio karo, ir jo romanuose iškilo 
naujas žmogus: toks, kuris fiziškai 
išgyvena pasaulį. Tad jo knygų vei
kėjai yra daugiausia medžiotojai, bok 
sininkai, matadorai, kariai, taigi žmo 
nės, kurie visad yra mirties pavojuje. 
Jie grumiasi ir miršta, ir tuo viskas 
baigiasi. Tik paskutinėse savo kny
gose rašytojas pasuko jau savo žmo
nes prasmės ieškoti.

Antra jo kūrybos ypatybė — sti
liaus paprastumas, dialogų natūralu
mas.

Su pirmosiomis knygomis Heming 
vajus, tuoj susilaukė daugybės sekėjų.

Hemingvajui dar būdinga, kad jis 
beveik nerašo apie Ameriką. Italija, 
Ispanija, Prancūzija, Afrika — štai 
jo romanų ir novelių fonas.

Viešbutyje tebuvo sustoję tik du ameri
kiečiai. Jie nepažinojo žmonių, su kuriais 
susitikdavo laiptuose, išeidami iš kambario 
ar grįždami. Jų kambarys buvo trečiame 
aukšte, į jūros pusę. Iš jo taip pat buvo 
matyti viešasis sodas ir karo paminklas. 
Kai geras oras, ten visad būna koks nors 
dailininkas su pastovu. Dailininkai mėgda
vo tai, kaip čia palmės išaugusios, ir tas 
šviesias į sodus ir jūrą atgrįžtų viešbučių 
spalvas. Italai iš tolo atvažiuodavo paž urė
ti karo paminklo. Jis buvo nuliedintas iš 
bronzos ir lietaus metu blizgėdavo. Dabar 

lijo. Nuo palmių lašėjo lietus. Vandens ba
lutės telkšojo ten, kur stovėdavo dailinin
ko pastovas. Lietaus metu jūra ilgu ruožu 
atslūgo, sugrįžo atgal į krantą ir vėl ilgu 
ruožu atslūgo vis lietaus metu. Nuo karo 
paminklo iš aikštės dingo automobiliai. Ka 
vines tarpduryje ties aikšte stovėjo pada
vėjas, žiūrėdamas į tuščią aikštę.

Amerikiečio žmona stovėjo prie lango ir 
žiūrėjo. Lauke, tiesiai ties langu, po vienu 
aplytu žaliu staliuku, lindėjo katė. Katė 
bandė taip susiriesti, kad jos neaplašėtų.

— Einu apaičon ir pasiimsiu tą katytę, 
— tarė amerikiečio žmona.

— Aš nueisiu, — pasisiūlė iš lovos jos 
vyras.

— Ne, aš pati. Vargšė katytė bando vis 
po stalu išlikti nesulyta.

Vyras skaitė toliau, gulėdamas atsirėmęs 
į dvi pagalves lovos kojūgaly.

— Nesusilydyk, — tarė vyras.
Žmona nusileido laiptais, ir viešbučio 

savininkas atsistojo ir nusilenkė jai, kai ji 
ėjo pro raštinę. Jo stalas buvo pačiame 
raštinės gale. Jis jau senas ir labai aukštas 
žmogus. .. . •

— II piove, — tarė amerikiečio žmona. 
Ji mėgo viešbučio savininką.

— Si^i, Signora, brutto tempo. Labai 
blogas oras.

Jis stovėjo už stalo pačiam gale to ap-

niūkusio kambario. Amerikiečio žmona mė
go tą nežmonišką rimtumą, kuriuo jis iš
klausydavo skundus. Ji mėgo jo garbingą 
elgseną. Ji mėgo tą būdą, kuriuo jis sten
gėsi patarnauti jai. Ji mėgo tą išraišką, ku
ri rodė, kad štai jis jaučiasi kaip tikras 
viešbučio savininkas. Ji mėgo susenusį, 
sunkų jo veidą ir didėles rankas,

Neslėpdama to savo pamėgimo, ji -ati
darė duris ir žvilgterėjo. Lijo dar smarkiau. 
Gumine kepure vyras tuščia aikšte ėjo į ka
vinę. Katė turėtų būti dešinėje pusėje. Ji 
galėtų palįsti pastogėn. Kai ji taip stovėjo 
tarpduryje, užpakalyje kažkas ištie ė skėtį. 
Tai mergina, kuri aptarnauja jų kambarį.

— Tamsta nesušlapk, — šypsosi ji, pra
kalbėdama itališkai. Aišku, viešbučio savi
ninkas atsiuntė ją.

Tarnaitė laikė skėtį, o ji ėjo žvyruotu 
taku iki savo lango. Lietaus nuphutas iki 
šviesaus žalumo, stovėjo ten staliukas, be 
katė buvo dingusi. Staiga ji pasijuto pri
slėgta. Tarnaitė žiūrėjo į ją.

— Ha perduto qualque cosa, Signora?
— Čia buvo katė, — tarė amerikietė.
— Katė?
— Si, ii gatto.
— Katė? — nusijuokė tarnaitė. — Ka

tė lietuje?
— Taip, — tarė ji, — po stalu. — Ta

da: —* Ak, aš labai norėjau jos. Aš norė
jau katytės. ‘ .

Kai ji kalbėjo angliškai, tarnaitės veidas 
įsitempė.

— Eime, Signora, — tarė ji. — Reikia 
eiti vidun. Sušlapsite,

— Taip ir man rodos, — tarė amerikie
tė.

Žvyruotu taku jos grįžo ir įėjo pro du
ris. Tarnaitė liko dar lauke skėčio sutrauk 
ti. Kai amerikietė ėjo pro įstaigą, padrotiė 
nusilenkė iš už stalo. Amerikietė pasijuto 
labai maža, ir viduje ji lyg susitraukė. Pa- 
dronė vertė ją jausti savo mažumą ir tuo 
pačiu metu justi savo vertę. Akimirksniu 
ji pasijuto esanti reikšmingiausia vertybė. 
Ji užkopė laiptais. Atidarė kambario duris. 
Jurgis lovoje tebeskaitė.

— Ar suradai katę? — padėdamas kny
gą paklausė.

— Dingo.
— Nuostabu, kur ji nuėjo, — tarė jis, 

ilsindamas nuo skaitymo pavargusias akis.
Ji atsisėdo lovoje.
— Taip labai man reikėjo jos, — tarė įi. 

— Nežinau, kodėl man taip reikėjo jos. Aš 
norėjau tos vargšės katytės. Nekoks juo
kas ten tai vargšei katytei būti lauke per 
lietų.

■Jurgis vėl skaitė.
Ji nuėjo ir atsisėdo prieš tualetinio sta

liuko veidrodį ir žiūrėjo į rankinį veidrodu 
ką. Žiūrinėjo į save iš vieno šono, paskui 
iš kito. Paskui apžiūrinėjo galvos užpakaį 
ir sprandą.

— Ar tu nemanai, kad būtų gerai man 
atsiauginti ilgus plaukus? — paklausė ji, 
vėlv žiūrėdama. į savo veidą iš šono.

Jurgis pakėlė akis ir žvilgterėjo į , jos 
sprandą, trumpai nukirptą, lyg berniuko.

— Man parinka taip, kaip yra.
— Man jau nus;bodo, — tarė j'. — 

Man nusibodo ta lyg berniuko išvaizda.
Jurgis lovoje pakeitė padėtį. Jis nenusu

ko nuo jos akių nuo pat to laiko, kai tik 
ji prakalbėjo.

— Tu labai puikiai atrodai, — tarė jis.
Ji padėjo ant staliuko veidrodį, nuėjo 

prie lango ir žiūrėjo. Jau temo.
— Aš noriu savo plaukus susišukuoti 

aukštyn taip lygiai ir priploti prie galvos ir 
užpakaly susimegsti didelį mazgą, kad ga
lėčiau jausti, — tarė ji. — Noriu katytės, 
kad ji-sėdėtų čia man ant kelių ir murktų, 
kai glostysiu.

— Taip? — atsiliepė Jurgis iš lovos.
— Ir aš noriu valgyti iš savo sidabrinių 

indų ir noriu, kad būtų uždegtos žvakės. 
Ir aš noriu, kad būtų pavasaris, ir aš noriu 
šukuotis plaukus prieš veidrodį, ir aš noriu 
katytės, ir aš noriu naujų drabužių.

— Ak, nutilk tu ir pasiimk ką nors skai 
tyti, — tarė Jurgis. Jis vėl skaitė.

Jo žmona žiūrėjo pro langą. Jau buvo 
gana sutemę, ir tarp palmių vis tebelijo.

— Vis tiek aš noriu katytės, — tarė ji.
— Aš noriu katės. Jei aš negaliu turėti il
gų plaukų ar šiaip ko nors, tai katę galiu 
turėti.

Jurgis nebesiklausė. Jis skaitė savo kny
gą. Jo žmona žiūrėjo pro langą, kai aikš
tėje sužibo Šviesa.

Kažkas pasibeldė į duris.
— Avanti, — tarė Jurgis. Jis pakėlė gal

vą nuo knygos.
Tarpduryje stovėjo tarnaitė. Ji laikė di

džiulę rainą katę, stipriai prispaustą prie 
savęs ir kabaldžiuojančią šalia jos kūno.

— Atsiprašau, — tarė ji, — padronė lie
pė man ataušti šitą Signorai.

Išvertė K. karinas *
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SUVAŽIAVIMO SVEIKINIMAI
Aštuntasis DBLS-gos Suvažiavimas, įvy 

kęs Londone, 1955 m. kovo 19-20 dieno
mis, pasveikino raštu J. E. Kauno Arki
vyskupą Metropolitą J. Skvirecką, VLI- 
k‘ą, Ministrą S. Lozoraitį, Lietuvos Ats
tovą Londone, Ministrą B, K. Baluti, AL- 
T‘ą, LIT Valdytoją, prof. K. Žalkauską, 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signata
rus — profesorius M. Biržišką ir S. Ka
minską ir DBLS-gos Garbės Narj E. J, 
Harrison'ą. 

* * *
MR. JOHN F. STEWART — DBLS 

GARBĖS NARYS
Didžiai nusipelnusi ir nepavargstantį 

kovtoją už Europos laisvę, Mr. John F. 
Stewart‘ą, Škotijos Lygos pirmininką, Aš
tuntojo DBLS-gos metinio suvažiavimo 
atstovai, išrinko S-gos Garbės Nariu.

Mr. Stewart'as Škotijos lietuviams yra 
didelis draugas ir globėjas ir, nors būda
mas 82 metų amžiaus, energingai kur tik 
galėdamas gina Lietuvos Laisvės bylą.

* * *
DBLS GARBĖS NARIO LAIŠKAS

Ponui M. Bajorinui, DBLS-gos Pirmi
ninkui

Didžiai Gerb. Tarpsta,
esu labai sugraudintas Tamstos ne

paprastai malonaus laiško, rašyto 1955 
m., kovo 24 d., kuriuo perduodamas man 
Aštuntojo DBLS-gos Suvažiavimo sveiki
nimas bei dėkojimas už mano dėmesį Jū 
sų pavergtai Tėvynei Lietuvai ir Jums, 
lietuviams išeiviams.

Iš savo pusės turiu atvirai ir su pasi
gailėjimu pripažinti, kad dėl dabartinių 
sunkių mano gyvenimo aplinkybių, nega
liu suteikti daug naudos tam šventam ir 
teisėtam darbui.

Visdėlto, nors esu ir rimto amžiaus, no 
rėčiau užtikrinti Jus visus, mano bran
giuosius lietuvius bičiulius, jog aš dar 
stengiuos ir ketinu ateityje stengtis, pa
gal savo išgales, paremti ši reikalą, žo
džiu ir veiksmu kovoje dėl pavergtos Lie 
tuvos Laisvės ir Nepriklausomybės.

Būsiu labai dėkingas Tamstai, pone 
Pirmininke, jei Tamsta būsi toks gere s 
mano vardu padėkoti visiems Suvažiavi
mo dalyviams už jų malonius linkėjimus 
man sveikatos bei pasisekimo ku’.tūrin’r- 
me bei politiniame darbe.

Nuoširdžiai norėdamas palinkėti to pa
ties DBLS-gai visuose jos veiksmuose, lie 
ku su augšta pagarba

E. J. Harrison
* ♦ ♦

SUVAŽIAVIMO SVEIKINIMAS 
ŠIO KRAŠTO LIETUVIAMS

D. BRITANIJOS LIETUVIAI,
Aštuntasis DBLS-gos Suvažiavimas, įvy 

kęs Londone, 1955 m. kovo 19-20dieno- 
mis, sveikina visus Jus, prisiglaudusius 
šiame krašte ir linki visokeriopos lai
mės Jūsų gyvenime.

Aštuntasis Suvažiavimas drąsina Jus 
nenuleisti rankų kovoje dėl pavergtosios 
Lietuvos Laisvės ir per DBLS-gos orga
nus pažada visiems geros valios tautie
čiams padėti tuo atžvilgiu kuo tik gali
ma. Suvažiavimas taip pat kviečia visus 
dar neorganizuotus lietuvius įsijungti į 
DBLS-gos gretas ir tuo būdu prisidėti 
prie greitesnio mūsų visų troškimo išsi
pildymo. O tas troškimas yra — Laisva 
ir Nepriklausoma Lietuva, mūsų visų 
brangioji Tėvynė.

•- * *
LAS SUVAŽIAVIMAS — SEIMAS 

LONDONE
Pereitą šeštadienį ir sekmadienį Lietu

vių Parapijos salėje, Londone, įvyko Ang
lijos Vietininkijos pirmasis LAS suvažia- 
.vimas, į kurį atvyko LAS Vyr. V-bos pir- 
minmkas St. Vykintas.

Suvažiavimui pirmininkavo bradfordie- 
tis A. Dičpetris. Prezidiuman buvo pa
kviesti Ona Kairiūkštienė ir K Deveikis. 
Suvažiavimą žodžiu pasveikinę F. Neve- 
ravičius, Lietuvių Rezistencinės Santar
vės vardu.

Pirmoji suvažiavimo oficialioji dalis 
ba’gta St. Vykinto kalba, o po los bendra 
vakariene ir šokiais. Sekmadieni suvažia
vimas tęsė savo darbotvarkę.

* * ♦
DOMAS IR ONA DAINAT'SKAI
VIEŠĖJO LIETUVIŲ NAMUOSE

Atvykę Londonan Manchester lietuvių 
kolonijos gyventojai, Domas ir Ona Dai- 
nauskai, trumpą laiką viešėj' Lietuvių 
Namuose. Viešnagės proga, Damauskai 
parėmė Lietuvių Sodybą, pirk ami akci
jų už 5 svarus. D. Dainauskas, kaip įgu
dęs mokytojas, pareiškė, kad, reikalui 
esant, jis sutinkąs vasaros atostogų metu 
kelias dienas mokytojauti mūsų jaunimo 
stovykloje.

Atidžiau apžiūrėjęs naujuosus Lietuvių 
Namus, D. Dainauskas pasakė: — Provin
cijoje gyvendamas įvairių kalbu aoie Lie 
tuviu Namus girdėjau, bet, namus pama
tęs, įsitikinau, kad tos kalbos ir yra tik 
iš piršto išlaužti gandai. Būti; yca, kad 
tie, kurie tuos gandus skleidžia, atvažiuo
tų ir patys įvertintu kiek čia darbo atlik
ta ir kokius dabar čio krašto lietuviai tu
ri gražiai įrengtus namus.

NIDOS SPAUSTUVĖS TRIJŲ METŲ 
SUKAKTIS

Prieš tris metus, kovo 29 d., Londone, 
iškilmingai buvo pakrikštyta pirmoji lie
tuvių spaustuvė NIDA. Pradžioje joje 
dirbo tik vienas svetimtautis linotipinin
kas. Dabar, po trijų metų, joje dirba še
ši lietuviai. Spaustuvei vadovauja VI. Dar 
gis.

* ♦ *
P. ST. BALICKIENĖS SVEIKATA 

GERĖJA
Kovo 21 d. Lietuvos Pasiuntinybės Pa

tarėjo žmonai, Stefanijai Balickienei, bu
vo padaryta tulžies ir apendicito opera
cija. Teko patirti, kad p. Balickienės svei
kata gerėjanti ir ji tikisi Velykas švęsti 
savo šeimoje, namuose.

* ♦ *
PIRMASIS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
DEŠIMTMETIS

Tokia antrašte Nidos Knygų Klubo na
riai gaus 176 pslp. knygą, ši knyga yra 
septintas Klubo leidinys. Išsiunčiama atei 
nančią savaaitę.

* * *
NORINTIEMS VELYKAS ŠVĘSTI 

LONDONE
Provincijoje gyveną lietuviai, norį Ve

lykų švenčių proga apsilankyti Lietuvių 
Namuose ir čia pailsėti, prašomi iš anks
to užsisakyti kambarius, parašant atvy
kimo laiką. Rašyti: Lietuvių Namai, Lad- 
broke Gardens, London W.U.

COVENTRY
PAMALDOS

Balandžio 3 d., VERBŲ SEKMA
DIENĮ 12 vai. St. Elizabeth bažnyčioje 
bus laikomos Coventrio lietuviams pamal
dos. Visi coventriečiai prašomi atsilanky
ti į šias pamaldas.

DERBY
Kovo 27 d. DBLS Derby skyrius susi

rinko išklausyti grįžusių iš aštuntojo su
važiavimo pranešimų. Abu atstovai smul
kiai nupasakojo susirinkusiems suvažia
vimo eigą ir tas nuotaikas, kurios vyravo 
suvaižavime. Derby lietuviai, išklausę at
stovų pranešimus, diskusijų metu nepa
darė nei Centro nei Namų B-vės Valdy
boms jokių priekaištų, gerai suprasdami 
tuos vargus, kokius tenka pakelti žmo
nėms, velkantiems darbo ir atasakomy- 
bės naštas.

* * *

PAGYVINS SPAUDOS PLATINIMO 
DARBA

Susirinkę Derby lietuviai aptarė lietu
viškosios spaudos platinimo reikalą, ku
ris iki šiolei gerokai buvo apmiręs. Sky
riaus išrinktasis spaudos platintojas pasi 
žadėjo šią sritį atgaivinti, pasirūpinda
mas lietuviškų knygų ir periodikos.

• * ♦
SUSIRINKS PRIE BENDRO 

VELYKŲ STALO
Derby gyveną lietuviai jau nuo seniau 

turi gražią tradiciją: didžiųjų švenčių pro 
ga susirinkti ir drauge švęsti. Šiais metais 
šitoksai bendras suėjimas numatytas 
prie Velykų stalo, kur kelias valandas 
bus galima praleisti lietuviškoje nuotai
koje.

Visi Derby lietuviai, ar jie būtų S-gos 
nariai ar ne, maloniai kvieičami day- 
vauti tiek bendruose skyriaus susirinki
muose, tiek ir įvairiuose parengimuose. 
Tik į būrį suėję rasime bendrą kalbą ir 
tik krūvos laikydamiesi įstengsime pa- 
skaidrinti tremties dienas, išblaškyti dū
mus.

J. Levinskas.

BRADFORDAS
NAUJAS ATŽALYNO PASIRODYMAS 

BRADFORDE

Jau kuris laikas bradfordiečiai paste
bėjo, kad „Atžalyno“ nariai nuolat kaž
kur skuba, kažką daro, kažkam rengiasi. 
Pagaliau paaiškėjo ir visa pas'a;t:s: i en
giamas! naujam veikalo pastatymui, kurį 
pa- ašė Anicetas Bričys. Veikale — „Pir
mi smūgiai“ vaizduojama pirmoji bolševi 
kų okupacija Lietuvoje. Veikalo premje
ra įvyks balandžio 30 d., St. Mary salėje, 
East Parade, Bradford. Režisuoja Jonas 
Čiegis, deko: acijos dailn. Jokuba’čio. Vai
dina: Peleckienė, Burokienė. D’rž'nskai- 
tė, Liutkevičius, Giparas, KuEavns, Ku
bilius ir Peleckas.

Tikimasi, kad B-adfordo ir apylinkės 
lietuviai savo atsilankymu parems šį 
gražų „Atžalyno“ pasirodymą.

J. Ratas

MANCHESTERIS
SKELBIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba savo klubo patalpose 1955, me
tų balandžio mėn., 11 d. ruošia linksmą

ŠOKIŲ VAKARĄ
šokiams gros puiki mu’ika. Mancheste
rio ir apylinkės lietuvius prašom atsilan
kyti.

Klubą valdyba

P. JUOZĄ PETRĖNĄ ir
Miss JANE BANKS, 

šeimos židinį sukūrusius, nuošir- j 
džlai sveikina ir laimingo gyveni- j 
mo linki į

P. Burkevičius ir Miss Grace, t 

................................... .. .......... .............. »«»,

WOLVERHAMTONAS
SPORTAS

Wolverhamptono krepšinio komanda 
VILTIS išgyveno sunkias minutes, kai te
ko susidurti su W-tono anglu, krepšinin
kais, ilgesnį laiką specialiai šioms rung
tynėms besiruošiančiais, juo labiau, kad 
šios rungtynės — tai kova dėl lygos meis
terio vardo. Vietos anglų spauda gana pla 
čiai rašė apie anglų komandos pasiruoši
mus susitikimui su lietuvių komanda.

Jau pirmame kėlinyje, tikriau sakant, 
pirmoje minutėje, abiejų komandų žaidė
jai, suprasdami rungtynių reikšmę, kietai 
susiima ir kiekvieną akimirką kovoja už 
kamuolį. Anglų tempas gana spartus. Mū
siškių laimė nusisuka: puslaikis baigia
mas 25:16 anglų komandos naudai.

Pertraukos metu viltiečiai susimeta pa
sitarimui. Paskubėtai aptariama nežymiai 
pakeisti takt'ką. Minutės bėga žaibiškai, 
o su jomis viltiečiai vis sparičau ir spar
čiau lygina pirmajame kėlvnyje gautuo
sius krepšius. Dar valandėlė — lyg’os'os! 
Reikia pergalės! Ir ją atneša paskutinioji^ 
akimirka. Lentose skaitlinė — 41:39 vil- 
tiečiu naudai! K:ek džiaugsmo ir entu
ziazmo sportininko širdyje, kai jis žino, 
kad ne viena lietuvio sportininko' šird’s, 
nors ir nematvdama rungtynių, laukia 
mūsiškiu pergalės. Ir šį kartą viltiečiai 
neapvylė! Žaidė ir taškus pelnė: V. Kel- 
mistraitis — 15, V. Bodniekas — 9, U. 
Manga — 8, V. Kamilavičius — 6, I. Va
nagas — 2, B. Viliūnas — 1, J. Snabaitis
— 0, S. Purėta — 0, P. Jasionis — 0.

Po rungtynių vietos anglų spauda pa
žymėjo, kad Lithuanian Club VILTIS 
yra vieni stipriausių varžovų dėl lygos ti
tulo.

Šią savaitę viltiečiai susitinka su Hed- 
nesfordo RAF lakūnų komanda.

VILTIS — WALSALL
Nors ir su maižau pajėgiu sąstatu, ta

čiau viltiečiai nesunkiai sudorojo Walsall 
komandą — 45:29 pasekme.

Šiose rungtynėse gražiai pasirodė viltie 
čių atsarginiai — J. Snabaitis, S. Purėta, 
P. Jasionis. Labai gerą pažangą padarė ir 
viltietis — junjoras J. Žukauskas, pasi
žymėjęs sumanumu bendrose pasuolėse.

PRANCŪZIJA
PARYŽIAUS LIETUVIAI IŠKILMINGAI 

ATŠVENTĖ ŠV. KAZIMIERĄ
Š.m. kovo 13 d. Paryžiaus lietuviai iš

kilmingai šventė Šv. Kazimierą. Į pamal
das atsilankė J.E. Mgr. J. Rupp, Pary
žiaus Arkivyskupo Kardinolo Auxiliaras, 
kuriam pavesta rūpintis svetimšalių kata
likų misijomis. Po mišių, kurias laikė 
Prancūzijos Lietuvių Katalikų Misijos 
Direktorius Kun. Dr. F. Jucevičius, J.E. 
Vysk. Rupp tarė jautrų lietuviams žodį 
ir sutelkė palaiminimą.

Tą pačią dieną Lietuvių Šokių grupė, 
vadovaujama skulpt. A. Mončio, akompa
nuojama p. B. Venskuvienės, dalyvavo 
„Tarptautiniame folklorinių Šokių ir Mu
zikos Festivalyje“ didžiajame Sorbonos 
amfiteatre. Šią lietuvių man'festaciją 
Amerikos Balsas transliavo Lietuvon tą 
pačią dieną.
PARYŽIAUS LIETUVIAI STUDENTAI 

I3SIRINKO NAUJĄ VALDYBĄ
š.m. kovo 20 d. Paryžiaus lietuviai stu

dentai ’buvo susirinkę aptarti savo ęina- 
mųjų reikalų ir perrinko va’dybą. Dabar 
pirmininkas yra — Ričardas Bačkis, sek
retorius — p. E. Gaputytė ir iždininkas
— Petras Klimas jr.

APDŪMOJIMAI PRIE REINO
Jau legendos ir padavimai, tūkstančiais 

metų siekia toliau, negu rašytos istorijos 
lapai, byloja apie tremtį, visad nešančią 
dramatiškas pasėkas, įspėdami mus būti 
apdairiems ir atsargiems.

Paties naujausio laiko tremtis, savo es
me turėdama identišką charakterį visoms 
savo pirmtakūnėms, savo forma yra tiek 
moderniška, tiek plati ir tiek aktyvi, kad 
savo dvasine galia pajėgia sudaryti rūpės 
tį jos kaltininkams ir netgi gali privesti 
prie globalinio konflikto ir žlugimo praga 
liškosios sistemos bei jos kūrėjų jų pa
čių amžiuje ir antrojo Nuernbergo Tribu
nolo, į kurį nekviestais liudininkais visa 
mase stotu patys tremtiniai. Bet tai yra 
tik prielaida. Kol kas nematom ryškių 
simptomu, iš kurių butų galima padaryti 
išvadas, kad komunizmo galas yra visai 
čia pat ir tas būtų pretekstu visiškai ne- 
bes;rūpinti pastoviau įsikurti ir sau atei
tį tiemtv užtikrinti. Komunizmas, savo 
esme būdamas priešingas laisvai žmogaus 
prigimčiai, neabejotinai žlugs, kelsis lais
vas žmogus, giedos džiaugsmo himnus. 
Bet kada tas įvyks? Kur yra pasakyta, 
kad komunizmui beliko gyventi tik vieni, 
dveji a>- penkeri metai? Mes esam ga’iu- 
nų politikos aukos, taigi mes geriausiai 
galim pasakyti, kas yra politika. Kas gali 
būti tikras, kad rytoj ar poryt kapitalis
tinio pasaulio atstovas, jei ne Jaltoj tai 
Bermudoj ar kur kitur, nepakratys gau
ruotosios meškos letenos ir nepasakvs: 
„Padėkime atomus į šoną, nemaišykime 
v;ens kitam kortų ir pagyvenkime kurį 
laiką kiek ramiau“. Ir meška su tuo su
tiks. ypatingai jausdama, kad dabar j’ 
yra nepajėgi tą kapitalistą sudoroti. O 
koks tada l'kimas laukia vargšą Vokiet’- 
ios tremtini, kuris nesiruošė ilgesnei trem 
čiai, nešiodamas viltį greit sugrįžti i sa
vo numylėtą pastoge? Pažve'kime į 1917 
m»*us. Tada rusas išbėgo iš savo namų 
nuo to paties komunizmo, kaip jis dabar 
sutiktas pats sakosi, tikėdamasis greit su
grįžti. Praėjus nuo to laiko beveik ketu
rioms dešimtims skurdo metų, nešioda
mas žilus plaukus šiandiena jis galvoja ki 
taip.

PraradusįjĮ tėvynę, tėvynės ilgesys per 
sekiota tol. kol jis bastosi po svetimus 
kraštus. Taip ir su mumis: ji. vis mus 
trauks ir vilios atgalios. Bet nors ir Į to
me, kad technikai ir civilizacijai mllzinlš 
Ūmiausius kraštus vykdami nepamirški- 
kals šuoliais lekiant vis pirmyn ir pir

VOKIETIJA
AUGSBURGO APYLINKĖJE

Visuotiniame apylinkės susirinkime ko
vo 6 d. „Kaiserlindės“ svetainėje valdy
bos pirmininkas J. Balsys padarė valdy
bos veiklos pranešimą, kartu apžvelgda
mas Augsburgo lietuvių dešimties metų 
veiklą, nes čia lietuvių komitetas buvo su 
darytas prieš dešimt metų.

Augsburge savo laiku buvo didelis lie
tuvių kultūrinis centras. Čia veikė gimna 
zija, mokyklos ir kursai, čia buvo leidžia
mi laikraščiai ir knygos. Įvairaus turinio 
knygų išleista per 40.

Kontrolės Komisijos vardu pranešimą 
padarė p. Sčastnienė. Susirinkimui pirmi
ninkavo p. Augustaitienė, sekretoriavo 
Gr. Balsytė.

Slaptu balsavimu išrinkti apylinkės or
ganai; valdyba: J. Balsys, J. Šileikis ir S. 
Kulmanienė, kontrolės komisija: K. 
Ščastnas, A. Štempelis ir O Vegnerienė.

ECKERNFOERDE APYLINKĖJE
Įvyko Eckemfoerdės apylinkės narių 

visuotinas susirinkimas. Susirinkime daly 
vavo 46 tos apylinkės nariai. Aptarus bė
gamuosius reikalus, buvo renkamas nau
jas apylinkės seniūnas. 24 balsais nau
juoju seniūnu išrinktas M. Gložė.

SCHWEINFURTO APYLINKĖJE
Kovo mėn. 13 d. apylinkės susirinkime, 

pirmininkaujant p. Oržekauskui ir sekre
toriaujant poniai Baronienei, apylinkės 
pirmininkas, p. Ant. Steponaitis, padarė 
apylinkės valdybos veiklos pranešimą ir 
paskelbė apyskaitą.

Į naująją apylinkės valdybą slaptu bal
savimu išrinkti ir pasiskirstė pareigomis: 
Antanas Steponaitis, valdybos ir šalpos 
Komisijos pirmininkas, Antanas Ragėnas, 
pirmininko pavaduotojas, kasininkas ir 
Šalpos Komisijos narys, Emilius Kaspa
raitis, sekretorius ir šalpos Komisijos na
rys, Zene Baronienė, Šalpos Komisijos na 
rė. Į Kontrolės Komisiją išrinkti: St. 
Klumbokas, Ad. Vegneris ir Br. Sprigelis.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 

TREMTIES BAŽNYČIOS SINODAS
Š.m. balandžio 23-24 d. Bad Godesber- 

ge, Pabaltiečių Krikščionių Studentų ben
drabučio patalpose, Annaberg pilvje, kvie 
čiamas Lietuvių Evengelikų Liuteronų 
Tremties Bažnyčios Sinodas, kuriame lau
kiama dalyvių iš Europos kraštų apie 50. 
Iš tolimųjų užjūrio kraštų, JAV, Kanados, 
Australijos ir t.t. atstovai dalyvaus korės 
pondenciniu būdu.
SENJORAS KUN. KELERIS LANKĖSI 

KUOPOSE
Šiomis dienomis Lietuvių Evangelikų 

Liuteronų Vyriausios Bažnyčios Tarybos 
pirmininkas kun. Keleris aplankė lietu
vių dalinius Schwetzingene, Bruchmuehl- 
bache ir Uhlerbome. Ta proga Schwe
tzingene įsteigta lietuvių evangelikų liu
teronų parapija. Tai buvo pirmas senj. 
kun. Kelerio atsilankymas lietuvių sargy
bų ir darbo kuopose.

EGZILINIŲ BAŽNYČIŲ ATSTOVŲ 
KONFERENCIJA STUTTGARTE

Š.m. balandžio 12-13 d. Stuttgarte kvie
čiama Evangelikų Liuteronų Egzilinių 
Bažnyčių atstovų konferencija, kurioje 
bus aptarti bažnyčių socialiniai, tautiniai 
ir religiniai reikalai Konferencija kvie
čiama LWF ir joje dalyvaus Liuteronų 
Pasaulinėns Federacijos atstovas Vokieti
joje Dr. Solberg.

Lietuviams konferencijoje atstovaus 
senj. kun. Keleris.

myn, atstumai bevaidina vis mažesnį ir 
mažesnį vaidmenį. Iš visų žemės kampų 
mes galėsim į ją sugrįžti, kada tik ji lais
va bus ar kada mes būsim reikalingi jai 
laisvinti, atstatyti ir papuošti. Bet šiai di
dingai misijai naudingesnis bus tas, kurs 
kūniškai ir dvasiškai bus geriau išsilai
kęs, kurs turės daugiau patyrimo, dau
giau žinių, daugiau kapitalo. Todėl, ma
nau, kad yra nelogiška pačiam gyventi 
mintimi, kad greit grįšim namo ir dėl to 
nesiruoštti pastovesniam įsikūrimui, arba 
silpnesnį įtaigoti, kad' tokia galimybė yra 
visiškai artėjanti.

Tai sakydamas turiu galvoje vėjus, ku
rie pučia Labor Service daliniuose Vokie
tijoj. Maža kas iš tų dalinių narių ruo
šiasi emigruoti, pastoviai įsikurti ar „juo
dai dienai“ keletą pfenigių susitaupyti, 
nešiodami viltį, palaikomą „patrijotų“, 
kad greit grįšim namo. Kažin, ar tų „pa
trijotų“ minty neglūdi užslėpti kiti tiks
lai Yra viešas, visiems žinomas faktas, 
kad dalis vadovaujančio personalo tuose 
daliniuose yra asmenys vokiečių kilmės, 
turintieji Vokietijos pilietybę ir apsirūpi
nę pensijomis tuo atveju, jei netektų augš 
tai apmokamos tarnybos LS daliniuose ar 
asmenys, vedę vokietaites ir nemaną vi
sai emigruoti.

Trumpai peržvelkime besivystančią kon 
steliaciją. Aišku, kad nebetoli tas laikas, 
kada Vokietija taps visiškai suvereni vals 
tybė. Neužilgo turės savo 12 divizijų. Sa
vaime aišku, jei laiko aplinkybės rodys, 
kad 12 divizijų yra mažai; ji turės penke
riopai ar net dešimteriopai daiugiau. Pa
galvokime, ar Vokietijai esant ginkluotai, 
amerikiečiai laikys Vokietijoj tiek pat 
kariuomenės, kiek ir dabar laiko. Grei
čiausiai jie pasitrauks kur nors arčiau At
lanto ar Sacharos tyrų. Kas užtikrins, 
kad pasitraukdami jie pasiims norinčius 
su jais vykti? Tiesa, Labor Service yra la
bai geras jų talkininkas. Bet jo statusas 
yra civilinis. Tai gal tada visus civilius, 
dirbančius pas juos ir norinčius su jais 
vykti, jie paims? O jeigu nepaims, tai pa
siliksim Vokietijoj. Pasiliksim toj Vokieti 
joj, kurios spauda jau dabar siūlo užsie
niečiams pasiimti vokiškąsias žmonas, su
sipakuoti skudurėlius ir pranykti iš jų 
žemės. Arba darbo įstaigų pareigūnai, 
nuoširdžiai, bet viešai ir atvirai sakosi, 
kad jie neaprūpinsią užsieniečių darbu 
tol, kol būsią vokiečių bedarbių. Ko atei
ty galima laukti? Užuojautos neturim

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
GYVENIMO

Nustatyta Gimnazijos kryptis
Pastarajame PLB Vokietijos Krašto 

Tarybos suvažiavime buvo išrinkta Ko
misija Vasario 16 Gimnazijos krypčiai nu 
statyti. Komisijon buvo išrinkti šie asme
nys: S. Antanaitis, T. A. Bernatonis, V. 
Gailius, dr. J. Grinius, kun. A. Keleris, 
dr. A. Rukša, prof. K. Žalkauskas ir Pr. 
Zunde.

Š.m. kov mėn. 19 d. Komisija susirin
ko pirmam posėdžiui. Pirmininkaujant 
LIT Valdytojui p. K. Zaikauskui ir sekre
toriaujant dr. J. Griniui, Komisija susi
pažino su įvairių tipų vokiečių gimnazi
jų programomis ir su ikšioline Vasario 
16 Gimnazijos mokslo programa, kuri bu
vo sudaryta daugiau prisilaikant vokie
čių realinių gimnazijų programos. Tais 
klausimais referavo Vasario 16 Gimnazi
jos direktorius dr. V. Literskis. S. Anta
naitis referavo apie realinės gimnazijos 
privalumus tremties sąlygomis, o dr A. 
Rukša — apie humanistinės gimnazijos 
privalumus. Diskusijose buvo prieita iš
vados, kad nebūtų tikslu padaryti Vasa
rio 16 Gimnaziją grynai realine arba gry
nai klasine, bet pasirinktinas vidurinis 
tipas. Sudarytas ir pamokų lentelės pro
jektas. Numatyta sustiprinti visuomeni
nių mokslų kursą. Komisija taip pat pa
ruoš Vasario 16 Gimnazijai trūkstamų 
dalykų programas ir peržiūrės esamas pro 
gramas. Tuo tikslu sudaryta pakomisė iš 
S. Antanaičio, dr. J. Griniaus, dr. A. Ruk 
šos ir dr. V. Literskio, kuri turi tą darbą 
iki š.m. biržeEo mėn. 15 d. ir pateikti 
programas komisijai patvirtinti.

Iš sporto veiklos •
Vokiečiių Weinheimo gimnazija pakvie

tė Vasario 16 Gimnazijos VHI-ją klasę 
draugiškoms krepšinio rungtynėms. Rung 
tynės įvyko š.m. kovo 10 d. Weinheimo 
gimnazijos sporto salėje. Prieš praside
dant rungtynėms mūsų VHI-jai klasei bu
vo pasakytas sveikinimo žodis ir įteik
tas septynių rožių bukietas. Rungtynės 
baigėsi santykiu 34:20 VIII kl. sporto ko
mandos naudai.

Vasario 16 Gimnazijos sporto komanda, 
vadovaujama sporto mokytojo Gailiaus, 
kovo 20 d. turėjo Kaiserslauterne krep
šinio rungtynes su pietvakarių Vokieti
jos meisteriu I FC Kaiserslautern. Rung
tynės pasibaigė Gimnazijos laimėjimu, 
santykiu 82:59.

Gimnazijoje yra įsikūręs sporto klubas. 
Klubas pasiskirstęs į sekcijas: krepšinio, 
futbolo, tinklinio, stalo teniso ir lengvo
sios atletikos.

Gimnazija turėjo eilę stalo teniso rung
tynių su atatinkamais Lampertheimo ir 
Viermheimo vienetais ir kiekvieną kar
tą laimėjo.

Balandžio 4 d. įvyksta stalo teniso rung 
tynės su Weinheimo komanda, TTC Wein 
heim, kuri priklauso vyriausiai Badeno 
Teniso Lygai, ir yra viena iš pajėgiausių.

šv. Kazimiero minėjimas
Kovo 4 d. Gimnazijoje įvyko Šv. Kazi

miero minėjimas, šią dieną Gimnazija 
nedirbo. Minėjimą surengė gimnazijos 
ateitininkai ir skautai bendrai. T. BER
NATONIS skaitė paskaitą, kurioje nu
švietė savęs auklėjimosi būdus. Padekla
muota ke'etas eilėraščių.

Ta pačia proga buvo pagerbtas muzikos 
mokytojo Motgabio vardadienis, o mokyt. 
Venclauskui buvo įteikta Huettenfeldo 
Apylinkės Valdybos dovana už veikalo 
gimnazijoje surežisavimą.

teisės laukti, nes užsieniečiai Vokietijoj 
turi blogą vardą. Ne mes, bet mūsų pietų 
kaimynai yra to kaltininkai, bet vistiek 
užsieniečiai. Kas formuoja masės opini
ją ir kursto jos jausmus? Spauda ir radi
jas! Demokratiškam krašte niekas neturi 
teisės nustatyti, ką spauda turi rašyti, ką 
radijas turi kalbėti. Jeigu jie jau dabar 
rašo ir kalba, tai juo'labiau ateity rašys 
ir kalbės ir tatai darys tol, kol įkaitins 
masių-jausmus tiek, kad užsienietis pas 
vokietį pastogės negaus ir viešoj vietoj 
nepasirodys. Nenueisi tada į Amerikos, 
Anglijos ar Prancūzijos ambasadą teisy
bės jieškoti. Nepamirškime, kad Vokieti
jos vyriausybė irgi sakosi, kad užsienie
čiai jai yra nepakeliama našta.

Logiška išvada — iš Vokietijos reikia 
pranykti. Reikia išemigruoti kol nevėlu. 
Dabar yra paskutinė proga išemigruoti į 
USA, kol veikla naujasis emigracijos įs
tatymas ir kol emigracines išlaidas išsi
mokėtinai dengia įvairios pagalbos orga
nizacijos. Be to, yra progų išemigruoti į 
Kanadą, Pietų Amerikos valstybes ir ki
tus kraštus, tik reikia vieną kartą prisi
versti. Būtų labai sveikintina, kad lietu
viškieji veiksniai imtųsi iniciatyvos išju
dinti ne tik visus kitus, bet ir uniformuo
tuosius.

Kad išsiblaškymas po pasaulį nėra pra
žūtingas, geriausiai rodo žydų tautos pa
vyzdys. Ši tauta išsiblaškiusi po pasaulį 
net keletą tūkstančių metų neišsižadėjo 
tautiškumo, religijos, papročių ir tikėjimo 
į valstybės prisikėlimą; į savo rankas su
traukė kapitalą, kurio pagalba savo inte
resams pasijungė pačias galingiausias pa
saulio valstybes. Ir štai matome, kad tai 
tautai po ilgos, ilgos žiemos, aušta pava
saris. Kai mūsų kaulai seniai bus supuvę, 
galbūt Palestina bus viena gražiausiai bu- 
jojančių Artimojo Oriento valstybių. Taip 
ir mums vėl išauš linksmas, gražus, gė
lėmis ir žiedais pasipuošęs pavasaris, jei 
neprarasim to, ką mūsų tėvai ir protėviai 
per amžius išlaikė.

O. N.

Dėl vokiškos knygos brangumo, devy
niolika vokiečių knygų leidyklų susitarė 
kas mėnuo išleisti po vieną knygą puse 
kainos. Jei tas pasiaukojimas nepadrąsin 
tų knygos pirkėjų, žadama pasiųsti viską 
po velnių. Taip negražiai ir pasakyta apie 
gražius dalykus.
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miai pasirinko laimėjusią šalį ir į ją per
sikraustė gyventi.
DP. — Tie, kurie dirbo vokiečių pramo
nėj, tai darė ne savo noru. Jie buvo prie
varta darbams atgabenti. Lygiai tiek pat 
butų galima kaltinti ir britų ar amerik’e- 
čių karo belaisvius, kurie dirbo vokiečių 
karo pramonėj ar žemės ūky. O kai dėl 
laimėtojo pas;rinkimo, tai Rusija, gavusi 
be pusės Vokietijos dar visą eilę nepri
klausomų valstybių, buvo pats didžiausias 
laimėtojas. Jos laimėjimų sąraše buvo ir 
musų tėvynė. Bet DP pasirinko laisvę.
D. — Milijonai atsisakiusiu, namo gržti 
DP tuoj po karo sėdėjo stovyklose. Tūks
tančiai ir dabar tebesėdi. Jų išlaikymui 
daugiausia moka JAV ir Anglija. Netie
sioginiai mokame mes, gyventojai. O kas 
mokėjo mums, kai grįžome po karo į nu
alintus namus?.
F. — Beveik niekas iš DP nepadėjo mums 
fronte. Jie atėjo tik pasinaudoti pergalės 
vaisiais.
B. — Jūs kartą sakėte, kad pirmą kartą 
okupuojant Pabaltijį, jūsų kariuomenė 
neišėjo su gink’ais savo kraštų ginti. Ang 
lijoj net moterys ir seniai buvo pasruošę 
stoti į kovą ir, esant reikalui, žūti jei vo
kiečiai būtų bandę išsikelti šioje saloje. 
Jūs, atrodo, laisvę per vėlai įvertinot. 
(Čia man su širdgėla prisiminė Laisvės 
Varno įrašytas: Tas laisvės nevertas, kas 
negina jos.)
DP. — Ar jus prisimenate Atlanto Char- 
tą, kurioje laike karo visoms tautoms bu
vo pažadėta laisvė ir teisė pasirinkti sa-

x H**=“**- v0 ^ra®to valdžią. Tačiau Teherane, Val
džių, baigiant vandenilio bombomis. Bet toj ir Potsdame tie pažadai buvo užmirš-
- a a Va a a , • a 4- a a rJ a 11 — la’a a „zavaza ra ra z4 Z~»T»ra va z-, r ra • •daugiausia, žinoma, sustojame ties Ang
lija, jos klimatų žmonėmis, pramone, ko
lonijomis ir svetimšaliais.

Paskutiniuoju metu, kai per TV net po 
rą kartų buvo parodyta filmą iš DP gy
venimo, svetimšalių ir ypač DP klausimas 
mūsų diskusijose vėl visu smarkumu įsi
liepsnojo.. Jie visi trys turėjo po eilę klau 
simų, o taip pat ne maža įvairiausių prie 
kaištų. Man atrodė, kad visi tie klausimai 
bei priekaištai gerokai gali paryškinti 
bendras anglų pažiūras į tremtinius, o 
taip pat ir tremtinių bei svetimšalių vie
tą anglų visuomenėj. Tačiau visa tai iš
siaiškinti fabriko triukšme ir darbo me
tu atrodė neįmanoma. Man atėjo i galvą 
mintis perkelti šias diskusijas i laisvalai
kį, kad galėtume nei kieno netrukdomi 
išsikalbėti. Pasiūlymas buvo priimtas ir 
nustatytą vakarą visi buvom sutartoj vie 
toj. Iš anksto nutarėm, kad apsiribosim 
tik svetimšalių klausimu ir kad diskusijos 
neturės atsiliepti į musų asmeniškus san
tykius. Pirmas pradėjo F. Prisiminęs per 
TV matytą barakų gyvenimą Vokietijoj, 
jis klausia:
— Kodėl tie žmonės negrįžta į savo gim
tuosius kraštus? Ar jie nepasiilgsta savų
jų? Mes anglai, ilgiau pabuvę užjūriuo
se, pasiilgstame namų ir grįžtame nuo
lat '-L-.-l '___ ' " .
D. — Barakai Vokietijoj, atrodo, nieka
da neištuštės, nes jie vis naujais atbėgė- 
liais pasipildo. Turbūt jie mano, kad ši
čia žmonės nieko neveikdami, kaip roju
je visko pertekę gyvena.
DP. — Iš tikrųjų tie žmonės namu, kaip 
jūs juos suprantate, nebeturi. Ten už Ge
ležinės Uždangos yra ištisas pavergtų 
tautų kalėjimas. Jūs beveik kasdien skai 
tote laikraščiuose apie pabėgusius kali
nius šitame krašte. Kodėl jie bėga? To
dėl, kad nori laisvės. Į laisvę, o ne į ro
jų veržiasi žmonės ir iš anapus Geležinės 
Uždangos. Tik vienas skirtumas — jie 
nėra nusikaltėliai. Tų kraštų gyventojai 
pavydi čia esantiems ne jų turtų, bet jų 
laisvės. Tik jos vienos jie tetrokšta.

Šitoje vietoje dar kartą prisiėjo neiš
vengiamai išsiaiškinti visiems jau įgrįsu- 
sius klausimus, būtnt, kodėl tremtiniai 
negali susirašinėti, kodėl jie nevažiuoja 
nors atostogų, kodėl anų kraštu, gyvento
jai neišsirenka geresnę valdžią, kodėl pro 
fesinės sąjungos neorganizuoja streikų ir 
t.t.

Pastebėjau, kad D. neberimsta ir ver
žiasi kalbėti. Jo sesuo fabrikų kvartale 
laiko alaus barą, kuriame susirinkę dar
bininkai dažnai nepagaili pikto žodžio 
užsieniečiams. Jis sakosi ir pats dažnai 
įsijungiąs į jų diskusijas.
D. — Dauguma DP laike karo dirbo vo
kiečių pramonėje, padėdami jiems kalti 
ginklus prieš mus. Po karo jie sau ra-

ANGLŲ
Mūsų ketveriukės sąstatas fabriko pa

talpos gale jau penki metai nesikeičia: 
trys anglai ir aš — išvietintasis Dievo 
Paukštelis. Visi aptarnaujame tokias pat 
mašinas, gauname vienodą atlyginimą ir 
ne tik gerai žinome vienas kito silpny
bes, bet ir šeimynines smulkmenas. B. 
yra mūsų vyriausias. Jis laikosi visada 
labai rezervuotai ir niekada neišsišoksta. 
Pasikalbėjimuose jis yra pats angliškiau- 
sias: jei pasakotojas ką nors teigia, tai 
ir jis visada prideda savo yes, o jei nei
gia, tai ir jis vis kartoja no, no... D. yra 
didžiausia B. priešingybe. Karštas kaip 
Ugnis, žodžių dvikovoj nenusileidžia net 
ir tada, kai mato, kad yra aiškiai pralai
mėjęs. Užaugęs gausioj, bet labai netur
tingoj šeimoj ir krizės metais kentęs al
kį, jis jaučia savotišką turtingųjų neapy
kantą. Trečiasis F. yra dviejų pirmųjų 
vidurkis. Jis yra daugiausiai apsiskaitęs 
ir ne mažai keliavęs. Porą metų yra lan
kęs gimnaziją ir įsigijęs didesnį nei vi
dutinio darbininko išsilavinimą. Pagrindi
nis jo būdo bruožas — iškeltą klausimą 
Išsiaiškinti pagrindinai, iki galo. Šiaip
jau visi trys yra gerokai apsitrynę, turi 
namuose TV ir skaito po du dinraščius. 
Religiniu atžvilgiu visi trys yra indife
rentai, o politiškai pasinešę į Darbiečių 
pusę.

Per eilę metų mūsų ketveriukė sukūrė 
savotišką tradiciją — kasdien bent pa
viršutiniškai padiskutuoti kurį nors poli
tinį, istorinį, rliginį, socialinį ar net ir 
mokslinį klausimą. Ir ko mes nebandėme 
lukštenti. Pradedant nuo Egipto pirami-

kartodami: home, sweet home...

ti ir didelė dalis Europos „padovanota“ 
Stalinui. O keliems tūkstančiams iš jo 
rojaus pasprukusiųjų tarsi kompensacija 
buvo suteikta kiaurų barakų pastogė, ku
kurūzinės duonos kąsnis ir teisė emigruo 
ti. Ačiū ir už tai. Tiesa, kad babaltiečiai 
patys būdami pirmomis karo dienomis 
okupuoti, negalėjo Vakariečiams padėti. 
Bet politikai ne visada sąžiningai atsitei
sia kariams. Pav., tiek daug aukų fronte 
sudėjusi lenkų gen. Anders armija taip 
pat savo tėvynės išlaisvinimo nesulaukė. 
D. — Bet kodėl jūs nesigynėt? Kodėl ne
parodė! pasauliui, kad buvot nugalėti, bet 
nepasidavėt?

Į šitą pakartotinai teikiamą klausimą 
man buvo sunkiausiai atsakyti.
DP. — Neįmanoma Dovydui_ prieš Gali
jotą kariauti. Prieš vieną musų karį bu
tu buvę daugiau nei šimtas raudonarmie
čių. Mes buvom per silpni, o pagalbos iš 
draugų nesitikėjome.
B. — Aš manau, kad gintis niekas nėra 
per silpnas.
F. — Atrodo, kad mažoms tautoms iš vi
so būtų sunku pilną laisvę ir nepriklau
somybę išlaikyti.
DP. — Manau, kad šitaip galvoti negali
ma ir net ne logiška. Imant pav.. Kini
jos ar Sov. Sąjungos mastu, Anglija taip 
pat galėtų atrodyti maža valstybė...

Pirmoji kalbų banga kiek atslūgo. Vi
si panūdo atsikvėpti ir gerkles suvilgyti. 
Pašnekesį iš naujo pradėjo F.
F. — Bet kodėl jūs pasirinkote Angliją? 
Čia i-. '.. ‘ .. "
me išgyvenę baisius nedarbo laikus. Jie 
gali
DP. — Didelio pasirinkimo bent pradž'oje 
neturėjome. Gyvenimas pusbadžiu Vokie
tijoj jau buvo taip įveikęs, kad skubėjo
me priimti pirmą darbo pasiūlymą. Ang
lijos vyriausvbė, jos atstovų žodžiais be
tariant, pati pirmoji pasiūlė vykti padė
ti atstatyti jos per karą sugriautą ūkį. 
Tačiau atvykę pamatėm, kad jos gyven
tojai mūsų nepageidauja.
B. — Gal čia ne visai tiksliai pasakyta. 
Bet v’sdėlto jūs esate užsieniečiai...

Tačiau D. nebeduoda jam baigti ir pats 
įsiterpia:
D. — Jus mūsų vyriausybė daugiau glo
boja nei savus žmones. Ji veltui jus at
gabeno, davė pinigų pradžiai; parūpino 
patalpas ir surado darbą. O ką gavome 
mes grįžę iš karo? Tai yra mūsų valdžios 
bloga politika, nes ji užmiršta, kad lab
darybė visada prasideda savuose namuo
se.
DP. — Aš jau seniau buvau girdėjęs gan 
dus anie svet’mšalių privilegijuotą padė
tį ir stebiuosi iš kur jie atsirado. Atgabe
no mus greičiausia UNRRA lėšomis. Vie
nintelė kažkieno dovana buvo 5 šilingai, 
kuriuos gavom laive cigaretėms nusipirk-

gyventojų ir taip perdaug. Mes esa-

vėl pasikartoti.
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IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA
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garantijas, etc. ) parūpina Pasaulio Liet. Bendruomenės Britų Kolum

bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplomuotas teisininkas
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(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

ti. Tiesa, uoste dar buvom gavę sulanks
tytą peilį ir šakutę, bet vėliau juos vėl 
atėmė... Kol patys susiradome geresnius 
butus, turėjome gyventi vėjo apdrasky
tuose barakuose ir už juos iš savo uždar
bio mokėti. Darbo, tiesa, gavome nesun
kiai. bet pradžioje niekas negalėjo jo pa
sirinkti. Apie darbą savoj profesijoj ir 
kalbos nebuvo.
D. — Bet žiūrėkite koks skaičius iš jūsų 
jau įs'gijo savus namus. Ar čia galėjote, 
apsieiti be valdžios pagalbos.
DP. — Apsiėjome. Niekas jos ir nepasiū
lė. Namus pirkom iš bėdos ir anuo me
tu, palyginti, brangiai mokėjome. Gauti 
valdišką butą tik labai retai kam iš sve
timšalių iki šiol pasisekė.
F. — Daug kartų girdėjau, kaip svetim
šaliai peikia mūsų kraštą, bet niekada 
negirdėjau giriant. Jiems nepatinka mū
sų maistas, papročiai, rubai, gyvenimo 
būdas ir net moterys.
D. — Kas juos verčia čia gyventi, jei vis
kas nepatinka. Tegu keliauja, kur bus 
geriau.
F. — Daugelio svetimšalių elgesys mums 
atrodo neįprastas: jie linkę įsivaizduoti, 
garsiai šūkauti ir įsigėrę susipešti, 
DP. — Nepatenkitų visur netrūksta. Juk 
ir anglai yra įsigarsėję pasaulyje savo 
mokėjimu būti nepatenkintais. Iš dalies 
nepatenkinimas atsiranda dėl nepakanka
mo vietos papročių ir kalbos žinojimo, o 
iš dalies ir dėl kitų priežasčių. Buvusie
ji DP galvoja, kad jie atvyko ne tiek dar
bo, kiek prieglaudos jieškodami. Jų tarpe 
yra visokiausių profesijų, įvairaus išsila- 
vin'mo ir amžiaus žmonių. Jie kažkaip 
tikėjosi, kad į jų padėtį ar bent į asme
niškus sugebėjimus bus labiau atsižvelg
ta. Tuo tarpu jie visi, su mažomis išim
timis yra maunami ant to paties kurpa
lio.
D. — Mums visi 
vienodi ir...
DP. — Žinau ką 
kurie svetimšaliai 
mi savo žinojimą perdaug pabrėžti ar pa
rodyti. Bet tai nėra taisyklė.

Šitoj vietoj kalbos nukrypo į paskirų 
tautybių charakteristiką, bet jų, objekty
vumo sumetimais, čia neaprašinėsiu.
B. — Man rodosi, kad pirmoji sąlyga ge
resniam suartėjimui yra kalbos mokėji
mas. Daugelis musų žmonių svetimšalių 
kalbos nesupranta ir todėl jų vengia. Iš 
viso pas muš vyrauja nuomonė, kad nie
kas negali skaitytis mokytas, jei nekalba 
gerai angliškai...
DP. — Mums svetimšaliams atrodo, kad 
jūs anglai esate perdaug angliški. Jūros 
atitverti nuo visų žemynų jūs neturėjote 
progos bendrauti su kaimynais. Ne vie
nam iš jūsų atrodo, kad pasaulis — tai 
Anglija. Kai dėl audros nebegalima susi
siekti su kontinentu, tai jūsų laikaščiai 
rašo, kad kontinentas buvo atskirtas nuo 
salos, o ne sala nuo kontinento. Jus be
veik neįsivaizduojate kitos tautinės bend
ruomenės, kuri būtų čia pat jūsų pašo
nėj, ar net įsiskverbtų į jūsų tarpą. Jūs 
net savo anglišką tikybą sukūrėte tarsi 
tikėdami, kad anglams ir dangaus vidu
ry bus atskira sala paskirta. Šiandien 
anglų visuomenės viršūnėse nuompnės 
ima žymiai keistis. Tačiau žmonių masės 
su įnirtimu tebekartoja prieš 50 metų 
paleistą šūkį: — Kas nori su mumis tu
rėti reikalo,'tas išmoksta angliškai. O kar 
tu su juo einą ir noras laikytis atstu nuo 
kitataučių, juos ignoruoti o kartais ir ne
apkęsti.
F. — Bet Anglija yra didžiausios laisvės 
kraštas. Čia niekas nepersekioja žmogaus 
dėl jo įsitikinimų. Anglija priglaudžia vi
sus politinius pabėgėlius. Net K. Marksas 
čia buvo apsigyvenęs ir yra Londone pa
laidotas.
B. — Jums svetimšaliams šiandien yra 
suteiktos tos pačios darbo, atlyginimo, 
socialinio draudimo ir kitos teišės.
DP. — Su abiem pareiškimais visiškai 
sutinku. Anglija išgarsėjo visam pasauly 
savo laisvės įstatymais. Niekas nesinaudo 
ja tokia laisve, kaip šio krašto piliečiai, 
o kartu su jais ir svetimšaliai. Už tai mes 
visada pasiliksime dėkingi kraštui, kuris 
mus be abejojimo priglaudė, netekus sa
vos tėvynės. Bet jūs žinote, kad šitame 
krašte be rašytų įstatymų veikia dar ki
ti — nerašyti, kurie yra paremti giliomis 
tradicijomis ir įsitikinimais. Tie tai įsta
tymai kaip tik ir palieka už anglu, bend
ruomenės durų tą, kuris nėra toj bend
ruomenėj gimęs. Šitie nerašyti įstatymai 
dažnai padaro svetimšaliams gyvenimą 
sunkų ir apkartintą, nes jie negali pajus
ti tos kasdieniškos bendruomeniškos ar 
šeimyniškos šilimos, be kurios joks gyvas 
sutvėrimas nesijaučia laimingas.
B. — Tas pats yra pas mus ir su savai
siais. Persikėlęs gyventi iš Londono į 
Manchester; jau esi „užsienietis“ įr nie
kas su tavim per eilę metų nebendraus. 
Tai priklauso prie anglų būdo.
DP. — Taip. Šito pripažinimo aš kaip tik 
ir laukiau. Nuo jo mes galėtume pradė
ti savo diskusijas vėl iš pradžios...

Visiems nusišypsojus D. dar pradėjo 
aiškinti apie anglų humorą, kurio užsie- 
niečiai negali suprasti. Bet mūsų laikas/jr kitus 
jau buvo pasibaigęs ir išsiskirstėme gal
vodami, kad šitoks atviras išsikalbėjimas 
buvo visapusiškai naudingas.

Žinoma, gal kiti žmonės ir kitose sąly
gose kiek kitaip pavaizduotų ir anglų- 
svetimšalių santykius. Tačiau kam po il
gesnės pažinties anglas surizikuos būti 
atviras, tas, jei domėsis, išgirs nuomo
nes daugiau ar mažiau panašias į čia ap
rašytas.

užsieniečiai darbininkai

jūs norit pasakyti. Kai 
padaro klaidą, norėda-

J. Raskila

per metus. Formoziečiai, arba taivanie
čiai, jau porą kartų mėgino sukilti. Pas
kutinis sukilimas įvyko 1947 m. Tautinės 
Kinijos vyriausybės jis buvo žiauriai nu
malšintas. Po to, ir po kinų pabėgėlių 
antplūdžio, apie vietinių simpatijas atei
viams jau nebetenka kalbėti, nors, yra 
ir atlaidumo žymių. Antra vertus, tie pa
bėgėliai nesiklimatizuoja, nieko nesigrie- 
bia ir laukia grįžimo namo. Ir tos naštos

Apie Formozą šiandien daug kalbama, 
nes dėl jos visiškai netikėtai gali kilti 
tretysis pasaulinis karas, štai pluoštas ži
nių apie tą tolimą salą.

Formoza yra Pacifiko sala, kurią 1590 
m. atrado portugalai. Formoza lietuviš
kai reiškia „graži sala“. Kinai ją vadina 
Taivan, atseit, „terasų įlanka“.

Ji kurį laiką priklausė ispanams, vė
liau olandams. Apie 1660 m. europiečiai 
iš čia buvo išvyti, ir ji atiteko Kinijai. Formozai yra apie du milionai žmonių. 
1895 m. Kinija, pralaimėjusi karą su ja
ponais, turėjo tą salą perleisti nugalėto
jams. Japonai čia įrengė tikrai pavyzdin
gą koloniją: sutvarkė ūkį, nutiesė kelius, 
pristatė miestų ir kraštą elektrifikavo. 
Kairo konferencijoje, 1943 m., Rošsvel- 
tas ir Churchillis Formozą pažadėjo Čiang 
Kaišekui. Pasibaigus karui, šią salą ir 
perėmė Kinijos tautinė vyriausybė. Žino
ma, niekas neatsiklausė vietos gyventojų, 
kam jie norėtų priklausyti, nors, tiesą 
pasakius, jų sena svajonė yra nepriklau
somybė.

Formozos gyventojai yra mongolų rasės 
žmonės. Jie turi savo kalbą, kultūrą, ir 
papročius. Tai iš dalies džiunglių gyven
tojai, iki japonų okupacijos vedę puslau
kinį gyvenimą. Ilgainiui jie susimaišė su 
japonais ir kiniečiais, sudarydami 7 mi- 
lionų žmonių masę. Reikia pažymėti, kad 
vietinis elementas yra labai separatisti
nis ir neturi noro veltis į Čiang Kaišeko 
politines kombinacijas bei Kinijos išvada 
vimo žygius. Daugumas vietos gyventojų 
verčiasi žemės ūkiu, nes čia žemė labai 
derlinga. Čia derlius nuimamas tris kait

Gerosios šios salos ypatybės yra ne tik 
palankus derliams klimatas. Čia klest: 
žvejyba, veikia išplitusi pramonė, pato
gus susisiekimas. Todėl ir gyvenimo stan 
dartas, palyginti, yra augštas. Vienu žo
džiu, pigu ir gera gyventi. Remiant Ame
rikai, valstybės pajamos auga diena iš 
dienos. Reikia tik, kad būtų 
karštos šio meto problemos, ir 
soma Formoza pajėgtų save 
Formozos atžvilgiu tai bene ir 
singiausias galingųjų 
apie tokios minties j 
dar tik nedrąsiai ir patylomis kalbama. 
Balsiau kalba kinų patrankos, ir dievai 
žino, ką jų gaudimas išpranašaus.

• B. Petkūnas

išspręstos 
neprik’au 
pateisinti, 
būtų tei- 

i sprendimas, bet 
įvykdymą šiandien

PULGIO ANDRIŪŠIO TIPELINIS 
ROMANAS

(atkelta iš psl. 2.)
na, o žiūrovas juokiasi. Tai nelabai išra
dingi triukai, skirti žiūrovui, kuris pigiai 
prajuokinamas.

Tik Andriūšio humoristinė išradingumo 
skalė nueina vis dėlto iki tokių, sakyčiau, 
liūdno žmogiškosios menkybės sučiupimo 
aukštybių, kaip tas puskarininkis Burneika 
su jo „Mano Didižiuoju Testamentu“, su 
tomis kasdien surašomomis trijų dienraščių 
santraukomis, ir tai jau visiškai patenkina 
ir lepaus skcnio skaitytoją, kuris pigybė- 
mis neįveikia pasitenkinti.

Knyga graži. Jei ankstyvosios Andriulio JJCllzO CXCXXLJ ĮJ1 UO1 well lUO AJVXAViVXC* , ..
mas išgelbėti jau šeštą dieną badaujančio knygos patraukė gal daugiau gražaus uetu- 

” , — , —„„ viško vaizdo viliojamą ska’tytoja. tai šitoj’
savo tipeliais ir ligi šiol nepažįstamu ir tik 
Andriūšio dabar atskleistu Kaunu paten
kins jau plačius skaitytojų sluoksnius.

BADAVIMAS VARDAN MEILĖS
Politika, rinkimai, paktai, vandenilio 

laboratorijos, rungtynės, birža ir mokes
čiai savo keliu, o meilė savo, nes nieko 
brangesnio turbūt nelieka žmogui, kaip 
priešingosios lyties Dievo padaras, bū
tent, moteriai vyras, o vyrui — moteris.

Štai kas pranešama iš Jeruzalės. Nėt 
pats Izraelio prezidentas įsikišo, norėda-

aktoriaus Moshe Barak gyvybę. Jam 28 
m. amžiaus, ir jis yra įsimyėljęs 22 m. 
amžiaus jugoslavę krikščionę Oriah Sten- 
kovič. Pasirodo, kad pagal Izraelio įstaty
mus, jis,, būdamas žydas, negali vesti 
krikščionės. Protestuodamas prieš tai, 
Moshe Barak ir paskelbė bado streiką.

Izraelio prezidentas jau kreipėsi į jį 
laišku, maldaudamas nevykdyti savo nu
sistatymo iki galo, tai yra, iki mirties. 
Tame laiške rašoma: „Tamsta negali ti
kėtis pakeisti įstatymą bado streiku“.

Bet įsimylėjęs aktorius Barak, tolydžio 
silpnėdamas ir su krintančia temperatū
ra, nė nemano atsisakyti savo protesto 
priemonės. Gulėdamas viename Tel Avi
vo viešbutyje, jis tvirtai pareiškė: „Aš ne 
susvyruosiu“. Jo mylimoji sužadėtinė 
Oriah, spausdama jo ranką, pasakė: „Mo- 
she kovoja dėl asmens laisvės“.

Keista, kad musų gyvenamame amžiu
je gali dėtis tokie dalykai. Lygiai keista, 
kad moderni respublika leidžia ir patei
sina tokius fanatizmu dvelkiančius įsta
tymus. Beje, mes žinome ir keistesnių da
lykų, tačiau tatai ne nuo mūsų pareina.

BRAŠKA VOKIEČIŲ VYRIAUSYBĖS 
KOALICIJA

Po didžiųjų Bundestag debatų dėl Pa
ryžiaus sutarties ratifikavimo įvykusi kri 
zė tarp CDU (krikščionys demokratai) ir 
FDP (liberalai) persimetė į kitą koalici
jos partiją BHE (vokiečių pabėgėlių par
tija).

Krizės priežastis, tai Saaro statutas. 
FDP jau buvusių Bundestago debatų me
tu, balsavo prieš Saaro statutą.

Šiuo metu taip pat dėl Paryžiaus su
tarčių įvyko skilimas BHE, kur didesnė 
daugumą frakcijos lyderių pasisakė 
vyriausybės politiką.

TAIP DIRBA RUMUNUOS 
STACHANOVIECIAI

i

prieš

Rumunijos komunistinė spauda paskuti 
niu laiku praneša, kad metalo pramonės 
darbininkas Constantin Vasilache, „taikos 
darbo didvyris“ išpildė savo darbo normą 
jau iki 1991 mt. ir yra pasiryžęs iki šių 
metų liepos mėn. 7 d. išpildyti ją už lai
kotarpį iki 2000 metų. Deja, jam pensija 
pirmyn nemokama ir jis turi dirbti toliau. 
Taip raudonieji išnaudoja darbininkus.

Olandijos katalikai yra pasiryžę pasiųs
ti 10.000 egzempliorių Šv. Rašto į valsty
bes už geležinės uždangos. Palankiam 
vėjui esant, šventraštis su balionais bus 
paleistas j Rytų Vokietiją.. Čekoslovakiją 

LC_3 komunistų okupuotus kraštus. 
Reikia manyti, kad bus mėginama ir lie
tuvišką Šv. Raštą skraidinti į Lietuvą.

BENT VELYKOMS!..
Velykų švenčių proga geriausiai nudžiu 

ginsite save ir savo draugus, įsigiję ar ar
timui padovanoję lietuvišką knygą, ar 
lietuvišką plokštelę. Didižiausias įvairių 
knygų pasirinkimas. Būdami Londone — 
aplankykite spaudos platintoją — D. Dau- 
noraitę, 49, Thornton Av., London W.4. 
(Turnham Green požem. stotis).

IŠ DBLS SUVAŽIAVIMO
(atkelta iš psl. 1.)

mones. Mūsų padėtis tokia, kad nieko ne
galime atlikti ūmai, turint galvoje mūsų 
nepaprastai ribotą kapitalą, be kurio jo
kia veikianti įmonė negali išsiversti. Esa
me pasiryžę spaustuvę tobulinti ir, tikiu, 
kad tai mums pavyks.

Pranešimo pabaigoje DBLS pirminin
kas kiek ilgėliau stabtelėjo ties ateiti's 
perspektyvomis, tarnautojų klausimu ir 
S-gos atsargos Fondu. Dėl vietos stokcs, 
negalime tų klausimų platesnio aptarimo 
spausdinti.

Turint galvoje, kad suvažiavimo atsto
vai, grįžę į kolonijas, darys smulkius pra
nešimus skyrių nariams, išsamaus aštun
tojo suvažiavimo aprašymo nespausdinsi
me, juo labiau, kad šiuo metu „Europos 
Lietuvis“ turi nemažai skaitytojų Europos 
kraštuose, kurių reikalams šis savaitraš
tis taip pat turi skirtti atitinkamai viętos. 
Apsiribosime pastaba, kad karšč’ausiai 
suvažiavime kai kurių atstovų buvo lukš
tenama Lietuvių Namų B-vės reikalai, 
ypač senųjų pardavimo ir naujųjų pirki
mo klausimas. Tačiau šį klausimą išsa
miau išdiskutavus, susirinkimas buvo tę- 
siiamas ramioje ir darbščioje nuota’koje.

Akcininkų susirinkimas, rotaciniu būdu 
iš Namų B-vės Valdybos pasitraukusį A. 
Žukauską, perrinko L. N. B-vės direkt - 
riumi.

Prie DBLS p-ko pranešimo, ypač teh, 
kur jis pasisako apie DBLS ateities veik
los planus, teks dar grįžti ir tuo reikalu 
plačiau supažindinti visus S-gos narius.

DBLS Halifax‘o skyriaus narį
JERONIMĄ SIAURĄ 

ir
Miss IRENĄ NOLAN,

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir 
linkime gražaus ir laimingo gyvenimo.

Skyriaus Valdyba

DBLS Halifax'o skyriaus narį
ANTANĄ SAGAITl 

ir 
Miss ANN REED

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir 
linkime gražaus ir laimingo gyvenimo.

Skyriaus Valdyba

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

Velykų I-ją dieną (balandžio 10 d.) 
7 vai. vakaro rengiamas

MARGUČIŲ BALIUS
Gros džiazas. Prašome svečius at
sinešti savo margučius — gražiau
sieji bus premijuojami.

Kiekvieną šeštadienį klubo patal
pose

TELEVIZIJOS VAKARAS

Baras. Šilti ir šalti užkandžiai, kava.

Naujas rinkinys lietuviškų plokšte
lių.
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