
„Marsz na Wilno”
Sakoma, kad yra žmonių ir tautų, nieko 

Į negalinčių pamiršti ir nieko negalinčių iš
mokti. Patirtis rodo, kad prie tokių žmonių 
ir tautų priklauso ir lenkai.

Š.m. lapkričio 20 d. Manchesteryje įvyko 
laisvųjų lenkų sąskrydis. Tame sąskrydyje 
esą dalyvavę 7.000 žmonių. Jam vadovavo 
žinomi lenkų politinės emigracijos vadai, 
jų tarpe gen. W. Anders ir kiti. Sąskrydžio 
metu buvo pasakyta kalbų, buvo priimta 
laisvųjų lenkų kovos dėl savo tėvynės lais
vės įsipareigojimo charta. Kalbėtojų tarpe 
lenkų laikraščio ,,Dziennik Polski“ vare 
kalbėjęs Z. Nowakowski.

Lenkai yra mūsų kaimynai. Jie ir liks 
mūsų kaimynais. Riša mus bendras likimas, 
daug bendra istorijos bėgyje išgyveno lietu
vių ir lenkų tautos. Savo tautos laisvę my
lėdami, dėl jos kovodami, mes vertiname 
lenkų tautos kovą dėl jų tėvynės laisvės ir 
linkime jiems pasisekimo. Sau drąsiai galė
tume prisiimti- jų paskelbtos chartost pir- 

- mąjį straipsnį: „laikysimės ištikimai prin
cipų krikščioniškos etikos ir moralės visuo
meniniame ir asmeniniame gyvenime“.

Deja, toje charatoje trūksta vieno straips 
nio: „savo santykius su kitomis tautomis 
grįsime teise ir teisybe, gerbsime jų tauti
nes ir valstybines sienas ir nesikėsinsime į 
jų teritoriją ar jos dalį.“

Šitoks turėtų būtit antras laisvųjų lenkų 
chartos straipsnis, vietoje paskelbtojo : „ko 
vosime ištvermingai dėl mūsų tėvynės lais
vės — dėl Lenkijos jos pilnose sienose su 
Lvovu ir Vilniumi rytuose, su Breslau ir 
Stetinu vakaruose“ (mūsų pabraukta).

Šito straipsnio lenkų chartoje atsiradimą 
paaiškino sąskrydyje Z. Nowakowski. Esą 
Lenkija be Lvovo ir Vilniaus nebūtų pilnu
tinė Lenkija. Tuodu miestai, šiandien nuo 
jos atskirti, yra kaip jos širdis ir siela. Len 
kai, pasak Z. Nowakowskio, ilgisi, nes kas 
nesiilgėtų, Vislos, Nemuno (mūsų pabrauk
ta), Tartų kalnų. Šitaip besiilgėdamas, kas 
lenkiška ir to, kas jiems visai nepriklauso, 
kaip mūsų lietuviškasis Nemunas, Z. Nowa 
kowski visai nusišnekėjo. Esą, kas šiandien 
grįžta į Lenkiją, tas sutinka su netekimu 
Lvovo ir Vilniaus. Kitaip sakant, jei bol- 

—-ževikinei Lenkijai priklausytų Lvovas ir 
Vilnius, tai jau ir grįžti būtų galima!

Z. Nowakowski pareiškė, kad Lenkija ne 
gali būti tarytum tas namas ant ratukų, ku 

s rį būtų galima stumdyti iš vietos į vietą. 
Mes gi dėl lenkų kėsinimosi į tai, kas jiems 
nepriklauso, galėtume pasakyti, kad nebūtų 
jie tarytum tas katinas, kuris nori iš karto 
pagauti ir suvalgyti dvi kanarėles: rytuose 
Lvovą ir Vilnių, vakaruose Breslau ir Sieti
ną. Nes, paprastai, tokiais atvejais atsitin
ka taip, kad netenkama ir vieno ir kito.

Vienaip ar kitaip, mes lietuviai esame 
priversti įsidėmėti štai ką: viešai ir demons 
tratyviai laisvieji lenkai šiandien savo lais
vinimo kovos programoje paskelbė preten
zijas ir kėsinimąsi vėl jėga užgrobsi Lietu
vos sostinę Vilnių, kaip jie1 tai buvo padare 
1920 metais, sulaužydami jų pačių pasira
šytą susitarimą Suvalkuose, kambaryje, ku
rio sienoje kabojo kryžius. Taigi, lenkai lie 
tuviams rado reikalinga viešai paskelbti 
„marsz na Wilno“, kaip kad 1938 metais 
jie skelbė „mar?z na Kowno“. Lietuviai, ži
noma, jei jau to patys lenkai nori, tai įsidė
mės, to neužmirš ir atitinkamai tvarkysis.

Iš tikrųjų, lenkai nieko negali pamiršti ir 
iš istorijos nieko negali išmokti. Nei su vie
nais savo kaimynais: vokiečiais, čekais, uk 
raini,ečiais, lietuviais, gudais, lenkai nesugė- 

| bėjo nustatyti tikrų, nuoširdžių kaimyniš
kų santykių. Nors pirmajam pasauliniam 
karui pasibaigus, buvo aišku, kaip ir šian
dien yra aišku, kad šioms tautoms, kaip ir 
latviams bei estams, visad grėsė ir ateity 
grės ekspansyvi jų didžiųjų kaimynų rusų ir 
vokiečių politika, lenkai 1918-1920 metais 
sugebėjo sukurti tokią padėtį Rytų Europo
je, kuri sukliudė bet kurį šių tautų vieningą 
frontą prieš Maskvą ir Berlyną. Vieton ver 
lingo sąjungininko, lenkai iš ukrainiečių 
tautos pasidarė sau priešą. O padėtis būtu 
buvusi visai kita, jei Ukraina su Kijevu i 
Lvovu būtų buvusi nepriklausoma valstybė, 
bet ne sovietinė. Vieton draugiškų, bendra 
istorija pagrįstų santykių su Lietuva, lenkai 
pagrobdami jos sostinę Vilnių nustatė prieš 
save visą lietuvių tautą. Sunku pamiršti 
lenkų durklo čekams į nugarą, pasinaudo
jant hitlerine Čekoslovakijos amputacija.

Jei Rusija kada nors nebebus sovietinė ir 
komunistinė, ji vis vien liks stipri valstybė, 
kuri savo ekspansija grės kaimyninėms tau 
toms. Ar lenkai ir ateity norės būti tuo Ry
tų Europos vienybės skaldytoju, jau šian
dien prieš save nustatydami lietuvius ir uk
rainiečius ir tuo būdu iššaukdami gal ir to
limoje ateityje dar penktąjį padalinimą?

Lenkai skelbia, kad be Vilniaus Lenkija 
negalinti būti pilnutine valstybe. Bet yra 
faktas, kad istorijos bėgyje Vilnius niekad 
Lenkijos valstybei nepriklausė. Nesvarbu, 
kad Vilnius buvo sulenkintas miestas. Savo 
metu Budapeštas buvo suvokietintas mies
tas, kuriame daugiausiai kalbėta vokiškai, 
bet jis buvo ir liko Vengrijos sostinė. Suo
mijoje buvo ir tebėra nemaža švedų, pav. 
Abo miestas buvo beveik išimtinai pasida
ręs švedišku miestu, vienok švedai niekad

neskelbė, kad be Abo Švedija negali būti 
pilnutine valstybe.

Šiandien lenkai verčia mums prisiminti 
ir kitiems priminti, kad Vilniaus pagrobi
mas 1920 metais buvo pirmutinis po pirmo 
jo pasaulinio karo papildytas agresijos ak
tas. Pilsudskis 1923 m. rugpjūčio mėn. Vil
niuje ir kitur pats viešai pripažino, kad jis 
įsakė gen. Želigovskiui užimti Vilnių, nes 
Spa konferencijoje sąjungininkams pripaži
nus Vilnių ir Vilniaus kraštą Lietuvai buvo 
reikalinga sukurti „įvykusį faktą“. Verta 
prisiminti Želigovskio sukilimo „farsą“, kai 
šiandien smerkiame bolševikų tautų „išlais
vinimo“ farsus. 1920 m. spalio mėn. 14 d. 
Tautų Sąjungos pirmininkas Leon Beour- 
geois rašte Lenkijos užsienio reikalų minis
trui buvo nurodęs, kad „Vilniaus okupavi
mas yra Tautų Sąjungos Tarybai padarytų 
pasižadėjimų sulaužymas“, kurį lordas Bal- 
fouras pavadino europiniu skandalu

Ne, Vilnius neįeina į Lenkijos sienas ir 
nepriklauso Lenkijai. Skelbti šiandien kovą 
už Lenkiją su Vilniumi, reiškia skelbti kovą 
Lietuvai ir visiems lietuviams. Jei jau lietu
viai bus priversti ton kovon su lenkais 
stoti, lenkai gali būti tikri, kad lietuviai ko
vos, o kovoti lietuviai sugeba ir moka. 
Antrojo želigovskinio sukiliminio farso is
torija nebepakartos. Tuo labiau, kad lie
tuviai toje kovoje nebebus vieni, jie turės 
sąjungininkų. Ukrainiečiai parodė, kad j; 
taip pat moka būti kietais kovotojais.

5. Žymantas '

SYEIKINIMAS KARIAMS
Lietuvių Kariuomenės Šventė — Lap

kričio 23-ji yra ir Lietuvių Sąjungos „Ra
movė“ šventė. Šios dvigubos šventės pro
ga Lietuvių Sąjungos „Ramovė“ Centro 
Valdyba sveikina visus Ramovėnus, Sa- 
vanorius-kurėjus, Vyties Kryžiaus Kava
lierius, Lietuvos laisvės kovų invalidus, 
buvusios Lietuvos Kariuomenės karius, 
dabar išblaškytus po visus pasaulio kon
tinentus, visus lietuvius karius tarnavu
sius ir tebetarnaujančius Vakarų Galybių 
ginkluotose pajėgose. Taip pat sveikina 
atsikūrusią Lietuvos Šaulių Sąjungą 
Tremtyje ir Lietuvos Kunigaikštienės Bi
rutės Draugiją Ramovėnų uolią talkinin
kę.

Jau virš 12 metų kaip Lietuva ir kitos 
Rytų ir Vidurio Europos tautos neša sun
kią komunistinės Rusijos okupaciją. Oku
pantas su kiekvienais metais vis labiau 
įsitvirtina užimtuose kraštuose, pajungia 
savo kontrolėn naujus kraštus ir vergijos 
pančius be atvangos kiša likusioms lais
voms tautoms. Sovietai, keisdami savo po 
litikos bei strategijos metodus pagal mo
mento dvasią, pastaruoju metu, nuodija 
vakariečių sąmonę „koegzistencijos“ nuo
dais. Genevos konferencijos pirmūnų su
kurta „taikos dvasia“ ir iš jos besirutu- 
liuoją veiksmai nieko gero pavergtiesiems 
nežada. Atrodo, kad pavergtųjų išsilaisvi
nimas ne artėja, bet tolsta. Taip manyti 
verčia matant „taikos dvasios“ pasėkas. 
Tačiau neįtikėtina, kad Vakarų demokra
tija kapituliuotų prieš nešančią vergiją 
komunizmo diktatūrą. Lemiamoji kova 
dar neprasidėjo. Kai ji prasidės — t 
karai ją laimės. Tada Lietuva ir kitos pa
vergtos tautos bus laisvos.

Šios dienos Šventės proga visi lietuviai 
visuose pasaulio kampuose, pakilkime 
dvasioje, atnaujinkime savyje pareigos 
pajautimą savo kenčiančios tėvynės atžvil 
giu. Sustiprinkime savo ryžtingumą ir vil
tį tikėjimu, kad musų tauta išliks gyva ir 
susilauks laisvės.

Pirm. P. Plechavičius
Sekr. A. Rėklaitis

LOS ANGELES MIRĖ 
KAZYS BARAUSKAS

Š.m. lapkričio 24 d., Californijoje, vie
noje Los Angeles miesto ligoninėje, mirė 
lituanistas, baigęs humanitarinį fakultetą
V.D. Universitete, Kazys Barauskas, prof. 
Mykolo Biržiškos žentas.

Jauną, vos 46 metų amžiaus lietuvį, mir 
tis pakirto netikėtai: mirė širdies priepuo
liu. Velionis paliko našlę Biržiškaitę-Ba- 
rauskienę, tris vaikučius, kurių vyriau
sias 9 metų ir senuką prof. M. Biržišką, su 
kuriuo drauge gyveno vos prieš kelis mė
nesius naujai dideliais vargais įsigytame 
name.

BIELOCHVOSTTKOVAS 
PROTESTUOJA...

Britų Užsienio Reikalų Ministerijos pa
reigūnas, pavadinęs Bulganino kalbą, pa
sakytą Indijoje, hipokritine, „pamišėlio“, 
buvo „nubaustas“ ir papeiktas. Tačiau, 
matyt, sovietams šito neužteko. Šią savai
tę sovietinės ambasados charge d'affaires 
draugas Bielochvostikovas įteikęs oficialų 
protestą britų Užsienio Reikalų M-jai, ku
riame sakoma: „Esu gavęs pavedimą at
kreipti Foreign Office dėmesį į faktą, kad 
savo pareiškime F. Office pareigūnas pa
vartojo išsireiškimą, neatitinkantį mūsų 
abiejų kraštų esamiems santykiams“.

Ne tik britų visuomenėje, bet ir Parla
mente pakankamai blaivių balsų, kurie 
pritaria tokiam to pareigūno aiškiam api
būdinimui Bulganino kalbos. Konservato
rių atstovas Aiport pareiškė, kad daug 
žmonių patenkinti ir sveikina šį britų Už
sienio Reikalų M-jos sugrįžimą prie aiš
kaus gajumo.

„NEKALBĖKITE APIE TAIKA”
Šitokį siūlymą padarė JAV demokratų 

partijos lyderis Būtleris, oficialiai pakvie
tęs prezidentą Eisenhowerj, kad šis vieną 
kartą liautųsi išnaudoti taikos šūkį prieš
rinkiminėje kampanijoje. Būtleris visos 
demokratų partijos vardu pasiūlė respu
blikonams taiką užsienio politikos klausi
muose, su sąlyga, jei prezidentas ateityje 
nebevartosiąs žodžio „taika“ respublikonų 
šūkiuose, kai abi partijos 1956 metais 
rungsis dėl valdžios.

Būtleris pažymėjo, kad politinių tikslų 
siekdami, demokratai nebojo užliuliuoti 
amerikiečius saugumo pažadais, Ženevos

konferencijos nesėkmė vaizdžiai parodė, 
koks bergždžias buvo toks įsitikinimas. 
Todėl prezidentas Eisenhoweris jau dabar 
turįs pažadėti, kad ateityje netoleruosiąs 
netikrų ir perdėtų tvirtinimų.

Respublikonų partijos pirmininkas Hali, 
prieš kurį laiką kalbėjęs su sustiprėjusiu 
po širdies smūgio prezidentu, pareiškė, 
jog turima vilčių, kad dabartinis JAV pre 
zidentas Eisenhoweris kandidatuosiąs ir 
ateinančiais metais į prezidentus. Supran
tama, kad visa priklausys nuo to, kokia 
būsianti prezidento Eisenhowerio sveika
ta.

VANDENILIO KALBA
Šiomis dienomis Sibiro padangėje so

vietai susprogdino tariamai naujos kons
trukcijos bombą ir sukėlė Vakaruose įvai
rius spėliojimus, net baimę, kad komunis
tai nelegaliais keliais bus gavę amerikie
čių paslaptis. Britų mokslininkai aiškina, 
kad sovietams nebuvo reikalo vogti tas 
paslaptis, nes iš amerikiečių neatsargių 
prasitarimų specialioje spaudoje nesunku 
buvę padaryti naujojo išradimo apskaičia 
vimus. Kaip ten bebūtų, sovietai išsprog
dino kažką stipresnio nei lig šiol, ir tai 
labai augštai, atsargumo sumetimais. Jų 
naujasis ginklas vadinamas „uranijaus 
antklodės bomba“. Ji turinti būti sunki — 
15, gal 20 tonų svorio, ir milžiniško stip
rumo, kurs gali būti lygus „daugeliui mi- 
lionų tonų sprogstamosios medžiagos“, 
kaip pasigyrė Nikita Chruščiovas. Tassas 
gi išdidžiai paskelbė: „Ryšium su faktu, 
kad Vakaruose kilo ermideris dėl 'soviet' 
naujų bandymų, Tassas yra įgaliotas pa
reikšti, kad sovietų vyriausybė stovėjo ir

tebestovi už atominių ir apskritai bran
duolinių ginklų uždraudimą, įsteigiant 
veiksmingą tarptautinę kontrolę“.

Vargu ar sovietai panašiai kalbėtų, tu
rėdami šios rūšies ginklo persvarą. Ne- 
vyniojant dalykų į vatą, visdėlto jie pajė
gė sukelti trenksmą, kurį išgirdo visas pa
saulis. Ar daug tokio trenksmo jie galėtų 
sukelti rimtam reikalui esant, lieka pas
laptis. šiandien aišku tik tai, kad Ameri
ka, mūsų laimei, toje srityje pirmauja ir 
kad bilionai dolerių naujiems išradimams 
vis dar traukiami iš Dėdės Šamo iždo 
skrynių. Ką gi, sekančios didžiųjų konfe
rencijos, jei tokios kada įvyks, bus jau 
grynai „branduolinės“, atseit, vandenilio 
ženklo.

Įvykiai rodo, kad baltų pirštinių ir 
diplomatinio mandagumo- politika netru
kus virs jau istorine medžiaga, o šmėstelė 
jusi „Ženevos dvasia“ dar kurį laiką išs' 
laikys tik optinjistų pasakose.

KREMLIAUS BARONAI INDIJOJE
„Daugiau negu neutrali“ Nehru politika 

kelia susirūpinimą tiek pačioje Indijoje, 
tiek- Vakaruose. Perdėtai iškilmingas Bul- 
ganino ir Chruščiovo priėmimas krinta vi 
siems į akis ir stato klausimą, ar ilgai In
dija liks geltona. Dienraštis „Times of In
dia“ pranašauja, kad iki tarybų valdžios 
ten betrūksta gal penkerių metų, jei tokia 
vaga bus plaukiama ir toliau... Juk net 
raudonųjų dignitorių viešnagės metu ko
munistai Bombėjuje sukėlė tokias riaušes, 
kad policijai teko griebtis ašarinių duju. 
Dvidešimt žmonių buvo sužeista, o šin- 
tas suimta. Vadinasi, daromos viešos re
peticijos.

Šiaip ar taip, Nehru pakilią nuotaiką 
kiek apgadino sovietų bandymas su nau
ja bomba, išsprogdinta virš Sibiro. Pasi
tyčiojimas tai buvo, ar sovietų galios pa
brėžimas, sunku pasakyti, tačiau Nehru 
politikos šalininkų entuziazmas gerokai at 
vėso, nes šios ginklo demonstracijos jie

nepajėgė suderinti su Bulganino ir Chruš
čiovo kalbomis apie taiką. Nežinia iš ko
kių šaltinių skelbiama, kad išsiblaivymui 
turbūt teks pakviesti apsilankyti Anglijos 
karalienę. Gal ir praverstų; gal karalie
nės kelionė bent iš dalies padėtų atsitokė
ti visiems tiems, kuriuos taip gudriai vi
lioja Kremliaus spąstai. Kad spąstai hip
notizuoja, matyti iš to, kad raudonieji 
kombinuoja sudaryti galingą „ašį“ — Mas 
kva-New Delhi-Pekingas. Nieko sau būtų 
ašis, ir dar su tokia mase patrankų mė
sos!

Ar Nehru susigundys, kas gi žino, nors 
galybės kiekvienas trokšta. Tuo tarpu Ni
kita storasis plepa ir plepa, visaip šmeiž- 
damas Vakarus, nsigėdydamas net kaltin
ti juos, kad jie esą pasiuntė Hitlerio divi
zijas prieš sovietus. Po tokių kalbų britai 
jau gailisi pakvietę tuos du Kremliaus ba 
jorus apsilankyti šį pavasarį Londone. Ne 
visi, žinoma. Bus ir džiūgaujančių, tačiau 
jų šūkavimai nesušvelnins tikrovės.

SNIEČKUS KALTINA PABĖGĖLIUS DĖL MENKO DERLIAUS...
Ir šiemet „didžiosios Spalio revoliucijos 

metniės iškilmės“ okup. Lietuvoje vyko 
su įprastiniais paradais, demonstracijo
mis ir visokiais pagyrais,-kiek per tą lai--, 
ką esą pasiekta ir padaryta. Pasigirta, 
kad, esą, „pokariniu laikotarpiu T. Lietu
voje stojo rikiuotėn 318 naujų pramonės 
įmonių“ etc. Vis dėlto net ir pats Sniečkus 
prisipažino, kad „pereitais metais buvo
darganotos rudens dienos, pavėluotas šal
tas š.m. pavasaris ir sausringa vasara“, 
kurios „negalėjo neatsiliepti į š.m. derlių 
ir gyvulininkystės produktyvumą“. Smerk 
damas Vakaruose dirbančius laisvinimo 
veiksnius ir laisvėje gyvenančius mūsų 
tautiečius, Sniečkus, be kitą ko, pastebė
jo: „pasinaudodami mūsų sunkumais, įvai 
rūs buožiniai nacionalistai, lietuvių liau
dies atskalūnai, besibastantieji Vakarų 
kapitalistų užkampiuose, bandė sukaupti

ELTOS KRONIKA

JAV prezidentui Eisenhoweriui iš Den
verio grįžus į Washingtoną, Vliko pirmi
ninkas M. Krupavičius Vliko vardu pa
siuntė jam sveikinimo telegramą, palinkė
damas sėkmės atsakingose valstybininko 
pareigose, kad galėtų dirbti taip pat Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų tautų išlaisvini
mui. ♦ * *

Vliko pirmininkas M. Krupavičius Vli
ko vardu pasiuntė užuojautos telegramą 
Prancūzijos Respublikos prezidentui Coty 
dėl jo žmonos mirties.

Į Vliko sesiją JAV-se iš Europos š.m. 
lapkričio 20 d. išvyko oro keliu Vliko pir
mininkas M. Krupavičius, VT Inf. Tarny
bos valdytojas M. Gelžinls ir Vliko narys 
(L. Vienybės Sąjūdžio atstovas) Dr. V. 
Literskis. Iš PET sesijos JAV-se dar yra 
palikęs ir dalyvaus sesijoje URT valdy
tojas Dr. P. Karvelis. Kiti sesijos nariai 
grupių paskirti iš jų veikėjų, gyvenančiu 
JAV-se.

7 DIENOS

sau kapitalą, džiaugdamiesi, kad kai kur 
nukentėjo derlius, kolūkinė gyvulininkys
tė“. Kaip žinoma, atsilikusių kolūkių stip 
rinti buvo pasiųsti į kaimus partiniai pa
reigūnai ar „specialistai“, turėję juose pa
kelti gaunamą derlių. Ir pats Sniečkus 
pripažino, kad „LKP ck parinko 420 dar
buotojų, kuriuos rekomendvo LKP miestų 
ir rajonų komitetai... Tarp pasiųstųjų į
kolūkius buvo ir 101 žmogus su augštuo- 
ju ir nebaigtu augštuoju mokslu... Visi j 
išvyko į kolūkius“. Net pats „TL Mokslų 
Akademijos tikrasis narys“ Krikščiūnas 
buvo „išrinktas“ Kauno rajono Mič.'ūrino 
vardo kolūkio pirmininku, „TS didvyris“ 
Apyvala — Ignalinos rajono „Naujo Ke
lio“ kolūkio pirmininku etc. Tuo būdu Lie 
tuvos kolūkiai, kurių apie trečdalį buvo 
pripažinti „atsilikusiais“, gavo naujus va
dovus, turinčius juos „prikelti“ ir „pasta
tyti ant kojų“. Bet ar tokia ar panaši pa
dėtis buvo tik ten?

MŪŠIS DŽIUNGLĖSE
Malajų džiunglių gilumoje vyksta aršus 

mūšis su komunistų gaujomis. Mūšyje da
lyvauja artilerija ir aviacija. Šios kauty
nės prasidėjusios jau prieš kelias dienas, 
ir jos yra laikomos vienos smarkiausių, 
kokios yra buvusios iki šiolei pelkėtose 
Malajų džiunglėse. Apskaičiuojama, kad

Berlynas. Raudonoji liaudies policija 
Berlyno rytų sektoriuje sulaikė du Ameri 
kos kongreso narius, važiuojančius auto
mobiliu. Vienas buvo su žmona. Juo® ly
dėjo Amerikos valdininkas. Ekskursinin- 
kai buvo išlaikyti suimti keturias valan
das, o paskui paleisti. Komunistai pakal
tino užsienieičus turint radio priimtuvą ir 
juo naudojantis „demokratinėje respubli
koje.“

Buenos Aires. Pirmoje savo spaudos 
konferencijoje Argentinos laikinasis prezi 
dentas Aramburnas pranešė, kad Perono 
konfiskuotasis laikraštis „La Prenza“ grą
žinamas jo savininkui, Dr. Alberto Gainza 
Pa?, šiuo reikalu bus paskelbtas specialus 
dekretas.

Kairas. Iš Egipto vyriausybės galvų nau 
jo politikos kurso aiškėja, kad Egiptas 
yra pasinešęs ne tik vadovauti arabų pa
sauliu, bet kartu ginti ir visos Afrikos tau 
tų teises. Tai pastebima iš Kairo radijaus 
aktyvumo ir vartojamo kalbų mišinio.

•
Maskva. Sovietuose prasidėjo didelis 

Malenkovo šalininkų valymas. Buvę galin 
gieji turi viešai prisipažinti kvailiais ly
giai tokiu pat būdu, kaip tai padarė savo 
laiku Malenkovas.

Berlynas. Rytų Vokietijos komunlstifti 
vyriausybė iš pagrindų pertvarkyta. Ge
rokai sustiprintas saugumas, tačiau dar 
neįsteigta krašto apsaugos ministerija. 
Spėjama, kad apsiginklavimas stabdomas 
kitiems satelitams priešinantis, ypač Len
kijai. Visoje zonoje jaučiamas didelis pre
kių ir maisto produktų trūkumas.

Kairas. Gazos rajone egiptiečiai vėl su
sikirto su žydais. Po valandos apsišaudy
mo, trys Izraelio karaeiviai žuvo.

*
Londonas. Ulsterio pasienyje vėl pagy

vėjo Airijos Respublikinės Armijos (IRA) 
veikla. Todėl britai sustiprino pasienio 
sargybas ir paskelbė eilę judėjimo suvar
žymų. Airijos vyriausybė kaltinama abe
jingumu šiuo atžvilgiu.

Maskva. Tifliso laikraštis „Zaria Vosto- 
ka“ paskelbė, kad Gruzijoje sušaudyti še
ši tariamieji Berijus šalininkai. Jų pavar
dės kolei kas nežinomos.

•
“Saigchas. Vietnanąo valstybės galva Di

enias paskelbė kovą keturioms krašto ne
laimėms — opiumui, girtuokliavimui, pros 
titucijai ir lošimams. Vieną gražią dieną 
miesto aikštėje buvo sukrautas ir padeg
tas opiumo pypkių, kortų, nepadorių kny
gų ir likerio brogos laužas, kurs supleš
kėjo didžiulės minios akivaizdoje. Tūks
tančiui ir dviem šimtam prostitučių bus 
parūpintas darbas.

Vašingtonas. Amerikos diplomatinius 
sluogsnius pasiekė gandai, kad Ekvadoro 
vyriausybė rengiasi pirkti pas sovietus 
ginklų. Nors Ekvadoras tai neigia, tačiau 
tam neigimui nelabai tetikima.

•
Bonna. Vokiečiai laukia nesulaukia sa- 

votėvų ir sūnų iš sovietų. Ilgėdamies! Bul 
ganino pažadėtųjų karo belaisvių, jie per
eitą sekmadienį iškėlė vėliavas, uždegė 
languose žvakes, o prie geležinės uždan
gos leido bengalijos ugnis. Iki šiol grąžin
ti tik 5.863 žmonės, o Maskvoje buvo kal
bėta apie 9.626. Apie likusiuosius nieko 
negirdėti.

*
Buenos Aires, čia liepsnos surijo muiti

nės sandėlius. Nuostolių padaryta apie 
650.000 svarų. Speciali komisija tiria, ar 
tai tik nebūta peronininkų sabotažo 'r- 
kio gaisro Argentinoje nebuvo per 25 me
tus.

Maskva. Sovietai pasiuntė Persijai jau 
antrą notą, kurioje daromi priekaištai dėl 
jos įsijungimo į Bagdado paktą.

Nikosia. Padėtis Kipro saloje kasdien 
rimtėja. Vietos įgulos gavo įsakymą neiš- 
leidinėti karaeivių į miestą pavieniui, bet 
tik grupėmis, o mažiausiai po du. Bombos 
vis dažniau sproginėja.

»
Paryžius. Moroko teroristai iš pasalų 

užpuolė Raudonojo Kryžiaus ambulatori
jos palydovus ir nugalabijo 17 kareivių.

•
Vašingtonas. Kaikurie Amerikos kongre 

so atstovai kelia mintį, kad krašto užsie-

tų su partijomis. Amerika turinti būti su
brendusi šituo atžvilgiu ir nesileisti blaš
koma partinių vėjų.

džiunglėse yra įsitvirtinusių 3.500 raudo- nio politika ateityje nieko bendro neturė- 
nųjų teroristų.

Federalinė Malajų vyriausybė buvo pa- 
sklebusi visiems komunistų teroristams 
amnestiją, bet ja pasinaudojo tik nedide
lė jų dalis. Kai likusieji nepakluso pa
skelbtiems potvarkiams, krašto vyriausy
bė įsakė kariuomenei sulikviduoti teroris
tus. Iš kaikurių vietų kaimų gyventojai 
laikinai iškeldinti, kad jie negalėtų teikt' 
maisto džiunglėse sėdintiems teroristams, feroje.

Tokio. Radioaktyviu lietumi palijo Ja
ponijoje, Vak. Vokietijoje ir Paryžiuje. 
Specialistų tvirtinimu, tai esančios sovie
tų naujos bombos sprogdinimo pasekmės, 

‘ nors yra ir kitaip manančių. Radioakty- 
vinės dulkės pastebėtos ir Anglijos atmos-
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Kiti apie save ir kitus
~IS MOŠŲ SPAUDOS PUSLAPIŲ 

SURENKA ELZĖ KISIELYTĖ
„DARBININKAS“

BRANGIEJI VYRAI
Žurnalistė Fernanda Bianco pastebi, 

kad daug šeimų suardo tie vyrai, kurie 
vakarais po darbo pasiima laikraštį ir jį 
skaito sau, rodydami žmonai tik pakaušį 
ir du kuntaplius. Galima juos teisinti, kad 
yra pavargę po sunkių dienos darbų ir no 
ri pailsėti. Bet kas nieko nedirba ir nepa
vargsta- Gal žmonos? Joms irgi lieka tik 
vakarai, kada jos gali su savo vyrais kar
tu pabūti, pasikalbėt, prisiminti anuos 
laikus, kai vienam be kito būdavo taip il
gu ir kai dažniausia jis verždavos kalbėti 
ir išsikalbėti. O dabar ..

Moteris niekad neatsako savo meilės, 
bet reikalauja jos ir iš vyro, kad jis ja ža 
vėtųsi ir atkreiptų dėmesį. Kiekviena mo
teris, nors ir- pražilusi, tebesi j auiča esanti 
jaunų dienų mergaitė, tebemylinti ir no
rinti būti mylima.

Kita bėda, kad vyrai negali atskilti sa
vo išorinio pasaulio reikalų nuo grynai vi 
dinės aplinkos. Moteris visada skiria save 
nuo pašalinės reikalų įtakos ir į juos liek 
neįsimaišo, kad užmirštų mylėti savo vy
rą ir nenorėtų jo žavėti savo elgesiu, puoš 
menimis ir net moteriškomis tuštybėmis.

Štai pavyzdys, kaip jauna moteris buvo 
be galo įskaudinta savo vyro neapdairu
mo, to tūnojimo minkštoje kėdėje.

— Tyčia susišukavau plaukus kaip Lo- 
llo (Gina Lollobrigida, laikoma žaviausia 
italų kino artistė), bet mano vyras to ne
pastebėjo, kol jam pasakiau, o ir pasakius 
jis tik murmtelėjo „hm“, — skundėsi ligi 
ašarų įskaudinta dar jauna žmonelė.

Panašįų „hm“ žmonos negali pernešti, 
nes juose moteriškoji intuicija įžiūri žmo
nos sudaiktinimą, kuo ji nenori ir negali 
būti. Kiekvienoje moteryje tebegyvena ano 
ji „mergaitė“ ir, jei vyras neatkreips dau
giau dėmesio į ją, ji stengsis pasišvaistyti, 
kad kitti bent atkreiptų ir tai darys be jo
kios blogos valios. Tik dėl to, kad ji mo
teris.

Vyrų pavydas ir perspėjimai nieko ne
padeda, tik dar labiau reikalą apgadina. 
Žurnalistė Fernanda Bianco baigia savo 
investigaciją patarimu vyrams:

— Branigeji vyrai, mažiau riogsokite 
vakarais kėdėse, o daugiau jaunatviškoje 
dvasioje_ pabūkite su savo žmonomis. Jos 
moka būti geros, moka daug ko atsižadėti, 
bet negali nustoti būti moterys, negali jo
se mirti tos „mergaitės“, kuriom kitados 
jūs rašinėdavote ilgus meilės laiškus.

„TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI“
NELEMTAS IŠSIŠOKIMAS PRIEŠ 

ATEIVIUS
Ontario prov. prokuroro pavaduotojas 

Cliford Magone savo paskaitoje kalinių 
globos draugijos pareigūnams pareiškė, 
kad Kanados kalėjimai netuštėja. Angli
joj esą kalinių skaičius pastaraisiais me
tais gerokai sumažėjęs, o Kanadoj kasmet 
didėja. Ir tai dėlto, kad Kanados gyvento
jų prieauglį didina nuolatinė imigracija. 
Vien į Ontario prov. esą kas mėnesį at
vyksta 10.000 ateivių. Jie tad ir padidiną 
nusikaltimų skaičių. Esą 90 procentų 
žmogžudysčių Ontario prov. per paskuti
nius 2-3 metus tekę naujiesiems ateiviams 
iš Europos.

Vos spėjo laikraščiai ir radijas paskelb
ti šią žinią, pasipylė protestai. Tuojau re
agavo čekai, lenkai, ukrainiečiai, italai. 
Buvo užklaustas prokuroras dėl to tvirti
nimo tikslumo. Jis atsakė dar neturįs sta
tistinių duomenų ir todėl negalįs nieko 
tuo reikalu pareikšti. Kaikurios teismo, 
policijos ir kalėjimo įstaigos buvo linku
sios palaikyti prokuroro padėjėju tvirtini
mą. Reikalas pasiekė Otavą ir čia imigra
cijos ministerija tuojau paskelbė statisti
nius duomenis. Viceministeris Laval For
tier pareiškė, kad 1951-54 m. Ontario prov. 
iš 22 apkaltintų žmogžudyste tiktai 5 bu
vo gimę Europoje.

Pagal Dominijos statistikos biuro duo
menis, 1953-4 m. deportuotų naujų ateivių 
skaičius, palyginti su bendru ateivių skai
čiumi, yra gana mažas: iš 174.000 buvo de 

portuota 630, kurių tik 144 už kriminali
nius nusikaltimus.

C. Magone, patyręs protestų audrą, ku
rią dargi padidino Toronto kaikurie dien
raščiai, skelbdami juos pirmame psl. di
džiausiom raidėm, savo tvirtinimą atšau
kė. Esą, jo tvirtinimas rėmėsi ne statisti
ka, o įspūdžiu ir esąs perdėtas. „Jei mano 
tvirtinimas kaikuriems asmenims ar gru
pėms buvo nemalonus, tai šis pareiški
mas, manau, išaiškins reikalą“. Jo pareiš
kimas buvo paskelbtas per radiją kaip at
siprašymas.

Prov. parlamento atstovas John Yarem- 
ko pareiškė, kad prokuroro padėjėjo pa
reiškimas esąs sukrečiantis. „Jeigu jis tei
singas, tai reikėtų rasti būdų reikalą pa
taisyti. Jei jis neteisingas,... juo buvo pa
daryta didelė skriauda didžiajai daugu
mai uoliai dirbančių piliečių, atvykusių 
iš Europos“. Esą niekad negalima priskir
ti kurio nors nusikaltimo vienai ar kitai 
krašto gyv. daliai.

MŪSŲ PASTOGĖ
„JIE TURI GAUTI DAUGIAUSIAI“

„Yra individų, kurie ne tik vengia pa
reigų bendruomenėje, bet ir susirinkimų, 
parengimų ir tautinių švenčių — minėji
mų nelanko, šitie yra įsikalbėję, kad dar
bas savoje bendruomenėje yra beprasmiš
kas, arba iš įsibėgėjimo tebekartoja: „Ko
mitetais pasitikėti negalima, žinome kaip 
buvo Unros ir Balfo laikais!“

Dalis bendruomeninei veiklai yra pasy
vūs tik todėl, kad iš šitos veiklos nepra
mato sau asmeninės naudos. Ką jie galėtų 
(ir privalėtų!) duoti bendruomenei — ne
sirūpina. Bet jie žino, kad bendruomenė 
jiems neduoda ir negali duoti tai, ko jie 
norėtų! Tai vis žmonės „praktiški“ ir lai
kąsi pažiūros, kad „Geriau imti negu duo
ti.“

Verti dėmesio ir tie „veikėjai“, kurie ta 
riasi atidavę savo duoklę Lietuvai ir lie
tuvybei, sėdėdami nepriklausomos Lie
tuvos valdinių įstaigų patogiose kėdėse, ar 
ba tarnaudami Unros bei Iro įstaigose už 
algas ir papildomas maisto normas, šitie, 
peranksti išėję į „pensiją“, labai nuvilia 
tuos, kurie tikėjo, kad augšta tarnyba ir 
patriotizmas yra nedalomi dalykai.

Kasdieninėje mūsų rezistencinės buities 
veikloje nereikia ypatingų žygdarbių. Ir 
dar mažiau bendravimui!

Be savos spaudos rėmimo, bendruome
nės susirinkimų bei minėjimų lankymo, 
dažnas gali savus atrasti įvairiuose orga
nizacijų parengimuose, teatro ar tautinių 
šokių grupėse, sporto klubuose, choruose 
ir t.t.

Labai reikšmingą darbą atlieka savait
galio mokyklos, skautai, sporto klubai, 
tautinių šokių grupės, nes aprėpia mūsų 
jauniausiąją kartą — dažnai savąjį kraš
tą mažai teprisimenantį lietuviškąjį atža
lyną. Įspūdžiai įsiurbti jaunystėje jiems 
ilgai bus nutautėjimo stabdžiu. Musų jau
niausioji karta aplinkos bus veikiama ir 
gundoma stipriau, o jų atsparumas bus 
silpnesnis negu tų, kurie matė savo gim
tąją žemę. Todėl jie iš mūsų turi gauti 
daugiausiai. Su jaunąja karta dirbantiems 
tad ir uždaviniai labai dideli tenka.“

DIRVA

ŠVIESOS, KURIŲ JIEŠKOME
Šiais amžiais mąstome irgi triukšmin

gai. Gal todėl, kad šiais laikais yra tiek 
daug kelių ir lygiai tiek pat daug pavoju. 
Gilinamės į konkretų gyvenimą, jam jieš- 
kome šviesų. Ir ne dėl mados, bet dėl pa
ties gyvenimo. Negalime nurimti kokioje 
vienoje sistemoje, ' negalime pasitenkinti 
vienu atsakymu, kadangi joks atsakymas 
neišsprendė ir neišvengė šio šimtmečio 
gausių nelaimių. Atvirai žvelgiame į gyve 
nimą ir bandome įžiūrėti ką jis mums 
kiekvienam paskirai reiškia.

Šiądien dauguma tiki, kad pasaulis bus 
tobulas, kada nustosime narplioti ir todėl 
susinarplioti visokiose problemose, žodžiu, 
žmonija bus geresnė, kai filosofai virs vėl 
žmonėmis. Iš tikrųjų yra kitaip: pasaulis

EUROPOS LIETUVIS

pagerėtų, jei žmonės pasidarytų filosofiš- 
kesni. Priešingybė žmoguje tarp vaizduo
tės ir tikrovės yra didesnė negalvojančiuo 
se. Vakarykščiai atsakymai nevisuomet 
tinka dabarčiai; kiekvienas amžius turi 
savo sąmonę ir sąžinę. Suaugusio žmo
gaus uždavinys yra. pažinti tikrovę.

Tikėdami savo uždaviniais susiorientuo 
ti dabartiniame pasaulyje ir skeptiški 
lengvai duotiems atsakymams, veržiamės 
į savęs suradimą. Gal didelių idėjų ir ne
atsiekiame, bet mes į jas nuoširdžiai tiki
me. Mūsų kelias nėra nei trumpas, nei 
lengvas. Mes karštai kovojame už savo įsi 
tikinimus, kad jie mums neišbluktų ar ne 
būtų atimti. Mūsų triukšmas tėra tik mu
sų rūpestis.

DRAUGAS
APIE VARGO MOKYKLAS

...Pradėjome steigti šeštadienines ar sek 
madienines mokyklas mūsų vaikams mo
kyti lituanistinių dalykų. Čia daugiau
sia iniciatyvos ir rūpesčio parodė mūsų 
mokytojai. Pirmieji mokslo metai buvo 
sėkmingesni, nes tik į šias mokyklas dėta 
daugiausia vilčių, parodyta daugiau pasi
ryžimo ir noro dirbti. Bet vėliau jau ma
tome, kad kasmet vaikų, lankančių mo
kyklas, skaičius mažėja, mokytojų entu
ziazmas atslūgsta, tėvai jaučia, kad jų vai 
kai negauna to, kas išugdytų ir išlaikytų 
jų vaikuose lietuviškumą. Reikia manyti, 
kad mokyklos vienur veikė geriau, kitur 
blogiau. Tai priklausė nuo vietos sąlygų.

Tokiai padėčiai susidarius, žinoma, nie
ko nekaltinant ir nesmerkiant pradėta 
jieškoti priežasčių, kodėl vaikai nemėgsta 
šeštadieninių mokyklų ir kodėl šios mo
kyklos virsta tikrai mokytojų ir vaikų 
vargo mokyklomis. Be abejo tų priežasčių 
yra labai daug. Svarbiausios yra šios: ne
buvimas centrinio, organo lituanistinio 
švietimo reikalams,' mokomų dalykų pro
gramos ir mokymo metodų nepritaikymas 
esančioms sąlygoms, neturėjimas tinkamų 
vadovėlių, retumas pamokų, abejingumas 
tėvų, mokytojų neatlyginimas, vietinės 
mokyklos, svetimos kalbos ir kultūros įta
ka ir t.t.

Tokiems trūkumams esant, aišku, nega 
Įima norėti, kad tokias mokyklos būtų pa
jėgios pilnai pasiekti savo tikslą ir turėtų 
pasisekimą. Gal Lietuvių B. vadovybė su
ras būdus ir priemones šioms mokykloms 
sustiprinti ir išlaikyti, bet tuo tenka labai 
abejoti, nes mūsų mokytojai sensta, jų 
energija mažėja, nuo tiesioginių savo dar
bų vis daugiau pavargsta; ateis laikas, 
kad jų niekas nebepakeis. Todėl. nesant 
optimistu, tenka manyti, kad šios mūsų 
vargo mokyklos yra tik laikino pobūdžio. 
Jos vienur trumpiau, kitur ilgiau išsilai
kys.

Dar tebesirūpinant visiems tų mokykit; 
tolimesniu veikimu, reikia rimtai jieškoti 
tikresnių, pastovesnių vietų lituanistinių 
dalykų mokymui...

Dr. B. Saper tvirtina, kad kai žmogus 
perdaug susirūpinęs, jo organizmo ląste
lės gamina specialų chemikalą — hista
miną. Tas chemikalas graužia kitas orga
nizmo ląsteles ir tada to histamino orga
nizme darosi dar daugiau. Tai gali turėti 
veikimą ir į dantų ląsteles. North-western 
universiteto psichologijos profesorius. A. 
J. Snyder šią teoriją paremia, tačiau dar 
reikia šioj srity^daugiau tyrimų.

Dr. O. Sponsler ir dr. J. Bath Los An
geles Medicinos centre apskaičiavo, kad 
viena bakterija gali turėti apie 1.000.000 
molekulų; per minutę' bakterijoje gali pri
augti 21.000 molekulų.* • *

Šiemet sueina 25 metai nuo to, kaip 
Fatimos įvykius bažnytinė vyriausybė pa
skelbė stebuklingais. Ta sukaktis Fatimo- 
je buvo paminėta visą naktį budint ir 
meldžiantis Marijos šventovėje. Tarp gau 
šių maldininkų buvo ir apie 500 amerikie
čių.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
Jau suėjo 18 mėnesių, kai įsikūrė Ni

dos Knygų Klubas. Per tą laiką devynios 
lietuviškos knygos pasiekė lietuvius, išsi- 
barsčiusiuį visame pasaulyje. Iš 1000 na
rių šiandien klubas jau išaugo į dviejų 
tūkstančių šeimą, pasiryžusią globoti lie
tuvišką knygą. Todėl, atžymint šią nors 
ir neilgo laiko sukaktį, malonu pasidalinti 
keliomis mintimis su esančiais ir būsimai- 
šiai? klubo nariais.

Apibūdinti tikrąją klubo reikšmę nėra 
lengva. Pažvelgę į keletą skaitlinių, gali
me susidaryti daug tikresnį ir aiškesnį 
vaizdą.

Nuo įsikūrimo pradžios išsiuntinėta 
20.000 knygų! Knygos išsiunčiamos ir pla
tinamos 20-tyje kraštų. Be to, knygos siun 
čiamos nemokamai žymesniems pasaulio 
bibliotekoms, lietuviškoms bibliotekoms 
ir lietuviams, dėl ligos ar kitų nepalankių 
sąlygų nepajėgiantiems už knygas atsily
ginti.

Be pajamų, gaunamų iš klubo narių už 
knygas, klubu talkininkauja įgaliotiniai ir 
platintojai, gi rašytojai, savo kūriniais 
nuoširdžiai remia vis besiplečiančią lietu
viškos knygos organizaciją.

Nebūtų tikslu šiame rašinyje kalbėti 
apie klubo leidinių kokybę. Šių metų pra
džioje, išskiriant geriausią knygą gautieji 
balsavimo duomenys parodė, kad klubo 
nariai kiekvieną leidinį atitinkamai įver
tino, nė vieno nepasmerkė. Tektų pridur
ti, kad klubui savo veiklą pradėjus, tiek 
kūrinių pasirinkimas, tiek jų skaičius 
rankraščiuose buvo labai ribotas. Tik vė
liau, gal tiksliau tik šiandien padidėjo kū
rinių rankraščiuose skaičius. Tikimasi, 
kad ateityje ir kūrinių atranka bus įma
noma.

Klubo leidinių išviršinė išvaizda, nors 
ir nelabai pasikeitė nuo pirmojo leidinio, 
šiek tiek su kiekvienu nauju leidiniu ge
rėja. Ateityje numatoma gerinti popie
riaus kokybę ir leidinius siuntinėti kietais 
apdarais.

Pigių knygų leidimas tik iš dalies pa
teisino klubo dėtas viltis. Amžinoji bedug
nė tarp knygos leidėjo ir pirkėjo, nes ir 
tokia kaina knygoms atsiradus, nedaug te 
sumažėjo. Pastangos pritraukti naujų na
rių, neatneša reikiamų vaisių. Šiuo metu 
esami N.K.K. nariai padengia leidimo ir 
ekspedijavimo išlaidas. Tačiau reikia ne
pamiršti, kad tai atsiekiama nedamokant 
autoriams honoraro, žalojant pačios kny
gos išvaizdą. Surinkus už jau išplatintą 
leidinį sumą, nustatoma sekančios .kny
gos dydis, išvaizda ir honoraras. Reik'a

VKLS TORONTO SKYRIAUS 
„VILNIUS LIETUVOS GYVENIME“ 

ANGLIŠKAJAI LAIDAI VAJAUS K-TO 
PRANEŠIMAS NR. 5.

Aukavo po 1 svarą — J. Vinčiūnas. Po 
10 šilingų — N. Mockus, A. Daučianskas, 
A. Grigaliūnas ir T. Toliušis. Po 8 šilin
gus — A. Stakėnas. Po 5 šilingus — V. 
Jarutis, K. Kalasauskas, B. Ilčiukas, A. 
Paulavičius, S. Goberienė, P. Poviliūnas,
V. Dambrava, J. Salickas, J. Kazlauskas 
ir K. Žulys. Po 3 šilingus — Bancevičius. 
Po 2 šil. 6d. — Br. Drebickas, St. Paulaus 
kas, J. Tamašauskas, V. Zavalis, A. Sriu- 
biškis, V. Bernotas, P. šablinskas, A. Ka- 
žemekinas, Žilys, Gurskis, B. Kazlauskas, 
Pilipavičius ir A. Ripkevičius. Po 2 šilin
gus —• J. Gervinąs, H. Hube ir St. Mise
vičius. Po 1 šilingą — J. Jarutis ir Žilins
kas. Visi iš Coventrio. Po 5 dolerius — J. 
Milašius, Coniston, Ont. Canada.

Aukavusiems Vajaus Komitetas taria 
nuoširdų vilnietiškų ačiū.

Vajaus Komiteto adresas: Mr. J. Cicė
nas, 138 Shaw Str. Toronto, Ont. Canada.

Anglijoje aukas ir prenumeratą prašo
me siųsti Vajaus Komiteto atstovei, D. 
Daunoraitei, 49 Thornton Ave. London,
W. 4.
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neatidėliotinai padvigubinti klubo narių 
skaičių, o tai nebūtų sunku kiekvienam 
klubo nariui, pakalbinant savo bičiulį ir 
įtraukiant jį į Nidos Knygų Klubo narių 
tarpą.

Daugelis klubo narių dėl pavėluoto at
siskaitymo labai apsunkina visą darbą. 
Klubo egzistencijos pagrindas — punktu
alus ir sąžiningas narių atsiskaitymas, čia 
ir vėl, sekantis leidinys tol nesiunčiamas, 
kol už išsiųstąjį nesurenkama suma bė
gančioms ir būtinoms išlaidoms padengti. 
Tikrovėje tik 40 procentų atsilygina lai
ku. 20 procentų su mažu vėlavimu, gi 40 
procentų — užtęsia mėnesiais, kol prisi
rengia atsilyginti. Reikia tikėtis, kad su 
mokesčiu atsilikę nariai, perskaitę šias 
eilutes, supras atsiskaitymo reikšmę ir 
ateityje atkreips į tai savo malonų dėmesį.

JAUNIMO AUKLĖJIMAS
Westminsterio Arkivyskupas ir Metro

politas Jo Eminencija Kardinolas Bernar
das Griffin Advento proga išleido Ganyto 
jišką Laišką, kurio mintys ir mums yra la 
bai aktualios.

— Rūpindamasis kiekvienu Kristaus 
Mistinio Kūno nariu, — rašo Kardinolas, 
— prašau visų rimtai pagalvoti, kad da
lis jaunimo apleidžia savo religiją. Su šia 
problema neatskiriamai yra surišta šeima 
iš kurios kyla jaunieji asmenys. Didžiuma 
berniukų ir^mergaičių nustojančių tikėji
mo ateina iš namų, kuriuose patys tėvai 
jau yra atkritę. Yra aišku, kur tėvai ne
buvo pilnai pamilę Katalikų religijos, ten 
ir jų vaikai apleidžia tikėjimą, net ir 
prieš mokyklos užbaigimą, šiame dalyke 
namų įtaka yra nepakeičiama. Kur tėvai 
sukuria sveiką katalikiškos šeimos gyveni 
mą ir parodo ištikimybę savo vaikams, 
ten ir vaikai neatpuls nuo tikėjimo. Bet 
ten kur namuose yra tik visai mažas ar
ba jokio vaikų religinio auklėjimo, tada 
ir patys vaikai, nematydami savo tėvų pa
vyzdžio, ilgainiui atkrinta.

— Tėvų teisė ir pareiga yra auklėti sa
vo vajkus ir Bažnyčia visuomet primena, 
nes butų nelaimė, jeigu tėvai nejaustų sa
vo atsakomybės auklėjimo reikale. Vaikai 
mūsų katlikiškose mokyklose gauna reli
ginį auklėjimą, kuris pritaikintas jų am
žiui ir supratimui. Bet tam mokyklos mo
kytai yra padedama ar pabloginama pa
gal vaiko namų gerą ar blogą gyvenimą. 
Daug vaikų ateina į mokyklą, kurie tėvų 
dar niekad nebuvo išmokyti melstis, kiti 
nemoka net nė persižegnoti. Maišytos mo- 
terystės, ypač kur motina yra nekatalikė, Į 
pablogina šią padėtį.

Šiame krašte Kataliku Bažnyčios troš- , 
Rimas, kad Dievo malonėje būtų ir totitfū M 
artimas draugiškumas kunigų ir tikinčių- | 
jų tarpe. Mūsų dvasiškija žinoma, kaip 3 
mėgstanti apsilankyti ir mūsų žmonės 
mielai laukia reguliarių kunigo apsilanky
mų savo namuose. Šis sielovados rūpestis J 
kyla iš kunigų draugiškumo savo parapi
jiečiams ir jie tinkamu laiku padeda dva
siniuose ir materialiniuose reikaluose. Ku 
nigas turi pažinti savo parapijos narius ir 
studijuoti tas sąlygas, kuriose turi vado
vauti, vesdamas visus į išganymą, o ypa
tingai jaunimą.

— Auga naujos šeimos ir mes privalo
me stengtis, kad jos būtų sąmoningos 
krikščioniškos moterystės idealams, kad j 
pajėgtų ir su noru auklėtų savo vaikus 
apaštalavimui. Mūsų atsakomingumas U 
ateičiai yra begalinis. — baigia Kardino
las, — stiprinkime silpnuosius, nes be to, 
mūsų liudijimas pasauliui būtų labai silp
nas.

PAMALDOS
NOTTINGHAMAS — gruod. 11 d... 12,15v..
DERBY — gruodžio 11 d., 3 v. p.p.
ROCHDALE — gruodžio 18 d., 11 v.
KEIGHLEY — gruodžio 18 d., 5 v. p.p.

J. MACKEVIČIUS

KELIAS I NIEKUR
(Antras tęsinys)

Šiuo kartu traukinį padavė 8 valandą va
karo, su trijų valandų vėlavimu. Visi puolė 
šturmu jį užimti. Povilas perplėšė kažkam 
pjūklo dantimis rankovę. Perpildytame va
gone dvokė šlapiais drabužiais, machorka 
ir ta specifine nevėdinto vagono smarve, 
nei tai persenusiais dažais, nei tai anglies 
dulkėmis.

Povilo namelis stovėjo pušinėlyje, netoli 
gelžkelio stotelės. Švietė žvaigždės ir buvo 
nelabai tamsu. Namuose elektra nedegė 
■Povilo žmona pastatė ant stalo žvakę.

— Kas atsitiko?
— Nežinau, — atsakė Morta, — nuo 

pat ryto nebedega. Tikriausiai, kas nors 
stotyje. Maža bėda. Tuoj duodu vakarienę.
'— Žiūrėk, naują pjūklą pirkome, — pa

sakė Povilas. — Rytoj, auštant, turime eiti 
į darbą.

Už lango šlamėjo medžiai kažkokiame 
keistai rudeniškame vėjuje, nors dar buvo 
rugpjūtis. Povilas pasisuko vietoje, išplėšė 
iš sovietinio kalendoriaus lapelį.

— Sėsk, — pasakė Karoliui, — kodėl 
nesėdi? — Neišleisdamas lapelio iš rankų, 
priartėjo prie šviesos ir tyliai skaitė: „Ke
turiasdešimta sukaktis Užkaukazinio gele
žinkelio streiko Tiflise, vadovaujant drau
gui Stalinui“?"„Dvidešimties metų sukaktis 
nuo jūrininkų nutarimo tarptautiniame kon 
grėsė negabenti karinės medžiagos prieš 
Tarybų Sąjungą“, „ketvirtoji sukaktis nuo 
draugb Stalino kalbos, pasakytos Tarybų 
Sąjungos didvyrių priėmime.“ „Trisdešimt 

septinta sukaktis Lenino kalbos, pasakytos 
Il-me RSDRP suvažiavime, ginant pirmo
sios pastraipos formulę“...

— 'Dieve, koks nuobodumas!
— Ar valgysite bulvinius kukulius? — 

šaukė Morta iš virtuvės.
— Tebūnie ir kukuliai! — atsiliepė Po

vilas, mesdamas žemėn suglamžytą lapelį.

1 II

— Jau žinau, ko bolševikai nori, — kal
bėjo Karolis, purkšdamas vandenį į prau
siamąjį dubenį, pastatytą ant šulinio dang
čio.

Tuo metu iš miškų, dengiančių kraštą, ki 
lo saulė. Kiekviename lapelyje žėrėjo rasa, 
apie kurią paprastai sakoma, jog esanti si
dabrinė, nors iš tikrųjų bespalvė, nežemiš
ka, nukritusi iš dangaus ir todėl tokia gai
vinanti. Kartu su jais paukščiai darė rytinę 
ruošą medžiuose, tepdami snapu plunksne
les ir balsiai įtikinėdami viens kitą, kaip pa 
šaulyje džiugu. Tikrovėje tik gyvuliai ar 
ypatingo patyrimo žmonės žino, kiek daug 
įtakos džiaugsmui turinti giedra.

Auštant visada jie išeidavo prie šulinio 
apsiprausti. Jiems buvo malonu tiesiog iš 
miegų abiem kojom šūstelėti dienos šviežu- 
mon, it gaivinančion upėn.

•— Žinau, žinau... — beveik linksmai kar 
tojo Karolis, trindamasis rankšluosčiu šla
pią pilvą. — Bolševizmas tie nuo „dangiš
ko“ džiaugsmo nori žmogų atitraukti, bet 
prieišngai — nuo „žemiško“ džiaugsmo. Jis 
nėra, kaip kad sako eilinis juodskvemis, 

dangiško išganymo priešas, bet kaip tik že
miškojo. Jis nieko „neišpančiojo“, kaip tei
gė mūsų tėvai 1917-1918 metų revoliucijos 
laikotarpyje, bet viskam, absoliučiai vis
kam, uždėjo pančius. Štai kas!

— Klausyk, aš pasilenksiu, —• nutraukė 
jį Povilas, — o tu šliukštelėk man ant pe
čių... Ufff! Šaltas...

— Dabar žinau, kad bolševizmas kilo ne 
iš kovos su Dievu, bet iš kovos su žmogu
mi, su jo įgimtąja teise laisvai gyventi.

— Šiąnakt priėjai tokio įsitikinimo?
— Šiąnakt.
— Duok tą rankšluostį!
Saulė siektelėjo pušų viršūnes. Šulinį su

po vyšnių medeliai, nuo kurių buvo gali
ma nusibraukti ir suvalgyti purpurines uo
gas. Povilas visada mėgo Karolį, gi dabar 
gal dar daugiau, negu bet kada, o šią va
landą labiausiai. Tiesiog jis tam tiko, kad 
jį mėgti bundančios dienos gaivume: tiko 
jis jai su savo sveiku kūnu ir giedria nuo
taika. Kadaise jis turėjo didelį dvarą ant 
Dauguvos kranto, kuris jam dabar dingo. 
Išsiauklėjo pas jėzuitus, tačiau siaurus mo
kyklinius varžtus vėliau praplėtė dviejuose 
universiteto fakultetuose, baigęs juos su pa
sižymėjimu. Jam buvo būdingas ne tiek pa
linkimas filozofijai, kiek filozofuoti, palin
kimas, kuris pas jį pasireikšdavo tiek stebė
jime, titek perdavimui kritikai viso, ką jis 
matydavo. Įniršęs krapštėsi jis duomenyse. 
Vakarų Europoje tokį įniršimą kažkodėl 
priskiria rusams, gi tikrovėje tai yra įgim
tos inteligencijos savybė. Karolis — auga
lotas, stiprus blondinas, taisiklingų veido 
bruožų. Idealus nordiečių tipas, apie kurį 
svajojo Hitleris.

—- Na.pasakyk dar ką nors protingo, — 
atsiliepė Povilas, maudamasis kelnės, kai 
Karolis trynė savo dantis, Stiprius kaip 
šuns. Šis kažką Sumurmėjo, bet tuo pat lai
ku Povilas pastebėjo kitapus tvoros einan

čią vietinio pirklio žmoną, Veroniką. Užsi
žiūrėjęs valandėlę jis negalėjo pataikyti ko
jos į kelnes, susigėdo užkluptas, ji taip pat 
nežymiai nuraudo, ūmai atsuko galvą ir nu 
davė jo nematanti. Jau nebegirdėdamas Ka 
roliaus, užsegė diržą, vikriai perbėgo pirš
tais klyno guzikais ir akimis nusekė nuei
nančią. Lyg ir priekaištą jautė, kad ji tu
rėjusi taip anksti keltis ir, tikriausiai, vien 
tam, kad su juo pasimačius, nes kurgi galė
jo tokiu metu eiti? Valandėlę jį apėmė 
toks jausmas, it jam būtų gėda dėl jos prieš 
Karolį.

— Iš kur tokia graži išsigimė šiame kraš 
te, kur merginos drūtos, žemais užpakaliais 
ir trumpom kojom? — pastebėjo Karolis, 
išspjaudamas iš burnos vandenį ir taip pat 
žiūrėdamas paskui ją.

Vietinis pirklys, Vincas Ratkevičius, ka
daise praturtėjęs supirkinėdamas po kai
mus gyvulius ir odas žemsnėmis negu rin
kos kainomis, rado ją Papiškių kaime, ki
toje girios pusėje.

* i
Pradžioje jiems ne visai sekėsi. Tikrasis 

kirtėjas, Pranas, vadinamas „iš Pamiškės“, 
kadangi turėjo nuošalią trobelę pamiškėje, 
atokiau nuo kaimo, pratęs buvo mokyti:

— Pjūklas turi vaikščioti lygiai, lyg pa
gal šniūrą, lengvutėliai, taip. — Imdavo į 
ranką ir patraukdavo skersai kaladės: 
„Zin-zin-zin... — Ir taip lygiai, ''lengvai, 
viiiisiškai lengvai. Gink Dieve, nepaduoti, 
nestumti, tik traukti, štaip kaaip: zin-zin- 
zin“... Nespausti! Nuo spaudimo kreivai 
eina, trinasi. Gi pušis, žinia, šlapia, sakuota. 
Kai sakai aplimpa pjūklą, tada — stop ma
šina!

—: Tai kaip to išvengti?
—1 Vieninteles išeitis; tepti žibalu, Uhum, 

kitos nėra.
Nuo to laiko jie su savim pasiimdavo 

butelį žibalo ir įkyrus jo kvanas buvo nuo

latiniu jų draugu. Karolis tik sekmadie- į 
niais išvykdavo į miestą pasimatytti su mo- | 
tina, kurią apgyvendino pas tetą. Kaip at
sargos karininkas turėjo užsiregistruoti so
vietinėje komendatūroje. Kadangi to nepa
darė, gyveno pusiau legaliai. Girininkas pa
skyrė jiems sklypą išilgai kelio.

Karolis paprastai pradėdavo optimistiš- 
kai, šaukdamas sovietišką šūkį:

— Davai!
„Zin-zin-zin-zin“... Pirmyn ir atgal, ne

skaitant laiko, pjovė įsižiūrėję į čiurlėmis 
krentančias piūvenas. Byra ir byra, tokios 
jau pažįstamos, susigyvenusios su keliu, kai J 
pjaunama klūpom, su bato galu ir augalų J 
lapeliais, kai pjaunama stačiom. Milionų I 
milionai smulkučių trupinėlių sugula vie- i 
nodam rašte, į kurį žiūrima valandų va
landomis, suprantamas jų išsibėgėjimas ir 
kritimo kampas, uostomas jų šviežumas pra į 
skiestas sakų ir žibalo kvapu.

— Davai!
Tokiu būdu iki antrųjų pusryčių. Vėliau 

išdėliodavo atsineštą maistą. Karolis nebe- j 
buvo toks kalbus, kaip rytais, bet vis daž- j 
niau ir ilgiau tylėdavo. Visada tuo laiku j 
atskrisdavo kėkštas, suplasnojęs sparnais | 
nutūpdavo tame pačiame medyje ir visada, j 
juos apačioje pamatęs, įspėjančiu balsu rėk- J 
davo.

— Et, kvailutis, — atsiduso Povilas.
— Kodėl kvailutis?
— Rado žaidimą nuduodamas, lyg pir

mą kartą matąs, nors mus pažįsta taip, kaip 
ir mes jį. Ir ką jis nori perspėti, prieš ką?

— Palik jį ramybėje.
— Paliksiu, jei jau pačiam taip svarbu, 

— ir Povilas tingiai atsuko galvą. Ilsėda
masis išmoko žiūrėti tik ta kryptimi, kurion 
pripuolamai pasisukdavo veidas; samanose 
išsitiesęs taupydavo kiekvieną judesį.

(Bus daugiau)
-(B lenku kalbos vertė V. PabaHffl^
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

KARDINOLĄ GRIFFINĄ IŠTIKO 
ŠIRDIES PRIEPUOLIS

LAPKRIČIO 23-SIOS MINĖJIMAI
NOTTINGHAMAS WOLVERHAMTONAS COVENTRY

VOKIETIJA
Hamburgas. Neseniai atvyko į Hambur

gą iš Muencheno A. Grinienė tvarkyti mū 
sų tautiečių emigracijos reikalų į JAV. Pa

Lapkričio 29 d., antradienį, popietinė
mis valandomis Kardinolą Griffiną ištiko 
širdies priepuolis.

Po šimto, ar tūkstanties metų, kai isto
rikams i rankas pateks „Europos Lietu-

KLUBŲ NARIŲ METINIS SUSIRIKIMAS
1956 m. sausio mėn. 7 d. 4val. p.p. Lie

tuvių Klube, 1 Ladbroke Gardens, W.U. 
šaukiamas metinis Lietuvių Klubo ir 
Headley Park Klubo narių susirinkimas. 
Susirinkimo metu bus perrinktos Klubų 
Valdybos ir diskutuojama Klubų ateities 
veikla. Klubo nariams dalyvavimas būti
nas.

PADIDINTAS „E. LIETUVIO“ NUMERIS
Kalėdinis „E. Lietuvio“ numeris išlei

džiamas žymiai padidintas gruodžio mėn. 
16 d. Skelbimai, sveikinimai, pranešimai 
priimami iki gruodžio 14 d.

TĖVŲ ŽINIAI
Londone gyvenantieji lietuviai — tėvai 

kviečiami šį sekmadienį, gruodžio mėn. 
4 d., 4 vai. atvykti į Lietuvių Namus, 1, 
Ladbroke Gardens pasitarimui dėl rengia
mos šiuose namuose vaikams Kalėdų eg
lutės.

MIRĖ V. TELEIŠA
Lapkričio 27 d. staiga mirė senosios ko

lonijos gyventojas Vincas Teleiša, 65 me
tų amžiaus. Velionis buvo pavyzdingas ka 
talikas, priklausė bažnytinėms draugi
joms, paskutinius dvejis metus, būdamas 
pensininkas, kasdieną tarnaudavo Mi
šioms Lietuvių bažnyčioje. Laidojamas iš 
Lietuvių bažnyčios šios savaitės gale.

IR LONDONIECIAI ATSISVEIKINO
Penktadienio vakare Londonan atvyko 

p.p. Kudlos, pakeliui į Ameriką. Tą vaka
rą išvykstantiems buvo surengtos kuklios 
išleistuvės Lietuvių Namuose.

MIGLA UŽGULĖ LONDONĄ
Šios savaitės trečiadienio ryte salos 

rykštė — tiršta migla sutrukdė mieste ju
dėjimą ir prislėgė silpnesnės sveikatos gy
ventojus. Vietomis matomumas buvo vos 
keli jardai. Trečiadienio miglos ir dūmų 
nusluiu tirštumas buvo pirmas gražaus ru 
dens nemalonumas.

I Lietuvos Kariuomenės šventės suruoš
tą minėjimą pereitą šeštadienį buvo atvy- 

Vio- J, l.p^ė.o mėnesio Xawlek- ftfiTgįSfSgįjTOį 
tas, jie padarys tokią išvadą. „Visų ano_ atvažiavusių skautų ir skaučių iš Londo

no, Derby, Nottinghamo, Stock on Trento. 
Suvažiavusius skautus globojo p. Žukaus
kų šeima, visiems parūpindama nakvynę 
ir vaišes.

Minėjimą atidarė DBLS skyriaus pirm. 
K. Žukauskas, iškalbingai įvertinęs Ka
riuomenės šventės prasmę. Anglijos Ra
jono skautų Vadas sktn. Kazys Vaitkevi
čius Laužo atidaryme pranešė, kad 1957 
m. Anglijoje bus suruošta tarptautinė ju
biliejinė skautų Jamboree, kur mūsų skau 
tai turės_j>rogos atstovauti Lietuvą. Re
prezentacija susijus su išlaidom ir ta pro
ga skelbia Jamboree's fondą. Be abejo, 
mūsų tautiečiai neliks abejingi.

Laužą pravedė naujoji skaučių vadeivė 
psktn. Danutė Fidlerienė. Pradėjus laužui 
„rūkti“, laužavedės kerėjanti lazdelė atsi
kreipė ir į visus dalyvius, įjungdama 
skambias sutartines. Vienas po kito pra
bėgo įvairūs skautiško teatro vaizdai, 
sų jaunimo sugebėjimas su jumoru įžvelg
ti į pasitaikančias ydas. Paskutinis dainų 
montažas perkėlė į pavergtąją Tėvynę. 
Laužo pabaigai žodį tarė kapelionas kun. 
Dauknys apie Nežinomo Kario kapą 
musų Tautos šventovę.

DBLS centro valdybos Pirmininkas p. 
Bajorinas, vietos skyriaus pirmininkui 
p. Žukauskui su šeima išvažiuojant į Ame 
riką, iškėlė jo energingą veiklą, organi
zuojant ir vadovaujant Sąjungos skyriui. 
Tik tokiais pasišventusiais asmenimis, mū 
sų Sąjunga laikosi! P. J. Narbutienė iš
vykstančiam pirmininkui įteikė skyriaus 
narių dovaną — gražų rankinį laikrodu
ką, o p. Žukauskienei gėlių puokštę. Iki 
vėlaus vakaro grojo orkestras ir kolonija 
su svečiais artimoje lietuviškoje dvasioje 
praleido vakarą. Sekmadienį buvo, lietu
viškos pamaldos už visus kovojančius ir 
žuvusius už Lietuvos Laisvę. Visas minė
jimo pelnas buvo paskirtas lietuvių skau
tų Jamboree's fondui.

Šio gražaus minėjimo pasisekimo nuo
pelnas priklauso mūsų Tautos žiedui — 
skautams ir skautėms. Neveltui neseniai 
buvusioje skautų audiencijoje Šv. Tėvas 
pasakė, kad skautai turi būti visur pirmie 

mui. Ar tai nėra mūsų Tėvynei garbė, 
kai anglų mokyklose į pirmųjų mokinių 
tarpą yra prasimušusių jau visa eilė lietu 
vių skautų ir skaučių?! O jų karštą Lie
tuvos Tėvynės meilę jautė visi minėjimo 
dalyviai.

ASSISTANCE BOARD PAKĖLĖ 
PAŠALPŲ SUMAS

Pensijų ministeris pranešė, kad nuo 
ateinančių metų sausio mėn. 23 d. pašal
pos senesnio amžiaus žmonėms padidina
mos. Viengungiams savaitinė pašalpa iš 
37 ši. 6 d., pakeliama iki 2 svarų, vedu- 
siems iš 63 ši. iki 67 ši., neskaitant prie
do, mokamo už butą.

Dar daugiau pašalpos padidinamos nere 
giams ir džiovininkams. Pvz., neregiui, ku 
rio žmona mato, kuris savaitėje už butą 
moka 10 ši., savaitinė pašalpa •— 4 sv. ir 
17 ši.

Valstybės iždui šis pašalpų pakėlimas 
padidins išlaidas 12 ir pusę milionų svarų 
per metus.

amžiaus pabėglių, gyvenusių įvairiose pa
saulio šalyse, karingiausi buvo lietuvių 
tautos išeiviai, pirsiglaudę D. Britanijoje, 
gi ypač Nottinghamo mieste ir jo apylin
kėse...“

Šitokią išvadą pasidarys istorikai po 
šimto ar daugiau metų, gi tie, kuriems te
dalyvauti 
rengtame 
lapkričio 
tinghamo 
dama šią šventę, padarė lyg ir įžangą vi
siems kitiems, kiekvieną lapkričio mėne
sio savaitgalį pašventusiems Lapkričio 23- 
sios sukakčiai paminėti.

Minėjimo įžanginį žodį tarė DBLS Not
tinghamo skyriaus pirmininkas J. Matulai 
tis, neabejotinai didžiąją rengimo darbo 
dalį savo pasišventimu atlikęs, pakviesda
mas iš Londono atvykusį prof. Žymantą 
skaityti paskaitos. Matyt, kad prelegen
tas, gavęs kvietimą prieš keliolika savai
čių, nesigailėjo laiko surinkti atitinkamos, 
naujos ir įdomios paskaitai medžiagos, 
nes jo skaitymo metu, jei salėje būtu, skri 
dęs uodas, jis būtų girdimas. O klausyto
jų būta gerokai per pusantro šimto.

Prelegentas, gyvai apibūdinęs svarbes
niuosius mūsų tautos kovos įvykius ir jų 
reikšmę, vaizdžiai nupasakojo sukilusios 
tautos desperatinį gynimąsi tomis dieno
mis, kada paskui suįrusią vokiečių armi
ją, kraštan veržėsi mirtį nešąs raudonar
mietis mongolas. Vaizdūs žodžiai ne vie
nam klausytojui priminė jo paties išgyve 
nimą, užppūstytą laiko dulkėmis, priminė, 
kad ir dabar, anoje geležinės uždangos 
pusėje padėtis ta pati, jei nebaisesnė, nes, 
išsilaisvinimo belaukiant, mūsų broliai 
akis.pražiūrėjo!

Kitą dieną, sekmadienį, kada minėjimo 
dalyviai susirinko išklausytti Šv. Mišių, ^tarnaudami“ Dievui, Tėvynei ir* Arti- 
kun. J. Kuzmickis lyg ir užbaigė notting- 
hamiečių surengtąjį minėjimą, turiningu 
pamokslu priversdamas kiekvieną susi
mąstyti apie žmogaus tikrąją paskirtį, lie
tuvio širdį kratinėje nešiojančio, uždavi
nius. Pamaldas baigęs, kapelionas pakvie
tė susirinkusius sugiedoti bažnyčioje Tau
tas Himną.

DBLS Nottinghamo skyriaus surengto 
Kariuomenės minėjimo meninę dalį atliko 
vietos vyrų oktetas, vedamas Maldučio, 
akordeonu akomponuojant K. Venckui. 
Coventrio skyriaus pirmininkas J. Kaz
lauskas, atvykęs su gausia coventriečių 
ekskursija, papildė meninę dalį, nuotai
kingai ir jumoristiniai pabėręs prieš kiek 
vieną okteto dainą gyvų aktualijų.

Visa šio minėjimo programa įrašyta į 
juostas.

DBLS Nottinghamo skyr. su- 
Kariuomenės šventės minėjime 
12 d., jau dabar pasidarė... Not- 
DBLS skyriaus valdyba, sureng

DBLS Coventry skyrius iškilmingai pa
minėjo Lietuvos kariuomenės šventę lap
kričio 27 d.

Iš Londono buvo atvykęs rašytojas ir 
buvęs karys F. Neveravičius. Savo paskai 
toje F. Neveravičius nušvietė ne tik Lie
tuvos kariuomenės, bet ir visos mūsų tau
tos nueitąjį kraujuotą kelią. Kalbėdamas 
apie dabartį paskaitininkas šitaip išsireiš
kė,: „Nors mūsų tauta dabar kaipo kūnas 
yra palaidota, bet už tai kaip dvasia mū
suose yra milžiniškai sustiprėjusi“.

iš Nottinghamo buvo atvykęs vyrų ok
tetas, vadovaujamas A. Maldučio. Oktetas 
padainavo keletą liaudies dainelių.

Skyr. pirm. J. Kazlauskas deklamavo 
J. Krumino „Šios dienos kariai“.

Neveiklieji skyriaus nariai įteikė veik
liesiems skyriaus nariams per inž. A. Ada 
monį ir Joną Salicką prieškalėdines do
vanas, kurias gavo skyr. pirm. J. Kaz
lauskas —• Grigaravičiūtės - Johnstonienės 
tapytą paveikslą „Trakai“ ir Albertas Sta 
kėnas — inž. Adamonio darbo Vytį.

Pasilinksminimui grojo Coventrio lietu
vių džazas. P. šablinskas

LONDONAS
Kaip jau minėjome, lapkričio mėnuo 

praėjo Kariuomenės šventės minėjimų 
ženkle.

Londono lietuvių vyrų choro nariai lyg 
ir užbaigė šiuos Lapkričio 23 d. šventes, 
surengdami Socialiniame klube minėjimą. 
Paskaitą skaitė pulk. Strimas. Koncerta
vo patys rengėjai — vyrų choras, per ga
na trumpą laiką suspėjęs pasirodyti su ke 
liomis naujomis dainomis, kurios labai pa 
tiko gausiai susirinkusiems klausytojams. 
Ir šiame koncerte solo dainavo Mačionie
nė ir J. Černius.

stebėtina, kad po savaitės veiklos mūsų 
emigruojančių tautiečių kartoteka padidė 
jo 50 procentų.

Naujas BALF'o Emigracijos Skyriaus 
Hamburge adersas yra šis: ULRA Emigra
tion Service, c/o CRC NCWC Hamburg 1, 
Grosse Allee 41, Zimmer 317. Telefonas: 
247615.

Maloniai pranešama, kad visi Šiaurės 
Vokieijoje gyvenantieji lietuviai gali gau
ti informacijų ir konkrečią pagalbą emi
gracijos reikaluose šiame BALF'o skyriu
je.

Memmingenas. Vietos lietuvių klebonas 
— kun. Antanas Bunga, lydimas kun. Dr. 
A. Paškevičiaus, išvyko į Šiaurės Vokie
tiją aplankyti ir arčiau susipažinti su vie
tos lietuvių gyvenimu. Keliautojai duoda 
progos lietuviams pamatyti lietuviškų 
vaizdų filmą ir pasiklausyti lietuviškos 
muzikos plokštelėse. Ta pačia proga jie 
renka tautosaką — lietuviškas 
dainas ir giesmes, 
juostoje.

Bielefeldas. Kun. Petras Girčius persi
kėlė į naują vietą, iš kur tikisi greičiau ir 
tobuliau aptarnauti mūsų tautiečius. Jo 
dabartinis adresas:

Rev. P. Girčius, Pharrer (21) Bielefeld 
August Bebel Strasse 7, Kolpinghaus.

Čia yra nemaža lietuvių kolonija. 25 vy 
rai yra darbo kuopose prie anglų dalinių, 
o kiti gyvena bendroje tremtinių koloni
joje, vadinamoje „Korea“. Daugelis mūsų 
tautiečių yra pasirengimo stovyje plauk 
j užjūrius, jieškoti laimės JAV.

Osnabrueckas. Sunkiai susirgo vietos 
vyskupas — Arkivyskupas Dr. Vilhelmas 
Berning, didelis tremtinių geradaris, lietu 
vių simpatikas. Tikintieji siunčia Augš- 
čiausiajam savo maldas už 80-metį Gany
toją.

Hamburgas, šį šeštadienį, Hamburgo lie 
tuviai iškilmingai paminėjo Lietuvos Ka
riuomenės Šventę. Paskaitą skaitė P. Li- 
chutinas, žodį tarė kun. Dr. Paškevičius, 
vargo mokyklos vaikučiai padeklamavo ir 
kun. A. Bunga parodė_ lietuviškų vaizdų 
filmelę. Visa tvarka rūpinosi E. Čerkus, 
E. Pasekelis ir M. Lingienė. Pastaroji va
dovauja visiems moteriškiems parengi
mams.

liaudies 
užrašo magnetofono (

Sėkmės veikliems lietuviams!

JEI ATSIRASTŲ NORINČIŲ
Kalėdų švenčių metu vieni turi ilgesnę, 

kiti trumpesnę darbo pertrauką. Lietuviai 
viengungiai ar šeimos, norį ramioje ir 
nuotaikingoje nuotaikoje praleistti Kalė
das, kviečiami Lietuvių Sodybon, Headley 
Park. Susidarius minimaliam skaičiui, So
dyboje bus parengtas Kūčių Stalas ir taip 
pat geras išlaikymas kitomis Kalėdų die
nomis. Norintieji prašomi tuoj pat rašy: 
Lietuvių Namų B-vei, 1, Ladbroke Gar
dens, London W. 11., bet nevėliau gruo
džio mėn. 20 d.

5p * * * *
Po septynių dienų toje pat .salėje not- 

tinghamiečiai turėjo progos pasiklausyti 
koncerto ir paskaitos antrame Kariuome
nės šventės minėjime, kurį šioje koloni
joje surengė LAS. Paskaitą skaitė A. Kau 
lėnas, meninę minėjimo dalį atliko Londo
no vyrų choras, vadovaujamas V. Mamai- 
čio. Solo dainavo p. Mačionienė ir J. Čer
nius.

CORBY
Kariuomenės šventės minėjimas, įvykęs 

26 lapkričio, praėjo sėkmingai ir gražioje 
nuotaikoje. Minėjimą atidarė DBLS vie
tos skyriaus pirmininkas V. Daukintis. 
Prezidiuman pakviesta savanoris-kūrėjas 
M. Vereika, A. Pužauskas ir poetas L. 
Švalkus. Dienos proga kalbėjo A. Pužaus
kas, apibudindamas mūsų karį įvairiuose 
laikotarpiuose. Staigmeną padarė poetas 
Švalkus, paskaitęs kelis savo kūrybos ei
lėraščius apie Lietuvos karį.

Tylos minute pagerbti žuvusieji už kraš 
to laisvę ir tebekovoją pavergtoje tėvynė- 
je partizanai.

Po minėjimo, bendrame pobūvyje, gro
jant lietuviškų plokštelių muzikai, pasi
vaišinta ir pasidalinta aktualija ir praei
ties įspūdžiais. Lietuvių buvo susirinkę 
tiek, kiek jų sueina tik labai retomis pro- . 
gomis. Corbio DBLS skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja programos išpildymo 
talkininkams ir taip pat mieliesiems sve
čiams iš Ketteringo, Northhamptono ir ki
tur.

Corby korespondentas

— Kiek mūsų yra šioje saloje? — daž
nai galime išgirsti klausimą, kai sueina
ma kuria nors proga krūvon. Reikia pa
sakyti, kad atsakymai svyruoja tarp 3 ir 
5 tūkstančių. Iš tikrųjų gi, tikro skaičiaus 
niekas mūsų nežino, išskyrus ištaigų, ku
rios tuo verčiasi, kurios turi kruopščiai su 
žymėtas, ir reikia tikėtis, saugiai laiko
mas, mūsų kartotekas. Paprastai, jau šio 
krašto lietuvių tradicijon įėjo TŪKSTAN
TIES skaičius.

Anais metais, kada buvo masinis, mūsų 
mastu imant, persimetimas į kitą Atlanto 
pusę, atrodė, kad dar valandėlę, ir šiame 
krašte lietuviškojo darbo barai apsitrauks 
usnimis, virs nedirbamais dirvonais. Nuo
gąstavimas buvo gal kiek ir perdaug pesi
mistiškas, nes likusioji tūkstantinė gero
kai pasitempė įvairiose šakose, įvairiose 
atžalose.

Ir dabar karts nuo karto vis dar išvyks
ta lietuviai iš Anglijos Amerikon, labai re 
tais atsitikimais, Kanadon. Nepastebiami 
išvyksta tie, kurie savo „ambasadoriavi- 
mo“ pareigas atliko taip, jog jų negalima

BRADFORDAS PRAŠO PARAMOS

Mūsų linkėjimas jiems yra vienas: te
būnie jiems lemta pamatyti Kauno Karo 
Muzėjuje mūsų Laisvės simbolį, Laisvės, 
dėl kurios K. Kudla dirbo jaunystės die
nose, nemažiau ir čia, būdamas mūsų tar
pe, dirbs jis ir ten, į kur dabar iškeliavo.

B. Debikonis

P.P. KUDLŲ IŠLEISTUVĖS
Pereitą sekmadienį nottihghamiečiai ofi 

cialiai atsisveikino su viena veikliausia 
šiame mieste lietuvių šeima, be kurios tai 
kos ir pagalbos per keleris metus neapsi
eita. Darbštus, nuosaikus, kuklus, bet di
delį lietuviško darbo vežimą vežęs DBLS 
Nottinghamo pirminikas, Kazmieras Kud
la su žmona išvyko Amerikon. Gal geriau 
šiai pavaizduos jo veiklą ir jo populiaru
mą — šimtinė lietuvių, atsilankiusi su p.p. 
Kudlomis atsisveikinti į Nottinghame su
rengtas jiems išleistuves. Nottinghamo 
Corby, Derby, Mansfieldo, Buckminsterio 
ir kitų vietų atstovai dalyvavo išleistuvė
se, palinkėdami tų vietovių lietuvių var
du geriausios sėkmės išvykstantiems.

Atsisveikinimo žodį tarė DBLS pirmi-

PONIA BOVARY II DALIS
Dar prieš Kalėdas bus pasiųsta Nidos 

Knygų Klubo nariams romano „Ponia Bo
vary“ II dalis. Klubo nariai, kurie dar 
nėra atsiskaitę už ankstyvesnius klubo lei 
dinius, maloniai prašomi neatidėliojant 
tai padaryti.

SPORTAS
VILTIS — DUDLEY

Mūsų — viltiečių krepšinio žaidėjų be
liko penketukas. Šitokiame sąstate teko 
rungtis su Dudley komanda. Rungtynių 
pradžia — nesėkminga: Dudley pirmą
sias minutes veda 12:0. Tačiau puslaikis 
baigiamas „Vilties“ naudai 28:24.

Antrą kėlinį viltiečiai jau geriau žai
džia. J. Snabaitis ryžtingai dengia pavo
jingąjį Dudley centro puolėją, o B. Viliū- 
nui perėjus puoliman, Dudley komanda 
pakrinka, ir antrojo puslaikio rezultatas 
— 32:6 „Vilties“ naudai. Rungtynės bai
giamos- 60:30 mūsų krepšininkų naudai. 
Tuo būdu „Viltis“ vis dar išsilaiko Wol- 
verhamptono lygos rungtynėse. Žaidė: V. 
Kelmistraitis — 23 taškai, W. Barlit — 
15, B. Viliunas — 12, P. Jasionis — 6, J. 
Snabaitis ■— 4.

Artimiausios „Vilties“ krepšinio rung
tynės įvyks Whitmore salėje, gruodžio 
mėn. 3, 6, 10 ir 17 d.d. Mėgėjai kviečiami 
atsilankyti.

V. K.

Bradfordas yra vienas didžiausių Angli
jos tekstilės pramonės centrų, kuriame 
tarp 300.000 gyventojų yra įsikūrę apie 
250-300 lietuvių, ši lietuvių kolonija, kuri 
dėl palankių apsigyvenimui sąlygų turi 
tendencijos didėti, lietuvybės išlaikyme 
vaidina labai svarbų vaidmenį, nes ji yra 
kultūrinės veiklos centras visų lietuvių, 
gyvenančių Bradfordo apylinkėse. Arti
muose Halifax, Leeds, Keighley, Hudders
field miestuose yra mažesnės lietuvių kolo 
nijos, kurių nariai aktyviai dalyvauja 
Bradfordo Bendruomenės lietuviškoje 
veikloje.

Gražiausias Bradfordo bendruomenės 
veiklos laikotarpis buvo 1948-52 metais, 
kai veikusios kultūrinės ir religinės orga
nizacijos, lietuviškos pamaldos, vargo mo
kykla suburdavo šimtus lietuvių iš arti
mų apylinkių į vieną būrį. Tačiau ši veik
la metai iš metų pradėjo silpnėti ne vien 
tik dėl emigracijos į užjurius, bet ypač 
dėl blogų sąlygų kultūrinei veiklai. Cho
ras ir šokėjų grupė buvo priverstos nu
traukti repeticijas, nes jų vadovai nega
lėjo surasti pastovios vietos repeticijoms, 
o už surastas netęsėjo mokėti sunkiai už
dirbtais svarais. Organizacijos sumažino 
savo veiklą, nes jų vadovybės negalėjo 
gauti patalpų susirinkimams. Vargo mo
kykla, šviesiausias kolonijos žiburėlis, 
šiais metais turėjo nutraukti darbą, nes 
pastovių ir tinkamų patalpų neturėjimas 
neigiamai veikė švietimo darbą.

Jei ši padėtis dar ilgiau užsitęs, tai 
Bradfordo lietuvius ištiks toks pat liki
mas kaip ir senuosius mūsų išeivius, ap
sigyvenusius Bradforde. Iš 40 čia gyvenu
sių prieš I D. Karą šeimų, šiandien turi
me tik pora senosios kartos lietuvių, gi 
visi kiti dingo nutautėjimo bangose, ne
palikdami jokių pėdsakų.

Dėl šių priežasčių Br.adfordo ir jo apy
linkių lietuviai nutarė įsigyti namus ir 
šiam tikslui išrinko Bradfordo Lietuvių 
Namų Komitetą. Komitetas apsvarstęs šį 
reikalą priėjo išvados, kad vietos lietuviai

yra nepajėgūs įsigyti tinkamų kultūrinei 
veiklai namų ir nutarė prašyti visų D. b. 
tanijos lietuvių piniginės paramos.

Šiuo tikslu „Eur. Liet.“ Nr. 45 buvo at
spausdintas Bradfordo Lietuvių Namų Ko 
miteto informacinis pranešimas BRAD
FORDO LIETUVIŲ NAMŲ REIKALU.

Dėl nenumatytų kliūčių šio laikraščio 
skaitytojams nebuvo išsiuntinėti atitinka
mi pareiškimai, kuriuos užpildo, kaip in
formacijoj aiškinama, Fondo rėmėjai.

Bradfordo Lietuvių Namų Komitetas 
Širdingai prašo visus lietuvius, kurie da
bar parems aukomis ir pagrindiniais įna
šais Bradfordo Lietuvių Namų Fondą, siųs 
ti pinigus atsišaukime nurodytu adresu 
(Mr. J. Varanavičius, 26, Farcliffe Rd., 
BRADFORD, 8. Yorks.) su privačiu savo E ■ K Kudlos 
laišku aiškiai nurodant adresą ir siunčia- ' ’
mą pinigų sumą. Tautiečiai, kurie šiuo me'
tu negali skirti pinigų Fondui arba įmo- priskirtti prie tos darbščių „bičių“ tūks- 
kėję dalį dar galės vėliau paremti per
kant namus, prašomi laišku painformuoti 
kokia pagr. įnašų ar paskolos suma galės 
paremti. Rėmėjams bus išduoti laikini pa 
žymėjimai-pakvitavimai, kurie vėliau, na
mus nupirkus, bus pakeisti oficialiais do
kumentais. Be to, kiekvienas rėmėjas laiš 
kais ir specialiais leidiniais ateityje bus 
painformuotas apie Fondo stovį ir numa
tomus pirkti namus.

Bradforde į Fondą pinigai bus priima
mi po kiekvienų lietuviškų pamaldų St. 
Ann's bažnyčios klubo patalpose, šia pro
ga minėto klubo patalpose 1955 m. gruo
džio 4 d. po lietuviškų pamaldų 2 vai. yra 
šaukiamas susirinkimas. Prašome Brad
fordo ir jo apylinkės lietuvius neatsisaky
ti atvykti į šį susirinkimą ir tuo prisidėti 
prie šios labai svarbios lietuvybei išlai
kyti akcijos. •

Visiems Bradfordo Lietuvių Namų Fon
do būsimiems rėmėjams Komitetas iš 
anksto širdingai dėkoja ir laukia skubios 
paramos.

Bradfėrdo Lietuvių Namų
Komitetas

tantinės. Visai kitas reikalas, kai nuo tos 
tūkstantinės ūmai nubyra „šimtininkai“, 
ilgus metus bendrame lietuviškojo darbo 
bare ryžtingai varę pradalgę po pradal
gės, it tas darbštusis Lietuvos laukų ūki
ninkas. Prisipažinkime, kad tokių darbš
čių pjovėjų mūsų tūkstantinėje neperdau- 
giausiai. Šią savaitę toji tūkstantinė vėl 
netenka vieno tokių uoliųjų darbininkų 
— augštaičio iš Lietuvos, nottinghamiečio 
iš D. Britanijos — Kazimiero Kudlos, 
buv. DBLS Nottinghamo skyriaus pirmi
ninko, o vėliau visos apygardos pirminin
ko ir ponios Kudlienės. Kai šias eilutes 
gerb. skaitytojai skaitys, jie jau bus nu
braukę paskutiniąją atsisveikinimo su 
šiuo kraštu ašarėlę, atsistūmę nuo salos 
krantų, pakeliui į kitapus Atlanto uostą, 
kuriame juos pasitiks iškeliavimo priežas
tis — jų duktė ir to krašto simbolis Lais
vės stovyla.

ninkas M. Bajorinas S-gos Centro Valdy
bos vardu, pažymėdamas, kad nuveiktieji 
darbai kaip tik ir yra nuopelnas tokių lie
tuvių, tokių pavyzdžių, koks yra K. Kudla.

Prisiminimui bendrųjų darbo dienų do
vanas įteikė: A. Matulaitis Nottinghamo 
Apygardos vardu, p. Bivainis DBLS Not
tinghamo skyriaus vardu ir p. Petrauskas 
— Corbiečių vardu. Coventrio apygardos 
vardu atsisveikinimo žodį pasakė Matulai 
tis, o skyriaus vardu Bivainis. Mansfildie- 
čių vardu kalbėjo p. Nedzelskis, Mans- 
fieldo — p. Šukaitis, Buckminsterio p. Miš 
kinis, Šalpos D-jos vardu Matulevičius. H 
gametis išvykstaničojo artimas bendradar 
bis, p. Deveikis, atsisveikino savo ir, kaip 
jis išsireiškė, „pijokų“ vardu.

P. Kudla, atsakydamas į visų kalbas, pa 
dėkojo, pažadėdamas niekad nepamiršti 
Nottinghamo apygardos lietuvių, Su ku
riais tiek metų jtim buvo nepaprastai ma
lonu dirbti bendrąjį darbą.
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KATINAS IR 3 DIDIEJI

Aną dieną mano sutiktoji „repatriantė“ 
čio skrynia su „persiliais“ ir kitais kapi- 
Tarybinėn Lietuvon vis tebelaukia. Krai- 
talistinio kratšo milteliais, audeklais, me
džiagom, mezginiais, batais ir t.t. stovi jos 
kambaryje, vielomis apkalta. Sovietiniai 
revizoriai turės darbo, kol kiekvieną ry
šulėli patikrins, kol atlups gerai sukaltų 
lentų dėžes.

Kodėl ji laukia, tiesą pasakius, net ir ji 
pati nežino. Gal laivo, gal dar jos biogra
fijos neišstudijavo, gal dar nesužinojo ko
kių pažiūrų buvo jos tėvas, o tikriausiai 
ji laukia todėl, kad tas Žagarėje pažadė
tas ūkis nebaigtas įrengti, nes gal dar ne
gauti iš Charkovo srįties, Krasnokutsko 
rajono žemės ūkio artelės „Perimorda“ 
veisliniai gaidžiai būsimam mūsų repatri
antės ūkiui, žodžiu, ji tebesėdi Londone 
ant tos baltų lentų skrynios, šviesių min
čių apsupta apie tą ūkelį, kurį jai pažadė
jo konsulate, o ji mums visiems taip pat 
pažadėjo parašyti, kai tik pasieksianti 
Žagarę...

„Komitetas už grįžimą į tėvynę“ įvairio 
mis progomis tarptautinėse konferencijo
se nusiskundžia, kad beveik visi plačio
sios „tėvynės piliečiai“ tuoj pat sugrįžtų, 
jei tik juos išleistų ir nepersekiotų „ka
pitalistų agentai, fašistai, smetonininkai, 
hitlerininkai ir kiti liaudies priešai, par
duodami nekaltus žmones vergi j on, neleis 
darni jiems grįžti“... Dabar tą patį sako ir 
toji repatriantė į Žagarę, girdi, ji būtų se
niai jau išvykusi, jei nebūtų bijojusi... 
persekiojimų! Ji ir man patarė niekam ne 
pasakoti, kai jau aš nutarsiu grįžti, nes 
faišstų gaivalai gali pagrobti ir, pavydėda 
mi tarybinio ūkio ir gero gyvenimo, atkal 
bėti nuo grįžimo, žodžiu, pagal tarybinę 
praktiką, reikia viską laikyti paslaptyje, 
ką ir nutarėm daryti iki žagarietės išleis
tuvių...

Būčiau visiškai pamiršęs paminėti, kad 
viešėdamas pas ant skrynios laukiančią ža 
garietę, buvau apdovanotas ir spauda. 
Kaip visi žinome, ko ne ko, bet spaudos 
sovietijoje netrūksta. Ten jos .tiek, kad 
net ir „bankrutkes“ į ją visi suka, nes rū
komasis popieris dėl fašistinių gaivalų 
kenkimo ne visada pristatomas į koopera
tyvus. žodžiu, gavau „Už sugrįžimą į tė
vynę“ komiteto leidinį. Viršuje užrašyta 
„Tegyvuoja mūsų laisvoji tėvynė!“ Toje 
vietoje, kur paprastai turėtų būti „Visų 
šalių proletarai...“ Tai tobulybė! — pagal
vojau. Štai kur propagandos pažanga! Nė 
žodelio apie proletariatą! Nė žodelio apie 
Staliną... O vis tik apie „laisvąją“ tėvynę, 
apie gimtąją šalį, apie didžiąją „laisvę“, 
apie tai, kas mūsų laukia, jei...

Gi apie mūsų tėvynės „laisvę“ straips
nius pasirašo šie draugai piliečiai: Kon
stantinas Bibikovas, E. Borisenko, Nina 
Bulavko, Larisa Pavlenko, V.M. Ščurichi- 
nas, Nasibulinas, Tamara Borodina, Vie
ra Krasovskaja, Lilia Kriskova. Gi „po
etas“ Povilas Stečenko, šitaip poetiškai 
nusiteikęs mus kviečia: 
Bet sąžinę sunku apgaut,
Kiek tu apgaut ir besistengtum. 
O priešas nauda nori gaut 
Ir ką suvalgei tu — padengti.

Vagonan priešas stumia Bėdą, 
O traukinys — į Rytus rieda...

Gerai pasakyta: „O traukinys į Rytus 
rieda“. Kad traukiniai į Rytus rieda, visi 
gerai žinome. Žinome taip pat, kas tuose 
į Rytus riedančiuose traukiniuose vežama.

Pėsti grįšime į Tėvynę, kai tais į Rytus 
riedančiais traukiniais iš Lietuvos išsinr’ 
dins Bibikovai, Ščurichinai, Pavlenkovai 
ir jiems panašūs mūsų tautos kraugeriai.

* * *
Toli ateitį numatąs amerikietis Robert 

Coles pasiskelbė, kad jam priklausąs Mėr 
nųĮis. Jis kreipėsi į atitinkamas įstaigas, 
kad jam būtų surašyti nuosavybės doku
mentai, kaip teisėtam Mėnulio savininkui. 
Savo teisėtumą R. Coles grindžia tuo, kad 
iki šiolei niekas nėra padaręs jokių pre
tenzijų dėl minėto „turto“.

Atrodo, kad Mėnulio „savininkas“ do
kumentus sudarė, nes tuoj pat spaudoje 
paskelbė, jog jis parduodąs Mėnulyje „že
mę“ akrais, Koperniko Krateryje, išduoda 
mas pirkėjams „nuosavybės dokumentus“, 
perkamojo akro planą ir kit. Akro kaina 
— nepaprastai pigi: 1 doleris, arba šio 
krašto pinigais — 7 šilingai ir 2 penai. 
Pirkėjų, pasirodo, atsirado žymiai dau
giau, negu Lietuvių Sodybai akcijų: 4.500 
pirmąją dieną! Pardavėjas naujiems ak
rų savininkams sako, kad jie, nuvykę į 
Mėnulį, galėsią savo žemėje čiuožti ir net 
meškerioti... Kalbama, kad jau atsirado ir 
kelionių biurai, parduodą bilietus... šiaip 
ar taip bevertintume šią amerikiečių iš
daigą, faktas rodo, kad žmogus būtinai 
nori užkariauti kitas planetas, nes mūsų 
gimtoje Žemelėje jam jau mažoka vietos. 
Ir nenuostabu. Juk, kaip paskutiniosios 
savaitės „Newsweek“ rašo, per vieną pa
rą Žemė susilaukianti 100.000 naujų gy

ventojų, gi metų bėgyje Žemėje padidėja 
36.5 milijonais žmonių. Tokiu būdu 1987 
metais, t.y. po 32 metų, gyventojų skaičius 
pašoksiąs iš 2.8 miliardų į 6.6 miliardus. 
Tokio skaičiaus žmonių mūsų vargšė Že 
mele neįveiksianti išmaitinti.

Kraštai rečiau apgyvendinti ir turį ge
resnę pramonę, įveiks dar ilgesnį laiką iš
silaikyti, tačiau skaitlingi gyventojais ir 
vargingieji — turės sunykti. Gi praktiko
je žinome, — kad juo didesnis vargas, juo 
daugiau vaikų. Po 32 metų, jei žmonių 
metinis prieauglis bus toks, koks dabar, 
tai Azija turės vietoj 1,6 miliardo — 4,2 
miliardus burnelių, gi Afrikoje jų bus 645 
milionai (šiądien 198 mil.). Mūsų senoji 
Europa 1987 metais turės vieną miliardą 
(šiandien 648 milionus), gi Amerikoje tuo 
pat laiku bus 775 milionai (šiandien 380 
mil.), kuriems reikės šaldytuvų, automo
bilių, sviesto, kiaušinių ir duonos kasdie
ninės. Viena rūšis mokslininkų jau šian
dien suka galvas, kaip mitybos talkon 
įkinkius Saulę, Marsą, Mėnulį ir kitas pla
netas. Tačiau, atrodo, kad jiems, tiems mi 
tyba susirūpinusiems mokslininkams, 
ateis talkon kita rūšis išradėjų, sėdinčių 
taip pat laboratorijose prie bombų tobuli
nimo, kurių vienos pagalba bus galima mi 
lionais praretinti mylinčių, politikuojan
čių, kombinuojančių, apgaudinėjančių ir 
rytojum susirūpinusių žmonių. Juo labiau, 
kad tokią „retinimo“ priemonę turi ir ry
tų barbaras, civilizuoto ir išradingo vaka
rų pasaulio žmogaus dėka. Todėl gal po 
32 metų ir liks tik tie, kurie pereitą sa
vaitę „nusipirko“ sklypus Mėnulyje, Ko
perniko krateryje, už vieną dolerį...

* • *
Apie rytų barbarus užsiminęs, perduo

du čia vieno amerikiečio, neseniai grįžu
sio iš kelionės po sovietinį rojų, įspūdžius, 
atspausdintus žurnale „Rivarol“ lapkričio 
10 d. numeryje. Jis rašo: „Kas sovietų Ru
sijoje pirmoje eilėje krenta į akis? — Ne
paprastai gausus skaičius policijos, kurią 
sutinki kiekviename žingsnyje ir moterys, 
dirbančios pačius sunkiausius darbus. Iš 
vienos pusės pilkoji nužemintųjų masė, iš 
kitos — saujelė išrinktųjų valdovų. Ta
riamai socialistinėje visuomenėje, išimti
nai jie, kastos nariai, naudojasi žmogaus 
teisėmis. Kiti turi tik pareigas. Niekur pa
saulyje nėra tokio klasių skirtumo, kaip 
Rusijoje. Tuo laiku, kai JAV darbininkas 
vis giliau šaknis leidžia bendrame kapita
le, sovietinis darbininkas yra tikras ver
gas. Proletariatui skurdūs butai, užsigrū- 
dę tramvajai, skarmalėti drabužiai, ilgos 
eilutės prie parduotuvių. Išrinktiesiems 
— biurokratijas talkininkams — automo
biliai, karakuliniai kailiai, prabangiški 
restoranai.

Sovietų Sąjunga šiandien yra žiauriau
sios satrapijos pavyzdys, klauniška demo
kratinės santvarkos karikatūra. Rėžimas, 
kurio keli klikos nariai primeta savo ver
gams totalistinę santvarką, jų pačių pava
dintą komunizmu.

Toji santvarka šiandien yra visuose pa
vergtuose kraštuose, į kuriuos tų satrapų 
klapčiukai kviečia mus grįžti, tikslu už
čiaupti burnas tiems, kurie matė ir žino, 
koks baisus siautėjimas ten, kur žengia 
sovietinio komunizmo letena.

* * *
Sutikęs neseniai ištekėjusią jauną po

niutę, paklausiau: — Na. kaip idealas?
•— Žinai, — sako ji man, — idealas bū

tų, jei visos moterys būtu, ištekėjusios, < 
visis vyrai būtų seni „kavalieriai“...

Užsiminęs apie moteris ir vyrus, primin 
siu gerb. skaitytojams, kad į mįslę — kaip 
pasielgtų du lietuviai negyvenamoje salo
je, kurioje būtų tik viena moteris? — ga
vau kelis atsakymus. Mano paties spren
dimu premijos verti du. Londonietis Ž. ra
šot: „Vienas tų lietuvių sakytų damai, kad 
jo draugas — vlikininkas, gi kitas, drau
gui negirdint, atkalbinėtų moterį ką nors 
bendra turėti su jo draugu, nes jis — še- 
fininkas.

Ponia ar panelė Izolda iš Coventry ra
šo: „Jei ten būtų du lietuviai, tai gudres
nis pasistengtų likti šeimos draugu“. 
Abiems mįslių sprendėjams Spaudos ba
liaus metu bus įteiktos dovanos — gėlių 
puokštė iš Hyde Parko...

* * *
Šviesių karjerai vilčių dienomis, kada 

veikliųjų visuomenininkų draugystėje dir 
bau dirbtinio šilko pramonėje, liesasis A. 
Gurevičius, (dabar valdąs fabrikus Kana
doje ir man pažadėjęs „Draugo“ konkurso 
1.000 dolerių literatūros premiją), užmer
kė anuomet unrinį megztinį fabrikiniame 
kibire, pripildytame acetono. (Puikus 
skystis plovimui!). Baigę darbą — megz
tinio neberadome.

— Pavogė! — trumpai nutarėm ir apvo 
žėm kibirą. Kai jį pakelėm, ant cementi
nių grindų gulėjo rusvos megztinio sagos. 
Unrinė dovana, pasirodo, ištirpo. Buvome 
neprityrę ir, žinoma, bylos fabrikui ne- 
susipratome už tai iškelti. Priešingai pa-

Pasakojama, kad po vienos tų garsiųjų 
konferencijų, kurių metu trys didieji pas
kutinio karo metu prekiavo mūsų kailiu
kais, Rooseveltas, Churchillis ir Stalinas, 
po gerų pietų, perėjo prie linksmosios da
lies —• anekdotų ir šiaip sau pasišnekėji
mo. Tokio laisvo pasikalbėjimo buvusi ir 
politikos tema. Buvo stabtelėta ties klausi 
mu, kas toji tarptautinė politika? Roose
veltas ir Churchillis labai gražiai nusakė, 
suformulavo ir apibrėžė tarptautinės po
litikos sąvoką. Gi Stalinas gana trumpai 
ir prasčiokiškai išsireiškė, jog tarptauti
nė politika yra sugebėjimas priversti ki
tus daryti tai, ko jie nenori.

Abu didieji vakariečiai sutiko, kad tai 
geriausia politika, tačiau ne visuomet 
įmanu tai padaryti. Girdi, kaip galima pri 
versti kitus daryti tai, ko jie nenori!

Tada Stalinas perėjo prie pavyzdžių. 
Kambaryje sėdėjo didelis katinas. Stali
nas pasiūlęs padaryti bandymus su juo: 
priversti katiną valgyti garstyčias.

Pirmasis „pavaišino“ katiną Churchi- 
llis, plonai užtepdamas garstyčių ant žu
velės, mandagiai kviesdamas jį paragauti. 
Katinas pauostė ir nepatenkintas nusisu
ko.

Amerikos prezidentas bandė kitą būdą: 
jis norėjo prievatra priversti katiną para
gauti garstyčių. Katinas laimėjo, išspruk
damas jam iš rankų, neparagavęs patie
kalo.

Kai atėjo eilė Stalinui, jis pačiupo ka
tiną, pakėlė jam uodegą ir garstyčių sluog 
sniu patepė opią vietą. Katinas šūstelėjo 
žemėn, atsisėdo ir ėmė laižyti garstyčia" 
norėdamas atsikratyti nemalonaus perštė
jimo...

Juokai juokais, tačiau, panagrinėję Ru
sijos politiką, matysime, kad jie daug kar 
tų vakarams patepė grastyęių ir vis su pa 
sisekimu.

Žinomas JAV žurnalistas Lipmanas ne
seniai pastebėjo, kad JAV pastąrajį de
šimtmetį nieko nedarė tarptautinėje plot
mėje savo iniciatyva. Viskas buvo daroma 
rusų prievarta.

Rusai sukėlė karą Korėjoj — Amerika 
buvo priversta ginkluotis; Rusai suorgani
zavo Berlyno blokadą — Amerika turėjo 
tvirtintis Europoje; Rusai padiktavo šal
tąjį karą — buvo šaltas karas, o kai rusai 
sublefavo „sušvelninimą“, paskleidė „Že- 
nevinę dvasią“ — vakarai galvotrūkčiais 
šį pasiūlymą priėmė už tikrą pinigą. Ūmai 
Molotovas „sukietėjo“ per paskutiniąją 
konferenciją Ženevoje — vakarai vėl pra 
dėjo nedrąsiai kalbėti, kad su komunis
tais švelnumu nieko nepasieksi.

žodžiu — rusai tampo virvutes, gi va
karai šoka. Vakarai nė vieno karto po ka
ro nebuvo į savo rankas paėmę iniciaty
vos tarptautinėje politikoje.

Šiuo metu Maskva lyg ir „nusisuka“ 
nuo Europos, „užtardama“ Artimuosius 
Rytus. Ten taip pat vakarai visiškai ne
pasiruošę jos pragaištingai veiklai. Įvy
kiai Indijoje naujas vakarams garstyčių 
patepimas.

Blaivesnioji vakarų spauda vis dažniau 
ir dažniau pasisako už savarankišką vaka 
rų politiką, už tvirtą, apgalvotą, griežtą, 
nuoseklų planą, pirmoje eilėje nukreiptą 
į žmonijos išlaisvinimą, o tik tada į efek
tyvų jos gerovės kėlimą.

Kol anoje pusėje geležinės uždangos 
viešpatauja vienos partijos teroras, kol ru 
sai laiko pavergę pusę Europos, kol jų 
ekonominis gyvenimas paremtas vergų 
darbu, kalbėti apie civilizacijos pažangą, 
kalbėti apie „gerus santykius“ su barba
ru, yra garstyčių tepimas patiems sau...

Martynas Marcelis

BRAZILIJA
Pasaulinė foto paroda. Rio de Janeiro 

Brazilijos un-to inžinerijos mokyklos rū
muose buvo atidaryta Exposicao Fotogra- 
fica Documental Do Mūndo, vaizduojanti 
pasaulio gyvenimą dokumentinėmis foto
grafijomis. Parodą atidarė Olandijos ara
bas. Shurman. Atidaryme dalyvavo taip 
pat Lietuvos atstovas Dr. F. Meieris. Pa
rodoje dalyvauja visos Amerikos respub
likos, be to, Ispanija, Olandija, D. Britani- 
pa, Lietuva, Šveicarija, Danija Lenkija, Ja 
ponija, Kinija ir Izraelis. Parodą suorgani 
zavo pasižymėjęs Kolumbijos žurnalistas 
Julio CasUimas. Paroda pasižymi ekspo
natų gausumu ir plačia apimtimi. Lietuvos 
pasiuntinybė Rio de Janeire parodai įteikė 
būdingiausius Lietuvos ir lietuvių tautos 
gyvenimo vaizdus, iš kurių apie pusę skir
ta Vilniui ir jo meno turtams atažymėti. 
Kitos fotografijos vaizduoja lietuviško sti 
liaus kryžius, žmonių tipus, sodybas, dar
bus etc. Japonija pateikė dvi nepaprastai 
dideles gamtovaizdžių nuotraukas — dvie
jų metrų ilgumo ir vieno metro augštumo 
ištisame popieriuje. Nicaragua skyriuje 
viena fotografija vaizduoja žmogaus pėd
sakus, išlikusius lavoje prieš 6.000 metų. 
Retų nuotraukų davė taip pat Ispanija, Či
lė, Brazilija ir kt. Prie Aušros Vartų Die
vo Motinos paveikslo pažymėta, jog tai 
16 a. kūrinys, esąs Vilniuje, Lietuvos sos
tinėje, o ši Madona yra Lietuvos globėja.

ŽIEMA ARTĖJA — APSIKLOKITE 
ŠILTAIS PATALAIS

Parduodame patalus iš žąsų plunksnų 
su pūkų priemaišų.

Patalų kainos pagal plunksnų rūšį.
Baltų plunksnų su pūkų priemaišų sva

ras— 12 ši. 6 d., 15 ši., 17 ši. 6 d. ir pil
kų — 10 ši.

Inpilams medžiaga raudona bavariška 
13 ši. 6 d. jardas (160 cm. pločio). Medžia
ga užvalkalams bavariška 10 ši. 6 d. jar
das (160 cm. pločio). /

Dėl informacijų prašoma rašyti:
Mr. BOLESLAW VOLINSKI

49, Chapeltown Rd., Leeds 7.
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MARGAS PASAULIS
Genys margas, pasaulis dar margesnis, 

sako mūsų senas priežodis. Gyvenimas 
trumpas, skundžiasi žmogus, bet ir per tas 
kelias dešimtis metų kaikas išgyvena tiek 
daug, kad galima būtų prirašyti tomus. 
. Dabar pažvelkime į tą margąjį pasaulį. 

Kaip dažnai keistas jis atrodo mums, bū
dingos kultūros ir ‘ savitų tradicijų žmo
nėms, ir kokių smalsių, net nepatikėtinų 
dalykų jame tolydžio atsitinka.

Neseniai šiame laikraštyje buvome ra
šę apie Prancūzijos kariuomenės dalinių 
streiką, o štai Ahmedabade, Indijoje, šim
to šventyklų dvasininkai susiorganizavo į 
profsąjungą, kurios tikslas bus kovoti dėl 
didesnių atlyginimų ir ilgesnių atostogų. 
Išeina, kad ir melstis jiems ne taip jau 
lengvas darbas. Vadinasi, galima bus ti
kėtis ir jų streiko.

Vienam sargybiniui Amerikoje šuo įkan 
do į blauzdą. Paprastai, tokie dalykai pa
vojingi žmogaus sveikatai, tačiau šį kartą 
lazda atsigręžė antruoju galu — užpulta
jam nieko neatsitiko, o šuo padvėsė.

Nors amerikiečiai ir laikomi moderniais 
žmonėmis, tačiau nuo prietarų ir jie nėra 
laisvi. New Yorke, pavyzdžiui, nėra n.

BRADFORDE
Moterų ir vyrų ranko darbo eilutės ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Turime geriausios „Crombie“ me
džiagos!

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos.

JOHN GAY
25, Manchester Road

BRADFORD

vieno pastato, kurs turėtų augštą Nr. 13, 
nors dangoraižių ten priaugę kaip grybų. 
Ta velnio tuzino skaitlinė paprastai pralei 
džiama numeruojant: 10, 11, 12, 14 ir t.t.

Toje pačioje Amerikoje, Vašingtone, vie 
nas kalinys buvo pabėgęs iš kalėjimo, bet 
netrukus pats pasidavė policijai. Pasiro
dė, kad jis buvo užmiršęs savo kameroje 
piliules nuo širdies ligos, o be to vaisto jis 
negalėjo greit bėgti.

Vienas meteorologijos specialistas Japo 
nijoje tyrė teatrų temperatūrą ir paskelbė 
išdavas, kad salėje dviem laipsniais pasi
daro karščiau kiekvieną kartą, kai sceno
je pasirodo grupė merginų ir pradeda šok 
ti judrius šokius.

Retas dalykas atsitiko Pietų Afrikoje, 
Natale. Ten mirė viena juodaodė 12-kos 
metų mergaitė. Ketvirtą dieną, besiren
giant ją laidoti, lavonėlis sujudo karste 
ir pradėjo belstis. ŽmOnės išgirdo, atidarė 
karstą, ir mergaitė atsisėdo. Gydytojai pa
tvirtino, kad ji tikrai buvo mirusi. Prisi
kėlusieji papasakojo, kad per tą laiką 
ilpusi į augštus kalnus ir bridusi per pla
čias upes,; labai "pavargusi ir išalkusi.

darė miss Claudie Hamilton'aitė, iškelda
ma teisme bylą New Yorko firmai Gla
mor Shops, pardavusiai jai maudymosi 
kostiumą, reikalaudama 20.000 dolerių už 
„psichinį jos asmens įžeidimą“. Gi tas 
„psichinis įžeidimas“ pasidarė todėl, kad 
vos jai spėjus jūroje sušlapinti kostiumą, 
jis liko visiškai permatomas.

Šią savaitę vienas airis pradės kalbėti, 
kalbėti, kalbėti. Jis yra pasiryžęs kalbėti 
133 valandas ir tokiu būdu sumušti rekor 
dą vieno ruso, kurs iškalbėjo be perstojo 
131 valandą. Užsispyrėlis keistuolis tas 
šešias dienas mis tik skystais valgiais ir 
vaisių sunkomis.

TAI, KO PRIEŠ KALĖDAS REIKĖJO
Gera dovana anglams — bičiuliams 

LITHUANIA THROUGH THE AGES. Pui 
kios iliustracijos. Kietais apdarais, — 25 ši.

VAIKAMS nauja Alės Rūtos iliustruota 
knyga „NUNEŠK, UPELI, ŽĄSŲ VAR
GUS“ — tik 8 ši. Viršelis spalvuotas.

SAU — J. Švaisto — KNYGNEŠIŲ PĖD 
SAKAIS — 16 ši. Kietais apdarais, sko
ningai išleista.

Savaitės bėgyje užsisakę liet, plokšteles, 
dar prieš Kalėdas suspės jas gauti. Rašy
ti: D. Daunoraitė, 49, Thornton A v. ten
don W.4.

IŠNUOMUOJAM1 KAMBARIAI

Viengubi, apibalduoti — 30 ši., dvigubi 
_ . 50 ši. Victoria Park, Hackney. Kreip
tis: Accomodation Bureau, 157, High Hol- 
born W.C.l. Telf. CHA 7717.
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| GERIAUSIAS, SVEIKIAUSIAS IR | 
ŠVARIAUSIAS

= angliško ir konitinentalinio maisto =
| pasirinkimas E
į tik lietuviškose krautuvėse f

| Baltic Stores |
I Z. JURAS • J. LIŪDŽIUS |
| 421, Hackney Rd. E.2.
Š 146, Holland Park Ave. W.ll, š
| 20, Ridley Rd. E.8.
= Maistas pristatomas į namus ir is- = 
= siunčiami užsakymai iš
g 421, Hackney Rd. E.2. Telf. SHO 8734 | 
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15 metų kai okupantas įsiveržė į Lietuvą ir 15 
metų kai

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“
veda kovą už Lietuvos laisvę,—todėl skaitykite 

„NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“,
kuri dabar spausdina Lietuvos Krašto Apsau
gos ministerio pulk. K. Žuko atsiminimus apie 
Lietuvos atsikūrimą.
Prenumerata: 6 doleriai metams.
Adresas: 7722 George St., Ville Lasalle, 

Montreal 32. Canada.
Užsakyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton Av. London, W.4.
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