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NAUJOS ŪKINĖS
(ELTA) Visoje okupuotoje Lietuvoje 

plačia banga „svarstomos“, „nagrinėja-

P SefdtfnfoS DIENOS ~~|
mos“ Sovietų Sąjungos kompartijos centro 
komiteto ir ministerių tarybos paskelbtos 
„tezės“ apie pramonės ir statybos pertvar
kymus. Nors asmens kultas oficialiai Sovie 
tuose ir panaikintas, bet tos naujos refor
mos pačių sovietinių laikraščių vadinamos 
„Chruščiovo tezėmis“.

Tų tezių įgyvendinimas palies ir Lietu
vos ūkį, o taip pat gyventojus. Pravartu 
su jomis arčiau susipažinti.

Tezės padalintos j 6 skyrius. Pirmame 
skyriuje svarstomi bendri, daugiau teore
tiniai „ūkinės statybos valdymo princi
pai“ ir „kai kurie Sovietų Sąjungos vysty
mosi rezultatai“.

Antrame, skyriuje svarstomi jau konkre
tesni klausimai, būtent, būdai tobulinti 
liaudies ūkio augimo ir pramonės bei sta
tybos valdymo organizacines formas. Pa
žymima, kad dabar Sovietų Sąjungoje esą 
daugiau kaip 200 tūkstančių valstybinių 
pramonės įmonių ir daugiau kaip 100 tūks 
tančių statybinių įmonių. Jos visos išdėsty
tos įvairiuose rajonuose ir esą joms iš cent 
ro sunku vadovauti. Tų įmonių valdymo 
formos esančios jau pasenusios ir reikią 
naujų, pereinant prie lankstesnių, kurias 
įdiegus būtų geriau atsižvelgiama J atski
rų sričių, kraštų, respublikų ypatybes. Tai 
padėsią pašalinti „'daug trūkumų, kurių 
yra esant dabartinėms pramonės ir staty
bos valdymo formoms“. Stambus trūku
mas esąs „žinybiniai barjerai“, kurie kliu
dą išspręsti daugelį labai svarbių liaudies 
ūkio klausimų. Kaipo pavyzdį tezės mini 
traktorių gamybą, kur esą be reikalo iš- 
eikvojamos lėšos ir gamybinės medžiagos 
tik „dėl žinybinių ginčų tarp ministerijų".

Viena ministerija nežino ką daro kita
Dėl to žinybinio atsiribojimo susilpnėja, 

o neretai ir sutrinka normalūs gamybiniai 
ryšiai tarp įvairių pramonės šakų įmo
nių, esančių tame pačiame ūkiniame rajo
ne. Gamybos ir statybos planai esą kiek
vienoje ministerijoje parengiami neatsi
žvelgiant i tai, kas darosi kitose ministeri
jose, neatsižvelgiant į atskirų rajonų ypa
tingumus, nedalyvaujant vietiniams dar
buotojams. Didelė žala esą ir tai, kad sta
tybos vykdomos daugybės įvairių ministe
rijų pagrečiui. Pvz., Čeliabinsko srityje 
statybos darbus vykdo 182 statybos monta 
vimo organizacijos, priklausančios 25 mi
nisterijoms ir žinyboms. Sverdlovske, Kuz 
baso gatvėje 8 namus stato septynios įvai
rios ministerijos. Visa tai statybas padaro 
neracionalėmis. Pramonės gaminiai kar-

DBLS DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO KOMISUOS PRANEŠIMAS

VISIEMS SKYRIAMS IR NARIAMS

Gegužės mėn. 4 d. posėdžiavo DBLS De
šimtmečio Minėjimo Komisija ir, dalyvau
jant DBLS pirmininkui M. Bajorinui, ap
svarstė aktualius reikalus ryšium su besi
artinančiu DBLS dešimtmečio minėjimu, 
kuris, kaip žinoma. įvyksta Sekminių I die 
ną, birželio 9 d., Lietuvių Sodyboje, Head- 
ley Parke. Šiame posėdyje buvo padaryti 
svarbūs nutarimai, kurie čia skelbiami vi
soms DBLS skyrių valdyboms, nariams ir 
svečiams, vykstantiems į minėjimą.
1. Registracijos mokestis panaikintas

Atsižvelgdama į nuotaikas DBLS sky
riuose ir į visos eilės skyrių valdybų pa
reikštas nuomones, Dešimtmečio Komisi
ja nutarė visiškai panaikinti privalomą re
gistracijos mokestį, kuris buvo numato
mas imti iš visų minėjimo dalyvių. Visi su
pranta, kad padaryti tokį nutarimą buvo 
didelė rizika, bet negalima neklausyti žmo 
nių balso arba veikti prieš žymios narių 
daugumos valią. Komisija tačiau tikisi, 
kad ir minėjimo dalyviai supras, jog išlai
das reikės padengti, ir todėl visus kviečia 
laisva auka, kiek kas gali, prisidėti prie 
DBLS dešimtmečio minėjimo finansinio pa 
lengvinimo. Tokia auka niekam nėra priva 
loma, bet yra tik mūsų visų geros valios 
bei solidarumo pasireiškimas.

Ryšium su registracijos mokesčio panai
kinimu, Coventrio, Wolverhamptono ir kai 
kurie kiti skyriai iškėlė mintį suruošti di
delę loteriją, ir jie pažadėjo prisidėti ver
tingais fantais. Dešimtmečio Komisija nu
tarė tokią loteriją suruošti per minėjimą, 
baliaus-koncerto metu. Todėl, jei kas ga
li, kviečiami paaukoti fantų, kuriuos ligi 
birželio mėn. 1 d. reikia atsiųsti į Lietu
vių Namus Londone, pažymint, kad jie ski 
riami dešimtmečio loterijai.

Komisijos iždininkas V. Akelaitis susi
sieks su tais skyriais ir nariais, kurie jau 
yra grąžinę registracijos lapus su pini
gais. DBLS skyriai prašomi pas save turi
muosius registracijos lapus grąžinti D. Ko
misijos iždininkui V. Akelaičiui, o tain pat 
grąžinti užsiregistravusiems asmenims jų 
įmokėtąjį registracijos mokestį.
2. Vaidinimas „Mokyklos Draugai“

Kaip žinoma, DBLS dešimtmečio išva

REFORMOS IR KAS UŽ JŲ SLYPI
tais pervežinėjami tūkstančius kilometrų rybos“ (sovnarkomai), tuomet atkrisiąs 
priešpriešiais (iš vienos vietos į kitą ir at- reikalas turėti lygiagrečiai sąjungines ir
gal).

Masinis specialistų ir tarnautojų 
perkeldinimas į dirbtuves

Jau anksčiau buvo pakartotinų žinių iš 
Lietuvos, kad ten metai iš metų didokas 
skaičius įstaigų tarnautojų perkeldinami į 
dirbtuves, ar išvaromi „į laukus“ (kolcho
zus, sovchozus), nekalbant apie tas mases 
jaunų žmonių, kurie iš Lietuvos buvo iš
vežti į Kazachstaną ir kitas „plėšinines“ 
sritis. Iš Chruščiovo paskelbtų tezių dabar 
paaiškėja, kad Sovietų Sąjungoje „iš viso 
per pastaruosius trejus metus valdymo, pa 
ruošų ir kito negamybinio personalo skai
čius buvo sumažintas daugiau kaip 900 
tūkstančių žmonių, iš jų žymi dalis perkel 
ta į gamybą. Bet ūkio valdymo aparatas 
vis dar tebėra griozdiškas“. Tad ateityje 
numatoma dar daugiau žmonių perkelti iš 
valdymo aparato į įmones ir statybas. Mi
nisterijos dar ir dabar esančios apsikai
šiusios įvairiausio pavidalo biurokratija. 
„Dėl griozdiškos ministerijų struktūros, 
įmonių keliamieji klausimai sprendžiami 
ilgą laiką per daugelį pakopų ir instanci
jų“. Ir toliau. „Kiekviena ministerija ir ži 
nyba turi savo didelį tiekimo ir realizavi
mo aparatą. Tiekimo organizacijų tinklas 
yra gromėzdiškas ir brangiai kaštuoja“. 
Nepaisant to, „žaliavos ir medžiagos įmo
nėms bei statyboms neretai tiekiamos ne
taiku ir ne pilnutinai. Dėl to apsunkina
mas įmonių ir statybų darbas, sukrinka 
ritmingumas, kartais stovinėja darbinin
kai ir įrengimai, susikaupia ir įšąla žymios 
materialinės vertybės vienose įmonėse, o 
kitose jų stinga“. Tad ir susidarąs reika
las ateityje gamybai vadovauti labiau iš 
vietos.

Atsakomybė respublikos, o nauda 
Maskvai

Trečias tezių skyrius liečia pramonės ir 
statybos valdymo organus atskirose res
publikose, kraštuose ir srityse. Čia dėsto
ma, kad turi būti pereinama prie naujų 
valdymo, pagal teritorinį principą, formų. 
Cituojamas Leninas, kad „senosios vals
tybės aparatui yra lemta mirti, o aukščiau 
siosios liaudies ūkio tarybos tipo aparatui 
yra lemta augti“. Naujoji valdymo forma 
suteiksianti „dideles teises respublikų, 
kraštų ir sričių tarybinėms, partinėms, ūki 
nėms ir profsąjunginėms organizacijoms, 
padidina jų atsakomybę už ūkio vysty
mą...“ Jeigu bus pripažinta tikslinga (!), 
bus įsteigtos teritorinės „Liaudies ūkio ta-

karėse, birželio mėn. 8 d., šeštadienį, Lon
dono „Vaidila“ Londone ruošia vaidinimą 
-komediją „Mokyklos Draugai“. Jeigu ku
rie skyriai atvyktų į šį vaidinimą, prašomi 
galimai greičiau apie tai pranešti DBLS 
Valdybai, nes salėje yra ribotas vietų skai
čius ir todėl reikia iš skyrių atvykstan
tiems bilietus rezervuotis iš anksto.

Taip pat DBLS Valdybai reikia kuo grei 
čiau žinoti skaičių asmenų, kurie būtų rei
kalingi nakvynės Londone, kad norintiems 
nakvynę būtų galima laiku parūpinti.
3. Kryžiaus-Rūpintojėlio statymas

Inž. Arch. A. Daugino suprojektuotasis 
Kryžius šiuo metu daromas A. Jankūno 
medžio įmonėje, patį Rūpintojėlį meniškai 
išdrožinėja V. Jokūbaitis, Dešimtmečio Ko
misijos narys inž. R. Baublys rūpinasi Kry 
žiaus-Rūpintojėlio pastatymu Lietuvių So
dyboje, Komisijos narys kun. P. Dauknys 
veda aukų vajų, kuris yra sėkmingas ir pa 
rodo šiame krašte gyvenančios lietuvių vi
suomenės patriotiškumą ir bendrojo reika
lo gilų supratimą.
4. Skaitymų knyga-chrestomatija

Rašytojas K. Barėnas baigė redaguoti 
DBLS dešimtmečio proga leidžiamąją lie
tuviškam jaunimui skaitymų knygą-chres- 
tomatiją, kurią, sudarys du tomai. Šiuo me 
tu „Nidos“ spaustuvė knygą jau renka, ir 
ji bus platinama Nidos Knygų Klubo, ku
ris mano I-jį tomą išleisti apie liepos — 
rugpiūčio mėnesį.
5. Visi į Lietuvių Sodybą!

Pagrindinius DBLS dešimtmečio minėji 
mo pasiruošimus varant prie galo, D. Ko
misija dar kartą kreipiasi į visas DBLS 
skyrių valdybas, narius ir nenarius, kvies
dama visus kuo gausiausiai susirinkti Lie 
tuvių Sodyboje Sekminių I dieną. Iškilmė'’ 
prasidės pamaldomis 11 valandą. Skyritj 
valdybos kviečiamos organizuoti gausias 
ekskursijas, kad . mes Lietuvių Sodyboje, 
savo žemėje, pasirodytume kaip viena, or
ganizuota, kultūringa, dėl savo tautos lais 
vės kovojanti šeima. Juo labiau svarbu, 
kad iškilmės, numatoma, bus perduodamos 
per britų televiziją ir Amerikos Balso ban
gomis Į Pavergtąją Tėvynę.

DBLS Dešimtmečio Minėjimo Komisija: 
J. Senkus, kun. P. Dauknys, inž. R. Baub
lys, F. Neveravičius, V. Akelaitis.

respublikines ministerijas, kurių žinioje 
yra pramonė ir statyba. Tokiu būdu bus 
pereinama prie liaudies ūkio tarybų atski 
ruošė ekonominiuose ir administraciniuo
se rajonuose. Nesą reikalo turėti liaudies 
ūkio tarybas visose respublikose, srityse, 
ar autonom. kraštuose. Iš to skyriaus toli- 
limesnių dėstymų aiškėja, kad, nepaisant 
visų numatytųjų reformų, ir ateityje pra
monė bus skirstoma į sąjunginę, respubli
kinę ir vietinę. Kitaip tariant, jei, pvz., 
Lietuvoje kuri nors pramonės ar šiaip ga
mybos sritis bus rasta pakankamai nau
dinga Maskvai, tai jos gaminių vertė ir nu 
plauks į Maskvos centrų iždą, paliekant 
gamybiniam kraštui, šiuo atveju Lietuvai, 
tik trupinius.

Viena ranka duoda, kita atima
Liaudies ūkio tarybų uždaviniai būsią: 

— „parengti ir įgyvendinti perspektyvi
nius ir einamuosius gamybos planus, pa
rengti įmonių specializavimo planus, garny 
bos kooperavimo ir žaliavų bei pusfabri
kačių savitarpio tiekimo tiek administra
cinio rajono viduje, tiek į kitas sritis ir 
respublikas planus, sudaryti ir įgyvendin
ti materialinio-techninio aprūpinimo pla
nus“. Liaudies ūkio tarybos turėsiančios 
operatyviai spręsti tos srities arba respub 
likos pramonės ir statybos vystymo uždavi 
nius, „vadovaudamosi bendrais valstybės 
interesais“. Tikslinga būsią prie Liaudies 
ūkio tarybos sudaryti dar techninę-ekono- 
minę tarybą, susidedančią iš specialistų, 
darbo pirmūnų, partinių bei profsąjungi
nių atstovų. Kitaip tariant, bus mažina
mas ministerijų ir kitų įstaigų tarnautojų 
skaičius, bet už tai atsiras vėl naujos įstai
gos.

Toliau dėstoma: „Vietinės pramonės val
dymą galima būtų visiškai sutelkti vieti
nių tarybinių organų rankose“. Bet čia tu
rima galvoje grynai vietinės reikšmės įmo 
nės ir įmonėlės. Ir tyčia dar pabrėžia: 
„...Būtų netikslinga šiuo metu vadovavi
mą pramonei ir statybai visiškai perduoti 
vietinėms darbų žmonių deputatų tary
boms kraštuose, srityse ir autonominėse 
respublikose“.

Žinant, kad vietinės deputatų tarybos 
nieko negali daryti be centrinių įstaigų su
tikimo, galima suprasti, kad tų tarybų 
vaidmuo „valdant“, kad ir mažos reikšmės 
įmones, bus menkas. Iš to matyti, kaip silp 
nai pagrįstas nuolatinis komunistų teigi
mas, girdi, Sovietų valdomame krašte visi 
turtai, visos gamybos šakos esą pačių dar
bo žmonių rankose. Net ir naujausios 
Chruščiovo tezės tai paneigia. Jos yra pil
nos prieštaravimų. Iš vienos pusės lyg ir 
siaurinama centrinių įstaigų kompetenci
ja, iš kitos pusės, kaip pabrėžiama tezių 
ketvirtajame skyriuje, „toks pertvarkymas 
pareikalaus toliau stiprinti TSRS valsty
binę plano komisiją“. Kitaip tariant, centri 
nis planavimas lieka ir ateityje. Taigi, gal 
ir paleis truputį vadeles, bet ne taip daug, 
kad centriniams Maskvos planams kenktų. 
To paties skyriaus kitoje pastraipoje tatai 
jau nedviprasmiškai aiškiai pasakyta: 
.... Valstybinė plano komisija turi užkirsti 
kelią autarkijos, vietininkiškumo pasireiš
kimams, kad atitinkamo rajono interesai 
nebūtų priešpastatomi visos valstybės in
teresams“. Valst. plano komisija turėsianti 
„koreguoti“ vietinių liaudies ūkio tarybų 
planus, „paskirstyti“ gamybos jėgas ir 
pan. žodžiu, vietinės ūkio tarybos galės 
prakaituoti sudarinėjant savo planus, vy
riausioji planavimo komisija Maskvoje vis 
vien gali viską „perkoreguoti“.

Jau šaukia į kovą prieš autonomistus
Ryškus prieštaravimas tarp vienų tezių 

punktų ir kitų matosi taip pat ir toje da
lyje, kur dėstoma apie finansinę pramonės 
vadovavimo reformos pusę. „Pertvarkius 
pramonės ir statybos valdymą pagal teri
torinį principą, neturi sumažėti lėšų san
kaupos, kad nebūtų prarasti ypač svarbūs 
liaudies ūkio tolesnio vystymo šaltiniai. 
Socialistinės sankaupos turi būti skirsto
mos vadovaujantis visos valstybės intere
sais ir visų pirma pagal svarbiausias liau 
dies ūkio kryptis. Čia reikia turėti galvoje, 
kad eilę atvejų sankaupos gali būti suda
romos vienose respublikose, o valstybės 
poreikis vystyti ūkį — kitose respublikose. 
Jeigu šiuo klausimu bus susilpnintas cen
tralizuotas vadovavimas, tai lėšos gali būti 
atskaidytos.'..“ Apie tų reformų dvipras
miškumą liudija kad ir toks sakinys: 
„Esant naujai pramonės ir statybos valdy
mo struktūrai, liaudies ūkio materialinį- 
technikinį aprūpinimą tikslinga organizuo
ti pagal teritorinį principą, laikantis cen
tralizuoto, planingo materialinių išteklių 
paskirstymo“. Įmonių aprūpinimu turės 
rūpintis atskiros respublikos, kraštai, sri
tys, o pagamintų gėrybių paskirstymas 
bus centralizuotas iš Maskvos.

Reformos dar neįgyvendintos, o Chruš-

PRIEšINGI CHRUŠČIOVO PLANUI
Chruščiovo paruoštasis planas sovietų 

ekonominiam gyvenimui, ypač visokiems 
lygiagretumams pertvarkyti susilaukė 
smarkios kritikos. Kritikams buvo ne
kliudyta tam pasinaudoti laikraščių pusla
piais, ir būdinga, kad iš pasisakiusiųjų nie 
kas neparėmė Chruščiovo.

Kitą savaitę turėtų jau susirinkti aukš
čiausioji taryba to plano priimti.

APDOVANOTA NINA PONOMAREVA
Savo metu su rusų atletais buvusi Didž. 

Britanijoje ir teista smulkioje, bet plačiai 
išgarsėjusioje byloje dėl 5 skrybėlaičių 
Nina Ponomareva dabar už sportinius nuo 
pelnus apdovanota raudonosios darbo vė
liavos ordinu.

čiovas jau šaukia į kovą prieš tuos, kurie 
tų reformų priedanga vietose norėsią puo
selėti „autarkijos tendencijas“ ir siekti 
„statyti uždarą ūkį rajono viduje“. Šios 
tendencijos „gali pasireikšti mėginimais 
vystyti savą žaliavų bazę telkiniuose“ ar
ba gaminti pas save tai, kas kituose rajo
nuose gaminama naudingiau ir pan. „To
kių žalingų vietininkiškų tendencijų, prieš 
taraujančių visos valstybės interesams, at
skleidimas ir kova prieš jas turi būti nuo
latinio partinių, tarybinių, ūkinių ir prof
sąjunginių organų dėmesio centre“. Reikią 
„užkirsti kelią visokiems mėginimams nau 
doti lėšas uždaram ūkiui atskiruose rajo
nuose sukurti, bendrų valstybinių intere
sų nenaudai“. Čia jau aiškiai pasakyta, 
kad taip garsiai skelbiamas „suteikimas 
respublikoms ir vietinėms taryboms dau
giau teisių“ yra tik pilstymas vandens iš 
kiauro indo į skylėtą. Be to, įsakmiai pa
brėžiama, kad ateityje turės būti sustip
rinta valstybės kontrolė, kuri vietose seks, 
ar nenukrypstama nuo Maskvos įsakymų.

Kiek praktiškos reikšmės gali turėti te
zių penktame skyriuje numatytas aukštų
jų ir vidurinių mokyklų išdėstymas respub 
likose. Numatoma perkelti specialias mo
kyklas į tuos rajonus, kur yra daugiau ati
tinkamos pramonės šakų. Panašiai būsią 
daroma ir su tyrimų institutais, kurie iki 
šiol taip pat koncentravosi keliuose did
miesčiuose. . . -

Ir šitame skyriuje dar kartą pabrėžia
mas visų respublikų ūkio planų centrali
zavimas.

šeštame tezių skyriuje numatoma padi
dinti profsąjungų vaidmenį, pabrėžiant, 
kad jos turi būti komunizmo mokykla. 
Joms priskiriami uždaviniai gerokai ski
riasi nuo laisvojo Vakarų pasaulio profsą
jungų siekių ginti dirbančiųjų interesus. 
Sovietuose profsąjungų darbuotojams pri
skiriamos maždaug darbo varovų parei
gos, kas ryškėja ir iš paskelbtųjų Chruš
čiovo tezių. Profsąjungose dabar esą 45 
milijonai narių. (Tarp kitko tai reiškia, 
kad ne visi dirbantieji yra profsąjungose).

Visas reformas lemia karinė baimė
Gale paryškinamas uždavinys ir toliau 

stiprinti sunkiąją pramonę. Esą „negalima 
leisti primityviai aiškinti sunkiosios ir 
lengvosios pramonės vaidmenį bei savitar
pio ryšį ir žalingai priešpastatyti šias ša
kas vieną kitai“. Sovietų Sąjungos gyven
tojai, žinoma, laukė iš Chruščiovo tezių 
ko l&to, būtent, kad daugiau būtų gamina
ma plataus vartojimo prekių, kad žmonės 
galėtų bent kiek geriau gyventi.

Kodėl taip įsakmiai pabrėžiamas sunkio
sios pramonės pirmumas prieš lengvąją, ga 
Įima suprasti iš tokio teigimo: „Linija vi
sų pirma vystyti sunkiąją industriją taip 
pat įgalins užtikrinti šalies liaudies ūkio 
aprūpinimą priešakine technika, įgalins 
laikyti TSRS gynybinį pajėgumą aukšta
me lygyje“. Čia atvirai pasakyta tikroji 
priežastis. Nori tęsti ginklavimąsi, tai ir 
reikia toliau stiprinti sunkiąją pramonę, 
nepaisant to, kad gyventojai ir toliau turės 
vargingai gyventi.

Dar daugiau, ši visa ūkinio vadovavimo 
reforma — pramonės vadovavimo šioks 
toks decentralizavimas — ftin įeina į Mask 
vos pastarųjų metų planus Sovietų Sąjun
gos atskirose dalyse sudaryti kiek savaran 
kius ūkinius vienetus, kurie karo, ir ypač 
atominio karo metu galėtų pajėgti patys 
tvarkytis. Priešui sugriovus svarbiuosius 
centrus, tie atskiri vienetai galėtų dar šiek 
tiek ilgėliau laikytis. Į šitą karinį refor
mų požiūrį nurodo ir šveicarų laikraštis 
„Neue Zuericher Zeitung“, pastebėdamas, 
kad prie dabartinės sovietinės centraliza
cijos, karinio konflikto atveju visas so
vietų ūkis lengvai galėtų būti visiškai pa- 
raližuojamas. Anot laikraščio, Chruščiovo 
paskelbtosios reformos einančios lygiagre
čiai su Sovietų strateginiu ir taktiniu per
sitvarkymu, iššauktu atominio karo grės
mės. Tiesiai tariant, tos ūkio decentrali
zacijos reformos esančios suplanuotos su
sitarime su Sovietų generaliniu štabu.

NUSIGINKLAVIMO PLANUS 
BEKEIČIANT

Nusiginklavimo planai vis artėja j gali
mybę. Rusai pastaruoju metu buvo pasiū
lę, kad didieji kraštai — Rusija, Amerika, 
D. Britanija — leistų vieni kitiems iš oro 
žvalgyti tam tikrą dalį savo teritorijos. Va 
kariečiams tas planas tebuvo tik iš dalies 
parankus: pasirodė nepriimtinos teritori
jos. Šiuo metu rusai pasiūlė kitokį žvalgo
mųjų plotų planą. v

KU-KLUX-KLAN DIDŽ. BRITANIJOJ
Pradeda aiškėti, kad Didž. Britanijoje 

plečiasi Ku-Klux-Klan organizacija, kuri 
savo metu buvo itin išgarsėjusi ir dabar 
dar tebėra gyva Amerikos žemyne. Klaus
damas vidaus reikalų ministerį išsamesnių 
žinių apie šią orgnizaciją, parlamento na
rys Brockway pažymėjo, kad jos veikla bū 
sianti čia kovoti prieš spalvotuosius, 
prieš komunistus, žydus ir katalikus.

JORDANUI SIŪLO PASKOLĄ
Neramumus išgyvenančiam Jordanui 

-Amerika pasiūlė tuojau pat suteikti 10 mi
lijonų dolerių paskolą. Atsargumo sumeti
mais amerikiečiai dėl visa ko yra į Beiruto 
uostą'pasiuntę laivyno dalinių. O rusai įs
pėjo Vakarų valstybes, Izraelį ir Iraką ne
sikišti į Jordano reikalus.

„LE MONDE“ PAMINĖJO LIET. DIPL. 
ŠEFO MIN. S. LOZORAIČIO PROTESTĄ

Prancūzų laikraštis „Le Monde“ 1957 m. 
balandžio 28-29 d. laidoje atsispausdino ži
nią, kad buvęs Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Lozoraitis kreipėsi protesto raš
tu į Tarpparlamentarinės Unijos pirminin
ką dėl J. Paleckio dalyvavimo Unijos po
sėdžiuose Nicoje. Toliau laikraštis persi
spausdino visą antrąją ir kartu pačią di
džiąją ir esminę min. S. Lozoraičio protes
to pastraipą.

ĮSPĖJIMAS KINIJOS GYVENTOJAMS
Pekino radijas įspėjo šiaurės Kinijos gy

ventojus dėl radioaktyvumo pavojų. Vai
sius ir daržoves liepiama plauti karštu 
vandeniu, o atsargas jų , slėpti rūsyje, už
dangstyti šulinius. Tas įspėjimas, kaip spė 
jama, turi glaudaus ryšio su sovietų Sibire 
sprogdintomis keliomis bombomis.

TRAUKIA ATSAKOMYBĖN UŽ 
PASISAVINIMĄ MUSOLINIO TURTŲ

Italijoje 35 asmenys patraukti teisman 
už nudanginimą Musolinio turtų — 88 sva
rų lydyto aukso, brangenybių, pinigų ir 
svarbių dokumentų. Tuos turtus vežė vo
kiečiai į saugią vietą. Dalinys buvo sulai
kytas, su juo važiavęs Musolinis nužudy
tas, o turtai dingo. Visą nužudymo ir api
plėšimo operaciją atliko komunistinis ita
lų partizanų dalinys. Dabar byloje vyriau
siu kaltinamuoju pašauktas komunistas 
Gorreri, italų parlamento narys komunis
tas, įtariamas, be kita ko, įsakęs nužudyti 
dvi visą įvykį mačiusias moteris.

NAUJAS AUSTRIJOS PREZIDENTAS
Naujuoju Austrijos prezidentu šešeriems 

metams išrinktas Dr. Adolf Schaerf, buvęs 
vicekancleris ir socialistų partijos pirmi
ninkas. Jis yra 67 m. amžiaus.

MARS. ŽUKOVO KALBA
Gegužės 1 d. proga marš. Žukovas pasa

kė kalbą, kurioje tvirtino, kad Vakarai bi
jo vis labiau augančio Azijos ir Afrikos 
tautų laisvės judėjimo, dėl to atmetę rusų 
siūlymą nusiginkluoti ir nebegaminti ato
minių ir vandenilio bombų. Sovietai kovo
ję už taiką, demokratiją, socializmą ir tau 
tinę nepriklausomybę ir ginkluojąs! Spalio 
revoliucijos laimėjimams ginti.

KADARAS TAIP PAT PASAKĖ KALBĄ
Vengrų Kadaras taip pat pasakė gegužės 

pirmosios kalbą, kurioje pažymėjo, kad so 
vietų kariuomenė bus Vengrijoje tol, kol 
„imperialistų daliniai bus vakarų Europo
je“, kol Vakarų Vokietijoje bus „tūkstan
čiai ginkluotų Hothy'o fašistų“ ir kol „Hit
lerio žvėrys bus ginkluojami atominėmis 
bombomis“.

mirė sen. McCarthy
Gegužės 2 d. mirė Amerikos senatorius 

Joseph Raymond McCarthy, ne tik savo 
krašte, bet ir kitur plačiai buvęs žinomas 
dėl savo reikštosios kritikos vyriausybei, 
ypač demokratų valdymo laikais. Respubli 
konų laikais jis taip pat armijoje ir kitur * 
įžiūrėjo komunistinių tendencijų ar bent 
jų globojimą.

i 
SUVARŽYMAI JORDANE

Jordano vyriausybė uždraudė prokomu
nistinę studentų organizaciją ir keletą kraš 
tutintų laikraščių. Naujieji potvarkiai taip 
pat žada pašalinti politikuojančius valdi
ninkus.
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VARGO MOKYKLA
Lietuviams gerai žinoma Petro Rimšos 

skulptūra: Vargo Mokykla. Sėdi kaimietė 
prie verptuvo, šalia jos maža mergaitė ant 
keliu laiko atdarą knygą, mokosi lietuviš
kai skaityti. Visa tai daroma slaptai, nes 
tai buvo spaudos draudimo laikais. Seniai 
tai buvo, dar devynioliktajame amžiuje. 
Bet mes visi gerai pažįstam šį vaizdą, tar
tum patys būtume gyvenę tuo laiku. Bet 
ačiū Dievui tie laikai praėjo. Po 1904 m. 
Lietuvoje vėl atsirado lietuviškų knygų ir 
mokyklų, ir daug kas galvojo, kad Vargo 
Mokykla jau perėjo į istoriją, kad tai nie
kuomet nebepasikartos. Nepriklausomybės 
laikais vėl pradėjo veikti Lietuvos Univer
sitetas, buvo įsteigta Žemės Ūkio Akade
mija, Veterinarijos Institutas, Prekybos 
Institutas, Meno Mokykla ir daug kitų kul 
tūrinių įstaigų.

jų į Vasario 16 gimnaziją, jie lanko vokie
čių mokyklas.

Šitiems padėti neužmiršti savo tėvų kal
bos ir tėvų krašto steigiamos kur galima 
Vargo Mokyklos. Jųjų darbo ir tvarkos 
nuostatų įžangoje pasakyta:

„Vargo Mokyklos steigiamos ten, kur ne 
veikia normalios lietuviškos mokyklos. 
Vargo Mokyklų uždavinys — išauklėti lie
tuvių tremtinių vaikus sąmoningais lietu
viais, kurie ne tik žinotų savo etnografinę 
kilmę, bet ir mylėtų savo tėvynę Lietuvą, 
lietuvių tautą, jos kalbą, dainas, brangin
tų lietuviškus papročius ir mokėtų sude
rinti pagarbą ir meilę savo tautai su jauni 
mą stipriai veikiančia kitų tautų kultūra 
ir civilizacija“.

Vargo Mokyklas organizuoti ir vesti tu
ri teisę kiekvienas lietuvis, tremtinių bend 
ruomenės narys, kad ir nekvalifikuotas 
mokytojas.

Už tai jis gauna mažą atlyginimą, dau
giau simbolinį. Pinigai gaunami iš tarp
tautinės organizacijos, vadinamos Free Eu
rope Citizen's Service.

Paskutiniuoju laiku Vokietijoje veikia 
20 Vargo Mokyklų. Jųjų kursas padalytas 
į tris dalis:

I laipsnis — vaikams nuo 6 ligi 10 metų.
II laipsnis — nuo 10 ligi 14 metų.
III laipsnis — virš 14 metų.
I laipsnio programa numato mokyti lie

tuviškai kalbėti, skaityti, rašyti ir skaičiuo 
ti ir išmokyti savo tikybos maldų. Vaikai 
turi taip pat mokėti Lietuvos Himno žo
džius, žinoti tautinės vėliavos spalvas ir 
valstybinį herbą ir išmokti nemažiau kair 
3 lietuviškas dainas, eilėraščius, liaudie: 
pasakas ir panašiai.

II laipsnio programa numato pagrindi
nes lietuvių kalbos gramatikos žinias, mo
kėjimą parašyti laišką lietuviškai, kai ku
rias žinias iš tikybos, eilėraščius. Čia rei
kia žinoti apie senesniuosius Lietuvos ra
šytojus nuo Donelaičio iki Maironio, išeiti 
suglaustą Lietuvos istorijos ir geografijos 
kursą ir šiaip turėti žinių apie gimtąjį 
kraštą.

III laipsnio programa apima Lietuvos 
istoriją, pradedant XIX amžium iki dabar-

Ir Štai visa tai dabar yra likę tolimoje tinių laikų, kultūrinę tremtinių veiklą, lie- 
Lletuvoje, o mes atsidūrėme tremtyje. Mū- tuvių literatūrą ir meną: rašytojus prade
gu vaikai pradeda po truputį užmiršti gim- dant nuo V. Krėvės, Dr. Vydūną, iki Vai- 
tąją kalbą. Ir vėl Vargo Mokykla yra la- čiūno, Brazdžionio ir kitų (pagal galimybę 
bai aktualus kasdieninio gyvenimo klausi- ir turimąją medžiagą), dailininkus, kaip 
mas. Kas gi atsitiko? Nejaugi vėl sugrįžo Čiurlionis, Varnas, Rimša ir kiti, bei kai 
spaudos draudimo laikai? Nejaugi uždraus kuriuos kompozitorius. Programoje numa- 
ta su valkais lietuviškai kalbėtis? Ne, nie- tytas susipažinimas su liaudies menu: lie
kas neuždrausta. Bet lietuviai gyvena iš- tuviški kryžiai, mezginiai, audiniai, tauti- 
mėtyti tarp kitų tautybių žmonių, tėvai sa- niai drabužiai ir kai kurie klausimai iš šių 
vo kalbos neužmiršta, bet vaikai turi per dienų gyvenimo Lietuvoje ir tremtyje, 
mažą ryšį su jais. Kiek motinų turi gyven- Pereidami iš vieno mokyklos laipsnio į 
ti su vaikais be tėvų, žuvusių kare arija kitiJi mokiniai turi laikyti egzaminus. Ne- 
dingusių be žinios, arba dėl menkos svei- senįai teko dalyvauti vienos Vokietijos 
katos per anksti mirusių. Motina turi dirb vargo Mokyklos III laipsnio egzaminuose, 
ti, kad išlaikytų visą šeimą, vaikai eina į Dvi mergaitės ir 3 berniukai, turintieji 
mokyklą, visą dieną turi reikalo su kitų tarp 15 lkt 10 metų. sėkmingai išlaikė eg- 
tautybių vaikais, žaidžia su jais ir, deja, zaminus raštu ir žodžiu.

Buvo malonu matyti šiuos valkus, kurie 
ilgus metus šalia vokiečių mokyklos lanky 
davo ir savąją Vargo Mokyklą ir parodė,

At A MIŠKININKAS 
HENRIKAS KROLIUS

1957 m. balandžio 22 d., 4 vai. ryto, stai
ga mirė Henrikas Krolius. Namiškiams ir 
pažįstamiems jo mirtis buvo netikėta, bet 
pačiam velioniui, atrodo, buvo žinoma, nes 
Velykų pirmą dieną p.p. Kroliai atliko iš
pažintį Manchestery. Velionis paliko liū
dinčią žmoną, dukrelę Rūtą — skaučių 
veikėją, kitą dukrą ponią Skučienę, gyve
nančią Londone, ir sūnų, kuris dirba darbo 
kuopose Vokietijoj.

Henrikas Krolius gimė 1895 m. vasario 
10 d. Pajetulių km., Sakių apskr. Pradžios 
mokyklą lankė Kaune ir gimnaziją Vilka
viškyje. Pirmajam karui prasidėjus kartu 
su tėvu buvo ištremtas į Sibirą. Ten susi
darė galimybė įstoti į karo mokyklą. Pra
sidėjus Rusijos revoliucijai, dalyvavo Kol- 
čako armijoj prieš bolševikus. Šiai armijai 
suirus ir progai pasitaikius 1920 m., gero
kai išvargęs, pasiekė Lietuvą, čia 1922 m. 
baigė Panevėžio miškininkų mokyklą. Nuo 
1922 m. rugsėjo 1 d. iki 1941 m. vasario 
16 d., kada padavė Miškų D-tui atsistatydi 
iiimo prašymą, ėjo įvairias Miškų D-to 
skirtąsias pareigas. Buvo Kaišiadorių, vė
liau Rietavo urėdo pavaduotoju. Ėjo Bag- 
donavos girininko pareigas ir paskutiniu 
laiku nuo 1939 m. Vilniaus krašte Riešės 
girininko pareigas.

Antrojo karo metu perėjęs visų pabėgė
lių kryžiaus kelius, atsidūrė, kaip Europos 
savanoris darbininkas, Anglijoj. Čia dir
bo Crewe geležinkelio depo. Ir čia jo išvar
gusi širdis staiga nustojo plakusi.

Palydėti į paskutinę poilsio vietą susi
rinko gausus būrys lietuvių ir latvių pa
žįstamų ir bendradarbių. Keturiolika vai
nikų ir daugelis puokščių gėlių apdengė 
kapą. Atsisveikinimo žodį tarė DBLS Sto- 
ke-on-Trent skyr. pirm. V. Andriuškevi
čius. Gražiose Alsager (lietuviai vadina 
Alsėdžiais) kapinėse, kur yra daug me
džių, bet tik viena atskira pušis, likimo 
taip sutvarkyta, kad a.a. Henriko palaikai 
ilsėsis kaip tik po ta vieniša, Lietuvą pri
menančia, pušimi.

Būdinga, kad velionis paliko šioje apy
linkėje savo vyresnįjį draugą, vienmintį 
bendradarbį, buv. miškų urėdą VI. Puška- 
riovą. Šis Stoke-on-Trent lietuvių garbės 
narys — patrijarchas ypač giliai pergyve
no savo draugo netikėtą mirtį.

Tai buvo jaudinantis momentas matyti 
šių dviejų 
mą.

Tebūnie 
vas poilsis 
pušimi.

Motinos Dienai
Motinos meilė, kaip dangiškos ugnys, 
Skaidriai liepsnodamos guodžia pasaulį. 
Motinos meilė — tai jūros bedugnės, 
Jai suliepsnojus mums užteka saulė.

Petras Vaičiūnas 
tokia brangi kiek-

draugų paskutinį atsisveikini-

Tau, Henrikai, ramus ir leng- 
svetimoje žemėje po simboline

V.A.

SAULES

VESTUVES

Rašo: P. ABELKIS

Motina tokia miela, tokia brangi kiek
vienam geram vaikui, mažam ir užaugu
siam. Ar ne pirmasis žodis, kurį kūdikis 
išmoksta pasakyti, ar ne pirmasis vardas, 
kuris jam lengviausiai ištarti, nėra — Ma
ma! Ar ne per naktis ji budi prie savo ser
gančio vaiko lovelės, ar ne ji palaiko žen
giant pirmuosius žingsnius, ar ne ji išmo
ko gimtosios kalbos, mylėti Dievą ir Tėvy
nę? Kaip natūralu, kad vaikas myli savo 
motiną, kad už meilę atsilygintų meile! Ar 
nepakanka šios natūralios meilės? Tikrai 
nepakanka, nes pats Dievas įsakė: Gerbk 
savo tėvą ir motiną! Stovi sūnus ar duktė 
prieš savo motiną, ir iš jos žodžių turi gir
dėti Viešpaties Dievo balsą: mano sūnau, 
mano dukrele, tu stovi ne prieš silpną sa
vo motiną, bet prieš visagalio Dievo atsto
vą ir pasiuntinį. Atstovo .ir pasiuntinio as
muo visur yra gerbiamas, šventas ir nelie
čiamas. O, kad visi vaikai tai nuolat pri
simintų, kiek ašarų motinoms būtų nu
šluostyta, kiek skausmo butų pakeista į 
džiaugsmą!

Tur būt niekada nebuvo tiek rašoma ir 
kalbama apie pedagogiką, jaunimo auklėji 
mą, kaip mūsų laikotarpyje. Apie tai nuo
lat šaukia ir mokytojai, ir auklėtojai, ir ku 
nigai, ir bendruomenės vadai, ir patys tė
vai, nes mūsų jaunoji karta ne tokia kaip 
senoji. Niekada nebuvo tiek mokyklų ir 
knygų, kaip šiandieną, tačiau mums trūks
ta vieno niekuo nepakeičiamo dalyko — gi 
lauš krikščioniškojo auklėjimo ir nuošir
daus religijos praktikavimo. Laimingas tas 
vaikas, kuris turi pamaldžią, religingą mo
tiną, nors jis varge ir nepritekliuje augtų, 
laimingas ,nes jam iš mažens jau į širdelę, 
diegiama Dievo baimė, pagarba artimui, 
be ko neįmanomas tikras žmogaus vertas 
gyvenimas. Ir nelaimingas tas vaikas, nors 
jis savo tėvų namuose pertekliuje gyventų, 
bet jo motina, jo tėvas šalintųsi nuo Dievo, 
kurs nors ir gautų išorinį išsilavinimą, bet 
trūktų vidinės, dorovinės vertės.

Tik motinos, kurios savo beaugantiems 
vaikams kalbės ne apie gyvenimo patogu
mus, bet apie_ gyvenimo vertės supratimą, 
jos išugdys mūsų jaunuosius tremties pum 
purus Dievo garbei, Tėvynės Lietuvos pa
sididžiavimui. Joms tad ir pirmosios pa
vasario gėlės!

P. Dauknys, MIC

žodis, kurį kūdikis

kartais slepia nuo kitų, kad yra gyvena
majame krašte svetimtaučiai. Motina būna 
perdaug pavargusi kad dar kreiptų dėme- uavu u u
šio į va kų kalbos klausimą, nekalbant jau kad jt moka beveik be klaldų lr žiu 
apie lietuviškų knygų skaitymą ar rašymą. stniuJm parašytl raŠ0mąjį darbą komisijos

O kiek lietuvių vyrų, atleistų iš vokie- duotąja tema ir diktantą ir atsakyti žodžiu 
čiy kariuomenės, nerado lietuvaičiu tarne j klausimus iš visų programoje pažymėtų- 
tinkamos gyvenimo draugės ir vedė to jų dalykų, štai jie išėjo į gyvenimą su pa- 
krašto mergaites, kur jie atsidūrė po ka- žymėjimu, kad baigė nors kuklią, bet gar- 
ro! Tokiose šeimose padėtis dar blogesne: bingą lietuvių mokyklą. Iš ju gali išeiti bū 
tėvas dar rečiau mato vaikus, ir jie daž- sįmųjų mokyklų mokytojai, kurie mokys 
niausią iš pat mažens nemoka jo kalbos. kitus vaikus lietuviškai kalbėti ir rašyti, 
Taip dažnai gyvena lietuviai mažose enk- koi nkimas nepagailės mūsų visų ir nesu- 
lavose tarp svetimų žmonių. Nors visi mo- grąžins į tolimą tėvynę. Iki to laiko jauni- 
rallal remia juos ir niekas nedraudžia mas turi išlaikyti ir saugoti gimtąją kalbą, 
jiems būti lietuviais, jie vis dėlto prade- tautines tradicijas ir savo nacionalinį bū
da pamažu nutausti. dą. Turint juo daugiau tokių vaikų, kaip

Pietų Vokietijoje, Roenhofo pilyje, prie anksčiau pažymėtieji, galima neabejoti dėl 
Huettenfeldo, yra Vasario 16 gimnazija, mūsų ateities, 
ši lietuviškoji mokykla yra kaip oazė, ku
riai skirta vaidinti didelį kultūrinį valdme _.____________________
nį. Visi, kas trokšta mokslo gimta kalba, 
gali gauti jį tenai, gali gyventi bendrabu- ATSIŲSTA PAMINĖTI 
tyje gražioje pilyje, kur valkų išlaikymas 
ir mokslas yra nemokami.

žmogus, pirmą kartą iš vokiečių miesto 
gatvės patekęs pro vartus į dideli Roenho
fo pilies parka, tartum ieina į kita pasau
li, t Lietuvą, čia visi kalba lietuviškai; par

tvtė. S. Daunvs, A. Prunskytė, A. Baronas, valkų gerai pažįstamais veido bruožais, iš A Kafj>lvt£ p .T»nwt»s 
visur skamba: „Labas, labas! Iš kur atva
žiavote?" Kas diena čia pakeliama ir nu
leidžiama tautinė vėliava, čia vaikai nenu
tausta.

Bet kiek jų čia iš viso yra? Apie 160. O 
Vokietijoje mokyklinio amžiaus vaikų yra

A. F.

Ateitis, katalikiškojo jaunimo žurnalas.
1957 m. balandžio m.. Nr. 4. Tai velykinis 
numeris. Jame rašo: K. Trimakas, A. Pap
lauskas, G. Vaišvilaitė. R. Ukrinas. A. Su- 
šinskas. J. Banaitytė. N. Narutė. A. Karve- 
lytė-Dubauskienė, J. Kidykas, D. Giedrai-

A. Katelytė, P. Janvytas.

Lietuvhi Bibliografinės Tarnybos (va
dovaujamos A. Ružancovo), naujas adre
sas yra toks: Lithuanian Bibliographical 

^miaF''daugiau?'arti*'tūk«'tančto. Vadinas“. Service, 203, Madison St. Westville, Ill., 
daugumas lieka namuose, tėvai neleidžia USA.

------------- JURGIS SAVICKIS ----------------

KAIMYNAI
Didysis mūsų literatūros stilistas J. 

. Savickis, paskutiniojo karo ir pokario 
metus praleidęs Prancūzijoje įsigytaja
me žemės sklypelyje, jau mirė, net ne
besulaukęs pasirodant savo didžiulės už
rašų knygos „žemė dega“. Neseniai su 
praeitų metų data pasirodė „Terros“ 
leidyklos išleista antroji ir kartu pasku
tinė tos stambios knygos dalis Už šią 
knygą paskirta Savickiui praeitu metų 
literatūros premija.

Skaitytojams pasiskaninti persispaus
diname čia tos knygos ištraukų, supažin 
dinančių tiek su rašytojo paskutlnerių 
metų gyvenimu, tiek su jo Stilium.

♦ • ♦
Mano sklypas vis gerinamas. Greitu lai

ku, be tų akmenų ir mūrų, ne ką tos pa
čios dirbamos žemės teliks. Labai jau 
įspraudžiau ją j rėmus. Dienų dienomis 
krapštausi į tą sklypą suvarytas.

Mano kaimynai, apie kuriuos savo me
tu užsimojęs buvau protokolus surašyti ir 
jų menką gyvenimą į knygas sudėti. — di
džiai pasikeitė. Tikriau, jų kaip ir nebeli
ko.

Anglai drauge su kitais pavojingais žmo 
nėmis seniai išvaryti. Dabar jų paliktuose 
daržuose ir soduose, matau, šeimininkauja 
„legionieriai". Tai yra, žmonės su ženkle
liais krūtinėje. Sode purškiamas ir pilsto

Rekolekcijos
CORBY — šį šeštadienį, 7 vai. vak., Our 

Lady bažn., Occupation Rd.: konferenci
ja ir po jos klausomos išpažintys. Sekma 
dienį — pradžia 12 vai. Kviečiami ir sve 
čiai iš plačiosios apylinkės.

Pamaldos _
PRESTON AS — pamaldos gegužės 19~a., 

12.15 vai:, St. Ignatius bažnyčioje.

rankas gali tautiniame auklėjime daugeliu 
atvejų pavaduoti tėvus. Tad nesigailėkime 
jų vaikams! Užtai šių dienų rašytojų te
mos turi būti imamos iš tautosakos, didin
gosios lietuvių praeities.

Matyti, ir S. Tomarienė bus tai supratu
si, rašydama „Saulės vestuvės“ pasakas. 
Jose skaitytojas neras nieko nauja, nepap
rasta. Tai daugelį sykių skaitytos liaudies 
pasakėlės, įvilktos gražiam rūbely. Ji ir 
pati antrajame puslapyje sako: „Šios kny
gos pasakos yra išugdytos iš lietuvių tauto ----- ---- - — . - - ■
sakos grūdų“. Užtai rūbelis yra tikrai šven būti. Kad ir katinėlis Kniauka su pelelė- 
tadieniškas, gražus, suprantamas vaiko mis važiuoja (13 p.) botagu pliauksčioda- 
(trečiame ir ketvirtame skyriuje pr. mo- mas, lyg ūkininkas vyžomis apsiavęs ya- 
kyklos esančio) sielai. Vardai apibūdina žiuotų į turgų, gale vežimo, bobą pasiso- 
pasakose vaizduojamuosius gyvius, išsireiš dinęs. Arba vėl (25 p.) lapė nesasi paga- 
kimai vykę; kaip eilės, taip ir proza leng- vusi varną per eglyną, o jau akys lapės, 
vai skaitoma. atrodo, be dantų paukštį sues. Toliau ra-

Knygoje įdėta 14 pasakėlių. Suskirstytos ganos Divyčio kalne vainikuoja Saulės 
į du skyrių: „Gamtos vaikai“ ir „Dangaus mergvakariui virsukalnp Jos nupieštos ne 
svečiai“. Pirmasis skyrius lyg jaunesniems Pag?l senąsias tradicijas sudziuvusios 
taikytas, lyg norima supažindinti mažučius senes ilgomis nosimis, bet siluetai jaunų, 
su Lietuvos gamta: flora, fauna, artimiau- grakščių mergaičių, gražiai apsirengusių: - - ..i...’. ne ant šluotų jojančios, tik ant laumių žir

gelių. Paveiksliukai žymiai prisidės prie 
estetinio jausmo ugdymo vaikuose. Pa
veiksliukų nepašykštėta, net ir per vi
są puslapį didumo.

rių vertimai!), o mažiesiem, kuriem la- Vises'pasakėlės'stipriai 'didaktinės.'‘psicho- . Užiugu buvo vartyti šią knygelę Kad 
blausiai reikalinga veik nieko. Juk vai- logiškai labai veiks skaitantį vaiką teigia- Jokių daugiau parašytų. Taip trūksta jų i.—*a .s_s_ :—s......................... . . . .. t P , tremty pnauganciajai kartai.

Tokiu pavadinimu prieš keletą dienų 
Chicagos knygų prekyboje pasirodė Sonės 
Tomarienės parašyta pasakų knygelė. Pa
ėmus ją į rankas, daro gerą įspūdį: parink 
tas geras formatas, spaudos darbas šva
rus, gerame popieriuje. Knygai estetinį 
grožį priduoda nepaprastai vykusios, jau 
nekalbant apie vaizdingumo reikšmę vai
kams skaitant, V. Stančikaitės iliustraci
jos. Viršelis spausdintas dviem spalvom. 
Tik nesuprantama, kokiam tikslui pakar
totas tas patsai viršelio paveiksliukas ir 
tituliniame lape? Jis čia visai nevietoje. 
Knygelė 126 puslapių. Išleista H. Tomaro 
Chicagoje 1957 m. Spausta „Draugo“ spaus 
tuvėje. Knygos metrikoje nepažymėta, 
kiek egz. išleista ir kaina. Pardavinėjama 
po 2 dolerius.

Vaikams literatūros, savos lietuviškos, 
taip maža turėjome tėvynėje. Ir ta pati 
liko, maža pasekė tremtinio pėdomis. Tė
vynėje rašiusių mažiesiems keletas gyve
na mūsų tarpe, bet jų kūryba negausi. V. 
Vokietijoje buvo mėginta šį tą išleisti ma- „„ „_____„...................... . ........... ....
žiesiems, bet anose sąlygose tik keletas ma siais žmogaus įnamiais. Kai kuriose pasa
žų dalykėlių išvydo pasaulį. Šiandie mažų- kėlėse paimta iš kelių liaudies pasakų vaiz 
jų lietuviukų pasauliui literatūra ypačiai dai jr sudaryta viena. Antrasis skyrius 
apverktina. Suaugusiems dar kiek išlei- daugiau patrauks vyresniuosius vaikus, 
džiama (ir tai daugumas — svetimų auto- čia įpinama ir religija, daugiau fantazijos, 
rių vertimai!), o mažiesiem, kurie,m la- Visos pasakėlės stipriai didaktinės. Psicho- 

kystė pastabiausia, įsigyti joje įspūdžiai mai, auklės jį. Pedagoginiu atžvilgiu visos 
lydi visą amžių. Jei vaikystėje tėvai ne- šios pasakėlės vykusiai parinktos ir per- 
įskiepys savo vaikams lietuvybės, suaugęs teikiamos mūsų jaunučiams. Jose ir ber- 
retas iš jų liks geru lietuviu. Ne visi ir tė- niuksi ir mergaitės ras savus pasaulius.

liai labai paryškina skaitančiojo vaiko 
vaizduotę. Jie tokie vykę, tokie pritaikyti 
vaiko psichologijai, kad nebegali geriau

Gandras su kitais kaimynais parlėkė 
vai yra pajėgūs tai padaryti, kad ir ge- Nebūtu nilnZs knvm? vaizdas nenaminė- . . . .. /^n^mas
riaušių būtų norų. Knyga, tik ėmusiam pa- jus atskirai iliustracijų. VI. Stančikaitė Ir gaspadoriškai ant kraigo tarškino snapą. 
žinti lietuvišką raštą, duodama į vaikučių šioje srityje yra nepakeičiama. Paveiksle- K. Donelaitis

mas vanduo. Net gyvenamųjų namų durys 
varstomos. Petaino paskelbtosios „naciona
linės revoliucijos“ Prancūzijoje dėsniais nė 
viena pėda žemės negali likti neįdirbta. Vi 
si į darbą. Šeimininkauja šie visi darbi
ninkai. kaip pas save namie.

Tas vėjo pašautas anglas, į pensiją išėjęs 
Kalkutos pritaikomojo meno mokyklos ve
dėjas, mirė. Prieš pačią mirtį ėmė tiek ger
ti, dažniausiai kelio namo nerasdamas. Sa
vo viengungio gyvenimui paskatinti yra už 
siangažavęs dvi tarnaites. Kiaules. Gulėti 
su juo.

Po savo valdovo mirties tarnaitės kvie
tė atėjusius nabašninko aplankyti žmones 
išgerti drauge su jomis. Dar rūsyje buvo 
užsilikę armonjako. Jodvi biauriai šaukė 
kalambūrą ir blevyzgojo:

— Le roi ėst mort, vive le roi!
Intymesniems pažįstamiems dar nuklo

davo drobulę nuo nabašninko veido ir pa
tį nabašninką papurtydavo už plaukų, i 
vieną ir į antrą pusę.

— Mirė!
Mūsų artimiausias kaimynas, tas muzi

kas — belgas, kartais suskambina pianinu 
tuščiuose savo salonuose .. Aš tik stebiuo
si, kaip tokiomis šaltomis dienoms, kaip 
dabar, muziko pirštai gali atlaikyti ir ne

sugrubti visai. Jo salonai nekūrenami, nes 
nėra kur gauti anglių. Tokiu būdu mano 
belgai šildosi, visi susispaudę, rūsyje prie 
krosnelės. O salonai visai tušti dėl to, kad 
italai neleidžia išvežti daiktų iš Mentono. 
Savo laiku saugumui daiktai buvo depo
nuoti Mentone...

Sako, kad patys italai didžiai badauja ir 
skursta dabar pas save namie. Kartais ap
silanko pas mus valandą kitą iš italu, oku
puoto Mentono danų konsulas, senukas. Iš
eiti jis iš ten išleidžiamas. Jis man skun
džiasi, kad kai italų radijas kalba, turi vi
si atsistoti restorane ir klausyti atsistoję 
dienos pranešimo. O valgyti vis vien nė
ra ko.

Dar — viena mano kaimynė, ta, kuriai 
išpiovė neseniai krūtyje vėžį, dabar kiek 
pagijusi, vis kažką stato savo sode ir triū
sia. Kaip ir aš. Nebuvai pas ją dieną ant
rą. žiūrėk, jau sode yra išaugusi kokia pa
lapinė ar koks tekintas akmuo. Skundžia
si pinigų neturinti. Šeima kažkokia vaisin
ga. Atsirado duktė. Stilingos graikės profi
liu. Pas dukterį — vienas ir antras vaikas. 
Vaikų kūrėjas, tėvas, vaikšto vis neman
dagiai trumpomis kelnutėmis. Žinoma, va
sarą. Ir svečius taip pat bekelniskai lanky
damas ir intriguodamas juos tokiu žaviu 
pokalbiu:

— Grįžome iš Monte Karlo beacho.
Arba:
— Ar tamsta nesimaudei Monte Karlo 

beache?
Jis — diplomatas. Šiai tauriajai profesi

jai pabrėžti vis rūko neįprastus čia užsie
nio papirosus. Jų iš burnos neišimdamas,

net kai kalbasi su poniomis. Kaip tikras 
diplomatas, jis niekam jų nedalo. Nes, 
kaip žinoma, diplomatai yra šykštūs.

Jis prisimena dažnai Berlyną, kur diplo
matinį krikštą yra gavęs, ir pakalba net 
apie Sudermaną. žavisi labai Berlynu. 
Tam savo berlyniškam žavesiui pabrėžti 
kartais žmoną garsiai, sultingai pabučiuo
ja. Arba, sužvilgsi su savo žmona į savo 
paskutinės laidos produktą, trijų metų 
vaiką, ir gnybtelia žmonai į pasmakrį. 
Kaip kokiam Berlyne. Jie mylisi.

Dabar diplomatas staiga liko paskirtas į 
Stockholmą.

Kai mes išdrįsome pastebėti poniai, kad 
jos žentas Stockholme nevaikščiotų į sve
čius trumpomis, kaip imtininko, kelnėmis 
ir bankrutku žmonėms į veidą nedumtų, 
ponia gavo iš savo mylimos dukters laišką.

— Na. ir prijuokinote. Pasirodo, Stock- 
holme nėra tokio griežto protokolo.

Diplomatas buvo pasirodęs trumpomis 
kelnėmis societe (vasarą — autoriaus pas
taba), ir tas sukėlė didelio, net didelio, su
sidomėjimo šveduose.

Pirmą kartą apsilankė pas mus priešais 
mus gyvenanti senutė. Vadinas, kaimynė. 
Mes ją dažnai matome, bet nepažįstame. 
Nusiskundė serganti „nuslinkusio pilvo“ 
liga. Kaip tie pilvai slenka ir kam. aš ge
rai neįsivaizduoju. Be to, jinai ne per se
niausiai likusi našlė, liūdna vienai, atėjo 
su žmonėmis pasišnekėti.

— Aš esu mūsų šeimoje pati jauniau
sia, bet jokiu giminių neturiu, — tokiu 
skaidriu balsu dėstė savo reikalus ši jau
natviška senutė. Turėjo nemaža rūpesčio,

ką daryti kurioje su savo turtu. Irgi rū
pesčiai.

Mūsų vienišas pulkininkas — daktaras, 
kadaise didelis medžiotojas, dabar teme- 
džioja savo pulkininkienei maisto iš mies
telio. Vis tempia dideles naštas savo bu
vusiu medžiokliniu maišu.

Tai tokie dabar mūsų kaimynai. Jie ne
tiki jokiu dievu ir jokiu ciesorium. Nei 
jie linksminas, nei jie jokio „liaudies uni
versiteto“ pripažįsta. Ne kokio švarumo 
skudurais, basi. Čia gimsta, čia miršta. Net 
niekam nesiskelbia (gimdami ar mirdami), 
kad savo darbo valandų nesutrumpintų. 
Pinigus kemša į maišus. Vienas kaimynas 
toks vis ateina taukuotais smulkiais po
pieriniais nešinas. Prašo manęs iškeisti 
juos į stambesnius. Kai jis pajunta (uos
lė!), kad pas mane bus stebuklingu būdu 
atsiradusi kuri tūkstantinė. Paskui jis vėl 
kemša užkrosnin, šiam tikslui išimdamas 
vieną laisvesnę plytą.

Aš tą jo vietą žinau.
Kitas mano kaimynas ūkininkas vis pa

svajoja apie sidabrinius pinigus. Apie juos 
dabar svajoti galima. Nes visi sidabriniai 
pinigai apyvartoje dingo. Jau už juos šian
die moka penkeriopai daugiau... O vasarą 
dar jų čia pilna buvo. Graužiasi dabar ma 
no ūkininkas pasivėlinęs.

Iš miesto žmonės vienas po antro ateina 
į mūsų sodą daržovių. Miestelėnai. Badau
ja. Ūkininkai brangiai ima ir vis parduoda 
uždraustais keliais. Laikraščiai, priešingai, 
kovo te kovoja prieš tuos uždraustus ke
lius. Užtai visi ūkininkai dabar ir laikraš
čius į namus išsirašė.
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS rūpintojėliui aukojo

SUSIRADO DVIGUBAI GERA ŠIRDIS
Anąkart esame paskelbę, kad susirado 

gera širdis, kuri atsiuntė pinigų apmokė
ti neišsigalinčiam tautiečiui „Europos Lie
tuvio“ prenumeratą.

Šįkart mums malonu su dėkingumu pa
sakyti ,kad susirado antra, bet jau dvigu
bai gera lietuviška širdis, atsiuntusi mokes 
tl už dvi prenumeratas. Už pusę atsiųsto
sios sumos laikraštis bus siunčiamas jau 
mūsų minėtajam tautiečiui į Prancūziją, 
o už kitą pusę — vienam įsisirgusiam lie
tuviui Anglijoje. Dvigubas dėkui gerada
riui!

DBLS Birminghamo sk. — 5 sv. 17 šil. ir 
3 penus, DBLS Manchesterio sk. — 7 sv. 
ir 17 šil., DBLS Rochdalės sk. — 7 sv. 4 
šil. ir 6 penus, V. Buzius iš Bletchley — 1 
sv., V. Kutka iš Bridgend-Glem. — 1 sv. 
Iš Londono: J. Bielskis — 10 šil., S. Leng
venis — 5 šil., ir J. Ambraziūnas iš Lietu
vių Namų — 1 sv. Iš Newbury : M. Tra- 
navičius ir K. Jurka abu po 10 šil. J. Ma
taitis iš Fordingbridge — 10 šil. Visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

Rūpintojėlio Fonde jau yra £133.6.9.
Likusiems aukotojams dar nevėlu prisi

dėti!
Kun. P. Dauknys

ĮSTEIGTA LONDONO MOTERŲ 
SEKLYČIA

Gegužės 5 d. Parapijos salėje įvyko lie
tuvių moterų susirinkimas. Dalyvavo apie 
70 moterų ir parapijos klebonas.

Susirinkimui primininkavo p. Kaulėnie- 
nė. Įsteigta moterų seklyčia. Išrinktoji 5 
asmenų valdyba pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirmininkė Jurkonienė, sekretorė Ma 
maitienė, kasininkė Užkuraitienė, valdybos 
narės: Jurienė ir Namajuškienė.

V.

PAŠTO ŽENKLŲ PARODA 
DBLS DEŠIMTMEČIO PROGA

Birminghame gyvenąs mūsų tautietis 
Tamašauskas, Dešimtmečio Komisijos k vie
čiamas, per Sekmines Lietuvių Sodyboje 
ruošia savo turimųjų lietuviškų pašto ženk 
lų parodą. Kolekcija labai gausi, apima 
Lietuvos pašto ženklus nuo pat Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo, 1918 metų.

DAR DĖL TELEVIZIJOS
Kaip jau buvo minėta, BBC televizijos 

programų rengėjas H. Fisher lankėsi Lietu 
vių Sodyboje ištirti galimumų perduoti de
šimtmečio minėjimui per televiziją. Apsi
lankęs Mr. Fisher atsiuntė laišką, kuriame 
rašo, kad buvęs sužavėtas lietuvių pasieki 
mų ir darysiąs viską, kad ir anglai tai pa
matytų per televiziją.

Jis mano, kad per Sekmines bus galima 
minėjimą nufilmuoti ir vėliau perduoti per 
televiziją. Rudeniop numatoma pradėti 
nauja savaitinė serija „Lankymasis Na
muose“ (visiting homes)“, į kurią būsią 
galima įtraukti taip pat ir Lietuvių Sody
bą.

TAUTINIAI ŠOKIAI DBLS 
DEŠIMTMETYJE

Londono ir Nottinghamo lietuvių tauti
nių šokių grupės intensyviai ruošiasi DB 
LS dešimtmečio programai Lietuvių Sody
boje per Sekmines. Jei dar kurios nors tau 
tinių šokių grupės galėtų dalyvauti progra
moje, kviečiamos apie tai painformuoti 
Dešimtmečio Komisiją.

ADRESUS KEIČIANTIESIEMS 
primename, kad jie pažymėtų ne tik nau
jąjį, bet ir senąjį adresą ir neužmirštų už 
tą pakeitimą prisiųsti po 2 šilingus.

AR DAR YRA SKOLINGŲ?
Taip, yra skolingų tiek už „Europos Lie

tuvį“, tiek už Nidos Knygų Klubo knygas. 
O kas skolingas, tas trukdo tvarkingai kny 
goms eiti ir laikraščiui gerėti. Maloniai 
prašome išlyginti savo skolų sąskaitas ir 
iš anksto dėkojame.

vai
re-

LN B-VĖS VALDYBOS POSĖDIS
Pereitą penktadienį posėdžiavo LNB 

dyba. Posėdyje dalyvavo ir bendrovės 
vizorius Mr. Midgley, kuris pateikė galu
tinai sudarytąsias pereitų metų apyskai
tas.

Apyskaitos rodo, kad Lietuvių Namų ba
ro ir valgyklos bruto pelnas padidėjo 470 
svarų, palyginus su užpraeitais metais. Iš 
nuomos gauta 420 sv. daugiau. Išlaidos li
ko beveik tokios pat. Dėl to nuostolis buvo 
sumažintas iki 210 svarų. B-vės valdyba 
jau ėmėsi žygių šiais metais visiškai išly
ginti nuostolį.

Spaustuvė (įskaitant „Europos Lietuvį“) 
turėjo 170 svarų nuostolio, o tai susidarė 
vien dėl to, kad teko nurašyti 457 sv. blo
gų ar abejotinų skolų, kurios susidarė per 
eilę metų. Tos skolos susidarę dėl nesąži
ningo kai kurių „EL“ ir NKK skaitytojų 
atsiskaitymo.

Lietuvių Sodyba, kaip ir buvo tikėtasi, 
davė mažą pelną (220 sv.). Pridėjus dar 
visiems skyriams bendras išlaidas (palū
kanas, revizorių atlyginimą ir kt.), bend
ras bendrovės nuostolis siekia 443 svarus 
(užpereitais metais nuostolis buvo 1967 
svarai).

Smulki bendrovės apyskaita artimiausiu 
laiku bus paskelbta „E. Lietuvyje“.

IŠRADINGAS LIETUVIS
Lietuvis stalius Juozas Normantas, gyv. 

Londone, 2 More Bldgs., St. Georg Sq„ N. 
1, gavo patentą už ypatingą kėdžių gamy
bos patobulinimą .kurias jis pats ir ga
mins.

DAUG LIETUVIŲ SUTRAUKĘS 
MINĖJIMAS

Praeitą šeštadienį DBLS Londono sk.Praeitą šeštadieni DBLS Londono sk. su 
rengė Motinos Dienos minėjimą. Londono 
visuomenė labai gausiai atsilankė ir tuo 
įrodė, kad mes, lietuviai, gerbiame savo 
motinas labiau už viską. Motinas sveikino 
kun. A. Kazlauskas ir DBLS pirmininkas 
M Bajorinas. Po to sekė J. Jurkonio pas
kaita, kuri buvo labai vertinga pasiklausy
ti. Po paskaitos jaunoji karta padeklama
vo Motinoms eilėraščių. Gale pasirodė ma- 
gikas, Škotijos lietuvis P. Mitchell su sa
vo įvairiais „burtų“ numeriais, sukelda
mas publikoje susidomėjimą ar prajuokin
damas ligi ašarų.

Skyriaus vadovybė, stengdamasi išlaiky
ti seną tradiciją, buvo priversta labai štai 
giai imtis rengimo iniciatyvos, kad tik mi
nėjimas įvyktų. Anksčiau rengdavo kitos 
draugijos, kurios šiais metais nebeįstengė. 
Užtat buvo galima pasirodyti tik su labai 
kuklia programa ir dar prieš taip gausiai 
nusirinkusius londoniečius.

PIRMOJO SKYRIAUS EKSKURSIJA
DBLS Londono I skyrius rengia ekskur

siją į Lietuvių Sodybą Sekminių pirmą 
dieną (9.6.1957), į ten vyksiantį DBLS-gos 
dešimtmečio minėjimą.

Norintieji vykti prašomi užsirašyti kaip 
galima greičiau, kad būtų galima parūpin
ti reikiamą skaičių autobusų. Užsirašyti ga 
Įima pas S. Kasparą (164, Quinn Sq. E.2), 
A. Pranskūną (Lietuvių Namuose, 1, Lad- 
broke Gardens W.H.), arba Lietuvių Baž
nyčios Klebonijoj (21, The Oval, Hackney 
Rd., E.2).

Taip pat maloniai pasitarnausime vi
siems svečiams, atvykstantiems iš provin
cijos Londonan praleisti Londone Sekmi
nių. Jie gali užsiregistruoti vykti Sodybon 
su mūsų ekskursija. Ten ir atgal vienam 
asmeniui kaina 13 šil. 6 penai. Pinigus pra
šoma sumokėti užsirašant. Išvykstame nuo 
Lietuvių Bažnyčios 8.45 vai. ryto, nuo Lie
tuvių Namų 9 vai. ryto.

Skyriaus Valdyba

DAILĖS PARODA LIETUVIŲ SODYBOJE
Dailininkas A. Petrikonis sutiko DBLS 

dešimtmečio proga Lietuvių Sodyboje su
ruošti savo paveikslų parodą. Numato iš
statyti daug naujų darbų.

BRADFORDAS
Pradėjo veikti mokykla

Gegužės 5 d. Bradfordo lietuviai prisi
minė ir pagerbė savo motinaSj gausiai su
sirinkę pamaldų St. Arm's bažnyčioje. Pa
maldų metu solo pagiedojo jaunutė giesmi 
ninkė Vandutė Galbuogytė ir stiprus ba
ritonas Jonas Kasparavičius. Kun. kape
lionas pasakė tai progai pritaikytą pamoks 
lą.

Po pietų Lietuvių Namuose įvyko vargo 
mokyklos mokinių ir jų tėvų susirinkimas, 
kurį atidarė kun. J. Kuzmickis, pasveikin
damas motinas, kurios ant savo pečių neša 
atsakingą atžalyno tautinį ir religinį auk
lėjimą. Motinoms pagerbti gražų eilėraštį 
pasakė V. Galbuogytė. Kalbėdamas mokyk 
los reikalu, kun. kapelionas pranešė, kad 
mokytojai savo posėdyje svarstė mokyklos 
darbo programą, kartu pasidžiaugdamas, 
jog mokykla bus savose patalpose ir dau
giu nereikės kampininkauti pas svetimuo
sius.

Susirinkimui pirmininkauti buvo pa
kviestas J. Varanavičius, kuris pirmiausia 
paanalizavo, kokiu būdu patraukti ir pri
rišti mūsų vaikus, kad sava mokykla jiems 
būtų maloni ir patraukli. Tam tikslui siūlė 
tėvams kiekvieną vakarą paskaityti vai
kams kokią pasakėlę ir pamažu mokyti 
juos pačius skaityti. Mokykloje pagrindi
niai mokymo dalykai turėtų būti lietuviš
kos dainos ir tautiniai šokiai. Tuo reikalu 
iškilo gyvos diskusijos, kuriose dalyvavo 
nemaža susirinkusių tėvų. Kai kurie (p. 
Galbuogienė, J. Bružinskas, F. Liktorius) 
pasisakė už sustiprintą lituanistikos moky
mą, ieškant naujų ir vaikus dominančių 
mokymo metodų, nepamirštant svarbaus 
veiksnio — artimo bendravimo su vaikais, 
darant bendras iškylas, rengiant konkur
sus ir pan.; kiti (J. Jušką) pageidavo ypa
čiai susirūpinti lietuviškų dainų bei žai
dimų mokymu ir su gražiai sudrausmin
tais mokiniais nevengti išeiti į viešumą ir 
pirmoj eilėj atkreipti dėmesį į tėvus, juos 
surašant, kad mokinių lankymasis būtų ga
rantuotas. Mokyklos ūkio reikalams, rūpi
nantis įsigyti reikalingiausius dalykus, iš
rinkti: F. Liktorius (30 b.), J. Juška (24) 
ir Elvikis (22); kandidatais — p. Vaice
kauskas ir p. Padegimienė.

Kalbant apie mokyklos veikimo laiką, 
nutarta pasirinkti šeštadienį, nes ta diena 
patogesnė nei sekmadienis. Gegužės mė
nesį Bradfordo lietuvių mokykla veiks šeš
tadieniais nuo 2 vai. p.p.

Surašinėjant mokinius, susidarė jų net 
kelios dešimtys, nors vaikų turėtų būti dar 
daugiau. Tikimasi, kad netolimoje ateityje 
jie visi bus įtraukti j savą mokyklą. Kai 
kurių motinų patarimu, pažadėta susirū
pinti ir paauglių atskira klase. Be to, kun. 
kapelionas atskirai susižymėjo tuos vai
kus, kurie šiais metais galės būti rengiami 
Pirmajai Komunijai.

Bradfordo lietuvių mokykloje žada dirb
ti būrelis pasišventusių žmonių — Brūžins 
kas, Dičpetris, Kasakaitis, Ignaitis, Pelec- 
kienė, Varanavičius; tikima, kad jiems į 
talką ateis p. Balsiai, J. Juška ir k.

Buvęs 
NOTTINGHAMAS 
Padėka

Nottinghamo Jaunimo Reikalams 
mitetas dėkoja DBLS sk. valdybai už jauni 
mui paskirtą Velykų Margučio Vakaro pel
ną — 8 sv. 3 šil. 5 p. Taip pat dėkojam Dr. 
St. Kuzminskui už jaunimo daržo nuomos 
apmokėjimą — 17 šil. 6 p. J. Baubliui už 
paaukotus indus, tariam lietuvišką ačiū 
aukojusiems pinigais: K. Deveikiui 2 sv., 
K. Bivainiui — lsv., A. Kartanui — 10 šil; 
iš tėvų aukojusiems: I. Klumbiui už 1 sv., 
J. Oželiui — 1 sv.

Visiems jaunimo rėmėjams esam labai 
dėkingi.

Nott. Jaunimo Reik. Komitetas

Ko-

WOLVERHAMPTONAS 
SPORTAS

Viltis Pirmoje Vietoje
Dar trys svarbiausio reikšmingumo lai

mėjimai iškėlė Vilties krepšininkus į pir
mą Wolverhamptono krepšio lygos vietą.

I. Pirmose Viltis laimi prieš Dudley mies 
tą 50:28. Šiose rungtynėse žaidė daug Vil
ties rezervų ir gražiai pasirodė.

II. Antrose — Viltis turėjo sunkią kovą 
prieš Withmore komandą, praeitų metų 
čempionus. Šiose rungtynėse pradžioje žai 
dimas buvo gražus ir Viltis nuolat vedė 
penkiais taškais. Taip ir baigėsi pirmasis 
kėlinys Vilties naudai.

Antrajame kėlinyje Viltis dar padidina 
rezultatą ir veda 11 taškų. Nuo čia priešas 
ir pradeda naudoti nešvarius ir neleisti
nus metodus. Teisėjo kaltė yra tas keletas 
krepšių, kurie taisyklių prisilaikant turėjo 
būti neužskaitomi. Kai kurie Vilties žaidė
jai, nusigandę žiauraus priešo puolimo, 
traukėsi tik iš kelio, bijodami nukentėti. 
Priešas lygina rezultatą. Bet paskutinėmis 
sekundėmis Viltis susikaupia ir išlaiko per 
galę vos vienu tašku (32:31).

III. Trečiose rungtynėse Viltis susitinka 
su Polonia lenkų komanda. Lenkų koman
da labai vikri ir gražiai mėto ilgus meti
mus. Žaisdama suspausta zona, Vilties gy
nyba nebegali sustabdyti tų ilgų taiklių 
metimų. O Viltį lydi didžiausia nelaimė me 
timuose. Keletas viltiečių prameta prie pat 
krepšio. Tokiu būdu lenkų komanda vertai 
laimi pirmąjį kėlinį 27:30. Antrojo kėlinio 
metu Viltis pakeičia taktiką ir tuoj prade
da krauti krepšį po krepšio. Rungtynės bai 
giasi 62:47 Vilties naudai.

Už Viltį žaidė: J. Hill — 20; Kelmistrai
tis — 15; Viliūnas — 14; Mąnga — 7; Fo
rester— 4; Snabaitis — 2; Vanags — 0.

Gegužės 11 d., 3 
Įėję Viltis susitiks 
stipriausiu priešu.

vai. p.p., Withmore ša
šu savo nuolatiniu ir

V. Kelmistraitis

Sporto Klubo Vakaras
Susirinkus lietuviams ir keletai svečių 

buvo pagerbta motina.
Minėjimą atidarė V. Kelmistraitis. Trum 

pai apibrėždamas motinos reikšmę pasau
lyje, primindamas motinos įtaką tremtyje, 
vergijoje ir laisvės kovoje. Plačiau apie 
motiną kalbėjo skyriaus pirmininkas D. 
Narbutas. Gražiai primindamas Lietuvos 
motinos sengalvėlės meilę, pasiryžimą ir 
vargą, kurį gyvenimas jai ant pečių krovė 
ir tebekrauna. D. Narbutas paminėjo ir 
gražius motinų tremtinių pavyzdžius.

Po motinos minėjimo viltiečiams buvo 
įteikti keturi laimėtųjų taurių diplomai, 
kuriuos įteikė W. krepšinio sąjungos sek
retorius S. Lawrence. Jis pabrėžė, kaip gra 
žiai viltiečiai pasirodo apylinkėje. Jam 
trumpai padėkojęs V. Kelmistraitis išreiš
kė padėką visiems, kurie klubą remia. Tik 
apgailestavo, kad iš. nuolatinių narių rėmė- 
jų (1 Šil. savaitei) yra likęs tik vienas An
tanas Stuorūnas, kuriam klubas širdingai 
dėkoja. Klubo valdybos vardu padėkota už 
gausius ir puikius fantus loterijai, kuriai 
tik maža kas lietuvių neaukojo.
Viltis prašo moralinės paramos gegužės 11, 
šeštadienį, 3 v. Whitmore salėje. Viltis 
tada susitiks su Whitmore klubu. Tas su
sitikimas bus lemiamas dėl lygos čempio
no vardo ir taurės, nes tie abu klubai yra 
pralaimėję tik po vienas rungtynes.

O ruoštasis vakaras praėjo broliškoje 
dvasioje. Veikė geras baras. Grojo puikus 
džazas. Paaiškėjo, kad lietuvių tarpe esa
ma muzikinio talento. Turėtų susibūrę su
daryti savo džazą. Reikalingas tik būgni- 
nininkas, kuris galėtu įsigyti būgną. Su
interesuotieji prašom kreiptis į V. Kelmis- 
traitį.

CORBY
SKAUTŲ GYVENIMAS

Šv. Jurgis šventė Corbyje
Balandžio 28 d. Corby skautų mišri d-vė 

suruošė šv. Jurgio — skautų kankinių die
nos minėjimą, į kurį pakvietė taip pat vie
tos latvių skautus ir jų vadovą skautinin
ką Kažuocinš drauge su bendro likimo bro 
liais pagerbti Latvijos ir Lietuvos skautų 
kankinių.

Minėjimą atidarė ir pravedė energingas 
Corby skautų vadovas F. čerbauskas, jam 
talkininkavo sk-čių vadovė J. Paulauskie
nė. Į gražiai išpuoštą salę prisirinko dau
gelis lietuvių ir latvių svečių. Prie sukry
žiuotų latvių ir lietuvių’ tautinių vėliavų 
išsirikiavo skautai ir skautės, kuriems šios 
dienos reikšmę apibudino sk. Kažuocinš ir 
iš Londono atvykęs Anglijos Rajono Vadei 
va sk. J. Alkis.

Vadovas F. Čerbauskas papasakojo vie
ną atsitikimą iš skautų veiklos rusų okupa 
cijos metu, kaip skautų didvyriškumo ir 
pasiaukojimo pavyzdį.

Skautų kankiniams pagerbti patefonu 
buvo pagrota „Malda už Tėvynę“ ir per
skaityta speciali šiai dienai skirtoji invo- 
kacija —- malda.

Po oficialiosios dalies sekė bendras lau
žas su šiai dienai parinktomis dainomis ir 
pasirodymais.

Po lauželio buvo suruošta bendra skau
tams ir svečiams arbatėlė, kurios metu 
latvių ir lietuvių skautai-tės pašoko savo 
tautinių šokių, žavėdami žiūrovus dailiu 
grakštumu ir vikrumu.

Vėliau pravesti keli žaidimai, o baig
tas minėjimas abiejų tautų himnais.

Tenka pastebėti, jog Corby lietuvių vi
suomenė gražiai remia skautų veikimą ir 
stengiasi jiems padėti. Šį minėjimą ruo
šiant ypač daug padėjo p. Kriaučiūnas ir 
vargo mokyklos mokytoja S. Perminienė.

J. A.

Reikalingos moterys darbininkės paka
vimo ir panašios rūšies darbui. Darbo lai
kas pagal susitarimą. Kreiptis: J. Bende
rius, Progress Mercantile Co. Ltd., 368, 
Old St., London E.C.l.

Telefonas: SHO 6681.

PAIEŠKOJIMAI
MADOWS Jonas, Puišio Pranciškaus sū

nus, senasis ateivis prieš karą gyvenęs 
Manchester, paieškomas sesers Noliuvie- 
nės Antaninos iš Lietuvos. Pats ar apie jį 
žinantieji, prašomi atsiliepti šiuo adresu:

Senužis.
81, Canrobert St., Bethnal Green. Lon

don, E.2.,

DVELIO Vytauto, gim. Joniškyje, Šiau
lių apskr., ieško Karolina Michaliukienė 
(393 So. 3 Street, Brooklyn 11, New York, 
USA).

DBLS’ CENTRAS
DBLS VEIKLOS 1956 M. PINIGINĖ 

APYSKAITA

ši finansinė apyskaita yra sudaryta pa
gal DBLS Centro ir daugumos skyrių pri
siųstuosius duomenis ir turi tikslą pavaiz
duoti, kokią plačią visuomeninio darbo va
gą dirba Lietuvių Sąjunga.

Žemiau paduodamosios skaitmenų eilės 
parodo ne tik surinktąjį pinigų kiekį iš 
rimtą tautinį darbą remiančiųjų tautiečių. 
Lėšų rinkimas yra vienas nepatraukliau
sių ir nemėgiamų darbu, be kurių vis dėl
to jokia visuomeninė veikla nebūtų įmano
ma. Todėl ši apyskaita taip pat rodo, kad 
mūsų tarpe dar yra pasiaukojančių asme
nų, pasiryžusių budėti, kad lietuviškas gy
venimas šiam krašte klestėtų, o Lietuvos 
laisvinimo reikalai darytų pažangą.

Pateikiant šiuos 1956 metais atliktųjų 
darbų rezultatus piniginės apyskaitos for
ma, visiems DBLS darbo talkininkams reiš 
kiame nuoširdžią padėką už įdėtąjį darbą 
mūsų visų reikalui, o visiems DBLS rėmė
jams ir aukotojams — nuoširdus ačiū už 
supratimą svarbių reikalų ir svarią 
mą 1956 metais.

DBLS PAJAMOS
1. Nario mokestis
2. Aukos jaunimo reikalams 

ligoniams ir kt.
3. Parengimai - šventės, minėjimai, 

pasilinksminimai ir kt.
4. Kitos pajamos — loterijos, 

grąžintos skolos, nuošimčiai ir kt.
Viso pajamų:

DBLS IŠLAIDOS
1. Lietuvių atsovavimas:

a) dalyvavimas Liberalų ir Ža
liojo Internacionalo konferenci
joje užsieny
b) priėmimai, vertimai, telegra
mos, spauda ir kt.

para-

796.

199.

225.

145.
£1365.

Viso:
Lietuvybės išlaikymas:

Vargo mokykloms 
jaunimo reikalams 
meno sambūriams 
švenčių ir pareng. ruošim.

Viso:
3. DBLS administracinės išlaidos:

a) Raš. reikm. ir kelionės
b) suvažiavimo išlaidos

6. įvairios kitos išlaidos:
a) skolų likučio išlyginimas
b) jv. išlaidos skyriuose

176.
126.

Viso: .302.
£1140.

’ 1365.
1140.
225.
337.

Viso išlaidų:
1956 viso pajamų 
1956 viso išlaidų

Lieka:
Likučiai skyr. kasose iš 1955 
Lieka skyr. ir Centro kasose 

1957 metams
Pastaba: šiai apyskaitai sudaryti 

nesuteikė šie skyriai: Derby, Gt. Horton, 
Huddersfield, Keighley, Leicester, Learning 
ton, Lincoln, Mansfield, Northampton, Tad 
caster, Wolverhampton.

Todėl šių skyrių apyvartos sumos į 
bendrą DBLS finansinę apyskaitą nėra 
įtrauktos.

DBLS Iždininkas S. Nenortas

DBLS Sheffield© skyrius

2.
a)
b)
c)
d)

Viso:
4. Savišalpa — parama nariams
5. Parama įvairiems tikslams:

a) Lietuvių Sodybai
b) Mančesterio kapinių fondui
3. Įv. kt. reikalams

Viso:

70.

44.
114.

48.
84.
38.

123.
293.

243.
12.

255.
62.

30.
32.
52.

114.

£562. 
žinių

J. Siručio vadovaujamas Sheffieldo sky
rius 1956 m. turėjo 16 narių. Veiklos duo
menys būtų tokie: skyriaus valdyba turėjo 
8 posėdžius, skyriaus nariai — 2 susirinki
mus; tris kartus buvo lietuviškos pamal
dos. Viena skyriaus ypatinga išvyka: ke
lionė į kaimyninį Bradfordą vysk. V. Pa- 
dolskio lankymosi proga.

DBLS Leigh skyrius

Neseniai pakeitęs savo'vardą iš Lowton 
į Leigh, šis J. Evaškaičio vadovaujamas 
skyrius dar turi 44 narius ir, palyginti, yra 
gana pajėgus. Praeitais metais, tiesa, jo 
valdyba posėdžiavo tik 7 kartus ir susirin 
kimų tebuvo tik 2, bet užtat nario mokes
čio ir aukų visokiems reikalams surinkta 
per metus 90 sv. 6 šil. ir 1.5 peno, išlaidų 
turėta 66 sv. 14 šil. 5.5 peno., taigi kasoje 
dar liko 23 sv. 11 šil. 8 penai. Pasirodo, 
kad skyrius rūpestingas visur, kur tik iš
kyla reikalas. Paremia jis. ir savo bėdon 
patekusius narius, aukoja vasaros lietuviš
kajai jaunimo stovyklai . (6 sv.), Vasario 
16 Gimnazijai (6.11.0 sv), remia tos Gim
nazijos metraštį (7.6.0 sv.), Tautos Fondą 
(1.13.0 sv), vengrų kovotojams (3.7.0 sv.) 
ir kitokiems gražiems reikalams. Kai ku
rie atskiri nariai dar randa progų ir ki
tais būdais sudėti papildomų aukų. Valdy
boje, be J. Evaškaičio, jie dabar turi dar 
J. Pilipavičių, D. Norkų, S. Ūsą ir A. Bruz- 
gį. Visuotiniam suvažiavime skyriui atsto
vauti išrinktas S. Ūsas.

GYNIAU IR GINSIU PRASMINGUMĄ
Nesiruošiu čia atsakinėti į dialektinius, 

grubaus tono ir „neklystamus“ Br. Railos 
išvedžiojimus, nes tai neduotų jokios nau
dos ir būtų nepozityvu, taigi ir pats rašy
mas išeitų beprasmiškas. Nesiruošiu mo
kyti jį nė rašymo tono, nes jis mane be
mokydamas parodė, kur šitaip galima nu
klysti. Taip pat nesiruošiu rašyti jam dar 
gyvam antkapiui įrašo. Ką aš ten įrašy
čiau? Buvo žmogus... toks ir toks... rašė 
ilgus straipsnius, nieko gero mūsų gyveni
me ir žmonėse nematė... Šitoks įrašas gal 
nuskriaustų Railą, nes jis rodytų jį kaip 
mizantropą. O gal Raila iš tiesų nori viską 
sugriauti ir pats save vietoj to pastatyti? 
Taigi mano apibūdinimas jo kaip mizantro 
po būtų klaidingas ir dar net iš esmės. Gal 
būt Raila iš tiesų turi vieną tų kompleksų, 
kuriais jis linkęs įtarti gen. Raštikį... Tik 
ne man spręsti tokius gydytojo specialybės 
klausimus! > •

Kas man iš tiesų rūpėjo ir rūpi — tai po 
zityvus darbas. Praeitais kartais aš atsilie
piau tik gindamas pozityvumą. Dialektiš
kai išvedžioti, negyvenimiškai į reikalus 
žiūrėti yra tik žaidimas. Kartais toks žai
dimas beprasmiškas ir tuščias, kartais pa
vojingas, o kartais net žalingas. Pridėk 
prie to žaidimo dar nepozityvaus juoko, tai 
dažniausia gausime griaunamąjį darbą. 
Juk juoko tiek daug rūšių, kad pozityviam 
žmogui nepatartina juo neatsargiai naudo-

tis kaip receptu gyvenimo vertybėms kur
ti ir statyti, ar gydyti ir stiprinti mūsų 
tremčiai.

Aš iš tiesų neturiu laiko vėjuje rašyti gy 
viems žmonėms antkapių įrašų ar ieškoti 
smailių žodžių, kurie parblokštų ant men
čių net ir tuos, kurie griauna visus'autori
tetus ir pozityvią dvasią, vietoj jos pakiš
dami nihilizmą. Neturiu laiko dėl to, kad 
negaliu užsidaryti ir svajoti, kaip popie- 
riun išlieti visas kabinetines mintis kuo 
smailiau ir dialektiškiau. Palieku tuos da
lykus tiems, kurie mėgsta vien žodžių žai
dimą. O aš lietuviškame gyvenime tiek 
daug turiu darbo, tiesiog per akis, darbo 
kasdieniškai pozityvaus ir reikalingo, kad 
ne tik man vienam, bet ir daugeliui mūsų 
nėra kada kurti gyviems žmonėms antka
pių įrašų ar tolygių nepozityvių niekų. O 
jau ne tik laiko, bet ir prasmės neturiu že
minti tų žmonių, kurie dirbo ar dirba, ku
rie davė didelį įnašą savo kraštui ir tautai 
ir kurie pagal savo įsitikinimus nepabijojo 
pasakyti savo minčių ir idėjų net ir prieš 
dialektinius pasišaipymus. Mes juos gerbė
me ir gerbsime ir visada ginsime. Jie yra 
iš tų pozityviųjų, kurie dirba ir neužsida- > 
ro į kabinetą ieškoti dažų viskam juodai 
maliavoti. Tai ne mūsų polinkis, ne mūsų 
ir tikslas.

P. DAUKNYS, MIC.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
NUO TONO NUKRYPUSIAM RAILAI
Generolą Raštikį recenzentas Raila iš

lukšteno nuo lopšio iki kapo, net paruošė 
antkapiui įrašo projektą ir išžiūrėjo kiek
vieną marškinių siūlę, ieškodamas ten kal
tinamosios medžiagos.

Skaitytojų akyse jis bando pasirodyti 
platus, kūrybiškas ir bešališkas tiesos ieš
kotojas. Paskutiniajame savo straipsnyje 
jis tvirtina, kad skaitytojai savo pastabo
se nuklydo nuo temos, kad jie kalba dau
giausia ne apie knygos, bet apie jos auto
riaus žmogiškąją vertę ar nevertę. Bet apie 
ką gi kalba Raila? Kam gi jis iškasė duobę 
ir ką jis ruošiasi laidoti? Juk knygoms nie 
kas laidotuvių neruošia ir epitafų nerašo.

Jausdamas, kad jo argumentai skaity
tojų tarpe neras pritarimo, jis pasikvietė į 
pagalbą kurtizanę. Kad skaitytojams nepa
sidarytų bloga, jis tą kurtizanę pristato 
kaip neeilinę, bet aukšto stiliaus, stambaus 
talento, plataus masto, sugebėjusią paten
kinti didikus ir aristokratus. Jis ilgai svars 
tęs, ar čia palyginti, ar nebus generolui 
„perdaug nenupelnytos garbės“... Jei Rai
lai ilgai teko sukti galvą, tai aš jam no
riu patarti negalvojęs nė minutės: pasi
laikyk, Raila, ją sau.

Įsidėmėtina, kad Raila sakosi visa tai 
dėstąs kultūrinių diskusijų pagrindu, dary
damas skirtumą tarp knygos ir jos auto
riaus!

Atsakymas Daukniui leidžia susidaryti 
vaizdą, kaip Raila svajojo pravesti visą 
dramą. Scena turėjo būti blankiai ap
šviesta. Jos kampe turėjo stovėti nuodė
mingas „Atsiminimų“ autorius, o atokiau 
nuo „susitepusio“ autoriaus menkai išpru
susi visuomenė. Scena sušvinta ir iš Los 
Angeles padangių nusileidžia žila barzda 
„Deus ex machinae“, ginkluotas aprūdiju
sia patranka, lydimas- Paryžiaus kurtiza
nės ir savo antgamtine galia rengiasi pri
vesti dramą prie atomazgos. Tik netikėtai 
įeina iš Britų salų jaunasis Dauknys ir su
painioja Railos planus rodyti stebuklą. Rai 
Ja tokiai padėčiai nebuvo pasiruošęs. Kito
kios išeities jam, žinoma, nebeliko, kaip 
tik atverti ugnį: parodyti tūkstančius laiš
kų, telefoninius pasikalbėjimus, radiją ir 
televiziją... Ir čia pat jo dieviška prigim
tis suminkštėja: jis paskelbia net atlaidus 
pasitaisymo intencija.

Abejoju tik, ar pats Raila sugebės pasi
taisyti. Sakyčiau, dovanok patranką ku
riam nors Los Angeles muziejui, nes ato
miniam amžiui ji jau nebetinka. O iš to 
bus naudos ir Tau ir mūsų skaitančiajai 
visuomenei. Intrygos mums apkarto.

K. Sartys

DĖL BR. RAILOS STRAIPSNIO
Gerb. E. Lietuvio Redaktoriau!

Skaitau „Europos Lietuvį“, ir nebeišlai
ko nervai skaitant. „Pasisakymų tono be
ieškant“ Raila užima praeitame Nr. be
veik pusę „E.L“. Kam visa tai? Iš knygos 
kritikos nuėjo taip toli į asmeniškas „Vai
nas“, kurios nieko bendro nebeturi su kny 
ga! Vienas klausimas gali būti: ar ta kny
ga nukrypo nuo istorijos faktų? Kritika 
nieko bendro negali turėti su asmenų kil
mėmis. Kas tu buvai? — Nesvarbu, kas 
buvai, bet kas šiandieną esi. Ir Dauknys 
ir Raila yra jau suaugę moka jau isto
rijų ištraukas ar bent moksliškus žodžius 
įvesti į savo raštus. Bet kas mums, eili
niams skaitytojams? Mus tik piktina. Skai 
tytojai nenori skaityti asmeninių karų, ku
riuose skirtingos nuomonės asmenys ka
riauja. O jei neturite ko rašyti į laikraštį, 
tai būtų gera, jei tą vietą užpildytumėt mū 
sų senos istorijos ištraukomis, kaip, kadai
se mūsų prabočiai buožėmis gynėsi nuo 
priešų. Žinantieji istoriją įsigilins, o jau
nieji gaudyte gaudys, kaip pasakas.

Su pagarba
Šatelkis

Redakcijos pastaba. Dėl gen. S. Raštikio 
knygos iškilusius ir ilgokai nusitęsusius 
ginčus šiame numeryje ir baigiame.

ARTIMIEJI RYTAI
Sveikinu, kad skyrėt vietos Art. Rytams. 

Lietuviui įdomu ir rūpi visa, kas pamintą, 
bet gyva ir kyla. Tad ir vadinamos „nau
josios“ tautos yra mums lyg tikros sese
rys.

Linkiu, kad laikraščio kalba visuomet 
būtų gryna, kaip auksas, jos žodis — skam 
bus, kaip varpas, kad jis atspindėtų lietu
vių dvasios kilnumą ir galybę.

J. sTVokletija
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VOKIETIJA
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Velykų Ji Nebesulaukė
Kai trečią Velykų dieną po gedulingų 

pamaldų nuėjome aplankyti jos kapo, ten 
jau stovėjo jos motina, našlys jos vyras ir 
našlaitės dukrelės Dalytė su Kristute. Kam
pas skendėjo žieduose, o iš tų žiedų žvelgė 
iš fotografijos ji pati besišypsanti, tartum 
šeimininkė, maloniai sveikinanti savo sve
čius. Penkiametė Kristina pribėgo prie 
mūsų, kun. A. Bunga ją paėmė ant rankų, 
ir ji mums pasisiūlė sukalbėti maldą, ku
rią išmokė mamytė... Lyg ne iš šio pasau
lio skambėjo vaikiškai tariami „Tėve mū
sų“ maldos žodžiai. „Kur yra mamytė?“ 
paklausėme. „Ten, prie saulės, pas Dievu
lį!“ atsakė mergytė, ir atsakymas buvo vi
siškai įtikinamas.

A.A. Birutė Radzevičienė - Miliutė mirė 
Didž. savaitės antradienį Davos'e, Šveica
rijoj. Tą patį rytą kartu su savo vyru Kas 
parų ji dar pasistiprino eucharistiniu Kris 
tumi, o vakare atidavė sielą į Jo rankas. 
Palaikai buvo parvežti į Memmingeną ir 
Did. šeštadieni iškilmingai palaidoti vietos 
kapuose. Laidotuvių eisenoje 'dalyvavo 
apie 500 žmonių, buvo nešami 25 vainikai. 
Atsisveikinimo žodį tarė kun. A. Bunga, o 
„Darnos“ choras savo krikšto motinai su
giedojo atsisveikinimo giesmę. Karstą pa
dengė svetimos žemės sluoksnis, kapą pa
puošė žydintys vainikai — nuo šeimos, mo 
tinos, LB Memmingeno apylinkės, artimų
jų iš JAV, p.p. Plienių ir Šakalių ir dauge
lio kitų.

Velionė buvo gimusi 1924 m. sausio 1 d., 
Skuode. Trečdalį savo trumpo gyvenimo, 
apie 11 metu, praleido ligos patale. Apie, 9 
metus išgulėjo įvairiose TB sanatorijose 
Vokietijoj ir Šveicarijoj. Tik trumpais lai
kotarpiais sugrįždavo į namus, kur ją su
tikdavo mylįs vyras ir pasiilgusios dukre
lės, Dalytė 13 ir Kristutė dabar 5 metukų. 
Tiek ligoninėje, tiek namuose jos veidą 
nuolatos puošė giedrus šypsnis. Nepaisant 
silpnos sveikatos, ji vis dar rasdavo savy
je jėgų net mokyti jaunimą tautinių šokiu. 
Paskutinėmis gyvenimo dienomis, po sun
kios plaučių operacijos, savo didžiadvasiš
ka laikysena stebino ligoninės personala. 
Giliu simpatijų jai jautė kiekvienas, kuris 
turėjo progos giliau pažinti. Memmingeno 
lietuvių tarpe teko išgirsti skundą: „Jį čia 
buvo taip reikalinga“...

Gilaus liūdesio valandoje tesuteikia gai
lestingasis Dievas jėgų našliu likusiam p. 
K. Radzevičiui, o ypač tebūna geras naš
laitėms Mamytės atminimas, kaip kelrodis 
j U gyvenimui.

Amžinąjį atilsį suteik Birutės sielai. 
Viešpatie! B.L. (ELI)

Artimieji Rytai DIDIEJI SACHAROS TIRTAI
IV. JORDANIJA

Paskutiniosiomis savaitėmis Jordanijoj 
vykstanti vyriausybės krizė kaip tik rodo 
tą tiesiog titanišką kovą, kuri vyksta ara
bų kraštuose tarp bolševizmo ir Vakarų 
įtakų, sukeldama platų pasaulio dėmesį. 
Ilgai buvęs diplomatinėje tarnyboje Art. 
Rytuose, o dabar profesorius Kalifornijos 
Berkeley universitete George Lenczowski 
savo išsamioje knygoje „The Middle East 
in World Affaires“ (New York, 1957, psi. 
576), rašo, jog sovietų propaganda visuose 
Art. Rytuose ypač sustiprėjo po II pasauli
nio karo tikra diplomatų invazija, įvairio
mis draugijomis, skirtomis kultūrai, taikai, 
moterų emancipacijai (išsilaisvinimui), ko 
munistinės literatūros knygynais, sovietų 
menininkų parodomis, koncertais, filmom 
ir persų-arabų intelektualams ir meninin
kams ruošiamom nemokamom susipažini
mo kelionėm į Sovietų Sąjungą, ši propa
ganda kartais vyksta viešai, kartais slap
tai, bet jai sovietai nesigaili didelių pinigi 
nių sumų, kad tik vakariečius išstumtų iš 
Art. Rytų, iš naftos

Senaisiais amžiais 
lį Palestinos. Roma 
prisijungė šį kraštą.
636 m. Nuo XVI a. iki 1918 m. Jordaniją 
valdė turkai. Po I pasaulinio karo britai 
Jordaniją prijungė prie Palestinos, o 1920 
m. jai sudarė atskirą mandatą — pusiau 
britų koloniją, kol 1946 m. Jordanija išsi
kovojo visišką nepriklausomybę. Pati vals
tybė gana neturtinga, ir D. Britanija dėl 
politinių ir ekonominių interesų jai kas
met skirdavo apie 2 milijonus svarų para
mos. Dėl Suezo įvykių Jordanija nutraukė 
sutartį su D. Britanija ir dabar savo vals
tybės išlaikymui gyvybinę pašalpą gauna 
iš Egipto, Sirijos ir Saudi Arabijos. Kara
liaus bandymas prie Bagdado pakto pri
traukti Vokietiją savo metu buvo sukėlęs 
jo santykių krizę su kitomis Vakarų vals
tybėmis. 1955 m. britai jai suteikė stam
bią finansinę pagalbą: 7 milijonus ir 500 
tūkstančių svarų — kariniams reikalams 
ir 3 mil. sv. ekonominei pažangai. 1954 m. 
JAV Jordanijai davė ekonominės pagalbos

šaltinių!
Jordanija sudarė da
li šimt. prieš Kristų 
Arabai ją nukariavo

ZALIECKIS Jonas, Juozo sūn. Apie jį , „ , , . , , , . , ...teiraujasi iš JAV, kur turima jam svarbus uz 8. milijonus dolerių, bet .tai sukėlė ara-
laiškas. ’ bų nepasitenkinimą, nes tuo pačiu metu

Jie patys arba apie juos žiną prašomi Amerika didžiajam arabu nriešui — Izra-atslliepti: Rev. J. Kuzmickis, 21, Ann Pla- AmerlRa didžiajam arabų priešui izra
ce, Bradford 5, Yorks. eliui paskyrė 52 milijonus dolerių para-

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVE

BALTIC STORES
JURAS

Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 
maisto siuntinėliai galima išsiųsti i Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

š. m. gegužės mėn. 18 d., Lietuvių Klube, 
1-2 Ladbroke Gardens, W.11 

rengiamas

ŠOKIŲ VAKARAS

Vakaro programoje: linksmas pasišokimas

mos. Dabartinė trijų arabų valstybių pašai 
pa Jordaniją išlaisvino nuo britų įtakos, 
bet kartu ji pateko į Kairo (Egipto), Riy
adh (Saudi Aarabijos) ir Damasko (Siri
jos) malonę. Tai gali priversti Jordaniją 
įsijungti į Siriją ir Saudi Arabiją.

Iki 1948 m. Jordanija per britų kontro
liuojamąją Palestiną turėjo laisvą priėji
mą prie Viduržemio jūros. Tuo metu Jor
danija buvo vadinama kontrabandininkų 
rojumi, nes dykumų sienos menkai saugo
mos, ir čia buvo varoma plati, nors neofi
ciali prekyba su Palestina amerikietiško
mis prekėmis. Įsikūrus Izraelio valstybė
lei, jai liko prie Raudonosios jūros vienin
telis uostas Aqaba, kuris dar ir šiuo metu 
reikalingas didelių išlaidų, kad geri keliai 
ir geležinkelis sujungtų su krašto vidumi.

Jordanijos klimatas yra šiek tiek pana
šus į Viduržemio jūros. Ten ryškūs sezoni
niai klimato skirtumai, bet nėra mums 
įprastų keturių metų laikų. Vasaros sau
sos ir karštos, žiemos švelnios, vėsios ir 
drėgnos. Karščiausias mėnuo yra rugpjū
tis, ir tada temperatūra siekia ligi 45 laips 
nių Celzijaus. Dirbamoji žemė tesudaro 
vos 5 procentus viso ploto, o kiti 95 proc. 
— dykumos. Gyvulininkyste verčiasi apie 
85 nuoš. visų gyventojų. Auginama kvie
čiai, miežiai, kukurūzai, pupos, žirniai, lę
šiai, sora, citrininiai vaisiai, vynuogės, ba
nanai. Gyvulininkyste verčiasi daugiau
sia klajokliai beduinai. Jie augina kupra
nugarius, karves, avis, ožkas. Iš žemės tur 
tų svarbesnieji yra manganas, koalinas, ge 
ležies rūda, ochra ir fosfatai. Dauguma gy 
ventoj ų arabai mahometonai. Krikščionių 
yra apie 30.000, iš jų 14.000 katalikų. Be
veik pusė visų gyventojų dar vis klajok
liai ir beraščiai.

Jordanija nuo 1946 m. yra konstitucinė 
monarchija. Dabartinis karalius Hussein, 
turįs 21 m. amžiaus, yra ėjęs mokslus ka
ro mokykloje Anglijoje ir palankus Vaka
rams. Jo pusbrolis Faissal II yra Irako ka
ralius. Vykdomoji valdžia karaliaus ranko
se, o jam padeda mlnlsterių kabinetas. Par 
lamentas sudaro dvejus rūmus. Aukštuo
sius rūmus sudaro 20 narių, kuriuos ski
ria pats karalius. Žemieji rūmai renkami varis, kurio kasimas pakeltų dabartinę 
tautos, ir juose yra 40 atstovų. Krašto pi
nigas — dinaras, lygus vienam svarui. 
1952 m. buvo 783 pradžios mokyklos ir 71 
vidur, mokykla, bendrai paėmus 139.000 
mokinių. Asfaltuotų kelių yra 650 km., ir 
jie krašto sostinę jungia su Iraku, Sirija, 
Palestina. Susisiekimas daugiausia vyksta 
kupranugariais. Svarbiausias miestas: sos
tinė Amman su 170.00Q gyv. Ji labai grei
tai auga, nes 1944 m. teturėjo tik 5.000 gy
ventojų, Jordanijai priklauso dalis Jeruza 
lės su 75.000 gyv.

Valstybės plotas 96.513 kv. km., gyven
tojų 1.403.000. Karines pajėgas šiuo metu 
sudaro 35.000 karių, iš kurių 20.000 — 
garsusis Arabų Legijonas, sudarytas iš Jor 
danijos, Irako, Sirijos ir kitų kraštų ara
bų savanorių. Šis legijonas buvo vieninte
lė arabų rimta pajėga 1948 m. kare. Jis ta
da neleido žydams užimti visos Palestinos. 
Šiam legijonui drauge su kitais anglų ka
rininkais vadovavo anglų generolas John 
Bagat Glubb, bet 1956 m. kovo 1 d. kara
lius Hussein staiga atleido jį ir kitus ang
lų karininkus ir ištrėmė visus iš krašto. 
Šis žygis visame arabų pasaulyje karalių 
padarė dienos didvyriu ir labai išpopulia
rino jį.

Aviaciją sudaro 20 Vampiro tipo lėktu-

Daugeliui žmonių Sachara tėra neaprė
piamas nenaudingų smėlio plotų kraštas. 
Bet paskutiniais mėnesiais prancūzams Sa 
chara pasidarė, anot jų spaudos, nauju 
Ruhro kraštu ar Eldorado, kuriame yra di
delių žemės turtų.

Sacharoje, kurios plotas yra apie 4 mil. 
kv. kilometrų, dėl stokos vandens ir auga
lų žmonių skaičius tesiekia tik kiek per mi 
lijoną.

Esamieji žemės turtai buvo žinomi jau 
daugelis metų, bet visą laiką atrodė, kad 
neekonomiška bandyti paimti juos. Tik 
per paskutiniuosius trejis metus, modernių 
techniškų priemonių pagalba, pradėti nau
ji žygiai paimti jiems. Be įvairių gamtinių 
kliūčių, sutinkama dar viena ir gal pati 
svarbiausioji — tai darbo jėgos trūkumas, 
nes vietiniai gyventojai, sutaupę truputį 
pinigų, tuoj pasitraukia iš darbo. Dėl to 
žemės turtų apdirbimo pramonė neįmano
ma, nes čia reikalinga ypač didelė darbo 
jėga, 
turtų 
tenka 
rams.

Stoka vandens taip pat sudaro didelę 
problemą. Sakysim, geležies rudos kasi
mas (jos atsargos siekia net iki 3000 mil. 
tonų) negali eiti pilnu tempu, nes vanduo 
pristatomas kelių transporto maždaug iš 
už 150 mylių.'

Tolimas iškastųjų turtų gabenimas yra 
kita problema ir sunkiai išsprendžiama, 
nes tai pakelia kainas beveik trečdaliu, ir 
pats transportas neekonomiškas: nugabe
nus iškastuosius turtus i artimiausius 
centrus, visi ešalonai grįžta pustuščiai.

Kas dabar ar netolimoje ateityje žada
ma Sacharoje iškasti, tai paminėtina nors 
šie žemės turtai:

anglys, kurių jau 'dabar iškasama dau
giau kaip 300.000 tonų per metus;

geležies rūda, kurios yra bent penkiose 
vietose; pažymėtina, kad rūda čia yra 
ypač aukštos kokybės, vietomis visiškai 
be fosforo ir sulfuro;

manganas, kurio atsargų yra iki 1.5 mil. 
tonų;

gos, kaip spėjama, siekia pusę esamųjų 
Amerikoje ir trečdalį Viduriniuose Rytuo
se. Vamzdžiai, kuriais alyva tekės į uos
tus, vienur jau statoma, kitur bus statomi 
netolimoje ateityje.

Dar su tais yra susijęs vienas labai svar 
bus klausimas, būtent: ar prancūzams vie
niems užteks kapitalų ir sugebėjimo vyk
dyti visiems užsimojimams, ar neteks 
šauktis kitų pagalbos. Tai labai priklausys 
nuo to, kaip greit bus surastas tinkamas 
sprendimas, kuris sunormalintų politinius 
neramumus Pietų Afrikoje. Dabar reiškią- 
sis arabų nacionalizmas taip pat, aišku, pa 
jėgia įvertinti Sacharos reikšmę ir dėl to 
nebus linkęs leisti prancūzams ar ispa
nams pasinaudoti tais dideliais že
mės turtais. O patys prancūzai dėl Sacha
ros yra labai susirūpinę ir ryžtasi josios 
turtus matyti kaip tikrą daiktą, o ne mira
žą. G.G.

5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv.Pavyzdys: 5 sv. sviesto,
kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:

421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970.
148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

tad kol kas pasitenkinama žemės 
iškėlimu į paviršių, o jų apdirbimas 
Afrikos ir Europos pramonės cent- PASAULYJE J

Prancūzijos vario produkciją dešimt kar
tų; >

švino dabar iškasama apie 9000 tonų per 
metus.

Yra dar uraniiaus, cino ir chromo.
Na, o svarbiausia — alyva, kurios atsar-

— Pažymėti Musolinio mirties 12 metų 
sukaktį, Madride buvo atlaikytos gedulin
gos mišios. Jose dalyvavo daug falangis- 
tų ir Ispanijos civiliniam kare dalyvavu
sių italų dalinių vadas gen. Gambara.

— Ispanijoje žaibas nutrenkė 6 žmones.
— Italijoje vyksta teismas tų, kurie įta

riami pasisavinę Musolinio turtus. Vienas 
liudininkas, pradėdamas savo parodymu;, 
fašistiškai pasveikino teismą.

— Gegužės 5 d. Europoje snigo, kai kur 
net smarkiai.

—- Ryšium su šnipinėjimo byla areštuo
tas Šveicarijos policijos vadas.

— Kinų komunistai laiko namų arešte 
Tibeto dvasinį vadovą Dalai Lamą.

— Gegužės 1 d. Anglijoje nukrito lėktu
vas, ir žuvo 31 žmogus.

— Paskutinysis žemės drebėjimas pieti
nėje Turkijoje sugriovė 95 proc. visų pas
tatų. Žmonių žuvo tik apie 60.

— Policija sugaudė siuntinius propagan
dinės literatūros, kuri iš Rytų Vokietijos 
buvo siunčiama į Vakarų Vokietiją ten už
draustosios komunistų partijos veikėjams.

— Amerikos jungtinė automobilių dar
bininkų sąjunga nori, kad darbo savaitė 
dar būtų sumažinta. Dabar dirbama 40, 
valandų.

—• Japonų oro laivynas dabar turi 499 
lėktuvus. 1960 m. tikimasi turėti 1300

— Anglijoje trūksta apie 11.000 mokyk
lų vedėjų, o Škotijai apie 2.000.

vų. Pagal š.m. kovo 13 d. sutarti, britai sa
vo paskutinę bazę Jordanijoje turės palik
ti per 6 mėnesius.

Po karo su Izraeliu į Jordaniją iš Pales
tinos pateko daug pabėgėlių ir tremtinių, 
kuriuos žydai išstūmė iš užkariautųjų 
savo valstybei sričių. Karas su žydais Jor 
dariijos gyventojų skaičių pakėlė trigubai: 
400.000 gyv. yra naujai užimtoje vakarinė 
je Jordano dalyje. 472.000 tremtinių nepa
jėgia Jordanijoje Įsikurti ir reikalingi tarp 
tautinės paramos, likęs 100.000 jau Įsikūrė 
krašte. Palestinos arabai pabėgėliai-tremti 
niai yra labiau apsišvietę už senuosius gy
ventojus, o tai nesutarimais atsiliepia ir i 
krašto politinį ir administracini gyveni
mą. Pabėgėliai, netekę savo turto, yra pa
lankiai nusiteikę komunizmui. Jie turi ir 
savo atstovus abiejuose parlamento rū
muose.

PAIEŠKOJIMAI
PILAWSKAS PAWLIK prašomas atsi

liepti šiuo adresu: Stanislaw Karp, 115, St. 
James Rd. Derby.

STRAZDIENĖ Sofija, dirbusi Lietuvos 
Banke Kaune ir turinti dvi dukteris, pra
šoma parašyti „Eur. Lietuvio“ Administra
cijai.

PILKAUSKAS Alfonsas, Juozo sūnus, 
gim. 1913-14 m. Palaukės k., Debeikių vi., 
Utenos apskr. Ieško sesuo iš Sibiro.

Pigu ir Gražu
P. Dauknys

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai

Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir 
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio 

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — huo pirmadienio iki 
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.

ADRESAS: ACTON PHARMACY,
24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

BROWNE JONES Ltd. GREITAI!

Medžiagos Vasaros Suknelėms

Siuntinėliams Lietuvon nebrangiai 
galite pasirinkti įvairių medžiagų va
saros suknelėms ir kostiumėliams. 4 
jardų atkarpa suknelei su MUITU nuo 
32 šilingų iki 51 šilingo ir nuo'3 sv. 
iki 2 sv. 17 šil. Pavyzdėliai siunčiami 
nemokamai.

P.B. SUPPLY CENTRE LTD
8A, Thurloe Place S.W.7.

Telf. KEN 4281

★ PIGIAI! ★
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ!

RIMTAI!

1. Norfolk PL, London W.2
TEL.: PAD 2797. PADDINOTO1'

žiūrėkite kainų ir rūšies!

požemio stoties.)

Pagelbės pasiųsti siuntinėli šeimai
VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES KOJINES ... 

Garantuotas siuntinėlių pristatymas 
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAŠCIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO. 

ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.
3į jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos 
medžiagos vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £24.16.6.
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei.
Moteriškos eilutės priedai.
41 jard. batiso medvil. medž. suknelei.
ii jard. medž. trumpikei (bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražinimais. 
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
£ 5. 7.619 svarų ryžių £ 6. 2.6
£ 8.18.619 sv. kiaulienos, sud. k. tauk. £11.12.0
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