
IS PRAEITIES
I ATEITI

Minint pirmąjį Didž. Britanijos Lietu
vių Sąjungos Dešimtmetį, kryžiuojasi dve 
jopa nuotaika — liūdna ir džiugu. Liūd
na, kad ir po dešimt tremties metų dar 
nematyti giedresnių prošvaisčių Lietuvos 
išsilaisvinimo horizonte, Džiugu, kad Są
junga per dešimtį metų išsilaikė tvirta ir 
vieninga, sėkmingai vykdydama savo už
sibrėžtuosius uždavinius.

Sąjungos reikšmę mums patiems ir Lie 
tuvai galės tinkamai įvertinti tik istori
kai. šiandien tai padaryti dar negalima, 
nes kas šiandien svarbu, rytoj gali virsti 
bereikšmiu dalyku, ir atvirkščiai. Dabar 
net būtų sunku pasakyti, ar mes daug kuo 
prisidėjome prie Lietuvos išsilaisvinimo, 
ar niekuo. Gal mūsų pastangos neturės jo 
kios reikšmės, o gal jos sudarys labai ver 
tingų Įnašą kovoje už laisvę. Dabar yra 
tik vienas dalykas aiškus — tai mūsų są
žinės balsas, kuris mums pasako, ar mes 
viską padarėme, ką galėjome. Jeigu atsa
kymas yra teigiamas, tada mes galime 
jaustis patenkinti, nes kada yra tiek 
daug „gal“, būtų pražūtinga statyti tau
tos reikalus rizikom

Neabejotina, kad mūsų vidaus tarpe Są 
junga suvaidino svarbų vaidmenį. Organi 
zacija mums padėjo išlaikyti lietuvybę, 
ugdyti tautinį ir visuomeninį susipratimą 
ir tarpusavį socialinį bendravimą. Sąjun
gos rėmuose išlikome vieningi ir vienin
gai vykdėme bendruosius tautinius užda
vinius. O tų uždavinių dešimties metų lai 
kotarpyje buvo daug, kaip centre, taip ir 
provincijoje. Savo veikla mes apėmėme 
visą kraštą. Skyriai provincijoje ir cent
ras Londone gyvai ir energingai vykdė gy 
venimo mums paskirtuosius uždavinius. 
Tos veiklos nesustabdė ir didžioji emigra 
cija į užjūrius, kada mūsų skaičius per 
pusę sumažėjo.

Ne vienam gali kilti klausimas, kur glū 
di mūsų vienybės ir sėkmingos veiklos pa 
slaptis. Savo organizacijoje juk turime 
įvairių pažiūrų, įvairių religijų, įvairių 
partijų žmones, kurie daugelyje kraštų 
jau spėjo susiskaldyti į atskiras grupes, 
blokus ir pan. Taip pat daugelyje kraštų 
gyvena tiek pat ar daugiau lietuvių negu 
Anglijoje, o jie vis tiek nepasiekė tai, ką 
per dešimtį metų atlikome mes.

Man atrodo, kad tos paslapties reikia 
ieškoti dviejose srityse: organizacijos tiks 
luose, kurie yra nusakyti įstatuose, ir vei 
kimo būduose. Daug organizacijų besi- 
steigdamos pasiima sau kilnius tikslus, 
bet tai netrukdo toms organizacijoms išir
ti ar susiskaldyti. Galima sakyti, kad visų 
organizacijų tikslai ir pisiskiriamieji už
daviniai yra gražūs ir beveik visiems tin
kami. bet vistiek jos nesulaukia tokio vi
suomenės pritarimo, koks tai organizacijai 
priklausytų pagal jos įstatus. Todėl man 
atrodo, kad Sąjungos sėkmingos veiklos pa 
slapties reikia ieškoti jos veiklos būduose.

Nors Sąjunga yra nepartinė organizaci
ja, ji vis tiek yra demokratiška organiza
cija, o tai yra vienas jos stipriausių rams
čių. Mūsų demokratija Sąjungoje yra pa
grįsta ne asmeninių įsitikinimų skirtumu, 
bet asmenų nuveiktųjų darbų ataskaita. 
Mūsų šūkis demokratijai pasiekti yra 
„Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos 
duot nereikia“. Kas norėtų abejoti Sąjun
gos demokratiškumu, turėtų dalyvauti bent 
viename suvažiavime, kada centras sudaro 
poziciją, o atstovai opoziciją. Kiek pylos 
gauna centras per suvažiavimus, gali pa
tirti tik tas, kas yra dalyvavęs bent viena
me suvažiavime. Kad nebūčiau blogai su
prastas, turiu pridėti, jog po pylos per rin 
kimus dažniausiai būna perrenkami tie pa
tys žmonės į naują valdžią. Tai parodo, 
kad centras yra kritikuojamas ir baramas 
ne tiek už neveiklumą, kiek už tai, kad ant 
laurų neužmigtų ir ateityje dar daugiau 
veiklos rodytų. Panašiai reikalai vyksta ir 
skyriuose.

Antra ir, mano nuomone, svarbiausia 
mūsų sėkmingos veiklos priežastis yra mū 
sų sukurtasis tvirtas ekonominis pagrin
das — Lietuvių Namų Bendrovė, kurios 
dėka mes ir šiandien turime centrą Londo
ne, Sodybą, leidžiame laikraštį ir knygas. 
Per daug vietos užimtų išanalizuoti visoms 
toms sritims, kurias remia Bendrovė, bet 
kiekvienam turi būti aišku, kad be jos mes 
šiandien būtume visiškai kitokioj būklėj 
ir šis dešimtmečio minėjimas vyktų visiš
kai kitokiose sąlygose.

Kokie yra mūsų planai sekantiems de
šimčiai metų? Atsakymas yra trumpas ir 
aiškus — sugrįžti į Lietuvą. Bet to plano 
įvykdymas ne vien nuo mūsų priklauso, ir 
mums gali tekti dar ir antrą dešimtmetį 
švęsti tremtyje. Dėl to ir nlanus reikia at’ 
tinkamai pritaikyti. Visuomet tenka turėti 
prieš akis pirmoje vietoje tėvynės laisvini
mą. o antras pats svarbiausias mūsų užda
vinys turi būti išlaikyti išeiviios lietuvius, 
ypač priaugančiąja karta, gerais, visuome
niškai susipratusiais, lietuviais. Kartoju: 
reikia išlikti nė vien lietuviais, bet visuo
meniškai susipratusiais lietuviais. Jeigu

D. Britanijos Lietuviu Sąjungą
DEŠIMTIES METŲ DARBO IR LAIMĖJIMŲ BRUOŽAI

1947 metų pavasarį į Didž. Britaniją pra 
dėjo važiuoti pirmieji būriai tremtinių. 
Pirmiausia parinkta buvo moterų daugiau 
šia darbams ligoninėse. Vėliau atėjo eilė 
vyrams ir moterims, visiems tiems, kas tik 
buvo pajėgus dirbti ir turėjo noro atsikra 
tyti įkyrėjusio stovyklinio gyvenimo ir su 
tiko su sąlyga eiti žemės ūkin. Plaukė lai
vas po laivo, pereinamosios stovyklos bu
vo pergrūstos, atvežtieji skirstomi j žemės 
ūkio stovyklas (daliai vėliau pasisekė iš
vengti žemės ūkio darbų ir patekti į mies 
tus).

Tai buvo naujo tremtinių pajudėjimo 
dienos. Veržtasi į naują gyvenimą, bet jis 
vedė per naujas stovyklas. Pereinamuoju 
metu dar teko bastytis ir laukti jau Didž. 
Britanijoje. Tas laukimas nebuvo lengvas: 
nauja tuštuma. Permiegi skardiniam bara 
ke, pavalgai, pašte pasiklausi, ar nėra tau 
laiškų, randi iš Vokietijoje likusių draugų 
prisiųstą kokį nors laikraštį. Šita naujoji 
tuštuma buvo stipriai jaučiama.
Gimimo dienos

Ją jautė ne tik šviežiai britų žemėn koją 
įkėlusieji, bet ir dalis iš seniau čia gyvenu 
šių lietuvių. Dėl to 1947 m. liepos 2 d., 8 
vai. vakare, P. B. Varkalos bute Londone 
susirinko būrelis lietuvių pasitarti labai 
rimtu reikalu. Be P. B. Varkalos, tame pa 
sitarime dar dalyvavo senosios išeivijos 
pats iškiliausias atstovas P. Bulaitis, inž. 
A. Semėnas, kun. J. Sakevičius, A. Zam- 
žiekas, Z. Mackevičius, M. Šilkaitis, B. Ja 
meikienė ir A. Drąsutienė. Dalis tų sūsirin 
kusiųjų buvo, kaip ir daugumas mūsų, dar 
visiškai švieži šiame krašte. Dėl kažkurių 
priežasčių į pirmąjį tą pasitarimą negalė 
jo atsilankyti Br. Daumantas ir M. Bajori- 
nas, kurie betgi tuojau pat visomis jėgo
mis Įsijungia į pasitarime įsteigtąją naują 
organizaciją.

P. B. Varkalos būta to paties vyriausio
jo spiritus movens, nes jis atidarė pasitari 
mą ir nubrėžė savo kalboje tas gaires, ku
riomis jau dešimtį metų gyvena mūsiškė 
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjunga.

Varkala anuomet susirinkusiam tam bū

DBLS Centro Valdyba, nupirkusioji Londone Lietuvių Namus: P. Bulaitis, kun. A. 
Kazlauskas, pirm. M, Bajorirtas, J. Damušis ir B. Barcevičius.

PAMALDOS UŽ IŠTREMTUOSIUS 
LONDONE

Londono Lietuvių Bažnyčioje birželio 16 
dieną bus atlaikytos pamaldos už ištrem
tuosius. Pamaldas yra užprašiusi PLB Di
džiosios Britanijos Krašto Valdyba. PamaI 
dų pradžia — 11 vai.

Pamaldose kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai.

priaugančiajai kartai reikia kreipti dėmesį 
ir į lietuvių kalbos žinojimą, tai mums, vy 
resniesiems, tokio pavojaus nėra, bet visu') 
meniškumas liečia visus. Vyresnioji karta 
lietuviškai kalbėti neužmirš, bet nuo lietu
viškosios veiklos gali nutolti, o ką jau be
kalbėti apie prieauglį! Iki šiol tai mums 
didelės problemos dar nesudarė, nes pabė 
girnas iš tėvynės dar tebebuvo gyvas mūsų 
širdyse. Sekančiam dešimtmečiui ši prob
lema iškyla visoje pilnumoje, ir mūsų ve’k 
los būdai turės atitinkamai keistis. Reikės 
ieškoti kelių, kaip išauginti lietuviškai kai 
bančią ir visuomeniškai susipratusią jau 
nąją kartą ir kaip prilaikyti Prie lietuviš
kos veiklos mūsų dabartinę kartą. Ta prob 
lema liečia ne vien mus, bet lietuvius vi
same pasulyje. Tačiau neturime laukti ste 
buklų iš kitur, bet patys privalome tais rei 
Lalais rūpintis, kaip mes ir iki šiol darėme. 
Neturiu abejonės, kad mes tai sugebėsime 
padaryti ir savo tautai ir savo kraštui gė
dos nepadarysime.

M. BAJORINAS 

reliui nurodė, kad su naujai iš Vokietijos 
darbams atvykusiais lietuviais iškilo dau
gybė klausimų, kurių nepajėgia aprėpti 
nei Lietuvos Pasiuntinybė, nei veikiančio
sios senųjų lietuvių organizacijos. Todėl 
jis pasiūlė steigti naują, nepartinę organi
zaciją, kuri stengtųsi sujungti visus lietu
vius, tiek anksčiau atvykusius, tiek naujuo 
sius ir rūpintųsi visų jų kultūrine veikla, 
socialiniais ir ekonominiais jų reikalais, 
gintų lietuvių ir Lietuvos reikalus britų įs 
taigose ir visuomenėje ir išspręstų opų lie 
tuviškosios spaudos klausimą.

Tarp susirinkusiųjų pasigirdo tik vienas 
vienintelis balsas, kuris suabejojo, ar ne
užtektų tik, jei naujieji pasirinktų vieną 
kurią nors senųjų jau turimą organizaci
ją ir įstotų į ją. Visi kiti buvo už naują, 
Varkalos pasiūlytiesiems uždaviniams vyk 
dyti skirtąją. Tad P. B. Varkala čia pat 
pateikė tokios organizacijos įstatų projek
tą, kuris su mažais pakeitimais ir priim
tas. Pateikė jis taip pat jau surašytą atsi
šaukimą į naujai suvažiavusiuosius, kurie 
kviečiami .įsijungti į naująją organizaciją. 
Tas atsišaukimas siunčiamas „Išeivių 
Draugui“ paskelbti. Įstojantiems nustato
mas nario mokestis — 1 šilingas mėne
siui. Laikinąjį komitetą sudaro steigėjai: 
Petrui B. Varkalai tenka pirmininko parei 
gos, Petrui Bulaičiui — vicepirmininko. 
Mečiui Šilkaičiui — sekretoriaus, o kiti 
lieka nariais.

Šitaip gimė Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjunga.
Iki pirmojo suvažiavimo

Laikinasis komitetas tiek turėjo darbo, 
kad jau antrajame posėdyje buvo kilęs 
klausimas, ar nebūtų verta tik sudaryti 
mažesnį, bet lankstesnį vienetą. Skyriai* au 
go, darbai plėtėsi, ir to komiteto prezidiu
mas erzinosi, kad didesniam būriui sunku 
kaskart susirinkti, tenka ne kartą šį ar tą 
reikalą atlikti savo galva, nepasitarus su 
visais.

Kai tik buvo padėti stipresni organizaci
niai pagrindai, tuojau imamas organizuo
ti laikraštis. Rugpiūčio 12 d. posėdyje re-

DBLS. DEŠIMTMETIS

Kaipo vienam iš DBLS iniciatorių, man 
šiandien labai malonu, minint dešimties 
metų sukaktį, pasveikinti tą mažą būrelį 
asmenų, kurie taip noriai ir entuziastiš
kai prisidėjo prie Įkūrimo šios tokios svar 
bios organizacijos. Taipogi man malonu 
pasveikinti tūkstančius kitų narių, kurie 
1947-1950 metų laikotarpyje sayo parama 
ir darbu padarė DBLS pačia svarbiausių 
jų ir pavyzdingiausiųjų lietuviškų organi 
zącijų laisvajame pasaulyje. Aš irgi svei
kinu visas DBLS vadovybes, kurios per 
eilę metų darniai ir sėkmingai atliko 
jiems patikėtąsias pareigas.

Šiandien, dėl įvairių priežasčių, o ypač 
dėl emigracijos į kitus kraštus, DBLS 
narių skaičius sumažėjo, tačiau vis tiek 
mums, šio krašto lietuviams, ji pasiliko 
stipriausia Įr vienintele organizacija, apie 
kurią sukasi visas tautinis ir kultūrinis 
veikimas. To priežastis yra ta, kad prieš 
dešimtį metų padėtieji pamatai ir nuo to 
laiko sukurtosios tradicijos įgalino DBLS 
pasilikti nepaveiktą srovinių bei partinių 
įtakų.

žengdami į antrąjį dešimtmetį, mes ne
turime pamiršti tų pagrindinių tikslų ir 
išaugintų tradicijų. Vertindami gyvenimo 
realybę ir laiko diktuojamąsias sąlygas, 
turėtume paieškoti naujų kelių, kuriais ei
dami mes ir toliau sugebėtume atlikti sa
vo pareigas ir pasilikti ištikimais lietu
viais.

P. B. VARKALA

Pirmoji DBLS Centro Valdyba: A. J. Kaulėmis, kun. J. Sakevičius, pirm. P.B. Varkala, 
M. Bajorinas, P. Bulaitis.

dakcijon paskiriami B. Daumantas ir B. 
Bajorinas, nors pats laikraštis-biuletenis 
eina jau nuo liepos 25 dienos! Skyriai gau
sėja, tai jų valdyboms siunčiami pirmieji 
nurodymai. Nors dar taisinėjami laikinieji 
įstatai, bet kalbama jau ir apie įstatų pro 
jektą, kuris bus pateiktas visuotiniam su 
važiavimui. Būdingas dalykas, kad laikina 
sis DBLS komitetas, rūpindamasis laikraš 
čio reikalais, jau bandė pasvajoti, ar nebū 
tų galima tik įsitaisyti savos spaustuvės!

Dar prieš pirmąjį suvažiavimą laikina
jam komitetui teko susidurti su anuomet 
ypač daug rūpesčių kėlusiu klausimu, ku
ris šiandien seniai jau užmirštas, tai šei
mų atgabenimu iš Vokietijos. Dirbantieji 
nerimavo, palikę šeimas. Ten gyvenimas 
sunkėjo, iš čia buvo sunku remti savuo
sius, o vyriausybė neskubėjo, įžiūrėdama 
įvairių įsikūrimo sunkumų. Dėl to laik. 
kom. pirmininkas P. B. Varkala jau 1947 
m. rugsėjo 29 d. pranešė komitetui, kad 
tuo reikalu teks jam pagaliau klabinti par 
lamentą.

Su tais pirmasiais rūpesčiais besirun- 
giantį laikinąjį DBLS komitetą užklumpa 
pirmasis atstovų suvažiavimas, sušauktas 
1947 m. lapkričio 22-23 dienomis Great 
Cumberland salėje, prie Marble Arch, apie 
kurį, kaip reikšmingą šio krašto lietuvių 
gyvenimo įvykį, buvo iš anksto painfor
muoti užsienio lietuviai ir Amerikos Lietu 
vių Taryba ir į jį kviečiami senieji londo- 
niškiai lietuviškieji susibūrimai: „Rūtos“ 
draugija, Moterų draugija, Vyru d-ja, 
Sporto ir Soc. Klubas ir Parapijos komite
tas.

Vyrai, kurie vežimą vežė
Sunku čia būtų trumpoje apybraižoje 

suminėti, ką lietuviškajame gyvenime atli 
ko kiekviena Centro Valdyba ar, kaip da
bar ji vadinama Sąjungos Valdyba. Todėl 
turime pasitenkinti tik pavardėmis tose va 
dovybėse buvusių žmonių, pereidami prie

Lietuvių Sodyboje 
pastatytasis Kryžius 
-Rūpintojėlis, kuris 
bus pašventintas 
Sekmiriilį pirmąją 
dieną — 1957 m. 
birželio 9 d. 

darbo sričių ir po truputį sustodami ties 
jomis.

P. B. Varkalai, laikinojo komiteto pir
mininkui, po pirmojo suvažiavimo vėl ten
ka Sąjungos pirmininko pareigos. Toms pa 
reigoms jis išrenkamas ir antrojo (1948 
m. spalio 16-17 d.) suvažiavimo. Trečiojo 
suvažiavimo (1949 m. spalio 15-16 d.) iš
rinktas jis atsisako, ir nuo to laiko, suva
žiavimų perrenkamas, Sąjungai be pertrau 
kų pirmininkauja Mečys Bajorinas, gyvai 
dalyvavęs laikinojo komiteto darbuose pir 
mosiose dviejose suvažiavimų valdybose 
ėjęs vicepirmininko pareigas.

Be jau minėtųjų asmenų, sudariusių lai 
kinąjį komitetą, ir be Sąjungai pirmininką 
vusių P. B. Varkalos ir M. Bajorino, Są
jungos Valdybose per tą dešimtmetį yra 
dar dirbę šie asmenys: kun. J. Sakevičius, 
A. J. Kaulėnas, P. Bulaitis, kun. A. Kaz
lauskas, J. Dėdinas, J. Vilčinskas, prof. S. 
Žymantas, S. Šalkauskas, B. Daunoras, R. 
Baublys, J. Senkus, S. Nenortas, F. Nevera 
vičius, T. Grikinas, V. Dargis, G. Glatkaus 
kas, J. Petrušaitis, J. Damušis, B. Barcevi
čius, L. Trilupaitis.

Tai šitam būriui žmonių ir teko daugiau 
šia aprėpti plačiąsias lietuviškojo gyveni
mo šiame krašte sritis, planuoti ir vykdyti, 
spręsti ir dirbti, atstovauti ir važinėti, ap
sikrauti darbais ir kartais persikrauti, 
džiaugtis laimėjimais ir atsiimti priekaiš-, 
tų už nepasisekimus ar klaidas.

Ne visi jie vienodai ilgai yra nešę atsa
komybės našta. Dalis tėra buvę trumpalai 
kės žvaigždelės, čia sušvitusios organizaci 
jos priekinių žmonių būrelyje, čia ir vėl 
dingusios į nuošalę. Tik daliai teko me
tai iš metu kantriai eiti savo pareigas, At 
sakomybės būta ir esama vis didelės. Dėl 
to jau 1949 m. suvažiavimas išrinko Sąjun 
gos Tarybą, kurion įėjo dalis toliau nuo 
Londono gyvenusių veiklesniųjų lietuvių, 
pajėgusių bent retkarčiais susivažiuotl pa- 

(Nukelta Į 8 psl.)
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Pirmosios dienos ir pirmieji metai
M. Silkaitis

Vežimas jau pakinkytas
M. Silkaitis, kaip daugelis D. Britani

joje gyvenančiųjų lietuvių atsimena, bu 
vo ne tik tarp DBLS steigėjų, bet ir „Br. 
Lietuvio“ redakcinės kolegijos narys ir 
Sąjungos reikalų vedėjas iki savo išvy
kimo i Ameriką.

DBLS, kaip ir kiekviena organizacija, 
prasidėjo mintimi, ši mintis, gal būt, kilo 
min. Balučiui, kuriam pirmajam teko su
sidurti su naujai atvykstančiais lietuviais. 
Jam pirmajam teko susipažinti su jų prob 
lemomis, svajonėmis ir pageidavimais, ši 
mintis buvo gvildenama ir kitų atsitikti
niuose susitikimuose. Tačiau p. P. Varkala 
buvo pirmasis, kuris ėmėsi iniciatyvos tai 
minčiai realiai įgyvendinti.

Vieną dieną gavau pakvietimą iš p. Var- 
kalos atvykti pas jį pasikalbėti. Ten sura
dau dar keletą asmenų, sukviestų tam pa

M. Silkaitis su šeima, dabar gyvenantieji JAV.
čiam tikslui. Kai kurie jų man jau buvo 
matyti ar pažįstami iš anksčiau, su kitais 
susipažinau ten pat. Nors grupelė ir nebu
vo didelė, tačiau ją sudarė atstovai lietu
vių, skirtingais laikotarpiais ar skirtingais 
keliais atvykusių į Angliją. P. Bulaitis — 
aktyviausiai reiškęsis senosios kartos lietu 
vių veikimu kun. J. Sakevičius — lietuvių 
parapijos Londone klebonas, Z. Mockevi
čius atstovavo lietuviams kariams, kovoju
siems sąjungininkų eilėse, A. Drąsutienė 
— naujai atvykusioms lietuvaitėms dirbti 
ligoninėse ir t.t.

Pradėdamas susirinkimą, p. Varkala pa
aiškino, kad, jo turimomis žiniomis, D. Bri 
tanija yra numačiusi įsileisti iš stovyklų 
Vokietijoje didelį skaičių vadinamųjų DP, 
jų tarpe bus nemaža ir lietuvių. Kadangi 
atvykusieji mažesnėmis ar didesnėmis gru 
pėmis ar net pavieniui bus išskirstyti po vi 
są kraštą, tai iškils įvairių reikalų ir prob 
lemų, ir atskiriems asmenims bus sunku 
viską spręsti. Dėl to kyla gyvas reikalas 
kurti organizaciją, kurios pagrindiniai tiks 
lai būtų: apjungti visus lietuvius į organi 
zuotą vienetą, stengtis padėti lietuviams 
galimai geriau prisitaikyti ir įsikurti nau
jose sąlygose, tęsti kultūrinį veikimą ir 
informuotis visais aktualiais klausimais. 
Varkala tarp kitko pabrėžė, kad jis norėtų 
matyti tą organizaciją be jokių partinių 
atspalvių ar atskirų pakraipų įtakos. Šis 
paskutinis punktas ir kitų susirinkusiųjų 
buvo ypač remiamas, nes naujos sąlygos 
reikalauja, kad visa energija būtų kreipia
ma lietuviškos visuomenės gerovei ir Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo idėjai 
vieningai skleisti anglų tarpe. Po atskirų 
pasisakymų, iškeltosioms mintims prita

rus, buvo sudarytas organizacinis Sąjun
gos Komitetas. Mane, kaip jauniausiąjį iš 
dalyvių ir nesurištą jokių sutarčių ar šei
mos prievolių, pakvietė būti sekretoriumi, 
atlikti technišką organizavimo darbą ir 
pravesti narių verbavimą. Pakvietimą pri
ėmiau, pažymėdamas, kad pradžia nebus 
tokia sparti, kaip būtų galima tikėtis, nes 
visą darbą bus įmanoma atlikinėti tik lais 
valaikiais — vakarais ir nedarbo dieno
mis. Visi dalyvavusieji įsirašė nariais, su
mokėdami nario mokestį keletui mėnesių 
į priekį. Be to, Varkala paskolino 20 ar 30 
svarų pirmosioms išlaidoms (vėliau tie pi
nigai buvo atiduoti S-gai kaip dovana).

Tad tokia buvo S-gos užuomazga 1947 
metų liepos 2 dieną.

Kitą dieną, grįždamas iš darbo, nupir
kau popieriaus, rašalo, kartotekos kortelių 
ir panašių dalykų, ir tą patį vakarą iki vė 

los p. Varkalos įstaigoje rotatorium spaus
dinom nariams verbuoti anketas, o grįžęs 
j namus jau iki paryčių adresavau vokus. 
Pirmuoju S-gos adresu parinkom mano gy 
venamąją vietovę. Tai buvo mažas kamba 
riukas trečiame aukšte, kuriame buvo lo
va, staliukas ir dujinė lempa. Bet tuo me
tu visa tai nebuvo svarbu. Svarbiau gal, 
kad neturėjome, gal būt, organizacinio pa 
tyrimo, mūsų pareiškimai ar laiškai nebu
vo reikiamai išdailinti, pirmieji laikraštu
ko numeriai atrodė ploni ir sausi savo turi 
niu, tačiau mus lydėjo entuziazmas, ener
gija stumtis pirmyn, pamažu taisant ir ly
ginant netikslumus ar klaidas.

Taip vyko tas darbas veik kasdien. Die
ną darbas pragyvenimui lėšų pasidaryti, 
vakarais — spausdinti, adresuoti, atsakinė 
ti į paklausimus, padėti atvykusiems asme 
niniais reikalais ir pan. Prie pirmųjų biule 
tenio numerių leidimo daug prisidėjo p. 
M. Bajorinas.

Kadangi S-ga dar nebuvo plačiai papli
tusi, norėjom pirmiausiai įtraukti i ją kaip 
galima didesnį skaičių lietuvių, nes narių 
skaičius ir kylantieji pasiūlymai būdavo 
svarūs argumentai ginant lietuvių reikalus 
anglų įstaigose. Su džiaugsmu reikia pripa 
žinti, kad vienų metų laikotarpyje S-ga iš 
10 narių išaugo į 3000 narių vienetą: rota 
toriumi spausdintasis kelių puslapių biule
tenis išvirto i gausiai iliustruota pilno dy
džio laikraštį.

Tad šiemet, minint DBLS dešimtmetį, 
man malonu prisiminti tuos pirmuosius 
jos žingsnius, bet taip pat norisi pažymė
ti, kad aš pats joje tebuvau tik eiliniu na
riu, kitaip sakant, tik tos organizacijos ko
jos ir rankos. Visos organizacinės pradžios už nenuilstamą

Tur būt, nebus apsirikta pasakius, kad 
DBLS yra savo rūšies unikumas — vienin 
telė naujųjų užsienio lietuvių organiza
cija, sugebėjusi išsilaikyti nuošaliai nuo 
visų politinių sambūrių ir po savo kojo
mis sudaryti stiprų ekonominį pagrindą. 
Atsižvelgiant i, palyginti, mažą Anglijos 
lietuvių skaičių ir į bendrą mūsų paskuti 
nę skaldymosi „madą“, tiesiog negalima 
atsistebėti, kaip, kokiu būdu visa tai buvo 
pasiekta ir išlaikyta. Kaip atsitiko, kad 
Anglijos lietuviai toli pralenkė žymiai 
gausesnes ateivių kolonijas, išlaikydami 
organizacijos vienybę, leisdami savo laik
raštį ir knygas, suorganizuodami nuosavą 
spaustuvę ir įsigydami didžiulius dvejus 
namus ir Lietuvių Sodybą? Šitą klausimą 
nuolat keliame ne tik mes, bet ir didelis 
skaičius kitataučių, kurie kaskart vis gau 
siau lankosi Lietuvių Namuose ir Sodybo
je. Norėdami į jį atsakyti, turime bent 
trumpai suminėti tas lietuvių savybes ir 
veikimo sąlygas, kurios padėjo pasiekti 
tokių džiuginančių rezultatų.

Pirmiausia — lietuvių palinkimas į or
ganizacinę veiklą ir didelis bendrojo rei
kalo supratimas. Grįškime į anuos laikus 
prieš dešimtį metų, į tas gausias lietuvių 
stovyklas bei kolonijas, kurios kūrėsi pra 
dėjus pirmiesiems DP atvykti į šį kraštą. 
Tada nebuvo beveik nė vieno lietuvio, ku 
ris nebūtų norėjęs priklausyti DBLS-gai. 
Jie visi rodė nepaprastą organizacinį op
timizmą, negailėdami laiko ir lėšų bendra 
jam labui. Arba vėl prisiminkime Namų ir 
Sodybos vajus.' Su kokiu noru ir entuziaz 
mu daugelis dėjosi ir aukojo, kad numa
tytasis tikslas būtų pasiektas. Ir vėl rei
kia pasakyti, kad palyginus Anglijos už
darbius ir lietuvių skaičių su kitų konti
nentų tautiečiais, šio krašto lietuvių kolo
nija ar tik nebus pasiekusi organizuoto 
ekonominio įsistiprinimo rekordą. Tiesa, 
dabartiniu metu tas pirmykštis entuziaz
mas yra kiek atslūgęs ir narių skaičius 
gerokai sumažėjęs. Tatai mūsų sąlygose 
yra neišvengiama. Bet iš kitos pusės yra 
sumažėjęs, bent kiek tai liečia ekonominį 
gyvenimą, ir bendras reikalas. Šiuo metu 
mes jau sėdime gerai pakinkytame veži
me, ir reikia tik tvirtai laikyti vadžias, 
kad vežimas tiesiai riedėtų į priekį. Tos 
vadžios yra patyrusiose rankose, ir lai
kas turės parodyti, kad vežimas suka ge
ra kryptimi.

Antra — DBLS per visą dešimtmetį tu
rėjo laimę į savo vadovybę pasirinkti ge
rus ir patyrusius žmones. Mūsų „val
džios“ viršūnės, bent paskutiniais metais, 
buvo labai pastovios. Atsakingieji žmo
nės iš karto suprato bendro darbo reikalą 
ir greitai suvokė, kad tolimesnės egzisten 
cijos pagrindą sudaro stiprus ekonominis 
įsitvirtinimas. Į darbą jie atėjo su geriau
siais norais- ir, nepaisydami įvairiausių 
gandų ir priekaištų, varė ji ir tebevaro 
iki šiai dienai. Dešimties metu laikotarpy
je per lietuvių kolonijas perėjo ne vienas 
piktas gandas, kartais ir asmeniškais 
šmeižteliais pakartintas. Ne vienas jų pa 
sekoje būtų pamojęs ranka ir ramesnio 
bei saugesnio darbo pasiieškojęs. Tačiau 
DBLS vadovybės ir ypač jos pirmininko 
nervai, dideliam visų pasigėrėjimui, at
laikė.

nuopelnas turėtų būti skiriamas p. Varka- 
lai už jo energiją ir pasišventimą. Be jo 
tokio ryškaus entuziazmo ir logiškų spren
dimų, S-ga, mano nuomone, nebūtų pada
riusi tokios greitos pažangos ir nebūtų įsta 
tyta į tokias vėžes, kokiose ji šiandien yra: 
nepartinis, lietuvius jungiąs vienetas.

Užtarnauta garbė turėtų tekti p. Min. 
Balučiui už jo patarimus ir M. Bajorinui 

darbą.

Trečia — netiesioginiu būdu mums su
stiprėti ir tvirtai ekonomiškai įsikurti pa 
dėjo ir šio krašto įstatymai. Jau dabar ga 
Įima matyti, kad daug kalbų ir erzelio su 
kėlęs Lietuvių Namų bendrovės atsiradi
mas išėjo mums į naudą. Ne vienos išei
vių organizacijos istorija rodo, kad kul
tūrinių ar visuomeninių draugijų bandy
mai sukurti ekonomines institucijas la
bai dažnai pasibaigia nesėkmingai. Nie
kieno iš šalies nekontroliuojamos ir vien 
tik pagal savo organizacijų nuostatus vei 
kiančios tokios institucijos arba paklysta 
painiuose biznio įmonių labirintuose, ar
ba nesąžiningų vadovų yra privedamos 
prie likvidacijos. Visi žinome, kad nesun
ku apsukriam ir nepakankamai kontro
liuojamam įmonės vedėjui popieriuje pa
rodyti fiktyvinį pelną,' kai tuo tarpu įmo 
nė veikia su nuostoliais, šios rūšies pavo 
jai, įsijungus į Anglijos įstatyminius rė
mus ,mums yra gerokai sumažėję.

Tiesa, sukūrimas įmonės įmonėje atro
do nenormalus dalykas, ir daugelio dėl to 
kilęs nepasitenkinimas dar ir šiandien nė 
ra išnykęs. Tačiau nesuradus kitos išei
ties, ilgainiui DBLS nariai prie dabarti
nės padėties pripras ir buvęs nepasitenki 
nimas išnyks ar bent labai sumažės.

Kokia DBLS ateitis? Į šį klausimą ga
lėtų tik pranašas atsakyti. Prieš kurį lai
ką šių eilučių autorius yra siūlęs jai vi
siškai susilieti su L. Namų Bendrove, pa
sidarant viena ir ta pačia organizacija. 
Šis klausimas yra buvęs diskutuotas ir 
DBLS atstovų suvažiavimuose. Toliau į 
šį klausimą besigilinant aiškėja, kad toks 
apsijungimas, nors ir naudingas, ■ praktiš 
kai sunkokai įgyvendinamas. Tiek dėl 
grynai sentimentalinių motyvų, tiek dėl 
geresnės visuomeninės bei politinės veik
los, tiek pagaliau dėl santykių su pana
šiomis kitų tautų organizacijomis DBLS 
nori pasilikti savitas vienetas. Tačiau, ati 
davusi labai didelį kraitį savo dukrai — 
L. Namų B-vei, ateity ji turės ribotis dau 
giau visuomenine ir socialine veikla ir or 
ganizuotu šio krašto lietuvių atstovavi
mu. Kartu su visais kitais sambūriais ji 
turės imtis atsakomybę už lietuvybės iš
laikymą, o taip pat stovėti aktyvios veik
los priešakyje, siekiant Lietuvos išlaisvi
nimo.

Kaip matome, ir ateityje, įvykus vi
siems pasikeitimams ir persitvarkymams, 
DBLS veikimo laukas pasilieka dar gana 
platus. Tik reikia, kad jis būtų nuolat 
puoselėjamas, nepradėtų dirvonuoti. Pra
eities veikla ir pasiekti laimėjimai leidžia 
i ateitį žvelgti optimistiškai. Turime ženk 
lų (pvz., kryžiaus-rūpintojėlio vajus), kad 
ir gerokai sumažėjusi ir vis labiau į sve
timo krašto gyvenimą įsitraukusi lietuviš 
koji visuomenė pasilieka saviems reika
lams visada jautri. Dešimties metų prak 
tika įrodė, kad DBLS pasirinktasis nepar 
tinis kelias yra teisingas ir geras. Tęsda
ma savo tradicijas, ji drąsiai gali žengti 
į naują dešimtmetį su užtarnauta viltimi 
ir pasitikėjimu. J. L.

Maldos ir -atgailos diena

Gegužės 13 d., maldos ir atgailos dieną, 
šv. Kazimiero Kolegijoje vysk. V. Padols- 
kis atlaikė šv. Mišias, tardamas tai progai 
pritaikintą žodį. Po šv. Mišių buvo atnau 
jintas Lietuvos Nekalčiausiajai Marijos 
Širdžiai paaukojimas, pirmą kartą pada
rytas lygiai prieš 6 metus, 1951 m. gegužės 
13 d. Po to sekusioje Marijos akademijoje 
turiningą ir įdomią paskaitą skaitė T. Ani 
cetas Tamošaitis, S.J. Iškilmėse dalyvavo 
min. St. Lozoraitis ir Romos lietuvių kolo
nija. (IKVI)

Antrosios Sekminės

Tai buvo pirmosios Sekminės, xvada vi
si, Šv. Dvasios su Kristumi sujungti, bu
vo vienos širdies ir vienos sielos. Pirmo
sios Sekminės praėjo. Šv. Dvasios žibin
tas, kuris pirmuosius tikinčiuosius švietė, 
šildė ir jungė, daugumoje užgęso. Sekmi
nes kas metai kartojame, kaip sodžiaus 
mamytė, sėdėdama vakarais prie židinio, 
kartoja savo anūkams pasakas. Šiandieni 
nis pasaulis reikalingas ne pirmųjų Sek
minių kartojimo, bet antrųjų Sekminių 
šventimo. Tik tada Šv. Dvasia atnaujins 
žemės veidą, kaip atnaujino per pirmąsias 
Sekmines.

Tada apaštalai kalbėjo viena kalba, o 
visų tautų žmonės juos suprato. O mes 
mokame daugelį kalbų, tačiau vieni su ki 
tais nebesusikalbame. Apaštalų laikais ne 
buvo klubų, draugijų gausybės, o vis dėl 
to tada visi buvo vienos širdies ir vienos 
sielos. O mes? — Telefonais ir telegrafais 
susikalbame su visu pasauliu, o tačiau ne 
galime susikalbėti su broliais, su tėvais. 
Kodėl taip yra? Neturime visus jungian
čios meilės Dvasios. Be meilės Dvasios 
nieko nepadės nei susiartinimo konferen
cijos, nei pokyliai po vienu stogu, nei vie
nodos mados, nei viena visiems draugija, 
nei viena valdžia, nei viena mokykla, nes 
iš vienų plytų namo nepastatysi; reikia ce 
mento. Tas cementas, kuris visus jungia, 
žmogų viduje atnaujina, yra meilės dva
sia, Šv. Dvasia. Be Šv. Dvasios esame ne
gyvi žmonės, šalti, sustingę. Panašiai kaip 
apaštalai prieš Sekmines, baikštūs, silpni, 
šalti.

Patraukti prie Savęs žmones yra svar
biausia Bažnyčios pareiga, kaip kad buvo 
per pirmąsias Sekmines, kada Viešpats 
kasdien daugino jų būrį. Tačiau Bažny
čios nesudaro tik tie, kurie nešioja suta
nas ir ant krūtinių kryžius, ir tie, kurie 
prie altoriaus uždegioja žvakes, bet Bažny 
čią sudaro visi, kurie stovi ant Petro uo
los. Visų šių, Šv. Dvasios apšviestų, yra 
pareiga būti pasaulio šviesa. Visi, ar ku
rie esame bažnyčiose prie altorių, ar prie 
durų, visi turime būti žibintų procesija, 
kuri į visus užkampius žeria šviesos ban
gas, kuri vilioja prie savęs kiekvieną esan 
tį tamsoje. Mūsų sieloms, keliomis eilėmis 
rūdžių aptrauktoms, ypač reikalinga Šv. 
Dvasia, kad ji mūsų sielas apvalytų ir ap 
šviestų. Tada pasaulyje bus tikros antro
sios Sekminės.
N. Skurskis, MIC.1 „Neapdraustos Sielos“.

Pamaldos
WOLVERHAMPTON — ateinantį sekma

dienį Šv. Petro bažn., North Str., - Ma
želio 16 d. 1 vai. p. p., nes ankstyves
nėm valandom visos miesto centro baž
nyčios yra užimtos. Pamaldas laikys 
kun. A. Kazlauskas.

RŪPINTOJĖLIUI SODYBOJE

Tautinių ornamentų Kryžius Lietuvių 
Sodyboje jau pereitą savaitę pastatytas!' 
Pašventinimo iškilmės vyksta šį Sekminių 
sekmadienį. Dar atsiuntė aukų: B. Zinkus 
ir B. Urbanavičius iš Derby abu po 10 šil., 
J. Stanis iš Leicester — 1 sv. ir Škotijos 
Lietuvių klebonas kun. J. Gutauskas — 
I sv. Komisijos vardu naujiesiems aukoto 
jams nuoširdžiai dėkoju.

Spausdinant laikraštį dar papildomai au 
kojo po 1 sv.: J. Strumskis, K. Norkaitė ir 
B. B.

Kun. P. Dauknys

Fatima. Gegužės 13 d., minint 40 m. su
kaktį nuo Švenč. Marijos apsireiškimų Fa- 
timoje, buvo suvažiavę didžiulės maldinin
kų minios — apie 700.000 asmenų. Po iš
kilmingų mišių buvo suruošta Marijos gar 
bei procesija, dalyvaujant valstybės vy
rams .ministeriams ir šimtatūkstantinėms 
minioms.
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I SAUJA DERLIAUS |
VISKO YRA, VISKO YRA, TIK GULBĖS PIENO NĖRA

DBLS Dešimtmečio Minėjimo Komisija 
1956 m., vos tik susikūrusi, be kitų užsi
mojimų, iškėlė mintį, kad būtų labai pras
minga išleisti lietuvių literatūros skaity
mų knygą, kuri ypač praverstų jaunimui, 
neturinčiam iš kur pasisemti mūsų dailio 
jo žodžio turtų, bent nuotrupų, o taip pat 
reikalinga ir kiekvienam šviesiam lietu
viui, trokštančiam atsigaivinti toje sveti
moje ir net iki kaulų ir širdies svetimumu 
persmelkiančioje aplinkoje, kurioje esa
me.

Šiandien toji skaitymų knyga jau pa
ruošta spaudai Dar daugiau: ji jau spaus 
dinama. Bėda tik. kad ji negalės patekti 
skaitytojui į rankas pačia ta iškilmingąja 
proga, kai minimas DBLS dešimtmetis, ši 
toji bėda, tiesa, nedidelė: mėnuo šen ar ten 
juk nieko nenusveria. O ton knygon deda 
moji medžiaga nelinkusi pasenti.

Puslapių — daug
Pati knyga pakrikštyta „Sauja der

liaus“. Jau ir šiandien gali labai lengvai 
būti keliamas klausimas: kas joje bus?

Galėtume su įkarščiu atsakyti: visko 
bus, visko bus, tik tėvo motinos nebus. 
Bet tai būtų neteisinga. Iš tiesų ten visko 
bus, taip pat bus tėvas ir motina, o viena, 
ko nebus, tai gulbės pieno!

Knyga žada būti didelė. Kiek puslapių.’ 
Didelė! Tas jos didumas kelia nemaža rū
pesčių patiems leidėjams ir sumanyto
jams. Užtektų gal dėl jos didumo tik tiek 
pasakyti, kad, paviršutinišku apskaičiavi
mu, rankraščių esama apie 800-900 pusią 

pių. Tikslus apskaičiavimas šiandien dar 
neįmanomas, nes maišosi proza ir poezija, 
spaustuvė naudoja tai knygai rinkti du 
šriftus, kad tik talpiau būtu, kad tik dau
giau medžiagos sutilptų, kad toji „Sauja 
derliaus" reikštų net šiek tiek daugiau, 
kaip pats jos vardas.

Leidėjams rūpesčio taip pat kelia tai, 
ar čia paleisti ją j žmones dviem tomais, 
ar vienu. Bet šiuo tarpu norėtume tik 
bent iš dalies atsakyti į klausimą, kas to
je „Saujoje derliaus“ bus.

Autorių —• daug
O ten bus atstovaujama didžioji daugu 

ma mūsų rašytojų ir poetų nuo Kristijono 
Donelaičio iki paties stipriau besireiškian 
čio jauniausiojo. Vienų skaitytojas knygo 
je užtiks eilėraštį ar prozos gabalą, kitų 
gal ir visą pluoštą eilėraščiu ar po kelias 
prozos ištraukas. Leisti šitokiai „nelygy
bei“ reikštis būta nemaža priežasčių. Kny 
ga vis dėlto skiriama daugiausia jauni
mui. Joje norėta parodyti bent tokiuose 
rėmuose, kokie yra tegu ir didesnės apim 
ties knyga, mažas mūsų Lietuvos vaizdas, 
tegu ir knygos redaktoriaus patvarkytas, 
koks jis reiškiasi mūsiškėje literatūroje. 
Taigi jaunimui skiriamoje knygoje vengia 
ma visko, kas leistina tik suaugusiems. 
Dėl šito požiūrio knygon negalėjo patekti 
šiaip itin skambūs dalykai, kaip Kazio 
Binkio „Rūta“ ar „Gėlės iš šieno“. O Itin 
plačiai knygos puslapiuose bus eiliota past 
reikšti (o jei tų puslapiu būtu dar dau
giau, tai galima būtų buvę leisti reikštis 

ir dar plačiau) giedriajam ir jokios tam
sos nepalaužiamajam Vaižgantui.

Senovės ir naujovės derinys
Norėta, kiek tai įmanoma, aprėpti visas 

mūsų gyvenimo sritis ir visą lietuviu lite 
ratūros kelią. Dėl to skaitytojas susidurs 
knygoje dar su menkiau tepajėgusiais lie 
tuvišką žodį savo kūrybai panaudoti se- 
nesniaisiais, be kurių nebūtų pilnas nei 
mųsų literatūrinio kelio vaizdas, nei mū
sų gyvenimo sritys, kurios per rašytojus 
buvo įamžintos tautos kūrybiniame loby
ne, pagaliau, jų atsisakius, mes lyg nebe
tektume tos literatūrinės tradicijos, kuri 
eina karta iš kartos, vis nenutrūkdama 
(jei tėvas mokėjo atmintinai jūrą motinė 
lę, kuri turi dukrelių būrį, tai tegu sūnus 
išmoksta tai iš tėvo ir tegu savo sūnui per 
duoda tai ir dar savosios kartos gražiau
sius grūdelius!). Šitos minties laikantis, 
šalia tradicinių dalykų skaitytojas „Sau
joje derliaus“ užtiks ir mūsų naujovinin- 
kų kūrybos, nes jau metas įteisinti ir jau 
nąją kartą su naujai tariamuoju žodžiu, 
kuris kitoms kartoms bus tokia pat tradi
cija. kaip mums ir jiems „Kur Nevėžis 
pro Raudoną dvarą“ ar kuris nors kitas 
plačiai žinomas dalykas.

O skaitytojas knygoje neras svetimų že 
mių ir žmonių, nors apie jas būtų buvę 
gražiausiai rašoma (pvz.. Vienuolio kau- 
kaziniai įspūdžiai). Šitas sustojimas ties 
svetimybėmis dvelktelės tik viename kny
gos skyriuje, būtent, ten, kur dedama me 
džiaga apie ilgėjimąsi namų, troškimą bū 
ti tėvynėje.

Kalbančios antraštės
Jau jeigu iki čia atėjome ir pradėjome 

kalbėti apie skyrius, tai šitais skyriais ir 
baikimė savo apžvalgėlę. Taip, knygos rne 
džiaga įspraudžiama į keturiolika nely
gaus didumo skyrių. Toks paskirstymas 

turi savo nepriteklius. Va, sakysim, gra
žus literatūrinis grūdžiokštis, o nė vienan 
skyriun netinka, kad atrodytų, jog, štai, 
čia jo tikroji vieta, pridėjęs jau, rodos, nė 
nebeišimsi. Tik šita kliūtis nėra sunki nu
galėti. Gražus grūdas tinka visur. Tai vie
na. O, antra, kai skyrių daug, tai nebėra 
taip sunku surasti tą pačią tikrąją vietą. 
O medžiagos grupavimas turi nemaža tei
giamybių. Jeigu jau duoti, tai padoriai ati 
duoti — visą saiką su kaupu. Jeigu skai
tytojas jau sustos ties kuriuo reikalu, tai 
tegu sočiau pasigėri visa vaivorykštine 
spalvų įvairybe!

Gal techniškais sumetimais dar bus pa 
keista skyrių eilės tvarka knygoje, gal 
pats kuris nors skyrius bus perkrikštytas 
kitaip, o kol kas knygos planas yra šitoks:

1. „Ten, kur Nemunas banguoja“, pir
masis skyrius, stengiasi lietuvių rašytojų 
kūriniais parodyti ramų Lietuvos ir jos 
gyvenimo vaizdą, šitam vaizdui sudaryti 
imami 45 kūriniai ar didelių dalykų iš
traukos.

2. „Tegu tave dievai!“ — antrasis sky
rius — jau stengiasi parodyti dinamišką, 
problematišką vaizdą ir žmogų. Čia yra 
numatyti išspausdinti 38 gabalai.

3. „Ilgą, ilgą pradalgėlį pievoj išvary
siu“ — ūkininko gyvenimui apdainuoti ir 
pavaizduoti skirtas skyrius.

4. „Kalveli, meistreli, mokyk vaikus sa
vo“ rodys mūsų liaudies menininkus ir 
amatininkus, tai yra tuos žmones, kokių 
savo metu pasigedo vysk. Valančius, tvir
tindamas, kad turime bernų ir piemenų 
ir šieno plovėjų, o, va, tokių nagingų ne
turime.

5. „Vienoj pusėj — šlėkta, antroj pusėj 
—■ dvaras" — rodys literatūroje įamžintą
jį dvarą ir baudžiavą, tiesa,, nelabai švie
sius daiyktls bendroje nuotaikūs šviesybė
je. bet tiesos neišgrauši.

6. „čia bočiai už laisvę tiek amžių ka-

■KassaoMBKKsnBiBsaBsaassaEK

riavo“ — jau pati antraštė rodo viso sky
riaus paskirtį — kardu, plunksna ir kitom 
priemonėm kovoti už savo kraštą.

Tolimesniuose skyriuose dar turime: 
žmones, kurie verti užuojautos, žmones, 
kurie nerimsta, šventadienines nuotaikas, 
du iš literatūros iškylančius savo didžiuo
sius miestus (Vilnių ir Kauną), ilgėjimą
si savojo krašto, mirties motyvą ir gyvū
nijai skirtąjį skyrių.

Kaip iš pateikiamųjų kelių pavyzdžių 
matyti, knygos skyrių antraštės parinktos 
iš mūsų poezijos, vis tokie posakiai, kurie 
artimiausi ten sugrupuotosios medž/agos 
dvasiai. Dar galima paminėti, kad po kiek 
viena skyriaus antrašte žadama išspaus
dinti po šaunų gabaliuką, dar giliau įtrau 
kiantį į skyrių nuotaikas. Štai ūkininko 
gyvenimui skirtasis skyrius pradedamas 
šitokiu K. Bradūno ketureiliu:

Aš, pravertęs dobilienos plutą, 
Tūkstančius pėdų po ja randu — 
Kiekvienoj vagoj senolių būta, 
Neišplovė jų nei laikas, nei vanduo.

Taip, vakarais paskaitysim
Jei numatytosios knygos rėmai leis, ža

dama sudėti netoli 400 prozos ir poezijos 
gabalų. Tai jau būtų nemaža vakarams 
ir šventadieniams pagal anas lietuvišką
sias kaimo tradicijas, kai pakartotinai vis 
būdavo iš už paveikslo ištraukiamas ka
lendorius ir ten ieškoma dvasinio peno. Ši 
toji „Sauja derliaus“ bus keleriopai ver
tesnė, nes kalendoriuose tebūdavo spaus
dinama po porą blausių eilėraščių, po pa
saką ar apysaką ir po pluoštą žinių, kaip 
atspėti orą. Čia galėsime žarstyti ir mū
sų literatūros grūdais gėrėtis daugelį va3 
kąru, nęs knygoje, žada viskp būti, o jėi 
stigs, tai, kaip sakėme, tik gulbės pieno. 1 
Atrodo, kad tokių skaitymų jau kuris lai
kas stigomė. „Skuja deHiaus" atėina pėj 
čiu laiku,
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PAŽINKIME LIETUVA musu
LIETUVOS SIENOS IR PLOTAS

Prieš Vilniaus grįžimą Lietuva ilgiausias 
sienas turėjo su broliais latviais: 309 kilo
metrų vandenimis ir 261 km. sausuma, iš 
viso 570 km. Su Lenkija tuomet sienų il
gumo būta 210 km. vandenimis ir 315 km. 
sausuma, iš viso 525 km. Su Vokietija mū

Ant Saulėgrąžos Vamzdžio

Vladas šlaitas

(Iš to paties vardo spaudai paruošto 
eilėraščių rinkinio.)

Ir saulė šypsosi man, 
ir vėjai žaidžia mano plaukuose, 
kai aš vaikštau po miestą, 
bet man nelinksma: 
kur tik aš benueičiau, 
aš visur vis turiu atsimušti į šaltą ir šiurkš

[čią sieną: 
rožės
ir peteliškių sparnai 
yra iš akmens nutašyti;
žmonių lūpos ir akys žmonių yra iš ak- 

[mens nutašytos
nuo to laiko, kai Dievas mane apleido.

Tuščias esu,
kaip saulėgrąžos tuščias grūdas. 
Reprezentuoju gyvenimą
be bendravimo su žmonėmis ir be meilės.
Grūdas be grūdo, 
meilė be meilės, 
gyvenimas 
be gyvenimo.
Grosiu
rudenėjant laukams ant sulyto saulėgrąžos

[vamzdžio,
grosiu sau tik vienam, 
grosiu savo tik nuosavai ausiai, 
taip kaip Vaitmanas rašė. 

sų kraštą siejo 242 km. jūros ir 30 km. sau 
sumos. Baltijos jūra plovė Lietuvą ties 90 
km.

Būdinga, kad ties 851 kilometrais mūsų 
sienos rėmėsi j vandenis ir tik 606 km. į 
žemę. Iš viso Lietuvos sienos tuomet turė
jo 1457 km.

Jei aš turėčiau aguonos grūdelį meilės, 
aš šiandieną kitaip rašyčiau;
šiaip gi nieko daugiau nelieka, nebent į 

[sieną 
atsirėmus rymot ir groti.
Groti sau tik vienam, 
groti savo tik nuosavai ausiai, 
kaip esu jau minėjęs.

Neviltis tai yra akmuo, 
kurio upės srovė nepaneša. 
Tai jisai, 
tas akmuo, 
ir palieka širdy gulėti.
Laikui bėgant, jį dumblas apneša ir van- 

[dens 
gedulinga žolė užkloja, ir tiktai vienas 
Dievas žino nebent, 
kaip man širdį vienamui skauda, 
kaip man širdį vienamui skauda.

Žiūriu, kaip temsta, 
žiūriu, kaip medžiai auktieninki griūna į

[tamsą.
Taip.
Tai nakties pradžia.
Tai šikšnosparnių laikas.
Greitai visai sutems, ir daugiau nematysiu 
šito liūdno pasaulio, 
tik klausysiu, kaip upei tekant vandenį 

[plaka 
senas ratas vandens malūno.

Perkeisk mane, naktie, 
panašiai kaip perkelti daiktus: 
nusinešk! sunkumą 
ir palik man tik lengvą ir graudų beržų 

[siluetą;
sušukuok mano plaukus 
pagal graudžią beržų šukuoseną, 
kad mėnuliui patikčiau, 
tam didžiajam kerėtojui, 
kurs, vartoja tik anglį, 
kreidą
ir švelnų liūdesį, 
kad širdies neužgautų;
kurs nepaišo veidų kitaip, kaip tiktai iš 

[profilio, 
nes mėnulis supranta 
mūsų baisią būties tragediją, 
nes jis žino, kad žemėj
pilno veido mes niekad nematėm ir nema- 

[tysim;
taigi perkeisk mane, naktie, 
nusinešk! sunkumą 
nuo širdies
ir palik man tik lengvą ir graudų beržų 

[siluetą.

Pačią Lietuvą tuomet sudarė 55.670 kv. 
kilometrų. Didesnieji krašto vandenys už
ėmė 890 kvadratinių kilometrų plotą.

Lietuvos nepriklausomybės pradžioje Že 
ligovskio atplėštasis Vilniaus kraštas turė
jo apie 27.000 kv. kilometrų su apie 1 mi
lijoną gyventojų.

ŽVĖRYS IR PAUKŠČIAI, KURIUOS 
DRAUSTA ŠAUDYTI

Lietuvos įstatymais draudžiama buvo 
šaudyti šie žvėrys ir paukščiai: bebras, 
briedis, elnias, danielius, lūšis, stirna (pa
telė ir jaunikliai nuo atsiradimo iki kitų 
metų vasario mėn. pabaigos), kurtinys, bal 
tasis tetervinas, juodasis gandras, lėlis, ža- 
liavarnė, kukutis, geniai (visų rūšių), ere
liai (visų rūšių), apuokas (didysis), pelė
da (ausuotoji), gegutė, paukščiai giesmi
ninkai, kregždės (visų rūšių).

KALNIŠKĖ

Kalniškės miške buvo šiuo metu jau le
genda išvirtęs ir dainomis apdainuotas lie
tuvių partizanų mūšis su rusų kariuome
nės daliniais. Bolševikai apsupo partiza
nus, kuriems vadovavo Lakūnas. Šalia jo 
kovojo žmona mokytoja Pušelė. Ten buvo 
80 partizanų, žuvo 38. Žuvo mūšyje ir Pu
šelė, kuri dar kovėsi su priešu peršauta 
per abi kojas.

Rusų tame ūšyje žuvo daugiau kaip 400.
Kur yra ta Kalniškė?
Liet. Enciklopedija rašo, kad tai Dzūki

jos miškas tarp Lazdijų ir Simno. Rytuose 
netoli yra Dusia, vakaruose Lazdijų-Kros- 
nos plentas. Šiaurėje už 4.5 km. prasideda 
Žuvinto pelkynas (Palios), kurios vaka
ruose pereina į didelį Žaliosios mišką. 
Kalniškės miške ir apylinkėse yra nema
ža kalvų. Rytinėje pusėje prie miško pri
eina Atesninkėlių, Atesninkų, Marinkos ir 
Semeniškių kaimai, vakarinėje pusėje — 
Roliai, Gudeliškė ir Smalininkai, šiaurėje 
— Krosna. Pietinę jo dalį 1916-18 m. smar
kiai kirto vokiečiai.

Miške vyrauja pušys. Toliau eina eglės, 
beržai, alksniai, drebulės ir ąžuolai.

1925 m. šiame miške buvo surengta Ma
rijampolės tunto skautų ir skaučių stovyk
la.

Lietuvių Kalbos Vadovėlis

Carl Winter leidykla Vokietijoje netru
kus išleidžia prof. A. Senn lietuvių kalbos 
vadovėlį (Handbuch der litauichen Spra- 
che). Vadovėlio bus dvi dalys. Dabar išei
na antroji dalis — skaitymai ir žodynas. 
Pirmoji, istorinės gramatikos, dalis pasiro 
dys vėliau.

Įdomu pažymėti, kad ši leidykla turi dar 
senų lituanistinių leidinių. Jos sandėliuo
se dar yra 1887-9 m. išleistieji Ch. Bartsch 
„Dainų balsai“, 1904 m. C. Cappeller 
„Kaip senieji lietuvininkai gyveno“, 1894 
m. W. Hoffheinz „Giesmių balsai“, Ph. C. 
Jurkschat „Litauiche Maerchen u. Erzaeh- 
lungen“, mokslininkų E. Fraenkelio, A. Le 
skieno, K. Stegmanno ir kitų darbai ir dar 
vis nebaigtasis leisti A. Senno ir A. Salio 
redaguojamasis Lietuvių Kalbos žodynas.

LIETUVOS VALAKINĖ ŽEMĖS 
REFORMA

400 M. SUKAKTIS

1557 m. balandžio 1 d. Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Žigimantas Augustas paskel
bė įstatymą, kuris tuometinį Lietuvos že
mės ūkį padarė pavyzdingiausiu visoje Eu
ropoje. Tai buvo taip vadinamas „Įstaty
mas apie valakus“, kuriuo remiantis ir bu
vo pravesta Lietuvos valakinė žemės ūkio 
reforma.

Kokia tos reformos esmė?. Kad tą supras 
tume, reikia pažiūrėti kaip buvo tvarko
mas mūsų žemės ūkis prieš tą reformą.

Senieji lietuviai kūrėsi sodybomis kur 
papuolė. Ten, kur buvo geresnės sąlygos 
gyvenimui. Kad nors šiek tiek sutvarkytų 
tokių sodybų pasiskirstymą, Didieji Lietu
vos Kunigaikščiai, o ypač Vytautas, tam 
tikra tvarka kolonizavo negyvenamas vie
tas. Tačiau tas nekeitė jau esamų sodybų 
padėties, o ypač užvaldytų žemių. Gi žmo 
nes, užimdami žemes pagal savo išgales, 
susikūrė sodybas labai išdraikytas. Žemės, 
priklausančios toms sodyboms, buvo išmė
tytos siaurais rėžiais, smailais kyliais ir 
šiaip beforminiais sklypais, susipynusiais 
ežiomis, takais ir keliais. Beveik niekas 
negalėjo savo žemės sklypo pasiekti, nepa
lietęs kitos sodybos žemių. Taip betgi gy
veno žmonės ir kituose kraštuose.

Gi ta valakinė žemės reforma pirminį, 
chaosišką Lietuvos žemės ūkį, paremtą pri 
puolamai sukurtomis sodybomis, pakeitė 
planingai paskirstytais sodžiais, dvarais, 
palivarkais, su griežtai normuotais vals
tiečių ūkių vienetais. Toji reforma buvo ne 
tik naujoviška, pažangi, bet ir be galo tiks
linga, nes savo esme išliko net iki mūsų 
laikų.

Daugelyje Lietuvos vietų išlikusieji so
džiai, kur ūkininkų trobos esančios susta
tytos tam tikra tvarka (gyvenamieji na
mai vienoj pusėj kelio, gi kluonai ir jau
jos kitoj ir t.t.), kaip tik ir buvo pastatyti 
pagal to „Įstatymo apie valakus“ nuosta
tus. Sodžius statosi tiesia linija vidury jam 
priklausančių žemių, padalintų į tris lau
kus. Tokie sodžiai suskirstyti planingai.

Lietuvos valakinės reformos pagrindan 
buvo padėtas dėsnis, kad kiekviena ūkinin
ko šeima turi turėti tiek žemės, kad galėtų 
išgyventi ir drauge sugebėtų atlikti vals
tybės bei dvaro reikalaujamas prievoles 
— atiduoti duokles bei mokesčius. Nustaty 
ta, kad visų tų prievolių ir pragyvenimo 
normą vienai šeimai sudaro 33 margų (lie 
tuviškas margas turėjo apie 0.71 ha) že

mės plotas, kuris ir buvo priimtas matavi 
mo vienetu ir pavadintas valakas.

Kiekviena valstiečių šeima normaliai tu
rėjo gauti vieną valaką, t.y. apie 24 ha. 
Kadangi žemė bei įvairios vietos sąlygos 
ne visur vienodos, užtat žemė buvo suskirs 
tyta į keturias pagrindines rūšis: I — ge
ra, II — vidutinė, III — bloga ir IV — la
bai bloga. Pagal žemės rūšį ir buvo nusta 
tytas pagrindinis žemės mokestis: čyžė bei 
duoklės. Kur žemė buvo visai bloga, vala
kas buvo didinamas ligi 36 arba net ir 
daugiau margų. Valakas buvo mažinamas 
tuo atveju, kai visa žemė buvo geros rū
šies arba prie didesnio žmonių susispieti- 
mo.

ši žemės reforma yra gražus įrodymas 
mūsų ūkinės išminties.

(Iš „Prancūzijos Lietuvių Žinių“)

EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODJKA

Svečias, Liet. Evangelikų Liuteronų 
laikraštis, 1957 m. Nr. 2 (kovas-balandis). 
Redaguoja kun. A. Keleris ir kun. A. Ira
kis. šiame numeryje rašo kun. A. Trakis 
(Didysi Arba), kun. Dr. M. Kavolis (Kris
taus misijonariškasis pavedimas), Alg. 
Gintautas (Maldos savaitė už krikščiony
bės vienybę), kun. A. Trakis apie Sibire 
mirusį kun. E. Lejerį (Ištikimas iki mir
ties), Dr. M. Anysas (Reformacija Prūsi
jos kunigaikštystėje), skyrius Mūsų gyve 
nimas ir veikla.

Darbininkų Balsas, Lietuvių Profesinių 
Sąjungų Grupės egzilėje biuletenis, 1957 
m. gegužės mėn., Nr. 5 (11). Red, J. Vil
činskas. Turinys: Europos taikos planai, J. 
Būrelio „Socializmas ir komunizmas“, Bru 
no Kalninš „Prieškomunistinė revoliuci
ja“, inž. A. Funko „Socialistų manifestaci 
ja“, J. G. „Pavergtųjų Europos tautų sei
mas“, V. Grinkaitės „Moterų politinė parti 
ja“, taip pat išspausdintas profesinių są
jungų atsišaukimas, žinių iš laisvojo pa
saulio ir kronikos.

Trys „Aidų“ Premijos

„Aidų“ žurnalo premija šiemet buvo ski 
riama už mokslo darbus. Šiemet leidėjai 
padidino ją iki 1500 dolerių ir paskirstė ly 
giomis — po 500 dol. — Dr. Juozui Girniui 
už veikalą „Žmogus be Dievo“, Dr. Jonui 
Griniui už darbą „Lietuvių kryžiai ir kop
lytėlės“ ir Dr. Adolfui Šapokai už darbą 
„Senasis Vilnius“.

Iš visų trijų veikalų tik Dr. J. Griniaus 
apie kryžius ir koplytėles vokiškai šiais 
metais buvo atspaustas „Commentationes 
Balticae“ antrajame tome.

Op! op! Kas ten?,. Nemunėli!
Ar tu mane tauki!..

A. Vištelius

---------------- K. VAITKEVIČIUS -----------------

PAVĖLUOTI ŽODŽIAI
Ir vėl bėgo mėnesiai ir metai, įvairūs rū 

pesčiais, vargais ir darbais. Nors takas jau 
seniai buvo apaugęs žole, bet vartelių an
ga tvoroje vis dar buvo atvira. Viela ir pa
galiais užtvėrė ją jis, Staneika, ir tai pa
daręs gailėjosi visą savo gyvenimą. O bu
vo taip. Kartą mažas Butvilos šuniukas, 
įbėgęs pro angą, išgąsdino jo mažą dukre
le. Tą pat dieną, žmonos spiriamas, Sta
neika atsinešė vielos, užpynė ja angą ir už 
kaišiojo pagaliais. Tai padaręs, valandė
lę žiūrėjo į aąyo darbą, bet staiga, lyg nu
sigandęs tai, ką padarė, vos vos susilaikė 
neišardęs tos užtvaros. Tik mintis, kad 
žmona prikaišios jam neryžtumą ir grauš 
jį kelias dienas, sulaikė jį nuo to. Jam at
rodė tuomet, kad, užtveręs angą, jis sude
gino paskutinį tiltą, jungiantį jį ir Butvilą, 
ir visam laikui sužlugdė paskutinę viltį ką 
da nors juodviem susitikti. Tą visą savaitę 
jis buvo liūdnas ir paniuręs ir praeidamas 
kiemu vengė pažvelgti į jo užtvertą angą ir 
j savo buvusio draugo sodybą.

Staneikos pypkė jau seniai užgęsusi. 
Nors kelis kartus patraukęs ir neišgavo 
dūmo, bet jis ir nemėgina jos naujai už
degti. Žvilgsnį įrėmęs į tą pagaliais už
kamšytą vartelių angą, jis tarytum skaito 
joje visas savo praeities klaidas, buvusius 
gražius norus ir viltis. Štai, tiek daug me
tų prabėgo. Suseno ir jis ir Butvilą. Praži 
lo abudu kaip obelys, ir iš senatvės jau 
drebančiom kojom, be lazdos, nei vienas, 
nei kitas toli nenueidavo. Suaugę ir sukū
rę šeimas, jų sūnūs ūkininkavo ūkiuose, 
bet, tarytum sekdami tėvus, taip pat tarp 
savęs gerų kaimyniškų santykių neturėjo. 
Kas vyko pas Butvilas, atrodė, Stanei- 
koms nerūpi, ir atvirkščiai. Ar pasiskolin
ti ko, ar talkon paprašyti ir vieni ir kiti 
eidavo pas kitus toliau gyvenančius kaimy 
nūs, nors jų sodybas teskyrė tik sena pa
krypusi tvora, kurioje ir vartelių anga lyg 

laikinai buvo keliais pagaliais užkamšyta. 
O juk galėjo būti kitaip. Galėjo būti taip, 
kaip Butvilos ir Staneikos jaunystės me
tais, kai abi sodybos buvo taip artimos.

Staneika papurto galvą ir staiga pats sa 
ve aštriai klausia: ir dėl ko, dėl ko visa tai 
taip susiklostė? Argi dėl iškirstų gluosniu- 
kų ir kelių piktai pasakytų žodžių? Ir tuoj 
pat dar aštriau sau atsako: Ne! Tik dėl 
kvailos, įsivaizduojamai užgautos ambici
jos ir dėl tuščio užsispyrimo. Argi tai ne 
kvailystė! O juk ir tas prabėgęs gyveni
mas būtų buvęs daug malonesnis, juod
viem iki šiandien draugais likus. Ir senat
vė gal būtų buvus daug šviesesnė. Ir ko
dėl jis anksčiau taip nepagalvodavo, ko
dėl jis pirmas, užmiršęs tą menką nesusi
pratimą nenuėjo pas Butvilą! Juk ge
rai žinojo, kad jam tereikėjo tiktai pasaky 
ti porą draugiškų žodžių, paspausti jo ran 
ką. ir tas menkas ledo sluoksnelis būtų, 
kaip karštą vasaros dieną, ištirpęs ir išga 
ravęs. O kodėl jis dabar tai negalėtų pada 
ryti, nors ir juodviejų gyvenimo saulėlydy 
je!? Geriau vėliau, negu niekuomet. O, be 
to, jau nebetoli ir ta diena, kai reikės at
sakyti už savo nuodėmes ir klaidas prieš 
Visagalį.

Veltui dar, pasislėpęs širdies kamputy
je, mažutis pyktis mėgina kelti maištą ir 
įrodinėti, kad dabar jau pervėlu, kad juod 
viejų santykiai ir po susitaikinimo paliks 
šalti, nes perdaug laiko prabėgo ir jų drau 
gystė seniai surūdijo, ir tų rūdžių nei drau 
giški žodžiai, nei rankos paspaudimas ne
nuvalys. Staneika jau tvirtai apsispren
dęs. Dar šiandien pat, vakare, jis nueis 
pas Butvilą, išties jam ranką ir pasakys: 
„Mykolai, visus tuos ilgus metus aš taip 
norėjau ateiti pas tave ir susitaikyti, bet 
kiekvieną kartą mane, lyg kipšas, sulaiky 
davo nuo to kvailas užsispyrimas. Jaučiuos 
kaltas, kad sugrioviau mūsų buvusią gra

žią draugystę, ir tu, brolau, atleisk man, 
jei gali“.

Sudundėjęs kaimo gatvėje vežimas paža 
dino Staneiką iš minčių. Lyg nenorom nu 
kreipė savo žvilgsnį nuo tvoros į Butvilų 
kiemą ir staiga išplėtė akis. Kiemelyje 
prie pirkios buvo sustojęs būrelis vyrų ir 
moterų, o pro kiemo vartus greita risčia 
įlėkė Jurgio valdomas vežimas, kuriame 
sėdėjo kunigas.

— Nejaugi Mykolui... — keistai suneri 
męs sušnabždėjo senukas ir, sugriebęs laz 
dą, pakilo. Tuo pat metu į pirkią įėjo Sta 
neikienė ir tuoj pat pradėjo pasakoti.

— Butvilai, štai, kunigą ką tik atvežė. 
Šiandien iš ryto, sako, atsikėlęs pavaikš
čiojo ir, staiga susigriebęs sau už krūtinės, 
nuvirto. Paguldė į lovą, davė visokių žo
lelių, bet negelbėjo. Apie pietus dar labiau 
pablogėjo, ir atrodo, kad mirs...

Staneika valandėlę klausėsi žmonos 
pasakojimo. Staiga, rodos, tik dabar pa
jutęs visą savo senatvės naštą, pamažu, 
drebančiom kojom pasuko suolo link ir su 
dribo, kaip maišas.

— O, Viešpatie, kas gi tau pasidarė, 
Jurgi?! — susirūpinusi puolė prie išbalu
sio vyro Staneikienė.

— Duok vandens gurkšnelį, — tyliai pa 
sakė senukas. — Kažkaip širdyje bloga 
pasidarė.

Staneikienės paskubom paduotą vandenį 
išgėrė, dar valandėlę pasėdėjo ir pakilo.

— Einu pas Mykolą, — virpančiu balsu 
pasakė ir, nustebusio žmonos žvilgsnio ly
dimas, vienplaukis išėjo.

Iš savo kiemo tiesiog pasuko seniai jau 
nevaikščiotu taku, į jo kadaise užtvertą 
vartelių angą. Tik priėjęs prie jos pagalvo 
jo, kad neįstengs perlipti per tvorą, o iš
ardyti užtvarą užimtų daug laiko. Iš Butvi 
lų kiemo, žmonių išlydėtas, išvažiavo ku
nigas. Grįždama į pirkia, graudžiai pravir 
ko senutė Butvilienė. Staneika jau buvo 
besukąs nuo tvoros, norėdamas aplink, gat 
vele apeiti, tik staiga, lyg supykęs, trenkė 
lazda į vielas ir pagalius. Truputį nuste
bęs pamatė, kad ilgų metų rūdžių pagrauš 
tos vielos nuo smarkesnio stuktelėjimo nu
trūko ir užtvarėlė nugriuvo.

Senukas peržengė kelis sutrūnijusius pa 
galius ir pasuko Butvilų kiemo link. Tuo 
pat laiku iš trobos išbėgo piemenukas ir 
greitai smuko į gatvelę, bet, pamatęs kie
me Staneiką, staiga sustojo ir nustebęs pri 
bėgo prie jo.

— Dėde, — skubiai ištarė vaikas. — Aš 
bėgaų pas... Senukas Butvilą miršta... Jis 
prašė, kad jūs ateitumėt...

Vaiko žodžiai, lyg peiliai, susmigo į Sta
neikos širdį.

— Einu... Einu ir nešaukiamas... — sun 
kiai ištarė ir paspartino žingsnius, tvirtai 
remdamasis lazda.

Pirkioje buvo susirinkę keletas kaimy
nų. Prie lovos stovėjo mirštančiojo sūnūs, 
marti, duktė ir Butvilienė paraudusiom 
nuo ašarų akim. Butvilą, pražilęs kaip obe 
lis, nuostabiai ramiu veidu ir užmerktomis 
akimis, gulėjo ant baltų, kaip ir jo veidas, 
pagalvių ir sunkiai alsavo. Staneika, dre
bančiom ir tirpstančiom kojom, šią valan 
dėlę dar labiau susenęs, priėjo prie mirštan 
čiojo ir klupte suklupo prie jo galvos.

— Mykolai... Mykoliuk... Drauguži ma 
no... — virpančiu balsu pasakė ir staiga 
pajuto, kad tie žodžiai pavėluoti, kad jie 
turėjo būti ištarti prieš keturiasdešimt me 
tų, tą atmintiną akimirką, kai juodu susi 
tiko kaimo gatvėje.

Lyg jo balso pažadintas, Butvilą plačiai 
atmerkė akis. Pamačius Staneiką, jo lupo 
mis praskrido liūdna šypsena.

— Jurgi, — vos girdimai sušnabždėjo 
jis. — Prašiau, kad ateitum, nes noriu at
sisveikinti tave ir paprašyti, kad atleis
tum man...

■— O, Mykolai, aš jau buvau tavo kieme, 
kai sutikau Juozuką, bėgantį šaukti ma
nęs, ir ėjau ne tau atleisti, bet prašyti ta
ve, kad tu man atleistum ,nes aš buvau 
kaltas, kad tuos gluosniukus nepasitaręs 
su tavim pasodinau mūsų laukų susidūri
me. Koks kvailas aš buvau, Mykolai, kad 
dėl savo užsispyrimo pražudžiau tokią gra 
žią mūsų buvusią draugystę... — ir staiga 
senukas užspringsta ašarom ir nutyla.

— Jurgi, — po valandėlės tylos vėl 
šnabžda Butvilą. — Aš daug kartų ėjau

pas tave susitaikyti, bet paeidavau tik iki 
tos vartelių angos... vėliau tu užtvėrė! ją...

— Užtveriau... — lyg susigėdęs nulei
džia galvą Staneika. — Bet ta užtvara, lyg 
peilis krūtinėje, buvo visą mano gyveni
mą. Aš ją dabar ateidamas išgrioviau, bet 
ar ne per vėlai, ar ne per vėlai, Myko
liuk... Per tuos ilgus metus daug kartų no 
rėjau prakalbinti tave, paspaust tavo ran
ką, brolau, bet...

Staneika valdosi, bet širdyje taip graudu 
ir skaudu, kad jis norėtų jau nebepakilti, 
bet mirti kartu su Butvilą.

Mykolas nukreipia savo šiltą gęstantį 
žvilgsnį į draugo veidą, valandėlę tyli ir 
tyliai švelniai sako:

— Gal ir abudu buvome kalti... Bet tu 
neminėk manęs piktu žodžiu, Jurgi, ir mū 
sų vaikams pasakyk, dėl ko mes pykomės, 
nes jie nežino. Tepasimoko iš mudviejų 
klaidos, ir tebūnie Visagalis gailestingas 
mums abiems...

Staneika nebesusivaldo. Jis padeda gal 
vą ant lovos krašto ir staiga pravirksta, 
kaip mažas vaikas.

Pro langą pažvelgia į vakarų pusę slink
dama saulė' ir savo spinduliais apšviečia 
lovos galvūgalį ir dvi pražilusias, baltas, 
kaip žydinčios obelys, galvas, kurių viena 
ramiai guli ant pagalvių, o kita palinkusi 
ant lovos krašto dreba nuo verksmo ir se
natvės.

Butvilą vėl užmerkia akis ir pradeda 
silpnai blaškytis mirties agonijoj. Verkda 
ma senukė Butvilienė sugriebia grabnyčią 
ir, sūnui ją paskubomis uždegus, įdeda į 
mirštančiojo rankas. Pasigirsta skaitomi 
maldos žodžiai. Butvilos lūpos juda, lyg 
maldos žodžius kartodamos, rankos, Butvi- 
lienei prilaikant, nervingai spaudžia ant 
krūtinės degančią grabnyčią, kurios men
kutės šviesos beveik nesimato saulės spin 
dūliuose.

Pagaliau jis sunkiai atsidūsta, lyg po 
sunkaus nudirbto darbo, ir amžiams nu
rimsta. Tik jo kairė ranka lėtai nuslenka 
nuo krūtinės ir, lyg atramos ieškodama, 
pamažu nusvyra ant palinkusios ir nuo 
verksmo kretančios Staneikos galvos.

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 23. (473) 6. 6. 1957.

DAR KARTA LIETUVIŠKOSIOS VIENYBES KLAUSIMU
X.

(ryšium su M. Musteikio pasisakymu 
„Europos Lietuvio“ Nr. 16-me)

Tik eilės asmenų paragintas ryžtuos pa
sisakyti dar kartą tuo pačiu klausimu ir 
dalinai atsakyti M. Musteikiui. Nenorė
jau to daryti ir leistis į polemikas „Euro
pos Lietuvyje“, nes M. M. pasisakymo pa
baigoje yra pareiškimas, kuriame nesun
ku {žiūrėti asmens užgauliojimą. Būtent, 
M. M. ten sako: „...Tačiau yra dar svarbes 
nių nesutarimo priežasčių — bene pačių 
svarbiausių — kurių K. D. neiškėlė, ma
nau, visai sąmoningai“ (Mano pabraukta). 
Ąš pono M. M. nepažįstu ir todėl neturiu 
jokio pagrindo teigti, ką jis sąmoningai 
ar nesąmoningai daro bei šneka ar rašo. 
Lygiai taip pat M. M. neturi jokio pagrin
do teigimams ar manymams, kad aš ką 
nors sąmoningai nutyliu. Jei M. M. manė, 
o tai daugiausia jis galėjo manyti, kad ma 
no pasisakyme likę neišvardinta eilė svar
biausių nesutarimo priežasčių, tai jis ga 
Įėjo ramiai jas sąmoningai ar nesąmonin
gai išvardinti. Būtų padaręs problemos aiš 
kinimuisi tik gerą paslaugą. Prikišti gi są 
moningus ar nesąmoningus nutylėjimus vi 
siškai asmeniškai nepažįstamo žmogaus at 
Žvilgiu yra tikrai jau pernelyg didelė sau 
kompetencijų prisiskyrimo išdava.

Kiek liečia patį M. M-io straipsnį ir tas 
jo dalis, kur jis polemizuoja su mano pa
sisakymu „Europos Lietuvio“ Nr. 11-me, 
turiu su apgailestavimu pasakyti, kad M. 
M. mano kalbamojo pasisakymo nesuprato 
nuo pradžios iki galo. Atidus skaitytojas 
nesunkiai buvo pastebėjęs, kad aš nei ne
bandžiau lietuviškosios vienybės klausimo 
kelti į metafizinę plotmę ir svarstyti jį 
žmogiškosios egzistencijos visumoje. Ban
džiau eiti prie šio klausimo visiškai prag
matiškai ir ieškoti tų momentų, kurie lie
tuviškosios vienybės labui yra ar galėtų 
būti mums bendri, nežiūrint mūsų indivi
dualaus tikėjimo, pasaulėžiūrų, politinių 
įsitikinimų ir t.t. skirtingumų. Aš jokiame 
savo pasisakymo sakinyje netvirtinau, kad 
Iškeliu lietuviškąją vienybę į aukščiausio 
žmogiškojo idealo plotmę ir kad tuo būdu 
viską# turį šiam tariamam idealui subordi 
nuotis. Čia M. M. jau pats susikūrė tai ir 
pats su savim polemizuoja. Aš nesvarsčiau 
lietuviškosios vienybės reikalingumo amži 
nųjų vertybių gradacijoje. Jei M. M. nori 
žinoti, tai galiu laisvai pasakyti, kad šia 
prasme esu su juo visiškai vienos nuomo
nės. Ne tik tikinčiajam pomirtinis gyveni
mas ir sielos išganymas yra svarbesnis už 
tėvynę-tautą, bet daugeliui dar ir sociali
nis teisingumas, teisės ir teisingumo sieki 
mas ir eilė kitų dalykų gali būti svarbesni 
už patriotinius siekius, ypač jei anie da
lykai su pastaraisiais sueitų į konfliktą. 
Taigi M. M. nebuvo reikalo, bent polemi
koje su manimi, vardinti pavojus, kurie 
kyla betkurį kolektyvą iškeliant į absoliu
taus idealo aukštumą. Atitinkamus M. M. 
pareiškimus todėl tenka laikyti jo asme
nišku credo, šiuo atveju išreikštu gal tik 
netinkama proga. Tačiau nieko nėra blo
go, jei jis ir buvo išreikštas. Tik jis būtų 
buvęs daug gražesnis, jei šalia komuniz
mo, nacionalsocializmo ir fašizmo pragaiš
čių M. M. būtų dar paminėjęs ir Franco 
Ispanijos totalitarizmą, nors ten totalita
rizmo tarnybon ir kinkomas Ponas Dievas.

Tačiau pragmatiškoji tautinės vienybės 
problema, nežiūrint tai, kokia bebūtų tėvy 
nės-tautos vieta amžinųjų ar žemiškųjų 
vertybių skalėje, vis dėlto turi savyje tam 
tikrus dėsnius, kurie slypi joje pačioje ir 
nėra diktuojami už ją aukščiau stovinčių
jų vertybių. Tik toks svarstymų išeities 
taškas ir vertė mane tvirtinti, kad lietu
viškajai' vienybei išlaikyti nėra kitų bend
rų vardiklių, kaip tik troškimas padėti Tė
vynei išsilaisvinti ir lietuvybės išlaikymas 
kaip tam siekiui vykdyti pagrindas. Ir aš 
neradau šioje plotmėje jokių kitų, aukš
tesnių ar žemesnių, principų, kurie galėtų 
būti visų lietuvių pripažinti bendrais jun
gikliais. Jokiam evangelikui nebus katali
kybė lietuviškąją vienybę užtikrinančiu 
momentu, jokiam socialistui — liberaliz
mas, jokiam liaudininkui — tautininkišku- 
mas. Šie dalykai gali vienas šalia kito dau 
giau ar mažiau lojaliai gyventi, o žmogaus 
asmeniškame pasaulyje užimti ir pirmau
jančią vietą. ' Tačiau, jei jau kalba eina 
apie lietuviškąją vienybę ir jei pastaroji 
vertinama kaip būtina priemonė žmogiška 
jai pareigai pavergtosios' tėvynės ir tau
tos atžvilgiu atlikti, tai, mano nuomone, 
jai užtikrinti reikalingų, visų lygiai pripa
žįstamų jungiklių tenka ieškoti ir tikėtis 
rasti tik sektoriuje, kuris mus šiandien le
miamai kaip lietuvius apibūdina. Ir tai 
yra niekas kita, kaip tik patriotizmas, ne- 
iškeliant šios nuotaikos ar nusistatymo į 
pirmaujančios absoliutinės idėjos plotmę.

„Hobby“ terminas gali užgauti tik tą, ku 
ris neturi nė mažiausio jumoro jausmo ir 
į viską žiūro tik su giliai suraukta kakta. 
„Hobby“ terminas nėra nesimpatiškas — 
jis yra tik lengvas. Tačiau niekad nėra 
švento ir rimto dalyko nulengvinęs leng
vas-pavadinimas, lygiai kaip ir lengvas, 
nerimtas dalykas nepavirto aukštu reika
lu, davus jam triaukštį lotynišką pavadini 
mą. „Hobby“ terminas buvo panaudotas, 
ir tai teisingai suprato kiekvienas objek
tyvus skaitytojas, ne absoliutine, o tik są
lygine prasme. Gali kiti naudotis ir kitais 
terminais. Man rūpėjo gi tuo būdu išreikš 
t'i tik mano asmeniškai matomą dalykų 
santyki. Būtent, lietuviškosios vienybės 
plotmėje asmeniški, kad ir švenčiausi bei 
pirmaeiliai, dalykai lieka tik privačiu rei
kalu ir negali būti naudojami kaip objek
tyvūs matai santykiauti su kitokių pažiū
rų lietuviais patriotais.

1946 metais man yra tekę gii dėti viešą 
pareiškimą, kad tik katalikas tegali būti 
geru lietuviu. Per eilę metų iš pažįstamų 
teko išgirsti ir daugiau panašių girdėtų pa 
reiškimų. Mano nuomone, lietuviškajai vie 
nybei būtų buvę geriau, jei panašius pa
reiškimus darę asmenys būtų savo religi
nius įsitikinimus geriau pasilaikę sau sa
vo „hobby" vietoje. Jų tikėjimas dėl to ne 
būtų nukentėjęs, o lietuviškoji vienybė to
kius pareiškimus labai sunkiai virškina. 
Lietuviškajai vienybei išlaikyti reikalingi 
momentai nereikalauja iš nieko atsisakyti 
kurių nors gilių įsitikinimų. Jie reikalauja 
tik tam tikros laikysenos. Būtent, renkan
tis visiems lietuviams į bendrą darbą, ne
reikalauti iš kito asmens žinių, kurios yra 
jo grynai privatus reikalas. Religiniai įsi
tikinimai, pasaulėžiūros bei ideologijos gi 
ir yra tokie dalykai. Tam tikras grupes as 
menų jie gali lietuvybės labui esmiškai ar 
papildomai jungti. Lietuviškoje visumoje 
jie gi visad skirs. Ir todėl, mano nuomone,

Karolis Drunga
tik patriotiškame nusistatyme ar nuotaiko 
je (kaip kas nori vadinti) mes tegalime 
rasti motyvų, kurie mus skiriančių dalykų 
nepaverstų skaldančiais.
Dėl tikėjimo persekiojimo Lietuvoje

Persekiojimai, kuriuos okupuotoje Lietu 
voje patyrė tikėjimas, tikintieji ir dvasiš- 
kija, yra neatskiriama lietuvių tautos ir 
lietuvio žmogaus tragedijos dalis. Tačiau 
aš negaliu sutikti su tvirtinimais, kad reli 
gijos ir ją reprezentuojančių institucijų 
bei asmenų persekiojimai yra ta mūsų tau 
tinės tragedijos dalis, kuri tiek saviesiems, 
tiek svetimiesiems turėtų būti nurodoma 
kaip sunkiausioji. Tik M. M. pradėjus į tą 
temą gilintis, leidžiu sau pasakyti, kad ne 
dvasiškija sudarė didžiausią į Sibirą ar ki 
tur tremiamųjų dalį, bet ūkininkai ir, at
rodo, kad dar ir kurios kitos profesijos, 
pvz., valdininkija. Tačiau ne tai svarbu. 
Statistikinis ištremtųjų ar nužudytųjų rū
šiavimas yra mums, lietuviams, visiškai 
beprasmiškas, net blasfemiškas, dalykas, 
nes toje tragedijoje nėra aukos, kuri būtų 
už kitą pigesnė. Didžiuotis paskirai kurio 
nors luomo, profesijos ar panašiai auko
mis ir jas specialiai iškelti reikštų tik par 
tikuliarinės propagandos iš kitų nelaimės 
darymą.

Man visiškai neaišku, kuriame sąryšyje, 
o ypač su mano pasisakymu, M. M. įžiuro 
betkam raginimą atsisakyti nuo savosios 
religijos. Čio M. M. nuėjo jau gerokai per- 
toli, pats nusipaišydamas nelabąjį ir tuo 
būdu rasdamas pretekstą su juo kovą pra 
dėti. Laisvajame pasaulyje, kur mes esa
me, tikras pavojus gresia tik lietuvybei. 
Mes galime išlikti gerais katalikais, evan
gelikais ar kuriais kitais ir lietuvybę už
miršę. Praktiškų pavyzdžių tam yra jau 
net tragiškai perdaug. Taigi, jei jau mes 
kalbame apie patriotinio momento tenkini 
mą, siekiant galimai tobulesnės lietuviško 
sios vienybės, negalime pripažinti lietu
vius jų visumoje siejančiais dalykais tų as 
meniškų įsitikinimų, kurie kuo gražiausiai 
gali augti bei bujoti ir nelietuviškoje vi
suomenėje. Niekam nesiūliau ir nesiūlau 
jų atsisakyti. Tai yra grynai asmeniškas 
reikalas, kuriuo būdu religiniai, pasaulė
žiūriniai ar ideologiniai įsitikinimai gali 
būti suderinti su patriotinės vienybės rei
kalavimais. Ir vispusiška tolerancija turi 
tam ateiti į pagalbą. Tačiau nepradėkime 
be pagrindo prikaišioti „tikėjimo užgavi- 
mą“, jei kas nors suabejoja kurio nors as
meniško, kad ir švenčiausio, įsitikinimo ab 
soliučiu vertingumu lietuvybei išlaikyti.
Dar dėl „izmų“.

Savo pasisakymo pavadinimo ir jo te
mos ribotumo akivaizdoje nepapildžiau jo 
kio grieko, suplakdamas katolicizmą, evan 
geliškumą, socializmą, liberaliznją ir t.t. į 
vieną „izmų“ kategoriją. Pragmatinės lie
tuviškosios vienybės problemos akivaizdo
je toks subendrinimas yra leistinas, nes jis

KODĖL JAUNIMAS TYLI?
Jau ir „E. L.“ skiltyse nekartą buvo pa

sirodę straipsnių, kuriuose bandyta ieškoti 
kelių, kaip juo daugiau jaunimo įtraukti 
į lietuviškąją veiklą.

Kai kur yra buvę net bandymų jaunimą 
suburti krūvon. Pereitais metais Londone 
buvo susiradęs iniciatorius, kuris, pasita
ręs su keletu daugiau ar mažiau išsilavinu 
šių jaunuolių, steigė jaunimo diskusijų 
klubų. Ten norėta patiems tarpusavyje pa
sikalbėti ir pasidalyti mintimis, o taip pat 
pasikviesti ir vyresniųjų ir išgirsti taip 
pat šį tą ir iš jų. Visuomenė, sakoma, lau
kia jaunimo, šitoks bandymas būtų buvęs 
lyg ir pirmasis žingsnis eiti į viešumą. Da
liai to jaunimo ko mažiausiai rūpėjo par
tiniai susibūrimai. Jie visokį partinį tryni 
mąsi laikė greičiau ardančiu, taigi antra
eiliu veiksniu.

Deja, iš pat pradžių reikalas pasuko ne
pageidaujama kryptimi. Sužinoję vyresnie 
ji net nekviesti panoro pagal savo galvo
jimą pasukti pirmuosius besibūriančio, jau 
nimo žingsnius. O kai net ir dalis paties 
jaunimo nešiojosi partinį slogutį, tai vis
kas iširo pačioje užuomazgoje.

Iš to nereikia darytis klaidingos išvados, 
kad jaunimas bijo partijų ar ideologinių 
susigrupavimų. Jaunimas tik nenori leis
tis J kraštutinumus, šiuo metu gal net ne
labai reikalingus.

Ko nori jaunimas, tai konkretaus darbo, 
nors pasiruošti tokiam darbui, jei yra pro 
gų. Tik be vyresniųjų pagalbos tai sun
kiai padaroma: reikia praktikos, patyri
mo, o jaunimas metais jau vejasi vyres
niuosius. Kad jau šiandien iš jo būtų nau
da, tai pasiruošti reikėtų pagreitintai. Tai
gi labai praverstų kokie nors mėnesiniai 
kursai, kurie duotų pačių pagrindinių ži
nių bent iš praeities mūsų gyvenimo. Kaip 
naudinga būtų jaunimui susipažinti su lie
tuvių rašytojais ir jų darbais, su visuome
nine veikla, su visuomenės veikėjais, jų 
nuveiktais darbais Lietuvoje ir tremtyje! 
Juk mūsų laikraščius pavarčius peršasi 
išvada, kad mes niekada neturėjome nei 
rašytojų, nei kultūrininkų, nei visuomeni
ninkų, nei politikų. Paimk laikraštį ar žur 
nalą, tai koks ten asmuo beliečiamas, be
veik kiekvienas vis atrodo kuo nors susi
tepęs. Argi tas mūsų nepriklausomojo gy
venimo laikotarpis toks juodas? Parody
kite jaunimui pačias geriausias puses, o 
blogąsias jis pamažu pats supras ir leng
viau suvirškins. Gerųjų pusių parodymas 
pastūmės jaunimą į lietuvišką veiklą, su
teiks jam noro dirbti.

Kartais net juokingai atrodo save didu
mo kėlimas ir kitų niekinimas. Nieko, at
rodo, nebėra didesnio lietuviškame gyve
nime, kaip tas, kuris kalba. Užsimink apie 
kurio nors straipsnio mintis laikraštyje, 
o išgirsi atsakymą: „Nereikia kreipti dėme 
šio, tai mažo žmogaus balsas“. Jei yra dide 

visiškai neskirsto dalykų pagal ji; vertę. 
Kalbamosios temos nagrinėjimui yra ti ; 
svarbu, ar kuris nors dalykas turi vieny
bės siekimo požiūriu visiems lietuviams ly 
giai suprantamos vertės, ar_ ne. Todėl iš 
mano gvildentosios temos taško negailu su 
tikti su M. M. tvirtinimu, kad religijos tu
ri būti išimtos iš potencialių lietuviškąją 
vienybę silpninančių kategorijų. Gal tokia 
galimybė egzistuotų atžvilgiu religijos ar 
religijų, neturinčių savos politinės organi
zacijos. Tačiau lietuviškajame katolicizme 
dvasiškija tūlais atvejais yra tiek susipy
nusi su katalikiškais politiniais judėji
mais, kad paprastas mirtingasis negali nu 
sakyti ribos, kur baigiasi tikėjimas ir pra 
sideda politika. Idėjoje tai, savaime aiš
ku, galima išskirti, bet praktiškuose atve
juose, kur tikėjimą ir politiką reprezentuo 
ja vos ne tie patys žmonės, riba nusitrins 
iki neapčiuopiamumo. Ir labai dažnai pa
sidaro nežinia, kur politika tarnauja tirėji 
mui ar atbulai.

Prie savo pirmojo pasisakymo noriu tik 
pridėti, kad visi asmeniški įsitikinimai, 
esą aukščiau ar žemiau patriotizmo sam
pratos, negali būti principiniai ir iš anksto 
skiriami į patriotizmo apsireiškimams tei 
giamas ar neigiamas kategorijas. Tokios 
ypatybės gali būti įžiūrimos tik konkrečio 
se padėtyse ir kiekvieną konkretų atvejį 
paskirai analizuojant. Tikėjimo Išpažini
mas lietuviškuose rateliuose, organizavi
masis pagal pasaulėžiūrines ar ideologines 
pažiūras lietuviškose grupėse ar panašiai 
yra, be abejo, lietuvybę stiprinantieji reiš
kiniai, tačiau ją stiprinantieji tik tos gru
pės rėmuose. Lietuvybės silpninimas gi 
prasideda tada, kai viena konfesinė ar po
litinė grupė mano galinti pasiekti ir siekia 
absoliutaus dominavimo lietuviškoje plot
mėje ir kai ji, ko gero, sau leidžia dar ma
nyti, kad jos dėl savų pažiūrų vedama ko
va bei jai atstovaujantieji asmenys tuo bū 
du įsigys ar turės kurios nors lemiamos 
galios lietuvių tautos likime. Ir tai aš lei
dau sau pavadinti iliuzija. Visa, kas mū
sų visuomenėje darosi neigiamo ir ko aš 
M. M. tvirtinimu nepaminėjęs, yra tik tos 
iliuzijos praktiška, bet neesminė, išdava. 
Ir aš tikiu, kad lietuviškoji vienybė bus 
laisvajame pasaulyje tada aukščiausiame 
laipsnyje įgyvendinta, kai mes visi, visų 
„izmų“, nežiūrint kokį laipsnį amžinųjų 
vertybių skalėje jie turi, išpažinėjai supra 
sime, kad mes esame ne Lietuvai „valdy
ti ir tvarkyti“ paskirti, bet tik pašaukti bū 
ti jos išsilaisvinimo bei tam būtino lietuvy 
bės išlaikymo tarnais. Tai yra, man rodos, 
formulė, kurią mes visi galime vienodai 
suprasti ir pripažinti. Ji nekliudo niekam 
Ji tik pageidauja, kad rungtyniavim-u 
tarp visų „izmų“ lietuviškoje plotmėje ne
prašoktų saiko ir nenublukintų tų vieninte 
lių dalykų, dėl kurių mums tremtyje yra 
dar būtinumas ir prasmė vadintis lietu
viais.

Ii ir maži, tai iš kur atsiras drąsos jaunes
niam ir su mažu patyrimu reikšti savo 
balsą! Tik raginamas, o ne stelbiamas jau 
niams ims reikštis.

Išvažiuodami visi mes ašarom vilgėm 
drobynas, gailėjomės savo žemės, bučia
vom ją ir prisiekinėjom. Prievarta išvežtie 
ji dūsavo ir laukė nemigo naktimis, kaip 
greičiau išvysti savo kraštą, šiandien trem 
tyje viskas sujaukta, žardžiais užtvarsty- 
ta, kad nei patiems yra kuo pasidžiaugti, 
nei jaunajai kartai parodyti, kaip gražu 
buvo ir kaip tremtyje yra.

Jaunimo nuomone, jei norime išlikti ger 
biamais ,tai turime pirma išmokti vieni ki 
tus gerbti ir vertinti ,net ir kitokių įsitiki
nimų tautiečius. Nebijokime pagerbti kitų 
pastangas ir gerus norus. Darykime tai be 
veidmainiavimo, šviesiai ir gražiai, ne blo 
gybes pirma judindami, o gėrio ieškodami. 
Kai mūsų vyresnieji išmoks ir pajėgs įver 
tinti savo tariamųjų priešų gerus darbus, 
tada nebebus kalbos ir apie jaunimą, kad 
jis stovi nuošaliai nuo lietuviško darbo.

S. Bosikis

JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖS

(E) Mecenato kun. J. Prunskio globoja
mam dainos ir giesmės konkursui buvo 
pristatyti 22 kūriniai. Jury komisijai pir
mininkavo prof. Vladas Jakubėnas. Viso 
premijoms buvo skirta 500 dolerių. Už pa 
saulietiško pobūdžio dainą premija buvo 
paskirta dainai vyrų chorui, vardu „Šilai
nė“ (kun. Bruno Markaitis). Prisiųstu re 
Ilginių giesmių tarpe jury komisija nera
do nei vienos, kuri būtų tikusi vieninte
lei premijai. Tad pusė sumos (125 dol.) pa 
skirta kūriniui „Mišių giesmės“ (Juozas 
Gaubas), 75 dol. buvo paskirti Br. Markai 
čio giesmei „Eik kentėk“ ir 50 dol. Juozo 
Strolios kūriniui „Marija“.

AUSTRALIJA

■ (E) ALB Krašto valdybos posėdyje galu
tinai nutarta sudaryti prie Krašto valdy
bos „Švietimo-kultūros tarybą“, kuri, glau
džiai bendradarbiaudama su Lietuvių Kul
tūros Fondo Australijos apygardos valdy
ba, rūpinsis savaitgalio mokyklų tinklo plė 
timu, švietimo ir kultūros reikalams lėšų 
telkimu ir lituanistiniu švietimu apskritai. 
Taryba derins savo darbą su Kultūros Fon 
du ir pastarajam jo darbe teiks visokerio
pą paramą. Lėšų telkimui nutarta prašyti 
apylinkių valdvbas ir organizacijas, iš ren 
giamų pramogų skirti „našlės skatiką“ švie 
timo ir kultūros reikalams. Kaip pastebi 
„Mūsų Pastogė“, pridėti 6 penai prie pra
moginių parengimų bilieto kainos šiam rei
kalui neapsunkins tautiečiu, o per visą 
Australiją susirinks žymios sumos. (Tai pa 
vyzdys, kurį galėtų pasekti ir kitų kraštų 
lietuvių kolonijos. E.)

NUSIVYLĖLIAI IR DIDVYRIAI
TREMTIS, MORALINIS PAIRIMAS IR KRIKŠČIONYBĖ

„Jums bepigu, kapitone, jūs turite jauną 
gražią žmoną, mielą dukrelę... O man 
kas? Tik beprasmybė ir širdies skausmas. 
Už tai ir ieškau išsigelbėjimo taurelėje...“, 
kalbėjo vyras savo kuopos vadui. Jis ka
daise taip pat turėjo tikslą prieš akis. Jis 
buvo gimnazistas, abiturientas. Jis ruošė
si išeiti į kupiną vilčių gyvenimą. Tačiau, 
vos peržengęs gimnazijos slenkstį, buvo 
įtrauktas į siaučiančioje karo mašinos ra
tus, iš žmogaus padarytas numeriu, iš vie
no fronto mestas į kitą, sužeistas ir vėl su 
gijęs, badavęs belaisvėje, o kai atėjo prie 
tuometinės DP stovyklos vartų, jam buvo 
pareikšta, kad kareiviams ir šunims įeiti 
draudžiama. Kai tik susikūrė darbo ir sar 
gybų daliniai, jis ten buvo vienas pirmų
jų. Prasidėjus emigracijos bangai, mėgino 
išvykti į užjūrį, bet buvo atmestas. Plau
čiuose rado dėmę. O ten dėmėtų nereikia... 
Dabar jau 10 metų Labor Service tarnybo
je. Mėgsta cituoti Klemenso Dulkės žo
džius: „Taurelėj skandinkim vargą savo...“

„Jūs negalite manęs jokiu būdu supras
ti. Mes buvome tik prieš metus vedę, žmo 
na laukė kūdikio. Ji negalėjo bėgti kartu. 
O, be to, juk visi kalbėjo, kad tuoj grįši
me. Dabar jau 13 metų... Iš pradžių gyve
nau viltingu laukimu. Bet metai vijo me
tus. Mėginau užmiršti praeitį, kad susi- 
kurčiau ateitį. Atsirado panašaus likimo 
draugų. Tvėrėmės taurelės, kaip išsigelbė
jimo. Ir kas iš manęs šiandien? Pagelbėk, 
kunige, jeigu gali. Bet tu negali. Niekas ne 
gali man pagelbėti. Tik ji, tik taurelė... Ji 
leidžia užsimiršti“, kalbėjo kitas 35 metų 
vyras kapelionui.

„Kas su juo atsitiko?“ klausinėjo drau
gai vienas kitą. „Buvo tvarkingas ir mie
las bičiulis, o dabar jau kelinta savaitė ne 
išsipagirioja...“ Jis vedė prieš trejis metus 
svetimtautę. Atrodė, kad šeimyninė laimė 
užgydys visus tremties skaudulius. Dienos 
buvo šviesios ir- prasmingos. Tačiau ten 
nebuvo galima gauti darbo. Nusprendė sto 
ti į kuopą. Toli, už 300 km. Sąžiningai siųs 
davo pinigus žmonai, o pats tegalėdavo 
parvykti kartą į porą mėnesių. Taip tęsė
si kurį laiką. Vėliau pastebėjo, kad tarp 
jo ir žmonos pradeda atsirasti kažkoks 
nuolatos gilėjantis tarpas. Vieną kartą grį
žo į namus neįprastu laiku, nieko nepra
nešęs. Ir daugiau jau ten nevažiuoja. Ji 
turi kitą ,o jis ieško paguodos taurelėje.

Tai iškarpos iš kasdieninės tikrovės. Jų 
būtų galima pririnkti labai daug, bet savo 
esme jos visos panašios viena į kitą. Klau
siame: kodėl taip yra? Ar benamiškumas 
būtinai veda į moralinį smukimą ir visiš
ką asmenybės suirimą? Anaiptol! Toks tei 
girnas būtų skriauda daugeliui, kurie ne 
tik nepalūžę, bet net pačiose sunkiausiose 
aplinkybėse yra sugebėję išlikti didvyriš
kai stipriais. Toje pačioje aplinkoje, iš ku 
rios paimti pirmieji pavyzdžiai, galima su
tikti vyrą, apie 8 metus išgulėjusį sanato
rijoj, našlį su dviem vaikučiais. Jo vienas 
plautis išplautas, bet iš jo akių spindi žva 
Ii energija ir pasitikėjimas. Jis sąžiningai 
atlieka savo tarnybines pareigas ir dar su
randa šalutinių būdų kelti savo gyvenimo 
lygiui ir pasirūpinti savo vaikais. Arba 
vėl. Ūkininkas iš Žemaitijos. Šeima Lietu
voje. Jis vienišas, bet niekada jame ne
pastebėsi nusivylimo reiškinių. Didysis jo 
rūpestis — kiek galima daugiau pagelbėti 
saviškiams jam prieinamais būdais.

„Man gaila sveikųjų, kurie nesupranta 
gyvenimo prasmingumo“, kalba ligonis, de 
šimtuosius metus gulįs sanatorijoj ir netu 
rįs jokių žmogiškų vilčių pagyti. Jo straips 
ni’js lietuviškosiorri': ir bendrosiomis te
rn ■'mis su pasigėrėjimu skaitome lietuviš
kojoj periodikoj.

Suverčiant tremčiai nusivylėlių sugriū
vi no kaltę, kam reiktų priskirti kasdieny
bės didvyrių ugdymo nuopelnus? Negali
ma paneigti, kad išplėšimas iš gimtinės 
veikia griaujančiai, tačiau neteisinga tvir 
tin T, kad jis vra pagrindinė morališko su
griuvimo priežastis. Svarbiausios priežas
tys glūdi kur kas giliau ir yra daug visuo
tinesnės. Jos šaknijasi klaidingame (bent 
praktiškai klaidingame) žmogaus gyveni
mo uždavinio supratime, praktiškajame 
žmogaus nukrikščionėjime, jam apsiribo
jant žemiškosiomis vertybėmis. Į visa žiū
rint tik iš žemiškojo požiūrio, žemiškųjų 
idealų sugriuvimas savaime gimdo nepa
gydomą nusivylimą. Joks siekimas neturi 
prasmės, nes visko galima ir vėl netekti, 
kaip jau netekta tiek daug vertybių. Di
džioji ir vienintelė laimė — tai užsimiršti, 
kad esi žmogus, ir galimai daugiau pasi
semti jusliniu malonumu, nors tuo pačiu 
būtų ir einama prie visapusiško savęs su
griovimo. „Valgykime ir gerkime, nes ry
toj mirsime“ (1 Kor. 15,32) šūkis tampa 
tikruoju gyvenimo kelrodžiu. Pradžioje ap 
rašytieji gyvenimo pavyzdžiai liudija šią 
tiesą.

Visai kitos išvados gaunamos, kai į gy
venimo sukrėtimus sugebama pažvelgti iš 
krikščioniškojo požiūrio. Atkrenta pavojus 
įpulti beviltiškan nusivyliman. Juk žmo
gaus gyvenimo tikslas, kuris yra amžinas, 
prašoka betkokias žemiškąsias vertybes, 
net pačias aukščiausias. Nieko, kas atsi
tinka. nėra beprasmiška, į visa žiūrima, 
k_:p į priemones žmogiškosios asmenybės 
atbaigimui, jos nuskaidrinimui. Pati trem
tis iš griaujančios beprasmybės virsta pa
laiminga mokykla, tiesa, kieta ir sunkia, 
tačiau jokiu būdu neišmušančia iš morali

nės pusiausvyros. Bet tai įvyksta tik ta
da, kai krikščionybė neapsiriboja teorija, 
o tampa kasdieniniu gyvenimu. Pilnoji ir 
gyvoji krikščionybė. Praktiškasis gyveni
mas Dievo malonėje.

Kai vis daugiau lietuviškoje tremties vi
suomenėje pasirodo moralinio smukimo ap 
raiškų, ar ne laikas paklausti, kiek toji vi 
suomenė dar yra krikščioniška? Ar netin
ka jai šv. Jono Apreiškime užrašytieji žo
džiai: „Aš turiu prieš tave, kad tu palikai 
savo pirmąją meilę“ (Apr. 2,4). Jeigu tai 
būtų tiesa, tai reiktų atkreipti dėmesio ir 
į ten pat užrašytą paraginimą: „Taigi, at
simink, iš kur iškritai, daryk atgailą ir da 
ryk pirmuosius darbus“ (Apr. 2,5). Mora
liniai tremties pavojai nugalimi tik krikš
čionišku gyvenimu.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

SVETIMIEJI APIE MUS
„Helsingin Sanomat“ (Helsinki) gegu

žės 6 d. įsidėjo įdomų rašinį, iliustruotą 4 
nuotraukomis. Antraštė: „Didelė lietuvių 
šventė Helsinkyje prieš 40 metų“. Šiemet 
sueina tiek metų nuo lietuvių kdlonijos 
Suomijcje parengimo pirmojo karo metu. 
Suomijoje tuomet veikė lietuvių draugija, 
kuriai pirmininkavo gen. V. Nagevičius. 
Parengimas įvyko 1917 m. gegužės 6 d. 
Helsinkio universiteto iškilmių salėje. Be 
V. Nagevičiaus, kalbas pasakė žinomi liet, 
tautos draugai prof. A.R. Niemi, prof. J. 
J. Mikkola, rašytoja Maila Talvio ir kt. 
Suomių choras Suomen Laulu sugiedojo 
lietuvių himną, o prof. E. Linko išpildė lie
tuviškos muzikos kūrinių.

„Rundbrief“ (Bonn), Tarpt, komiteto 
krikšč. kultūrai ginti periodinis leidinys, 
š. m. 17 nr. plačiai citavo Lietuvos delega
cijos nario Dr. P. Karvelio kalbą, pasaky
tą PET Seimo nepapr. sesijoje Strasburge.

„Der europaeische Osten“ (Muenchen) 
š.m. 4 sąsiuvinyje buv. vilnietis J. Macke- 
wicz parašė straipsnį „Be Dievo ir Prav- 
dos“, kuriame svarsto Rusijos gyventojų 
psichologiją ir kai kuriuos Rytų Vakarų 
santykių bruožus. Jis išveda, kad nėra jo
kio skirtumo tarp leninizmo, stalinizmo ir 
chruščiovizmo, yra tik taktikos skirtumų. 
Latvis Bruno Kalninš tame pačiame nume 
ryje plačiau rašo apie sovietų propagan
dos techniką ir pasėkas. Informacinėje da 
lyje t.k. pranešama apie ukrainiečių tauty 
bės kolonistus lenkų valdomose Rytprūsių 
apygardose. Jie pavieniui ir masiniai 
kraustosi į savo gimtąjį kraštą, nors gyve=- 
nimas ten nėra lengvas. Ukrainiečiai kolo 
nistai Rytprūsiuose neprigijo. Jie jaučiasi 
svetimi.

„Velberter Zeitung“ š.m. 75 nr., metinio 
Lietuvos kilmės vokiečių sąskrydžio Due- 
sseldorfe proga, įsidėjo i ašinį „Lie*uva — 
daugelio vokiečių tėvynę“. Aprašęs Lietu
vos gamtą, autorius (A. Unger) primena, 
kad iš visų Europos kalbų lietuvių kalba 
išlaikiusi seniausius bruožus ir kad ji yra 
arčiausia senajai sanskrito kalbai. Toliau 
paliečia Lietuvos vokiečių gyvenimą Kau
ne ir kitose vietovėse ir vokiečių repatri
aciją 1940 metais. Ir Lietuvos vokiečiai bu 
vę įtraukti į srauniąją tuometinę tautų 
perkraustymo srovę, juos atgabenę „atgal 
į reichą“. Vokiečių okupacijos metu juos 
pasiuntę Rytų erdvę kolonizuoti, o 1944 m. 
jie turėję ir vėl išbėgti. Šiuo metu Rheino 
krašte gyveną apie 12.000 Lietuvos vokie
čių.

„Heimatstimme“ (Lietuvos kilmės vokie 
čių laikraštis) gegužės mėn. numeryje duo 
da toliau dokumentacijos apie vokiečių 
repatriaciją iš Lietuvos. Be to, yra kai ku
rių duomenų apie buvusį Lietuvos Vokie
čiu kulturverbandą.

„Norges Handels og Sjofartstidende“ 
(Oslo) prikiša Norvegijos min. pirminin
kui. kad jis, atsakydamas į Bulganino laiš 
ką ir primindamas Vengrijos įvykius, ne
palietė Lietuvos, Latvijos ir Estijos liki
mo.

„Chroniąųes Etrangeres“, Prancūzijos 
min. pirm, žinioje einantis leidinys, š.m. 
174 nr. atspausdino dviejų puslapių raši
nį tema „Tautinė opozicija Lietuvoje“.

EUROPOS KONGRESAS
Pirmasis Europos Kongresas šaukiamas 

Romoje birželio mėn. nuo 10 iki 12 d., ku
riame dalyvaus ape 1.500 parlamentų ats
tovų ir politikos vyrų. Šios europinės vie
nybės prezidentu yra garsusis prancūzų 
valstybininkas Robertas Schuman. Jis pe
reitą savaitę atvyko į Romą paruošiamie
siems darbams ir spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad ilgainiui bus pasiektas bend
ras susitarimas dėl vieno ir visiems bend
ri piniginio vieneto, kuris galiotų visoje 
Europoje.

Naujas „The Baltic Review“
Šviežiai pasirodė Niujorke leidžiamojo 

„The Baltic Review“ Nr. 10. Redaguoja
mas jis trijų, visas tris Pabaltijo tautas 
atstovaujančių redaktorių, tik šio nume
rio vyr. redaktorius yra Dr. A. Trimakas. 
Pats numeris yra ypač lituanistinis. Dr. A. 
Maceina rašo apie Vakarų iliuzijas dėl ko 
munizmo. Nepasirašytos medžiagos duoda
ma apie studentų neramumus Lietuvoje, 
apie Urugvajaus lietuvių komunistų priė
mimą Lietuvoje; plačiai apžvelgtos trys lie 
tuviškosios ūkininku partijos (valstiečių 
liaudininkų, ūkininkų ir ūkininkų vieny
bės). , , , .

Numeryje yra dar ir kitos antibolševiki 
nes medžiagos.
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Motinos vaidmens bruožai
O. KairiūkštienėArtėjant krikščionybei ir augant civilizacijai, keičiasi ir moters gyvenimas. Bet ji vis dar nėra lygiateisė su vyru. Ji, svarbiausia, yra jo vaikų motina. Jos uždavinys yra gimdyti vaikus ir išauklėti juos tokiais, kokių reikalauja valstybė. Senųjų laikų Graikijoj Sparta buvo žinoma savo disciplina, karingumu ir žmonių ištvermin gurnu. Berniukai nuo 7 metų amžiaus būdavo atiduodami į bendrąsias auklėjimo įstaigas. Silpnuosius ir paliegusius naujagimius žudydavo. Mergaitės likdavo jų mo tinoms. Bet ir jos turėdavo sportuoti, kad užaugtų sveikos ir stiprios savo motiniškosioms pareigoms. Tai karių kraštas, kur visko, net motinos meilės, būdavo atsisako ma valstybės reikalams. Motinos ypač didžiavosi savo sūnumis. Jei kuri motina patirdavo, kad jos sūnus yra bailys, pati nužudydavo jį. Išleisdama sūnų į karą, ji sakydavo: „Grįžk arba su skydu, arba ant jo“, vadinas, arba laimėtoju, arba lavonu, bet jokiu būdu nepateks vergijon.Kita senosios Graikijos dalis, Atėnai, tvarkėsi žymiai kitaip. Visas vyrų gyvenimas ėjo už namų. Nuo pat ankstybo ryto jie išeidavo iš namų ir praleisdavo laiką viešosiose aikštėse, tariant mūsų terminu, mitinguodami. Namų darbus atlikdavo kar tais moterys, o daugiausia vergai.Moterys, nors ir nebuvo uždaros, namuo se turėjo atskirą savo būklą. Puotose nedalyvavo jokia padori moteris. Net vestuvių apeigose tik jaunieji su artimiausiais giminėmis buvo kartu. O šiaip vyriškieji svečiai būdavo vyrų pusėje, o moteriškieji— moterų. Visas gyvenimas moterų pusėje sukosi apie motiną. Moters užduotis buvo tapti motina, gimdyti ir auklėti vaikus, rūpintis vyro rūbais ir prižiūrėti vergų darbus. Blogiausia, kas galėjo ištikti moterį, tai senmergystė. Vertinama buvo tik motina, kadangi ji augino ir auklėjo savo tautai sveikus ir gražius piliečius. Auklėji mas buvo labai aukštas. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į berniukus. Jeigu vaikai nemokėjo elgtis prie stalo ar visuomenėje, jeigu jie negerbė vyresniųjų, didžioji kaltės dalis teko motinai.Skaityti, rašyti ir kitų mokslų pasiekda vo tiktai berniukai. Mergaičių uždavinys— tvarkyti namus, o vėliau ištekėti ir gim dyti vaikus, t.y. būti motinomis.

IKI PAT ŠIŲ DIENŲAugant civilizacijai ir Romai turtėjant, moteris pradeda prilygti vyrui. Moteris pa sijutusi laisvesnė, nustojo auginti gausias šeimas. Dėl to išnyko daugelis senų ir gar bingų Romos šeimų. Su krikščionybės augimu Roma prisitaikė prie naujųjų tikybinių doktrinų, ir galutinai įsitvirtino patriarchatas. Tėvas yra šeimos galva. Dievo idėja taip pat vyriška: Dievas Tėvas ir Die vas Sūnus.Riterių gadynėje moteris buvo dievinama. O kai vyrai dažnai vykdavo į karus, tai ant motinos pečių guldavo ne vien tik vaikų auginimas ir jų auklėjimas, bet ir viso ūkio valdymas.Viduramžiai žinomi mišriomis pažiūromis. Iš vienos pusės ideali meilė, kaip Dan tės ir Beatričės, o iš kitos pusės palaidas gyvenimas. Visų kraštų poetai dainuoja ir garbina idealią meilę, iš kitos pusės realus gyvenimas nesitenkina vien tik dainių meile ir eina savo keliu, ir palaidumas įsigyja gana aštrias formas.Prancūzų revoliucija ir demokratinės valstybių formos dar stipriau iškėlė moterų teises. Iki 19 amžiaus pradžios moteris negalėjo pasirinkti sau tokio vyro, kokio ji norėjo. Vedybas tvarkydavo tėvai.Karai, technikos pažanga, įvair. praeito jo ir, šio amžiaus išradimai, priverstinis mokslas visą socialinį gyvenimą pakeitė iš šaknų. Gausios šeimos sumažėjo. Vyras, priverstas rūpintis šeimos išlaikymu, retai mato savo vaikus. Visas vaikų auklėji- it-as dabar yra motinos ir mokyklos ranko se. ŠiĄdaikų gyvenimo sąlygos yra visai ki tokios. Tėvai nebesupranta vaikų, o vaikai— tėvų. Daugiausia dėl to kenčia motinos, nes joms vaikas yra vaikas, jos pačios kūno ir sielos dalis.Lietuvė motina iš senų senovės turėjo ypač aukštą vaidmenį. Ji kaip namuose, taip ir visuomenėje buvo gerbiama ir mylima. Ji turėjo lygias teises su savo vyru ūkio vedime ir ypač vaikų auklėjime. Jei gu mūsų palyginti nedidelė tauta per tiek amžių, net po svetimu, kartais gana kietu, jungu išliko gyva, tai turime būti dėkingi lietuvei motinai, kuri, nebijodama jokių žandarų ir persekiojimų, spaudos draudimo laikais mokė vaikus būti tikrais savo žemės sūnumis ir dukromis. Taip pat tokios žiaurios priespaudos ir vergijos dar neteko mūsų kraštui pergyventi, kaip da bartinė. O vienok ir dabar tenai motina kovoja. Ji skiria visą savo energiją, kad lietuviškoji jos vaikų dvasia nenuskęstų svetimųjų jūroje. Ji tokia dar tvirta, kad tiki, jog tai ne amžina, jog jei ne šiandien, tai rytoj bus tas svetimasis amaras nušluo tas, o jai atpildas bus, kad ne veltui vargo, augindama savo vaikus senųjų Lietuvos didvyrių dvasioje.Bet nenoriu praeiti tylomis pro tuos dalykus, kuriuos tenka dabar pastebėti išeivijoje. Čia gal daugiausia kaltos mūsų gyvenimo sąlygos. Mes esame išmesti iš savo gimtojo lizdo, išblaškyti po visą platųjį pa šaulį, svetima aplinka turi per daug įtakos 

mūsų gyvenimui. Pirmoje eilėje tenka rūpintis daugiau gyvybės palaikymo klausimais, o ne dvasios reikalais. Visa tai iš da lies tiesa. Bet vis dėlto, kur dingo tas senasis lietuvės motinos užsispyrimas įkvėpti vaikams lietuviškąją mūsų protėvių dva šią? Kad ir kokios stiprios blaškytų audros ,mes neturime pamiršti, kas esame. O juk ne paslaptis, kad jau turime šeimų, kur greitai tėvai nebegalės susikalbėti su vaikais. Motinos ne tik nedraudžia vaikams namuose vartoti svetimą kalbą, bet ir pačios į savąją pradeda kaišioti svetimus žodžius, lyg neberasdamos savo kalbo je atitinkamų išsireiškimų.Kur dingo tie „rateliai“, jei taip galiu pasakyti, prie kurių anų laikų motinos mo kė savo vaikus rašto? Juk šių laikų motinos daugiau raštingos, kaip prieš šimtmetį, o ir darbu nėra jau taip užverstos, kaip seniau. Be to, jos čia neturi ir jokios persekiojimo baimės — slapstytis su lietuviš ka knyga nebereikia.Teko ne iš vienos motinos nugirsti, kuri net laiko save inteligente: girdi, lietuviškai ir taip pramoks, svarbu, kad gerai pasirodytų svetimoje mokykloje, o taip pat, girdi, mes per savo vaikus patys išmokstame svetimos kalbos. Kai kada tokie pasiteisina sakydami: „Kas čia dabar tokio! Kada grįšime namo, tai vaikai turės kalbėti savo kalba“. Na, o jeigu dar neteks greitai grĮžti ir senoji karta suspės tarp mūsų sunykti, kaip tada? Į šitokį klausimą atsakoma žvilgsniu, kuris aiškiai reiškia: ko čia kišies ne į savo reikalus! Garbė Dievui, žinoma, turime tautiškai susipratusių šeimų. Bet tai dar nereiškia, kad turime užmerkti akis prieš tą nutautėjimo vėžį, kuris taip atkakliai plečiasi mūsų tarpe ir naikina mūsų tautinę esmę. Su širdgėla reikia pastebėti, kad jeigu dar po litiniai įvykiai neįstengs pakeisti dabartinės padėties, nenoriu būti juodoji varna, bet atrodo, kad su šiuo šimtmečiu mūsų tauta gali savaime išnykti.Tuo pačiu gal atleis man už bent kiek šiurkštokus žodžius tos motinos, kurios ne užmiršta savo krašto tradicijų, kurios dar pilnos tėvynės ilgesio ir tvirtai jaučia savo pareigą vaikus išauklėti vertais mūsų brangios Tėvynės piliečiais. . Tad linkiu joms ištvermės ir pasitikėjimo savimi eiti per vargus i šviesią Lietuvos ateitį.
VALGYK IR BUK SVEIKAS

SŪRISŽmonės prigamina visokiausios rūšies sūrių. Po labai stiprių pietų gabalėlis sūrio gerai padeda virškinti. O dar patį sūrį galima laikyti valgiu, ne įik priemone padėti virškinti pilvui. Svarbu taip pat pasirink ti savo skoniui tinkamą sūrį.Dažniausiai sūriai skirstomi į dvi rūšis: skanūs minkštieji ir dar skanesni kietieji. Paimk duonos, sūrio ir dar pamidorą ar čeriukų (water cress, Brunnenkresse; tam tikra salotų rūšis), tai jau bus gana mais tinga; tiek pat maistinga, kaip gabalėlis mėsos, šiek tiek daržovių ir dar priedo pudingo.Sūris yra vertingas ir ekonomiškas mais tas tiek mažiems, tiek suaugusiems, tiek ir seniems, kadangi jo didžiausia paskirtis yra maitinti kaulus ir kūną.Mes tikime, kad kūnas atsinaujina kas septyneri metai. Tačiau iš tiesų yra dar keisčiau. Per septynetą metų jūsų raudonieji kraujo rutuliukai atsinaujina ne mažiau kaip dvidešimt kartų, o, jei teisybę sakyti, tai net septyniasdešimt kartų. Pats Dievas žino, kiek kartų atsinaujina oda, plaukai, nagai, kiek kartų sunyksta jūsų, kūno audinys, nusidėvėjęs ar apgadintas.Veidas ir išvaizda atrodo visad vienoda, ir negalima būtų tikėti, kad jie keistųsi kas septinti metai. Bet iš tikrųjų jie keičiasi visą laiką.Jei šį rytą gėrėte pieną su arbata ar kava (juk žinote, kad sūrį daro iš pieno!), tai dalis ten buvusio kalcijaus šiuo metu gal būt pakeičia tą senąjį kalcijų jūsų pirš tų, dabar laikančių „Europos Lietuvį“. O methiotinas, sudėtinė iš pieno gaunamoji proteino dalis, gal būt vaikščioja jau jūsų pirštų raumenimis ir išstumia lauk susidėvėjusį methiotiną. Kiekvienas kūno audinys yra gyvas ir judrus. O šitas gyvumas ir yra kūno gyvybės ženklas. Jei mes badaujame, tas gyvybės ženklas krinta, ir kyla, kai mes vėl gerai prisivalgome. Mūsų pareiga ir yra palaikyti tą gyvumą normalioje padėtyje, o viena geriausių priemonių tai padaryti yra sūris. Jis, tas sūris, teikia kalcijaus ir fosforo kaulams, proteino su įvairiomis amino rūkštimis jūsų muskulams ir glandoms. Vienintelis maistas, kuris kalcijaus kiekiais gali atstoti sūrį, yra baltžuvė, meliauga (Whitebait, Weissfish, Breitlin).Be proteino negali išsilaikyti jokia gyvybė. Proteinas yra sudėtinė medžiaga. Vie na jo sudėtinių dalių yra methioninas, kita lysinas, trečia tryptophanas. Visos šios dalys kaip tik būna sūrio proteine, o palyginus su kitokiu maistu sūryje proteino yra gana gausu.Šiandien žmonės itin mėgsta naudotis statistika, štai šiek tiek jos:Energijos didumą mes matuojame pagal suvartotojo kūne maisto telkiamąją šilimą. Kietojo sūrio uncija duoda apie 120 kalo-

Iš Azijos paslapčių
Pamiro LobisŠ.m. balandžio 20 d. Maskva pranešė, kad ten ruošiama ekspedicija į Pamirą ieškoti paslaptingų lobių, kuriuos prieš 3 šimt mečius prie Rangūno ežero paslėpė nuo priešų bėgusi kiniečių kariuomenė.Kaip Komsomol.skaja Pravda praneša, lobiai esą paslėpti vienoj nepasiekiamoj uoloj, 350 metrų aukštyje. Pagal padavimą, kiniečiai, norėdami paslėpti šį brangų turtą, turėję įrengę nepaprastus laiptus. Jų pakopas į kalno viršūnę sudarę prišaldyti prie uolos arklių griaučiai. Atlydžiui užėjus laiptai ištirpę, nepalikdami jokio priėjimo. Visos kirgizų pastangos paskui pasiekti uolos viršūnę ir pagrobti lobius nuėjusios niekais. Lobius saugoja kažkokie burtai, nes ir tie laimingieji, kuriems pavykę pasiekti uolos viršūnę, nebegrįžę iš ten gyvi.Kad lobiai tebėra nepaliesti, verčia spėti vienas dar iš anų laikų įvykis prieš I pas. karą. Tada per kalnus ir uolas praūžusi smarki audra ir numetusi pakalnėn didelę sidabrinę vazą ir brangų apdarą.Dabartinės ekspedicijos nariams nebereikėsią naudotis tomis priemonėmis, kuriomis prieš 3 šimtmečius naudojosi kiniečiai. Jie būsią aprūpinti pačiomis moderniausiomis lipti į uolas priemonėmis.
Himalajų SniegžmogisKaip pranešama iš Dehli, ten grįžo ekspedicija, kuri Himalajų kalnuose ieškojo paslaptingojo sniegžmogio pėdsakų. Ekspediciją suruošė ir jai vadovavo Tom Slick, Teksaso žibalo pramonės milijonierius. Jo manymu, šis sniegžmogis galįs sudaryti tą jungiamąją biologinę evoliucijos grandį tarp beždžionės ir žmogaus, kurios mokslininkai jau ieško visą šimtmetį, pradedant nuo 1856 m., kada Darvinas paskelbė savo pagarsėjusi „Rūšių kilmės“ veikalą.„Šis žvėris“, sako Slick, „eina ir bėga stačias, o gorila dar dažnai eina rėplomis“.Ekspedicija truko 5 savaites ir išžvalgė kalnuotąją Rytų Nepalo sritį. Ten kalnuose, 3000 metrų aukštyje, jai pavyko užtikti trijų sniegžmogių pėdsakus. Dvejos pėdos buvo 32 cm. ilgumo ir panašios į jau Eriko Chiptono fotonuotraukose užfiksuotąsias. Tokias pėdas Chiptonas buvo užėjęs kopdamas į Everesto kalną. Trečios, 25 cm. ilgio, pėdos daugiau panašios į žmo 
rijų, plekšnė 20 kalorijų, o jautiena apie 50 kalorijų.Be proteinų ,sūris turi dar kaulams reikalingo kalcijaus ir fosforo. Užteks čia pasakyti, kad 100 gramų sūrio (3į uncijos) turi 810 miligramų kalcijaus ir 545 miligra mų fosforo. Tuo tarpu žalios plekšnės 100 gramų turi tik 16.6 miligramų kalcijaus ir 218 miligramų fosforo; 100 gramų žalios jautienos 5.4 miligramai kalcijaus ir 278 miligramų fosforo.Dabar tik pažiūrėkime į kūno statybinę medžiagą — proteinus. Kietasis sūris turi nuo 25 iki 30 procento proteino, žalia plekš nė iki 15.3 procentų, o žalia mėsa 19.3 pro centų proteino.Daug dar būtų galima kalbėti apie sūrio, vertingumą, bet be kita ko, pasakytina, kad sūris, palyginti, nėra brangus.Visi duomenys rodo, kad sūrio nereikėtų vengti valgyti, o kaip tik sunaudoti jo kiek galima daugiau. Sūris yra lengvai virškinamas, ir net galima duoti jo visai mažiems vaikams.Tenka dar pakartoti, kad sūris su duona, pamidorais ar čeriukais, pridėjus dar apelsiną ar kokį kitą vaisių, sudaro beveik geriausią ir maištingiausią valgį. Be to, sū rio yra tiek daug rūšių, kad kiekvienas gali pasirinkti, koks jam geriausiai patinka.

TAPKONTINENTINĖS TELEVIZIJOS 
PASLAPTISItalijoje inž. G. Rizzo balandžio gale savo paties tobulinamu televizijos aparatu pagavo ne tik Amerikos Televizijos įvairių stočių programą, bet ir iš Fvn — Gren landijos, Varšuvos ir Kopenhagos. Šiuo tar pu televizijos specialistai dar nežino, kaip galima tokį reiškinį išaiškinti; kol kas dar negali užčiuopti, nuo ko priklausė tolimųjų stočių pagavimas be jokių tarpinių stočių. Manoma, kad saulės dėmės aukštuose atmosferos sluoksniuose — iono sferoje, su kelia radio bangų trukdymą — sudaro savotišką barjerą, kur gali atsispindėti televizijos bangos.Prieš keletą mėnesių vienas televizijos žiūrovas iš New Yorko telefonu paskambi no į Londoną, į BBC, pasakodamas apie jo matomą Anglijos televizijos programą. Sunku ką ir besakyti apie kitą atsitikimą, kuris buvo taip pat neseniai užregistruotas — paprasta programa viename televizijos priėmimo aparate buvo matoma natū raliomis spalvomis! Apie tai plačiai rašydama, „L'Osservatore della Domenica“ pažymi, kad gal būt jau netolimoje ateityje tarptautinę televizijos porgramą bus galima taip lengvai matyti, kaip šiandieniniu gerū radio aparatu galima girdėti įvairias viso pasaulio radio programas. Neveltui pradedame įdomų atominį amžių! 

gaus pėdas. Panašius pėdsakus dar praeitais metais prie Siekimo buvo užtikęs ir nufotografavęs tyrinėtojas Peter Byrnes.T. Slick mano, kad esama dviejų skirtingų sniegžmogių giminių, nors vietiniai matę ir 45 cm. ilgio pėdas. Jis taip pat turėjo progos kalbėtis ir su tais, kurie buvo matę sniegžmogio nužudytų aukų — žmonių ir žvėrių.Nepale T. Slick turėjo progos kalbėtis ir su Tibeto lama ir aptarti galimybes snieg- žmogiui pagauti. Šis Boedhnath‘o vienuoly no Tibete vyriausiasis kunigas Poenja Baj ra Lama teigė, kad jam yra žinoma vietovė, kur prisilaiko tas paslaptingasis „Yeti“ —- sniegžmogis, Himalajų kalnų pabaisa. Lama sakė, kad suaugęs „Yeti“ yra 2.40-3.00 m. aukščio ir jo jėga prilygstanti 10 stiprių vyrų jėgai. Neįmanoma esą suaugusį „Yetį“ pagauti gyvą. Bet jis tvirtina, kad jauniklį gal ir pavyktų nugalėti.Sniegžmogio „Yeti“ paslapčiai tirti dar šį rudenį T. Slick žada į Himalajus ruošti naują ekspediciją.
VENEROS ISTORIJASenasis baronas Munchhausenas pravirk tų ašaromis, išgirdęs amerikiečio Harold Berney melo istorijas. Šis Berney vienai pagyvenusiai lengvatikei damai pripasako jo, kad jis skrajojančia lėkšte jau ne kartą esąs aplankęs Veneros planetą ir gavęs jos gyventojų užsakymą statyti „Modulator“ aparatus. Tie aparatai, esą, gamina iš atmosferos gaunamą energiją. Tokiu būdu jam pavyko iš damos ir dar kitų išvilio ti nemaža dolerių.53 metų amžiaus Paulina Goebel jautėsi laiminga, kai prieš 6 metus susipažino su tokiu žaviu ir paslaptingu ponu Berney. Jis pasisakė esąs televizijos antenų fabrikantas, bet svarbiausias jo darbas esąs „Modulatorių“ gamyba. Gaunamoji iš „Mo dulator“ aparatų energija esanti daug kar tų galingesnė net už atominę energiją. Jo draugai Veneroj esą to aparato paslaptį pa tikėję jam, kad ir žemės gyventojai pasinaudotų šiuo pigiu energijos šaltiniu. Bet, žinoma, viskas turi būti laikoma didžioj paslapty.Po kurio laiko Berney pasiskundė,, kad „Modulatorių“ gamyba susijusi su didelėmis išlaidomis, o jis teturįs ribotus išteklius ir nebegalįs išsiversti. Pagalbos iš Pau linos nereikėjo ilgai laukti. Ji pakrapštė savo sutaupąs, suskaitė 38.000 dolerių ir įdėjo juos į „biznį“. Haroldui taip pat pavyko rasti dar keletą „dalininkų“, kurie irgi patikėjo nemažas pinigų sumas. Vienas vyras iš Delaware paskolino net 20.000 dolerių.Slinko laikas. Pagaliau praeitų metų rudenį Haroldas pripasakojo be žado jo klau Šančiai Paulinai, kad jis biznio reikalais vėl turįs vykti į Venerą. Paulina palinkėjo jam laimingai grįžti ir laukė. Deja, tarp planetiniai keliautojai taip pat neišvengia gamtos dėsnių! Po 4 savaičių Paulinai atėjo į Washingtoną siuntinėlis su kai kuriais Haroldo paliktais daiktais ir kartu Veneros gyventojo Ucellus laiškas. Pastarasis pranešė jai liūdną žinią, kad Haroldas miręs ir palaidotas Veneroj.Gal būt, visa ši fantastinė istorija ir ne-

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
KAIP SUPRASTI?Skaitydamas „E. L.“ Nr. 17, radau būdin gą straipsnį „Priešas Nr. 1“, kuriame A. Bakaičio (iš Australijos) išdėstytos alkoholizmo blogybės. O straipsnio pabaigoj pa žymėta: „Atrodo, kad šitas Australijoje kilęs lietuvio balsas galioja vienodai visiems kraštams, kur tik yra lietuvių. Atrodo taip pat, kad pats laikas jau visur bandyti išgirsti valantišką balsą“. Taigi, kaip patsai autraliečio straipsnis skamba gražiai, taip pat ir jo gale prierašas dėl alkoholizmo blogybių. Bet kaip dabar reikėtų tą viską suprasti? O kąipgi atsilieps mū sų šios kolonijos lietuviai į tą valantišką balsą? Pas mus yra šitoks šūkis dėl alkoholizmo. Jis nėra smerkiamas, o daroma atvirkščiai, t. y. net gerinamos jam sąlygos. Čia šūkis: „Reikia būtinai pirkti antri namai, kad nepakenktų mūsų namuose esančiam barui, nes tik iš baro galima gau ti gerą pelną ir kad mūsų lietuviai daugiau ir patogiau galėtų traukti: „Šėriau žir gelį“. O kai susiranda tautiečių, kurie net prisiunčia vieną kitą svariuką, tai ne tik gauna padėką, bet dar ir laikomi susipratusiais tautiečiais. O kai vienas pasisakė, kad dėl „šėrimo žirgelių“ reikėtų prisilaikyti tvarkos, tai gavo atsakymą, kad dėl tokių, kaip Sadūnas ir Dr. Valteris, tektų baras visai uždaryti. Tai, kaip matyt, mums, čia gyvenantiems lietuviams, netinka australiečio lietuvio paskelbtasis „priešas Nr. 1“ ir taip pat netinka gale prierašas. Mūsų šūkis: „Šėriau žirgelį ir jam šer ti antri namai!“ Gal vienuose šers, o antruose girdys tą nelaimingąjį „žirgelį“.Žinau tokį vieną mūsų tautietį, kuris buvo ir tebėra mėgėjas „šerti ir girdyti žirgelį“, tai žirgelį jis pašeria ir pagirdo, bet per tai prarado savo šeimą, t. y. žmo ną ir niekuo nekaltus keturis vaikučius. Tai tik viena tokia „žirgelio“ girdymų auka. O kiek tokių yra? Kai buvo rašomi ilgi straipsniai apie nutautėjimo pavojų, bū davo pažymima, kad kaltos mišrios šeimos. Gal ir taip, bent iš dalies. Bet žirgelį bešeriant ir begirdant ir lietuviška šeima nueis vėjais. J. L.

LIETUVIAI LIETUVIŠKAI IR GALVOJADėl savo straipsnelio Lietuvių Sodyboje paminklo statymo reikalu („Ė. L.“) iš savų tautiečių, sutiktų Londone, gavau daug žodinių pagyrimų. Be tų asmeniškų pagyrimų, šiomis dienomis gavau ir laišką, siųs 

būtų iškilusi dienos švieson, jei jau sykį miręs Haroldas būtų tylėjęs. Gal jam vėl prireikė pinigų ar kas, tik netikėtai Paulina gauna iš jo laišką, kuriame jis rašo, kad išradingieji Veneros gyventojai jį vėl atgaivinę ir kad jis greit grįšiąs žemėn.Dabar Paulina ir kiti „dalininkai“ suprato visą šio biznio reikalą. Vos tik gavusi Haroldo mirties pranešimą ji buvo para šiuši prezidentui Eisenroweriui laišką, nes tikėjosi, kad prezidentas turi daugiau žinoti apie paslaptyje laikomuosius Veneros projektus, bet iš prezidentūros ji nesulaukė jokio atsakymo.Kriminalinė policija surado jau daug kartų už suktybes baustą Haroldą Alaba- mos valstijoje. Ten jis turėjo įsitaisęs reklamų dirbtuvėlę.Šiuo metu Haroldas naktimis stebi Vene rą pro savo kameros lango pinučius.
(Grenz-Echo)

SAVAITĖ PO SAVAITĖS
BLAIVINIMASMūsų savaitraštis anądien persispausdino Australijos lietuvių laikraščio „Mūšų pastogės“ straipsnio ištrauką, atkreipiančią dėmesį į gana klaikų reikalą — į mūsų lietuviškoje bendruomenėje stipriai jau įleidusį šaknis besaikį girtavimą. Imk bet kurį laisvojo pasaulio kraštą, bet" kurį to krašto miestą, tegu tik bus tenai didesnė lietuviškoji kolonija ,tai beveik tikra, kad kur nors šalia tų, kurie dainuoja apie žirgelio šėrimą ir girdymą, vienas kitas tautietis jau visiškai girtas šauks, rėks ir pievinės: Laimė, jei šitoks žmogus yra viengungis. Po teisybei tai nėra visiška laimė, nes tokį besaikį girtuoklį kada nors turės globoti valstybė ar socialinės globos įstaigos, kai alkoholis galutinai pribaigs jo sveikatą. Didelė nelaimė, kai šitokie besaikiai girtuokliai turi šeimas. Mūsų pačių, kaip tautinės bendruomenės, nelaimė, kad mes turime šitokių ligonių ar pasileidėlių.Kiek tas reikalas gali būti pataisomas, jis turėtų būti sukamas į tinkamas vėžes. Valančiaus blaivinamoji dvasia rastų čia darbo bet kurioje kolonijoje. Bet vis dėlto net ir Valančiaus dvasios kibirkštėlę savyje nešiojantieji tautiečiai neturėtų siūlyti atvirkštinių blaivinimo būdų.Mes šiame numeryje spausdiname J. L. slapyraidėmis pasirašiusio tautiečio užuominas, kritikuojančias lietuviškų barų buvimą Londone. Tiesa, Londone yra net du lietuviški barai. Lietuviški barai dar yra Manchesteryje ir šviežiai atidarytas Brad- forde. Sakykim, pradėję blaivinimo politiką, uždarysime tuos keturis lietuviškus Anglijos barus. Ar mes tuo pagydysime sa vo tautiečius besaikius girtuoklius Anglijo je? Mums rodos, kad dėl to blaivinimas nė per žingsnį nepaėjės į priekį, ir žirgeliai toliau bus šeriami ir girdomi, o plavi- nėtojai Sukaus, rėkaus ir lauks savo dienos, kada besveikačius juos priglaus kuri įstaiga. Mums net atrodo, kad tie lietuviškieji barai dažnai prilaiko žmogaus saiką, panaudoja paskutinį žmogaus gėdos lašelį iš žmogaus neišvirsti nežmogum bent tarp savųjų, tarp pažįstamų.Antra vertus, kai kur lietuviškos stambios kolonijos lietuviškų barų net neturi. Ar ten nėra girtavimo parblokštų žmonių? Aišku, kad yra. Net nė kiek ne mažiau, ne gu klubus ir barus turinčiose vietose. Gal net daugiau, nes šalia lietuviškų barų, net ir šiandien, dar vis yra šiokių tokių kultūrinių subuvimų ir užsikabinimų, kurie pri tūri žmogų. Labai net abejotina, ar J. L. laiške minimasis palaidūnas lietuviškame bare pragėrė žmoną ir vaikus. Net ir labai abejotina.Valančiaus blaivinimo dvasios, žinoma, reikalinga, bet ji turi reiktšis apgalvotai ir protingai, nes tik tada bus galima tikėtis bent šiokių tokių vaisių.

tą man Lietuvių Namų adresu, kuriame visai man nepažįstamas tautietis rašo:„P. K. Jonelynui. Skaičiau „E. L.“ Jūsų straipsnelį dėl tautinio lietuvių paminklo — Gedimino stulpų — mūsų lietuviškoje sodyboje pastatymo. Man buvo labai malo nu jį skaityti, Jūsų mintimis pritarti ir apie tai svajoti. Nepriklausomybės laikais, gyvendamas Kaune, mėgau Karo Muziejų ir tuos jo sodelyje pastatytus paminklus. Mėgstu ir tuos Gedimino stulpus, kokius Jūs savo straipsneliu siūlote pastatyti lietuviškoje mūsų- sodyboje.Ne man vienam Jūsų mintys patiko. Čia mūsų, patriotų lietuvių, yra visas būrys, ir mes visi ne tik Jūsų mintims pritariame ,bet norėtume dar jas papildyti. Aš asmeniškai noriu siūlyti ,kad mūsų sodyboje būtų pastatytas ir Gedimino Pilies modelis, o mano draugai dar papildo, kad to modelio bokšte ir Laisvės Varpas būtų pa kabintas, atitinkamose patalpose lietuviškas tremties muziejus įrengtas.Sodybon atsilankiusiems lietuviams Gedimino pilies kopija brangią mūsų sostinę Vilnių primintų, jos bokšte Laisvės Varpas iškilmingai skambėtų, lietuvius vieny- bėn simboliškai šauktų, besiartinančią lais vę skelbtų; kur nors atitinkamai pamaldoms įrengtoje ir gražiai papuoštoje patalpoje gerbiamas mūsų klebonas kun. A. Kazlauskas susirinkusiems pasimelsti lietuviams „Sursum corda“ pagiedotų, o po pamaldų lietuviškame muziejuje mūsų žmonės didingą savo istoriją prisimintų, lietuvišką savo dvasią sustiprintų. Tokioje sodyboje mūsų žmonės tikrai kaip tėvynė je nors trumpai pagyventų, tolimesnei atei čiai save lietuviais užgrūdintų“.Laiške, savo ir visų vienminčių vardu, pasirašęs St. Sk.Reikia priminti, kad laiškas baigiamas humoristine mintimi, kad, taip sodybą įrengus, liktų dar p. Bajorinui „lekopte- rį“ įtaisyti, kad jis, niekieno netrukdomas, tiesiu oro keliu iš Lietuvių Namų j Sodybą ir atgal laisvai galėtų skraidyti ir tuos lietuvių turtus lengviau administruoti.Aš labai dėkoju gerbiamam'.nepažįstamam tautiečiui St. Sk. ir jo draugams už laišką ir mano mintims pritarimą. Man taip pat labai malonu patirti, kad savo pa triotinėms mintims turiu tiek daug pritarėjų;
K. Jonelynas
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KEISTI REIŠKINIAI LIETUVOS 
KOLCHOZUOSE

SOVIETU TENDENCINGA PROPAGANDA 
APIE LIETUVA

Lietuvos kolchozinės tikrovės vaizdai — 
pagal pačių sovietų šaltinius(Elta) „Yra dar labai atsiliekančių kolū kių“, pasakė Vladas Niunka, LKP centro komiteto sekretorius, per Vilniaus radiją balandžio 22 dieną. Apie atsiliekančius kol chozus girdisi iš pačių Sovietų metai iš me tų. Taip pat metai iš metų kartojami pasigyrimai apie „kolchozinės ūkio tvarkos laimėjimus“, apie vieno kito kolchozo bri gadininko ar melžėjos pasiektus „rekordus“ ir apie tai, kaip nepaprastai laimingi esą kolchozininkai, kaip jie dėkingi (anksčiau Stalinui), dabar Leninui ir sovietinei tvarkai už laimę gyventi ir dirbti kolchozuose. O tikrovė yra tokia, kokią apibūdi no dar neseniai iš Lietuvos atvykęs žmogus: „Lietuvos kolchozininkų padėtis yra stačiai baisi“.Sovietai sugriovė Lietuvos žemės ūkį dviem požiūriais: susmukdė pačią gamybą ir nuskurdino žemės ūkyje dirbančiuosius.Kai dėl gamybos, tai žemės ūkio gamyba šių dienų Lietuvoje iš viso besudaro tik apie trečdali visos tautos ūkio gamybos, ko neneigia ir patys sovietai.
Pabaltijo žemės ūkis susmukdytas žemiau 
Rusijos lygioJei derlių, gautą nuo hektaro, skaityti vienu iš žemės ūkio gamybos laipsnio rodiklių, tai Lietuvos derliai kolchozinės ir sovchozinės sistemos yra nusmukdyti jau net žemiau Rusijos lygio. Pagal „Pravdos“ pranešimą iš š. m. sausio 17 d., grūdų der liaus kelių pastarųjų metų vidurkis Pabal tijo respublikose, Gudijoje ir keliose kito se apygardose tesiekęs tik 3-4 dv. ctn. hek tarui. Turint galvoje, kad visos Sovietų Sąjungos derliaus vidurkis 1950-55 metais siekė 7,8 dv. centnerius, aiškiai matyti, iki kurio laipsnio yra susmukęs Pabaltijo žemės ūkis, ypač laukininkystė.Šiemet Lietuvoje buvo labai ankstyvas pavasaris, kokio jau seniai nėra buvę. Buvo galima anksti išeiti i laukus, arti dirvą, ruoštis sėjai ir atlikti pačią sėją. Ir tikrai, „Tiesoje“ ir per Vilniaus radiją visą balan džio mėnesi diena iš dienos buvo pranęši- nėjama apie pirmaujančius kolchozus, kurie ir dirvas anksti paruošė ir sėją atliko. Bet štai, „Tiesos“ gegužės 1 d. numeryje, kuriame taip pat pranešama apie kai kurių kolchozų baigiamą sėją ,buvo atspaus dintas ir LTSR žemės ūkio ministerijos pranešimas apie dirvų paruošimo ir sėjps eigą visoje respublikoje. Ir pasirodo, kad, pvz., Panevėžio ir Šiaulių grupės rajonų kolchozuose tuo laiku buvo suarta dar tik 29-39 proc; visų dirvų, o vasarinių grūdų pasėta Šiaulių apygardoje tik 10,6 proc., Panevėžio apygardoje tik 14,1 proc. Tik ki tose apygardose kiek daugiau pasėta, bet ir ten plano vykdymas niekur nesiekia nei pusės. Jei jau prie geriausių klimatinių šio pavasario sąlygų plačiose apygardose sėja tokiu laiku atlikta dar tik 10-14 proc., tai ko reikalauti iš kolchozų, esant nepaslankesnėms oro sąlygoms!
Sėjos kurjozaiKaip kurjoziškai kai kur vyksta šių metų sėja, apie tai pati „Tiesa“ gegužės 5 die nos numeryje duoda keletą būdingų vaizdelių. „Nespėjo traktorius nė vienos užuoganos nuvažiuoti ,kai kolūkietės, aptarnau jančios sėjamąją mašiną, vienu balsu sušuko: susjabdykit! Sustabdykit sėjamąją! Grūdai byra ne ten, kur reikia!“ Traktorininkas Aleksiejus išjungė motorą, pasikrapštė, stengdamas sėjamąją pataisyti, bet ir vėl grūdai byra kur1 nereikia. Laikraštis priduria: „Deja, tai ne vienintelis pavyzdys, kai Rokiškio MTS atsiunčia į kolūkius netinkamą darbui techniką“. Kitu atveju į kolūkį buvo atvežta sėjamoji mašina be dantračių grūdams paskirstyti. Pagal žemės ūkio ministerijos statistiką, iki gegužės 1 dienos nebuvo atremontuota dar nei pusė mašinų.Su „technika“ kolchozuose visą laiką ne kaip. Mašinos neatremontuotos ,arba netinkamai atremontuotos, kolchozams kar-' tais daugiau kliudo, negu padeda. Nenuos tabu, kad ir šį pavasarį sovietinėje spaudoje jau buvo paraginimai kolchozinin- kams nepasikliauti mašinomis, o arti ir sė ti arkliais ir rankomis.
„Popieriniai hektarai“Tačiau ir su arkliais blogai. Ne visur jų yra pakankamai, o kur jų yra, ten irgi pasitaiko keistų reiškinių. Salomėjos Neries kolchoze, anot- „Tiesos“, esą 94 darbiniai arkliai. Atmetus tuos, kurie naudojami pa šarui, pienui vežioti ir t.t., lieka 40 porų arklių. Jei viena pora per dieną suartų pu sę hektaro, tai visais arkliais būtų suarta 20 hektarų, tačiau pasirodė, kad per visą balandžio mėnesį arkliais nebuvo suarta nė vienos vagos! Ka tie arkliai per ta mė nesį veikė, „Tiesa" nepasako.Ta pati „Tiesa“ gegužės 5 dienos numeryje atskleidė ir „popierinių hektarų“ paslaptį. Visas pasaulis žino, ko verti yra so vietiniai skaitmenys, kaip maža jais galima pasitikėti. „Tiesa“ pripažįsta ir sovieti nės žemės ūkio statistikos melagingumą. Duodamas toks būdingas pavyzdys: Ragelių kolchozas, teikdamas žinias MTS- čląi apie suartus plotus, tiesiog meluojąs. 

Kolūkio buhalteris prisipažinęs: „balandžio 20 d. perdavėm, kad arkliais suarta 40 ha, o jų tiek nebuvo“. „Popieriniais hek tarais“ verčiasi eilinių kolchozų buhalteriai, tokius pat „popierinius hektarus“ vėliau perneša į stambesniąją statistiką ir tada jau gaunamas suklastotas visos respublikos tikrovės vaizdas.
Dėl kolchozinės netvarkos — 
aukšta savikainaSu sėklom irgi kurjozai. Minėtame S. Neries kolchoze net agronome nežino, ar sė jamosios avižos yra „kondicinės“, patikrintos, ar ne. Anot „Tiesos“, ji pasisakė: „Tiksliai nežinau. Jau prieš dvi savaites pristatėm pavyzdžius į sėklų kontrolės laboratoriją, bet duomenų iš jos negauname. Laukėm, laukėm ir nutarėm sėti. Juk ilgiau laukti negalima“. O Rokiškio MTS sėklų laboratorija pareiškusi: „Sudygs avi žos 75 proc. Nors, tiesą sakant, reikia, kad daigumas būtų 90 proc., bet gerai bus ir 75 proc. O kolchozui tų duomenų dėl to ne pranešę, kad, girdi, „nesurašyti dokumentai“. Praėjusios dvi savaitės, o kolchozas vis dar nežino, kokią sėklą sėja. Jei sėkla menkesnio daigumo, reikia jos daugiau į hektarą išberti. Be to, ir derlius bus men kesnis. Visa tai grūdų ūkį, žinoma, pabran gina.„Tiesos“ 105 numeryje pranešime iš Bir žų rajono pažymimas faktas, kad „Lenino keliu“ kolchoze pagaminimas vieno kilogramo kiaulienos atsieinąs 22,21 rub. Tai ne vienintelis pavyzdys, kaip neracionaliai ūkininkauja sovietiniai kolchozai. Kolchozi nė' sistema Lietuvos žemės ūkio gamybą ne skatino, bet susmukdė.
Kolchozininkai kai kur negauna nė 
kapeikosO kaip su kolchozininkais? Vilniaus radijas balandžio 11 d. pranešime pažymi, kad „palyginti aukštai apmoka“ pinigais darbadienį Švenčionių rajono Malenkovo vardo kolchozas, išmokėjęs už darbadienį po 7,52 rub. Jei tai skaitoma „aukštu“ už mokesčiu, tai galima daryti išvadą Jog vi durkis yra žymiai mažesnis. Tame pačiame Vilniaus radijo pranešime ir prisipažįstamą: „Tačiau dar daugelyje Tarybų Lietuvos kolūkių už darbadienius paskirstoma labai maža piniginių pajamų dalis, o kai kuriuose pinigų visiškai neišduodama“. Kitaip tariant, kolchozininkai negauna nė kapeikos!Pranešėjas pripažįsta: „Aišku, kad tokių kolūkių nariai negali būti materialiai suinteresuoti kolūkio visuomeninio ūkio išvystymu“.Tąjį „suinteresuotumą“ turėjęs padidinti mėnesinio kolchozininkų avansavimo įvedimas. Kiekvieno kolchozo nariai, bolševikų teigimu, avansais dabar galėtų gauti apie trečdalį „ar net daugiau“ visų kolchozo piniginių pajamų. Tačiau praktika parodė, anot sovietinio Vilniaus radijo pra nešėjo, kad su tais avansais ne kas. „Dau gelyje T. Lietuvos kolūkių kolūkiečiai avansuojami nepatenkinamai“. Avansai daugelyje kolchozų tesiekia nuo 50 kapeikų iki 2,50 rub. už darbadienį. Kai kur jie išmokami ne už mėnesį, bet už tris mėnesius ,o eilėje Jurbarko rajono kolchozų visiškai neišduota avanso, nes „minėtų kolū kių atskirose sąskaitose nebuvo pinigų“. „Reguliariai avansuoti trukdo ir nesutvar kyta buhalterinė ataskaita kolūkiuose“. Vienur kitur per 2 mėnesius nebuvę suskaityti kolchozininkų atidirbti darbadieniai. Kitur vėl kolchozų valdybos, paėmu sios pinigus, skirtus darbadienių avansams, sunaudojo visai kitiems reikalams, o kolchozininkai liko be kapeikos.
Sovietai patys išplaka savo sistemąBet ką gali padėti avansai, jei visas kol chozininkų atlyginimo lygis yra nepaprastai žemas. Vilniaus radijas dar š. m. vasario 21 d. transliacijoje žemės ūkio klau Simais atvirai pasakė, kad „dar yra daug kolūkių, kur už darbadienį išduodama ma žiau, kaip po 1 rublį pinigų ir po 1 kg grū dų“. Dar paaiškinama: „Esant mažai apmokamam darbadieniui, kolūkiečiai nėra suinteresuoti vystyti visuomeninį ūkį ir yra priversti ieškoti įvairių pašalinių uždarbių. O tuo yra pažeidžiamas visuomeni nių ir asmeninių interesų derinimo principas“.Kolchozininkai, gelbėdami savo šeimas nuo kolchozinio skurdo, yra priversti kiek galint puoselėti savo asmeninį pagalbinį ūkį. Vilniaus radijas pažymi faktus, kad kai kuriuose kolchozuose šeimų pajamų pusė, kai kur net keturi penktadaliai susi darę iš savų asmeninių pagalbinių ūkių ir šiaip pajamų.Norėdami kolchozininkus dar labiau pri rišti prie „visuomeninio ūkio“ darbų, bolševikai pastaruoju laiku padidino žemės ūkio mokestį ir mėsos prievoles valstybei toms Lietuvos kolchozininkų šeimoms, kurių nariai „be svarbių priežasčių neišdirba privalomo darbadienio minimumo“. Lietuvos kolchozininkas tokiu būdu mažai tesiskiria nuo prievartos darbų stovyklų kalinio, kuris taip pat yra verčiamas atlikti tam tikrą „darbo normą“. Tačiau, kai bolševikai Lietuvoje matomai eina prie kol

chozininkų asmeninių sodybinių sklypų su mažinimo, tai šitą kolchozinės sistemos krizę ne tik nepašalins, bet dar labiau paaštrins.
Sukolchozintojc Lietuvoje grįžtama prie 
molio lūšnųLietuvos kp centro komitetas ir Lietuvos ministerių taryba š. m. gegužės 5 dieną paskelbė įsaką „apie priemones padedant statytis namus kolūkiečiams, persike liantiems iš vienkiemių į kolūkines gyven vietes“. Tarp kita siūloma „...imtis priemo nių, kad būtų plačiai naudojama vietinės statybinės medžiagos — dolomitai, molis, vietinės rišamosios medžiagos“. Kaipo už pildomąją medžiagą siūloma „spalių, nen drių, durpių, piuvenų ir kt.“. Propaguoja mieji namai su krėstinėmis molinėmis šie nomis ne naujiena, jau baudžiavos laikais tokias molines lūšnas statė. Nepriklausomybės laikais plačiai per kraštą ėjo šūkis „Sumutinkime Lietuvą!“ Dabar sovietai siūlo kolchozams grįžti prie molio, spalių ir piuvenų. Statybines reformas pravesti įsakyta miestų ir kaimų statybos ministe rijai, kurią tačiau pagal TSRS aukšč. tarybos nutarimą, paskelbtą gegužės 11 d., numatyta likviduoti. Kas toliau rūpinsis krėstinio molio lūšnomis, dar nežinia.
Kolchozininkas paskutinėje vietojeKolchozinėje santvarkoje pirmoje eilėje eina „valstybė“, o kolchozininko buities ap rūpinimas pastatytas paskutinėn vieton. Iš sovietinių pranešimų galima susidaryti maždaug tokį Lietuvos kolchozų pajamų paskirstymo eilę: 1. Prievolės valstybei; 2. Prievolės (gaminais) MTS-tims už „tech niką“; 3. Valstybiniai ir kitokie mokesčiai; 4. Draudimų mokesčiai; 5. Sėklų ir pašarų fondai; 6. Nedalomi kolchozų piniginiai fondai; 7. Kolchozų administracijos išlaidos; 8. Kitokie fondai ir išlaidos; 9. Kolcho zų pajamų likutis padalinamas kolchozi- ninkams pagal išdirbtus darbadienius.Ne visur tas likutis lygus. Viename kolchoze vienas antras rublis už darbadienį, kitame — nė kapeikos. Vienur keletas kilogramų grūdų, kitur tik saujelė. O sovieti nė propaganda ir toliau skelbia apie „nepaprastą laimę gyventi tarybinėje santvarkoje“.Lietuvos „sovehozai“ — („tarybiniai ūkiai“) tvarkosi kiek kitaip. Vilniuje dvi dienas trukusiame tarybinių ūkių direktorių ir skyrių valdytojų respublikiniame pa sitarime sovehozų ministeris Augustinaitis pranešė, kad sovehozai kasmet didiną savo gamybą, tačiau ir juose esą dar daug trūkumų. Ministeris pripažino, kad 1956 metų prisiimti įpareigojimai nebuvo išpildyti. Visaip išgarsinti įsipareigojimai metams praėjus pasirodo burbulais. Ministeris žodis žodin pasakė: „Daugelyje tarybinių ūkių dar menki žemės ūkio kultūrų derliai, lėtai stiprinama gyvulininkystės pašarų bazė. Daugelyje tarybinių ūkių mažas ir gyvulių produktingumas. Visai nepakan karnai gaminama pieno, mėsos ir kiaušinių. Tarybiniuose ūkiuose lėtai diegiama ūkiskaita, dėl to labai didelė grūdų, bulvių, šieno, mėsos, pieno centnerio savikai na. Dar ne visi tarybiniai ūkiai pasidarė rentabilūs“. Jei jau visaip privilegijuotiem sovehozams taip menkai sekasi, ką kalbėti apie kolchozus. Būdinga, kad Augustinaitis nekalba apie vieną kurį, bet apie „dau gelį“ sovehozų. Matyt, gerai ūkininkaują sovehozai sudaro tokią pat išimtį, kaip ir gerai ūkininkaują kolchozai. Apie juos nuolat skelbiama, o apie atsilikusius, kurių yra dauguma, tik iš įvairių suvažiavimų pranešimų sužinoma.
INCIDENTAS ŠVEDIJOS PARLAMENTE 

DĖL LIETUVOS„Eltos“ Skandinavijos korespondento iš Stockholmo pranešimu, Švedijos parlamen to pirmuose rūmuose, svarstant karinį biudžetą, kilo incidentas dėl Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų. Atstovai smarkiai piktinosi komunistų atst. Ohman kalba, ypač kai jis palietė sovietų įsikišimą Vengrijoje. Dešiniųjų partijos atstovas Svard paklausė' Ohmano, ar jis galįs pasakyti, kada sovietinė kariuomenė pasitrauks iš Estijos ir Lietuvos. Kai Ohmanas mėgino aiškinti, kad tie kraštai esą pasidarę sovieti nėmis respublikomis savo pačių gyventojų pageidavimu, parlamento atstovų tarpe kilo pasipiktinimas. Švedų parlamento atstovai tokį komunisto aiškinimą palaikė pasityčiojimu iš parlamento.Incidentas parodė, kaip Švedijos parlamente atstovai vertina padėtį, susijusią su Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų sovietine okupacija ir kad neutraliųjų švedų sąmonėje yra gyvas įsitikinimas, jog sovietinė kariuomenė iš tų kraštų tikrai turės pasitraukti. (E)
(E) Lietuvoje dabar išeina 137 periodiniai leidiniai, kurių bendras vienkartinis ti ražas sekia 859.000 egz. Vilniaus „Tiesa“ turinti arti 200.000 skaitytojų. Tuos skaičius paskelbė Vilniaus radijas gegužės 5 dieną. Tąją dieną okupuotoje Lietuvoje bu vo „spaudos diena“.

(Elta) Sovietų Sąjungos ambasada Bo- nnoje jau kuris laikas leidžia propagandinį leidinį vokiečių kalba: „Die Sowjetunion heute“. Jame būna propagandinių rašinių (su iliustracijomis) ir apie Pabalti jo kraštus. Š. m. balandžio 10 dienos numeryje buvo atspausdintas A. Baryševo straipsnis apie „Estų socialistinę sovietinę respubliką“, o to paties leidinio gegužės 1 dienos numeryje rašoma apie Lietuvą. Straipsnis be autoriaus parašo, iliustruotas aštuoniomis nuotraukomis iš Vilniaus, Kauno ir kitų vietovių.Kad straipsnis apie Lietuvą parašytas ne lietuvio, o kurio nors ruso, Lietuvos nepažįstančio ar mažai tepažįstančio, maty ti iš tokio kurjoziško teigimo, kad „Klaipėda ir Šiauliai yra svarbūs uostai prie Baltijos jūros pakraščio“. Klaipėda tai taip, bet Šiauliai yra juk daugiau kaip šim tą kilometrų atstu nuo Baltijos pajqrio ir nebent tik iš Maskvos žiūrint atrodo esant prie Baltijos.Straipsnio pradžioje trumpai nušviečiama geografinė ir geologinė Lietuvos padėtis. Suskaičiuojant Lietuvos žemės turtus, minima: sulfatai, kreida, kalkakmenis, įvairios molio rūšys, durpės, geležies rūda (!) ir fosforitai. Lietuvos socialistinė sovietinė respublika esanti „viena iš 15 suvereninių (!) sąjunginių respublikų“.Sovietiniame leidinyje teigiama, kad gyventojų Lietuvoje dabar esama 3 milijonai, iš kurių 80 proc. esą lietuvių tautybės. Be jų, Lietuvoje esą dar rusų, gudų, žydų ir lenkų. Sostinė Vilnius turinti dabar 200.000 gyventojų. Vilniaus aerodrome kasdien sustoja tuzinai lėktuvų iš užsienio pakeliui į Maskvą. Pramonė sudaranti 63 proc. viso Lietuvos tautos ūkio (Estijoje, pagal tą patį šaltinį, 80 proc.). Po karo esą įkurta apie 200 naujų stambių įmonių. Apie Nemuno jėgainės pastatymą prie Kauno rašoma jau kaip apie įvykusį faktą, nors iš pačios sovietinės spaudos dažnų pranešimų žinoma, kad tos jėgainės sta tyba vyksta tik pamažu ir toli gražu dar nėra įpusėta, Tikrai sakant, pati statyba dar nėra nė pradėta, o vykdomi tik žemės paruošimo darbai. Giriamasi, kad pramonės gamyba, palyginus su prieškariniais laikais, padidėjusi bemaž penkis kartus, nors nei šiuo atveju, nei kituose Sovietų panašiuose pranešimuose nepatiekiami tik ri gamybos skaičiai.Kalbant apie Lietuvos žemės ūkį, šitame užsieniui skirtame leidinyje nė vienu Žodeliu neminimi kolchozai, lyg jų Lietu
Daug Lietuvos imoniu neįvykdo planu(E) Vilniaus pramonės įmonės 1956 metais neįvykdė nustatytų planų, pagaminda- mos už 35 milijonus rublių mažiau, negu numatyta. Ir Kaune 22 įmonės atsiliko, ne- pagamindamos užplanuotų prekių už 26 mil. rublių. Bet ir tos įmonės, kurios, apskritai ėmus, gamybos planą išpildė, vis dėl to neišpildė asortimento (atskirų rūšių) plano. Pvz., Vilniaus miesto pramonė iš 51 produkcijos rūšies įvykdė tik 31 rūšies išleidimo planą, skundžiasi „Komuniste“ J. Maniušis, LKP ck sekretorius ,ir dar priduria: „Daugelis respublikos įmonių neuž tikrino darbo našumo pakėlimo plano įvyk dymo“. To plano neįvykdžiusios net tokios stambios įmonės, kaip „Neris“, „Nemunas“, Sargėnų plytinė, „Lelijos“ ir „Nevėžio“ siuvimo fabrikai, daugelis baldų kom binatų ir kt. Įmonėse esą stambių trūkumų, neūkiškumo, nepatenkinamai sutvarkytas darbo organizavimas, užleistas techninis normavimas ir pan.Maniušis apskaičiuoja, kad jei visos Lie tuvos įmonės būtų (vykdžiusios nustatytus planus, tai būtų buvę pagaminta 305 mil. rub. vertės gaminių daugiau, negu faktiškai pagaminta.„Kai kuriose įmonėse“ esą pasenusių, žemo našumo įrengimų. „Eilę metų neįdiegiama daugelis pasiūlymų modernizuoti įrengimus, tobulinti gamybos organizavi mą ir technologiją“. Tokioje „Metalo“ gamykloje jau net nuo 1951 metų tūno parengta nauja technologija, bet neįgyvendin ta iki šios dienos, o „Priekalo“ gamykloje nuo 1953 metų laukia įgyvendinimo paruoštos pusiauautomatinio kirvių šlifavimo konstrukcijos. „Labai silpnai nauja technika įdiegiama rajonų pramonės įmonėse“. Ypačiai esanti atsilikusi liejimo gamyba.Anot Maniušio, siekiama kuo platesnės automatizacijos. Bet kai nėra tinkamų automatų, negali būti ir automatizacijos. Ma niušio lakioje fantazijoje viskas galima: „Atsiveria perspektyva gauti elektrą, panaudojant saulės spindulių energiją“. Sau lės energijos panaudojimas yra ne naujas dalykas. Techniškai tačiau dar niekur nepajėgta tai įgyvendinti.Chemizavimo srityje esą numatoma šiame penkmetyje Kėdainiuose pastatyti mineralinių trąšų fabriką. Numatyta gazifi- kmti Vilniaus miestą.Užvažiuoja Maniušis Lietuvos mokslinin k,ams, kad tie „nesirūpina naujų mašinų ir mechanizmų sukūrimu, esamos žemės ūkio technikos tobulinimu“. Apskritai, Mokslų akademijos mokslinio tyrimo institutų ir aukštųjų mokyklų veikloje „esama rimtų

voje visai nebūtų, arba lyg jais neturima kaip pasigirti. Tik pažymima, kad Lietuvos žemės ūkis specializuojasi į pieno ir mėSos gamybos ūkį. šeštame penkmetyje esą numatoma mėsos produkciją pakelti 90 proc., pieno produktų 2,2 kartų, grūdų 4,2 kartų, cukrinių runkelių 3,9 kartų, linų 70 proc.Atskirame to leidinio rašinyje pranešama, kad Klaipėdoje esanti atidaryta paroda, kurioje atvaizduojama, kaip „blogai“ prieš karą gyvenę Kuršių kopų žvejai, o kaip „gerai“ dabar gyveną. Esą parodoma, kokioje lūšnoje prieš 17 metų gyvenęs Nidos žvejys Stasys Brashinas, o kokiame gražiame trijų kambarių bute dabar gyvenąs. Nuotraukose parodoma, kaip tasai „Brashinas“ įsisodina žmoną į savo nuosavą automobilį ir vyksta į Klaipėdą, į teatrą. O jau žvejų uždarbiai pakilę stačiai fantastiškai: palyginus su 1930 metais, Lietuvos žvejai dabar uždirbą net 20-25 kartus daugiau.Akivaizdoje tokių pasakojimų, kuriuos būtų galima pavadinti pasakomis užsienio vaikams, nenuostabu, kad tame Sovietų ambasados propagandiniame leidinyje yra ir skyrelis: „Sugrįžėliai tėvynėje randa laimę“. Čia minimas Zenonas Krasauskas, kuris pereitų metų spalio mėnesį iš Vakarų Vokietijos grįžęs į Lietuvą, o dabar dir bąs auto remonto įmonėje Kaune, toliau Bronius Pocius, kuris prieš ketvertą mėnesių grįžęs iš Prancūzijos, ir Tamerlanas Makaveckas, kuris pereitais metais grįžęs iš JAV. „Daug sugrįžėlių“ (bet nemini, kiek iš viso tokių sugrįžėlių yra) gavę dar bo savo profesijose, o kas negali dirbti, tam esą mokamos pensijos. Be to, sugrįžėliai gauną paskolas palengvintomis sąlygomis nuosaviems namams statyti. Šitam „rojui“ priešpastatomas „nepaprastai skur dus gyvenimas prieš karą“. Vien Kaune iš 120.000 gyventojų 1927 metais apie 30 tūkstančių gyvenę „kraštutiniame skurde“. Toliau dar riebiau: „Dešimtys tūkstan čių išbadėjusių žmonių traukė iš vienos vietos į kitą, ieškodami darbo. 1940 metais Lietuvoje buvę 70.000 bedarbių! Tokiu pro pagandiniu jovalu apie Lietuvą Sovietų ambasada Bonnoje „šviečia“ užsienį.Dar yra skyrelis apie Lietuvos miškų žvėris. Žvėrims veisti esą pavesta 300.000 ha rezervatai. Esą užveisti briedžiai ir smulkesni žvėreliai iš Altajaus, Kanados nercų veislės, lokiniai šunys ir kt. Briedžių skaičius padidėjo iki 300. Padidėjęs ir elnių bei strumbrų skaičius- ------
trūkumų“. Kai dėl plačiųjų masių, tai Ma niušis pranašauja: „Šiame penkmetyje bus iš esmės :įgyvendintas visuotinis vidurinis mokymas“.Respublikos pramonės darbe „yra rimtų trūkumų“, sako Maniušis. Bet trūkumus esą galima likviduoti „kritika ir savikritika“. Kritikos ir savikritikos- sovietinėje spaudoje netrūksta. Jei tomis priemonėmis būtų galima visus trūkumus pašalinti, kai kurios Lietuvos dabartinio ūkio šakos nebūtų taip atsilikusios, kaip kad jos tikrovėje yra.

PAVERGTOJE TEVYNEJE

(E) „Laikraščiuose pasitaiko įvairūs tuš 
ti pasakojimai“, kritikavo savąją sovietinę spaudą Vilniaus „Tiesa“ gegužės 5 d. Esą nusišalinama nuo svarbiausiųjų klausimų svarstymo.(E) Į Lenkiją išvyko sovietinių Lietuvos kultūros darbuotojų delegacija, kuriai vadovauja kultūros ministerio pavaduotojas Juozas Banaitis.

(E) Lietuvos fechtavimo pirmenybėss pirmą vietą užėmė Kauno rinktinė, pasiekusi 84 pergales. Vilniečiai, liko antroje vietoje. Kovose elastiniu durtuvu Lietuvos meisterio vardą laimėjo kaunietis M. Mackevičius, susitikimuose špaga geriausiai pasirodė vilnietis V. Macijauskas. Varžybose epadronu nugalėtoju liko pereitų me tų meisteris kaunietis J. Subačius. Šiain dar fechtavimo varžybose gerai pasirodę P. Braziulis, H. Moročkinas, Z. Tuliševs- kis, B. Rusteika.
(E) Apie lietuvius kovotojus už Ispani

jos laisvę. Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Vilniuje dabar išleistas atsiminimų rinkinys „Už Ispanijos laisvę“. Tai atsiminimai iš kovų Ispanijoje 1936-39 metais, parašyti Lietuvos komunistų, dalyvavusių tose kovose. Jų ten būta apie 50. Kai kurie kovose žuvo.
(E) Koondifikuoja Lietuvos įstatyminius 

aktus. Pastaraisiais keliais metais esąs pa ruoštas spaudai Lietuvos TSR įstatymų, aukšč. tarybos prezidiumo įsakų bei vyriausybės nutarimų chronologinis rinkinys keturiais tomais. Rinkinyje esą įdėti veikiantieji įstatyminiai aktai, išleisti nuo so vietinės valdžios sukūrimo Lietuvoje 1940 metais iki 1955 m. sausio 1 dienos. Baigia mas ruošti taip pat šio rinkinio penktasis tomas, kuris apims įstatyminius aktus, išleistus 1955-56 metais. Iki šiol pasirodė tik pirmas to rinkinio tomas.
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LONDONAS
VILKAVIŠKIS — LONDONAS 

...„Jūs lepšiai, jūs bobiai. Tegu virš jūsų 
galvų plevėsuos sijonas. Mudu dvigubai 
narsiau ginsime viengungių vėliavą...“, — 
žodžiai iš L. Fuldos sukurto scenos veika
lo „Mokyklos Draugai“, kuriuos man pir
mą kartą teko išgirsti 1930 Vytauto Di
džiojo metais vasario 12 d., Vilkaviškyje. 
Tuomet veikalą statė Valstybės Dramos 
artistai. Kiek prisimenu, vaidino: V. Dinei 
ka, N. Jūrašūnaitė, H. Kačinskas, V. Oški- 
naitė, J. Petrauskas, J. Staniulis, T. Vai
čiūnienė, N. Vosyliūtė ir kt. Veikalu susi
domėjimas buvo toks didelis, kad publika 
vos sutilpo 4 artilerijos pulko erdvioje ka
rių klubo salėje.

Dabar, po 27 nelengvo ir audringo gy
venimo metų, džiaugiuosi, kad vėl teks su 
„Mokyklos Draugais“ atnaujinti pažintį. 
Tik šiuo kartu mes su jais susitiksime ne 
gražiose Vilkaviškio kareivinėse, o milijo
ninio Londono Chepstow Villas teatre. Vei 
kalą stato Londono Vaidila Sąjungos de
šimtmečio minėjimo išvakarėse, birželio 
mėn. 8 dieną.

Po tokios ilgos pertraukos vėl bus įdo
mu pamatyti, kaip viengungiai gina savo 
vėliavą. Ir kas laimės kovą — sijonas ar 
viengungių vėliava yra didžiausia paslap
tis. Atvykit — pamatysit. V.V.

SKAUTŲ VADOVAI LONDONE
Gegužės 23 d. Londone lankėsi p.p. Fid 

leriai tartis su anglų skautų pareigūnais 
dėl lietuvių atstovavimo tarptautinėse 
skautų stovyklose.

Abu vadovai lankėsi Lietuvos Pasiunti
nybėj, supažindino Ministerį B. K. Balu
tį su tarptautine lietuvių skautų padėtimi 
ir išsirūpino informacinės literatūros ren 
giamoms apie Lietuvą parodoms.

Taip pat tarėsi su DBLS CV Pirminin
ku p. Bajorinu dėl galimybių paremti 
Džiamborės Fondą.

Skautininke D. Fidlerienė vadovauja lie 
tuvių skaučių daliniui, vykstančiam į 
Windsor Park Pasaulinę Skaučių Stovyk
lą. Kartu su ja vyksta dar 9 lietuvaitės 
iš Anglijos ir Vokietijos.

Skautams ir vyčiams .vykstantiems į Ju 
biliejinę Džiamborę Sutton Coldfield, va
dovauja inž. V. Fidleris, kartu su paskau 
tininkais J. Bružinsku ir T. Gailium. Inž. 
V. Fidleriui taip pat paskirta tvarkyti vi
so egzilų skautų kontingento paruošia
muosius darbus.

LONDONO EKSKURSANTŲ Į LIET. 
SODYBĄ ŽINIAI

Išvykstame sekmadienį, 9. 6. 1957. Nuo 
Lietuvių Bažnyčios, 21, The Oval, Hack
ney Road, E.2.»— 8. 45 vai. ryto, o nuo 
Lietuvių Namų, Ladbroke Gardens W.11. 
— 9 vai. ryto. Visus ekskursantus prašo
me susirinkti labai punktualiai. Pasivėla
vusieji nebus laukiami, ir rengėjai nesi
ims atsakomybės už sugrąžinimą kelion
pinigių.

Vienas autobusas yra skiriamas tauti
nių šokių grupei ir Vaidilos Sambūrio ar 
tistams (prašoma kitų ekskursantų į tą 
autobusą nesėsti).

Be to, dar gali būti keliolika laisvų vie 
tų, tad norintieji važiuoti prašomi užsire
gistruoti ne vėliau kaip ligi šeštadienio 
vakaro 7 vi. Lietuvių Namuose, pas A. 
Pranskūną.

BRADFORDAS
Lietuvių Klubas jau veikia

Yorkshire lietuvių klubas Bradforde 
pradeda įeiti į normalų gyvenimą. Dabar 
kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį šo
kiams groja džiazas, jaunesnieji gali pasi
šokti ir maloniai praleisti laiką.

Klubo baras šiokiadieniais veikia nuo 
4 v. p.p., sekmadieniais nuo 1 — 3 v. p.p. 
ir vakare nuo 7 vai.

Dabar jau lietuviams ir iš tolimesnių 
apylinkių smagu užsukti į Bradfordą, nes 
yra kur praleisti laiką.

K. V-šis

NOTTINGHAMAS
Š.m. birželio mėn. 16-tą dieną, 2.30 v. 

p.p. Trades Hall, Thurland Str., Notting- 
hamo Baltų Komitetas rengia tradicinį 
Tragiškųjų Birželio Įvykių — Išvežimų 

Minėjimą.
Kalbėtoju pakviestas ir sutiko dalyvau 

ti estų ambasadorius Londone Min. A. 
Torma.

Nottinghamo ir apylinkių lietuviai kvie 
tiąmi gausiai dalyvauti — prisiminti ir 
pagerbti mūsų išvežtuosius.

Salė yra pačiame miesto centre.
Nottingkamo DBLS Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
Skelbimas

Š. m. birželio 15 d. (šeštadienį), 6 vai., 
Manchesterio Lietuvių Soc. Klubo patalpo
se rengiamas Išvežtųjų minėjimas.

Paskaitą skaitys Dr. S. Kuzminskas.
LRS Manchesterio Apygarda

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Stovyklai aukojo

Lietuvos Min. B.K. Balutis, vieton ka
lėdinių ir naujametinių sveikinimų — 5 
sv., J. Šimkus iš Nottinghamo — 1 sv., J. 
Šateikis —• Dyvas iš Birminghamo — 2 
sv., DBLS Flackwell Heath skyrius — 2 
sv., DBLS Leamington skyrius — Isv.

Nottinghamo Moterų Draugija — 3 sv.
Aukojusiems nepaprastai širdingas skau 

tiškas Dėkui!
Stovykla

Š.m. skautų-čių ir lietuviškojo jaunimo 
vasaros stovykla bus Lietuvių Sodyboje 
ir tęsis nuo rugpiūčio 3 d. iki rugpiūčio 
11d. Berniukų stovyklai vadovaus Rajono 
Vadeiva psktn. J. Alkis, o mergaičių sto
vyklai Rajono Vadeivė sktn. D. Fidlerie
nė. Abiejų stovyklų maitinimu rūpinsis se 
nas ir prityręs „kukąs“ psktn. B. Zinkus.

Šiais metais į stovyklą atvyksta pora su 
augusių buvusių skautų, kurie pasižadė
jo dirbti virtuvėje visus sunkiuosius dar
bus. Todėl skautukai darbams į virtuvę 
nebus skiriami.

Visiems žinoma, kad šie metai skauty- 
bei yra jubiliejiniai. Tam atžymėti Angli
joj, Sutton Parke, įvyks Tarptautinė skau 
tų Jamborė (rugpiūčio 1-12 d.d.), o Wind 
sore — Pasaulinė Skaučių Stovykla (lie
pos 29 iki rugpiūčio 6 d.). Ir į Jamborę ir 
į Pasaulinę Skaučių Stovyklą, iš mūsų va 
saros stovyklos bus rengiamos ekskursi
jos mūsų reprezentantų tose stovyklose ap 
lankyti. Neabejotina, kad tai yra mums 
vienintelė proga pamatyti Tarptautinę 
Jamborę, į kurią suvažiuos iš viso pašau 
lio apie 35.000 skautų, ir Pasaulinę Skau
čių Stovyklą, į kurią suvažiuos apie 4000 
skaučių.
Rinkliava Jamboristams

Ir Jamborėje ir Pasaulinėje Skaučių 
Stovykloje Lietuvai bei Lietuvos skau
tams ir skautėms atstovaus musų repre
zentaciniai vienetai, sudaryti iš mūsų bro 
lių ir sesių, gyvenančių Anglijoj ir Vokie 
tijoj.

Sekminių laiku Lietuvių Sdoyboje bus 
pravesta pačių skautų rinkliava mūsų re
prezentacinių vienetų daliai išlaidų pa
dengti. Reikia tikėtis, kad dosnūs mūsų 
tėvai ir skautų bičiuliai nepagailės aukų 
šiam kilniam ir gražiam reikalui.

Registracija
Norintieji stovyklauti mūsų tradicinėje 

vasaros stovykloje skautai, skautės ir lie 
tuviškasis jaunimas, nedelsdami regis
truojasi pas Rajono Vadą sktn. K. Vait
kevičių, 21, Cobden Str., Derby, pažymė
dami vardą, pavardę, amžių, ar yra skau 
tas, ar ne, ir adresą.

Stovyklinis mokestis 2-10-00. Negalintie 
ji jo susimokėti, ar galintieji susimokėti 
tik dalį, registruodamiesi apie tai parašo. 
Net ir tie, kurie ne tik stovyklinio mokes 
čio, bet ir kelionės išlaidų negalėtų apsi
mokėti, registruodamiesi ir tai pažymi.

Visoje Anglijoje lietuvių kolonijose 
DBLS, LAS ir LRS skyrių valdybos pra
veda rinkliavas neturtingųjų stovyklavi
mui paremti. Reikia tikėtis, kad mūsų lie 
tuviškoji visuomenė ir šiais metais savo 
aukomis įgalins didžiulį būrį jaunimo su- 
skristi į savo vasaros stovyklą, pagyventi 
lietuviškoj aplinkoj ir pasisemti naujų jė 
gų prieš svetimus vėjus.

Sktn. K. Vaitkevičius

Skyrius nėra gausus: narių tik 17. Visi 
tvarkingai moka nario mokestį. Rūpinto
jėliui statyti per skyrių suaukota 1 sv. 16 
šil., Vasario 16 Gimnazijai 3 sv. 14 šil. 6 
penai. Dešimtmečio minėjimo loterijai su
rinkta fantų.

Skyriui vadovauja J. Banys.
DBLS Wolverhamptono skyrius

Narių turi 25. Narių skaičius maždaug 
pastovus — jei kas išstoja, į jo vietą daž
nai ateina kitas.

Prie veiklos gyvinimo ypač prisideda 
„Vilties“ sporto klubas.

Paminėtos visos didžiosios šventės: Va
sario 16, birželio įvykiai, Rugsėjo 8. Vai
kams buvo suruošta eglutė. Buvo su prog
rama pakviestas „Vaidila“. Surengtos net 
dvi ekskursijos į Lietuvių Sodybą.

Rinkliavomis paremta skautų stovykla 
ir vengrai. (Be kita ko, čia išplatinama 
net 30 egz. skautiškojo „Budėkime“).
DBLS Manchesterio skyrius

Narių turi tik 24.
Praeitais metais drauge su Rochdale ir 

Lowton skyriais dar surinkta 80 sv. Man
chesterio Paminkliniam kryžiui ir už 54 
sv. pripirktos dar 6 vietos kapinėse prie 
turėtųjų šešių.

Suruošti Vasario 16, birželio įvykių ir 
Rugsėjo 8 minėjimai.
Skautų stovyklai surinkta 8 sv. 12 šil., Rū 
pintojėlio fondui 7 sv. 17 šil.

Skyriuje per tuos metus lankėsi Sąjun
gos pirijjininkas M. Bajorinas, B. Dauno
ras ir J. Lūža.

VOKIETIJA .
Ekskursija j Heidelbergą

Gegužės 14 d. VIII ir IX Vasario 16 Gim 
nazijos klasių mokiniai buvo išvykę į pran 
cūzų plakatų parodą Heidelberge. Ekskur
siją suorganizavo ir jai vadovavo gimnazi
jos meno mokytojas A. Krivickas. Paroda 
vyko Heidelbergo Kurpfaelzisches Muse
um. Parodoje iš viso buvo išstatyti 142 
plakatai. Tarp žymių prancūzų meninin
kų paveikslų buvo matyti P. Picasso, G. 
Braque ir kitų pasaulinio garso turinčių 
menininkų kūriniai. Ekskursija aplankė ir 
prancūzo grafiko Springer parodą.

Liepos mėn. gale Heidelberge ruošiama 
grafikos kūrinių paroda, kurioje dalyvaus 
11 geriausių visos Vokietijos jaunosios kar 
tos grafikų. Šioje parodoje kviestas su sa
vo kūriniais dalyvauti ir Vasario 16 gim. 
meno mokytojas A. Krivickas. Visoj Vo
kietijoj tikrai daug ir pasižymėjusių gra
fikų. Kad tarp geriausių yra pakviestas 
dalyvauti ir lietuvis, mums didelė garbė.

Įvairioms draugijoms bei organizaci
joms ir šiaip visiems prieteliams už 
išreikštą užuojautą dėl mano brolio 
mirties nuoširdžiai dėkoju.

Joana Sarafinaitė

SKAUTIŠKOJI DŽIAMBORĖ

Džiamborės Fondo Vajus
Lietuvių Skautų Brolija šiais metais 

siunčia reprezentacinį dalinį į tarptauti
nę skautų stovyklą — Jubiliejinę Džiam
borę Sutton Coldfielde, prie Birmingha
mo. Dalinį sudaro rinktiniai skautai, skau 
tai vyčiai ir vadovai iš Anglijos ir Vokie 
tijos Rajonų.

Džiamborės metu bus stengiamasi supa 
žindinti ten suvažiavusius viso pasaulio 
skautų atstovus ne tik su lietuvių skautų 
organizacija, bet ir su mūsii kraštu, papro
čiais ir dabartine padėtimi, rengiant paro 
dėles, platinant brošiūras ir kt. Visam re 
prezentaciniam darbui finansuoti, kaip 
pramatoma, bus reikalinga daugiau kaip 
1500 svarų. Šios sumos skautai patys vie
ni neįstengs surinkti, todėl tenka kreiptis 
į lietuviškąją visuomenę ir prašyti para
mos.

Tikiu, kad ir Anglijos lietuviškoji visuo 
menė, suprasdama žygio svarbą, kiek ga
lint daugiau prisidės prie reprezentacinio 
dalinio paruošimo ir pasiuntimo.

Galintieji paremti pinigais, prašomi 
juos siųsti Džiamborės Fondo atstovui ps. 
J. Bružinskui, 46 Springcliffe, Bradford 8, 
Yorkš.

Daliniui bus reikalinga visa eilė įran
kių, kaip kirvis, piūklas,a virimo puodai 
ir t.t. Parodėlėms ir mainams su kitų kraš 
tų skautais reikalingi lietuviškų rankdar
bių pavyzdžiai: tautinės juostos, drožiniai 
ir pan. Galintieji paaukoti seną ar naują 
įrankį ar kokį nors rankdarbį — kad ir 
vieną mažytę juostelę, — prašomi kreip
tis į mane: 48, Henry Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham.

Dešimtmečio minėjimo proga DBLS CV 
Pirmininkas maloniai leido per Sekmines 
išstatyti aukų dėžutes Lietuvių Namuo
se, Londone ir Lietuvių Sodyboje. Mielie
siems minėjimo dalyviams siūloma neplė 
šyti kišenių bereikalingais variokais, o su 
mesti juos į tam tikslui skirtas dėžutes.

Iš anksto už paramą dėkingas.
s.v. v. si. V. Fidieris, 

Vyriausias lietuvių kontingento vadovas

ITALIJA
Penkerių metų sukaktis

Gegužės 8 d. suėjo lygiai penkeri metai, 
kai lietuviai saleziečiai atidarė Caštelnuo- 
vo Don Bosco miestelyje (30 km. nuo To
rino) tremties lietuvių jaunimui gimnazi
ją. Sukakties iškilmingas minėjimas įvyks 
vasarą, kalnų vasarvietėje. (IKVI)

Lietuviai svečiai Romoje
Paskutiniu laiku Romoje lankėsi visa 

eilė tautiečių iš svetur. Jų buvo iš įvairių 
kraštų: inž. Bartkus — iš Čikagos; kun. J. 
čekavičius — iš Brooklyno; Min. E. Tu
rauskas — iš Paryžiaus; p-lė Iškauskaitė 
— iš Anglijos; Sofija Wucherpfenning 
(lietuvaitė ištekėjusi už vokiečio) — iš Vo 
kietijos. (IKVI).

Išvyko
Baigęs savo studijas ir gavęs filosofijos 

daktaro laispnį kun. Dr. Aleksandras Ne
krašas išvyko į Jungt. Amerikos Valsty
bes. Į ten kelioms savaitėms išvyko ir Šv. 
Kazimiero Kolegijos Rektorius prel. La
das Tulaba. (IKVI)

(E) XI-tame Tarptautinės krikščionių 
demokratų unijos (NEI) kongrese Arezzo 
mieste, Italijoje, Lietuvos delegaciją suda
rė min. E. Turauskas, kun. V. Mincevičius 
ir solistas St. Baranauskas. Kongreso daly 
viai pagerbė visų laisvės kankinių, komu
nistinės priespaudos aukų atminimą ir pa 
smerkė žiaurias priemones, kurių dėka so 
vietai išlaiko savo viešpatavimą pavergto
se tautose. Konstatuota, kad komunizmas 
nepajėgia sukurti socialistiniu teisingumu 
pagrįstos visuomeninės santvarkos. Jis ne 
sugeba žmonėms suteikti nei laisvės, nei 
laimės. Negalį būti taikos ir teisingumo, 
nesugrąžinus nepriklausomybės visoms C. 
Ryt. Europos tautoms ir neapjungus Vokie 
tijos. Kongreso rezoliucija baigiama: „Ko
munistinio pavojaus akivaizdoje NEI pa
tvirtina savo tikėjimą laisvės idealu, kuris 
vienas tegali pavergtoms tautoms sugrąžin 
ti viltį ir džiaugsmą“.

(E) „Pax Romana“ (Pasaulio katalikų 
studentų organizacijos) vyresniųjų šakos 
(MIIC) 10 metų jubiliejaus kongresas įvy 
ko Romoje balandžio mėn. Lietuvių ateiti 
ninku sendraugių sąjungą kongrese atsto
vavo delegacija, kurią sudarė vysk. V. Po
dolskis (garbės pirmininkas), min. E. Tu
rauskas (pirmininkas), prel. V. Tulaba 
(vicepirmininkas), kun. Dr. V. Balčiūnas 
ir prof. Dr. Zenonas Ivinskis (nariai). Kon 
gresas užtruko visą savaitę. Jo bendra te
ma buvo: „Šviesuoliai besiformuojančioje 
pasaulinėje bendruomenėje“. Kongreso 
dalyviai buvo priimti Popiežiaus Pijaus 
XII-jo specialioje audiencijoje.

Dar tebesiunčiamos knygos laimingąja)

Savo metu Čikagos Aukšt. Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų Komitetas metų užbaigimo 
proga geresniuosius mokinius apdovano
jo knygomis. Birutė Pleškytė, viena tų lai
mingųjų, gavo tuomet Nidos Knygų Klubo 
12 knygų prenumeratą. Ligi šiol ji taip ir 
naudojosi ta gražia dovana.

PAIEŠKOJIMAI

BURAGO Antano, kilusio iš Sausininkų 
km., paieško V. Bielevičius (19, Rossing- 
ton Rd., Sneinton Dale, Nottingham). Tu
rima svarbių žinių.

PASAULIO GYVENTOJAI

Pagal naujai paskelbtuosius surašinėji
mų duomenis 1955 metais pasaulyje buvo 
2.691 milijonai gyventojų (1920 m. tik 
1.810 milijonų). 1951-55 metais kas metai 
bus padaugėję po 42.500.000.

Rusija 1956 m. turėjusi 200 milijonų 
(1940 m. tik 192 mil.). 1920 m. ji skaičiavo 
158 mil., 1939 m. 17Ž mil. Užimtuosiuose 
kraštuose ji skaičiuoja 23 mil. 1940 metais.

1956 m. spalio 31 d.
Namai, Baras ir Valgykla Londone

1955 m. Pajamos: Valgykla Baras Viso
7832 Iš baro ir valgyklos 2.893 4.879 7.772
5931 Užmokėta už prekes 1.937 3.463 5.400
1901 Bruto pelnas 956 1.416 2.372
2532 Nuoma už kambarius 2.952

17 Klubo ir k. pajamos 1 ' - '
4450 Bendras bruto pelnas . 5.324

Išlaidos:
307 Savivaldybės mokesčiai 366
839 Nuoma 890
477 Šviesa ir kuras 504
169 Švaros p. ir skalbimas 194
336 Remontas ir k. 182
409 Amortizacija 528

2125 Atlyginimai 2.288
97 Draud., tel. ir banko išl. 122

264 Popieris, paštas ir raštinė 253
335 Advokatų, knygvd. ir k. išl. 146
— Blogi skolininkai 60

5358 Viso išlaidų 5.533
908 Nuostolis 209

Lietuvių Sodyba
1955 m. Pajamos: Valgykla Baras Viso
3451 Iš baro ir valgyklos 3.397 2.535 5.932
2727 Sumokėta už prekes 2.352 1.640 3.992

724 Bruto pelnas 1.045 895 1.940
643 Nuoma 1.366
— Kitos pajamos 103

1367 Viso bruto pelno 3.409
Išlaidos:

119 Savivaldybiniai mokesčiai 204
40 Draudimas ir amortizacija 144

133 Šviesa ir kuras 226 k
64 Švara ir skalbykla 92

147 Remontas x 127
1259 Atlyginimai 2.069
252 Tel.,paštas, skelb. ir k. 250
— Knygvedyba 76

2014 Viso išlaidų 3.188
647 ''' (Nuostolis) Pelnas 221

Spaustuvė
1955 m. Pajamos:
2566 „Europos Lietuvio“ 3.353
2377 Nidos Knygų Klubo 2.181
2220 Kitos pajamos 1.507

958 Knygų atsargos ‘ 696
8121 Viso pajamų 7.737

Išlaidos:
1150 Popieris ir k. medžiaga, 1.650 - ... .

knygų atsarga 1.11.1955
986 Sumokėta kitiems už darbą 8d9
260 Nuoma 260

31 Draudimas ir k. mokesčiai 35
113 šviesa ir kuras / 133 /

4061 Atlyginimai * r"’ y 3.475
218 Mašinų remontas 51
170
497

Švara, tel., kelionės 
Mašinų amortizacija

tikutį furt S :
673 Paštas, vokai ir popieris 654
— Knygvedyba 75 .
— Blogi skolininkai 455 J p

8159 Viso išlaidų • - 7.907
38 Nuostolis 170

Santrauka
Lietuvių Namų nuostolis
Spaustuvės nuostolis

908
38

946

647
1593

187
105
102

1987

L. Sodybos pelnas 
(nuostolis) 
Nuostolis
Išlaidos bendros namams, 
sodybai ir spaustuvei:

Palūkn. ir paskol. atmok.
Knygų revizija
Pajamų mokesčiai ir k. 

Nuostolis per metus

158

Gauti

154
105
26

443

209
170
379
221

1955 m. pinigai
BALANSAS

11.274 Gauta už akcijas 11.472
1.373 Nurašytas nuostolis 1.816
9.901 9.656

Pelnas iš namų pardavimo, 
nurašius steigimo, kapitalo

•

962 padidinimo ir kit. išlaidas 935
10.863 Kapitalas 10.591
3.300 Ilgalaikė paskola (mortg.) , 3.300
1.530 Trumpalaikės paskolos 1.700
4.582 Skolos prekių pristatyto

jams ir k.
5.417

. ■> • ?. ’ Kva '

448 „E.L.“ prenumer. už lapkritį ir gruodį 571
31 Pajamų mokestis __

20.754 z 21.579
'■'i! Lt a Įgytas turtas

Sodyba 
Namai

6.333 
4.071 
2.774
1.335

14.513
426
445 
575 
957

Lietuvių
Lietuvių
Baldai ir k.
Spaustuvės mašinos

ii

įf

i

3.480
358

20.754

6.333
4.109

Maisto ir gėrimų atsarga 
Indai ir patalynė 
Popieriaus ir k. atsargos 
Knygos sandėl. ir spaudoje 
Grąžinamas pajamų mok. 
Skolininkai

. Grynais pinigais

Š. m. birželio mėn. 10 d. Lietuvių Klube,

1-2 Ladbroke Gardens, W.11 
rengiamas

ŠOKIŲ VAKARAS

Vakaro pradžia 8 vai. Gros džiazas 
Įėjimo mokestis 2šil. 6fi.

2.782 
1.321 

14.545 
581 
539 
698 
696 

5 
3.817 

698 
21.579

Ml

7



K EUROPOS LIETUVIS Nr. 23. (473) 6. 6.’1957;

D- BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGĄ
(atkelta U pel. 1.) venimą, ir jų nebepasiekia balsai, kad ten, ją, švarią pastogę, savą prieglobstį — lie-

kur du stos, visados daugiau padarys. tuvišką židinį!
svarstyti pačių svarbiausiųjų Sąjungai ky- O DBLS būta didelio lietuvių susibūri- 
lančių reikalų ir tuo bent simboliškai prisi mo. IV-jame suvažiavime buvo atstovai, 
imti dalį atsakomybės. Taryboje ligi šiol kurie kalbėjo 2070 narių vardu (dar 218 
yra buvę: J. Matulionis, F. Neveravičius, narių atstovai nebuvo atvykę). Tuomet tu 
Dr. S. Kuzminskas, L. Trilupaitis, K. Ba- rėta 63 skyriai. DBLS tuomet jau buvo tru 
rėnas, V. Izbickas, P. Duoba, J. Senkus, P. pūtį sumažėjusi, nes 1949 m. būta 78 sky- 
B. Varkala, M. Kriaučionis, V. Ignaitis, Dr. rių su 3308 nariais.
K. Valteris, J. Varanavičius, A. Pužauskas, 1952 m. (VI) suvažiavime buvo atstovau 
K. Kudla, O. Kairiūkštienė, J. Lūža, N. jami 1438 nariai, 1953 m. — 1224, o 1956 
Mockus, J. Kazlauskas, S. Nenortas. m. vėl pakilimas — jau 1278 nariai!

Ligi šiol Revizijos Komisijoje yra buvę: Stengdamosios neatitrūkti nuo skyrių ir 
Pr. Matulionis, V. Izbickas, J. Dėdinas, Dr. narių- Sąjungos Valdybos ne viena nesi- 
S. Kuzminskas, J. Matulionis, F. Senkus, tenkino laukdama suvažiavimų. Metai is 
S. Šalkauskas, S. Prapuolenytė, V. Kviet- metų čia Pirmininkas, čia valdybos nariai 
kauskas, A. Stakėnas, J. Bendorius, J. Zo- važinėdavo į apygardų suvažiavimus, sky- 
kas, V. Strimas, Dr. K. Valteris, T. Dirgin rių susirinkimus ir minėjimus su paskai
čius, K. Žukauskas. A. Šukys, Skripkutė, tomis lr Pranešimais. Tai buvo tas gyvas 
A. Pakalnis, J. Bielinis, A. Sut- ryšys' kurio neatstoja susirašinėjimai ir 
kus; Garbės Teismuose: kun. J. Kuzmic- siunčiamieji bendraraščiai.
kis, kun. J. Gutauskas, J. MatuUonis, H. Gyvesnei lietuviškai veiklai palaikyti 
Kazakaitls, J. Lūža, F. Neveravičius, L. 1949 m' teigiamos apygardos, kurios ap- 
Trilupaitis, V. Izbickas, P. Duoba, V. Ignai jun«ia P° keletą skyrlų bendra™ darbul- 
tis, J. Petrušatis, N. Mockus, J. Bendorius. Tais nar11' ,r .^"U gausumu derlingais
O. Kairiūkštienė. V. Strimas, P. Bulaitis. kelerlals metals> centro remiamos apygar 
R. Giedraitis, M. Kriaučionis, T. Vidugiris, d°s buy° patapusl°s antriniais lietuvisko-
P. Klezas, A. Pužauskas, J. Vilčinskas, K. sios veiklos centrais.
Vaitkevičius, Blinstrubas, J. Kalibatienė, Kad veikla negęstų, 1950 m. buvo kilęs 
E. Jakutienė. sumanymas skatinti lietuvius burtis į di-

Rinktleji tam ir renkami, kad dirbtų. desnes kolonijas (Londone, Manchestery- 
vykdytų. Pats vyriausiasis DBLS šeiminin- 
kas — tai skyrių atstovų suvažiavimai, pa- Iš kitos pusės pačiai DBLS vadovybei 
prastai kartą per metus susirenkantieji iš teko ne kartą ginti Sąjungos pamatus, kad 
klausyti ir pasisakyti — nutiesti kelių, nu nesubyrėtų pati organizacija. Su tokiu pa
žymėti gairių. Suvažiavimų sprendimus vojum susidurta šio krašto lietuviams įsi- 
kaip tik ir vykdė Sąjungos Valdybos ir at jungiant j Pasaulio Lietuvių Bendruome- 
vedė visus darbus iki šios dienos. nę. Ta Bendruomenė susikūrė čia visiškai

savitais dėsniais, nepaliesdama DBLS. Vi-
Kai tūkstančiai stos... sos šiame krašte esančios organizacijos tą

Vakar rūpėjo, šiandien rūpi ir rytoj rū- Bendruomenę sudarė per savo atstovus, ir 
pės organizaciniu gyvenimu besisielojan- dėl to nereikėjo Sąjungos barstyti.
tiems tiek pačiame priekyje esantiems,
tiek DBLS plačiajame tinkle išsiblaškiu- Lūžis i gerą pusę
siems lietuviams, kad juo daugiau tautie- Tiek Sąjungos Valdybos, iškėlusios tą 
čių ateitų | DBLS šeimą, kuri tarpais su- minti, tiek ir suvažiavimai, rėmusieji ją, 
mažėja ir vėl padidėja. Bet šiandien didėji tiek ir skyriai, visokeriopai prisidėjusieji 
mas jau žymiai nebesireiškia, nes ir pačių j talką Ir platinusieji akcijas, — visi nuo 
lietuvių krašte yra sumažėję, o dalis■ ne- 1949 metų suko ūkinio įsistiprinimo keliu: 
atšaukiamai pasitraukė į savo asmeninį gy įsigyti Sąjungai namus, padorią užuovė-

Speclalistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų Jūsų 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PASTŲ 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai 

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

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — nuo 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

......... ... ................... ,,,_____________________ _______ _

Narių parodytasis dosnumas pirmąją 
pradžią sudarė labai netrukus. Skyrių ats 
tovai, susirinkę j IV suvažiavimą, namus 
jau rado nupirktus, nors pats suvažiavi
mas vyko dar Soc. ir Sporto Klubo patal
pose. Bet tie namai tebuvo tik pradžia, 
nes suvažiavimas iškėlė mintį įsigyti savo 
spaustuvę. 1951 m. jau ir tai pradedama 
organizuoti, nariams paremiant reikalą 
naujomis akcijomis. Pagaliau įsigyjama 
Lietuvių Sodyba — vasarvietė ir dar vie- 
neri namai. Lietuvių Namų Akc. B-vė iš
auga į didžiulę ūkinę organizaciją, dar vis 
susiduriančią su nemažais sunkumais, bet 
užtat atliekančią kartu ir pačius sunkiau
siai vykdomus kultūrinius uždavinius, rei 
kalaujančius pinigų ir primokėjimų. Pati 
Lietuvių Sąjunga tiesiogiai nusimeta nuo 
pečių piniginių rūpesčių naštą, kuri slėgė 
ją iki L. Namų Akc. B-vės išsiplėtimo die
nų.

Dėl to dabar DBLS iš savo gaunamųjų 
pajamų įveikia jau patenkinti tiesioginius 
rūpesčius, nebesisielodama nei „Eur. Lietu 
vio“ leidimo, nei kitomis panašiomis bėdo 
mis. Dabar ji, vykdydama savo politinę lie 
tuvišką misiją, parodo dosnumą, paremda
ma pinigais į tarptautinius susibūrimus 
vykstančius lietuvius, nepagaili pinigo nei 
mokykloms, nei meniniams vienetams pa
remti.

Derliaus gubos
Negalima sakyti, kad ir visais tais me

tais, kai DBLS brido dar per piniginiais 
sunkumais užverstus dirvonus, nebūtų at
likta ypač pažymėtinų darbų. 1947 m. lie
pos 25 d. pradėjusi spaudos darbą rotato
rium spausdinamuoju užsienio ir vidaus 
žinių savaitiniu biuleteniu, su Nr. 13 iš
virtusiu į „Britanijos Lietuvį“, ji kantriai 
nešė tą naštą, kol ją pasiėmė L. Namų 
Akc. B-vė. Ji buvo pajėgi iš B. Daunoro 
atpirkti tautodailės dirbinių rinkinį, kad 
jis neišsibarstytų. Ji ruošė solistų koncer
tus ir apmokėjo nuostolius. Ji rėmė ar pa 
ti leido tokius būtinus leidinius, kaip „Ge
nocide", „The Red Star“, „The Tragedy of 
Baltic States“ ir kt. Dar anais metais, kai 
kūrėsi apygardos ir plėtė savo tautinę ir 
kultūrinę veiklą, iš bendrojo DBLS aruo
do tam tikros sumos būdavo paskirsto
mos atgal ręikšmingesniems parengimams, 
parodoms, mokykloms. Sąjunga rėmė spor
to reikalą, nes apie jį būriavosi jaunimas 
(Sporto Sąja) — vienas pačių didžiųjų rū
pesčių per visus dešimtį metu, nes jauni
mu remsis lietuvybės ir lietuviškosios kul 
tūros ateitis. Tiesiogiai eidama į kultūrą,, 
šalia savaitraščio, savo metu steigė su Vo
kietijos Krašto Valdyba Bendrijos leidyk
lą ir pati viena bandė leisti knygų, kol ši
tuo keliu pasuko jau Liet. Namų Akc. B- 
vės ribose veikianti Nida su savo Knygų 
Klubu ir šalia jo galimais kitais leidiniais.

Piūties talka
Norint aprėpti visus DBLS darbus, tek

tų, žinoma, suminėti visus bent Londone 
jos centrinių organų ruoštuosius čia Vasa-

P SeplųnioS DIENOS ~|
BUDAPEŠTO SUTARTIS

į Budapeštą buvo atvykę marš. Žukovas 
ir užsn. reik, ministeris Gromyko pasirašy 
ti sutarties, pagal kurią Vengrijoje lieka 
sovietų kariuomenės daliniai.

NAUJA DANIJOS VYRIAUSYBĖ
Naują Danijos vyriausybę vėl sudarė 

Hans Christian Hansen. Joje yra 9 social
demokratai, 4 radikalai ir 3 „sudėtinių mo 
kesčių“ partijos nariai.

rio 16 d., čia Rugsėjo 8 d. minėjimus, čia 
įtakingų kitataučių būrį sutraukiančius 
pobūvius, parodose ar mugėse lietuviškus 
skyrius, dalyvavimą įvairiataučių mitingų 
ruošoje, ar lietuvišką kartais bendrine 
prasme itin svarų skatiką, kuris tenka dėl 
dalyvavimo Baltų Taryboje, Centrinės Eu 
ropos Federalistų Klube, Vid. Europos 
Ekon. Sąjungoj, Liberalų, žaliajam ar So 
cialistų Internacionaluose, New Crusade, 
ABN Lygoje, Skotų Lygoje Europos lais
vei ginti, Pabėgėlių koordinaciniame ko
mitete ir daug kur kitur. Bet tai būtų jau 
istoriko uždavinys platėliau sužymėti bent 
reikšmingesnius įvykius, kurių dalis atlik
ta ir nuėjo užmarštin, gyvenimui vis už
griūvant su naujais pasireiškimais.

Visa tai padaryti leido ne vien tik rū
pestis tų žmonių, kuriems per šį dešimtme 
tį teko vadovauti DBLS ir stovėti jos prie
kyje. Visa pasiekta su talka tų, kurie yra 
pačios DBLS pagrindas — narių ir skyrių. 
Skyriuose vyko lietuviškas gyvenimas, ten 
vis gyva plazdėjo lietuviškumo ugnelė, pa
laikoma ir pakurstoma, kad neužgęstų, sky 
rių vadovybių. Tas kurstymas ir palaikė 
jėgas ir gyvą DBLS per šį dešimtmetį, su
krovė bendrą aruodą ir kaip pagrindą atei 
Čiai ir taip pat bėgamuosius kapitalus, iš 
kurių pamaitinami visi būtiniausieji rei
kalai. Garbė tiems gyviesiems lietuviams, 
garbė nepailstantiems lietuvybės darbinin
kams visose D. Britanijos lietuvių koloni
jose!

Patys didieji stulpai
Didelių darbų metu retkarčiais ateina ir 

poilsio valanda — šventė, kada žvilgteri 
atgal ir sustoji ties gražiausiais ir bran
giausiais pragiedruliais, čia, sakom, va, 
čia tie stulpai, kurie didžiai parėmė mūsų 
namo sieną. Jei ne jie — mes būtume vie
ni patys pavargę ir nusikankinę.

Šitom žvilgterėjimo atgal valandom ir 
DBLS suvažiavimai surado mūsų lietuviš 
kajame'šio krašto gyvenime porą didžiųjų 
stulpų, kurie stipriausiai rėmė DBLS rū
mą. Šituos didžiuosius ji išsirinko savo gar 
bės nariais. Ketvirtajame suvažiavime gar 
bės nariu išrinktas Lietuvos Ministeris 
Londone B. K. Balutis, o šeštajame — E. 
J. Harrison.

Galimas dalykas, kad šis, dešimtasis, su 
važiavimas, taip pat žvilgtelės į gražiau
sias praeities darbo valandas ir sustos ties 
jomis DBLS jubiliejaus proga.

SIEKIMAI NUSIGINKLUOTI
Į Paryžių atskrido su gana plačiais įga

liojimais JAV vyriausybės atstovas Stas
sen į nusiginklavimo pakomisės posėdžius. 
Norima susitarti bent dėl dalinio nusigink 
lavimo.
AREŠTAI ISPANIJOJE

Kai kurie pranešimai tvirtina, kad Ispa
nijoje pastaruoju metu suimta apie 20 pla 
čiai žinomų asmenų, daugiausia dešiniųjų. 
Vis dėlto trys suimtieji apkaltinti ryšiais 
su prancūzų komunistais. Tarp tų trijų 
yra ir advokatas ir verslininkas Herrena, 
kilęs iš katalikiškos šeimos, kurio brolis 
yra Malagos vyskupas, sociologas ir žurna
listas, praeitais metais siūlęs sušvelninti 
spaudos įstatymus.
PRANCŪZIJOS SUNKUMAI

Atsistatydinus Molleto vyriausybei, nau 
ją sudaryti pasiėmė Pleven, bet pasitari
mai su partijomis jam vyksta sunkiai, ir 
nežinia, kaip greit bus sudaryta vyriau
sybė.
GINKLŲ TIEKIMAS INDIJAI — 
RIMTAS DALYKAS

Indijos vyriausybė paneigė gandus, kad 
jau susitarta su sovietais dėl ginklų tieki
mo, bet toks paneigimas nelaikomas sva
riu. Reikalas dar labiau surimtėtų, jei pa
aiškėtų, kad Indija perka iš sovietų ne tik 
susisiekimo lėktuvus, bet ir karinius, nes 
tuomet sovietų technikai galėtų prieiti 
prie Indijoje jau esančių angliškų karinių 
lėktuvų.
JAPONIJA SIŪLO PAGALBĄ

Japonijos ministeris pirmininkas Kiši 
pasiūlė Pakistanui savo pagalbą.
SLAPTI PASITARIMAI

Lenkijos komunistų partijos vadas Go
mulka ir ministeris pirmininkas Cyran- 
kiewicz grįžo iš Maskvos, kur buvo išvykę 
į slaptą pasitarimą.
AR TIKRAI BADAS?

Šiaurės Korėjos laikraštis „Tonga Ilby“ 
skelbia, kad pietinėje Korėjoje 2.250.000 
ūkininkų šeimų suvalgė visas maisto atsar 
gas. Alkani žmonės valgą šaknis, medžio 
žievę, žudosi, eina iš proto. Dėl to komunis 
tinė šiaurės Korėjos vyirausybė nutarusi 
pasiųsti ten 15.000 tonų ryžių.
SOVIETŲ PREKĖS VAKARUOSE

Vakarų Europoje labai žemomis kaino
mis ir su Vakarų valstybių gamybiniais 
ženklais pardavinėjamos geros sovietų—gn"' 
mybos nailono kojinės gamintos Čekoslo
vakijoje. Jos atvežamos į Vakarų uostus 
tarptautinių kontrabandininkų.
ISTORIJA DĖL LIŪTO

Pragos „Literarne Noviny“ paskelbė, kad 
anglai Torquay mieste cirkui uždraudė leis 
ti liūtui šokinėti pro degantį lanką — gir
di, simbolinis dalykas. To miesto burmis
tras iš tiesų patvirtino, kad dėl to kalbėjo 
miesto taryba, bet turėjo galvoje ne kurį 
nors simbolį, o žvėries žiaurų kankinimą.

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVĖ
įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

BALTIC STORES
A j A ’

Z. JURAS

Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 
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.

BALTIC STORES
SPECIALUS PRANEŠIMAS

Atidarome dar vieną skyrių siuntiniams 
į Lietuvą ir kitus kraštus. Norintieji pamatyti 
ir užsisakyti asmeniškai prašome atvykti į 
148, Holland Park Av., W.ll (2-ras aukštas). 
Tel. PAR 2970. (Netoli anksčiau buv. Lietuvių 
Namų), šeštadieniais nuo 10-4 vai. p. p.

Nuo šios savaitės gauti užsakymai išsiun
čiami iš mūsų firmos per 24 valandas.

Primename, kad atsakome ne tik už siun
tinio vertę, bet už visas persiuntimo ir muito 
išlaidas. Persiuntimo, supakavimo, leidimo ir 
apdraudimo išlaidos, jei prekės perkamos pas 
mus yra 2 svarai ir 5 šilingai.

Norintieji gauti smulkių informacijų arba 
išsiaiškinti dėl specialių siuntinių persiuntimo 
sąlygų, prašome rašyti Z. Jurui, 421, Hackney 
Rd., E. 2.

BROWNEJONES Ltd GREITAI!
1. Norfolk PL, London W.2

TEL.: PAD 2797. (arti PADDINGTON 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 MŪSŲ KAINARAŠCIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO. 

ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

VOKIETIJOJE DAUGIAU DARBO. 
NEGU BEDARBIŲ

„Hamburger Abendblatt“ gegužės 11 d. 
rašo, kad Westfalijoje šiuo metu yra 38 
tūkstančiai bedarbiu, tačiau darbo pasiūly 
mų — tuščių vietų yra dėl 59.000 vyrų. 
Ten trūksta angliakasių ir statybininkų.

[ PASAULYJE J
— Oklahomoje, Amerikoje, per didelius 

potvynius žuvo 9 žmonės.
— Sicilijoje vėl drebėjo žemė.
— Šveicarijos vyriausybė įspėjo gyven

tojus visados laikyti dviems mėnesiams 
maisto atsargą, kad nebūtų panikos, kai 
iškyla reikalas suvaržyti.

— Austrija ir Prancūzija susitarė pa
naikinti pasų reikalavimą savo piliečiams, 
važiuojantiems iš vieno tų kraštų į kitą.

„MOKYKLOS DRAUGAI“ BUS 
KARTOJAMI

Londone birželio 22 d. Parapijos salėje.

★ PIGIAI! ★
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 

žiūrėkite kainų ir rūšies!
VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.

3| 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.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

RIMTAI!

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £24.16.6.
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei.
Moteriškos eilutės priedai.
4) 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.

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
£ 5. 7.619 svarų ryžių 
£ 8.18.619 sv. kiaulienos,

£ 6. 2.6
sud. k. tauk. £11.12.0
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