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Didysis ponas ir
(Mūsų bendradarbio Prancūzijoje)

Dažnai tenka didžiai nustebti komunis
tinių rašeivų nuoširdžiu ar apsimestu nai
vumu. Štai‘vilniškė „Tiesa“ išperėjo veda- 

- mąjį: „Socialistinė nuosavybė — šventa ir 
neliečiama“. Iškilmingai pamokomai pa
reiškiama: „kam priklauso visi mūsų ša
lies turtai? Kas yra savininkas visų mūsų 
šalies galingų fabrikų ir gamyklų? Kam 
priklauso platūs socialistiniai kolūkių ir 
tarybinių ūkių laukai? Visa tai priklauso 
darbo žmogui. Jis yra vienintelis ir neribo 
tas visų mūsų šalies turtų ir gėrybių šei- 
mininkas“. Pirmas {spūdis būtų, tarytum 
citata paimta iš juokų laikraščio. Bet kai 
apsižiūri, kad taip rašo Lietuvos Kompar
tijos, Lietuvos TSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos organas, pasidaro ir liūdna ir 
graudu. Kas norima tuo apgauti, kam no
rima miglą j akis įpūsti? Eilinis gi darbo 
žmogus mielai tuojau atsisakytų tų „visų 
šalies turtų ir gėrybių šeimininko“ teisių, 
bet tik jam nereikėtų visą mėnesį prakai
tuoti už porą batų, o vergaujantis kolūkie 
tis atsisakytų „plačių laukų“, kad tik jam 
ir jo šeimai būtų palikta ramiai apdirbti 
kelis hektarus ir laisvai pasinaudoti savo 
darbo vaisiais.

Bet dėl tos „socialistinės šventosios nuo
savybės“ pasiklausykime komunisto Mi- 
lovano Džilas liudijimo. Savo tik ką išėju 
šioje knygoje „Naujoji klasė“ jis tvirtina, 
kad „biurokratų ir technokratų klasė pa
grobė valdžią ir turtus komunistinėse vals 
tybėse ir juos eksploatuoja išimtinai savo 
naudai su nepermaldaujamos diktatūros ir 
kolektyvinės nuosavybės mito pagalba. Pas 
tarasis patikrina nuosavybės monopolį va- 
dovanojantiems. Naujoji klasė yra gobši ir 
nepasotinama, kaip buvo buržuazija. Ta
čiau ji neturi santūrumo ir taupumo do
rybių, kokių turėjo buržuazija... Pagal tai, 
kokią vietą naujieji savininkai užima par 
tinėje hierarchijoje, gerėja jų medžiaginė 
padėtis. Užmiestinės vilos, geriausi butai, 
gražiausi jų apstatymai, didžiausi automo 
biiiai, specialūs miesto kvartalai ir poilsio 
namai skiriami išimtinai tos biurokratijos 
atrankai — štai tos privilegijos, kuriomis 

-naudojasi naujieji išnaudotojai“. Pagal 
Džilą, vadinamoji kolegialinė vadovybė 
tenka lyginti su milžiniškai didele Admi
nistracijos Taryba, kuriai vyriausiai rūpi 
lupti darbo masių kailį.

Taikant teisingą Džilo aiškinimą, dėl 
Lietuvos TSR tektų pasakyti, kad tai Ad
ministracijos Tarybai priklauso 30.000 ko
munistų ir kandidatų. Tačiau tai tik teo
rija. Praktikoje gi ta Taryba suvedama, 
kaip ir pačioje Sovsąjungoje, į „prezidiu
mus“, o prisiminus, kad Maskvos „prezi
diumas“ savo valią diktuoja visiems ki
tiems, o pastarajame Nikita Chruščiovas 
visiems Tikusiems nariams, išeina, kad Ni
kita yra visų „turtų ir gėrybių“ ir „socia
listinių laukų“ vienintelis ponas ir vieš
pats. Tai kaip be skausmo gali lietuvis, ku 
riame užsiliko bent kibirkštėlė savigarbos, 
kalbėti apie „šventą ir neliečiamą socia
listinę nuosavybę“!

PRANCŪZIJOS PRIEMONĖS GELBĖTIS 
NUO INFLIACIJOS

Prancūzijos politiniame gyvenime pasta 
taisiais laikais įsigyveno tam tikras apri- 
mimas, nes abieji Parlamento Rūmai atos 
togauja. Bet užtat vyriausybė turėjo karš
tų dienų, nes ant jos pečių užgriuvo vals
tybės finansinių reikalų našta. Porą savai
čių vyriausybė posėdžiavo beveik be per
traukos, Respublikos prezidentas buvo pri 
verstas atidėti porai dienų savo atostogas, 
o po savaitės net dar sugrįžti vienai dienai 
į Paryžių pirmininkauti sprendžiamajam 
vyriausybės posėdžiui. Svarbiausias reika
las tai ateinančių metų biudžetas. Finansų 
ministras F. Gaillard nustatė, kad būtina 
ir neišvengiama tame biudžete sutaupyti 
600 milijardų frankų, norint išvengti infli
acijos. Prancūzijos Nacionalinio Banko 
Pirmininkas Baumgartner ta proga pareiš 
kė, kad ligi šiol Prancūzija gyvenusi virš 
savo pajėgumo, atseit, neapdairiai, ir kad 
dabar atėjęs laikas suveržti diržus. Pačio
je vyriausybėje ėjo ilgi ginčai dėl tų nu
braukimų, bet laimėjo finansų ministras.

Tuojau po to vyriausybė ėmėsi kitų 
priemonių, būtent: nustatė artimesnį tik
rovės franko kursą. Ligi šiol buvo tokia 
padėtis, kad tarp oficialaus tvirtų valiutų, 
kaip doleris, svaras, šv. frankas, vokiečių 
DM oficialaus nustatyto kurso ir vadina
mo paralelinio, buvo gana didelis skirtu
mas. Pvz.‘, už dolerį bankai teturėjo teisės

NEPERMOKĖSITE IR NEPASIŲSITE 
ŠLAMŠTO,

JEI SIUNTINĖLIŲ REIKALAIS 
KREIPSITĖS Į TAZAB' 
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tarybiniai laukai
mokėti po 350 frankų, o paraleliniu kursu 
buvo mokama apie 400, pastaromis savai
tėmis net ligi 436 frankų. Žinoma, tokio
mis sąlygomis gana stambus valiutos nuo
šimtis išvengdavo bankų ir viešų įstaigų. 
Dabartiniu savo nutarimu vyriausybė nu
statė, pvz., dolerio kursą 420 frankų, taip 
pat atitinkamai ir kitų valiutų. Todėl ofi
cialus kursas priartėjo prie paralelinio, ir, 
reikia manyti, tuo pasinaudos valstybiniai 
finansai, nes į iždą suplauks daugiau sve
timos valiutos. Iš kitos pusės vyriausybė 
suteikė eksportininkams 20 proc. premiją 
ir apkrovė 20 proc. mokesčių padidinimu 
nebūtinų prekių impdrtininkus. žymus eko 
nominių reikalų specialistas Raymon Aron 
dienraštyje „Le Figaro“ vyriausybės nuta 
rimus vadina „skubiomis priemonėmis“ ir 
galvoja, kad jų „turėtų užtekti, jog įvyk
tų atoslūgis, kuris leistų vyriausybei pa
ruošti bendrą planą... nes padaryta tiktai 
kas buvo skubiausia, o esminius dalykus 
dar reikia atlikti. Infliacija viduje iššaukė 
prekybos su užsieniu balanso deficitą. To
dėl reikalinga įveikti vidaus infliaciją, kad 
būtų atgauta pusiausvyra finansiniuose 
santykiuose su užsieniu, kaip lygiai viso 
ūkio pusiausvyra“, — baigia Raymond 
Aron.

ŠIO METO PARYŽIUS
Paryžius šiuo metu yra nepaprastai iš

tuštėjęs. Milijonai žmonių yra išvykę atos 
togų. Daug krautuvių uždaryta, nes ir sa
vininkai ir tarnautojai ilsisi. Vaizdas gana 
savotiškas: iš vienos pusės sutinki negalė
jusius dėl kurių nors priežasčių atostogau
ti pablyškusius paryžiečius, iš antros — re 
tus grįžusius iš atostogų, saulės įdegintais 
veidais žmones, o iš trečios — gana margą 
mišinį įvairių užsieniečių, kurie atosto
goms pasirinko Paryžių. Gatvėse girdėti 
įvairiausiomis kalbomis kalbant. Sutinki 
įvairaus amžiaus ir tipo turistų, nors turiz 
mo įstaigos skundžiasi, kad šiais metais iš 
viso Prancūziją aplankys tarp 20 ligi 30 
proc. užsienio turistų mažiau, kaip pra
ėjusiais.

P. Žvaginis

IŠKALBINGA STATISTIKA

Čekoslovakijos komunistų partijos laik
raštis „Rude Pravo“ rašo, kad jaunimas 
nestoja į partiją. Kaip partijos susenėji- 
mo pavyzdys nurodoma Perdubice sritis, 
kur 26 procentai partinių turi daugiau 
kaip po 60 metų, o jaunesnių kaip 26 metų 
ten partijoje yra tik 2.9 procentų.

MAKARIOS JAU GALVOJA APIE 
SAVIVALDĄ

Pasikalbėjime per radiją arkivysk. Ma
karios pasisakęs jau palankiai apie busi
mąją savivaldą, kaip pereinamąjį laikotar 
pį apsispręsti, kur šlietis ir kaip ateityje 
tvarkyti salos likimą.

TAUPYTI GRŪDUS

Komunistinės Kinijos „Liaudies Laikraš 
tis“ išspausdino visą seriją straipsnių, ku
riuose gyventojai skatinami taupyti grū
dus. Pavyzdžiu statomi tie, kurie valgo ne 
grūdų duoną, bet ropes, griežčius ir pana
šias daržoves.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

NESUGAUTAS, O VAGIS
— Oru minta, vėju rengiasi, iš debesų 

rūmus stato. Kas? — klausia mokytoja.
— Tūpė.
— Svirplys.
— Jasinskas.
— Povilionis... — spėlioja vaikai.
Nors mįslės minimas buvo daugiau pana 

šus į pavardžių viktoriną, bet tai ne vikto
rina. Viktorinoje laimi tas, kuris atsako į 
klausimą paskutinis.

Kas laimėjo čia? Kuris mįslę atspėjo? 
Pertraukos metu vaikai ilgai ginčijosi šiuo 
klausimu.

— Aš žinau, kad Tūpė, — įrodinėjo vie
nas. — Tėtė sakė.

— Žino tas tavo tėtė. Ot ,mano tai žino, 
— prieštaravo kitas. — Jis daug kartų 
sakė, kad Svirplys. Ir kaimynai tą patį kai 
ba. .. Dėdė Jurgis, dėdė Adomas — visi ži
no.

Ir tikrai žino. Berniukas nemelavo. Kas 
nepažįsta Antano Tūpės, visi kalba, kad 
oru minta, vėju rengiasi, iš debesų rūmus

ATVAŽIUOJA JUSTAS PALECKIS

Į Londoną atvažiuoja sovietų aukščiau
siosios tarybos pirmininko pavaduotojas J. 
Paleckis, kuris vadovauja sovietų delega
cijai į tarpparlamentarinę konferenciją. 
Rugsėjo 12 d. tą konferenciją atidarys D. 
Britanijos karalienė.

NUSIGINKLAVIMO PASITARIMAI 
AKLIGATVYJE

Seniai jau besitęsiantieji londoniškiai 
pasitarimai dėl nusiginklavimo, ligi šiol 
Vakarams ir sovietams siūlius gausybę pro 
jektų ir tuos projektus nuolat keltus, paga 
liau atsidūrė akligatvyje, kai sovietų ats
tovas Zorin griežtai atmetė viską.

Manoma, kad sovietai nepatenkinti gana 
uždara pasitarimų atmosfera ir nori visą 
reikalą perkelti į Jungtinių Tautų visumos 
susirinkimą, kuris netrukus turi prasidėti. 
Ten būtų platesnis laukas propagandinėms 
kalboms, ir nusitęstų dar laikas, skirtas 
pagąsdinti mažesniosioms tautoms žinio
mis apie sovietų pagamintuosius naujus 
veiksmingus ginklus (ypač apie tolimo ats 
tumo raketą). ) 

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

MANO PROTĖVIŲ ŽEMĖ

Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos, 
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos, 
Tu viena mano saulė rytojaus dienos,

Mano protėvių žeme.
Atminimuose lankos ramunių baltų,
Senos pilys prie Nemuno seno krantų,
Baltija ir aukštaičių pagojai — tai tu,

Mano protėvių žeme.
Ir bitelių dūzgimas baltam avily,
Ir piliakalnių, alkų ramybė tyli,
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili

Mano protėvių žemėj.
Nenumirus po piktojo gruodo ledais, 
Nesukniubus po sielvarto upės krantais, 
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,

Lietuva, mano protėvių žeme!

stato Aleksas Svirplys. Tie, kurie nepa
žįsta Svirplio, sako, kad Tūpė ir t.t.

O miesto milicijos skyriuje ir prokuratū 
roję šis magiškas praturtėjimo būdas pri
skiriamas visiems aukščiau paminėtie
siems. Žiūri šių įstaigų darbuotojai pro 
langą — Tūpė važiuoja. „Pobieda“ nauja 
naujutėlaitė.

— Matai, niekur nedirba, o „Pobiedą“ 
įsigijo, — stebisi jie.

Po metų „Pobieda“ vėl nauja, dar labiau 
stebina žiūrovus. Šiemet Tūpė važinėja 
jau trečia „Pobieda“. Ir vėl nauja. Taip 
ir siuva ji Šiauliai — Ryga.

Ir ne vien tik mašina stebina šiauliečius. 
Tūpei, tarytum iš dangaus, iškrito ir mū
ras, didelis gražus.

— Iš kur tu tiek pinigo susigraibei? — 
klausia kaimynai. — Šitokius rūmus pasi
statyti!

— Hi, — šypteli Tūpė, pakėlęs galvą. — 
Debesys nusileido vieną gražią dieną. Ogi 
žiūriu — mūras! įstiklinau, įstiklinau ir 
apsigyvenau...

— Tfu, — nusispiovė kaimynas ir nu
ėjo.

Netiki jis stebuklais. Netiki ir milicijos 
darbuotojai. Dažnai kabinetuose susėdę jie 
filosofuoja, ar galima oru maitintis? Ar 
galėjo debesys nuleisti žemėn mūrą? Ne. 
Stebuklų nėra. Tai iš kur nieko nedirban
tis įsigijo tiek turtų? Vagią? Spekuliuoja? 
Tikriausiai. Bet nesugautas — ne vagis.

Nesugautas ir Svirplys. Jis taip pat spar

DIENOS -į
SOVIETŲ GALVOS Į SIRIJĄ

Į prosovietiškomis nuotaikomis prasiver 
žusią ir sovietiniais ginklais aprūpinamą 
Siriją dar šiais metais žada atvažiuoti 
Chruščiovas ir Bulganinas.

SOVIETŲ NEPAKVIETĖ

Kadangi britų pramonė netiekia sovie
tams lėktuvų, tai į Farnborough ruošiamą
ją aviacijos šventę sovietų atstovai nekvie 
čiami. Šventėje bus rodoma -įvairių avia
cijos įdomybių ir naujienų. Svečių-atstovų 
žada atvykti iš 120 kraštų.

RESPUBLIKONĄ PAKEITĖ 
DEMOKRATAS

Visconsino valstybė Amerikoje, kuri du 
kartus iš eilės į senatą buvo išrinkusi da
bar jau mirusį respublikoną McCarthy, pa 
keitė nuomonę ir daugiau kaip 100.000 bal 
sų dauguma išrinko demokratą Proxmire. 
Tai pirmas šios valstybės demokratas se
natorius per 25 metus.

GOMULKA Į JUGOSLAVIJĄ

Lenkų Gomulka sekančią savaitę vyksta 
į Jugoslaviją tartis su Titu.

čiai važinėja. „Moskvičius“ jo neblogas. 
Gal jis daug uždirba? Nė rublio. Juk taip 
pat niekur nedirba.

— Susapnavau kartą mūrinį namą, — 
pasakoja Svirplys. — Pabundu, ugi žiūriu 
— pamatai iš žemės kyšo. Ėhė, aš ne toks 
kvailas — šmurkšt po patalu. Pabundu — 
sienos stovi. Aš vėl šmurkšt — stogas, o iš 
kamino dūmai rūksta, žąsiena kvepia... 
Tada parūpo „Moskvičius“. Ir jį susapna
vau...

Ar Jonas Jasinskas sapnavo, ar iš vėjo 
išpūtė, sunku pasakyti. Tik jo namas nė 
kiek neblogesnis ir „Pobieda“ nauja.

—r Tokia jau materijos ypatybė — ply 
ta plytą traukia, — kalba Jasinskas. — 
Vieną giminė, kitą pažįstamas, trečia pati 
atėjo — štai ir mūras...

Taip ir turime tris atsakymus į vieną 
mįslę. Povilonis ketvirtuoju mįslės įspėji
mu būti nenori gal todėl, kad jo namas di
džiausias, už 100.000 nepaimsi! Vien tik 
rūsiai ir centrinis apšildymas beveik tiek 
verti.

— Ką jūs, kokia čia mįslė, — prieštarau 
ja jis. — Argi aš oru mintu?

— O kuo?
— Keptas paršiukas prie šampano la

bai tinka.
— Kad tu ir skonį išlepinai, kaimyne.
— Bet todėl anksčiau mėsos kvapo neži

nojau, o į paršiuką tai tik turguje pasižiū 
rėdavau. Kai traukėsi triuškinama okupan 
tų kariuomenė, net kiaulienos skonį bu
vau užmiršęs. Durnas tada valgyčiau. Už 
kilogramą lašinių vokiečiai kilogramą čer 
voncų duodavo! Po karo — pinigų refor

SOVIETŲ RAKETOS ĮSPŪDIS 
VAKARUOSE

Sovietų pranešimas, kad jų mokslininkai 
suradę būdus gaminti tarpžemyninei toli
mojo kelio raketai, Vakaruose sutiktas su 
tam tikru abejingumu. Vakaruose mano
ma, kad jie gali būti suradę tai, taigi šiek 
tiek pralenkę šioje srityje Vakarus, bet 
pats išradimas dar vargu ar gali būti to
bulas ir masiškai gaminamas (tokius daly 
kus sunku nukreipti į taikinį, reikia juos 
apginkluoti didelio griaunamojo pajėgumo 
medžiaga ir t.t.).

200 RUSIŠKŲ TANKŲ

Sovietai paskubom vis daugiau ginklų 
gabena į Siriją. Tarp daugybės kitų daly
kų, jie yra davę 200 tankų, 70 lėktuvų ir 
kt. Greit būsią dar atgabenta 2 povande
niniai laivai ir 120 lėktuvų. Rusai statys 
ir aerodromus.

TUCHAČEVSKIUI GRĄŽINTA 
NUPLĖŠTOJI ŠLOVĖ

Sovietų spauda, pirmiausia „Komsomols 
kaja Pravda“, vėl atkreipia dėmesį, kad 
reikia gėrėtis didvyrių vardais, ir vienu 
tokių didvyrių laikomas maršalas Tucha- 
čevskis, kuris yra mokęs dabartinius so
vietų vadus ir kurį Stalinas 1937 m. su- 
likvidavo.

Chruščiovas savo garsiojoje kalboje 
prieš Staliną neatstatė jo šlovės, nes tiek 
jis pats, tiek Vorošilovas buvo susipainio
ję anuo metu pasmerkiant maršalą Tucha- 
čevskį.

PASAULYJE
— Britų sveikatos ministerija siunčia 

savo atstovus į Paryžiaus Pasteuro insti
tutą išsiaiškinti dėl pasiūlymo tiekti dide
lius kiekius skiepų nuo poliomelyčio.

— Frankfurte už senas nuodėmes — rqu 
Šimą koncentracijos stovyklos imtinių — 
2 metams kalėti nuteistas buvęs Gestapo 
narys ©rtmann.

— Šiaurės Nigerijoje nuo tilto nuvirto 
perpildytas sunkvežimis, ir žuvo 41 žmo
gus.

— Amerika baigė statyti ketvirtąjį ato
mu varomą povandeninį laivą.

— Rytų Alžyre buvo nukauta 31 sukilė
lis.

— Prancūzija, vengdama pinigų nuverti 
nimo ,kai kurioms prekėms nustatė pasto
vias kairias.

— Pirmieji po Suezo karo prekiniai 
Egipto laivai atplauks į Didž. Britaniją su 
medvilne.

— Du čekai vogtu lėktuvu pasiekė Aus 
triją.

— Beirute susitinka arabų kraštų kara
liai.

— Korėjoje kaimiečiai užpuolė netolie
se sau koloniją statančius raupsuotuosius, 
10 jų užmušė, 23 smarkiai sužeidė.

— 11 metų berniukas ir mokytojas ras 
ti Alpių kalnuose negyvai sušalę.

— Britų mokyklose gripu serga jau apie 
2200 vaikų.

— Kinai skelbia, kad iš laužo pagamin 
tas jų garvežys Mao Tse Tung išvažinėjo 
dar nesugedęs 1.000.000 kilometrų (620.000 
mylių).

— Du jauni jugoslavai pasiekė slaptai 
Baden-Badeno miestą, važiavę 8 dienas 
prekiniu traukiniu tarp vyno statinių.

ma, buvau išsigandęs, už dešimt — vienas! 
Bet kombinaciją padariau ir gavau rublį 
už rublį!..

— Tai kad to niekada neminėjai. Skur
dai, kol žemtiekime dirbti pradėjai.

— Sakysiu! Tada bijojau. Dabar kas ki
ta. Šitiek metų praėjo. Už senus griekus 
tik dangus baudžia. Ten nereikia jokių įro 
dymų. Nusikaltai — katilan. O žemėje to
kia tvarka: įrodei, sugavai — bausk!

Kaip būtų gera, kad įrodyti reikėtų at
virkščiai — pasistatei namą — įrodyk, kur 
gavai lėšų, kaip pasistatei, pasidalink pa
tyrimu! Juk visi namus norėtų turėti! Tik 
va, — jis pavydus. Jei visi mūrus turės, 
koks tada iš mūro mūras? šnipšt, o ne mū 
ras. Prokuratūra kartą vis dėlto visuome
nės labui bandė ištirti ir paskleisti paslap
tingos Statybos metodus ir būdus. Jie įro
dė, kiek trąšų Poyilionis pavertė bankno
tais, kiek kyšių gavo. Povilionis su ašarom 
paliko šiltą žemūktiekimo viršininko vietą, 
bet mūras liko savo ankstyvesnėj vietoj. 
Povilionis laimingai jame gyvena ir dar iš 
nuomininkų gauna po 900 rublių per mė
nesį. Mat, liudininkai teisme atsiėmė pro
kuratūrai duotus parodymus. Matyti, sta
tybos būdą jis jų kišenėse parodęs.

Tai šit kokių savanaudžių žmonių yra! 
Ir mįsle būti nenori, ir savo patyrimą sle
pia. Gaila, kad visuomenė, milicijos bei pro 
kuratūros darbuotojai nemoka ir nesimo
ko atskleisti šių keturių objektų mitybos 
ir mūrų statybos patyrimą. O jis, reikia 
manyti, pakeistų ir mįslę.

K. Kaukas („Tiesos“ koresp.h
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QESINK ŽIBINTĄ, DIOQENAI!
PULGIO ANDRIUŠIO 50 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

’ Žmogus, kartą išėjęs į viešumą, — ne
svarbu, kaip: politikas, menininkas ar ki
toks, — kažkaip pasidaro jau visų nuosa
vybė, ir tada kiekvienas gali arba turi tei 
sės apie jį pasisakyti. Lygiai tokioj pačioj 
pasisakymų ugny arba visuomenės teisme 
šiandien stovi Pulgis Andriušis, kurį be jo 
kaltės dar šįmet ištiko penkiasdešimties 
metų sukaktis. Šia proga daug kas apie jį 
teisingai ir išmintingai rašė, taip kad var 
gu ar aš čia galėsiu ką nors nauja išrasti, 
juo labiau, kad jubiliatas tebėra gyvas ir 
reikalui esant gali ir gintis. Vis dėlto šioje 
vietoje neketinu savo rašinio nutraukti, 
nes negaliu atsispirti pagundai netaręs vie 
no kito žodžio to žmogaus adresu, kuris 
man padarė gal net didesnį įspūdį, negu 
visa eilė kitų, sutiktų jo masto žmonių.

Bet kągi apie jį kalbėti šita iškilminga 
proga? Nagrinėti jo kūrybą? Bet juk čia 
jo grynai asmeninė sukaktis. Jo kūryba 
yra ne kas kita, kaip tik giliai įminti pėd 
sakai lietuviškosios kultūros gyvenime, ta
čiau ar įmanoma atsekti, kas juos įmynė, 

- koks žmogus kaip žmogus, kaip asmuo? Ir 
nors yra gili tiesa, kad žmogus išreiškia 
save per savo darbus, vis dėlto šitoji tie
sa ne visada ir ne kiekvienam galioja. Juo 
labiau šio dėsnio negalima pritaikyti Pul- 
giui Andriušiui, kurio darbai tokie įvairūs 
ir skirtingi, kad kitas net suabejoja, ar iš 
tiesų visa tai parašęs tas pats Pulgis An
driušis. Jis ir publicistas, visuomeninio 
gyvenimo kritikas, ir feljetonistas, satyri
kas, ir epikas, lyrikas. Pagaliau jis yra ir 
gyvas žmogus, asmuo, kas yra nepalygina 
mai daugiau, negu pati jo kūryba, jau 
vien išeinant iš aksiominės prielaidos, kad 
kūrėjas yra visados didesnis už savo kū
rinį.

čia ir norėtųsi pakalbėti apie Pulgį An 
driušį, pirmoje eilėje kaip apie žmogų, jį 
trumpai charakterizuoti, nors šitoji cha
rakteristika tėra tik grynai mano asmeni
nė, paremta daugiau įspūdžiu ir jokiu bū
du nepretenduojantį būti oficialia.

Su Pulgiu Andriušiu arčiau teko susipa 
žinti jau išeivijoje, nors ne kartą pasižiū- 
rėjom vienas kitam į akis ir Lietuvoje, ta 
čiau vargu ar tuomet jis matė mane, ly
giai kaip ir aš jo didybės nesuvokiau. Vo
kietijoje šitoji pažintis buvo daugiau pro
fesinė, bet ji virto jau asmeniška kelionė
je laivu į Australiją ir keletą metų gyve
nant jo pašonėje Sydnėjuje. čia ir teko jį 
pamatyti kasdienybėje, su įnoriais ir ide
alais, žodžiu, ne popierinį, bet gyvą žmo
gų.

Kai. aš apie jį dabar galvoju, jis man 
vaizduotėje prisistato keliose fazėse, čia aš 
jį matau Berlyno Stettiner Bahnhof pože
minėje stotyje su vaikais ir ryšuliais, tokį 
pasimetusį ir aiškiai susirūpinusį (labai 
retai sutinkamas bruožas Pulgio Andriu
šio veide) — kur dėtis ir kaip toliau ju
dėti? Čia vėl jį sutinku ramiai besideran
tį dėl oro ir erdvės Tuebingeno Neckarhal 
dės pabėgėlių prieglaudoje —- „Grand Ko
telyje“, kaip taikliai tą laikiną pastogę pa
vadino Dr. J. Pajaujis, ir pats kurį laiką 
ten svečiavęsis tarp buvusiųjų žmonių. Ar 
ba Pulgis, priimąs savo vėlyvus (7 vai. 
vak.!) svečius pižamoje garsiajame Sydnė 
jaus Kings Crosse ir vaišinąs juos savo 
darbo sumuštiniais, jau suvyniotais neštis 
rytoj į darbą. Iš šalies stebint jis būna kar 
tais panašus į vieną iš M. Gorkio buvusių 
jų žmonių — menkas, išdžiūvęs, širmais

Vincas Kazokai^ 
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plaukais, nerūpestingas apsirengime o taip 
pat ir gyvenime, visuomet kupinas sąmo
jaus, net ir kritiškose padėtyse pajėgiąs 
su patyčia pasitikti susidariusią padėtį, 
tuo parodydamas, kad štai, aš vistiek dar 
neįveiktas. Vaizduojuos, jis panašiai šypte 
Ii ir iš mūs pastangų sulipint vieną kitą sa 
kinį jo jubiliejaus proga. Nenuostabu, juk 
jis — Pulgis Andriušis. O, šitas vardas 
yra magiškas! Jis yra, sakytumei, nemato 
ma, stebuklinga jėga, kuri saugo tą žmogų 
nuo kasdienybės dulkių. Ir nors Pulgiui 
Andriušiui tenka nemažai šiame mūsų že
miškame dumblyne pasivolioti, bet kaž
kaip nelimpa prie jo nei purvas, nei piktas 
žodis. Tiesa, pats vardas P. Andriušio ne
pakelia iš dulkinosios kasdienybės, bet 
jam to ir nereikia: jis ir kasdienybėje ne
kasdieniškas, nesusidėvinįis, nenusibostan 
tis. Šitai liudija nepaprastas jo populiaru
mas. Visi jį žino, pradedant rašto žinovais 
ir baigiant tais, kurie iš viso nieko ne
skaito.

Ir dėl ko jis taip labai mėgiamas? Ar už 
tai, kad jis iš mūsų juokiasi? Ir stebėtina, 
jis juokiasi, o mes ne įik kad neužsigau- 
nam, bet jam net už tai dėkingi —— juokis, 
Pulgi, ir mus juokink! Bet kas gali juoktis 
taip nepažeisdamas? Ogi tiktai Andriušis, 
tiktai tas .kuris gyvena tuo, kuo ir mes 
visi gyvename. Tiesą sakant, būčiau netei
sus teigdamas, kad jis juokiasi iš mūsų. 
Andriušis niekados nesijuokia iš žmogaus, 
iš asmens, bet tik pasišaipo iš jo veiksmų 
ir ydų. Gyvendamas tarp mūsų, jis yra 
mūsų pačių, dalis, arba, teisingiau sakant, 
mes esame jo orbitoje, nes jo didelė ir pla
ti asmenybė mus savotiškai susemia savy
je, ir dėl to, kai jis šypteli pats iš savęs, 
jis drauge užkliudo ir mus. Pagaliau jis 
nieko nesivaržo ir jo niekas nevaržo: nei 
išsilavinimas, nei padėtis, nei drabužis. An 
driušis lygiai vienodai bičiuliaujasi tiek 
su diplomatais (kartimi nepasiekiama kas 
ta!), tiek su karčiamų bernais, kurie daž
nai patys apgraibo jo kišenes, ieškodami 
tabokos. Nieko jis neniekina, bet niekam 
ir nepataikauja. Visi jam yra geri, ir vi
sur jis jaučiasi namie. Darbo Andriušis 
„nemėgsta“, net savotiškai nufilosofuoja, 
kad, girdi, darbas žmonių veislei žalingas, 
o pats kiekvieną rytą keliasi prieš trečią, 
kad prieš eidamas į tarnybą galėtų keletą 
valandų niekieno netrukdomas kietai pa
dirbėti. Visuomeninių pareigų nesikrato 
(turiu galvoje emigracines sąlygas), be 
ginčų leidžiasi į komitetus ar valdžias, 
nors išrinktas ne ką teveikia, o greičiau, 
jo paties žodžiais tariant, kenkia. Susirin
kimų, subuvimų, oficialių, viešų ar priva
čių, P. Andriušis nevengia, sakytumei, net 
mėgsta, ir čia atėjęs jis nieko nepraleidžia 
pro akis,' pro ausis, pro dantis. Oficialiai 
jis savo aktyvumą pateisina šiandien taip 
populiariu patriotizmo vardu, nors buvoji
mas tarp žmonių (jis tą pats gerai žino) 
jam yra esminis — čia jis atranda savo kū 
rybai ir vaizduotei pačias vešliausias ga
nyklas. ' '. j ;. ! 1

Ligi šiolei matėme P. Andriušį demokra 
tą ligi kaulų smegenų. Bet ne visada jis 
toks. Yra gyvenime dienų, vadinamų šven 
tadieniais. Mūsų.apkalbamasai tokias die
nas ypatingai respektuoja. Žiūrėk, įvyksta 
koks nors oficialesnis subuvimas, o ypač

PULGIS ANDRIUŠIS

SNAUDALIS DIRVONĖLY

Kažkodėl čia beržai nustoja augti ir pa
lieka vietą nedideliam dirvonėliui. O dirvonė
lyje daug ko ir nereikia ieškoti. Retais pulke
liais rikiuojasi snaudaliai, balti, apibarstyti 
rožiniais taškeliais. Kada ’jie pradeda ir bai
gia žydėti, — vieni dievai ir, — gal, be to, dar 
vienos bitės težino. O jos snaudalius lanko la
bai mielai, nors ir jie toki kuklus, tylus mąs
tytojai augalų bendruomenėje, nesipuošia pi
giais blizgučiais, nesidažo savo veido rėkian
čiais dažais.

Per mielą vasarą kaip per pasilinksmini
mo salę praūžia puošnios žibuoklės, ištaigios 
laukų lelijos, prašmatnus gegužės rakteliai. 
Praskamba triukšmingai, su svaiginamais 
kvapais gražuolės, lydimos visos sparnuotosios 
peteliškių ir širšelių gaujos. O snaudalis, su 
pirmaisiais šnekučiais, sulai tekant, iš po že
mių iškišęs galvą, dingsta iš šio Dievo pasau
lio tik rudenio darganoms įsisiūbavus.

Tai lyg moteris, kurią pamiršta laikas, tai 
mūsų dirvonėlių matuzalis.

Baltas, rožiniais taškeliais aptaškytas 
snaudalis neturi jokių paslapčių, nes savo 
ūgio neslepia lapuose, kaip tat daro kitos gud
raujančios gėlės. Tokios prabangos, kaip la
pai, snaudalio ūkis negali pakelti, nes sausa 
dirvonėlio žemė labai šykščiai atiduoda gai
vinamąją drėgmę. Taigi jisai visus rūpesčius 
nukreipia į savo vienintelį turtą — baltą, ro
žinėm dėmėm apšlakstytą žiedą, tirštai ap
kamšytą gležnais siūleliais, kuriais godžiai ge

kur jam teks pačiam asmeniškai pasirody
ti, — ar tai savos kūrybos paskaityti, ar 
su paskaita, ar prezidiume save atstovau
ti, — Pulgis Andriušis neatpažįstamas. Vi
sados juoda eilute, sulaidytas; suglostytas, 
sakytumei, tasai „Sudiev, Kvietkeli“ apra 
šytasai amerikonas, pasirodęs Viščių kai
me. Čia jis ir prabyla (jeigu reikia) jau 
ne tuo pačiu pulgiškai ramiu balsu, bet 
kažkaip iš aukštybių, temperamentingai, 
savanaroliškai. Tačiau šitoks persimainy- 
mas vyksta tik tol, kol jis tebėra ant pa
aukštinimo, kol jį skiria nuo liaudies ram 
pa arba žalias staliukas. Bet vos tik nusi
leis nuo podiumo, jis vėl ta pati žuvelė 
savuose vandenyse. Net ir toji pati juoda 
eilutė, taip iškilmingai reklamavusi P. An 
driušio šventadienį, iškilmių pabaigoje daž 
nai neišlieka tokia šventadieniška... Čia 
neišvengiamai reikia pabrėžti, kad pana
šios permainos atsispindi ir Andriušio kū 
ryboje: jeigu jis su savo feljetonais ir visa 
kuntapliada atstovauja mūsų kasdieniškai 
buičiai, tai su savo lyrinėm poemom, su 
epu jis yra tikrai šventiškas. Nevienodai 
žmonės šias Andriušio metamorfozes pri
ima: vieni, skaitydami jo naujo stiliaus 
raštus, bijo prarasią Andriušį humoristą, 
kiti piktinasi, kam jis gaišina laiką užsi
imdamas juokdaryba, o nerašo vien tik 
epinių veikalų. Tačiau kas gali neklysda
mas atsakyti, kur Andriušis pranašesnis 
ir didesnis: ar Andriušis feljetonistas, sa
tyrikas, ar Andriušis epikas ir lyrikas? 
Abejoju, ar įmanomas atsakymas, nes ir 
vienu ir kitu atveju Andriušis yra nepaly
ginamas ir didelis. <

Pagaliau kam rūpintis, kaip Andriušis 
laiką sunaudoja? Laikas yra jo, ir jis pat
sai geriausiai išmano, kuo jį užpildyti. O 
laiko jis turi. Ir labai charakteringa: iš ma 
no pažįstamų kiek žinau Andriušis tėra 
vienintelis, kuris niekados nesiskundžia 
laiko stoka. Jis ne tik kad spėja tomus 
prirašyti, bet ir apeiti visur (kitas saky
tų — kur reikia ir kur nereikia). Nieka
dos neteko iš jo lūpų išgirsti: neturiu lai
ko. Šita sąvoka jam svetima. Paprašytas 
kur, jis atsako (niekad neįsipareigoda
mas): pažiūrėsiu, atvyksiu, jei galėsiu. Ar
ba neatvykęs vėliau aiškinasi: negalėjau, 
užtrukau. Kaip matyti, pasiteisinimas gry 
nai asmeniškas — Andriušis niekados to
kiais atvejais 'nekaltina ko nors kito (lai
ko, darbo, draugų), šalia to, Andriušis la
bai daug laiko skiria skaitybai. Tai matyti 
jau vien iš to, kad, neskaitant klasikinės 
literatūros, labai ‘ gerai pažįsta naujuosius 
autorius ir su jais yra taip susigyvenęs 
kaip su saviškiais. Tačiau knygų jis neper 
ka. Vos tik atvykęs į Australiją pirmiau
siai išsiaiškino, kaip čia yra reikalai su bi 
bliotekomis ir ko jose galima gauti. Ir kai 
kiti skundėsi, kad Australija yra kultūriš 
kai atsilikęs kraštas (tik pagalvokite: ne
turi operos!), tai Andriušis trynė rankas 
iš džiaugsmo, kad čia už dyką prieinami 
ir gaunami didžiausi pasaulio turtai — 
tik eik ir semkis, o jei pritingi, tai tau net 
ir į namus pristato. Kitas skaito tik dėl pa 
tieš skaitymo, maždaug kaip Gogolio Pet- 
ruška, o Andriušis laikosi Daukšos princi
po — skaityti ir permanyti.

Taip būtų galima sukaktuvininko garbei 
prirašyti daug gražių tiesos žodžių, ta
čiau ypač norėtųsi pabrėžti jo vieną ypaty 
bę, kurią moralistai pavadintų pačia* kil
niausia -— tai Andriušio nepaprastai gilų

ria sveikatą iš palaimintojo oro. Jei žemė ne
duoda, reikia atsiimti iš oro.

Vargingas snaudalio gyvenimas, bet už
tat ilgas ir gražus. Bepiga augti ir klestėti pa
vasario karalienei geltonąją! purienai, kurios 
ne tik gumbuotąsias šaknis ir plačiagyslius 
lapus, bet ir išlaidžiuosius žiedus skalauja 
pramuštgalviai tirpstančio sniego vandenys. 
Bet tiems vandenims nusisukus sprandą, pie
vų karalienės išdidžioji galva nuleipsta, ir, sau
sų vėjų pagauta, ji miršta. Taip, lėbautojo gy
venimas trumpas.

O tenai, kur beržai kažkodėl sustoja augę 
ir palieka erdvę nedideliam dirvonėliui, mūsų 
snaudalis tiesiai šauna į dangų, gražus savo 
varge, skaistus savo saikingume.

Dirvonėlio žemės nuogumą kukliai pri
dengia pilkšvos, žilos, rusvos kerpės, kurių 
kuklumui nėra galo: rodos, ims ir sulįs gyvos 
į žemę. Tiek maža jos reikalauja iš saulės ir 
iš dangaus! Lyg atsidėkodamas pasauliui, kad 
ir jam duota tiek nedaug reikalingos gyvybi
nės erdvės, kerpių kerelis leidžia į viršų liau
nų, skaisčiai raudoną siūlelį, kuriam žmogus 
net pagailėjo suteikti žiedo pavadinimą. 
Mokslo knygos sausai pastebi, kad tai yra 
sporangė.

Kaip ten bebūtų, tačiau kerpių plaukelis 
savo blankiu, svajingu raudoniu gražesnis už 
viduramžių moterį, išaugintą tamsioje ak
mens pilyje. Gražesnis už balades, kurias jai 
suposmavo įsimylėjęs riteris. Kerpių žiedeliui 
negieda baladžių nei gelsvai dryžasis bitinas, 
nei melsvoji peteliškė, — tik aplink jį slankioja 
drėgnoji sraigė, kuri savo nugara išnešioja 
kerpės žiedo gyvybines dulkes.

Dirvonėlis, atrodo, čionai atsirado tik tam, 
kad galima būtų vienam žmogui pailsėti, nes, 
ranka siekiant, sukežusių alksnių pavėsyje 
jau lyg iš versmės kūpa tamsiai mėlynų žir
nikų kekės, o pro jų pinklius krūmelius tiesia
si balkšvi katiliukai, iškišę palšus žiedus, sa
kytum, gatavai pamerktos gėlės vazonuose.

BAIGIAMI „LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNO“ SPAUDOS DARBAI

Prof. J. Balčikonio „Lietuvių kalbos žo
dynas“, prie kurio paruošimo Terra užtru
ko bemaž trejus metus, jau spausdinamas 
ir dar šietnet bus atiduotas prenumerato- 
nams.

šis žodynas yra išleistas Lietuvoje, turi 
apie 1000 psl., didelio formato, apima apie 
45.000 žodžių, kirčiuotas, su plačiais žo
džių aptarimais ir vartojimo pavyzdžiais. 
Jo reikšmė Lietuvoje ne tiek didelė, kiek 
išeivijoje, kur svetimųjų kalbų įtaka mū
sų kalbai didžiai žalinga ir kur nėra gy
vųjų šaltinių kalbos grynumui ir tikslingu 
mui. Bet bolševikinė laida, išleista propa
gandiniais sumetimais, tiek sužalota Leni
no, Stalino, Markso raštų ištraukomis, bol 
šeyiknės propagandos šūkiais, neapykanta 
laisviesiems Vakarams ir viskam, kas tik 
rai lietuviška, šmeižimu ir niekinimu, jog 
šią „laidą gėda laikyti namuose. Laimei, 
bolševikinė propaganda maža kur paliečia 
žodyno esmę — žodžių aptarimus, beveik 
išimtinai sugrūsta žodžių vartojimo pavyz
džiuose, todėl lengvai pašalinama, nepada
rant žalos nei pačiam žodynui, nei moralės 
skriaudos jo autoriams ir redaktoriams, 
išskyrus, žinoma, politruką Larina ir jo 
partinius pagalbininkus.

Terros laidoje kaip tik tatai ir bus pa
daryta. Šimtai pavyzdžių, žodynan sugrūs
tų propagandiniais sumetimais, pakeisti 
neutraliais pavyzdžiais, nieko neerzinan
čiais ir„ nieko nešmeižiančiais, nubolševi- 
kinta įžanga, išmetant Stalino ir partijos 
šlovinimus, žodžių aptarimai, kirčiai, ra
šyba palikta, kaip ir pirmojoje laidoje, iš 
skiriant tik keliasdešimt žodžių, kaip komu 
nistas, imperialistas, liberalas, socialistas, 
vienuolis, ir t.t., kurie aptarti pagal bolše
vikinį žargoną ir partinę liniją, todėl šioje 
laidoje gauna naujus atparimus, grąžinan
čius šiems žodžiams jų tikrąją prasmę.

Žodynas spaudžiamas ofsetu, gerame po 
pieriuje. Visi prenumeratoriai žodyną 
gaus kietuose ir tvirtuose viršeliuose. 
Skelbtasis žodynui prenumeratos telkimas 
leidyklai nedavė lauktų rezultatų, todėl, 
nežinodama, kiek šio žodyno mums reika
lingą, leidykla leidžią jį labai ribotu tira
žu. tuo bent apsisaugodama nuo didesnės 
rizikos. V.K.

(E) Mirė chorvedys muzikas N. Marti- 
nonis. Žiniomis iš Lietuvos, liepos 19 d. po 
ilgos ir sunkios ligos Kaune mirė žinomas 
chorvedys muzikas Nikodemas Martino- 
nis, 70 metų amžiaus. Nuo 1944-46 m. ėjo 
Kauno Konservatorijos direktoriaus pava
duotojo, o vėliau Muzikos mokyklos direk
toriaus pareigas. Paskutiniu laiku dėstė 
Muzikos mokykloje dirigavimą ir chorve
dybą. Sovietai jį buvo apdovanoję meda
liu „Už šaunų darbą Didžiajame tėvynės 
kare 1941-45 metais" ir kitais garbės ženk
lais.

„Šviesa“ Sydnėjuje
Š.m. liepos 27 d. sukako šeši metai nuo 

..šviesos“ Sambūrio Sydnėiaus skyriaus 
įkūrimo. Sukaktis buvo atšvęsta minėji
mu, kur skyriaus pirmininkas J.P. Kedys 
pasakė ilgesnę kalbą. Sydnėjaus ..Šviesą“ 
sveikino Australijos L.B. Krašto Valdyba 
ir eilė kitų organizacijų.

„Šviesa“ Sydnėjuje buvo ilgesni laiką 
vienas veikliausiu kulturiniu veiksnių. su- 
ruošdama paskaitas, diskusijas ir kitokius 
kultūrinius parengimus. —rem.

respektą žmogui. Šito principo jis nerėkia 
muoja, tačiau patsai juo savo gyvenimą 
grindžia. Jo laikosi ir savo kūryboje: nė 
vieno savo personažo be reikalo neskriau
džia, bet jį nesikarščiuodamas augina ir 
brandina, kaip saulė augalėlį. Tai irgi ne
įkainuojama atestacija Andriušio, kaip kū 
rėjo, ko, be abejo, negalima neįskaityti į 
jo asmens sąskaitą. Ir aš giliausiai įsitiki
nęs, kad jeigu Diogenas Pulgį Andriušį bū 
tų sutikęs, tai jis tikrai savo žibintą tuo
jau būtų užgesinęs.

Vaikams atrodo, jog šie balzgani katiliukai 
Dievo leisti šion ašarų pakalnėn tik tam, kad 
jie galėtų juos nuskinti ir, pirštais užspaudą 
vieną galą, trenkiant į delną, triukšmingai 
iššauti.

Vis tirštėjančios žolės dugne nebeišsiten
ka ir atkakliai į saulę galvas kiša skaisčiai 
mėlyni varpeliai su gelsvais liežuvėliais, ku
riuos sveria prie žemės sunkus medaus krovi
nys. Prie kruvinai raudono dobilo šliejasi 
tvarkinga šuniaramunė su savo baltu skėčiu ir 
auksine saule vidury.

Visus kaimynus savo ugiu prašoka kiškio 
kanapė ir, negalėdama pasigirti spalvų puoš
menomis, stengiasi nustebinti savo lengvabū
diškumu, nerūpestingai išmėtytomis gležnu
tėmis šakelėmis, ant kurių supasi dryžos ter- 
belės. O ten, nuošaliau, kur daug pavėnio, tam
sia siena susimetusios dedešvos, apsipylusios 
įžūliai oranžiniais žiedais, su juokingais kar- 
pytiniais lapais, kuriems, atrodo, neužtenka 
žalių dažų ir todėl nuo vidurio iki viršūnių iš
silieja mėlynomis varsomis. Lyg kokie padegė
liai arba per nelaimingą atsitikimą apnuody
ti mėlynuoju akmenėliu.

Juo žemyn, tuo aršyn prasideda grumty
nės. Kas niekuo nebegali į save atkreipti dėme
sio, tasai stengiasi kuo aukščiau išsimušti, o 
kam likimo lemta būti pažemiuose, tasai įsi
rengęs rėkiančių spalvų iškabas. Nespalvinga 
smilga visu liemeniu išsitiesusi viršum savo 
varžovų, tačiau neužauga baltasis dobiliukas 
šventai įsitikinęs, kad jį pastebės kam reikia 
ir prie pat žemės prisigužusį, aprasojusį auk
siniais medaus karolėliais, įsikvepinusį gra
žuolį. Rimtasai gyslotis, tvirtai pasiklojęs ant 
žemės savo sultingus lapus ir iš jų dosnių at
sargų išsiauginęs ilgą kotą su palša buože, lyg 
ir abejoja, ar nepakenks jo orumui lenkty
niauti su nerimtąja svidre, — juk jo šluotelę 
su šėmais varvekliais ir taip jau iš toli mato 
plėviasparniai svečiai ir viešnios.

(Bus pabaiga)

Tautos šventė
— Šaukiu aš tautą GPU užguitą 
Ir blaškomą, it rudenio lapus. 
Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies.

B. Brazdžionis
Rugsėjo Aštuntoji mums, lietuviams, 

brangi diena, nes minime savo tautos di
džią praeitį, kūrybinę protėvių dvasią, ky 
lančią nuo I karaliaus Mindaugo — Lietu
vos krikšto, įsijungimo į Vakarų kultūrą ir 
Lietuvos suvienijimo laikų, labiausiai seno 
vėje išsiskleidusią Vytauto Didžiojo lai
kais, kada lietuvis organizavo palaidas Ry 
tų Europos mases, šventumo aureolėje su- 
spinduliavusią karalaičio Kazimiero asme 
nyje, per šimtmečius besireiškusią lietuvio 
vaišingumu, dora, ištikimybe šventajam ti 
kėlimui ir gimtajai žemei; sukilėlių, knyg 
nėšių, savanorių kovas, gyvybės aukas už 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą! Žvilgs
nis į praeitį mums mena tikrai garbingas 
700 metų Lietuvos valstybines, tautines ir 
krikščioniškas tradicijas, kurių supami esą 
me išaugę Nemuno šalyje, paties Dievo 
mums skirtoje žemėje.

Tautos šventės minėjimas tremtyje pri
valo supurtyti mūsų dvasia, ne vien tik 
priminti, bet ir uždegti didžiajai pareigai: 
lietuvi, atiduok ką privalai savo pavergta 
jai Tėvynei! Kokia asmeniška auka, ko
kiais darbais prisidedame prie bendros ko 
vos už Tautos Laisvę? Ar mūsų širdies ne 
persmelkia ramaus, sotaus, nerūpestingo, 
pagoniško gyvenimo dvasia? Ar tikime mū 
sų tremtinių bendruomene, kurioje butų 
viena širdis ir viena dvasia? Ar ją galima 
pažinti pagal Kristaus nuosava įsakymą: 
„Aš jums duodu NAUJĄ ĮSAKYMĄ mylė 
ti vienas kitą, kaip aš jus mylėjau, kad ir 
jus vienas kitą mylėtumėte. Iš to visi pa
žins, kad jūs esate mano mokiniai, jei tu
rėsite meilę vienas kito“! (Jo. 13,34).

Minime Tautos Šventę tą dieną, kada ir 
Švenč. Marijos Gimimo Šventė. Ji — Ne
kaltai Pradėtoji Mergelė, galėjo savo 
džiaugsmo Magnificat himne giedoti, kad 
didžių dalykų padarė jai Galingasis, nes 
Jis pažvelgė į savo tarnaitės žemuma. Jis 
numeta nuo sosto galiūnus ir išaukština 
žemuosius! Teisingas saves įvertinimas, 
nuolanki krikščioniškos meilės persunkta 
dvasia yra žmogaus tikroji garbė. Melski
me Dangaus Karalienę tos tyros dvasios, o 
Galybių Dievas neapleis ir mūsų paverg
tosios Tėvynės!

P. Dauknys, MIC
Pamaldos
STROUD — rugsėjo 8 d. 12 vai., The Im

maculate Conception bažn. Beeches Gre
en.

LONDONAS — Tautos Šventės proga iš
kilmingos pamaldos Londono Lietuvių 
bažnyčioje laikomos šį sekmadienį — 
rugsėjo 8 d.. 11 vai. Tikintieji-IcUpa&k---j
Šv. Mišių intencija už Lietuvos Laisvę 
prašomi priimti Šv. Komuniją.

DAR DĖL „SAUJOS DERLIAUS“
Nidos Knygų Klubas Londone spausdina 

jau paruoštąją lietuvių literatūros skaity
mų knygą „Sauja derliaus“ ir nori, kad ji 
greičiau pasiektų skaitytoją. Kultūros ir 
lietuvybės sargyboje stovinti mūsų lietuviš 
koji spauda ir organizacijos jau spėjo su
kelti skaitytojų susidomėjimą ja, dėl to 
pats laikas duoti išsamesnių žinių apie ją.

Tą išdidžią tautinę simboliką, kurią iš
reiškia pats knygos vardas, nesunku Su
prasti žmogui, kuris yra kiek artimesnėse 
pažintyse su mūsų literatūros lobynais. Di 
delius jau mes turime literatūros turtų 
aruodus, ir nors ši knyga žada būti stora, 
joje vis tiek tebus sudėta tik graži sauja 
to didžiulio žodinio derliaus. Tik sauja!

Joje bus truputis liaudies kūrybos der
liaus, o visa kita — musų rašytojų kūryba. 
Kol knyga tebespausdinama, dar galimi 
pakeitimai, bet šiuo tarpu į tą didele sau
ją yra patekę 115 lietuvių rašytojų! Labai 
suprantama, kokią įvairybę turės knyga.

Tiesa, kad mūsų literatūros istorija žino 
daugiau negu 115 vardų. Tam tikrais su
metimais ne visi autoriai pateko knygon. 
Joje norima duoti literatūrinį mūsų kraš
to ir jos žmonių gyvenimo vaizdą, apimti 
kūrybines sroves ir kryptis, sujungti tai, 
ką pažinojo iš savo literatūros senoji kar
ta, su tuo, kas kiekvienu dešimtmečiu atei 
na nauja, žodžiu, pristatyti Įvairaus am
žiaus skaitytojui tai, kas vadinama tradi
cija arba kulturiniu tęstinumu (t^vas ar 
motina mokėjo Jakšto „Palangos jūrą“, tai 
sūnus .ar duktė tegu išmoksta ją, bet tegu 
savo dvasią praturtina taip pat ir Nagio 
„Dideliu medžiu“ ir sekančiai kartai tegu 
perduoda abu ir dar prideda, kas jos au
gimo metais bus sukurta!). Bet knyga gal 
naudosis ne vien tik suaugusieji, kurie dar 
kartą paskaitys Kudirką, Vaižgantą, Mai
ronį, Krėvę ir kitus ir apsipažins su jau
nesniaisiais, bet taip pat ir jaunimas ir 
gal ypač jaunimas. Dėl to knygon negalėjo 
patekti niekas, kas netinka jaunimui. Te
gu jaunimas pažįsta literatūros turtus 
bent iš šios didelės saujos, tegu pažįsta 
praeitąjį tautos gyvenimą iš literatūrino 
veidrodžio, tegu gyvena tuo žodžio mAstrų 
sukurtu vaizdu ir skambėjimu, K=t be vi
sokių lytinių ir aistrinių priedu. . Taip 
stengtasi susamstyti tą „Saują derliaus“, 
kuri netrukus pasieks skaitytoją!

lšaiiSo\ ISauįoi. Vėjelis laukų 
Bučiuoja, gaivina krūtinę.

Maironis

GERI BATAI KAŠTUOJA apie 3 sv. 
Apmokėdami muitą Jūs už tokius ba
tus sumokate apie 5 svarus ir 19 šilin
gų. Jei siųsite iš TAZAB bendrovės 
tokius batus, sumokėsite 3 sv. 18 šil. 
Tas pats ir su kitomsi prekėmis. To
dėl, prieš kur nors kreipdamasis, pa
rašyk lietuviškai šiuo adresu: Tazab, 
1, Ladbbroke Gardens, London, W.ll.
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Nr, 35. (485) 5. 9. 1957. EUROPOS LIETUVIS

ĮSITIKIMAS SU 68 TAUTOMIS Knygos jaunimui ir senimui
dešimtukas tarp keturių

TŪKSTANČIŲ
Mergaičių Pasaulinė stovykla Windsor 

Great Park.Šių metų ankstyvą pavasari astuonios lietuvaitės skautės, gyvenančios įvairiose Anglijos vietose, savaitgaliais suvažiuodavo i Nottinghamą pas savo vadovę Danutę Fidlerienę. Ten jos dirbo kaip bitės, kruopščiai ir atidžiai rengėsi dideliam ir reikšmingam žygiui: atstovauti lietuvėms skautėms pasaulinėje stovykloje, i kurią buvo pakviesta ir lietuvių skautų or ganizacija.Iš centrinės Liet. Skautų Vadovybės Amerikoje vyresniosios sesės dažnai gaudavo reikiamų instrukcijų ir nurodymų, tačiau visas darbas užgulė mus, Anglijoje gyvenančias ir i stovyklą paskirtąsias seses. Didelė garbė, dar didesnė atsakomybė ir tinkamas pasirengimas.Artėjant stovyklos metui, karštėjo dienos ir kartu dažnėjo mūsų sesių trumpai tenumigtos naktys.
„Generalinė Repeticija“Tomis dienomis, kai iš viso laisvojo pasaulio Londonan rinkosi tūkstančiai skautiškomis uniformomis jaunimo, mūsų aštuntuke, pastiprinta dviejų darbščių sesių, Angelės ir Rūtos, iš Vokietijos, apgulė ir galutinai okupavo 49, Thornton Ave., Lon- 'don W.4, generalinei repeticijai. Namai virto tikra stovykla: kuprinės, lagaminai, skautiškoji literatūra, parodiniai eksponatai, vėliavos, vėliavėlės, juostos, medžio drožiniai, sunkusis akordeonas ir šimtai kitų būtinų daiktų ir daiktelių. Virtuvėje sklido kiek prisvilusių kepsnių kvapai, o kieme „Kepurinės", „Kalvelio" garsai. Po trijų dienų ir tiek pat naktų generalinės repeticijos mūsų dešimtuke, naujomis, išlygintomis, visais ženklais papuoštomis uniformomis, kiekviena apkrauta po 26 kg krovinio, pajudėjo į Padingtono stotį, į rin kimosi vietą, o iš ten autobusais į didįjį

Laiškas iš
BUVUSIEJI IDEALISTAI IR 

LAUKIAMASIS RENESANSAS
„...daug idealistų suvažiavo į Australiją.Kai, pargrįžę tėvynėn, sudėsime į brolių partizanų' žinią savo darbus ir žygius, man dedas, Australijos tremtinių grupė eis pir moji. Tai joks liaupsinimas, nes tiesa juk pati savimi šviečia. Šiandien užteks pastebėti bent tiek:— kur susikūrė pirmasis Kultūros Fondo skyrius? *— kur, proporcingai imant, daugiausiai išperkama lietuviškųjų knygų?Australijoje atsidūrę tremtiniai, jau dabar aišku, toli pralenks tremtinius Britanijoje, Kanadoje ir JAV“.Taip ir nekitaip mums ir apie mus prieš septynetą su viršum metų rašė Jeronimas Cicėnas („Australijos Lietuvis", 1950.IV.. 17). Net nejauku darosi šiandieną visa tai vėl pasiskaitant: nejaugi mes iš tikrųjų jau esame tokiais idealistais?Šįmet sukanka jau 10 metų nuo pirmojo lietuvių-politinių emigrantų laivo atplaukimo Australijon, ir mes jau turime didėlesnę perspektyvą: nusivylę spėjo jau apsiprasti (arba Amerikon peremigruoti), entukiastai —- atbukti, skeptikai — pragiedrėti.Lygindami savo nuotaikas prieš 10 arba ir prieš 7 ar 5 metus su nuvykusiais į D. Britaniją arba JAV, matysime milžinišką skirtumą. Nors ir kokiu nepasitikėjimu j 

ją nešnairuotumėme, D. Britanija vis dėlto yra pačioje Europos pašonėje, kuone pa čioje Europoje. Tokioje kaimynystėje ir

Australijosdaugelis krašto „keistumų“ naujakurį ne taip jau baugina. JAV naujakuriai jau ra do lietuviškąją Ameriką, rado ir ALTą, ir laikraščius, ir visokius klubus, jų laukė ir „sponsorlai“, ir lietuvių kalba, ir lietuviškos parapijos.
Australijos lietuvius pasitiko nykumąKraštas jaunas — jo brandumo laipsnį kiti lygina su JAV ispanų karo metu.. Organizuotos lietuvybės praktiškai nebuvo. 10.000 atvykusiųjų lietuvių buvo išblaškyta po visą žemyną: 2000 mylių spinduliu. O aplinka svetima, kalba nesuprantama, nuotaikose klaikuma. Kiekvienas ryšys su kuo nors savu tada ir buvo taip branginamas ir saugomas. Lietuviškos knygos buvo graibstomos, organizacijos klestėjo. Ne par tijos ir sąjūdžiai, bet bendruomenė ir Kul tūros Fondas. Ryšiai su lietuviškaisiais centrais buvo tamprūs: Vokietijoje dar ėjo Mintis, žiburiai, Lietuvių Kelias, ir šitie laikraščiai šimtais egzempliorių plaukdavo Australijon. Vienam po kito jiems užsidarant, pradėjo nutrūkti ir gyvas ryšys su pagrindiniu mūsų emigracijos kamienu. Amerikos lietuvių spauda jau nebe ta: ten jau kitas mentalitetas, kitos problemos, kiti rūpesčiai.Pagaliau ir Australijoje pradedama apsi prasti, susigyventi, statytis namelius, galvoti apie biznelius... Svetima aplinka pasidarė jau nebe tokia svetima; nors ir ne sava, bet pažįstama, nebe tokia klaiki. En tuziazmas po truputį blėso. Bendruomeni nės veiklos vienalytiškumas pradėjo pabos ti — užkulisiuose iškilo jau ir partijos, ir sąjūdžiai... Knygom skaityti ir laiko ma

Windsoro Parką — į Pasaulinę Skaučių Stovyklą.
Tautų BabelisJau rinkimosi vietoje susipažįstame su Izraelio dukromis, keliavusiomis iki Londono 2 savaites. Mūsų autobusą papildo sesės airės, malajietės, ispanės, austrės, šveicarės... Pasiekusios baltųjų palapinių miestą, kiekviename žingsnyje girdime daug įvairių kalbų, susipažįstame su daugybe kraštų sesėmis: baltomis, juodomis, geltonomis. Mirga uniformų ir vėliavų įvai rūmas žalioje pievoje, didingos Windsoro pilies kaimynystėje. Keli tūkstančiai baltutėlių, saulės apšviestų palapinių. Visur puiki tvarka, švara, visur naujai atvykstančias maloniai sutinka šeimininkės —

Karalienė kalbasi su Danute Fidleriene

anglų skautės. Jos ir mums siūlo tuoj pailsėti, nes iš Lietuvos juk, jų samprotavimu, tolima kelionė... Taip ,mes iš Lietuvos! Mes žinome ir jaučiame tą didelį atsakingumą atstovauti pavergtosios Tėvynės lietuvaitėms. Ir tas jausmas įkvepia mums energijos ir pasiryžimo šiame 68 tautų rinktinių mergaičių sąskrydyje tinkamai reprezentuotis, tinkamiau už visas, nors mūsų tik dešimtukas!Greit apsitvarkome sau skirtose palapinėse. Mūsų sesės suskirstomos į dvi grupes. Po dienos jau susipažįstame su danėmis, kanadietėmis, amerikietėmis, airėmis, ceilonietėmis, graikėmis, australėmis, italėmis, ispanėmis, vokietaitėmis, indėmis. .. Ir kur beišvardinti tas 68 tautų atstoves.

žiau beliko, na, ir pinigo daugiau gaila...Šiandieną Australijos lietuviai kažin ar sutiktų rinkti statistinius duomenis, kur daugiausia lietuviškų knygų išperkama. O iš devynių Bendruomenės apylinkių Kultūros Fondo skyriai teegzistuoja dviejose; didžiausioji Sydnėjaus kolonija K.F. neturi (kiek teko nugirsti, jo ten niekas ir nepasigenda). Pirmajame įsteigtame skyriuje Adelaidėje, be vienos kitos dėmesio vertos išimties, Kultūros Fondo veikla pasireiškia kas 12 mėnesių išsirenkant naują valdybą.Tačiau atidžiai sekant Australijos lietuvių bendruomenės pulsą, 
pradedami įžiūrėti pirmieji renesanso 
ženklai.O to renesanso akstinu, atrodo, yra priaugantis jaunimas. Vaikams augant, tėvai vis labiau išgąstauja: ar rasis vaikams suaugus bendra kalba? Susirūpinę tėvai pra deda ieškoti išeities, o išeitis, galų gale įsi tikinama — glūdi puoselėjamoje lietuvybėje.Vargais negalais suorganizuoti savaitgalio mokyklą ir ramia sąžine nusiplauti ran kas nebeužtenka. Kuriasi vaikų teatrai, vaikų ir jaunimo skyriai spaudoje, klesti jaunimo organizacijos. Vaikai auga, baigia gimnazijas, pradeda studijuoti. Nebepatogu „seniams" jaunimą maitinti plokštybė- mis, vadinasi, atsiranda ir nuoširdesnė kul tūrinė veikla...Pagaliau ir pats jaunimas nerimsta, diskutuoja, ieško tos linksniuojamosios lietuvybės... Priaugantis jaunimas ir provokuo ja naują lietuvybės renesansą Autralijoje. Ak, duokite mums dar kokią porą, trejetą metų, o tada mes gal ir vėl pasikviesime Jeronimą Cicėną statistikos parankioti...

R.E. Maziliauskas

Antroji „Viešnios iš šiaurės" laidaŠiomis dienomis iš spaudos išėjo antrasis Antano Vienuolio „Viešnios iš šiaurės“ tomas. Pirmasis tomas išleistas kiek anksčiau, todėl dabar jau turime pilną šio įdomaus ir įspūdingo romano laidą. Veikalą išleido „Terra“, abu tomai per 600 psl., standartiniame „Terros“ formate, gražiu dail. A. Kurausko viršeliu.Šį veikalą daugis prisimename iš Lietuvos, kai pirmoji jo laida buvo su entuziaz mu sutikta ir senimo ir jaunimo. Tai nėra veikalas, skiriamas A. Vienuolio kūrybos viršūnėms, bet, kita vertus, be abejonės, tai pati gražiausia ir įspūdingiausia A. Vienuolio knyga, ir šiandien tokia įdomi, kaip prieš daugelį metų.
Dėmesio centreNetrukus mūsų palapinė jau visų dėmesio centras. Turtinga eksponatais parodėlė sutraukia tūkstančius žiūrovų. Kiekvieno dėmesį traukia viena iš tūkstančių pala pinių — mūsų palapinė, vienintelė iš visų turėjusi „darželį" — meniškai išdėstytą skautišką rūtelę, o viduje turtingą, gražių eksponatų mūsų tautodailės parodą, kurią be Stovyklos dalyvių, aplankė per 20.000 įvairių tautybių svečių.Atsisveikinimo laužo programai Stovyklos Vadovybė iš 68 tautų parinko 7 tautas. Jų tarpe buvome išrinktos ir mes. Suprantama, kad mūsų „markė" pakilo visoje sto vykioje. Staiga mes tapome ir filmų „žvaigždėmis". Mūsų puošnieji tautiniai drabužiai atkreipdavo visų dėmesį, ir kiek vienas, turįs foto aparatą, fotografavo mus. Įvairių tautų foto korespondentai prašė mus pozuoti, o nuo autografų rinkėjų turėjome slėptis, nes kurį laiką negalėdavome nė pajudėti, tarsi mūsų inicialai tiems autografų rinkėjams būtų verti tūkstančius... Taip, tomis valandomis mes jautėmės tikromis filmų garsenybėmis...
Jos Didenybė KaralienėStovyklos didžioji diena buvo tada, kai ją aplankė karalienė Elzbieta II. Iškilmių metu, eidama pro išsirikiavusias skautes, karalienė sustojo prie mūsų vadovės Danutės Fidlerlenės ir pasiteiravo, kiek mūsų ■lietuvaičių yra šioje stovykloje. Šio pasikalbėjimo momentą turime įamžinusios gražioje nuotraukoje.

Rita Dannoraitė
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SIUNTĖJŲ MALONIAM DĖMESIUI S

Tie, kuriems būtinybė verčia artimuosius £
paremti, privalo žinoti, kad siuntinėlių pasiun- E
timas nėra reklamos reikalas, bet tikrovės.
Antras reikalas, tai prekių rūšys — kokybė, 
nes skudurų turima ir kituose kraštuose, Į ku
riuos siuntiniai siunčiami. Už siuntinius moka 

; me stambias sumas ir, svarbiausia, sunkiai už-
I dirbtas sumas, todėl kiekvienas turi būti labai

apdairus, siuntini siųsdamas.
Aukštos kokybės prekių siuntinius Įveikia . ♦ 

sudaryti tik stambios firmos, jau įgavusias pa 
si tikėjimą siuntėjų tarpe. Geriausių atsiliepi
mų ne tik iš siuntėjų, bet iš siuntinių gavėjų 
turi firma TAZAB, pasiuntusi tūkstančius Lie 
tuvon siuntinių ir gavusi tūkstančius gražių 

j atsiliepimų. ,
į Šiuo metu ši firma turi atidariusi specialų

lietuviams skyrių, Ladbroke Gardens, London
’ W.11. Tie, kurie jau buvo ir matė, Įsitikino,

kad jei jau siųsti siuntinėli, tai tik iš čia.
Tuos, kurie dar nelsitikino, prašoma at- £

vykti arba laišku susirišti siuntinėlių reikalais «
su TAZAB, 1, Ladbroke Gardens, London Wil. £

8 sa ■
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Bolševikai Lietuvoje . parūpino bemaž pilną A. Vienuolio raštų laidą, bet joje vietos šiam romanui nerasta. Spėjant šitokio bolševikų atsargumo priežastis, tega limi tik du prileidimai: arba ši knyga neįmanoma subolševikinti, arba pilna Sovietų Sąjunga tokių viešnių iš šiaurės ar iš pietų, kokia vaizduojama šioje knygoje.
Trys knygos jaunimui„Terros" leidykla dar šį rudenį numačiu si išleisti tris knygas mūsų mažiesiems ir tuo bent dalinai sušvelninti jaunimui lektūros badą. „Terra!“ talkina LB Kultu ros Fondas, sutikęs apmokėti dailininkams už tokių knygų iliustravimą.Pirmąja šių knygų eina „Vargšas ir jo karalaitė", pasakų knyga iš mūsų ir mūsų kaimynų tautosakos. Ją seks Aloyzo Barono apysakaitės „Mėlyni karveliai“ ir Igno Končiaus žemaičių pasakos „Ežerą rauksiu“.Šios knygos bus gražiai iliustruotos, jdo mus tekstas, kalba taisyklinga. Leidykla žada išleisti gražiai, kad nebūtų gėda paimti į rankas ir parodyti kitiems. Iliustruoja lietuviai dailininkai.Beveik visos iki šiol jaunimui išleistosios knygos leidėjams davė nuostolių, nes jų išleidimas brangus, o pareikalavimas mažokas. Jei „Terrai“ pasiseks su LB Kul tūros Fondo talka bent sumegzti galus su galais, leidykla numačiusi vėliau išleisti dar 2-3 knygas ir jomis dar daugiau papildyti kuklią jaunimui knygų lentyną. Patirta, kad leidykla numačiusi kreiptis į tokių knygų reikalingus tėvus ir skatinti iš anksto užsisakyti, nes manoma, kad šitoks būdas yra pati geriausia priemonė sumažinti rizikai arba laiku įsitikinti, kiek šios pastangos įdomios tėvams ir šių kny gų busimiesiems skaitytojams.

(E) Lietuviški namai Sydnėjaus miesto centre? Kaip praneša „Mūsų Pastogė“, Syd nejaus Lietuvių Namų taryba veda derybas dėl dviejų aukštų mūrinių namų pirkimo Broadway gatvėje, prieš Viktorijos par ką. Lietuviai už šiuos namus siūlo 15.000 svarų.Bankstowne jau prieš 5 mėn. pradėta statyti Lietuvių namai — salė. Mūro darbai jau baigti. Rugpjūčio mėn. bus dengiamas stogas. Stogo rėmai ir medžiaga užsakyta. Bankstowno Lietuvių namų valdyba kreipėsi į visuomenę, kviesdama į taiką likusiems darbams atlikti, o taip pat telkti lėšas statybos užbaigimui.

= - ■ =
Į PASKUTINIOJI ĮPopuliaraus savaitraščio „Panorama“ re daktorius dešinėj laikė raudoną pieštuką, o kairėj — rankraštį. Rankraštis buvo dariš Europos laikų jo gerai pažįstamo Mr. Bedericho.Rankraštyje jau buvo primarginta daugybė raudonų pataisų. Atrodė, jog redaktorius ruošiasi ir dar marginti jį...— I am sorry, tamsta netinkate Amerikai, — iš lėto porino redaktorius Gladha mas savo senam kolegai europiečiui. —Galėčiau pasakyti, kad iš 27 tamstos novelių nėra nė vienos tinkamos. Paimkime iš torinkinio kad ir geriausiąją: „Jo paskutinioji klaida“.— Well“ Tuomet visiškai atpuola likusiųjų 26 aptarimas. Užteks, kad vieną panagrinėsim...Mr. Gladham įsliuogė giliau į fotelį, sa vo plačiai išsikėtojusias kojas pasikrovė ant gretimai stovėjusio staliuko, skrybėlę atvertė ant pakaušio ir pradėjo. Čia rei ketų pastebėti, jog ponas redaktorius nese niai buvo gavęs Amerikos pilietybę...— Tamstos novelė — kalbu apie tą, ku rią laikau rankoj, o apie kitas — nė kalbos nebėra — tiesiog gali suardyti žmogaus — priduriu: tikro amerikiečio — nėr vų sistemą...

KLAIDA |Autorius sudrebėjo: 7
— O daugiau...— Daugiau?.. — po minutės tęsė toliau Mr. Gladham: — Amerikoj labai maža ras turn žmonių, kurie tokias noveles rašytų, o dar mažiau, kurie jas ryžtųsi skaityti. O bendroje išvadoje — tokių istorijų, kaiptamsta parašėte, spausdina... čia visiškai niekas ne-— Gal galėčiau pataisyti? — rimtu veidu užklausė Bederichas.— Pataisyti? — susijuokė Mr. Glad- ham. —- O boy! Nebent tamsta norėtumėt visą iš naujo perrašyti, palikdamas tik ant raštę?.. Pavyzdžiui, kad ir toks sakinys: „Visiškai atmetė jo pasiūlymą“. Kai kam gali tai būti ir visiškai geras sakinys, tik ne amerikiečiui. Koks tas pasiūlymas buvo? Pigus ar brangus? Apie tai nerašote nė žodžio. Vėliau teprimenate, ką personažas apie tai galvojo. Pas mus priimta viskas paremti faktais. Faktas turi eiti po fakto, taip, kaip akmenys gerai grįstoje gatvėje. Tamstos gi gatvėj — šiuo atveju akmuo nuo akmens gana toli, ir, pasaky

čiau, tarp jų auga nemaža dilgynių...— O Europoj man atrodė, jog reikia bėgti nuo tokių literatų, kaip nuo maro, kurie tik bizniškais faktais teužsiiminėja, — pagalvojo sau Bederichas.— Žiūrėkime ir toliau. Tamstos vienas personažų valandų valandas ramiai sau sė di arbatinėje. Amerikoj visai nėra arbatinių, kuriose būtų galima valandas išsėdėti ir veltui leisti laiką. Jeigu tokia arbatinė kur nors ir pasitaikytų, niekas joje neturėtų malonumo valandomis sėdėti, nes jau seniai būtų subankrutavęs. Pagal tamstą, susitikę du žmonės ilgai spaudžia vienas antram rankas — sveikinasi ir džiaugiasi pasimatę. To niekas čia nedaro, nes tai per'jdidelė prabanga, ir laiko nėra. Tamstos personažas atsiprašinėja įžeistąjį. Amerikoj boksuojasi, bet neatsiprašinėja. Toliau. Jūsiškis džentelmenas pastato savo batus prie viešbučio durų, kad juos tar naitė arba tarnas nuvalytų. Amerikoj nėra tokio papročio. Tamstos viena novelės vei kėjų — mergaitė turi priešvedybinį kūdikį. Amerikoj tokių kūdikių visai nėra, nebent jų rastumėt kur nors tik sensacinguo se žurnaluose. Tamsta užsimenate apie nusirengimą prie teatro rūbinės. Amerikoje teatruose apsiaustus priima vos vos tik į koridorių įėjus...— Ir šlapią skėtį?..— O, taip. Ir šlapią skėtį... Tamsta rašote apie vieną artistų, kuris net tris kartus parkrito scenoje. Amerikoj nieko pana 

šaus negali atsitikti. Jeigu kuris autorius taip padarytų, jis negalėtų, mažiausia, šešis mėnesius bepasirodyti scenos šviesoj. Na, o čia! Kas per išmislas? Jūs įsprau- džiate į seno ir išprususio amerikiečio lūpas šitokį išsireiškimą: „Ko nors panašaus nėra Amerikoje!“ Tamsta turėtum įsikalti į galvą, kad joks pagyvenęs ir gud rus amerikietis negali taip pasakyti. Juk nieko negali būti visame pasaulyje, ko Amerikoj nebūtų... ’ ~.lBuvo ypatingai graži vasaros diena. O šis pasikalbėjimas vyko 32-me dangoraižio aukšte. Pro atvirą langą veržėsi gaivinančio okeaniško oro srovė. Deja, toji srovė nė kiek negaivino ir neatšaldė Bedericho pertemptų nervų. Mr. Gladham ir toliau skaičiavo autoriaus klaidas, pakol pagaliau viską sutraukė:— Viskas, kas tamstos novelėje vyksta, niekad nepasitaiko Amerikos gyvenime. Novelėje, kaip matome, mylimasi. Niekas Amerikoj nesimyli. Taip lygiai — ir neverkiama čionai. Ir nesijuokiama taip, kaip jūs aprašot. Negyvena taip ir nemirš ta Amerikoj, kaip tamsta samprotaujate...Bederichas dideliu sunkumu pakėlė savo kūną nuo kėdės ir , tarytum švininėmis kojomis, artėjo prie atviro lango. Pagaliau dar vienas padrikęs klausimėlis pasipynė jo galvoj:— Tai... tai... gal geriausia būtų paimti rankraščius ir įmesti į „garbičių“?..— O, ne, Mr, Bederlchl Amerikoj joks 

daiktas, turįs nors menkiausią vertę, nemetamas į šiukšlių dėžę, — autoritetingai pamokė Mr. Gladham.— Niekad nežinojau tai, Mr. Gladham...— Amerikoj viskas; o viskas sunaudojama geriems tikslams. ’Visi „sk r lapai“ su naudojami. Atmatose randama naudingiau šių medžiagų, — dėstė toliau savo išvedžio jimus Mr. ’Gladham.Bederichas apatiškai žvilgterėjo pro lan gą į palangėje beplaukiančius debesis ir norėjo sušukti: „O, mielasis dangau", tačiau toji mintis buvo nutraukta pasipainiojusio klausimo:— Ar yra Amerikoj „mielasis dangus“?— I'tą klausimą aš negalėčiau tamstai tiksliai atsakyti, nes neturiu informacijų, — iš lėto atsakė Mr. Gladham. — Tačiau aš galėčiau paklausti mūsiškio „Research Department“, — ir siekė telefono ragelio.Deja, novelės autorius buvo taip sunervintas ir išmuštas iš pusiausvyros, kad ne begalėjo laukti redaktoriaus pasikalbėjimo su „Research Departamentu“ rezultatų. Jis panoro kaip galima greičiau palikti Mr. Gladham kabinetą ir tam pasirinko ar Ūmiausią išėjimą... pro langą.— Ei, klausyk! Amerikoj niekas nešoka pro langą, — šūktelėjo persigandęs Mr. Gladham.Tačiau Bederichas to šauksmo nebegirdėjo. Jis jau buvo ties septintuoju namo aukštu...Tai buvo paskutinė jo klaida...Iš „Gi.P." vertė Pr. Alšėnas
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BALFO DARBAI 
VOKIETIJOJE

Proto mankštai
PASIKALBĖJIMAS SU BALFo ĮGALIOTINIU VOKIETIJOJE

stadte vokiečių valdžia griežtai pareikala
vo, kad ir Baltas glaudžiau bęndradarbiau 
tų su vokiečių labdaros organizacijomis,

MES SVEIKINAME VIENAS KITĄ 
PERMAŽAI

1 .Kiek Balfo šelpiamųjų lietuvių yra 
Vokietijoje?

Balfo šalpa naudojasi dar apie 6.000 lie
tuvių, Kiti yra įsikūrę ir pagalbos nerei- perduodamas joms gėrybių dalijimą ir tuo 
kalingi.

2. Kokia iš viso Vokietijoje yra Balfo 
veikla?

Balfo veikla yra šakota ir komplikuota. 
Didelė darbo sritis- yra šalpa. Daug liku
siųjų .Vokietijoje lietuvių silpnos sveika
tos, senyvo amžiaus arba gausios šeimos, 
ypatingai našlės su mažais vaikais. Vien 
sergančių ar sirgusių džiova yra arti 700 
asmenų. Suprantama, kad silpnesniems 
fiziškai kaip emigracija, taip ir įsikūrimas 
vietoje yra sunki ir didelė problema. Dau 
guma jų turi verstis iš vokiečių valdžios 
teikiamosios socialinės pašalpos, kurios 
užtenka tik nepersočiausiai prasimaitinti. 
Šalpa jiems būtina.

Antroji darbo sritis yra emigracija į ki
tus kraštus tų, kurie nenori likti Vokieti
joje, pasirūpinant naujajame krašte suras 
ti jiems darbą, apsigyvenimo vietą, tvar
kant reikalingus emigracijai dokumentus, 
jų vertimus į svetimas kalbas ir teikiant 
įvairiausius patarimus raštu ir žodžiu._

Trečioji didelė veiklos sritis tai pagal
ba įsikurti Vokietijoje. Balfas iš savo lė
šų ir iš kitų svetimų šaltinių jau yra pa- 
gelbėjęs keliolikai šeimų ar išmokti ama
to, ar įsigyti darbo įrankių, ar įsitaisyti 
mažą ūkelį (vištų) ir t.t. Balfo Pirminin
kas kan. Dr. J.B. Končius, kuris dabar vei 
kia Europoje, labai stengiasi rasti lėšų lie 
tuviams įkurdinti, ir šias jo pastangas pa 
siturinčiai gyvenantieji lietuviai turėtų vi
sais būdais remti, nes ne visi lietuviai ga
lės emigruoti, labiausiai dėl sveikatos, o 
jie visi nori savarankiškai ir be šalpos gy- 
vęnti.

3. Ar Balfas teikia pagalbą lietuviams 
Sibire, Lietuvoje ir kitose už geležinės už
dangos šalyse?

Taip. Balfas siunčia pagalbą lietuviams 
ištremtiesiems Sibiran, vargstantiems Lie 
tuvoje ir kituose už geležiiiės uždangos 
kraštuose. Siunčiami vaistų, drabužių ir 
maisto siuntiniai.

Siuntimas siuntinėlių į Sibirą, Lietuvą 
ir į kitus už geležinės uždangos kraštus 
yra didelės reikšmės darbas, reikalaująs 
didelio rūpestingumo.

4. Kaip tvarkomas Balfo šalpos paskirs
tymas Vokietijoje?

Balfo šalpa Vokietijoje gyvenantiems , , .
lietuviams yra piniginė ir daiktinė, ir abi 
jos rūšys yra gaunamos daugiausia iš Ame 
rikos. Pinigai Ir drabužiai yra lietuvių au 
kos, maistas — Amerikos valdžios dova
na. Kai Balfo Centras praneša, jog į Vo
kietiją yra pasiųsta pinigų, drabužių ar 
maisto, Balfo įstaiga Muerichene pagal 
Balfo Centro duotus nurodymus paruošia 
bendrą paskirstymo planą. Smulkesnis šal 
pos dalykų išskirstymas aptariamas pata
rėjų su įgaliotiniu. Pagal tuo būdu patvir
tintus planus pinigai ar gėrybės išsiunti
nėjami vietiniams Balfo įgaliotiniams, ku 
rie, pasitarę su šalpos komisijomis, pa
skirsto šelpiamiesiems, atsižiūrėdami, kam 
pagalba labiausiai reikalinga.

5. Kas ir kieno lėšomis išvežioja po visą 
Vokietiją Balfo daiktines gėrybes?

Dauguma Vokietijoje veikiančiųjų Ame 
rikos ar tarptautinių šalpos organizacijų, 
tad ir Balfas, priklauso CRALOG (Coun-

/ cil of Relief Agencies 
rations in Germany), 
sąjunga yra sudariusi 
Vokietijos federaline 
kurią Vak. Vokietijos 
gėrybių išvežiojimą viduje ir apmoka jū
rų gėrybių transporto išlaidas, kas metai 
suteikdama 6 milijonus markių, šitos su
mos turi užtekti visų šalpos organizacijų 
gėrybių jūros transporto ir vidaus išvežio- 
jimo išlaidoms. CRALOG nariai susirenka 
kas trys mėnesiai-J konferencijas, kuriose 
dalyvauja dar Amerikos ir Vokietijos vai 
džių atstovai, ir jose apsvarsto ir sutaria, 
kiek ir kokių gėrybių atskira šalpos or
ganizacija numato įvežti, ir suderina savo 
planus, kad užtektų lėšų.

Balfas dabar per metus atgabena į Vo
kietiją maisto ir drabužių apie 800.000 sva 
rų, arba apie 400 tonų.

Vokietijos finansų, vidaus ir pabėgėlių 
ministerijų aukšti pareigūnai aktyviai da
lyvauja Vokietijoje veikiančiųjų Ameri
kos ir vokiečių šalpos organizacijų konfe
rencijose ir daro įtakos, kad gėrybių Vo
kietijoje į vietoves išvežiojimo išlaidos bū
tų ko mažiausios ir Amerikos šalpos orga 
nizacijos savo veiklą derintų ir jungtų su 
vokiečių šalpos organizacijomis. Net pa
čios didžiosios amerikiečių šalpos organi
zacijos, kaip katalikų NCWC, liuteronų 
LWF, bažnyčių sąjunga WCC ir kitos, įve
žamąjį iš Amerikos maistą ir kitas gėry
bes išvežioja ir dalija per vokiečių šalpos 
organizacijas, kaip tai Caritas, Evangeli- 
sches Hilfswerk, Arbeiterwohlfahrt ir Rau 
donąjį Kryžių. Pradžioje, Balfo Pirminin
ko kan. Dr. J.B. Končiaus įtakos dėka, Bal 
fas buvo išsilygęs iš vokiečių valdžios tei
sę savarankiškai gėrybes išvežioti į 19 vie 
tų,'į kurias Balfo drabužius ir maistą at
veždavo vokiečių valdžios lėšomis. Tačiau 
paskutiniu laiku konferencijose pereitais 
metais Muenchene ir šiais metais Freuden

JANIS JAUNSUDRABINŠ JUBILIEJUS
Populiarusis latvių rašytojas, ^dabar gy

venąs tremtyje, janjs Jaųnsuįirą^mš gimė 
1877 m. rugpiūčio 25 d. Taigi šiais metais 
jam sukanka 80 metų. Latvių visuomenė 
savo literatūros didžiūnui pagerbti ruošia 
iškilmingą minėjimą. Šventės metu, kuri 
įvyks Muensteryje rugpiūčio 24 d., daly
vaujant latvių organizacijų, rašytojų ir vi
suomenės atstovams iš V. Vokietijos, Švėdi 
jos, Anglijos ir kitų kraštų, sukaktuvinin
kui bus įteikta „Tautos“ dovana, plačios 
latvių visuomenės parūpinta. Lėšos dova
nai buvo kaupiamos ruošiant koncertus, 
teatro vaidinimus ir pavieniams asmenims 
aukojant į jubiliejaus fondą.

Sulaukęs 80 metų amžiaus, Janis Jaun- 
sudrabinš išliko kūrybingas ir nepadėjo 
plunksnos, o tai liudija ne tik pastarieji 
dideli darbai — „Žalioji Knyga“ ir „Aš 
pasakoju savo žmonai“, bet ir daugelis ma
žesnių darbų ir straipsnių tremties spaudo 
je. Vien tremtyje perspausdinta ar naujai 
išleista 25 jo knygos, o tai yra šios srities 
rekordas. Šiomis dienomis Švedijoje iš 
spaudos išėjo J. Jaunsudrabinš „Mana Dzi 
ve“ — „Mano Gyvenimas“ jau ketvirta lai 
da.

„Europos Lietuvis“ iš savo pusės sveiki
na garbingąjį latvių rašytoją veteraną — 
jubiliatą jo 80 metų amžiaus sukakties 
proga ir linki jam saulėtos gyvenimo popie 
tės. (T)

džiamųjų pinigų tikrai daugiau svarų pa
teks ir gimnazijai ir kitiems kultūriniams 
reikalams, negu iš sutaupytųjų šilingų nuo 
nepasiųstų sveikinimų. Juk kas savo pa
žįstamo tautiečio jau nebenori sveikinti, t 
tas nebenori iš viso nieko bendra su lietu
viškais reikalais turėti. Toks jau nori nuo 
visų atsiskirti, toks jau yra „džiūstantį 
šaka“.

Jei kam labiau patinka sveikinti per 
laikraštį, tegu taip daro. Lietuviškas laik
raštis už įdėtąjį skelbimu vis naudos tu
rės. Tačiau aišku, kad toks sveikinimas ne 
visus pasieks, nes ne visi tą patį laikraštį 
skaito; o kai kas ir susirauks sakydamas, 
kad štai bagočius laiko nebeturi 
pažįstamų nebenori asmeniškai 
kinti.

Kad kas iš lietuviškų atvirukų 
nimo kapitalą susikrovė — neteko girdėti 
(reiktų tik džiaugtis, jei taip būtų). Mums 
kaip tik trūksta lietuviškais motyvais pa
puoštų sveikinimo atvirukų. Visos leidyk
los turėtų kaip nors šį trūkumą pašalinti, 
kad lietuviški sveikinimai kiekviena proga 
pasiektų ir pasaulio gale gyvenantį tautie
tį ir kad šis gražus paprotys kuo labiau 
klestėtų mūsų tarpe.

K.V. pareiškimą, kad šeimos židinio su
kūrimas yra tartum židinio sumūrijimas, 
bet tai dar nereiškia, kad jis bus kūrena
mas ir, iš viso, ar jį.bus galima kūrenti, — 

(kaip p. K.V. siūlo) nepasiseks; p jei ku- laikau jaunavedžių įžeidimu. Kuriantieji 
riuo nors būdu tai atsitiktų, tektų liūdėti

Kai „E.L.“ Nr. 26 perskaičiau p. K. Val
terio išvedžiojimus dėl sveikinimų nereika 
tingumo, pagalvojau, kad gerb. daktaras 
parašė tai tyčia, norėdamas sukelti tuo 
klausimu diskusijas, išjudinti mūsų sustin 
gusius proto įrengimus. Reikalas sveikinti
nas, nors sunkiai įvykdomas, nes tokiomis 
temomis diskutuoti mes nesame greiti.

Tačiau, kai į p. A. Garbausko priešingą 
nuomonę p. K. V. griežtokai pasisakė, kad 
tai jo neįtikina, tenka galvoti, jog Proto 
Mankštos skyriaus vedėjas tikrai taip ir 
galvoja. Nesulaukdamas platesnių diskus! 
jų, drįstu tad aš čia išdėstyti savo nuomo
nę.

Sveikinimas atvirukais nėra kokia mada, 
bet mūsų kultūros tam tikra išraiška. Kai 
žmonės pramoko savo mintis reikšti raštu, 
tuojau jie pradėjo rašyti laiškus ir tuo pa
čiu sveikinti vienas kitą. Išsiplėtus pašto 
veiklai, pakilus švietimo lygiui, rašymas ir 
sveikinimai vis daugiau vietos užima mūsų 
gyvenime. Mados būna trumpalaikės. Jos 
staigiai ateiną, kurį laiką daugumą mūsų 
užimponuoja ir vėl staigiai dingsta, užleis- 
dąmps vietą kitoms. Tačiau su sveikini
mais taip nėra: šis paprotys gyvuoja jau 
šimtmečius, ir jo iššluoti iš gyvenimo

mažindamas išlaidas.
Vokietija jau tvarkosi savarankiškai. 

Lietuviams, liekantiems nuolat gyventi Vo 
kietijoje, svarbu, kad vokiečių šalpos orga 
nizacijos susipažintų su pabėgėlių padėti
mi, jų reikalais ir rūpintųsi jų gerove. 
Amerikos organizacijos tėra tik pagalbi
nės, nes pagrindinę atsakomybę už pabėgę 
lių gerovę yra prisiėmę vokiečiai.

6. Spaudoje buvo Stuttgarto apylinkės 
lietuvių nusiskundimų, kad jie negauna 
Balfo šalpos. Ar tai tiesa ir dėl kurių prie 
žasčių?

Stuttgarto lietuviai nėra nustoję Balfo 
globos ir paramos. Piniginės sumos, kai jų 
gauname, skirstomos visiems. šelpimas 
Stuttgarto lietuvių maisto gėrybėmis, dėl 
anksčiau nurodytųjų priežasčių yra per
duotas vokiečių Caritui. Ne vien tik Stutt- 
gartas yra šitokioj padėty, bet ir visa'eilė 
kitų vietų, kaip Schweinfurt, Salzgitter- 
Lėbenstadt, visas Bremeno, Koelno rajo
nai, Backnang, Dortmund, Essen, August 
dorf ir kitos.

Perimant vokiečių šalpos organizacijoms 
gėrybių dalijimą lietuviams, kol tos orga
nizacijos ištiria padėtį, dalijimas kurį lai
ką nusitęsia, bet tai nereiškia, kad šalpa dėl žmonijos kultūros supuvimo, 
nebus duodama, nes, Caritas, Ev. Hilfe ki
tose vietose nustatyta tvarka gėrybes tvar nius sveikinimus pagal p. K. V. skamba 
kingai išdalija, tad susitvarkę išdalys ir šitaip: gaišinsimas laikas ir išleidžiami pi- 
Stuttgarto lietuviams. . \ ;

Pats Balfo Pirmininkas kan. Dr. J. B.
Končius yra paprašęs visus Carito ir Ev. __  ______ ______ j___ , _
Hilfswerk skyrius suteikti žinių, kiek jie sime tikrai tokių dalykų, be kurių galėtu- 
rado perduotose jiems apylinkėse šelptinų 
lietuvių ir ką ir kokiais gėrybių kiekiais

Svarbiausias kaltinimas prieš atviruki-

nigai reikalui, kuris nei naudos duoda, nei 
prasmės turi. Deja, gyvenime ne viskas 
tais mastais matuojama, ir apsižvalgę ra-

nie išsiversti, bet prieš juos kovoti niekam 
.. T - nė galvon neateina. Pvz., kokią naudą

jie Sušelpė. Perduodant lietuvių šelpimą mums duoda ar kokios prasmės turi kak- 
vokiečių organizacijoms, pirmiausiai pa- iaraiščio nešiojimas? Kiek pinigų.išleidžia 
renkamos pramonės srities vietovės, kurio 
se žmonės turi darbų. Duotieji šalpos kie
kiai taipgi yra visų organizacijų sutarti, 
kad nebūtų didelių skirtumų, nes maisto 
dalijimą tikrina Amerikos ir vokiečių vai 
džių atstovai ir neleidžia, kad viena orga
nizacija duotų žymiai didesnį gėrybių 
kiekĮ, negu kita. Aiškėja, jog Stuttgarto 
nusiskundimas, kad jiems taikytos kažko
kios sankcijos, ir ypatingai man taikyti jų 
gyliai, neturi jokio pagrindo. -

Tvirtinimas, kad Stuttgarto apylinkės 
lietuviai šiais metais iš Balfo nieko nega-

kaitas, radau, pvz., š.m. sausio 13 d. po
nios Prosinskienės pakvitavimą, kad ji iš 
Balto gavo: 10 svarų sūrio, 30 svarų kvie
tinių miltų ir 20 svarų ryžių.

Kovo 25 d. p. Prosinskas yra pakvitavęs 
10 markių piniginės pašalpos ir balandžio 
16 d. — 20 markių. Iš viso šiais metais 
Stuttgarto lietuviams, reikalingiems šal
pos, Baltas yra suteikęs 380 markių. Todėl 
tvirtinimas, kad nieko negavo, neatitinka 
tiesos.

Licensed for Ope- 
Ši šalpos draugijų 
sutartį su Vakarų 
vyriausybe, pagal 
valdžia finansuoja

LIETUVIAI LENKIJOJE IR LENKAI 
LIETUVOJE

Ryšium su Lenkijoje, neseniai suruošto
mis lietuvių kultūros dienomis, kaip rašo 
EZD, Lenkijos kultūros ministerijos leidžia 
masis mėnesinis žurnalas „Praca Swietlo- 
cowa“ net dvigubo storumo numerį pasky
rė pavaizduoti lietuviškųjų mažumų gyve
nimui Lenkijoje ir lenkiškųjų mažumų Lie 
tuvoje.

Tame žurnale Aleksandra Naborowska 
rašo, kad Lenkijos lietuviai yra susibūrę 
maždaug dviejose apylinkėse į šiaurės įgy
tus nuo Baltstogės. Suvalkų ir Seinų srity
je yra apie 7000 lietuvių, apsijungusių į 
16 bendruomenių. Dvasinis jų centras yra 
didžiulis Punsko kaimas. Pačiame tam kai 
me iš 1882 gyventojų lietuvių yra 1645. Ši
tame krašte lietuviai žinomi kaip „darbš
tūs, stropūs, švarūs ir dori“ žmonės. Iki 
1956 m. jie dažnai būdavo persekiojami, 
ypač už gilų savo religingumą. Punske yra 
vadinamieji „Lietuvių Kultūros Namai“, 
vadovaujami Juozo Vainos. Ten yra biblio 
teka ir didelė salė kultūriniams parengi
mams.

Lietuvių mažumos Lenkijoje turi šešias 
pradžios mokyklas, kuriose pamokos veda 
mos lietuvių kalba. Kitose penkiolikoje mo 
kyklų mokoma lietuvių kalbos. Tų mokyk 
lų mokiniai susirašinėja su Lietuvos mo
kyklų vaikais ir gauna iš ten lietuviškų 
knygų. O Punsko lietuviškieji kultūros na 
mai palaiko ryšį su Lietuvos rašytojų są
junga Vilniuje. Prieš kurį laiką buvo su- 
sivažiavę 100 Lenkijos lietuvių atstovų, 
kurie nutarė įkurti lietuvių draugiją kultu 
ros ir socialiniams klausimams gvildenti. 
Panašių draugijų turi taip pat ukrainiečiai 
ir gudai.

Būdinga, kad Lenkijoje, kalbant apie 
naująją lietuvių literatūrą, nesibaidomą 
minėti tokių 
Brazdžionis, 
juos tylima.

rašytojų, kaip Dovydėnas ar 
nors pačioje Lietuvoje apie

(E) Atbėgo 16.000 iš sovietinės zonos. 
Liepos mėnesį tik per tris savaites atbėgo 
iš sovietinės zonos į Vakafuš arba. į Vaka
rų Berlyną apie 16.000 asmenų. Didelė da
lis iš jų yra jauni, darbingi vyrai. Kas Sa
vaitę atbėga į Vakarus apie 5.000 asmenų.

me jiems pirkti ir kiek laiko sugaištame 
tinkamus mazgus beraišiodami! Kokia nau 
da iš kasdieninio barzdos skutimo? Kokia 
praktiška nauda iš moterų plaukų „pusme
tinio" šukavimo? Pagaliau ar neeikvojame 
energijos besisveikinant keldami skrybėlę? 
Tai tik keli pavyzdžiai, o jų yra begalės. 
Nemanau, jog p. K.V. tarnybon eina ne
siskutęs ar kaklaraiščio nepasirišęs. Kažin 
kaip jis jaustųsi teatre ar draugijoje, jei 
didelė dalis moterų atvyktų su gamtos duo 
tomis šukuosenomis? Kažin, ką pasakytų, 
jei jo geras pažįstamas, „energiją betaupy 
damas"-, nepasisyeikinęs praeitų pro šalį?

Sveikinimai atvirutėmis tėra dalis visų 
sveikinimų. Nejaugi norima iš viso prieš 
bet kokius sveikinimus kovoti? Prieš 
sveikinimus laiškais, prieš sveikinimus žo
džiu ir t.t.? Gaidys ir tas sveikina auštan
čią dieną, o mes turėtume savų pažįstamų, 
savų artimųjų nebesveikinti! Susidarytų 
„graži" padėtis: vaikai nebesveikina tėvų 
vardadienio ar gimimo dienos proga, pa
mirštama motina motinos dienoje, nebepri 
simenami broliai, seserys, draugai, bičiu
liai, pažįstami besiruošiant sėstis prie ka
lėdinio ar velykinio stalo. Nebesveikinkim 
jaunavedžių, nes tai „kišimasis į asmeni
nius reikalus“, tas pats gi būtų ir užuojau 
tą reiškiant. Tad laikykim burną užčiaupę, 
nes iš to irgi „naudos“ nėra. Pamirškim, 
kad Lietuvoje praeivis kiekvieną dirbantį 
sutrukdydavo linkėjimu: „Padėk, Dieve!“ 
Ką gi, buvom atsilikę, — aušinom burną 
be „naudos ir prasmės“, ne taip, kaip tie 
minimi „pavieniai asmenys privačiuose po 
kalbiuose“, kurie, greičiausia, ją tik prave 
ria kalorijom imti ir sunkiai slenkančiam 
maistui nuskalauti.

Žinoma, būtų gražu, jei mes visad svėi- 
kintumėš laiškais.' Bet ar visi surandame 
tam laiko? O sveikinant švenčių proga iš 
karto dešimtį laiškų parašyti būtų sunkus 
darbas, be to, su atsakymais į laiškus esa
me dažniausia atsilikę. Tad atvirukas čia 
puikiausia išeitis. Gavėjas ir paprastą at
viruką sulaukęs jaučiasi esąs nepamirštas, 
žino, kad dar yra pasaulyje žmonių, kurie 
apie jį galvoja, jam gero linki. Dažnai po 
tokio sveikinimo vėl pradedami laiškai ra
šyti, vėl sustiprinami benutrūkstantieji ry
šiai. O kiek džiaugsmo suteikia toks svei
kinimas gyvenančiam kokiam nors pasau
lio užkampyje tautiečiui, seneliui ar ligo
niui tremtiniui!

Štai ir sveikinimų nauda. Jais palaiko
me ryšius vieni su kitais, jais išreiškiame 
priklausomumą vienai šeimai, vienai tau
tai. Aišku, yra dar daug ir kitų ryšių, bet 
nors atvirukiniai sveikinimai būtų ir men
kas siūlelis, vis tiek nederėtų jį mums pa
tiems kirpti.

Raginti lietuvius taupumo sumetimais 
vienas kito nebesveikinti tai beveik nusi
kaltimas. Didelių taupytojų, vadinamųjų 
„nagų" ir „titnagų“, turime pakankamai, 
bet ne jie aukoja gimnazijos išlaikymui, 
ne jie prenumeruoja lietuvišką spaudą ir, 
greičiausia, jie visi jau priklauso grupei, 
kovojančiai su atvirukiniais sveikinimais, 
tuo dar sutaupydami porą šilingų. Kaip 
tik reikia .raginti tautiečius daugiau savo 
tarpe bendradarbiauti, vienas kito nepa
miršti, vienas kitą sveikinti. Tegu jie 
įpranta pinigus ne nagu prispaudę laikyti, 
bet išleisti tokiems reikalams, kurie jiems 
duoda malonumo, kurie kitiems bent dva
sinio sustiprinimo atneša. Nuo taip išlei-

ir senų 
pasvei-

spausdi-

BELGIJA
šeimos židinį, manau, yra pasiryžę jį kū
renti ir tikisi sugebėsią tai padaryti. Teore . 
tiškas galvojimas, jog kartais gali kokia 
kliūtis tą darbą sutrukdyti, tai per toli ei
nantis spėliojimas, smulkmeniškumas, o 
gal būt mokslininkiškas tikslingumas. Ta
čiau gyvenimas į išimtis nekreipia dėme
sio: jos paliekamos daugumai pamokyti, 
pagąsdinti ar duoti medžiagos anekdotams.

Greičiausia atspėsiu sakydamas ,kad 
mielas Dr. K.V. mane lyg ir „apgavo“. Ji
sai, nenorėdamas pats ilgesnio straipsnio 
apie Sveikinimų reikalingumą ir naudą ra
šyti, sugalvojo, keliais sakiniais visa tai pa
smerkti, tikėdamasis, jog vis atsiras vienas 
kitas, kas jo įsitikinimus parems ir pla
čiau tą reikalą išdėstys. Taigi jaučiuosi šį 
kartą tapęs jo „auka“. Pykti už tai nema
nau, nes jau nuo senų senovės sakoma: 
„Būkite gudrūs, kaip žalčiai“... Baigdamas 
linkiu Proto mankštos skyriui sėkmės ir 
gausaus tautiečių nuomonių pasisakymų, 
diskusijų, neturėti baimės „kitaip“ pasam
protauti ir išdrįsti į kiekvieną problemą 
pažiūrėti iš įvairių taškų, iš įvairių pusių.

L. Stelmokas

(E) Apie 300 lietuvių. Jau virš dešimt 
metų Belgijos anglių kasyklose^ir metalo 
fabrikuose dirba nemaža lietuvių (jų skai
čius pradžioje siekė iki dviejų tūkstančių). 
Emigracija į JAV žymiai palietė tautiečių 
eiles, tačiau šiuo metu Belgijos ir Olandi
jos kraštuose dar skaitoma virš 300 lietu
vių.

Ieškodami duonos kąsnio sunkiame dar 
be, mūsų tautiečiai ir čia neatsilieka nuo 
visuomeninio susibūrimo. Kiekvienais me
tais suruošiama keletas mums brangių die
nų paminėjimų, kaip Vasario 16-ji, Tautos 
šventė, Kariuomenės šventė. Susitelkiama 
jaukiai pagerbti Motinos dieną, bei praleis 
ti metines šventes. Veikia gana turtinga 
lietuviškos spaudos biblioteka, vadovauja
ma p. M. Bružienės, Lietuvių kapeliono 
kun. J. Dėdino įsteigtoji Vargo mokykla 
turi keliolika vaikučių, kurių tautiniam 
išlavinimui yra atsidavusi Vienuolė bene- 
diktietė sesuo Agnietė.

(E) Druskininkuose statoma naujoviška 
purvo gydykla, viešbutis ir kino teatras^.

KOMEDIJOS BE PINIGO
tai iš Vakarų tuščiagalvių, leipstančių nuo 
maskvinio politruko batų varvalio kvapo. 
Laimei, tokių ne legionai. Ko gi trūksta 
tiems penktosios kolonos vadams Vakaruo 
se ir vadinamiesiems salioniniams komu
nistams? Laisvės ar demokratijos? Nei viė 
no, nei kito, gal tik balsuotojų už raudoną
ją diktatūrą. Kas gi tad kursto jų politinę 
aistrą? Kadaro karjera? Greičiausia, kad 
taip. Nepavydėtina, žinoma, karjera, o be 
Žukovo tankų neįmanoma net jos padaryti, 
bent artimiausiu laiku. O kolei išsipildys 
togliačių, torezų ir kitų apjakelių troški
mas, kad Azija pasistūmėtų bent iki At
lanto vandenyno, jie turi dar atlikti Krem
liaus juokdarių stažą — niekinti savo tau
tos tradicijas ir puoselėjimus, savo mąsty
tojus, kūrėjus, sociologus, savo religiją, o 
savo šiokį tokį intelektą nususinti iki Ni
kitos Cruščiovo išminties laipsnio. Dar juo
kingiau: jie turi ir turės prakeikti visus 
Kremliuje parblokštuosius, nors vakar tu
rėjo juos garbinti ir jų klausyti.-Iš anks
to gi spėlioti, kas Kremliuje yra biaurus 
partijos priešas, jiems nevalia, o ir jų pro
telis, tur būt, neišneša. Už juos galvoja 
Maskva. ■ '■ " "

Kad rusų ir pavergtųjų tautų žmonės

Jau nebe pirmą kartą Kremliaus riebiau 
šieji ir plėšriausieji mirtinai susirieja. 
Anksčiau jie piaudavosi dėl valdžios ar dėl 
greitesnio masių sūbolševikinimo ir pasau
lio užkariavimo metodų. Šiandien'jau atsi
gręžė lazdos antrasis galas — Maskvos ga 
lingieji pasirengę perkrimsti viens kito 
gerkles dėl nepasisekimų. Nors oficialiai 
kalbama apie opozicijos antipartinę veiklą, 
sabotažą, apie trukdymą siekti taikingo 
sugyvenimo su prakeiktaisiais kapitalis
tais, sukrauti kalnus mėsos ir sviesto, o pie 
ną paleisti upėmis, tikroji susikibimo prie
žastis glūdi maskolinio komunizmo teori
jos ir praktikos bankrote. Šūkaujama apie 
milžinišką industriją ir naujų plėšinių plo 
tus, o skurdas tas pats, o nepatenkintos 
liaudies tylus keiksmas nerimsta, o laisvės 
vėjas iš Vakarų svaigina jaunimo- ir švie
suolių galvas. Melas apie laimingą gyveni
mą, atseit, jau apkartino širdis. Be to, gink 
lavimosi lenktynės su Amerika' sovietams 
darosi jau nebepakeliamos. Vadinasi, rei
kalingas koks nors receptas ir partiečių 
kailiui išsaugoti ir burnojantiems apra
minti.

Įvyko paprastai. Cshruščiovo girti išsi
šokimai ir migloti atkutimo projektai ne- - ,
įtikino užkietėjusių bolševikų, sėdinčių mitinguose reikalauja bausmės‘išėjusiems 
kompartijos CK prezidiume. Jie pasiūlė iš apyvartos budeliams, visiškai supranta- 
jam pasitraukti, ir jų buvo dauguma, bet,ma- Jie mielai balsuotų ir 'už 'vigo Krem- 
Chruščiovas ne jų buvo išrinktas, todėl ne liaus kolektyvo sūpyškinimą, jei tik tokio 
sutiko ir delsė, iki susirinko CK plenumas.
Tad sviesto pažadai paėmė viršų, ir Chruš
čiovas išsilaikė, o Molotovas ir kompanija 
griuvo. Prakišusieji dabar drabstomi pur
vais ir be pasigailėjimo smerkiami, o ypač 
maršalo Žukovo, kurs irgi minta ne para
ku, o mėsa.

Pasirodo, kad toks Tito seniai jau numa 
tė tą rūgimą. Jis ir buvo ta pirmoji pelė, 
pasprukusi iš braškančio laivo, o šiandien 
ramiai sau besitvarkanti kaip patinka ir 
sektantiškai aiškinanti marksizmą - leni
nizmą. Kikena į saują ir Gomulka, tik jam 
pavojinga balsiai nusikvatoti, nes Maskvos 
divizijos čia pat gadina orą, nepritekliai 
verčia laikytis ruso skverno, o Vakarai — 
už storos geležinės uždangos. Tolimasis ir 
pakankamai nepriklausomas Mao Tse Tun- 
gas lyg ir suabejojo dėl marksizmo - leni
nizmo mokslo neklaidingumo, bet pats iš
sigando savo šyptelėjusios tautos ir vėl už
simovė geležinę pirštinę, nes kas gi nori bū 
ti prieš laiką paskerstas!

Mes galėtume gardžiai pasijuokti iš visų 
tų komedijų, jei mūsų tėvynė nebūtų oku
puota tų pačių plėšriausiųjų, čiulpiančių 
mūsų tautos syvus. Tačiau iš ko mes, lie
tuviai, galime laisvai ir gardžiai pasijuokti,

balsavimo kas nors pareikalautų. Aišku, 
ir kiekvienas mūsų pakeltų abi rankas.

Juokingiausias tad lieka kalbamųjų ko
munistų vaidmuo. Čia akliausias paklusnu
mas tėvui, mokytojui ir saulei Stalinui, čia 
besąlyginis pritarimas jo asistentui, 'kad 
tas mokytojas buvęs ir neišmanėlis ir ^1- 
dikas. Čia Berija šnipas ir šuo, č-:a Molo
tovas, Malenkovas, KaganoviA'us ir Šepi- 
lovas svoločiai, čia ryt, žiūrėk, rasit... Ni
kita, jei kas nors plėšresnis pasieks jo 
gerklę. Kaip tad? O, togliačiai dėl to gal
vos nesuka. Jei kremliškasis CK. nutars, 
kad storulis sviesto gamintojas buvo pasku 
čiausias niekšas ir bukaprotis, jie klusniai 
tokiam žygiui pritars, net ekstra telegramo 
mis. Ką gi, geros akys dūmų nebijo. O lie
žuvis? O liežuvis kaip papūgos, tik „Mūd- 
raja partija bolševikov" ir daugiau nieko. 
Tikrai, komedijos be pinigo.

L. Stasiukas

(E) Marcinkevičius laimėjo premiją. Vi
sasąjunginiame literatūros konkurse, kuria 
me galėjo dalyvauti tik jaunesnieji auto
riai iki 35 metų amžiaus, J. Marcinkevi
čius laimėjo antrąją poezijos premiją (už 
poemą „Dvidešimtas pavasaris“).
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Tautos šventės minėjimas įvyks Parapi

jos salėje, 345a, Victoria Park Rd., šešta
dienį, rugsėjo 7 d., punktualiai 7.30 vai. 
vakare.

Minėjimą rengia D. Britanijos Krašto 
Valdyba.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., suma ir pa
mokslas Lietuvių Bažnyčioje.

PLB KONFERENCIJA
Rugsėjo 13-15 dienomis Romoje įvyksta 

Europos Lietuvių*Bendruomenių Pirminin 
kų metinis suvažiavimas. Dienotvarkėje 
numatyta kraštų pirmininkų pranešimai, 
lietuvybės išlaikymo reikalai, „Europos 
Lietuvis“, Pasaulio Lietuvių Seimas, Sovie 
tinės repatriacijos akcija, darbų planas, 
rinkimai ir kt. Suvažiavimo dalyviams yra 
numatyta audiencija pas popiežių, priėmi
mai ir kt.

Dalyvaus pirmininkai is šių bendruome
nių: Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Aus
trijos, Vokietijos ir D. Britanijos.

SKAUTŲ PADĖKA LONDONO 
LIETUVIAMS

Malonūs Londono Lietuviai,
Visų Vokietijos lietuvių skautu .vardu, 

dalyvavusių Jubiliejinėje Jamboree ip Ro- 
vermoot Sutton Coldfielde, noriu širdingai 
padėkoti visiems Londono lietuviams, ku
rie maloniai pas save priėmė po Jambo
ree's vienai savaitei lietuvius skautus iš 
Vokietijos. Ypatinga padėka tenka kun. 
Daukniui ir Lietuvių Namams.

Mielai visuomet prisiminsime Jūsų lietu 
višką svetingumą ir globą, nes esu tikras, 
kad kiekvienam iš mūsų tai sudarė nepa
mirštamą įspūdį.

Čia dar noriu paminėti ir tą paramą, ku 
ri mums buvo suteikta vykstant į Jambo
ree ar tai eksponatais, ar tai kitokiu būdu.

Reprezentacinio lietuvių skautų vieneto 
M Vokietijos vardu vyr. si. K. Dikšaitis.

. KNYGOS JAUNIMUI
Nors mūsų leidyklos maža beišleidžia lie 

tuviškų knygų jaunimui, bet rašytojai dar 
teberašo ir turi jau parašę tokio pobūdžio 
knygų.

Turėdama galvoje tą padėtį su nekokia 
išeitim, Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
Londone vadovybė užsimojo taip pat ban
dyti kas metai išleisti po porą trejetą kny
gų priaugančiai ai kartai. Tokios knygos 
žadamos leisti šalia Nidos Knygų Klubo. 
Jos gal bus išleidžiamos neprabangiai, 
bet .svarbiausia, pakankamai dailiai ir ne 
brangiai.

Šiuo metu ruošiamas tokios serijos pla
nas. ■

TAUTIETIS, KURIS GYVENA 
REALYBĖJE

Nidos Knygų Klubo leidžiamosios kny
gos nariams atiduodamos itin pigia kaina, 
kad tik tautiečiai skaitytų lietuviškai ir 
išliktų lietuviais, kad tik nesusmukdytume 
savo kultūros.

Šia proga reikia pažymėti ,kad turime 
retų auksinių išimčių, kurios rodo,, kaip 
realiai ir stipriai kai kurie mūsų tautie
čiai brangina visa tai. Štai D. Britanijoje 
gyvenąs tautietis P. Ivanauskas, šiaip pla
čiai jau žinomas savo atvira širdimi vis
kam, kas lietuviška, už įrištas Nidos K. K. 
knygas jau nuo Nr. 9 moka ne po 6, bet po 
10 šil. (už Nr. 12 yra sumokėjęs 20 šil.). 
Ūž> sekantį tą storąjį leidinį jis atsiuntė 
net 30 šilingų!

PAVYZDINGAS PRENUMERATORIUS
Didž. Britanijos lietuvis Jonas Kovoliū- 

nas atsiuntė „Europos Lietuvio“ prenume
ratą jau už 1958 metus!

LIETUVIŲ SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO SUSIRINKIMAS

1957 metų rugsėjo 8 d., 4 vai. p.p„ šau
kiamas visuotinis minėtojo klubo narių ir 
lietuviškosios bendruomenės Londone su
sirinkimas Klubo patalpose (Parapijos sa
lėje) ,345, Victoria Park Rd., E.9.

To klubo patikėtiniai (trustees) kviečia 
visus lietuvius atsilankyti j minėtąjį susi
rinkimą, nes tas susirinkimas bus labai 
svarbus. Jame bus sprendžiami visi klubo 
negalavimai, kaip tai jo ateitis, gyvavimas 
ir veikla. Tam reikalinga nauja ir energin
ga klubo vadovybė, kad ji išsaugotų patal
pas nuo pardavimo ir vestų klubą pagal 
klubo narių pageidavimus bei visuomenės 
reikalavimus.

To klubo patalpos Londono lietuviškai 
veiklai yra labai brangios. Netekus jų, lie 
tuviška veikla rytiniame Londone turėtų 
visiškai mirti, nes nebebūtų kur susirinkti 
ii* ką nors daryti. Tad visų lietuvių parei
ga tas klubo patalpas išlaikyti visomis iš
galėmis.

SKELBIMAS
TIK VIENAS MAŽAS PAVYZDYS

Vienas tautietis atsiuntė supirkęs ketu
rioms suknelėms medžiagas, prašydamas 
persiųsti pagal jo nurodytą adresą Lietu
von. Prie medžiagų jis prijungė sąskaitas. 
Už medžiagas jis sumokėjo 11 svarų. Ap
mokėjus muitą (pagal jo pristatytas sąs
kaitas) ir persiuntimo išlaidas tas siunti
nys jam kaštuos apie 20 svarų. Jei tas tau
tietis būtų kreipęsis į Tazab bendrovę, 
toks pat kiekis medžiagų ir, svarbiausia, 
geresnės kokybės 4 suknelėms jam būtų 
kaštavę su visomis išlaidoms 14 sv. ir 6 ši
lingai. Tokių pavyzdžių yra šimtai.

Todėl tie, kuriems reikia siųsti, pirmoje 
eilėje pasiteiraukite kainų ir paprašykite 
pavyzdžių, parašydami Tazab, 1, Ladbroke 
Gardens, London, W.ll.

M. BAJORINAS VYKSTA Į ITALIJĄ
Europos LB pirmininkų suvažiavime Ro 

moję Didž. Britanijai atstovaus Krašto V- 
bos pirmininkas M. Bajorinas. Kaip sve
čias suvažiavime dalyvaus taip pat iš D. 
Britanijos A. Žukauskas iš Lietuvių So
dybos, kuris tuo laiku atostogauja. M. Ba 
jorinas su šeima ir A. Žukauskas išvyksta 
į Italiją rugsėjo 8 d. ir išbus tris savaites.

NAUJAS PAVYZDYS
Paskutiniu metu „Europos Lietuvio“ 

prenumeratą už 1958 metus apsimokėjo 
dar L. Pernavas iš Oldhamo.

LIETUVIŠKI DIGESTAI 'BUS 
PRADĖTI LEISTI

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės Londo
ne vadovybė nusprendė, šalia dabartinių 
Nidos Knygų Klubo knygų, leisti dar ir lie 
tuviškas spaudos apžvalgas — rinktines 
Vakaruose plačiai praktikuojamų digestų 
pavyzdžiu.

Aišku, kad į tas rinktines apžvalgas tu
rės pakliūti iš mūsų spaudos pasaulyje at 
renkamoji pati gražiausia ir įdomiausia 
lituanistinė medžiaga, nes jų pats pirminis 
ir esminis tikslas kaip tik bus duoti pla- 
tiesiems skaitytojų sluoksniams labai pri
einamomis kainomis ir būdais pažinti visa, 
kuo remiasi ir reiškiasi spausdintuose pus 
lapiuose lietuvybė ir jos stiprybė. Šalia to 
žada dar būti palaipsniui įvedama ir kitų 
įdomybių akiračiui plėsti. Bėda, kad ligi 
šiol Londone nebuvo sukaupta visa lietu
viškoji periodika.

Šiuo metu organizuojamas tas kaupi
mas, ir tada jau bus galima išeiti su pir
maisiais rinktinės numeriais.

Tos rinktinės žada būti leidžiamos maž
daug kas trys mėnesiai vienas numeris. Jų 
kaina bus labai prieinama visiems.

NE 10 ŠIL., BET 10 SVARŲ
„Europos Lietuvio“ Nr. 33 įsiterpė nema 

loni klaida. Buvo paskelbta, kad Prestono 
skyrius suaukojo 10 šil., o ne 10 svarų.

Skautų Vadovybė atsiprašo Prestono sky 
riaus Valdybą ir narius už šį nemalonų 
įvykį ir užtikrina, jog tai įvyko be blogos 
valios.

ps. J .Alkis, Rajono Vadeiva
MICKEVIČIAUS VARDO DRAUGIJA

Žingsnis stiprinti dviejų tautybių 
kultūriniams ryšiams

Jau ilgesnis laikas Londone buvo taria
masi lietuvių ir lenkų egzilų kultūrinio 
bendradarbiavimo reikalu. Tų pasitarimų 
išvadoje įsteigta „Lietuvių-Lenkų Adomo 
Mickevičiaus Vardo Draugija Didžiojoje 
Britanijoje“.

Draugijos steigėjai, susirinkę liepos 11 
d. Lietuvių Namų Londone patalpose, galu 
tinai priėmė jos įstatus pagal kuriuos nau 
josios organizacijos tikslais laikoma už
mezgimas tarpusavio santykių tarp lietu
vių ir lenkų egzilų D. Britanijoje, ir pabrė 
žiama, kad kultūriniai abiejų tautų turtai 
yra toji vertybė, kuri turi būti abiejų pu
sių galimai geriau pažinta.

Kultūrinių ryšių užmezgimą ir stiprini
mą iškelia ir priimatasis nutarimas organi 
zuoti viešus pasirodymus, kurie įgalintų 
abi puses supažindinti viena kitą su savų
jų tautų kultūriniais ir meno laimėjimais, 
taip pat rengti draugijinius pobūvius ir 
tarpininkauti mezgant santykius tarp gimi 
ningų abiejų tautinių grupių organizacijų.

Draugijos nariu gali būti kiekvienas as
muo .kuris sutinka aktyviai bendradar
biauti jos' veikloje. Naują narį priima D- 
jos valdyba, dviems nariams rekomenda
vus.

Draugijos valdybą sudaro 6 asmenys — 
po tris iš kiekvienos tautinės grupės. Pir
mininkas ir sekretorius renkami pakaito
mis vieneriems metams iš kitos tautinės 
grupės. Visuotiniuose susirinkimuose kiek 
viena tautinė grupė teturi vieno balso tei
sę, vis tiek ,kiek susirinkime dalyvautų ku 
rios pusės narių.

Kaip pagrindas šią draugiją steigiant bu 
vo priimti šitokie steigėjų pareiškimai:

1. nepalaužiamas ir vienodas nusistaty
mas prieš abu kraštus okupavusią Sov. Są 
jungą ir ryžtinga valia vykdyti suderintą/ 
akciją lietuvių, lenkų ir visų kitų paverg 
tųjų tautų visiškai nepriklausomybei at
gauti ir 2) supratimas, kad ligšiolinė abie
jų tautinių grupių emigracijoje bendradar 
biavimo stoka trukdo vykdyti tą akciją.

Išrinkta laikinoji valdyba. Burtų keliu 
pasiskirsčius pareigomis, pirmininkas yra 
H. Zabielski (47, Rutland Gate, London, 
S.W.7), sekretorius R. Baublys (55, Ring- 
mer Ave, London, S.W.6.).

NORTHAMPTONAS
Paminklai žuvusiems tautiečiams

Susisiekimo nelaimėse jau seniai yra žu 
vę du buvusieji DBLS Northamptono sky
riaus nariai — Ričardas Liubertas ir Sta
sys Niemčiauskas. Pirmojo čia yra brolis, 
kuris, kaip teko patirti, dabar stato žuvu 
siajam paminklą. Niemčiauskas neturi jo
kių artimųjų. Dabar skyrius pavedė valdy 
bai pasirūpinti, kad ir Niemčiausko kapas 
būtų atžymėtas bent kukliu paminklu (jo 
kapas yra už 5-6 mylių nuo Peterborough 
— Thorney kaimo kapinėse). Jo yra ma
žas palikimas, kuris bus tam reikalui pa
naudotas, bet vien tai neužteks. Skyrius 
yra mažas ir pats vienas negalės atlikti 
tos pareigos .todėl šia proga kreipiasi į ki
tus šio krašto bendralikimius tautiečius pa 
gal išgales paremti aukomis (skyriaus val
dybos adresas: 8, Rosgill Place, Broad
mead Ave., Northampton).

Malonu čia paminėti, kad buvęs tos ko
lonijos narys V. Paliulionis, išgirdęs su
manymą nepalikti nelaimingo tautiečio ka 
po tūštauti, tuojau parodė brolišką pavyz
di ir atsiuntė 1 svaro auką.

NOTTINGHAMAS
A.A. VLADAS MIŠKINIS

Rugpjūčio 18 d. staigiai mirė nuoširdus 
ir susipratęs lietuvis a.a. Vladas Miškinis, 
kurio gyvenimo kelias buvo sunkus ir kie
tas.

Karų žymės buvo įspaustos jo širdies 
gelmėse, nes ir gimė ir mirė tremtyje. ’Ve
liamės tėvai Didžiojo Karo metu buvo per 
sikėlę į Rusiją, kur Dniepro Petrovske 
1914 m. ir gimė Vladas. Į Lietuvą kartu su 
tėvais grįžo būdamas 5 metų amžiaus. Sto 
jęs {“Lietuvos kariuomenę, tarnavo aviaci 
joje: buvo aviacijos puskarininkis ir pilo
tas intruktorius. 1935 m. buvo sunkiai su
žeistas lėktuvo avarijoje. Truputį apsigy- 
dęs sužalotą koją, atsidūrė Vokietijoje, kur 
iškentėjo net tris sunkias operacijas. Gu
lėdamas ligoninėje, pergyveno savo šeimos 
dramą, ir tolimesniam laikui pasiliko vie
nas.

Gyvendamas Nottinghame, visa širdimi 
sekė lietuvių veiklą, dalyvaudamas susi
rinkimuose, minėjimuose ir palaikydamas 
savo aukomis tautines institucijas. Nelau
kė, kol kas ateis prašyti aukų, — pats ieš
kojo aukų rinkėjų, kad vieną kitą svarą pa 
aukotų svarbiems reikalams.

Neturėdamas savo šeimos, džiaugėsi bū
vėdamas kitų šeimų tarpe, niekad nepa
miršdamas vaikų. Juos mylėjo, globojo, do 
vanomis apdalydavo.

Palaidotas rugpiūčio 24 d. Nottinghamo 
kapinėse, palydėtas tikrai gausaus būrio 
bičiulių ir artimųjų. Kapinėse su juo atsi
sveikino kun. kapelionas, DBLS vietinio 
skyr. pirm. K. Bivainis ir jo darbovietės 
bendradarbis — ukrainietis?

Netrukus a.a. Vlado kapą dengė žydin
čių gėlių vainikai.
Laukiame atsilankant!

Rugsėjo 7 ir 8 d. Nottinghamo lietuviai 
laukia ko gausiausiai atvykstančių tautie
čių iš artimų ir tolimų vietovių. Bus pro
ga pasižmonėti, pasimatyti .dainų pasiklau 
syti ir mintimis nuskristi į kenčiančią Lie 
tuvą.

Šventės programa: rugsėjo 7 d., šeštadie 
nį, 6 v.v. Sycamore mokyklos salėje iškil
mingas posėdis, paskaita ir Škotijos lietu
vių šv. Cecilijos choro koncertas ir tauti
niai šokiai.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d„ 12.30 vai., St. 
Patrick's bažnyčioje (London Rd.) — pa
maldos. Jų metu giedos gausus šv. Cecili
jos choras.

Iki pasimatymo Nottinghame!
Rengėjai

BOLTONAS
Minėjimas Boltone

Rugsėjo 14 d. DBLS Boltono skyrius 
pirmą kartą per savo septynerius gyvavi
mo metus rengia Rugsėjo 8 ,— Tautos 
Šventės minėjimą.

Minėjimas įvyks Spinners Hall, 77, St. 
George's Rd., Bolton. Pradžia 6 vai. Po 
trumpos paskaitos pirmą kartą Boltone 
pasirodys Bradfordo Atžalyno ansamblis 
su savo europietiškąją ir Havajų muzika.

Bus turtingas bufetas su užkandžiais. 
Pabaiga 11 vai. 45 min. . ..

Maloniai kviečiame tolimas ir artimas 
lietuvių kolonijas atsilankyti į šį minėji
mą ir šokius.

Boltono skyr. Valdyba i ’
WOLVERHAMPTON AS
Tautos šventės Minėjimas'

Rugsėjo 14 d„ 18 vai., DBLS Wolver- 
hamptono skyrius rengia Rugsėjo 8 — Tau 
tos šventės — minėjimą George Kotelyje, 
Staford Street.

Paskaitėlę apsiėmė paruošti kapelionas 
kun. P. Dauknys, MIC. Po paskaitėlės sky 
riaus vaikučiai pasirodys su eilėraščiais 
ir muzikiniais sugebėjimais.

Po programos bus šokiai ir žaidimai iki 
vidurnakčio.

Veiks bufetas ir loterija! Gros džiazas.
Maloniai kviečiame atsilankyti visus ko

lonijos gyventojus su šeimomis ir artimai
siais. Laukiame taip pat atsilankant sve- 
,čių iš kamyninių skyrių.

Skyriaus Valdyba• • • . . 1 r

VOKIETIJA >
SKELBIMAS

VOKIETIJOJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ
DĖMESIUI

Karts nuo karto ir Vokietijoje gyvenan 
tieji lietuviai nori pasiųsti savo artimie
siems siuntinėlius Lietuvon. Visus, turin
čius tuo klausimu reikalų, prašome lietu
viškai parašyti šiuo adresu: 1, Ladbroke 
Gardens, London W.ll., Tazab.

Palengvinimas yra tas, kad už siuntinė
lius sumokėti galima Vokietijos bankuose.

Pageidaujantiems siunčiami nemokamai 
liustruoti lietuvių kalboje kainoraščiai ir 
iki 150 medžiagų pavyzdėlių.

Rašykite: Tazab, 1, Ladbroke Gardens, 
London W.ll.

Rendsburg
Sulaukęs 70 metų amžiaus, nelauktai mi 

rė aktyvus apylinkės narys, Nepriklauso
moj Lietuvoj Šiauliuose ir visoj apskrity
je plačiai žinomas prekybininkas Kar. 
Kaminskas. Palaidotas rugpiūčio 19 d. Ve
lionis buvo visų mėgiamas ir gerbiamas, 
tad ir paskutinėn kelionėn jį palydėjo gau 
sus lietuvių, latvių bei vokiečių būrys. Li
kimo buvo skirta, kad paskutines gyveni
mo savaites velionis galėjo kartu praleisti 
su dukteria p. Kaminskaite-Tarvydiene, 
kuri yra atvykusi iš Kanados savo tėvelių 
aplankyti.
Hamburg

Naujas lietuvis medicinos daktaras, Ste
pas Jodelis, gim. 1919.IIĮ.22 d„ šiemet lie
pos mėnesį baigė medicinos studijas, ir už 
mokslinį darbą „Zur Chemotherapie dės 
Krebses" Hamburgo Universitetas suteikė 
jam daktaro laipsnį. Naujas daktaras bai
gė gimnaziją 1937 m. Kybartuose, Vytauto 
Didžiojo Universitete studijavo biologiją, 
o vėliau mediciną. 1945-1948 m. tęsė medi
cinos studijas Hamburgo Universitete, 
1949 metais, pagautas emigracijos bangos, 
išvyko į JAV, kur dirbo įvairius darbus, 
taupydamas pinigus studijoms. 1955 me
tais grįžo į Vokietiją baigti studijų. Ham
burge 1956.XII.4 d. išlaikė medicinos moks 
lų vokiečių valstybinius egzaminus.

Dr. Stepas Jodelis rugpiūčio 1 d. laivu 
išplaukė su šeima į JAV, kur gavo vienoje 
Providence miesto ligoninėje darbą.

Per paskutiniuosius dvejus metus Dr. S. 
Jodelis reiškėsi Hamburgo lietuvių visuo
meniškoje veikloje, įvairių švenčių metu 
laikydamas paskaitas ir rūpindamasis jų 
sunkia materialine padėtimi. Visi vietos 
lietuviai mielam daktarui yra dėkingi už 
jo paslaugas, optimistišką nuotaiką ir pa
žadus nepamiršti jų.
šiaurės Vokietija

Paskutiniu laiku daugelis vyresniojo am 
žiaus lietuvių miršta. Štai Martynas Kize- 
lavičius iš Alytaus, (Neustadt-Holst.), K. 
Kaminskas iš Šiaulių (Rendsburge), Ona 
Žiobrytė-Jurgaitienė iš Klaipėdos (Schles- 
wige), Karolis Paliokas iš Suvalkijos (Vo- 
gelsange), inž. Funkas iš Kauno (Pinne- 
berge).
Luebeck

Labai sunkiai serga Teodoras Daukšas. 
Šiemet turėjo sunkią plaučių operaciją, po 
kurios dar negali atsigauti. Jis yra laimin
gas kiekvieno tautiečio apsilankymo. Dė
kingas jis yra už savo prietelių, pažįstamų, 
draugų, žmonos ir dukrelių laiškus iš Ame 
rikos. Jo adresas: Teodoras Daukšas, (24) 
Luebeck, Ost-Krankenhaus, Haus 28 B, 
Germany.
Seedorf

Panaikinama tremtinių stovykla. Visi pa 
bėgėliai keliasi į kitas vietas: Goettingeną, 
Braunschweigą, Friedrichsfeldą, Oldenbur- 
gą. Visi lietuviai, neturį vokiečių piliety
bės, persikėlė į Wehnen lietuvių koloniją. 
Čia persikėlė Antanas Vitkus, Stasys ir E. 
Pikeliai, Grigaliūnienė Olga su vaikučiais: 
Zita, Marija, Birute, Jonu ir Petru-Povilu.
Hamburg

Daugelis lietuvių keliasi į naujus butus, 
kuriuos stato įvairios statybų bendrovės, 
apgyvendindamos kiekviename naujai pa
statytame name po porą pabėgėlių šeimų. 
Tokia sistema mūsų tautiečiai išsklaidomi 
svetimųjų tarpe. Lietuvių tarpe kyla neri
mas dėl ateities lietuviškosios veiklos.

Mūsų vaikai turėjo galimybės praleisti 
vasaros atostogas vieni Šveicarijoje vasa
ros lietuvių vaikų stovykloje, o kiti Itali
joje Tėvų Saleziečių lietuviškoje vaikų ko
lonijoje. Vaikai sugrįžo sveiki, fiziškai su
stiprėję, dvasiškai atsigavę, gerokai pagi
linę lietuvių kalbos žinojimą, išmokę dau
gelį lietuviškų giesmių ir dainų. Visi su di
deliu dėkingumu mini savo stovyklos vado 
vus ir kitus geradarius! r

Paskutiniu laiku aplankė mus svečiai 
kun. Vladas Mažrimas iš Floridos, kun. K. 
Kuzminskas iš Haag, Vincas Zokas iš Ang
lijos.

DBLS CENTRINIO IŽDO APYSKAITA 
už 1957 m.; nuo sausio 1 d. ligi rugsėjo 1d. 
PAJAMOS:

Skyrių įnašai į Centrinį Iždą:
1. Bolton skyrius — 10.10.0;
2. Birmingham sk. — 10.10.0;
3. Buxton sk. — 4.0.0;
4. Buckminster sk. — 7.8.9;
5. Bradford sk. — 0.0.0;
6. Coventry sk. — 0.0.0;
7. Corby sk. — 10.1.8;
8. Derby sk. — 0.0.0;
9. Edinburgh sk. — 0.0.0;
10. Flackwell Heath sk. —■ 10.10.0;
11. Gloucester sk. — 0.0.0;
12. .Gt. Horton sk. — 0.0.0;
13. Halifax sk. — 0.0.0;
14. Huddersfield sk. — 0.0.0;
16. Londono Centrinis sk. — 55.0.9;
17. Londono ks. — 0.0.0;
18. Lęigh sk. — 7.17.6;
15. Kettering sk. — 10.10.0;
19. Leicester sk. — 0.0.0;
20. Leeds sk. — 0.0.0;
21. Lincoln sk. — 0.0.0;
22. Mansfield sk. — 6.15.0;
23. Manchester sk. — 0.0.0;
24. Northampton sk. — 8.1.2;
25. Nottingham sk. — 0.0.0;-
26. Preston sk. — 3.1.6;
27. Rochdale sk. — 0.0.0;
28. Stroud sk. — 3.0.0;
29. Shefield sk. — 7.10.0;.
30. Stoke-on-Trent sk. — 0.0.0;
31. Tadcaster Sk. — 0.0.0;
32. Wolverhampton sk. — 0.0.0.

Viso įnašų 154.17.1.
Aukos ir kt. pajamos 18.1.11.

Viso pajamų 172.19.0
Pastaba: Flackwell Heath skyrius yra 

įmokėjęs 5.5.0 kaip įnašą už 1958 metus. 
IŠLAIDOS:

1. Lietuvių atsovavimas: Vasario 16 pro 
ga priėmimas L. Namuose — 30.1.0; Jam
boree Fondui — 10.0.0.

2. Lietuvybės išlaikymas: DBLS knygy
nui 50.0.0; Corby vargo mokyklai — 5.0.0.

3. Administracinės išlaidos: Paštas, spau 
da, raštinės reikmens — 26.3.10; S-gos Vai 
dybos, Tarybos ir Rev. Komisijos kelionių 
išlaidos —■ 10.3.0; Suvažiavimo išlaidos — 
26.5.6; Sąjungos reprezentacija — 24.17.2.

4. Kitos išlaidos: parama skyriams — 
5.1.6; magnetinės juostos — 13.5.0; sąskai
tos atitaisymas — 0.12.11; Kryžiaus atvir
laiškio sp. — 13.15.7.

Viso išlaidų 215.5.6.
Kaip matome, išlaidų yra padaryta apie 

40 sv. daugiau, negu gauta pajamų. Dau
guma skyrių ligi šiol dar nėra savo įnašu 
prisiuntė. Todėl reikia tikėtis, kad artimoj 
ateity šis mažas deficitas bus išlygintas. 
Bet, kol to pasieksime, reiks išlaidas da
ryti su dideliu atsargumu, atsižvelgiant į 
gaunamąsias pajamas.

Ypatingai didelį rūpestį kelia mūsų var
go mokyklų reikalai. Mokyklas turime 
Manchesteryje, Bradforde ir Corby. Prasi
dedant mokslo metams, reikia vadovėlių, 
suolų ir kitokiems reikalams paramos. Pla 
nuojama taip pat pradėti burti ir paaugės 
nius jaunuolius. Jiems taip pat reiks fi
nansinės paramos. Pagaliau reikia lankyti 
ir Sąjungos skyrius, jei finansinė padėtis 
leis tai padaryti. Atsirastų ir daugiau rei
kalų, kuriuos reiktų atlikti ir kurie yra 
įrašyti į DBLS sąmatą 1957 metams, bet 
visa tai priklauso nuo DBLS narių ir DB 
LS rėmėjų dosnumo, kaip galima greičiau 
sumokant nario mokestį, kuris yra visos 
mūsų veiklos pagrindas.

Skelbdama šią apyskaitą DBLS skyrių 
valdybų, DBLS narių ir visos lietuviškos 
visuomenės dėmesiui, Sąjungos Valdyba 
kviečia tautiečius atkreipti dėmesį į ne
atidėliotiną reikalą telkti lėšas, kad užsi
brėžtieji šiems metarps darbai laiku būtų 
įvykdyti. Tikimasi, kad skyrių valdybos 
pradės energingą akciją rinkti nario mo
kesčiams, o nariai prašomi surasti keletą 
grašių lietuviškam „Income Taxui".

8, Nenortas, DBLS Iždininkas

Povilas
Abelkis
Rugpjūčio 6 d. Amerikoje mirė Povilas 

Abelkis, iš profesijos mokytojas, o šalia to 
dar mėgęs plunksnos darbą, kai anuomet 
Lietuvoje, kaip žmogus, kuris ir šalia sa
vo tiesioginio darbo nori turėti pramonėlę 
(hobby), o tremties metais, kai susimaišė 
visos profesijos, jis tiesiog pasinėrė į rašto 
darbus, nors taip pat ne dėl duonos. Jam 
rašymas ir čia buvo pramonėlė.

Povilas Abelkis gimė Žemaičių Kalvari
joje 1906 m. sausio 14 d. Rašyti pradėjo 
jau 1923 m., pabendradarbiaudamas čia 
Jaunime, čia Lietuvos Aide, o tremties me 
tais Tremtyje, Naujienose, Europos Lietu
vyje ir kt.,' retkarčiais straipsniais, bet daž 
niau vis beletristikos dalykais. Pirmąją sa 
vo knygą išleido 1933 m. Tai buvo „Gyveni 
mo sūkuriuose“. Rašymui jis atiduoda vi
są laisvesnį laiką kaip tik tremties metais.
Pirmaisiais šio pokario metais Vokietijoje 
jis net įkuria savo leidyklą, kuri išleido 
eilę vertingų knygų. Duodamas per tą lei
dyklą reikštis jauniems talentams, jis tada 
išleido ir-P. Tulpės slapyvardžiu pasirašy
tas dvi savo knygas: „Kalnų dvasią“ ir 
„Tilto sargą“.

Jau gyvendamas Amerikoje, savo lėšo
mis jis išleido dar dvi stambias knygas: 
„Žemaičių krikštą“ ir „Atlaidų pavėsy“ 
(kitų leidėjų buvo išleista jo parašytoji 
Visų šv. parapijos Amerikoje istorija). Šia 
proga galėtume pasakyti, kad P. Abelkis 
tiesiog skubėjo gyventi, tai šituo skubėji
mo ženklu vadovaudamasis jis ir rašė. 
Dar rankraštyje paliko eilę darbų („Pirkti 
nukę“, „Piemenis“ ir kt,). Spaudoje išmė
tyta visa eilė trumpesnių dalykų.

Jo raštai, tiesa, nepasiekia didesnių me
no aukštybių. P. Abelkis — pasakotojas, 
kuris ne visada pajėgia sukurti gyvesnį 
žmogų ar sužavėti savo stiliumi, bet tas 
intriguojantis pasakojimas mažiau literatu 
roję išprususį skaitytoją patraukia. Jo kny 
gos turi ir tokių pasigėrėtinų savybių, ku
rių kartais pritrūksta net meniškai dides
niems rašytojams. Pirmoji tų dorybių — 
tai ėmimasis siužetų iš Lietuvos gyvenimo 
(gal čia išimtį sudarys dar nespausdintoji 
„Pirktinukė“). Pažinojo jis gerai savo gim 
tąją Žemaitiją, tai apie ją ir rašė, tartum 
visu 4 kruopštumu stengdamasis įamžinti 
gimtųjų apylinkių-gamtą, visą aplinką, pa
pročius ir tradicijas. Antra jo rašti; dory
be tektų laikyti skaitytojo kėlimas aukš
tyn, o ne smukdymas jo. v

O fiziškai šis malonus žmogus taip pat 
skubėjo gyventi. Nelaimė jį lydėjo po ne
laimės. Viena pačių skaudžiausių nutiko jį 
prieš keletą metų, kai užsidegė požeminis 
traukinys, apie 20 žmonių žuvo, o juo va
žiavęs P. Abelkis išliko gyvas, bet skau
džiai sužeistas. Pati lemtingiausioj! — tai 
ta paskutinioji, kai jis buvo sutrenktas 
prie statybos ir mirė.

IŠ LIETUVIŲ SODYBOS
— Dvi savaites Lietuvių Sodyboje vasa 

rojęs p. Žeimys daug pasidarbavo aptvar
kydamas gėles ir krūmus. I miško darbų 
talką dar buvo įsijungę rochdaliečiai p.p. 
Gugas, Kavaliauskas ir Sagurskas. 1

— Londoniškis p. Brazauskas Sodybai 
prisiuntė šiuo metu labai reikalingas dvi 
pagalves. Labai ačiū.

— Šią savaitę atvyko į Sodybą vasaroti
vienas iš L. Namų direktorių — p. Bende
rius. . .

— Dvi savaites stovyklavusi lenkų skau 
čių draugovė „Baltyk“ jau išvyko. Norė
damos atsidėkoti Sodybai už priglaudimą 
paskutinę dieną jos pasisiūlė padaryti ge
rą darbelį. Dvylika skaučių atvykusios iš-z 
valė salę ir svečių kambarį. Gražu ir skau 
tiška. J.L.

EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA
Darbininkų Balsas, J. Vilčinsko redaguo 

jamas Lietuvių Profesinių Sąjungų grupės 
egzilėje biuletenis, 1957 m. rugpjūtis, Nr.8 
(14). šiame numeryje išspausdinta: veda
masis „Teisė streikuoti“, J. Būrelio „Pasi
keitimas spausdintu žodžiu“, „Laisvųjų 
Prof. Sąjungų Tarptautinės Konferencijos 
V Kongresas“, tame kongrese Bialo pasa
kytoji kalba. „Lietuvos darbininkų padė
tis I pasaulinio karo metu“, K. Valterio 
„Ar neinama klystkeliais?“, paminimas A. 
Funkas, duodama žinių iš pasaulio ir iš Lie 
tuvos.

Š.m. rugsėjo 14 d., 5.30 vai., parapijos 
salėje, 345A, Victoria Park Road, šaukia
mas Moterų Klubo Susirinkimas.

Kviečiu visas londonietes moteris daly
vauti.

Klubo pirmininkė

NAUJOS KNYGOS
II tomas gen. Raštikio raštų — kietais 

viršeliais — 43 šil. Minkštais viršeliais — 
38 šil. 6 d. Dar galima gauti ir pirmąją da
lį už 36 šil. 8 d.

Tininio — Sužadėtinė — 9 šil. 6 d.
Vienuolis — Viešnia iš Šiaurės — 15 šil. 

6 d.
VAIKAMS — Šventas Raštas: Naujas 

įstatymas tik 2 šil. 6 d.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave., 

London, W.4.
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9 PĖSTININKU L.K. VYTENIO PULKAS
38 metai nuo tų sunkių pir
kai buvo pradėtas formuoti 
pulkas. Įsibrovus j Lietuvą 
Joniškėlio, Biržų, Šiaulių ir

(E) Moteris — plėšikų organizatorė. So
vietų spauda ir radijas labai retai teprane 
ša apie , krašte vykstančius sunkius krimi
nalinius nusikaltimus, tartum sovietiniėme 
režime jų visai nebūtų. Bet kartais, vis dėl 
to, pranešama. Iš Vilniaus radijo praneši 
mo sužinome tokią istoriją. Nuo pereitų 
metų lapkričio ligi šių metų vasario mėn. 
Kelmės apylinkėje buvo apiplėšta eilė gy
ventojų, ypač seno amžiaus. Gyventojai ir 
milicija plėšikus Išaiškinę. Pasirodę, kad 
plėšimus organizavo Kelmės miestelio gy
ventoja Marijona Šimkienė, sutelkdama 
apie save gaują, kurioje buvo keli vyrai ir 
jos duktė. Moterys užsimaskuodavo vyriš
kais drabužiais. Kelmės liaudies teismas 
Šimkienę nubaudė 18 metu kalėjimo, kon
fiskuojant visą jos turtą. Jos sėbrus Luk
šą nubaudė 17 metų, Sutkų 15 metų, Šim
kutę 5 metais.

(E) Kauno kūno kultūros Instituto mo
terų kolektyvas Sovietų Sąjungos rankinio 
pirmenybėse laimėjo visus susitikimus ir 
gavo Sovietų Sąjungos čempiono vardą. 
Kaunietės Kumolsaitė, Kirvelaitytė, Geny
tė, Juknevičiūtė ir Vingienė pakviestos į 
Sovietų Sąjungos rankinio rinktinę.

jant Lietuvą, pulkas pasipriešino okupan
tams ir buvo išvykęs į žygį. Man tuo laiku 
teko tarnauti Vilkaviškio įguloje, tai ten ir 
pergyvenau tas skaudžiausias mūsų tėvy
nės valandas. Mūsų įgulą pavojaus trimi
tas prižadino vidurnaktyje. Buvom po ke
lis kartus pilnai apginkluoti ir nuginkluo
ti, paleisti į atsargą, pašaukti ir vėl apgink 
luoti. Beveik kas valandą gaudavom naują 
įsakymą ir jį skubiai vykdėm. Atlikęs ke
letą pratimų, nuėjau į Vilkaviškio Komen 
dantūros Štabą ,kur radau man gerai pa
žįstamą kapitoną T. (vėliau jį rusai išve
žė į Sibirą). Kreipiuosi:

— Tamsta kapitone, kodėl taip dažnai 
keičiate įsakymus, mes nespėjam jų įvyk
dyt? Gal būtų galima sužinoti, kokia yra 
dabartinė padėtis?

— Dabartinė padėtis yra gana liūdna, 
— atsakė kapitonas. —Žinau, kad tamsta 
viską gerai supranti ir tuo reikalu dabar 
nėra laiko ilgiau kalbėtis. O kokius įsaky
mus dabar mes gaunam, tai tokia pat for
ma perduodam juos vykdyti. Kaunas duo
da įsakymus padėti ginklus, nesipriešinti, 
laikytis ramiai ir draugiškai pasitikti ru
sų kariuomenę. O iš vyriausios pulko va
dovybės ateina visiškai priešingi įsakymai, 
būtent: visiems apsiginkluoti, įsijungti į 
iš Marijampolės atžygiuojančias kariuome 
nės kolonas ir vykdyti bendrą pasiprieši
nimo žygį. Dabar aišku?

— Aišku, Tamsta kapitone, ačiū.
Apie šio žygio eigą jau esu anksčiau 

spaudoje rašęs, tai dabar ir nekartosiu. 
Pirmosios rusų okupacijos metu pulkas bu 
vo pavadintas 215 pėstininkų pulku.

9 p. p. nenurimo ir pirmosios rusų oku
pacijos metu. Vieną tokį įvykį aprašo 
„Naujienų“ dienraštyje gen. štabo pulk.

Jau praėjo 
mųjų dienų, 
9 pėstininkų 
bolševikams, __ . _
Panevėžio apylinkėse pradėjo organizuotis 
savarankiška partizanų organizacija. Pra
džioj ši organizacija veikė slaptai, vėliau 
perėjo į atvirą ginkluotą kovą ir tuo daug 
prisidėjo prie minėtųjų vietovių atvadavi
mo iš bolševikų. Iš šios mažos partizanų 
saujelės išaugo tvirtas ir narsus 9 p. pul
kas. Tad pulko metinės šventės proga, ku
ri buvo švenčiama rugpjūčio 26 d., malonu 
prisiminti pulko įsikūrimą, organizavimąsi 
ir žygius Nepriklausomybės kare. Ir juo 
labiau malonu rašyti, nes ir man kurį lai
ką teko tarnauti 9p.p. ir čia išmokau ženg 
ti pirmuosius kariškus žingsnius.
Pulko istorija

Pulko užuomazgą sudarė ne kareiviai, 
kaip kituose pulkuose, bet milicija, kurią 
1918 m. gruodžio mėn. Joniškėlio apskri
tyje pradėjo organizuoti karininkas A. Ka
zilevičius. 1919 m. sausio mėn. įsibrovus 
bolševikams, milicija persiorganizavo į 
smulkius partizaniškus vienetus. Prasidėjo 
slapto periodo veikla, kuri tęsėsi iki tų 
metų kovo 22 d. Veikimas išsiplėtė Šiau
lių, Biržų ir Panevėžio apylinkėse su cent
ru Joniškėlyje, ir vadovavo jam J. Nava
kas, A. Šumskis, A. Kazilevičius ir kt. Bu
vo užmegztas slaptas ryšys su Lietuvos vy 
riausybe, gauta informacijų ir propaganda 
nės literatūros. Per frontą į Laisvąją Lie turėti keletą žymesnių susirėmimų. Vie- 
tuvą pirmiausia prasilaužė moterys: P. Na tovės: Vilnius, Malėtai, Širvintai, Giedrai- 
vakaitė ir S. Klungevičiūtė, kurios parga- čiai ir kt., yra gausiai aplaistytos vytenie- 
beno iš Kauno siuntą slaptų atsišaukimų, čių krauju, 
Nastopkos įsakymu, partizanų dalinys, ku- 1923 m. gegužės mėn. pulkas atsikėlė į 
pritraukti organizacijai daug jaunimo ir Marijampolę ir taikos meto aplinkybėmis 
apginkluoti jį. Gausiai platinami atsišauki išgyveno iki pirmosios komunistų okupaci p. Žilys. Straipsnyje „Dar apie F. Žemai- 
mai smarkiai paveikė bolševikų kariuo- jos. 1929 m. rugpiūčio 26 d., švenčiant 10 
menę ir privedė ją prie demoralizacijos, metų sukaktį, pulkui buvo įteikta vėliava, 

1919 m. kovo 22 d. partizanų propagan- kurioje įrašytas pulko šūkis: „Amžiais už 
dos dėka sukilo prieš savo vadovybę Jo- Vilnių dės galvą lietuvis“. Dešimtmečio iš- 
niškėlyje buvęs „8 Žemaičių pulkas“ (bol- kilmėse dalyvavo Respublikos Prezidentas 
ševikų), ir partizanai jį nuginklavo. Nuo A. Smetona ir karinės, politinės ir bažny- vyko iš Kauno į Švenčionėlius (Poligo- 
to laiko partizanai perėjo į atvirą partiza- tinės vadovybės aukštieji asmenys. Įteikus nan) malšinti 9 pėst. pulko karius, kurie 
nišką kovą ir pradėjo pliekti bolševikus, vėliavą, pulką prisaikdino arkivyskupas buvo nepatenkinti bolševikine tvarka. Tos 
Balandžio pradžioj partizanų ginkluotosios Skvireckas, vėliau vyko įspūdingas para- ekskursijos pasėkoje buvo areštuota kelio- 
jėgos buvo suskirstytos kuopomis ir atskl- das h P° to pulko manieže buvo suruošti lika karininkų, puskarininkių ir eilinių su 
rai veikiančiais vienetais. Sudarytas Jonis bendri pietūs. Tuo laiku pulkui vadovavo majoru Brizgiu priešakyje. Nuo arešto die 
kėlio Apsaugos Štabas, kuriam vadovavo PŪt. E- Adamkavičius (vėliau div. genero- nos apie areštuotuosius jokių žinių neteko 

las), kuris š.m. pavasarį mirė Amerikoje, girdėti, jų likimas nežinomas. Tai buvo 
Nuolatinis pulko vėliavnešis viršila Pet- bene pirmasis žingsnis į masinius areštus, 

rauskas divyriškai žuvo Rytuose, ginda- ir jį žengė Liaudies kariuomenės vadas 
mas tėvynę nuo antrukart į ją bešlveržian gen. Žemaitis-Baltušis“ (Naujienos Nr. 
čių bolševikų. 171, 1957.VII.22.).

1934 m. vienas pulko batalijonas buvo Pulko šefas 
iškeltas į Vilkaviškį. Išskyrus artileriją, Lietuvoje pėstininkų

9 p.p. leido savo neperiodinį laikraštį jr kavalerijos pulkai ir kai kurios specia- 
„Tėvynės Gynėjas“. Jo įkūrėjas yra viršila Hosios dalys turėjo vardus. Pulkai buvo 
Arėjas Vitkauskas, kuris jį pradėjo leis- pavadinti Senovės Lietuvos kunigaikščių 
ti vykstant nepriklausomybės kovoms. Tai vardais, o specialiosios dalys šių laikų žy- 
btivo pirmas atgijusios Lietuvos pulkų mesnių žmonių’ vardais. Kaip žinome,’ 9 
laikraštis. Vėliau šiame laikraštyje dar bu p p buvo pavadintas kunigaikščio Vyte- 
vo įvestas satyros skyrius „Plunksnagrau- nio vardu, tai ta pačia proga noriu tarti 
zis“.

1940 m. birželio 15 d., rusams okupuo-

A. Stapulionis ir A. Kazilevičius. Gegužės 
mėn. viduryje Šeduvos rajone partizanai 
susirišo su veikiančia Lietuvos kariuome
ne ir pradėjo bendrą kovą prieš bolševi
kus.

Gegužės 14 d., Atskiros Brigados Vado 
Nastopkos įsakymu, patrizanų dalinys, ku
ris stovėjo Joniškėlio rajone, buvo pava
dintas Partizanų Batalijonu. Laikinai eiti 
batalijono vado pareigas pavesta karinin
kui A. Stapulioniui. Vėliau jis buvo patvir 
tinas batalijono vado pareigose, ir batali
jonas gavo naują pavadinimą: Atskiras 
Partizanų Mirties Batalijonas.

Bolševikų kariuomenė susitvarkė ir di
desnėmis jėgomis vėl pradėjo eiti pirmyn.

ji

Ui

Įvyko smarkios kautynės prie Vabalninku 
ir Bernatonių, vėliau prie Pušaloto ir Sa
ločių ir kitur. Partizanams sunku buvo at
silaikyti prieš žymiai gausesnį priešą ir 
teko trauktis. Bet partizanai vis tiek tvir
tai laikėsi ir iš ginamųjų dažnai pereidavo 
į puolamąsias kautynes. Susirišus su Lie
tuvos kariuomene, gegužės 20 d. vėl pradė
ta visu frontu pulti bolševikus. Vyriausio
jo kariuomenės vado gen. S. Žukausko 
įsakymu, partizanų dalis slaptai perėjo 
frontą, pradėjo gadinti susisiekimo prie
mones ir demoralizuoti bolševikų kariuo
menę. Bolševikai, gavę keletą stiprių smū
gių, pakriko ir, lietuvių spaudžiami, pani
koje pabėgo 
kraštas buvo 
ševikų.

Prasidėjus
jose aktingai dalyvavo partizanai ir bend
romis jėgomis sutriuškino Kryžiuočių Or
dino ainius.

1919 m. birželio mėn. Atskiras Joniškė- 
Partizanų Batalijonas buvo perkeltas į 

Panevėžį, gavo naujokų ir tapo regulia
riosios Lietuvos kariuomenės dalis. Ry 
šium su pakeitimu gavo ir naują pavadini 
mą: Joniškėlio Batalijonas.

1919 m. gruodžio 10 d. batalijonas pava
dintas 9 Pėstininkų Pulku. 1920 m. kovo 
1 d. pulkui buvo paskirtas šefas ir leista 
vadintis 9 Pėstininkų Lietuvos Kunigaikš
čio Vytenio Pulku.

Vėliau pulkui teko kovoti su lenkais ir

už Dauguvos. Vasaros rytų 
galutinai atvaduotas iš bol-

kovoms su bermontininkais,

tį-Baltušį“, nagrinėdamas to generolo veik 
lą Lietuvoje, jis rašo: „Bet yra tiesa ir 
tai, kad gen; Žemaitis-Baltušis, būdamas 
Liaudies kariuomenės vadu, 1940 m. lie
pos mėn. pirmoj pusėj specialiu traukiniu

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
SIBIRĄ IR KITUS KRAŠTUS

Siunčia vienintelė lietuviu
bendrovė Anglijoje

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

Medžiagos, Avalynė, Vaistai, Skustuvai, Stiklui 
plauti piautuvėliai, plaukams kirpti mašinėlės 

ir kit.
Geriausi vyriški pusbačiai (Oxford) kainuoja 

tik £ 1.5.0.
Lininės medžiagos 3 šil. už yardą. 

Pigiausi maisto siuntiniai!
Informacijų galima gauti visose mūsų 

krautuvėse:
421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave. W.ll. Tel. PAR 2970.
148, Ridley Rd. E.8. Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E.8. Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., S.E. Tel. LEE 1042.
Norintiems išsirinkti medžiagas asmeniškai 

geriausia vykti j 421, Hackney Rd., E.2.
Dėl smulkių informacijų arba dėl specialių 

siuntinių persiuntimo sąlygų prašome rašyti:
Z. Juras, 421, Hackney Rd., E.2. 

Siunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
PRISTATYMAS GARANTUOTAS! 

TEISINGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PATARNAVIMAS!
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Kur bėga Šešupė
Šiandien mes, buv. 9 p.p. kariai, esame 

išblaškyti po visą pasaulį, atskirti nuo sa
vo pamiltosios Marijampolės, nuo gražiųjų 
kareivinių ir žaliųjų Šešupės lankų, kurio
se skambėjo kariškos komandos ir vyko 
užsiėmimai. Kartu žengėm kariškus žings
nius, kartu džiaugėmės ir kartu liūdėjom, 
kai buvom prievarta rusų iš ten išvežti. 
Laisvės metais 9 p. p. buvo Marijampolės 
pasididžiavimas, ir visą laiką vyko glau
dus tarpusavio bendradarbiavimas. Mari
jampoliečiai savo karius lydėjo ne tik 
džiaugsmo dienomis, bet nepabijojo ir oku 
pacijos metu pasveikinti audringais Iploji- 
mais. Gal ne vienas atsimename tą anks
tyvąjį rytą, kai įgulai išžygiuojant, niekie 
no neraginami marijampoliečiai gausiai su 
sirinko paskutinį kartą atsisveikinti savo 
mylimų karių. Minios rankose plevėsavo 
lietuviškos vėliavėlės, skambėjo Lietuvos 
Himno garsai, ir ant karių šalmų krito aša 
romis sulaistytų gėlių puokštės. Tai buvo 
liūdnas atsisveikinimo momentas, kurio 
rimties nedrįso sudrumsti nė žiaurusis rau 
donasis okupantas.

Nors jau 38 metai prabėgo, gyvenimo ra 
tas nusisuko tolokai savo amžinuoju ke
liu, tačiau Vyteniečių žygiai nublukti ne
gali.

Vyteniečiai, šiandien mes esame išblaš
kyti po visą pasaulį ir negalime bendrai 
susirinkę paminėti savo metinės šventės. 
Tai ta proga nors pavieniai prisiminkime 
pulko nuveiktus žygius ir pasvarstykime, 
kokie darbai laukia mūsų ateityje.

Viktoras Vytenietis

(E) Siuntinių paskirstymo punktai Kau
ne, Rygoje ir Taline? Laikraščio „Latvija" 
pranešimu iš Stockholmo viena žymi Skan 
dinavijos labdarybės organizacija jau ku
ris laikas tariasi su atitinkamomis sovieti
nėmis įstaigomis, kad leistų Rygoje, Kau
ne ir Taline įsteigti drabužiu, vaistų ir ki
tų siuntinių (apmokamų užsienyje) pa
skirstymo punktus. Siuntiniai būtų teikia
mi seneliams, ligoniams ir deportuotiems 
Stalino laikais arba grįžusiems iš Sibiro.

(E) 132 naujų vadovėlių bendro 2 mil. 
300 tūkst. tiražu būsią šiemet išleidžiama 
Lietuvos mokykloms. Jau esą išleista apie 
190 pavadinimų vadovėlių. Iš to masinio 
vadovėlių leidimo matyti, kad Lietuvoje 
yra keičiama mokyklų programa. ’

PAIEŠKOJIMAI
EIDUKAITĖS Stasės, dukters Jono, gi

musios 1929 m. Marijampolėje, ieško bro
lis iš Lietuvos. Rašyti: Mrs. K. Straškys, 
9, Clinton St., Derby.

VYŽENTENTO Prano, kilusio iš Kelmės 
valse., ieško sesuo iš Lietuvos. Atsiliepti: 
J. Šulcas, 198, Lisgar St„ Toronto, Ont., Ca 
nada.

ŽUKAUSKAITĖS Katrytės (ištekėjusios 
pavardė nežinoma) paieško giminės iš Lie 
tuvos. Atsilienti: Mrs. S. Zamalienė, 32907 
Lake Shore Blvd., Willowick, Ohio, USA.

keletą žodžių ir apie pulko Šefą.
Vytenis buvo Ariogalos kunigaikščio 

Liūtavaro sūnus ir Lietuvos sostą užėmė 
1293 m. Lietuvos istorijoje rašoma, kad jis 
visą savo gyvenimą praleido karuose. Mi
nima, kad Vytenis 9 kartus buvo nužygia- ■ 
vęs i Lenkijos gilumą ir visuomet laimin
gai grįždavo namo. Taip pat Vyteniui teko 
susiremti ir su kryžiuočiais. Pažvelgus į 9 
p. p. istoriją ir į kun. Vytenio žygius, ma
tome, kad abiem daugiausia teko kariauti 
su lenkais. Todėl 9 p. p. ir buvo duotas 
Lietuvos kunigaikščio Vytenio vardas.

Š.m. rugsėjo 14 d. LIETUVIŲ KLUBE,

1-2 Ladbroke Gardens, W.11 
rengiamas

Šokiu Vakaras

GROS KONTINENTALINIS DŽIAZAS
PradžJh 7.30 vai.

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

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai 

Mūsų aksporto 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. 

ADRE8AS: ACTON PHARMACY,
24, Church Road, London, Acton, W. 3 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Kai gaunate laiškus
dažnai juose yra klausimų, liečiančių siuntinėlius. Kartais reikia skubios pagalbos, 
ypač vaistų. Tokiais atvejais Jums visai paprasta ir nesudėtinga išeitis:

PARAŠYKITE KĄ IR KAM SIŲSTI šiuo adresu:
Tazab, 1, Ladbroke Gardens, London W.ll.Tą pačią dieną Jūsų užsakymas bus išpild 
ytas, nelaukiant įmokėjimų. Visada atsi-minkite adresą: 1, Ladbroke Gardens, Lo 
ndon W.ll.

GREIT, PATIKIMAI, PRIEINAMA KAINA.

BROWNEJONES
LTD.

1, Norfolk Place, 
London W.2.

Tel. PAD. 2797

TAUPUMAS - DORYBE!
Prieš nuspręsdamas siųsti dovanų siuntinį savo artimiesiems į Lietu
vą ar Sibirą, paprašyk musų kainoraščių, ir tada bus nesunku nu
spręsti, kad tikrai verta šitai firmai parodyti pasitikėjimą ir per ją 
siųsti.
100% garantija, kad siuntinys bus pristatytas gavėjui! Žmoniškos 
kainos! Greitas patarnavimas!

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI!
SĄŽININGAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS IR ŽMO
NIŠKOS KAINOS MŪSŲ PIRKĖJAMS YRA LABAI GERAI ŽINOMI

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Admininstracijos adresas: 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.ll. Te 1. PAR 2470. Redakcija rankraščius tall 
ir trumpina savo nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 Šri. Dolerio kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilute los vie^ 1 sil Leidžia-
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių p irmininkai: Vokietijoje — J. Bataltis, Pran cuzijoje — O. Backiene, Belgijoje — 1 
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