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VEIKSNIAI TARIASI
VEIKSNIU PASITARIMO '1957 M. XI 17 D. VVASHINGTONE KOMUNIKATAS 

(E) 1957 m. lapkričio 17 d., Washingto- tautinėse organizacijose, kurios Lietuvos
r SefitųnioS DIENOS -Į

ne, DC įvyko Lietuvos Laisvinimo veiks- laisvinimo pastangoms gali padėti.
nių pasitarimas, kuriame dalyvavo: L. Ši- Turint galvoje, kad artimesniųjų Lietu- LONDONO TRAUKINIŲ NELAIMĖ
mutis, Dr. P. Grigaitis ir M. Vaidyla, ALTo 
Vykdomojo Komiteto nariai; Dr. A. Trima 
kas, Dr. J. Stiklorius ir H. Blazas, Vliko 
Prezidiumo nariai; V. Sidzikauskas ir J. 
Audėnas, Liet. Laisvės Komiteto nariai; M. 
Kižytė, ALT Inform. Biuro direktorė ir K. 
Škirpa, Vliko grupių konsolidacijai siekti 
komisijos pirmininkas. Be to, kai kuriuos 
klausimus svarstant, į posėdį buvo atsilan
kęs stebėtoju p. J. Kajeckas, Lietuvos ats 
tovas Washingtone ir kan. Dr. J. Končius, 
Balto pirmininkas.

Pasitarimas, apsvarstęs esamąsias Lietu
vos laisvinimo sąlygas ir perspektyvas, 
konstatavo, kad paskutinieji įvykiai tarp
tautinėje politikoje pastatė laisvuosius Va 
karus prieš naujas rimtas problemas, ku
rios skatina vakariečių santūrumą Sovietų 
Sąjungos pavergtų tautų atžvilgiu. Tačiau 
prezidento Eisenhowerio paskutiniai pareis 
klmai, kad- JAV sieks teisingos taikos, o 
taip pat atsakingų JAV pareigūnų pareiš
kimai lietuviškiems veiksniams, rodo, kad 

pavergtųjų išlaisvinimas pasilieka vakarie 
člų tarptautinės politikos siekimu, kurio 
teisingai neišsprendus negali būti visuoti
nės teisingos taikos ir saugumo.

Liet. Laisvinimo veiksniai, įvertinu da
bartines sąlygas, kurios reikalauja iš jų 
Lietuvos laisvinimo pastangų padidinimo 
ir veiklos glaudesnio koordinavimo, nusi
statė Lietuvos laisvinimo siekti ir toliau 
kiekvienam veiksniui prieinamame sekto
riuj ė visotnis turimomis priemonėmis, ati
tinkamai veikiant laisvojo pasaulio vyriau
sybes, parlamentus ir viešąją opiniją — 
(pirmoje eilėje pareiškiant mūsų gilų su
sirūpinimą tarptautinės politikos raida ir 
Sovietų Sąjungos pavergtų kraštų likimu) 
prašant ir reikalaujant pavergtųjų kraštų 
laisvinimą laikyti teisėtu tarptautinės po
litikos tikslu ir jo siekti kiekviena proga, 
o taip pat, kai su Sovietų Sąjunga vedami 
bet kokie pasitarimai, derybos ar sudaro
mos sutartys.

į Drauge su kitų pavergtų tautų veiks- 
— nrais treti pastangų per iaio.Hjų vy

riausybes ir jų delegacijas prie Jungtinių 
Tautų, kad Lietuvos kaip ir kitų pavergtų 
kraštų klausimas būtų įrašytas į JT dieno
tvarkę, siekiant priimti rezoliuciją, reika
laujančią išvesti iš pavergtų kraštų Sovie
tų Sąjungos kariuomenę, policiją ir jų ad 
mlnistraciją, ir atstatyti tų kraštų nepri
klausomybę.

Aktyviai dalyvauti Pavergtų Europos 
Tautų Seimo darbuose bendro išlaisvini
mo tikslo siekiant, o taip pat kitose tarp-
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JEI NESITEIKS,

TAI PASIDALYSIM
PAMAŽIUKAIS DIDĖJA

Nidos spaustuvės mašinų fondui skirto
sios loterijos užpildyti bilietai po truputį 
grįžta.

Kviečiame paskubėti, ypač tuosius tautie 
čius, kurie turi su fondu tiesioginį ryšį per 
„Europos Lietuvį“, bet gyvena toliau nuo 
Didž. Britanijos. Skubėjimas reiškia, kad 
bilietai tikrai paklius į urną, iš kurios bus 
traukiami laimingieji.

Be kita ko, galimas dalykas, kad kai 
kam bus užsimetęs tas ,,Europos Lietuvio“ 
numeris, kuriame skelbėme loterijos fan
tus. O jie numatomi yra šitokie:

1. Vienos savaitės atostogos su apmokė
ta kelione arba Lietuvių Namuose, Londo
ne, arba Lietuvių Sodyboje, Headley Par
ke, arba Paryžiuje, arba Romoje, pagal pa 
sirlnkimą (tik Europoje gyvenantiems),

arba
auksinis rankinis laikrodis (tik užjūryje 
gyvenantiems);

2. Rašomoji mašinėlė;
3. Atostogos Lietuvių Sodyboje, Head- 

ley Parke, 1 savaitė (be kelionės);
4. Atostogos Lietuvių Namuose, Londo

ne, 1 savaitė (be kelionės);
5. Amžinoji plunksna „Parker 51“;
6. Lietuviškas albumas;
7. „Europos Lietuvio“ metinė prenu

merata;
8. Nidos Knygų Klubo metinė prenume

rata;
9. Plunksnagraužio dovana (20 sv. ver

tės);
10. Paslaptingas fantas, kuris bus ati

dengtas traukimo dieną, fantą ištraukus.
Pasirodo, kad kai .kas mūsų judresniųjų 

tautiečių susiranda bičiulių net tarp kita
taučių. Štai J. Čekauskas iš Augsburgo pra 
šo prisiųsti papildomai bilietų, kurių jis 
numato paplatinti tarp Augsburgo lietu
vių. „Jeigu jie nesiteiks bilietų pirkti“ ra
šo jis, „tai aš ir vėl pasidalysiu su viena vo 
kiete, ponia Elsa Boettcher, kuri lietuvius

užjaučia visais būdais: perka lietuviškas 
knygas ir siunčia savo pažįstamiems lietu
viams į Ameriką, prižiūri Augsburge pa
laidotų lietuvių kapus ir pan. Aš tikiu, kad 
tai bus vienintelė vokietė iš Augsburgo, ku 
ri pirko jau vieną loterijos bilietą“.

Na, ką jūs pasakysite dėl to?
Žurnalistas Vincas Rastenis iš Brookly- 

no nupirko 13 bilietų ir parašė:
(,Betinu“ ant Plunksnagraužio dovanos— 

ne dėl jos kainos, o iš smalsumo“.
AUKOTOJAI FONDUI

Aukos po truputį taip pat tebeplaukia.
Pati didžiausioji — 3 svarų — auka Ni

dos mašinų fondui yra Londono Lietuvių 
Moterų „Dainavos“ Sambūrio. Tai to Sam
būrio uždarbis iš literatūros vakaro metu 
laikytosios kavinės ir tam tikslui suruoš
tosios loterijos.

R. Sealey nuo Bangoro aukojo 15 šil., L. 
Rogožinskas 15 šil., A. Dumblius 14 šil., K. 
Svinkūnas 10 šil.

Po 5 šil. aukojo M. Ramonas, P. Voveris, 
P. Senvaitis, J. Akavitas, J. Kriščiūnas, K. 
Bičkus, M. Naujokas.

2.6 šil. — aukotojas iš Bradfordo ir vie
nas nežinomas aukotojas iš St. Albans 5 š.
„EUROPOS LIETUVIO“ ir NIDOS K.K-bo

Atstovų pavardės ir adresai:
Mr. J. Janulaitis — 4510 So. Hermitage 

Ave., Chicago 9. Ill. USA.
Mr. Aug. Kuolas, 49, Oakmount Rd., To

ronto 9, Ont. Canada.
Mr. A. Mikalauskas — 57 Garfield Ave. 

S. Hamilton, Ont. Canada.
Mr. N. Butkūnas — 9 Cowper St., St. Kil 

da, Vic. Australia.
,,Tėvų Kelias“ — Apartado 369, Cara

cas. Venezuela.
Mr. G. Procuta — 46 Scarborough T-e. 

Auckland, C.4. New Zealand.
Mr. J. Medušauskas — Muenchen 8. 

Sckellstr. 12/3 rechts. Germany.
Mrs. M. Bružienė — 39 Rue Hasbayl, Lie 

ge, Belgium.
Dr. A. Kušlys — Gossetstr., 20. Wabern. 

Bern. Switzerland.
Mr. A.V. švirmickas — 26, rue de Nava- 

rin, Paris 9 e. France.

vos kaimynų — Vokietijos ir Lenkijos — 
politinės problemos ir ateitis yra susieti su 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymu, 
megzti ir plėsti turimus ryšius su visų pa
vergtųjų kraštų egziliniais veiksniais, sie
kiant Lietuvos laisvinimo reikalui didesnės 
paramos.

Sustiprinti Lietuvos laisvinimo pastan
gas informacija svetimomis kalbomis, pir
moje eilėje dar 1958 m. vasario'16 dienai 
išleidžiant apie Lietuvą trumpą informaci
nį leidinį anglų kalba ir siekiant artimes
nėje ateityje išleisti apie Lietuvą enciklo
pedinio pobūdžio anglų kalba knygą, kuri 
akivaizdžiau svetimuosius supažindintų su 
Lietuva ir jos problemomis. Į knygos pa
ruošimo ir išleidimo komisiją pasitarime 
dalyvavusieji veiksniai paskirs po vieną 
atstovą.

Pasitarimas, numatydamas Lietuvos lais 
vinimo akciją plėsti, sustojo ties lėšų klau
simu ir pareiškė įsitikinimą, kad plačioji 
lietuvių visuomenė, kuri visuomet buvo 
jautri Lietuvos laisvinimo reikalui, ir to
liau savo parama ir aukomis rems Lietu
vos laisvinimo darbą, ypač Lietuvos Ne
priklausomybės 40 metų sukakties proga, 
kurią minėsime 1958 m. vasario 16 dieną. 
Visuomenei plačiau ir nuolat apie Lietu
vos laisvinimo darbus informuoti pasitari
mas sudarė informacijų ir spaudos komisi
ją, {‘■kurią pakviesti: M. Kižytė nuo ALTo, 
H .Blazas nuo VLIKo ir M. Brakas nuo L. 
Laisvės Komiteto.

Ypatingos svarbos teikiama radijo in
formacijai į pavergtą kraštą iš Europos 
per Vatikano, Romos ir Madrido radijo sto 
tis, kurių išlaikymui ir darbo apimties iš
plėtimui bus dedamos visos pastangos.

Veiksnių pasitarimas kviečia ir skatina 
visuomenę keturiasdešimtąją Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį kuo iškilmingiau 
ir prasmingiau visame pasaulyje minėti ir 
ta proga sukaupti dvasines ir medžiagines 
jėgas Lietuvos laisvinimo kovai tęsti iki 
visiško Lietuvos laisvės ir nepriklausomy- 
l > <• r ’—111 n t n f-y mo...

Gruodžio 4 d. vakare Londone susidūrė 
du — elektrinis ir garinis — traukiniai. Va 
gonams susigrūdus, užvirto dar tiltas. Žu
vusių apie 100, sužeistų per 200.

Didumu tai trečia traukinių nelaimė D. 
Britanijoje ir antra taikos metu. 1915 m. 
karo metu prie Gretnos, Quintinshille, žu
vo apie 224 (dėl karo meto sąlygų tikras 
žuvusiųjų skaičius tada nebuvo nustaty
tas), daugiausia karių. 1952 m. Harrowo- 
Wealdstono nelaimėje žuvo 112. Kiti mažė- 
lesni atsitikimai: 1889 m. prie Armagh, Bri 
tish Isles, žuvo 80 žmonių, 1879 m. Tay 
Bridge 73. Kitais atsitikimais aukų skai
čius nėra siekęs 50.

SOVIETAI RAŠO
Rusų žurnalas „Sovietskij flot“ rašo, kad 

raketos, apginkluotos atomu, vienu smūgiu 
galės sunaikinti ne tik atskirą lėktuvą, bet 
net visą junginį jų.

MAROKIEČIŲ KOVOS PRIEŠ ISPANUS
Ifni teritorijoje marokiečiai kovoja prieš 

ispanus. Marokiečiai nori atsikratyti ispa
nų valdymo.

RETAS ATSITIKIMAS
Afrikietis William paprašė žynį Rabecką 

padaryti, kad jam sektųsi lošti. Žynys pa 
reikalavo pristatyti jam savo vaikų lavo
nų dalis. Po to susitarimo Umtalio upėje 
buvo rasti lavonai Williamo 2 metų sūnaus 
ir 4 metų dukters.

William nuteistas mirti.
AMERIKIETIŠKASIS ŽEMĖS 
PALYDOVAS NUKRITO

Gruodžio 6 d. amerkiečiai bandė iššauti 
pirmąjį savo dirbtinį žemės palydovą-sate- 
litą. Tą palydovą nešusi raketa užsidegė ir 
sprogo už kelių pėdų nuo žemės. Pats pa
lydovas buvo tuoj ištrauktas iš degančios 
raketos, ir jame dar tebeveikė radijo įren
gimai.

Tiek Amerikoje (biržoje dėl to krito kai
nos), tiek iš viso pasaulyje tas amerikie
čių nepasisekimas sukėlė tam tikro vienur 
kartumo, kitur, suprantama, pasityčiojimo.

NAUJOS PRIEMONĖS GYNYBOS 
REIKALU

Amerikos senato paruošos pakomisė iš
klausė specialistų parodymus dėl to, kad 
sovietai raketų gamyba yra jau žymiai pra 
lenkę amerikiečius ir po keletos metų ga
lės nugalėti Ameriką, naudodamiesi jos 
erdve, ir nusprendė imtis skubių priemo
nių Amerikos saugumui patikrinti ir gyny
biniam pajėgumui pakelti.

RUSAI PAREIKALAUSIĄ GRĄŽINTI 
RAKETĄ

Chruščiovas yra pareiškęs, kad sovietų 
raketa, išnešusi pirmąjį sputniką — dirbti 
nį žemės palydovą, nukritusi amerikiečių 
teritorijoje, tik amerikiečiai nenorį grąžin
ti.

Amerikiečių oficialūs sluoksniai pareiš
kia, kad rusai nėra prašę tos raketos grą
žinti, o Amerikoje kol kas net nežinoma, 
ar ji iš tikrųjų nukrito Aliaskoje, kaip spė
jama, ar Vokietijoje, ar kur kitur.
SUSIDŪRIMAS LENKIJOJE

Neramumai buvo kilę Gorzow Wielko- 
polski, vakarinėje Lenkijoje, kai milicijos 
automobilis ■ partrenkė dviratininkę. Areš
tuoti 49 žmonės, kurie dalyvavo pastangose 
nutempti milicijos automobilį prie upės. 
Išsklaidyta minia ašarinėmis dujomis. 
„Trybuna Ludu“, komunistų partijos orga
nas, tvirtina, kad minia buvusi girta.

JEI SUDUŽTŲ LĖKTUVAS ARBA 
JEIGU...

Atsakydamas parlamente į tolimesnius 
klausimus, susijusius su žvalgybiniais lėk 
tuvais, kurie vežiojasi vandenilio bombas, 
Didž. Britanijos ministeris pirmininkas 
Macmillan pareiškė, kad tuo atveju, jei 
bombą turįs lėktuvas sudužtų, bomba ne
sprogtų, bet vis dėlto nuo sutrenkimo pa
sklistų radioaktyvinių medžiagų, kaip jų 
pasklistų ir tuo atveju, jei susitrenktų sau 
sumoje gabenamos radioaktyvumą duodan 
čios medžiagos.
INDONEZIJA PRIEŠ OLANDUS

Indonezijos darbininkai Jakartoje užėmė 
didžiausios olandų laivų bendrovės būstinę 
ir iškėlė raudoną vėliavą.

Indoneziją iš viso yra apėmusi pykčio 
banga, kad Jungt. Tautos atsisakė imtis 
priemonių pasitarimams pradėti tarp Olan 
dijos ir Indonezijos.

Iš viso Indonezijoje neramu. Buvo kė
sintas! nužudyti prezidentą Sukarno. Pasi
kėsinimo metu 9 žuvo, 104 sužeisti.

Indonezijos vyriausybė pagaliau nutarė 
ištremti 58.000 olandų.
VIETOJ ADENAUERIO — 
VON BRENTANO

Ruošęsis valstybinio vizito atvažiuoti į 
Didž. Britaniją, Vokietijos kancleris Dr. K. 
Adenaueris susirgo gripu. Jo vieton atvyks 
ta užs. reikalų ministeris von Brentano.
N. ZELANDIJOS RINKIMAI

N. Zelandijoje naują vyriausybę ruošiasi 
sudaryti darbo partijos vadovas Walter 
Nash. Darbiečiai ten laimėjo rinkimus tik 
2 vietų persvara.

VOKIEČIAI PYKSTA ANT BRITŲ
Vokiečių laikraščiai pareiškė nepasiten

kinimą, kad Didž. Britanija reikalauja 50 
mil. svarų savo kariniams daliniams Vo
kietijoje išlaikyti.

Kai kurie laikraščiai teigia, kad britų 
reikalavimas remiamas grasinimu, jog bū
sią atitraukta dar daugiau britų karinių 
dalinių, jei nebūsią gauta paramos.

GAISRAI AUSTRALIJOJE
Mėlynųjų kalnų srityje Australijoje krū 

mų gaisrai vienoj vietoj sunaikino 37 na
mus, kitoj 180. Gaisrai gesinami, bet jau 
dabar draudimo bendrovėms teks mokėti 
apie 1 mil. svarų nuostolių.
GAL VAŽIUOS IR STEVENSONAS

Prezidentas Eisenhoweris pakvietė buvu
sį demokratų kandidatą į prezidentus Ste- 
vensoną važiuoti su Amerikos delegacija 
Paryžiun į šiaurės Atlanto pakto valstybių 
pasitarimus. Stevensonas teigiamo atsaky
mo dar nedavė, bet pažadėjo raštu pasisa
kyti, kokia turėtų būti pasitarimuose ame 
rikiečių politinė linija.

OsMJlyjie
— Tassas tvirtina, kad Rusija pasidirbu 

si didžiausią pasauly teleskopą.
— Lenkai nuteisė spalio mėn. neramu

muose dalyvavusius 4 studentus nuo 18 mė 
nėšių iki 3 metų.

— Britų ir amerikiečių mokslininkai yra 
įsitikinę, kad rusiškoji raketa, išskraidinu
si pirmąjį satelitą — dirbtinį žemės palydo 
vą, bus jau nukritusi.

— Didž. Britanija Kipro gubernatorium 
paskyrė serą Hugh Foot.

— Amerikos prezidento sveikata yra vi
siškai pasitaisiusi.

— Iš Pretorijos iškeliami 6.000 afrikie
čių.

Ten, kur Nemunas banguoja
kė klausęsis šio įdomaus pasikalbėjimo bu 
vusios LTSR Valstybės kontrolės minister! 
jos vyriausiojo kontrolieriaus pavaduoto
jas V. Milevskis.

Komisija atvyko. Visą dieną braidė vy
rai po laukus, apžiūrinėjo drenažo sistemą, 
aimanavo, aikčiojo, šūkavo:

— Batų neprisemk! ..................
—■ Neik, čia pelkė linguoja, — dar®*

įgrimsi!
Komisijos narys inžinierius meliorato

rius J. Pempė .sako pirmas pastebėjo dre 
nažo vamzdžių sujungimo vietoje trykš
tančius iš žemės fontanus:

— E, vyručiai, tai bent gražumėlis, kaip 
parke... . ,

Komisija surašė ilgą aktą, tvarkingai su 
minėjo visus dernažo trūkumus, papuošė 
aktą 7 parašais, po kuriais puikavosi ,de- 
šimtžodžiai titulai, ir išvažiuodama paža
dėjo:

— Bus tvarka! ... '
Tvarkos belaukiant .netvarka nudrenuo- 

tuose laukuose didėjo. Gedo vis naujos dre 
nažo linijos. Pagaliau po kelių mėnesių lau 
kimo į kolūkį atvyko... Respublikinio me
lioracijos ir vandens ūkio statybos tresto 
darbų vykdytojas V. Šuliokas.

Kas praeis nepasigrožėjęs fontanais! Gro 
žėjosi ir jis. Pamėgino liūno tvirtumą... į

V. šuliokas irgi surašė aktą, o išvažiuo
damas patarė kolūkio valdybai:

— Tą liūną aptverkit... Bėdos pasidary- 
sit. Gyvulys įklimps arba žmogus nakčia. 
Dar galą gaus...

Nespėjo ataušti V. šulioko pėdos —kyšt 
kolūkin trečia komisija! Šįkart komisijos 
nariai perrašė žodis žodin V. šulioko aktą, 
o pabaigoje pridėjo: „...Drenažo remonto 
darbus pavesti Šakių MMS. įvykdymo ter
minas 1957 m. liepos mėn. 1 d.“. Dėl svaru 
mo dar prirašė, kad žiotims, rinktuvams ir 
drenažo vamzdžiams remontuoti reikės 15 
tūkstančių rublių.

Du aktai, kaip broliai-dvyniai, prisiglau
dė viens prie kito. Nuorašai nuskubėjo ten, 
kur ije buvo siųsti, bet irgi pateko... tie
siai į storas bylas. Svarūs žodžiai — dar
bais nevirto. Kažin ar virs jie darbais ir 
po Vyr. Melioracijos valdybos prie LTSR 
Ministrų Tarybos viršininko pavaduotojo 
G. Murausko rašto, kuris griežtai ragina 
nedelsiant pradėti drenažo defektų pašali 
mą ir užbaigti jį ne vėliau kaip... 1958 m. 
liepos 1 d.

Kokios kitų viršininkų nuomonės — 
mums nežinoma. Užtai nuo tų raštų skaity 
mo ir žvilgčiojimo į kelią, kada atvyks me
lioratoriai .akys įskaudo „Komjaunuolio“ 
kolūkio nariams. O fontanai trykšta...

A. Marcinkevičius
Iš „Tiesos“, 13.X.195T.

Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
aiškios ir be aiškinimų. /

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

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

Feljetonas

TRYKŠTA FONTANAI
Pelkė ta buvo, kaip ir visos pelkės. 

Dumblynai, krūmokšniai, viksvos iki ke
lių... Vakarais ant jų užslinkdavo baltas 
rūkas ir iki išnaktų kurkdavo varlės.

Visa istorija prasidėjo nuo to, kai į tas 
balas atvyko Kauno MMS melioratoriai. 
Suriaumojo, sugaudė traktoriai, buldoze
riai, griovakasės. Net varlės spruko iš tų 
vietų.

Štai tada ir pasakė savo pranašiškus žo
džius Respublikinio melioracijos ir van
dens ūkio statybos tresto inžinierius J. La
pė:

— Mes iš to varlyno tokį sausumėlį pa 
darysim, kad nors voliokis. Ne žeme, o auk 
so gabalu paversim tuos 200 hektarų... So 
dus auginti galėsit, fontanus įruošit...

1954-55 metais J. Lapė net numatyti ne
galėjo, kokie pranašiški jo paskutiniai žo
džiai. Atlikinėjo savo darbą, kontroliavo 
kaip dirba melioratoriai, atveždavo jiems 
atlyginimus ir vis ragino:

—■ Spauskit, vyrai! Kolūkiui žemė reika
linga.

Ir vyrai „spaudė“, kad net traktoriai de
javo. Rudeniop baigė darbą ir išdardėjo iš 
kolūkio. Dingo ir Lapė.

Štai tada ir ištryško fontanai!
Ištryško jie net ten, #kur pirmiau van

dens nebuvo.
Klausėsi kolūkiečiai ir lingavo galvomis:
— Štai tau ir sodas! 200.000 rublių tik 

sukišom į tą pelkę. O pelkė — pelke ir pa
siliko.

„Komjaunuolio“ kolūkio pirmininkas G. 
Butkus ne toks žmogus, kad aimanuotų. 
Sužinojo jis, kad Šakiuose įsikūrė nauja 
mašinų-melioracijos stotis, braukšt vieną 
dieną ir ten. Ir tiesiai prie vyr. inžinie
riaus:

— Inžinieriau, dirvose vėl varlės kurkia.
— Na, ir tegul sau kurkia. Kuo jos tau 

kliudo! Varlės juk ne vilkai — avių neiš- 
piaus...

— Tai kad drenuotose dirvose kurkia!
Inžinierius vėl nesuprato:
— Tai gal tu norėjai, kad melioratoriai 

tau dar ir varles iš dirvų išgaudytų.
— 100 ha drenažo eina iš rikiuotės. Tai- 

sykit, kol ne vėlu!
— Komisiją, nedelsiant komisiją! — įsa

KALBA, KURI VIS PLEČIASI
Marselio mieste įvyko 42-asis pasaulinis 

esperantininkų kongresas, kuriame dalyva 
vo 1467 esperantininkai iš 38 kraštų. Net 
Sovietų Sąjungos esperantininkai, kurie
patys negalėjo dalyvauti, atsiuntė sveikini 
mo telegramą.

„Figaro Littėraire“ korespondentas at
vaizdavo kongreso nuotaikas ir viltis. Jis 
rašo: „Pagal paties kongreso paveikslą, 
prie mūsų stalo susėdo New Yorko archi
tektas, italė sekretorė, švedė studentė ir 
kongreso gražuolė, tikras modelis fotogra
fams, jauna danė, graži, kaip paveikslas, 
bet kuklesnė už vienuolę“. Koresponden
tas norėjo patirti, kas galėjo tokius įvai
rius žmones pastūmėti mokytis esperanto, 
švedė studentė atsakė: „Mano tėvas, kuris 
Europos sausumos keliais vairuoja trans
portą, pradėjo vos dvejis metus amžiaus 
sulaukusią mane mokyti esperanto. Tai 
naudingiau negu sakyti „lolo“ ar „dada“ 
ir tai taip paprasta... Taip, anglų kalbai 
pramokti reikalinga dviejų metų, o espe
ranto pakanka dviejų mėnesių“. Tačiau 
Gian Carlo Fighiera, nuolatinis esperanti
ninkų kongresų sekretorius, paaiškino, kad 
esperanto šiandien jau yra tapęs visiškai 
pilna ir turtinga kalba, turinti tiek pat žo
džių, kiek žinomasis prancūzų žodynas 
Larousse. Ta kalba rašomos ir į ją verčia 
mos įvairių tautų poezijos, klasikai ir t.t. 
Štai kongresui pateiktas esperantinio-sąjū
džio balansas: 1.100 esperantininkų susigru 
pavimų, 30.000 leidinių, du tūkstančiai gra 
matikų 54-iomis kalbomis, 112 specializuo
tų žodynų 52-jose mokslų šakose, 50 laik
raščių ir žurnalų, radijo emisijos. Esperan 
to mokoma 145-iose mokyklose ir 31-ame 
universitete. Peticija, kuria reikalaujama 
pripažinti esperanto visuotine kalba, surin 
ko 16 milijonų parašų. Vieno anglo moky
tojo p. Kennedy ir jo žmonos patyrimu, 
esperanto padeda greičiau išmokti kitų 
kalbų. Vienoje anglų kolegijoje buvo pa
rinktos dvi paralelinės klasės: vienoje bu
vo mokoma dvejus metus prancūzų kal
bos, kitoje — vienerius metus esperanto, 
o antrus — prancūzų. Palyginus išdavas, 
antroji klasė žymiai geriau mokėjo pran
cūziškai, negu pirmoji. P. Žvaginis
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VYTAUTAS ALANTAS
mini literatūrine sukaktiLaikas greitai prabėga. Dešimtys metų šokte prašoka, ypač jeigu nuolatos grumie- si su gyvenimu, nuolatos galvoji, kuri, dirbi. Taip kiekvienam žmogui, taip rašyto

jui.Tikriausiai, ir Vytautas Alantas sunkiai pats gali patikėti, kad šiemet suėjo dvidešimt penkeri metai nuo jo pirmosios dramos pasirodymo Kauno teatre. Tai buvo „Užtvanka“, keturių veiksmų drama, turėjusi nemažą pasisekimą, sulaukusi kompli mcntų iš Tumo-Vaižganto ir kitų literatų bei kultūrininkų.Nuo 1932 metų, nuo pirmojo ir stipraus Vytauto Alanto žingsnio dramos srity, rašytojo gyvenimas vingiavosi nelengvais keliais, bet paliko pėdsakų, apie kuriuos ver ta pakalbėti.Rašytojas Alantas kilme yra panevėžie tis-šiauliškis (Sidabrave gimęs, vėliau tėvai persikėlė į Radviliškio valsčių), baiger Šiaulių gimnaziją, studijavęs lituanistika Kauno universitete ir literatūros licenciate laipsniu gavęs diplomą Montpellier univer sitete, Prancūzijoj, po ketverių metų studijų. Dirbti rašytojui teko Plungės gimnazijoje mokytoju .prancūzų skyriaus redaktorium Lietuvos Telegramų Agentūroje penkerius metus būti , .Lietuvos Aido“ vyriausiu redaktorium, keletą metų Vilniaus miesto teatro direktorium ir tremtyje — Detroite — Fordo fabrikuose. Iš aukštos kultūrinės karjeros Tėvynėje teko nusileis ti iki juodo darbininko, prakaituotu plušėjimu prie konvejerio ir kitur užsidirbančio sau ir šeimai duoną. Toks daugumos mūsų rašytojų likimas, toks ir Alanto. Sun kaus darbo nuvargintas ir moraliai prislėgtas, atrodo, ką begali kultūrinio nuveikti? O tačiau .yra žmonių, kad gali net ir kurti. Prie tokių ir Vytautas Alantas. Ir tremtyje jo kūrybinis intensyvumas ne ma žesnis, kaip buvo Tėvynėje.Dar prieš „Užtvanką“ V. Alantas buvo pasirodęs su beletristiniu veikalu. 1931 m. buvo išleistas jo novelių rinkinys „Artisto širdis“. Drama „Užtvanka“ ir po metų (1933) pjesė „Gaisras Lietuvoje“ vaidinta Kauno Teatre, bet nebuvo išspausdinta. ,,Buhalterijos klaida“, 3 v. komedija, ir „Aukštadvaris“, 3 v. pjesė, parašyta Lietuvoje (antroji užbaigta tremty), bet atspausdinta tik 1947 m. Vokietijoj. „Buhalterijos klaida“ rašytojo E. Skujenieks išversta į latvių kalbą, vaidinta latvių tremties teatruose. Trijų veiksmų pjesė „Gyvenimas iš naujo“ parašyta Lietuvoje ir vaidinta Vilniaus miesto teatre (1942 m.). Veikalai tremty: novelių rinkinys „Ant siū buojančios žemės“ (1946 m. Vokietijoj), ,,Pragaro pošvaistės“ (1951 m. Amerikoj), novelių, apybraižų ir pasakojimų rinkinys „Svetimos pagairės“ (1954 m., Amerikoj), dramos veikalai, parašyti greta sunkaus darbo Forde, Detroite, Amerikoje: 1. „Ragučio šaltinėlis“ (1951), 2. „Visuomenės vei kgiai“ irgi komedija, kaip ir „Rag. šalt.“ (1955), 3. „Šiapus uždangos“, komedija (1957) ir 4. „Sąmokslas prieš savuosius“, 3 v. pjesė (1957). Amerikoje Alantas dar parašė Antano Vanagaičio biografiją bei suredagavo jo monografiją (1953) ir suredagavo K. Kriaučiūno atsiminimus.Taigi, tremtyje per daugmaž tokį pat lai ką kūrybinis V. Alanto derlius bene didės nis, negu Tėvynėje (nepaminėjau pirma dar jo beletristinio veikalo ,,Tarp penkių ir septynių“ (1934) ir straipsnių rinkinio „Žygiuojanti tauta“ (1939), abu — Lietuvoje).Vytauto Alanto veikalai yra realistiniai, 

parašyti tradiciniu, mūsų Nepriklausomos Lietuvos beletristų būdingu stiliumi. Tiesa, Alantas kaikur turi savito būdingu- mo stiliuje ir veikėjų charakteriuose. Stilius, deja, dažnokai nukrypsta į publicistinį. Pasirinktus veikalų herojus Alantas sugeba gana ryškiai apibrėžti; į pagrindinę intrigą įveda nemaža gyvenimo mazgų ir mazgelių, kuriuos, gale suvedęs į vieną, atnarplioja su netikėtumais. Tai daro skai tinius patraukliais, nenuobodžials, patenki na skaitytojo smalsumą. Tipai būna imti iš gyvenimo, įtikiną, įvairūs; moterys — su pabrėžtu moteriškumu, vietomis net seksualumu.

Vytauto Alanto sceniniai veikalai pritaikyti ir prieinami scenai, profesionalų ir mė gėjų, nesudėtingi, intriguoją gyvenimiškomis mintimis, kartais net aktualijomis, įdo mūs skaityti ir stebėti, tiesiogiai veikią žiūrovą ir veikią stipriai. Pavydžiui, „Buhalterijos klaida“ yra vaidinama ir vaidinama visų kraštų tremtinių, kartojama ir kartojama, ir niekam nenusibosta. Pats paskutinis Alanto veikalas — 3 v. pjesė ,,Sąmokslas prieš savuosius“, vaidintas Detroite lapkričio mėnesį, rašytojo jubiliejaus proga, susilaukė nepaprasto pasisekimo žiūrovuose. Tema aktuali: lietuvių vedybos su kitatautėmis. Nemaža komiškų situacijų. Aiškiai pabrėžtas tokių vedybų neigiamumas: ir mūsų tautai, ir paties vedančiojo asmeninei laimei. Jeigu ir buvo literatūrinių trūkumų, jei vietomis mintys buvo publicistiškai deklaruotos, vis tiek publika buvo sužavėta: ir tie, kurie mėgsta susimąstyti, ir tie, kurie ieško tik pramogos.Didžiausią kritikos audrą buvo sukėlęs Vytauto Alanto vienintelis romanas „Pragaro pošvaistės“. Tai iš esmės neblogas literatūrinis kūrinys, bet užgavęs (ypač autoriaus įžanginiu žodžiu) krikščionybės apologetus. Norisi tikėti, kad Alantas ne tiek prieš krikščionybę, kiek už lietuvybę, ir jo prieškrikščioniška deklaracija romano pradžioj vargu ar buvo gerai apgalvota ir reikalinga.V. Alanto didžiausias troškimas dabar yra — išleisti visas savo dramas, komedijas bei pjeses vienu rinkiniu. Tai, manau, sutampa ir su daugumos jo žiūrovų bei skaitytojų pageidavimu. A.K.

EUROPOS LIETUVIS

AMERIKOS BAISAS IR LIETUVIU INTERESAITur būt, nedaug tėra lietuvių, kurie, jei aplinkybės leidžia, nepasiklausytų Amerikos Balso iš Washingtono arba iš Europos. Nevienas prie jo tiek priprato, kad jį buvo pradėjęs laikyti savu, lietuvišku, balsu. Ir pavergtoj Lietuvoj nevienas į Am. Balso lietuviškus komentarus žiūrėjo, kaip i išraišką savo paties minčių .kurių sovietiniame rėžime jis negali viešai pareikšti. To dėl, nepaisydami sovietinių trukdymų, pavergtieji lietuviai tiek Tėvynėje, tiek Sibire, vis stengdavosi pasiklausyti Am. Balso lietuviškų programų.Tačiau dabar lietuvis klausytojas turi su liūdesiu konstatuoti, kad nuo šių metų vasaros pradžios Am. Balse Europoje lietuviš koji programa yra gerokai pasikeitusi, palyginus ją su tuo, kas buvo transliuojama pernai ir šių metų pirmojoje pusėje. Ji dabar atrodo bespalvė ir gana nuobodi, nes dažniausiai ją besudaro agentūrų žinios ir Vakarų spaudos pasisakymai. Nebėra joje nei komentarų ūkiniais, politiniais, kultūri niais ir filosofiniais klausimais, liečiančiais komunizmą ir sovietinį režimą Lietuvoje, nebeminimas nei pavergtosios (ar okupuotosios) Lietuvos vardas, kurio nebu vo vengiama minėti net aklai naivios vad. „Ženevos dvasios“ laikotarpy. Informacijos apie lietuvius laisvajame pasauly tampa vis siauresnės ir šykštesnės. Jaunimo valan dėlės pirmadieniais suskurdo iki tiek, kad lietuviškų dalykų jose vis rečiau bepasitaiko, arba jos visai išleidžiamos. Jei šeštadieniais neišgirstum lietuviško religinio žo džio su lietuviška giesme, galėtum pradėti manyti, kad Am. Balso lietuviškoji progra ma taikoma ne pavergtiesiems, bet laisvai atostogaujantiems. Šitokia nuotaika aidi dabar per Am. B. ir kitomis pavergtųjų tautų kalbomis.Tuo tarpu iki šių metų vasaros buvo paisoma ir pavergtųjų interesų. Am. Balso programoje lietuvių kalba, atrodo, buvo stengiamasi kasdien duoti bent 5-7 minutės tokių dalykų, kurie būtų mieli lietuviškai širdžiai. Nors tos kelios minutės visame pusvalandy nebuvo daug, tačiau daugiausia dėl tų minučių pavergtosios Lietuvos kolchozininkai eidavo vakarais iki 5 km pas patikimus kaimynus, turinčius radijo imtuvus, kad išgirstų ką nors lietuviška. Taip pat iš atsakymų į klausytojų laiškus per Am. B. Europoje buvo galima spręsti, kad pavergtieji lietuviai nori daugiau lietuviškų dalykų. Nors tie atsakymai dažnai būdavo sibiliški arba sentimentalūs, bet retkarčiais ir pro juos prasiverždavo pagei davimai kalbėti apie komunistų savivalias ir melus pavergtoje Lietuvoje, informuoti apie laisvųjų lietuvių darbus (literatūrą, muziką). Ir pats Am. B. Europoje paskatindavo ir tebeskatina jam rašyti pageidavimus dėl programos ir kitko. Tik dabar nebeaišku, kam šitie skatinimai reikalingi, kai programa netaikoma prie lietuvių klau sytojų, o kreipiama kitur. Ar tam, kad pageidavimų autoriai už geležinės uždangos pajustų nusivylimą dėl nepaisymo jų norų ir dėl amerikiečių nesugebėjimo suprasti komunizmą ir jo politiką ?Galvojantis žmogus taip pat klausia, iš kur kyla abejingumas pavergtųjų interesams visame Am. Balse nepraėjus nė metams nuo Vengrijos sukilimo sutriuškinimo ir nuo Artimųjų Rytų politikos įaštrini mo? Ar dėl to, kad sovietinė spauda ir radijas Lietuvoj ir kitur pradėjo pulti Am. Balsą ir šitais puolimais atskleidė tautinių programų svarbą pavergtiesiems? Ar jau Am. Balsas atsisakė savo viešo pažado .bent morališkai palaikyti pavergtųjų viltis ir avansu paklausė tokių „ekspertų“, kaip senatorius A. Ellender, kuris po 33 dienų turistinės ekskursijos išilgai SSSR įsivaiz 

duoja tiek išminties prisisėmęs, kad net su •pratęs komunizmą?Iš tikrųjų šitokie „ekspertai“ ir yra viena Am .Balso dabartinių negalavimų priežasčių. Keletas senatorių neužilgo po Veng rijos sukilimo sutriuškinimo lankėsi Europoje, o grįžę į Washingtoną jie neteisingai pakaltino Am. Balsą neobjektyvumu ir net pavergtųjų tautų kurstymu. Tai neliko be pasėkų. Nuo liepos 1 d. JAV biudžete buvo stipriai sumažintos išlaidos Informacijų Tarnybai ir per tai Am. Balsui. Tuo pačiu laiku buvo atleisti du aukšti pareigūnai, jų tarpe pats Am. B. Europoje šefas. Šis prityręs informacijų specialistas buvo gerai pažinęs komunizmą ir supratęs pavergtųjų klausytojų pageidavimus. Jo dėka Am. B. Europoje programos įvairiomis kalbomis buvo įdomios ir aktualios. Jį pašalinus, programos pradėjo staiga smukti ir daug kuo pasidarė panašios į Washingtono programas, kurios jau ir anksčiau dažnai skra jodavo padangėse toli nuo pavergtųjų inte rBsų. Galima manyti, kad šitoks Am. B. Europoje nusilpimas paskatino Am. B. Wa shingtone aukštuosius pareigūnus suvesti konkurencines sąskaitas (tokių varžybų JAV valst. įstaigose ryškus pavyzdys —raketų išvystymo bandymai), nes neužilgo buvo sumanyta Am. B. Europoje visai uždaryti. Dėkui Dievui, nuo šitokios sunkios klaidos vis dėlto buvo susilaikyta: Am. B. Europoje liko.Džiaugiantis šituo sveiko proto laimėjimu, vis dėlto negalima nesistebėti JAV senatorių ekskursinėmis improvizacijomis, kai jos sutampa su komunistų propaganda, kuri niekada nenustos kaltinti Am. B. kurs tymu, kol už geležinės uždangos liks bent vienas jo klausytojas. Ypač reikia apgailestauti dėl įvykdytų „reformų“, kurių pasėkoje Am. B. lietuvių skyrius tapo išimtas iš Europos skyrių ir prijungtas prie Sovietų Sąjungos. Suprantama, kad šitokios „reformos“ su šefo atleidimu įvarė baimės nevienam atsakingam pareigūnui Am. B. Europoje. Natūralu, kad netikėtiems nemalonumams išvengti dabar kiekvienas toks pareigūnas stengiasi bendrąsias direktyvas interpretuoti savo naudai — siaurinti savo kompetencijas ir savo iniciatyvą. Todėl galima spėti, kad Washingtono direktyvos ir instrukcijos, pereidamos kelias instancijas, tiek susiaurėja apačiose, kad tautines prog ramas (jų tarpe ir lietuvių) padaro unifor muotas ir anemiškas. To, gal būt, kartais ir siekia koks nors užsislėpęs prokomunis- tas, kuris interpretuoja bendrąsias direkty vas ir turi teisės davinėti konkrečių nurodymų skyrių vedėjams, tvarkantiems prog ramas tautinėmis kalbomis.JTiTotp- ovmlvvt o vi p r e* c 11, Ixocl&l pnigrarrrq vedėjai mažai besiskaito su pavergtųjų tau tų nuotaikomis ir interesais. Sunku įsivaiz duoti, kad Am. B. pagrindiniai vadovai ne suprastų svarbiausio žurnalizmo dėsnio — kalbėti per radiją apie tai, kas interesuoja klausytojus. O kalbėti pavergtiesiems (jų tarpe lietuviams) rūpimomis temomis dar visai nereiškia juos kurstyti (po Vengrijos sukilimo liūdnos pabaigos ir norėdamas ne sukurstysi!). Tegu tik Am. Balsas kalba ob jektyviai ir kritiškai.Tik, deja, šiuo metu Am. B. Europoje objektyvumo stinga. Pvz., kodėl jis dabar vengia prasitarti, kad Lietuva yra pavergta? Kodėl jis transliuoja tolimiausių kraštų asmenų žodžius įvairiais klausimais, bet nesistengia perduoti lietuvių nuomonių? Kodėl jis vengia cituoti ,,Eltos“ žinias su komentarais .kurie atspindi laisvųjų lietuvių pažiūras įvairiais politiniais klausimais? Kodėl Am. B. išcenzūruoja tokius lietuvių pasisakymus, kuriuose nėra jokių(Nukelta i 4 psl.)

Nr. 49. (489) 12. 12. 1957.

Ruoškite Viešpačiui kelią!Advento proga Westminsterio Arkivyskupas ir Metropolitas Msgr. William išleido Ganytojiškąjį Laišką, iš naujo iškeldamas sekmadienio šventimą ir dažną šv. komuniją, mišių ir pamokslo klausimą. Būtų žalinga pamiršti šias tiesas, rašo arkivyskupas. Dievo kunigai yra įpareigoti skelbti Kristaus mokslą, o tikintieji turi pareigą klausyti Dievo žodžio. Iš to seka, jei kas stengiasi visuomet būti tik per tas mišias, kur nėra pamokslo nei tikėjimo tiesų aiškinimo, tas rimtai nusikalsta, apleisdamas tai, ko jis neturėtų apleisti. Be Dievo žodžio silpsta tikėjimas. Nors dieviškojo Sėjėjo sėkla yra sėjama, bet podirvis gali ne turėti pakankamo gylio ir tikėjimas gali išblukti, jei, palikus mokyklą, bus vengiama klausytis tikėjimo tiesų. Mūsų visų pareiga stengtis būti ten, kur yra skelbiamas Dievo žodis ir aiškinamos tiesos.— Išganytojas yra kalbėjęs apie tiesos Dvasią, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, šiais laikais pasaulio dvasia, kuri yra priešinga Dievo tiesos dvasiai, perdaug lengvai pasiekia mus. Prieš šia pasaulio dvasią mes turime pastatyti iš naujo Kristaus tiesų pažinimą ir jų supratima. Arkivyskupas visus ragina remti katalikiška spaudą, pirkti katalikiškas knygas ir laikraščius, kad tuo būdu Dievo žodis įeitų į mūsų namus ir atsvertų visa tai, kas yra priešinga Viešpaties mokslui.— Netinka mums vaikytis nepadorias madas, kurios veda į pavojų nusikalsti. Mes ypatingai raginame katalikes mergaites vertinti mergaitišką kuklumą, ir bet kokia kaina apsaugoti savo moteriškumo gar bę. kaip ta brangųjį evangelijos perlą! Pa gal Bažnyčios mintį. Adventas yra maldos, atgailos ir pasiruošimo laikas Kalėdoms. Mes turime paruošti Viešpačiui kelią, išlyginti jo takus. Gal būt, gerai reikia ne vienam iįpalyti savo sąžinę ir ištiesinti sa vo kelius, kad dieviškasis Kūdikis galėtų suteikti mums savo Kalėdų dovanas. Tos Advento savaitės turi būti praleistos maldos ir pasiaukojimo dvasioje. Mes turime rimtai ryžtis, gerai pasiruošdami priimti Kūdikį Karalių!Dieviškojo žodžio atėjimas į šią žemę yra didžiausias įvykis, koks kada nors įvy ko. Jei daugeliui tai būtų nežinoma arba pamiršta jeigu jiems Kalėdų laikotarpis yra tik iškilmingas užbaigimas vienų metų ir pradėjimas kitu, tai mes visuomet turim ta tiesą turėti prieš akis. Per Kalėdas klaupsime prieš Prakartėlę ir mąstysime apie Jėzų, Mariją ir Juozapą, melsdami, kad ir mūsų visos šeimos kurtųsi tos šeimos pavyzdžiu, kur yra visas šventumas, skaistumas, atsižadėjimas ir pilnas širdies Dievo Valiai atsidavimas!Šiomis Arkivyskupo mintimis ruoškimės didžiajai Kristaus Gimimo šventei.
______ ;_________ P. Dauknys.. MTC_
PamaldosDERBY — šį sekmadienį — gruodžio 15 d.11 vai., Seselių koplyčioje, Bridge Gate.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA! 
VAIKAMS IR SUAUGUSIEMSB. Brazdžionio — „Beletristikos Antologija“. Geriausi kūriniai 43 rašytojų —51 š.S. Tomarienės — „Saulės Vestuvės", iliustruota, — 11/6.E. Tumienė — „Karaliai ir Šventieji“, eilės. Kaina 18/6.A. Gustaitis — „Anapus Teisybės“, humoristiniai eilėraščiai — 15/6.F. E. Sillanpaa — „Silija“. Pasakojimas apie vieno seno kamieno paskutinę atžalą, Nobelio prem., kaina 28 šil.A. Vaičiulaitis — „Pasakojimai“ — 28 š.A. Vaičiulaitis — .Valentinas“, romanas — 10 šil.Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 

London, W.4.

j—SIMAS MIGLINAS |
j I

| PAVERGTOJI LIETUVA |
! ♦
? Iš „Tremties“ leidyklos išleidžiamos knygos ♦

KEIČIAMAS LIETUVOS VAIZDASPrievartos priemonėmis kolchozų steigimas Lietuvoje susijęs ne tik su masiniais gyventojų trėmimais. Bolševikinio tipo dva rų steigimu iš pagrindų buvo sugriautas Lietuvos ūkis, o gyventojai įstumti sunkme tin.Sukolchozinimas ūkio taip pat susijęs su keitimu .Lietuvos vaizdo. Vietoje atskirai išsidėsčiusių sodybų su į jas vedusių kelelių pakelėse rymojusiais rūpintojėliais ar išsirikiavusių berželių gretomis, 2000-3000 hektarų plotuose iškyla kolchozų centrai su masyviais pastatais, neturinčiais sande rio su viensėdijomis.Vedama akcija už kėlimąsi į kolchozų gyvenvietes. Lietuvis sodietis sunkiai išjudinamas. Ir dėl visos eilės priežasčių, kurių bene pačios svarbiausios: a) netikėjimas kolchozinės buities amžinumu ir b) nepajėgumas vykdyti statybos dėl nepaprastai aukštų kainų.Bolševikinės priemonės šitam pasyviam pasipriešinimui palaužti: — neteikimas sta 
tybinių medžiagų pastatams taisyti senose 
gyvenvietėse.

Dėl šifr priežąsčlų buvusios ūkininkų so 

dybos įgauna apleistą vaizdą. Neremontuojami bei netaisomi pastatai be laiko įra.Apie nykstančius ir griūvančius sodiečių pastatus ir kolchozo fone kitėjantį Lietuvos vaizdą bolševikinis iliustruotas ,,Švyturio“ žurnalas 1957 metų 1-me numeryje po nuotrauka, vaizduojančia kolchozines statybas, padėjo paraštę:„Nuvykau į „Tarybinės žemės“ kolūkį. Iš tolo pamačiau vaizdą ir stoviu, negaliu atsigrožėti... šalia stūksančių mažų bakūžėlių, griūvančių tvartelių, kokios fermos, kokie namai... Štai koks naujas mūsų anykštiškio kaimo peisažas“.Lietuvoje vykdomus pakeitimus kritiškiau vertino doc. J. Baršauskas, 1957.1.4 per Vilniaus radiją kalbėdamas architektūros apsaugos klausimais. Palietęs iš senųjų sodybų pastatų perkeldinimus į kolchozų gyvenvietes, pranešėjas atkreipė dėmesį į daromas klaidas:„Neretai dar pasitaiko, kad mes negerbia me, neįvertiname turtingos ir puikios mūsų liaudies architektūros. Trūkstant priežiūros, vertingi liaudies architektūros kuri niai — gyvenamieji namai, klėtelės ir kiti pastatai, — neatsargiai perkeliami į naujas vietas; sunaikinami arba apnaikinami 

gražūs fragmentai, detalės ir puošybiniai elementai. O kartais ir visai sugriaunami labai vertingi meniniu atžvilgiu pastatai. Taip nyksta nesaugomas mūsų liaudies architektūros lobynas ir padaroma didelė žala. Dėl to pastatų perkėlimus bei nugriovimus turėtų prižiūrėti paskirti rajonų archi tektai. O būdingiausi liaudies architektūros kūriniai turėtų būti paimti valstybės globon...“I kolchozų centrus perkeldinimo akcijos buvo pradėtos vykdyti nuo 1952 metų, tai yra prievartinėmis priemonėmis baigus bol ševikinio tipo dvarų steigimą. Pradžioje kolchozų skaičius siekė per 4500, kurių žemių plotai sudarė 500-700 hektarų. Dar nebaigus kolchozų steigimo Lietuvoje, prade tas jų stambinimas, pagal Chruščiovo pla ną, kuriam pritarė Stalinas, sujungiant po 5-6 smulkiuosius į vieną stambų, apie 3000 ha ir daugiau žemių plotus apimantį.Ryšium su kolchozų perorganizavimais, eilė statybų, ypač anksčiau atliktų, pasirodė netikslingos. Sustambintų kolchozų cent ruošė pradėtos steigti gyvenvietės, kolcho- zininkus tikinant, jog jie į už kelių kilometrų esančius darbus būsią nuvežami ir parvežami sunkvežimiais.Bėdos verčiami, negaudami medžiagos irstantiems trobesiams pasitaisyti, vargina mi 10-15 kilometrų kelio į kolchozo darbus, slegiami sunkios prievolių ir mokesčių naštos už sodybinį daržą, kai kurie sodiečiai apsisprendė keltis į kolchozines gyvenvietes. Iki 1954 metų persikelti buvo skatinami šiomis lengvatomis: a) j kolchozinę gyvenvietę perkelių pastatus — dviems me tams atleidžiami nuo mokesčių už sodybinį 

sklypą ir 7 metams gavo 4000 rublių pasko lą, b) o kolchozo gyvenvietėje statą naujus namus .kolchozininkai taip pat buvo 2 me tus atleidžiami nuo žemės mokesčių už sodybinį sklypą ir dešimčiai metų gavo 10000 rublių paskolą. 1955-jų pabaigoje per sikėlėliams lengvatų pasiūlos dar padidintos: a) perkelių pastatus iš senųjų sodybų, trims metams atleidžiami nuo žemės mokesčių už sodybinį sklypą ir nuo mėsos prievolių, be to dar gauna 8 metams iki 8000 rublių paskolą, b) o kolchozinėse gyvenvietėse statą naujus namus, taip pat 3 metams atleidžiami nuo žemės mokesčių, mėsos prievolių ir 15 metų gauna paskolą iki 15000 rublių.Bolševikiniais duomenimis, jau 1954 me tais daugiau kaip 10000 kolchozininkų buvę padavę pareiškimus perkelti namus arba naujus statyti kolchozinėse gyvenvietėse, o 2368 pradėję statybas.Lietuvos sodiečių gyvenamųjų namų statybos iki 1950 metų nutylimos. Greičiausiai dėl vykdytų trėmimų ir prievartinio kolchozų steigimo retas sodietis galėjo turėti ryžto imtis namų statybos.Bolševikai temini, jog penktąjį penkmetį, tai yra nuo 1951 iki 1955 metų, kaimo vietovėse buvę pastatyta (J. Paleckio teigimu „Komunisto" 1956, 6) apie 7000 gy venamųjų namų. Valstybinės plano komisi jos pirmininkas, J. Laurinaitis, 5-jo penkmečio statybas Lietuvos kaime padidina iki 7500 gyvenamųjų pastatų („Tiesa“ 1957 237).Palyginus bolševikinės priespaudos metų statybų kaime apimtį su Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio statybomis, per 

vienerius metus sodžiuose viršijusiomis 5000 gyvenamųjų pastatų, matyti didžiulis atsilikimas bolševikmečiu.Statybas trukdo ypač aukštos kainos. Vieno kvadratinio metro gyvenamojo ploto statyba su įrengimu atsieina 1000-1700 rub lių. 1955 metais Marijampolės rajono Černiachovskio vardo kolchoze, esančiame prie pat miesto, buvo pastatytas sudedamų jų blokų gyvenamasis namas. Gyvenamojo ploto kvadratinis metras atsiėjęs 1032 rublius, arba 20 nuošimčių pigiau, negu plytų statyba (J. Maniušis, „Komunistas“ 1956, 6).Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį gy venamojo ploto kvadratinis metras sodiečių statybose atsiėjo: a) medinio pastato kv metras apie 30-39 litus, b) plytų pastato gyvenamojo ploto kv m 45-80 litų.Vyraujančiai kolchozininkų didžiumai už ištisų metų darbą tegaunant kelis šimtus rublių, statybiniai užsimojimai neįmanomi.Netaisomi senieji pastatai griūva, o nau jiems pastatyti stinga ir lėšų ir pasitikėjimo kolchozine santvarka. Pasiūlos teikti lengvatas keliantis į kolchozines gyvenvietes, lietuvį sodietį, atrodo, ypatingai nedomina.Į kolchozų gyvenvietes iki 1957 metų pabaigos, apytikriai, tegalėjo būti persikėlę apie 4500-5000 sodiečių, iš maždaug 332500 kolchozuose priverstų dirbti. Kiti, ramstydami irstančius pastatus, stengiasi pratęsti išsilaikymą senose gyvenvietėse, susijusiose su laisvu ūkininkavimu nuosavoje žemėje.
(Bus daugiau).
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LONDONAS auka vasario ig gimnazijai

ANKETOS JAUNIMO REIKALU
E.L. Nr. 46 buvo išspaudintas Jaunimo 

Organizacinio Komiteto atsišaukimas, kvie 
čiąs jaunimą ruoštis suvažiaviman, o taip 
pat pasisakyti dar dėl pačios suvažiavimo 
datos ir ar bus reikalinga kuri nors suma 
kelionės išlaidoms apmokėti.

Org. Komitetas tą atsišaukimą dar yra 
Išsiuntinėjęs ir DBLS skyriams, iš kurių 
laukiama talkos': painformuoti jaunimą, pa 
raginti vykti į suvažiavimą, padėti suregis 
truoti, duoti skubiai prašomųjų žinių (dar 
prieš Kalėdas).

Jaunimo Org. Komitetas jaunimo suva- 
įlavimą sušaukti yra numatęs 1958 m. sau 
šio 4 d.

Tie, kurie ruošiasi dalyvauti jame, be ki 
ta ko, prašomi skubiai pasisakyti, ar toji 
diena yra patogi.

Visa kita paaiškės pačiame suvažiavime.

GRAŽI PARAMA LIGONIAMS
Didž. Britanijoje gyvenąs šviesusis Pr. 

Ivanauskas jau treti metai Gautingo sana
torijos ligoniams užsakinėja net 6 periodi
nius leidinius. Be „Europos Lietuvio“, jis 
ligoniams prenumeruoja dar „Nepr. Lietu
vą“, ,,Tėviškės Žiburius“, „Lietuvių Die
nas“, Margutį“ ir „Karį“.

MEDŽIAGA KALĖDINIAM NUMERIUI
Kas nori pateikti kalėdiniam ,,Europos 

Lietuvio“ numeriui kurių nors informaci
jų ai“ prisiųsti išspausdinti jame savo svei- 
kiniriftis, prašom paskubėti. Tokie raštai 
„Europos Lietuvį" turi pasiekti iki pirma
dienio, gruodžio 16 d.

AUKA GIMNAZIJAI
DBLS Dešimtmečio minėjimo proga No- 

ftinghamo lietuviai suaukojo 6 svarus Va
sario 16 Gimnazijai.

PRIEŠKALĖDINIS POBŪVIS 
LIETUVIŲ NAMUOSE 

Pelnas Nidos spaustu t>fei
Paskutinis prieškalėdinis pobūvis Lietu

vių Namuose yra ruošiamas šį šeštadienį, 
gruodžio 14 d. Pradžia 7.30 vai. vak.

Pobūvio pelnas skiriamas spaustuvės ma 
šinoms pirkti. Visi yra kviečiami pobūvyje 
dalyvauti ir tuo paremti mūsų spaustuvę. 
Šokiams gros visiems jau pažįstamas konti 
nentalinis džiazas.

Įėjimas 2/6.

DAR VIENAS, KURIS TIKI
Aleksandras Vilimas iš Gloucesterio su

mokėjo „Europos Lietuvio“ prenumeratą 
ui 1958 ir 1959 metus!

Vadinas, šis mūsų tautietis tiki, kad „Eu 
ropos Lietuvis“ eis ir nesustos ir kad jam 
spausdinti tikrai bus nupirktos geresnės

KLUBŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS
1958 m. sausio 12 d., 3 vai. p.p., Lietu

vių Namuose (1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.11) yra kviečiamas metinis Lietu
vių Klubo ir Headley Park Klubo narių 
susirinkimas.

Dienotvarkėje klubų valdybų rinkimai 
Vt ateities veikla.

Visi nariai yra kviečiami dalyvauti. Po 
susirinkimo LL Moterų „Dainavos“ Sam
būrio ruošiami šokiai (Tea Dance). Bu
fetas.

JAU 1000 BILIETŲ
Nidos spaustuvės fondui sudaryti tautie 

čiai jau yra nupirkę 1000 loterijos bilietų.
Specialistai yra apskaičiavę, kad 10.000 

bilietų visiškai patenkintų mašinų fondą 
ir leistų Nidai pradėti veikti jau geromis 
mašinomis.

Ar to skaičiaus pasieksime iki 1958 m. 
sausio 25 dienos?

Be kita ko, Nida turi gausybę sumany
mu ’ir darbų, o senieji ratukai baisiai pa
mažu kliba.

ŠVENČIŲ PROGRAMA 
LIETUVIŲ NAMUOSE

1, Ladbroke Gardens, London, W.ll. 
Tel. PARk 2470; BAYswater 5511.

Kūčios. Bendros Kūčios ruošiamos, ant
radienį, gruodžio 24 d., 7 vai. vak.

Užsiregistruoti pas K. Makūną iki gruo- 
žio 22 d. Kaina 12/6 asmeniui.

Pirma Šv. Kalėdų Diena. Svečiai malo
niai kviečiami užeiti į Lietuvių Namus pa
sižmonėti, pavalgyti, pasižiūrėti televizijos 
ir pasivaišinti naujai išdekoruotame bare. 
Jei bus noro, vakare bus galima ir pašokti.

Antra Šv. Kalėdų Diena. Linksmas Kalė
dinis Vakaras. Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas: 
vyrams 2/6; moterims — nemokamas.

Įėjimo.mokesčio pelnas eina LL Moterų 
„Dainavos“ Sambūrio šalpos reikalams.

Nauji Metai. Tradicinis Naujų Metų suti 
kimas įvyks antradienį, gruodžio 31 d. 
Įvairi programa. Naujus Metus sutiksime 
12 vai. su šampanu. Baras atdaras iki 12. 
30 vai. nakties. Staliukus galima užsisaky
ti iš anksto. Įėjimas 5 šil. asmeniui.

KUKLUS LITERATŪROS VAKARAS
Į praeitą šeštadienį Lietuvių Namuose 

buvusį literatūros vakarą susirinko kuklus 
būrelis lietuviškąjį žodį mėgstančių tautie
čių su Pasiuntinybės Patarėju p. V. Bailo
ku priekyje.

Vakarą pradėjo ir jam vadovavo DBLS 
Valdybos vicepirmininkas inž. J. Vilčins
kas. Pačių skaitytojų buvo tik du. F. Neve- 
ravičius paskaitė du dalykus, o K. Barėnas 
vieną.

Jei bus matomas didesnis londoniškių 
lietuvių susidomėjimas, tokių kultūrinių 
subuvimų ilgainiui gal bus suruošta ir dau 
giau.

P. Miklovas Vasario 16 Gimnazijai at
siuntė 10 šilingų auką.

LIETUVIŲ PARAPIJA LONDONE
Kam lietuvių nėra žinoma, kad Londone 

yra lietuviška bažnyčia?
Ji buvo pastatyta tų lietuvių, kurie išvy

ko iš Lietuvos anuometiniais caro Rusijos 
laikais. Vieni išvyko nenorėdami tarnauti 
caro kariuomenėje, o kiti ieškodami gėrės 
nio gyvenimo ir laisvės, negu tada buvo 
caro pavergtoje Lietuvoje.

Atsidūrę čia, svetimoje žemėje, ir aplin
koje, jie pajuto, kad trūksta to, kas buvo 
verčiausia Lietuvoje: lietuviškos aplinkos 
ir savo gimtosios kalbos. Tada teko ieškoti 
priemonių tam trūkumui nugalėti ir bent 
retkarčiais pasijusti savoje lietuviškoje ap 
linkoje. Buvo tada susirūpinta įsigyti savo 
lietuvišką bažnyčią. Ir taip per didžiausius 
vargus buvo pastatyta tokia, kokią šian
dien mes ją matome. Nėra abejonės, kad 
tada, kai viskas buvo baigta, statytojai 
džiaugėsi. Jie džiaugėsi, kad gali susirink
ti ir laisvai, nieko netrukdomi melstis ir 
giedoti lietuviškas giesmes savo gimtąja 
lietuviška kalba, o po pamaldų susitikti sa 
vo draugus ir bičiulius pasikalbėti ir pasi
guosti.

Toji lietuviška bažnyčia čia, Londone, 
stovi ir tarnauja tam pačiam lietuviškam 
tikslui bei lietuvybės išlaikymui jau dau
giau kaip pusė amžiaus.

Dabar padėtis po trupučiuką keičiasi. Se 
noji išeivių karta nyksta, keliaudama amži 
nybėn ir užleisdama vietą jauniesiems ir 
naujiesiems ateiviams. Taigi jiems tenka 
tęsti garbingas lietuviškas tradicijas: pa
laikyti savo lietuvišką bažnyčią visais ga
limais būdais, dalyvaujant pamaldose sa
vo bažnyčioje, atiduodant savo kaip lietu
vio parapijiečio duoklę savo bažnyčiai iš
laikyti.

Bažnytinis komitetas nori kviesti visus 
lietuvius katalikus artėjant Naujiesiems 
Metams nusistatyti laikytis įsakymo „Sa
vo Bažnyčią laikyti padėk“.

IŠEINA KALENDORIUS
DBLS Nottinghamo skyriaus leidžiamas 

sieninis kalendorius greitai bus baigtas 
spausdinti. Kalendorius gražiai ir skonin
gai padarytas, su tautiškais ir religiniais 
vardais. Kaina 5 šilingai.

Užsisakyti galima Lietuvių Namuose, 
Londone, arba pas K. Bivainį, 39, Wood
house St.’ Off Carlton Rd., Nottingham.

SKELBIMAS
SIUNTINĖLIŲ REIKALU

itjXluni &u p aS to tarifu paKeiimu/atliin- 

karnai pabrango ir siuntinėlių persiuntimo 
mokestis.

Nuo šių metų gruodžio 9 d. už siuntinė
lius, siunčiamus Lietuvon ir į kraštus už 
Uralo, manipuliacinis mokestis bus ima
mas ne 2 sv. 2 šil., bet 2 sv. ir 6 šilingai Lie 
tuvon ir 2 sv, 19 šil. už siuntinėlius Sibi
ran. (Sibiran buvo 2 sv. 12 šil.). Tokiu bū
du Lietuvon siuntinėlių persiuntimas pa
brangsta 4 šilingais, Sibiran 7 šilingais.

TAZAB B-VĖ, Londone.

WOLVERHAMPTONAS
Kalėdų Eglutė vaikučiams

DBLS Wolverhamnforio Skyriaus valdy
ba, susitarusi su Kalėdų Seneliu, praneša, 
kad Kalėdų Eglutė W-tono vaikučiams bus 
sausio 11 d., 18 vai., George Hotelio salė
je. Maloniai kviečiami dalyvauti visi sky
riaus, vaikučiai, su tėveliais. Taip pat kvie
čiami dalyvauti ir malonūs prieteliai iš kai 
myninių skyrių: Birminghamo, Stoke-on- 
Trento ir kt.

Po vaikučių pasirodymo bus šokiai ir žai 
dimai suaugusiems. Gros džiazas, veiks bu
fetas su puikiais išgėrimais ir loterija. Šo
kiai tęsis iki vidurnakčio.

Skyriaus Valdyba

Padėka
Širdingai dėkoju DBLS Wolverhampto- 

no Skyriaus Valdybai už pravestą piniginę 
rinkliavą ir visiems tos kolonijos lietu
viams,' dosniai aukojusiems sušelpti mane 
ligoje.

Kazimieras Vikšrys

BIRMINGHAMAS
Pamaldos ir susirinkimas

Pranešame, kad sekmadienį, gruodžio 
22 d., mus aplankys kun. P. Dauknys su 
lietuviškom pamaldom. Išpažinčių klauso
ma St. John's bažnyčioje (George St. Bal
sai! Heath) nuo 9 vai. Pamaldų pradžia 
lygiai 10 vai.

Tuoj pat po pamaldų, 11 vai. ryto, „Old 
Moseley Arms" restorano salėje (Tindale 
Str.) šaukiamas Skyriaus Metinis Susirin
kimas. Programoje Valdybos rinkimai ir 
eilė skyriui svarbių klausimų.

Maloniai kviečiame pamaldose ir susi
rinkime gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

CORBY
Kalėdų Eglutė

DBLS Corby sk. valdyba 1957 m. gruo
džio 26 d., Kalėdų antrąją dieną, 4 vai. p.p. 
St. John. Ambulance Hall, village Corby, 
ruošia Eglutę.

Vargo mokyklos mokiniai, vadovaujami 
mokytojos S. Perminienės, atliks progra
mą. Kalėdų Senelis išdalys dovanėles ma
žiesiems, o kavute pasistiprinus, patefono 
muzikai griežiant, bus galima pašokti ir 
loterijoj išmėginti laimę. ....

Maloniai prašome visus corbiecius ir apy 
linkės lietuvius šiame pobūvyje dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
Kariuomenės šventės minėjimas

LT Sąjūdžio Nottinghamo skyrius lap
kričio 23 d. surengė Kariuomenės Šventės 
minėjimą Sycamore mokyklos salėje.

Skyriaus pirmininkas J. Galbuogis, ati
darydamas minėjimą, trumpai apibūdino 
šios šventės reikšmę ir pakvietė garbės pre 
zidiuman savanorius kūrėjus J. Strumskį 
ir A. Kazlauską.

Paskaitininkas K. Deveikis, nepriklauso
mybės kovų dalyvis, priminė kaip buvo ku 
riama mūsų kariuomenė ir kaip kietai ir 
ryžtingai ji kovojo už tautos laisvę. Paskai
tininkui pakvietus pagerbti žuvusius tylos 
ir susikaupimo minute, prasiskleidė scena, 
kurioje buvo atkurtas Nežinomojo Karei
vio paminklas. Pasigirdo gedulingo maršo 
garsai. Vietos vaidintojų grupė sudainavo 
„Kovoj jūs jau žuvot, mielieji kariai“.

Po paskaitos išpildyta meninė progra
ma. Vietos scenos mėgėjai suvaidino jų pa 
čių sukurtą originalų vieno veiksmo veika 
lėlį „Sapnas“.

Veikalėlis suvaidintas įspūdingai. Žiūro
vus sužavėjo nuotaikingos, J. Kiburo pa
ruoštos, Nežinomojo Kareivio Paminklo ir 
Karo Muziejaus sodelio dekoracijos. Šį vai 
dinimą režisavo St. Matulevičius.

Pabaigai „Pupų Dėdė“ A. Zaveckas pra
linksmino susirinkusius labai vykusiomis 
humoristinėmis dainelėmis iš vietos tautie 
čių gyvenimo.

Reikia tikėtis, kad neseniai įsikūręs LT 
Sąjūdžio Nottinghamo skyrius ir ateityje 
reikšis meninėje veikloje, juo labiau, kad 
skyriaus narių tarpe, pasirodo, esama ga
bių vaidintojų, kuriems vadovauja jaunas 
ir energingas režisorius St. Matulevičius 
ir talkininkauja dailininkas J. Kiburas.

Lapkričio 24 d. Šv. Patriko bažnyčioje 
buvo atlaikytos pamaldos už žuvusius ka
rius ir už visus tautiečius, paaukojusius 
savo gyvybę dėl Lietuvos Laisvės.

Dalyvis

„E.L.“ ir N.K.K. Atstovas Nottinghame
Pranešame Nottinghamo lietuvių dėme

siui, kad „Europos Lietuvio“ ir Nidos Kny 
gų Klubo atstovu Nottinghame yra

K. Rožanskas, 4, Bailey Str., Old Basford 
Nottingham.

Pas jį galima užsisakyti „Europos Lietu
vį“ ir Nidos Knygų Klubo knygas ir įmokė 
ti pinigus už prenumeratas ir loterijos bi
lietus.

KNYGA APIE LIETUVĄ

..Tremties“ leidykla Vokietijoje dar šiais 
metais išleidžia Simo Miglino svarstymus 
PAVERGTOJI LIETUVA. Knygo'je nagri
nėjamas Lietuvos gyventojų kitėjimas, jų 
trėmimai, jaunimo išgabenimo akcijos bol 
ševikinės priespaudos metais. Taip pat 
svarstomos buitinės gyvenimo sąlygos ir 
Lietuvos vaizdo kitėjimas, susijęs su bolše
vikinių dvarų prievartiniu įsteigimu.

Netrukus pasirodančioje knygoje taip 
pat svarstoma, kiek ištremtųjų lietuvių į 
Sibiro taigas ligi šiol galėjo būti grąžinti 
į Lietuvą.

PAVERGTOSIOS LIETUVOS kaina:
Britanijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Bel

gijoje gyveną tautiečiai, siųsdami užsaky
mus, kartu atsiunčia 40 kuponų tarptauti
nio pašto.

Vokietijoje knygos kaina 15 DM.
Šių metų gruodžio mėn. atsiuntusieji už

sakymus bus įskaityti į pasirodančios kny 
gos garbės rėmėjus.

Be to, užsisaką PAVERGTĄJĄ LIETU
VĄ, taip pat gali pasinaudoti apie dviejų 
trečdalių šių „Tremties“ leidinių nupigi- 
nimu:

Alanto „Pragaro Pošvaistės", romanas, 
tik 15 kuponų. Jurgio Savickio „Šventoji 
Lietuva“, romanas, taip pat tik 15 kupo
nų, Šeiniaus „Kuprelis“ — 10 kuponų.

Užsisaką PAVERGTĄJĄ LIETUVĄ, nu 
rodytas knygas, arba jų vieną, gali įsigyti 
minėtomis apie 70 proc. nupigintomis kai
nomis. Užasakymai siunčiami PAVERGTO 
SIOS LIETUVOS autoriaus vardu:

Simas Miglinas, Unterhausen bei Reut
lingen, Wilhelmstr. 106. Germany.

Šiokiadieniui ir
UODŲ ČIULKINYS

Aną ramią vėlyvo rudens dieną sėdžiu ir 
žiūriu pro langą, kaip darže uodai čiulkinį 
šoka. Pakils viršun netvarkinga rikiuote, 
lyg neramiais žirgais kazokai, ir vėl lei
džiasi į žemę. Paskui žiūriu, kad ir kaimy
niniam darže panaši tautinių šokių repe
ticija.

Tokią uodų čiulkinio rudenio repeticiją 
matau nebe pirmą kartą, bet niekada ne
teko užmesti akies į užtvorį ir pamatyti 
tokį pasiskirstymą kolonijomis, parapijo
mis. Va, tai tau palyginimas tautų ir vals
tybių, kolonijų ir parapijų, atskirų bend
ruomenių ir giminių, uodo stiprybės ir žy
diško vieningumo! Žinote, tas dvi uodų gi
mines pamatęs, taip ir nuplauki mintimis 
į palyginimus su žmonėmis. Nepaliauja
mas šokimas savose giminės ribose, matyt, 
natūralus, nes uodas taigi jau toks mažy
tis ir net būtų pats mažiausias, jei už jį 
mažesnio gyvio nebūtų.

PERDĖTAS MANDAGUMAS

Kai kas mūsų mėgsta piktintis, kai laik
raštis išsispausdina daugiau skelbimų. Vie
tos mažiau belieka kitokiems paskaito
miems dalykams. Tai tiesa, mažiau. Skriau 
da skaitytojui. Ypač tą skriaudą stipriai 
jaučia tie, kuriems skelbime siūlomoji pre 
kė nereikalinga ar nepatinka.

O ką dabar padarysi? Aišku, skaitytojui 
geriau, kai daugiau skaitomosios medžia
gos, bet skelbimų spausdinimas duoda šio
kio tokio pelno ir padeda laikraščiui išsi
laikyti.

Šalia tosios skelbimų bėdos yra dar ir 
kita, kai mes patys įsibėgėję imame ir už- 
grūdame savo laikraštį beprasmingomis pa 
dėkomis, žiūrėk, buvo koks įvykėlis ar rim

Proto mankštai
ATSISVEIKINANT SU SVEIKINIMAIS
Jau niekas daugiau neberašo sveikinimų 

klausimu, ir, atrodo, laikas dėl to pasakyti 
baigiamąsias pastabas.

Šiuo klausimu kultūringai pareiškusiems 
savo priešingas pažiūras labai dėkoju. To
limesnės pastabos liečia tik Dr. L. Stelmo
ko straipsnį.

Dr. L.S. sveikinimų klausimą nagrinėja 
gana nuodugniai paliesdamas sveikinimo 
formas, kurių aš nebuvau pasmerkęs. Kai 
kuriuose Dr. L.S. teigimuose yra šešėlis 
tiesos. Gaila tik, kad jis vengė proto 
mankštos, o visais būdais veikė į mūsų 
jausmus, graudeno mus, tampė mūsų jaut
riąsias gysleles. Jo teigimai remiami tra
dicijomis, spėliojimais arba... nieku. Būtų 
nusikalstama proto mankštos „konstituci
jai“, jei ramiai praleistume kai kuriuos 
Dr. L.S. tvirtinimus. Pavyzdžiui, jis tvirti
na, kad „Mados būna trumpalaikės. Jos 
staigiai ateina, kurį laiką daugumą mūsų 
užimponuoja ir vėl staigiai dingsta, užleis- 
damos vietą kitoms“. Jei Dr. L.S. turi gal
voj moterų rūbų madas, tai gal ir taip. Bet 
nepamirškim ir šimtmetinių madų: frakų, 
kaklaraiščių, moterų dažymosi ir t.t.

Nesiginčysiu su Dr. L.S. dėl jo ilgų ir 
jausmingų graudenimų sveikinimų klausi
mu, kur jis net gaidį pakiša mums pavyz
džiu sveikinimo reikaluose. Bet kai Dr. L. 
S. drąsiai klausia: „Nejaugi norima iš viso 
prieš bet kokius sveikinimus kovoti“, tai 
galiu priminti Lenkijoj ir Lietuvoj sąžinin 
gai praktikuotą sveikinimo būdą bučiuo
jant ranką ar apskirtai bučiuojantis. Ne
jaugi Dr. Stelmokas nedrįs pažiūrėti į šį 
sveikinimosi būdą iš sanitarinio taško?..

Vienos mados palaikomos indoktrinavi- 
mu iš mažens, o kitos — biznierių rekla
momis. Kol sveikinimų atvirukai bus pel
ningi jų spausdinto jams ir kol ši mada tu
rės tokių gerai indoktrinuotų karštų rėmė
jų, kaip Dr. L.S. — tol ji gyvuos. Arba: 
gyvuos tol, kol kas nors suras nuoširdesnį, 
prasmingesnį ir kultūringesni pakaitalą. 
Atvirukiniai bei laikraštiniai sveikinimai, 
deja, šių sąlygų neišpildo.

Iš Dr. L.S. išvedžiojimų peršasi išvada, 
kad sveikinti reikia. Tuo jau šis paprotys 
pasmerkiamas, nes žmogus dvasiškai yra 
prievartaujamas. Šeimos nariai, draugai ir 
mylimieji, jei norės išreikšti savo jausmus 
jiems reikšmingomis progomis, tai tam su
ras ir originalius būdus. (Gera proga paro
dyti savo sumanumą, išradingumą, t.y. pa 
mankštinti protą!). Nusipirkit atviruką su 
gatavu įrašu (ir dar svetima ir kartais ne
suprantama kalba!) ir jį pasiųsti kam nors 
— nėra didele išmintis ir kultūra! Jei drau 
gystė ir kiti jausminiai ryšiai laikysis tik 
atvirukinių bei laikraštinių sveikinimų pa
galba ,tai dėl jų patvarumo nerizikuočiau 
ir vienu penu!

Dar viena pastaba. Bepigu tam, kas turi 
mažai draugų ir artimųjų: tokiam bus ne
sunku parodyti savo „draugiškumą ir kul
tūringumą“, t.y. atlikti atvirukinę parei
gą... Bet kaip atlikti šią pareigą žmogui, 
turinčiam šimtus draugų, bičiulių, pažįsta
mų, bendradarbių? Toks turės būti pa
smerktas kaip nedraugiškas ir nekultūrin
gas, nes jam bus neįmanoma atlikti šią pa
reigą...

Kiekvienas mūsų esam buvę nesmagioj 
padėty, kai švenčių proga kam nors nepa- 
siuntėm atviruko, o iš jo ar jos gavom... 
Ką tada darom? Skubam siųsti atviruką, 
nes nenorim likti skolingi sveikintojui, ne
norim jo įžeisti...

šventadieniui
tesnis įvykis, buvo sakyta prakalba, šokta 
ar dainuota, kas nors aukojo to įvykėlio 
ar įvykio ruošimo išlaidoms padengti, kas 
nors buvo iš kaimyninės kolonijos atvažia
vęs. Vyre, reikalas vertas laikraščio! Isto
rija, gyvybė, sveikata, judėjimas ir dar vi
sokia kitokia naujiena. Jai vieta laikrašty
je, ir vertas pagarbos, kas apie tai parašo 
žinią.

Bet maža džiaugsmo, kai paskui tokias 
kolonijų gyvybę rodančias žinias spausdi
namos dar ilgiausios padėkos, kiekvienam 
vis dėkui ir ačiū, dėkui ir ačiū, dėkui ir 
ačiū. Taip dėkojama ir ačiuojama, kol pa
galiau išvardijami visi iki vienam to įvy
kio dalyviai ta ar kita tvarka, kaip ir ko
respondencijoje. Jei kam lieka nepadėkota, 
tai tik atsiuntusią j am padėką. Tarytum 
tai negali būti atlikta salėje, kol visi su
sirinkę! Dar geresnė būtų nuotaika. O 
laikraščiui tik vieta užimama.

Liaukimės. O jei norime būti perdaug 
mandagūs skaitytojo sąskaiton, tai mokė
kime už tas padėkas. Perdėtas mandagu
mas tegu truputį kaštuoja.

P. Daugelis

— Paryžiaus gatvėmis praėjo 4 tūkstan
čių studentų, reikalaujančių steigti tyrimų 
fakultetą.

PAIEŠKOJIMAI
KARACIEJUS Pranas, gyvenęs Londone, 

pats ar žinantieji apie jį, prašom parašyti: 
Jonas Žagūnas, 1006 Dundas St., W. Toron 
to, Ont., Canada.

BAGDONAS Petras, iš Danijos emigra
vęs į Kanadą, prašomas parašyti: K. Pet
rauskas, Schwenningen a. N., Arndtstr. 39, 
Germany.

Teisingai Dr. L.S. pastebi, kad „apsižval 
gę rasime tikrai tokių dalykų, be kurių ga
lėtume išsiversti, bet prieš juos kovoti nie
kam nė galvon neateina“. Kaip liūdna, kad 
mes marinuojam savo smegenis, ty. ne- 
mankštinam savo proto! Ir taip pažanga 
sustabdoma dešimtmečiams ar net šimtme
čiams, o žmonės paskandinami nereikšmin
gose smulkmenose ir negali susikaupti nau 
dingesniems, gražesniems, prasminges- 
niems dalykams.

Su kai kuriomis Dr. S. pastabomis reikia 
sutikti. Aišku, kad socialūs žmonės turi tai 
kytis prie bendruomenės sąlygų, papročių, 
įsitikinimų. Bet tik tiek, kiek tai būtina 
tarpusavio sugyvenimui. Reikia įsisąmonin 
ti, kad žmogus yra ne tik minios trupinė
lis, bet ir galvojanti asmenybė.

K. Valteris
Pastaba. Į šiurkštų p. V.A. straipsniuką 

atsakysiu tik tada, kai jis išdrįs pasisaky
ti savo vardą ir pavardę.

AUSTRALIJA
Ruošiamasi sporto šventei

Australijos lietuvių Sporto šventė š.m. 
pabaigoje įvyks Geelonge. Autralijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto (AL
FAS) valdyba vadovaus Sporto šventei, o 
Geelongo lietuvių sporto klubas „Vytis“ 
bus šeimininku. Sporto šventės metu bus .... 
rungiamas! vyrų ir moterų krepšinyje, vy
rų ir moterų tinklinyje, vyrų ir moterų 
stalo tenise ir šachmatuose. ALFAS valdy
ba buvo numačiusi surengti ir jaunių žai 
dynes, tačiau eilei klubų neišstatant jau
nių komandų, nuo sumanymo teko atsisa
kyti. Iki šiol Sporto šventėje dalyvauti už
siregistravo šie lietuvių sporto klubai: 
Kovas (Sydney). Perkūnas (Hobart), Tau 
ras (Adelaide), Varpas (Melbourne), Vy
tis (Adelaide) ir Vytis (Geelong).

Sporto šventės metu bus iškilmingai pa
minėtas ir Lietuvos krepšinio 20-metis.

Dailininkas Vladas Meškėnas
Sydnėjiškio (Australijoje) lietuvio daili 

ninko Vlado Meškėno portretas „Dailinin
ko žmona“ buvo priskirtas prie dešimties 
geriausiųjų darbų „The Australian Wo
men's Weekly" žurnalo suorganizuotame 
tarptautinio masto meno konkurse.

Šitas milžiniško tiražo žurnalas kiekvie
nais metais skelbia konkursą motinos ir 
valko arba vaiko paveikslui nupiešti. Šį
met žurnalas už geriausia įteikta portretą 
paskyrė 1500 svarų vertės premiją ir pa
pildomai dar 500 svarų vertės prizą už ge
riausia portretą, piešta moters meninin
kės. Suprantama, kad tokios aukštos pre
mijos suvilioja menininkus iš viso pasau
lio. šimet konkurse dalyvavo 400 dailinin
ku iš 23 pasaulio kraštų. Premija laimėjo 
žymus Autralijos tapytojas William Do
bell už įteiktą Hellenes Rubinstein (tarp
tautinės kosmetikos firmos savininkės) 
portretą.

Geriausi dešimt portretų konkurse pa
prastai yra atrenkami ir kilnojamoje paro 
doje išstatomi paeiliui visose svarbiausio
se Australijos meno galerijose.

Turint omenyje tarptautinį konkurso po 
budį, lietuvio dailininko darbo priskyri
mas prie dešimties geriausiųjų yra dėme
sio vertas faktas.

Australijos Lietuviu Bendruomenės Kr. 
Valdybos suruoštoje apžvalginėje' lietuvių 
dailininku meno parodoje prieš ketverius - 
metus dail. V. Meškėnas laimėjo pirmąją 
premiją. -rem.

KETURIŲ KRAŠTŲ KOVA VILNIUJE

Vokietijos laikraštis „Der Leichtathlet“ 
spalio 10 d. nr. 41 išspausdino straipsnį 
„Vier-Laenderkampf in Vilnius“ —lietuviš
kai „Keturių kraštų kova Vilniuje“.

Rugpiūčio 22-25 d.d. Vilniuje įvyko spor
to šventė, kurioje dalyvavo lengvaatlečiai 
iš Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Baltgudi- 
jos. Šitų kraštų lengvaatlečių susitikimą 
galima įvertinti kaip keturių kraštų paly
ginimą lengvaatletikoje. Tų kraštų sporti
ninkų laimėjimus laikraštis palygina su vi
sos Sovietų Sąjungos sportininkų laimėji
mais ir konstatuoja, kad Pabaltijo kraštų 
sportininkai pažengė gerą žingsnį pirmyn.

Šokime su kartimi pirmą vietą paėmė 
Jokūbas Mozūra, peršokdamas 4.10 m. Vi
sos Sovietų Sąjungos meisteris disko me- . 
time Algis Baltuškinas paėmė per tą spar
takiadą pirmąją vietą, numesdamas diską 
52.92 m.

Ieties metime pirmąją vietą paėmė S. 
Graudulis, numesdamas 70,70 m.

100 m bėgime 2 vieta teko A. Sidoniui, 
nubėgusiam per 10,8 sek.

Disko metime 3 vieta A. Pociaus, nume- 
tusio 51,39 m.

20 km ėjime pirmą vietą paėmė A. Mi
kėnas nueidamas 1:32:07,4 vai. 20 km ėji- į 
me trečioji vieta teko J. Siliui, nuėjusiam 
1:36:10,2 vai. ! ‘ffį

Rutulio stūmime pirmoji vieta teko A. 
Varanauskui, nustūmusiam 16,41 m.

Šuolio į aukštį 1 vieta atiteko lietuviui 
Antanui Vaupšui — 1,90 m.

šuolio į tolį pirmoji vieta Danutei Ne- 
paitei — 5,71 m.

Ieties metime 2 vietą gavo lietuvaitė Bi
rutė Zalogaitytė, numesdama 51,40 m.

Ieties metime ketvirtoji vieta atiteko J. 
Rakštytei — 46, 48 m.

1500 m. bėgime 1 vietą gavo visos Sov. 
Sąjungos meisteris J. Pi pynė, nubėgdamas 
3:53,6 min.

Moterų penkiakovoje 2 vietą gavo D. Ne 
paitė, surinkusi 4025 taškus.

Nežiūrint tokių gražių rezultatų, lietu
viai sportininkai užėmė toj spartakiadoj 
paskutinę vietą. Pirmoji vieta atiteko balt- 
gudžiams su 50 795 taškais, antroji estams 
su 39 679 taškais, trečioji latviams su 30 
489 taškais ir ketvirtoji lietuviams su 29 
680 taškais. Pr. Sk.
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Po kanadišku

dangum
PRANYS ALŠĖNAS, Kanada.

Gyvenimas nestovi vietoj. Jis slenka pir 
myn, tarytum toji upės srovė. Jo nesulaiky 
ti niekam nė vienai minutėlei. O tuo pa
čiu mūsiškių dauguma senstame, kaip ir 
šiandieniniu metu gamta rudenėja...

Taigi, rudenėlis keliauja Kanados lau
kais ir kloniais, kaip ir tenai, toli esančioj 
pavergtoj Tėvynėj — Lietuvoj...

Ruduo, galima sakyti, didis menininkas, 
ypač stebuklingas medžių lapų auksinto- 
jas. Išklydęs iš didmiesčio gatvių žmogus, 
Žvelgi mylių mylias tolumon ir matai ru
denėjančią gamtą. Žinoma, toji gamta pa
dilgina tavo širdyje nostalginę žaizdą ir 
Įaudrina ilgesio bangas tavojoj sieloj. Tuo 
pačiu žmogus pagalvoji: „Ach, kad aš ga
lėčiau tave, rudenėli, stebėti gimtuosiuos 
laukuos“...

Tąčiau, nežiūrint visa tai, žmogus nusi

ramini, grįžti realybėn ir pagalvoji: pra
eis ruduo, ateis šalta žiemužė, bet paga
liau po jos ir vėl gaivus pavasarėlis, šilta, 
rami, žiedais pasipuošusi vasara, taip ly
giai — kaip ir mūsų Tėvynėje — po aud
ros, po kančių, tikėkime, sušvis laisvės sau 
lutė ir ištirpdys visus priespaudos ledus. 
O mus, senstančius, pakeis žalias lietuviš
kas atžalynas, kuris dygsta, auga ir bujo
ja, kaip tenai, priespaudą kenčiančioj Tė
vynėj, taip ir čia, išeivijoj...

Kas veikiama nūdien Kanadoj?
Čia lietuviai dirba, kruta ne tik fabrikuo 

se ar kitokiose darbovietėse .tačiau ir kul
tūrinėj bei lietuvybės išlaikymo svetur ba
ruose.

Pas mus, Toronte, jau penkeri metai vei 
kia puikus lietuvių ir Lietuvos reprezen-

E ! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI! :S

“ Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti-
; nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie-
; žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
■ NEMOKAMAI DUODAMOS:

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

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas

■ jums išblaškys betkokius abejojimus. j.
S Mūsų specialybė:
S PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai
« tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks-
» tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius,

maistą ir 1.1..
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ

IR REIKALAVIMŲ! ■
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tantas šiame krašte ,,Varpo“ choras, vado
vaujamas muz. St. Gailevičiaus. Penkme
čio proga „Varpas“ ruošiasi milžiniškam 
koncertui, o aš noriu kiek plačiau apie jį 
parašyti lietuviškajai spaudai.

Truputis žinių apie „Varpą“ *
Muz. St. Gailevičiui atvykus iš Montre- 

alio ir apsigyvenus Toronte, 1952 m., 
per pirmąjį dainą mėgstančiųjų asmenų 
susirinkimą buvo suorganizuotas Lietuvių 
Choras. Dalyvavo 65 asmenys. Į pirmąją 
valdybą buvo išrinkti: J. Račys — pirmi
ninku, nariais: P. Gulbinskas, E. Bubelis, 
Aid. Venckutė ir P. Kaškelienė.

Pirmasis Choro pasirodymas įvyko 1952 
m. lapkričio mėn. per Kariuomenės minė
jimą, kuriame vyrų choras padainavo ke
turis dalykus.

Pirmasis koncertas įvyko 1953 m. gegu
žės 9 d. Jo metu Chorui buvo duotas ^Var
po“ vardas. Krikšto tėvai — Ontario Par
lamento narys John Yaremko, J. Matulio
nis, J. Strazdas, P. Radzevičiūtė ir P. Mon 
kienė.

Dabartinę ,,Varpo“ valdybą sudaro: J. 
Račys — pirm., V. Aperavičiūtė — sekr. ir 
A. Kuolas — kasininkas.

Šiandieninėj „Varpo“ sudėty yra: sopra
nų — 15, altų — 13, tenorų — 18 ir bosų
— 18. Iš viso 64 choristai.

Turėta koncertų: 1952 m. — 1, 1953 —12, 
1954 — 14, 1955 — 13, 1956 — 23 ir 1957
— 9. Iš viso 72 koncertai.

Aplankyta su koncertais šios vietovės: 
Chicaga — 2 kartus, Cleveland, Detroit, 
Windsor ir Montreal — po kartą, Hamil
ton — 3 kartus, Tilsenburg, St. Catharines 
ir Niagara Falls — po kartą. Be to, du kon 
certai Toronte duoti angliškajai publikai.

„Varpas“ savo repertuare turi 15-kos 
operų didesnes ištrauką^, atliekamas mo
terų, vyrų" ir mišraus choro, kai kurias — 
su solistais, 56 dalykus (pasaulietiškus) lie 
tuvių kompozitorių ir 15 — bažnytinės mu
zikos. Vyrų choras savo repertuare turi 14 
dalykų.

Repeticijų turėta: 1952 — 16, 1953 —113, 
1954 — 116, 1955 — 93, 1956 — 124 ir 1957
— 69. Iš viso 531 repeticija, kurių kiekvie
na užtrunka po 2 valandas.

Šiame rašinyje daviau nemaža statisti
nių duomenų. Skaitytojams, be abejonės, 
skaitmenys yra sausas dalykas, tačiau tai 
padariau todėl, kad mūsų tautiečiai maty
tų, kiek daug vargo turima ,kiek laiko ir 
energijos paskiriama žmonių, norinčių nuo 
širdžiai ambasadoriauti savo tautai svetur. 
O už tą darbą, sugaištą laiką juk niekas 
jokio atlyginimo nemoka.

Penkmečiui paminėti koncertas

Skaitytoju laiškai
PUIKUS PASIŪLYMAS

S. Kasparas anąkart rašė, kad notting- 
hamiečiai turi ir Šalpos Kasą. Sveikintinas 
dalykas, kad jie tik vieni sugebėjo per pir
mąjį dešimtmetį pasirūpinti savo kolonijos 
šelpimu. Tai nesugebėjo visa mūsų koloni
ja šiame krašte. Tik ir J.L. nebuvo sakyta, 
jog vien nottinghamiečiams priklauso Šal 
pos Kasos steigimas ir jie jos neturi, o klu 
bus atidarinėja. Buvo suminėtos tik jį ati
darant ruoštosios linksmybės ir, kaip prie
šingybė tie, kurie guli ligonio lovoje ir ne
gali tų linksmybių matyti ir jose kartu da
lyvauti. Tuo buvo kreiptasi į visus, kurie 
dar iki šiol nesugebėjom to vertingo dar
bo atlikti — įsteigti Šalpos Kasos. Tai ir 
p. Kasparui nevertėjo taip jaudintis. Kai 
p. Bajorinas buvo iškėlęs sumanymą įsteig 
ti Šalpos Kasą, tai tada taip pat nebuvo pa 
sakyta, kad nottinghamiečiai jau turi šal 
pos Kasą, o buvo kalbama apie visiems lie
tuviams bendrą Šalpos Kasą. Per dešimt- 
metinį atstovų suvažiavimą tas reikalas ne 
buvo teigiamai išspręstas. Na. gal ir ne
reikėtų dėl to nusiminti: jei per pirmąjį de 
šimtmetį ne visi tą dalyką suprato ar įver 
tino, tai gal per antrąjį dešimtmetį visi pa
seks nottinghamiečius, kurie tai padarė 
per pirmąjį dešimtmetį. Tai ir p. Kasparo, 
nors ir puikus pasiūlymas J;L„ „kad imtų
si pajudinti žemę ir pats ryžtųsi įsteigti ir 
organizuoti Šalpos Kasą Londono lietu
viams“. o dar tas pasiūlymas papuikėja, jei 
gu p. Kasparas pasižada talkininkauti ir 
siūlo savo pagalbą. Tik manyčiau, kad pir 
ma reikėtų susitarti, nes kai bus pavie
niui darbas pradėtas ,tai gali ir niekas ne
išeiti. nes kaip matyti iš p. Kasparo laiš
ko, jis yra daugiau linkęs prie barų ar klu 
bu atidarinėjimo bei jų steigimo. Antra, 
jeigu suvažiavę atstovai nepajėgė tai pa
daryti, būkime tikri, kad ir mums dviems 
nepasiseks, jeigu dar vienas norėsime Šal

pos Kasos, o antras klubo. Tai siūlyčiau vi 
sa tai atidėti antram dešimtmečiui, o gal 
tuomet visi bendrai kaip nors sulipdysime 
ir Šalpos Kasą.

Tad nereikėtų nei vienam, nei antram 
jaudintis. Kai ateis laikas, tai reikalas ir 
savaime išsispręs.. -J.L.

LIETUVOS GARSINIMAS BLUSOMIS
Paskutiniu metu „Europos Lietuvyje“ pa 

sipylė straipsniai apie Baltų draugiją Vo
kietijoje ir jos Lietuvos bei lietuvių kultu* 
ros garsinimą vokiečių tarpe. Tebus man 
leista čia aprašyti Lietuvos garsinimą blu
somis, įvykusį šių metų kovo 24 dieną ši
tos draugijos suruoštose Baltų Dienose 
Lueneburge. Tą dieną kurhauzo salėje bu
vo surengtas „Baltų literatūros ir muzikos 
rečitalis“, kurio metu ponui Erik von Loe
wis pradėjus, kaip lietuvių literatūros pa
vyzdžius skaityti:

,,Der Floh, das Floehchen, 
Das muntere Tierchen, 
Der Blutfeinschmecker, 
Bei Tagesanbruch 
Zum Kuehemelken 
Weckt er die Maedchen; 
‘s ist seine Arbeit“.

Lietuviškai išsi vertus:
„Blusa, blusele, 
smagus gyvulėlis, 
kraujo smaguriautoja, 
rytui išaušus 
kelia mergas 
karvių melžti.
Tai jos darbas“.

Salėje kilo visuotinis milžiniškas juokas.
I paklausimą po rečitalio, ar tokiais eilė 

raščiais tinka reprezentuoti lietuvių litera
tūrą, lietuviškosios programos dalies su
statytoj as ir Baltų draugijos lietuviškasis 
ramstis p. V. Banaitis tik suriko: ,,Kad ki
tų nėra!“

Ačiū už tokį Lietuvos garsinimą.
Ž. Mikšys

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

Siunčia vienintelė lietuviu
bendrovė Anglijoje

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

NEMOKAMAS PATARNAVIMAS!
Pranešame savo klientams, kad dabar už patarnavimą- 
tarpininkavimą jokio atskiro mokesčio neimame.

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 į 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!

tolaitytė, Stempužienė, Verikaitis ir Rožai- 
tis'(tenoras). „Varpas“ pirmą kartą išpil
dė Šimkaus kantatą „Atsisveikinimas su 
Tėvyne“. Taip pat publika išgirdo naujus 
dalykus — ištraukas. Su solistais buvo 
padainuota iš „Carmen“ ir ,,Aida“ ir kit.

Šia proga džiugu pabrėžti, jog daina ir 
lietuvis buvo ir tebėra geriausi draugai, 
nežiūrint, kur lietuvis būtų likimo nublokš 
tas: pavergtoj Tėvynėj tebegyventų, varg
tų tolimam Sibiro ištrėmime ar būtų iškly
dęs į platųjį Vakarų pasaulį. Jis visur dai 
nuoja arba tyliai niūniuoja dainų posmus, 
kurie praskaidrina jo jausmus, suramina 
širdį ir pakelia jo dvasią aukštyn.

Iš senų senovės lietuviai su daina sutik
davo ir džiaugsmingus gyvenimo atvejus ir 
liūdnuosius. Jie į karo žygius traukė taip 
pat su daina. Mūsų partizanai klampojo 
girių pelkėmis taipogi dainų posmus niū
niuodami. Dainuojame ir mes čia, išeivijo-

T-R-U-M-P-M-E-N-O-S

Kai lordai, publicistai, juokdariai ir visa 
eilė kitų profesijų atstovų Anglijoje su pa
sigardžiavimu kritikuoja monarchiją, ame 
rikiečiai, atrodo, išliko nuoširdūs rojalis
tai. Kai Elzbieta II neseniai apsilankė 
JAV, Long Islando dienraštis ,,Newsday“ 
didžiulėmis raidėmis pirmajame puslapy
je atspaude: „Mes mylime karalienę“. Ki
ti laikraščiai karalienę vadino „a doll“ (lė
lė), „honey“ (medus, mieloji)! arba pa
prastai „Liz“ (mažybinė Elzbietos lytis). 
Įdomiai pastebėjo Chicagos ,,Daily News": 
„Jeigu ne Dievo malonė, ji juk būtų pa
prasčiausia Lizzy Battenbergienė“... (Prin 
co Pilypo pavardė yra Mountbatten; Bat- 
tenbergai I Pasaulinio Karo metu savo vo 
kišką pavardę pakeitė į Mountbatten).

1957 m. lapkričio 9 d., didžiulėj ir puoš- j e, Vakaruose, ramindami savo nostalgija 
nioj Eatono Auditorijoj, įvyko sukaktūvi- persūnklas širdis ir paroaynami namą, 
nis koncertas. Jame dalyvavo solistai: Kriš kaip meną, tiems, su kuriais gyvename.

Č*lį rrtAfiĮ Nnhalin i i Ir r* c ___

Kanados užsienio reikalų ministeriui Les
ter Pearsonui. Esą buvę pasiūlymų taikos 
premiją paskirti bolševikui Nikitai Chruš-

(atkelta iš psl. 2.)

AMERIKOS BALSAS IR LIETUVIŲ 
INTERESAI

kurstymų? To neobjektyvumo konkretus 
pavyzdys —- Europos LF Bičiulių žodis tė
vynei. Jame buvo išbraukta daugiau kaip 
pusė teksto su šitokiais sakiniais: ,,Ypatin 
gą pagarbą jaučiame tiems Lietuvos sū
nums ir dukterims, kuriuos yra nužudę ko 
munistiniai okupantai ir kuriuos jie kiek
viena proga šmeižia ir iškreiptai vaizduoja 
jų pasipriešinimo prasmę... Pavergtųjų 
tautų nepalaužiama valia atgauti laisvę, 
Vakarų demokratinio pasaulio jėgų sutelki 
mas prieš sovietinį totalistinį imperializmą 
ir pavergėjų klaidos atneš išsilaisvinimą 
ir mūsų tėvynei“. Ar išbraukimas šitokių 
sakinių reiškia objektyvią informaciją, ar 
perdėto apeasmento nuolaidų politiką, ktfri 
nebeleidžia kalbėti net apie laisvę paverg
tiesiems?

Iš to galima manyti, kad Am. B. Europo 
je dabartinių šefų politika verčia vis re
čiau beieškoti informacijų apie laisvuosius 
lietuvius. Antai, praėjusią vasarą įvyko Eu 
ropos LF Bičiulių studijų savaitė su įdo
miomis paskaitomis lietuviškais klausi
mais; beveik tuo pačiu laiku buvo trijų sa
vaičių liet, jaunimo stovykla Šveicarijoje; 
lietuviai dalyvavo „Kirche in Not“ kongre
se; jie taip pat dalyvavo Pasauliečių apaš
talavimo kongrese Romoje; ten taip pat 
įvyko LK Mokslų Akademijos suvažiavi
mas su įvairiomis paskaitomis; vėliau bu
vo PLB Vokietijos Krašto Tarybos suvažia 
vimas. Tačiau kiek paskaitų santraukų, re
portažų arba bent platesnių informacijų 
apie tai davė Am. B. Europoje? Laisvaja
me pasauly nemažai išeina lietuviškų kny

gų, laikraščių ir žurnalų, kurių svarstomas 
problemas būtų įdomu sužinoti pavergtie
siems lietuviams. Bet kodėl apie tuos daly 
kus vengia kalbėti Am. B. Europoje ir sa
vo klausytojus temaitina politinėmis žinio
mis, tartum kitkas lietuviams būtų nesvar 
bu? Tuo tarpu lietuvių skyrius su turimuo 
ju personalu be didelio vargo kasdien gale 
tu paruošti bent 5-7 minutes programos, 
liečiančios Lietuvą ir lietuvius. Jei to nė
ra. arba labai retai ir trumpai apie tai te
kalbama, yra rimto pagrindo manyti, kad 
aukštesnės jėgos Am. B. Europoje pasisten 
gia, kad lietuviams skiriama programa bū
tų neįvairi ir skysta.

Lietuvių programas dar būtų galima pa
įvairinti, leidžiant laisviems lietuviams sa
vo vardu kritiškai vertinti ekonominius, 
ideologinius ir kultūrinius reiškinius oku
puotoje Lietuvoje. Tai galėtų būti lyg dia
logas su pavergtaisiais .kurie savo kritišku 
minčių pareikšti negali, nors ir labai trokš 
tų. Šitokios pastabos visai derintųsi su lais 
vo ir objektyvaus radijo tradicijomis, nes 
iš dvieju pusių nušviečiami faktai visada 
geriau išryškina tiesą. Jos labiausia ir 
trokšta pavergtieji, nes sovietiniai kasdieni 
niai melai juos dusina. Bet, jei Am. B. po
litiniams instruktoriams ar patarėjams la
biau rūpi apeasmentas (nuolaidos) ar kas 
nors kita, tai kam tada kalbėti, kad Am.B. 
yra laisvas ir objektvvus?

Gaila, kad JAV užsienių idealistinę poli
tika kažin kas nukreipia nuo vaisingų už
davinių, kuriems įvykdyti piliečiai sudeda 
didelius mokesčius. Guodžia tik viltis, kad 
sovietinis klastingasis brutalumas dar pa
žadins Am. Balsą iš dabartinės silonybės. 
kaip sovietinis „sputnikas“ su padvėsusiu 
šunim pažadino JAV karius ir politikus.

ELI

čiovui ir metodistui Fosteriui Dulles per 
pusę, bet su sąlyga, kad jie tos garbės au
tomatiškai neteks, prasidėjus III Pasauli
niam Karui.

Įdomią medžiagą socialoginei studijai 
apie australo charakterį pateikė vienas 
australiško dienraščio skaitytojas laiške re 
daktoriui: ,.Žmogų pavadinti „kultūringu“ 
tikrumoje juk yra gana įžeidžiamas daly
kas, nes kiti tuojau pagalvoja, kad toks 
žmogus visuomenei, nors ir nekenksmin
gas, vis dėlto niekuo ir nenaudingas“...

Paruošė REM.

NEĮVYKUSI ISTORIJA

Dvidešimtajame komunistų partijos kon
grese, kol buvo sakoma ilga kalba, draugas 
iš Kazachstano užmigo. Jis tebemiegojo ir 
tada, kai pakilo kalbėti Chruščiovas. Tuo 
metu, kai jis pradėjo pulti Staliną, nuvai
nikuodamas senąjį diktatorių už visas pra 
eities baisybes, jo kalbą nutraukė draugas 
iš Kazachstano. Pro miegus jis suriko:

— Chruščiovas melagis, Chruščiovas —* 
melagis, išdavikas, biaurybė!

Kongreso salėje užstojo baisi tyla. Šalia 
sėdėjęs atstovas kumštelėjo draugui iš Ka
zachstano į pašonę ir prabudino jį ir su
šnibždėjo jam į ausį:

— Ką tu čia kalbi? Ar tu nežinai, kad 
mes esame dvidešimtajame partijos- kon
grese?

Draugas iš Kazachstano sumišęs tarė:
— Atsiprašau, aš susimaišiau. Sapna

vau, kad esu dvidešimtpirmajame kongre
se.

| BROWNEJONES LTD. |
| 1, Norfolk Place, London W.2. England j
g TAI ŽENKLAS FIRMOS. KURI NEKELIA JOKIŲ ABEJONIŲ. UŽEIKITE IR f 
| ĮSITIKINKITE, JEI DAR NEBUVOTE, O IŠ TOLIAU — PARAŠYKITE.
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BRADFORDAS
Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.
Pasiruoškite sutikti žiemą — pasisiū
dinkite CROMBIE apsiaustą, geriausią 
pasaulyje drabužį.

JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford.

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.
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