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• Balansų sudarymas reikalingas, tačiau 
ne visuomet malonus dalykas, ypač mums, 
lietuviams, kuriems paskutiniųjų .dešimt
mečių politiniai balansai buvo visuomet 
neigiami. Ne kitaip atrodo ir praėjusių 
1957 metų reikalai, kuriais gali pasidžiaug 
ti tiktai Kremlius ir visi tie, kurie vienaip 
ar kitaip remia komunizmo plėtimąsi pa- 

, šaulyje ir nekantriai laukia jo galutinės 
• pergalės. Aišku, mes būtume labai netei

singi stebėtojai, jei 1957 metų bėgyje ne
rastume nė vieno teigiamo įvykio. Tačiau 
visus metų įvykius subalansavus, tai yra 
juos susumavus, išryškėja didelė neigia
mųjų elementų persvara, kurios nebepa
keis jokia, net ir optimistiškiausią aritme
tika. Žvilgterėkim į tuos ką tik pasibaigu
sius nelemtuosius metus.

y>.Kiekvienas istorinis laikotarpis, net ir 
pats trumpiausias, turi savo būdingiausią 
bruožą. Šitokiu bruožu 1956 metais reikia 

. laikyti vengrų tautos sukilimą ir jo ypač 
psichologines pasėkas vakarų ir rytų pa
saulyje; 1957 metų svarbiausiuoju įvykiu
reikia laikyti vadinamojo sovietinio „sput- 
nlko“ paleidimą į erdves.- Jo svarba glūdi 
ne tiktai karinėje srityje, kaip kad yra lin 
kęs galvoti vakarų pasaulis, bet ypač pro- 
pagandiškai psichologinėj. Iki „sputniko“ 
vakarų pasaulis, nors ir sirgdamas įvairio 
mis ligomis, visdėlto buvo įsitikinęs savo 
kariniu, pramoniniu ir moksliniu pranašu 

• mu prieš sovietiškąjį. O „sputnikui“ pra
dėjus suktis apie mūsų žemės rutulį šitoks 
įsitikinimas visiškai suglebo, o kai kur ir 
visiškai išnyko. Jo vieton pradėjo sunktis 
didelės baimės jausmai, kurių nesustabdė 
net ir smarki ir dinamiška JAV reakcija 
moderniškiausių raketinių ginklų statybos 
srityje. Šita baimė ir nudažė gan tamsio
mis spalvomis visus 1957 metų antrosios 
pusės įvykius. Beveik visuose laisvojo pa
saulio politiniuose sluoksniuose pradėjo 
plisti įsitikinimas, kad su sovietais žūt būt 
reikia tartis, kad reikia būtinai minkštin
ti jų atžvilgiu politiką ir kaip nors pra
laukti iki 1960 metų, kada, specialistų įsiti 
kinimu, Amerika pajėgs vėl atstatyti pra
rastąją karinę pusiausvyrą. Ką reiškia 
minkštinti politiką sovietų atžvilgiu? Visų 
pirma, reiškia vengti bet kokių provokuo
jančių žingsnių, kurie galėtų sudaryti įspū 
dį, jog vakarų pasaulis nori kuriom nors 
stipriom karinėm arba politinėm priemo
nėm pakeisti eamąją padėtį — „status 
ąuO“. Pasikeitimai Amerikos Balso propa
gandinėje linijoje, egzilų organizacijų silp 
ninimas, pasiūlymas derėtis su sovietais 
dėl nusiginklavimo, britų pasiūlymas su 
daryti su Maskva nepuolimo sutartį, stai
gus vakarų Europos „senojo liūto“ Aden- 
au?erio susidomėjimas lenkų pasiūlymu 
neutralizuoti centrinę Europą, kai kurių 
NATO narių nenoras įtaisyti savo kraš
tuose raketinių ginklų bazes ir t.t. ir t.t. 
— yra tai pavyzdžiai, kaip, kuriomis prie
monėmis tikimasi nuraminti sovietus ir 
pradėti su jais ilgą pokalbį, galintį leisti 
vakarų pasauliui sustiprėti. Darydamas 
šiuos apskaičiavimus, vakarų pasaulis pa
miršta arba tiesiog nenori žvilgterti į pra
eitį ir pamatyti, kad bet kokie pasikalbė
jimai su sovietais, jeigu jie nėra daromi 
■išeinant iš jėgos taško, neduoda jokių re
zultatų ir kad iš viso^ovietų pavojų gali
ma stabdyti tiktai jėga ir labai energinga 
bei dinamiška politika. Kitokių sovietams 
nuraminti priemonių nėra, nebent jiems vi 
siškai pasiduoti.

Kas yra faktiškai kaltas dėl tokios pade 
ties susidarymo? Kaltininkų yra daug. La
bai daug. Jau pačiame fakte, kad kova ei
na tarp centralizuotos diktatūros iš vienos 
pusės ir liberalinių demokratijų iš kitos, 
galime rasti pirmąją priežastį, kodėl taip 
šlubuoja šioji kova, jei iš viso apie kovą 
galima kalbėti. šitoji priežastis yra ta
čiau nepakeičiama. Todėl yra tikslingiau 
ieškoti tokių kaltininkų, kurie gali būti vis 
dėlto pakeičiami arba bent įtikinami pa
keisti ligšiol vestąją politiką. Ir čia, deja, 
reikia ir vėl paminėti vieną faktorių, ku
ris yra pasidaręs jau tiesiog banališkas, 
taip dažnai jis buvo minimas, keliamas ir 

'' kritikuojamas. Šitas faktorius yra JAV 
Vienio politiką. Kalbėti apie Ameriką ir 
las'politiką yra nemalonu, nes visi tie, ku
rie sielojasi laisvojo pasaulio ir sovietų 
užimtųjų kraštų padėtimi, žino ir jaučia, 
kad šiandien ir rytoj Amerika yra ir liks 
svarbiausiuoju elementu kovoje prieš ko
munizmą. Nemalonu ir todėl, kad visi mes 
jaučiame jai daug nuoširdžių simpatijų.

Palikime nuošaliai Amerikos užsienio po 
litikos liniją, kurios dažnai iš viso negali
ma pajusti, ir pažiūrėkime į rezultatus, ku 
riuos davė tokios linijos buvimas ar nebu 
vimas. čia reikia aiškiai pasakyti, kad nuo 
1952 metų Amerikos politika davė vis ma 
žiau ir mažiau teigiamu vaisių. Tiesa, ga
lės kai kas pasakyti kad. nežiūrint didelių 
komplikacijų, karo buvo išvengta. Tačiau 
ar to pakanka? Pažiūrėkime tiktai i 1957 
metus. Egiptas ir Siriia beveik atsidūrė so 
vietų pusėje. Afganistanas suteikė sovie-
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tams žibalo koncesijas, kurias buvo atsisa 
kęs duoti vakarų bendrovėms. Jame vyko 
tyli, tačiau stipri sovietinė infiltracija. In
dijoj komunistų partija savo narių skaičių 
mi užėmė antrąją vietą. Kambodžijoj ko
munistai įėjo į vyriausybę, Indonezijoj ko
munistų partija laimėjo savivaldybių rin
kimus, Filipinuose po prezidento Magsay- 
say mirties padėtis smarkiai pašlijo, Oki- 
navoje (amerikiečių tiesidgiai valdomoje 
teritorijoje) kalėjime sėdėjęs komunistas 
buvo išrinktas burmistru, Gvatemaloje 
komunistinė infiltracija pradėjo kelti dide 
lio susirūpinimo, Afrikoje komunistinė agi 
tacija stiprėja ir plečiasi. Užtenka tiktai 
pasiskaityti Kairo afro-azijatinių tautų 
konferencijoje pasakytąsias kalbas ir pri
imtąsias rezoliucijas, kad būtų galima pa
matyti, kaip toli yra pažengęs komunisti
nis brovimasis Azijoje ir Afrikoje. O ką 
besakyti apie netinkamai paruoštos ir dar
blogiau pravestos NATO konferencijos Pa
ryžiuje rezultatus arba apie vieno iš tvir- 
čiausiojo laisvojo pasaulio sąjungininko—
Vokietijos,— manevrus sovietų atžvilgiu, 
kurių tikslas būtų eventualiai pripažinti 
lenkams jų vakarų sienas, neutralizuoti Vo 
kietiją ir už tai iš sovietų išgauti rytų ir 
■vakarų zonų apjungimą? O kodėl nepami
nėti ir vis dažniau amerikiečių spaudoje 
kylančių balsų, kurie tvirtina, kad nacio
nalistinės Kinijos pripažinimas ir Baltijos 
Valstybių nepripažinimas yra visiškai ne
realistiški, ir ragina tuos klausimus iš
spręsti. Čih paminėti mažesni ir didesni 
faktai (visiems jiems suminėti reiktų 
daug vietos) yra aiškiai nepalankūs lais
vajam pasauliui ir rodo, kad karo su so
vietais išvengimas dar nereiškia sovietų 
veržimosi sustabdymo. Jų dauguma buvo 
sukelta amerikiečių politikos neaiškumo, 
kuris dažnai pakirsdavo ypač, naujesniųjų 
valstybių pasitikėjimą vakarų pasauliu, jų 
prestižu ir sudarydavo palankias sąlygas 
„įvairioms neutralizacijoms“, kitaip sa
kant, didesniems ar mažesniems prisišlieji 
mams prie rytų. Pačioje Amerikoje tekda
vo vis dažniau pasigesti energingos vado
vybės, kurios trūkumas, kad ir ne visai.pa 
grįstai, sukeldavo vis smarkesnę kritiką 
Foster Dulleso vedama j ai politikai, kuri, 
palyginus su kitais siūlomaisiais receptais, 
vis dėlto palieka pati kiečiausia.

Aišku, Sovietų Sąjungoje irgi ne viskas 
praėjo be sukrėtimų. Čia ne tiek turima 
galvoje Kremliaus vidaus kovos, kurių 
svarbos nereikia perdėti, o ta evoliucija, 
kuri prasidėjo po Stalino mirties ir kurios 
šiandien jau nebegalima sustabdyti, šita 
evoliucija yra gilesnė ir platesnė, negu bu 
vo galima laukti. Marksistinės teorijos 
jaunimo jau nėra besąlyginai priimamos, 
o priešingai, labai kritiškai analizuoja
mos. Susidomėjimas vakarų pasauliu ir iš 
vakarų ateinančių žinių gaudymas plinta. 
Vis didesnės laisvės troškimas, ypač jauni
mo ir intelektualų tarpe, auga ir reiškiasi 
labai įvariomis formomis: tai galima pa
stebėti akademiniame gyvenime, rašytojų 
ir menininkų veikloje, net ir pačiame cen 
triniame komitete, kur Chruščiovas, ne
žiūrint visko, nepajėgia visiškai susitvar
kyti ir dažnai yra įvairių, vis naujai susi
darančių grupių, kritikuojamas, kartais 
net stabdomas. Reikia taip pat paminėti, 
kad pereitais metais lenkų ir net sunkesnė 
se sąlygose gyvenančių lietuvių tautinė re 
zistencija sustiprėjo, pasidarė atsargesnė 
ir tuo pačiu efektingesnė.

Šios sovietinės evoliucijos nebebus gali
ma visiškai sutabdyti. Tačiau tai nereiš
kia, kad vakarai gali atsilošę žiūrėt į šiuos 
įvykius ir laukti geresnių laikų. Anaiptol. 
Laisvojo pasaulio politika turi būti labai 
elastinė ir ypač ji turi būti vedama žmo
nių su didele vaizduote ir mokėjimu prisi
taikyti prie įvairių pasikeitimų ir išnaudo
ti visas tas spragas, kurias net. ir sovietai 
dažnai nenoromis atidaro.

Reikia laukti, kad visi tie 1957 metų ne
malonūs faktai prives šiais, 1958 metais, 
prie labai kritiškų padėčių, neišskiriant 
dalinio Pabaltijo valstybių okupacijos pri
pažinimo. Būtų todėl gana nerealistiška 
akademiškai nagrinėti, ką didžiosios vaka
rų demokratijos turėtų daryti. Šitokie nag 
rinėjimai padėties nepakeistų. Daug reika 
lingiau yra pagalvoti, ką mes, ne tiktai lie 
viai, bet iš viso egzilai, galėtume ir turėtu 
me veikti, kad galimumų ribose atliktume 
savo istorinę pareigą. Jeigu kiti yra nusi
pelnę smarkios kritikos, tai ir egzilai to
kios kritikos, deja, negali išvengti. Jų nuo 
latiniai kivirčai, naujų ir realių idėjų sto
ka, propagandos monotoniškumas ir eilė 
kitų išvengiamų ydų daugelį nuvylė ir pa
kirto net ir labai nusipelnusių institucijų 
prestižą.

Žinoma, negalima laukti, kad šiais 1958 
metais visos minėtosios ydos būtų vienu 
mostu panaikintos. Tačiau susidariusioje

Tarybinės spaudos ištraukos, k 
aiškios ir be aiškinimų.

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

Numylėtbj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PATOGUMŲ MINISTERIJA 
Vietoj feljetono
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Metęs skubų žvilgsnį, Vilnietis dar kiek 
paėjėjo ir galiausiai sustojo.

Akį patraukė naujutėlaitė iškaba, kurio
je bolavo du žodžiai: „Patogumų ministe
rija“.

Ehe, sumetė Vilnietis, ketvirtą dešimtį 
baigiu stumti, bet tokios keistos įstaigos 
dar niekad ir niekur neteko matyti. O kas, 
jeigu aš pabandyčiau užeiti ir sužinoti, 
kas tai per ministerija?

Vilnietis vos spėjo peržengti plačių para 
dinių durų slenkstį, kai jį pasitikęs besi
šypsąs vyriškis pasveikino:

— Sveiki atvykę!
— Laba dieną, — atsakė Vilnietis. — 

Sakykite, kas gi tai per nauja ministerija?
— Prašau, prašau. Mes tik šiandien, po 

tam tikro paruošiamojo laikotarpio, ofi
cialiai atidarėme savo duris. Pirmąją die
ną nutarėme visus piliečius, kas čia beatei 
tų, kuo išsamiausiai painformuoti apie mū 
sų veiklą. Jūs kaip tik vienas pirmųjų.

— O kaip bus rytoj? — pasmalsavo Vil
nietis.

— Nuo rytdienos pradėsime, kaip kad 
sakoma, brautis į gyvenmą, į visas jo sri
tis.

Vilnietis dar vis negalėjo suvokti, kas 
čia vyksta. Tačiau po keliolikos minučių 
jis jau žinojo, kad naujoji ministerija 
teiks įvairioms organizacijoms konkrečius 
pasiūlymus, kaip gerinti darbą.

Budėjęs prie durų vyriškis pakilo su Vii 
niečiu į antrą aukštą. Jis pravėrė pirmas 
pasitaikiusias duris, paaiškino:

— Štai mes ir transporto-ryšių skyriuje.
Čia skyriaus viršininkas, trumpai pasi

sveikinęs, pradėjo aiškinti:
— Jūs, be abejo, žinote, kad įvairių įs

taigų veikloje yra nemaža trūkumų. Dau
gumą jų galima būtų lengvai — neinves
tavus papildomai nė vienos kapeikos — pa 
šalinti. Tačiau nerangių vadovų, būkime 
atviri, dar nemaža.

— Taip, taip, tai tiesa, — pritarė Vil
nietis.

— Todėl ir surinko mus čia, įvairių ša
kų specialistus, kad paruoštume gerus ir, 
svarbiausia, praktiškus pasiūlymus. Mūsų 
ministerija, žinote, laikino pobūdžio. Kai 
įdiegsime pasiūlymus, pripratinsime visus 
iki vieno vadovus geriau dirbti, pačius 
nuolat rūpintis darbo žmonių patogumais, 
tada ir būsime baigę savo misiją...

— Atleiskite, ar negalite konkrečiau vi
są šitą reikalą paaiškinti? —atsargiai pa
klausė Vilnietis.

— Prašau. Na, paimkim, pavyzdžiui, au 
tomobilių transportą. Ar žinote, kad, sunk
vežimiui važiuojant, sakysime, iš Vilniaus 
į Klaipėdą, šoferis turi su savim vežtis ge
roką statinę benzino, kadangi sostinėje iš
duoti benzino talonai pajūryje nebegalio
ja. Mūsų nuomone, visoje Lietuvoje turėtų 
būti vieningi talonai benzinui, tai žymiai 
patogiau.

— Teisingai, — sušuko pralinksmėjęs 
Vilnietis.

O skyriaus viršininkas jau bėrė toliau 
vieną gerą sumanymą po kito. Patogumų 
ministerija mano pasiūlyti, kad prie visų 
benzino išdavimo vietų būtų įrengtos auto 
mobilių profilaktinės stotys. Čia už keletą 
rublių mechanikai apžiūrės mašiną, jei rei 
kia, išteps mazgus arba pakeis tepalą, nu
plaus. Patiko Vilniečiui ir tas pasiūlymas,
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[-Sep/čp/os DIENOS "Į
padėtyje reikia veikti ir veikti greitai. Ir 
vienas pirmųjų uždavinių turėtų būti visų 
egzilų susibūrimas, ypač Amerikoje, kur
vieni albanai ar latviai negali turėti daug 
politinio svorio, kur tačiau jie susijungę 
su visomis kitomis egzilų ir tautinėmis 
amerikiečių organizacijomis gali turėti di
desnės įtakos į politiką. Mes nesame prara 
dę visų progų garbingai atlikti savo misiją 
užsienyje, taip kaip ją atlieka okupuotos 
tautos savuose kraštuose. Iki šiol nieko ne 
pataisomo nėra įvykę, 'o, priešingai, visos 
neigiamybės gali būti akstinu drąsiai pa
žiūrėti dalykams į akis ir padaryti atitin
kamas drąsias išvadas. Tačiau laikas bė
ga, ir todėl tai, kas šiandien dar galima, 
rytoj gali būti nebegalima ir nebereikalin 
ga. Visų egzilų jėgų sukaupimas turi būti 
atliktas kiek galima greičiau. Toks tebū
nie linkėjimas atsisveikinant su nemalo
niais 1957 metais ir pradedant naujuosius 
1958 metus.

VENEZUELOJE PASIKEITĖ REŽIMAI
Prasidėjus visuotiniam streikui ir nera

mumams ir karinei juntai perėmus val
džią, Venezuelos kietos rankos preziden
tas Jimenez pabėgo iš savo krašto. Jis val
dė 10 metų.

Su juo kartu pabėgo kito prieglobsčio 
ieškoti ir buvęs Argentinos ilgametis pre
zidentas Peronas. . x

DR. FUCHS PASIEKĖ PIETŲ 
AŠIGALĮ

Susidūręs pakeliui su įvairiomis kliūti
mis, britų tyrinėtojas Dr. Vivian Fuchs su 
savo ekspedicija pagaliau pasiekė Pietų 
Ašigalį, ten susitiko su pirmiau jau atke
liavusiu zelandiečiu Hillary ir dabar ke
liaus į tą vietą, kurioje kadaise turėjo sa
vo stovyklą tyrinėtojas Skotas.

Ten, kur Nemunas banguoja
kad didesniuose respublikos miestuose bū
tų specialios automobiliams stovėti vietos, 
kur mašinos už nedidelį atlyginimą bus 
saugomos. Tokiu būdu pilietis galės eiti 
ramiai tvarkyti visokių reikalų ir netu
rės bijoti, kad jam koks nors neklaužada 
nuims nuo ratų gaubtus arba nukniauks 
lengviau atsukamą dalį. Vilnietis taip pat 
sužinojo, kad artimiausiu metu Patogumų 
ministerija pasiūlys Vilniaus miesto auto
busų parko vadovams pardavinėti bilietus, 
pavyzdžiui, iš Antakalnio į Dzeržinskio 
gatvę iš karto parsėdimui, ir tas bilietas 
kainuos dešimčia kapeikų pigiau. Dar la
biau nustebino Vilnietį žinia, jog ministe
rija žada pasiūlyti Vilniaus paštininkams 
nuo Naujų metų susitvarkyti taip, kad pi
lietis telefonu galėtų sužinoti ne vien tiks
lų laiką, bet ir išgirsti paskutines žinias, 
oro prognozę.

— Kaip tai? — dar vis nesuprasdamas 
paklausė jis.

— Labai paprastai. Pasitaiko, kad žmo
nės neturėjo laiko pasiklausyti radijo. Ta
da pakanka nuimti telefono ragelį, pa
skambinti šimtuoju numeriu, ir jūs išgir
site trumpą paskutiniųjų vidaus bei užsie
nio žinių santrauką. Beje, šitos žinios kas 
trys valandos atnaujinamos. O jei paskam 
binsite, sakysime, šimtu dešimtuoju Nume
riu, sužinosite, koks numatomas oras ryt
dienai ir visai ateinančiai savaitei.

Atsisveikinęs transporto-ryšių skyriuje, 
Vilnietis, lydimas budinčiojo, įėjo į kitą 
kabinetą. Jame anksčiau už jį atėjusiems 
dviem piliečiams jauna moteris su įkvėpi
mu aiškino:

—...nesistebėkite, visa tai neilgai trukus 
b...us. Taip, taip! Patogumų ministerija 
rekomenduos ,,Sąjunginės spaudos“ dar
buotojams įvesti tokią tvarką: dieną prieš 
išvykdamas atostogų į kurortą,. įteiksite 
pareiškimą, o jau sekančią dieną gausite 
prenumeruojamą laikraštį naujuoju adre
su. Patogumų ministerija imsis priemonių, 
kad jums nebereikėtų taip pat stovėti eilė 
je prie kinoteatrų bilietų kasų. Specialiose 
kasose galima bus iš karto įsigyti bilietą 
bet kuriai savaitės dienai, bet kuriam se
ansui, bet kuriam teatro spektakliui. Gė
lių krautuvėse galėsite ne vien nusipirkti 
patinkamą puokštę, bet ir paprašyti, kad 
ją nusiųstų norimu adresu...

— Kuris čia skyrius? — pasiteiravo Vii 
nietis tyliai savo palydovą.

— Buitinis, — išgirdo jis ir .susidomėjęs 
toliau klausėsi moteriškės pasakojimo.

Vilnietis išgirdo, kad Vilniuje, o taip pat 
kituose didžiausiuose respublikos miestuo
se Patogumų ministerija rekomenduos 
įrengti „Nuomos“ punktus, kur pilietis ga
lės išsinuomuoti įvairius daiktus. Bus ga
lima išsinuomuoti, sakysime, parai ar dau 
giau skalbimo mašinas, dulkių siurblius, 
palapines, slides, pačiūžas, baidares, mo
torlaivius, įvairius kitus dalykus ir net mo 
tociklus bei automobilius. Baigusi kalbėti, 
moteriškė paklausė, ar susirinkę draugai 
patys neturėtų kokių nors pasiūlymų.

— Vilniuje, — prabilo Vilnietis, — po 
karo atsirado daug naujų gatvių pavadini
mų. Dalis gatvių pavadinta įžymių žmo
nių, revoliucionierių vardais. Bėda tik ta, 
kad tiek besilankantieji Vilniuje, na, ko 
čia slėpti, net daugelis vilniečių, nežino, 
kas, pavyzdžiui, buvo Vitas, Garelis, Vrub 
levskis. Ar nereikėtų Patogumų ministeri
jai pasiūlyti miesto vadovams, kad jie, 
kaip kad tai daroma kituose miestuose, ša
lia gatvės pavadinimo, atskiroje lentelėje, 
bent trumpai nurodytų, kada šitas žmogus 
gyveno, kuo jis nusipelnė tarybinės liau
dies pagarbą.

— Tai vertingas pasiūlymas, — išgirdo 
Vilnietis. — Mes pranešime apie tai Ko
munaliniam skyriui.

įdomias naujienas Vilnietis sužinojo ir 
sekančiame „Tekstilės-avalynės“ skyriuje.

MASKVA PUOLA BAGDADO PAKTĄ
Maskvos užsienių reikalų ministerija pa 

skelbė pareiškimą, kuriame smarkiai puo
lama Amerika už Bagdado Paktą, kuris 
esąs sudarytas puolimo sumetimais.

Maskva norėtų, kad Vid. Rytai būtų pa
versti nuatominta sritimi.

ATSAKYMAI BULGANINUI
Atsakydami Bulganinui į jo „taikos“ 

laiškus, daugelis kraštų kaip pagrindą ima 
ir remia prez. Eisenhowerio laišką, kuria
me buvo siūloma erdvę naudoti tik tai
kiems tikslams, susitarti dėl sumažinimo 
atominių ginklų gamybos ir atsargų, ato
minių ginklų bandymų sustabdymo, o taip 
pat dėl armijų ir kitokių ginklų sumažini
mo. : . v

DANIJA NENORI RAKETOMS BAZIŲ
Stengdamasi laikytis toliau nuo provo-

karinių minčių, Danija ryžtasi atsisakyti 
duoti vietas raketų bazėms.

NAUJI LĖKTUVAI ATVYKO
D. Britanijon atskrido 8 amerikiečių lėk 

tuvai Douglas B-66B. Tai yra nauji bom
bonešiai, pritaikyti atominėms bomboms 
nešioti. Jų įgulos pastaruosius kelis mėne
sius ėjo apmokymą.

Šiais lėktuvais, jei rusai pultų Vakarus, 
būtų puolami taikiniai anapus geležinės 
uždangos.

TEKSTILININKŲ SREIKAI VOKIETIJOJ
Vakarų Vokietijoje pradėjo sreikuoti 

tekstilės darbininkai. Streikuojantieji nori, 
kad darbo savaitė būtų sumažinta iš 45 į 
42 valandas ir 17-20 procentų pakelti atly
ginimai. Darbdaviai siūlo 5 proc. pakelti 
atlyginimą.

Kiti reikalauja tik pakelti atlyginimą.

PASIŪLYMAS ITALIJAI
Rusija pasiūliusi Italijai nuginkluoti Al

baniją, jei ji nesutiksianti duoti vietos ra
ketų bazėms.

Galvojama, kad Albanijoje rusai turi 
įsirengę 2 raketų bazes.

SULAIKĖ LAIVĄ
Prancūzai sučiupo jugoslavų laivą su 

ginklais, kurie buvę skirti Alžyro sukilė
liams. Ginklai čekoslovakiškos kilmės.

Pasirodo, kad ateityje Patogumų ministeri 
ja rekomenduos siuvykloms siūti žymiai 
gražesnius ir moderniškesnius gatavus dra 
bužiūs. Ji patars siūti iš įvairios kokybės 
medžiagų, kad kiekvienas pilietis, kiek jis 
beuždirbtų, galėtų pagal savo kišenę įsi
gyti eilutę ar paltą. Vadinasi, kas uždirba 
daugiau — pirks brangesnį daiktą, o kas 
mažiau — pigesnį. Tačiau abu jie bus vie
nodai gražiai pasiūti ir, išskyrus medžia
gos kokybę, niekuo nesiskirs. Beje, kiek
vienoje gatavų drabužių parduotuvėje bus 
patarta įrengti specialius pusfabrikačių 
skyrius. Žmogus galės pasirinkti jam pa
tinkamą, beveik gatavą, bet dar neišbaigtą 
drabužį. Prityręs siuvėjas, kuris dirbs 
krautuvėje, pažymės, kaip reikia .užbaigti 
siūti, sakysime, kostiumą, kad jis gerai 
tiktų, ir grąžins jį į siuvimo fabriką. O pi
lietis, atėjęs po savaitės ir sumokėjęs už 
tai kiek brangiau, negu už iš karto pirktą 
gatavą kostiumą, galės atsiimti naują ei
lutę.

Vilnietis susidomėjęs klausėsi pasakoji
mo, negalėdamas atsidžiaugti visomis to
mis puikiomis rekomendacijomis, kurias 
minėjo Patogumų ministerijos darbuotojai. 
Še tau ir keista iškaba, pagalvojo jis ir pa
togiau atsisėdo minkštasuolyje.

— Aš turiu dar vieną klausimą, — tarė 
nedrąsiai Vilnietis.

— Prašom, prašom.
— Ar jūsų rekomendacijų ir pasiūly

mų kas nors klausys?
Darbuotojai kiek sumišo. Bet pagaliau 

vienas iš jų, matyt, iš jaunesniųjų, drąsiai 
tarė:

— Protingi žmonės klausys, o mūsų įs
taigose, reikia manyti, vis mažės neprotin
gųjų.

—Tėvai, kelk pagaliau, -,— išgirdo Vilnie 
tis žmonos balsą.

Vilnietis pradėjo lėtai trinti akis ir jau 
piktokai į jį žiūrinčiai žmonai sušuko:

— Supranti, gera ta Patogumų ministe
rija, mamyte...

— Kokia tau ministerija vaidenasi? — 
nustebo žmona, —tokios aš dar negirdė
jau, matyti, ją sapnavai.

— Gal ir sapnavau, bet vis dėlto gaila,
kad tokios ministerijos nėra... •

A. Mažuolis
Iš „Tiesos“, 1957.X.6.
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ŽMOGAUS BEIEŠKANT
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naujų srovių, ir už- 
jaunatvės dienomis ji 
gyvenimo pionierė..

jos ir medicinos pasikeitimų.
Vargu ar galima sutikti su 

kad modernusis žmogus neturi 
harmonijos pajutimo bei etikos.

i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
anais Ticiano laikais? Juk į meno istoriją 
ir meno galerijas yra patekę tik didieji. 
Jeigu neįstengiame suprasti, išjausti ir 
įvertinti talentingai modernine dvasia ir 
technika nutapyto paveikslo, tai dar ne
reiškia, kad jis nieko vertas ir „šiurpulin
gas“.

Kas modernioje tapyboje yra meno kū
rinys, o kas tik sutepta drobė, gal verčiau 
leistume įvertinti meno dalykų žinovams 
ir laikui. 1

Ar „trikampy, viela perdurtame per vi
durį“, ir jo kūrėjuje galima rasti žmogų? 
Manau, kad labiau, negu sovietiniame soc- 
realizme, kur kiekvienas paveikslas tiks
liai išreiškia tai, ką vaizduoja, kur atvaiz
duotasis žmogus turi visas savo fizines for 
mas, bet stokoja sielos, kurią yra nužudę 
Kremliaus nurodymai. Viela perdurtasis 
trikampis gimė iš laisvos tapytojo vizijos, 
kuri ryt gali įgauti naujas apybraižas, dau 
giau ar mažiau „beprotiškas“, tačiau 
laisvas nuo diktatūros ir įsakymo, koks 
turi būti menas ir koks žmogus.

Jaunimas, kuris neabejotinai juk pri
klauso dabarties dienom, gausiai lanko 
Beethoveno, Mozarto, Chopino ar Čaikovs 
kio ir kitų klasikų muzikos koncertus, o 
tačiau susižavėjęs klausosi ir „jazzo“, atlie 
kamo keisčiausiais instrumentais, imtinai 
su p. S. Kuzminsko pramintu „dulkiasiurb 
liu“, tur būt, saksofonu. Ir užsimirštinai 
šoka „rock and roll“.

Pagaliau ir tas „rock and roll", kuris 
sukelia tiek senesniosios kartos kritikos 
ir pasipiktinimo, nėra nė kiek „beprotiškes 
nis“ ir mažiau estetiškas, negu vadinamie
ji ,,argentiniški“ tango, o jau tikrai pado
resnis, negu „Charlestonai“ ir kitokie 

kad senoji karta ,.Schimmi“, kuriuos taip pat užsimirštinai 
šoko toji senesnioji karta pirmojoje mūsų 
amžiaus pusėje.

Namai „dėžės“, be jokių išvidinių pagra 
žinimų, yra daug švaresnių ir tauresnių Ii 
nijų, negu 19-jo amžiaus statybos kerėp
los arba baroko ir kitų stilių pamėgdžioji-

Perskaičiusi „E.L.“ 1-ame n-ryje du laiš
kus apie modernųjį žmogų ir laikydama 
tiek pačią temą, tiek ir laiškų autorių pa
reikštas nuomones didžiai diskusinėmis, no 
riu pridurti ir vieną kitą savo pastabą. 

Temą iškėlęs p. S. Kuzminsko laiškas 
tikrai galėtų skaitytoją nugramzdinti į juo 
džiausią melancholiją, jeigu nebūtų toks 
jau vienapusiškas, kraštutiniškai pesimis
tinis ir, deja, tepaliečiąs iškeltąją temą pa 
viršutiniškai.

Redaktoriaus laiškas labiau gilinasi į te 
mos esmę ir stengiasi rasti išaiškinimą 
daugeliui reiškinių moderniosios literatū
ros, meno ir šio amžiaus, kurį galima bū
tų pavadinti „pokario beprotybe“, bet taip 
gi ir kažko naujo ieškojimo laikotarpiu. 
Tačiau ir jis nesistengia nupiešti moder
niojo žmogaus paveikslo, o veikiau filoso
fuoja.

Neabejotinai, jeigu p. S. Kuzminsko „dė
žių gatvė“, joje gyveną žmonės ir tasis 
mokslininkas-išradėjas yra sąmoninga da
bartinių laikų- karikatūra, tai Redaktorius 
į šių dienų gyvenimo įvairius reiškinius 
žiūri, nors ir ne be emocijų' bet taip, lyg 
gyventų „filosofų saloje“.

Nenoromis kyla įvairios mintys ir klau
simai.

Visų pirma, kas yra tas „modernusis 
žmogus“ ir kodėl turim jo ieškoti kažko
kioj įsivaizduotoje „dėžių gatvėje“, jeigu 
visi mes priklausom šiai epochai ir gyve
name jos gyvenimu? Argi čia būtų kalba 
tik apie jaunimą, o „prieškarinis“ žmogus 
turėtų priklausyti jau „dingusiam pasau
liui?“

Jeigu taip, tai kartojasi sena, kaip ir 
pats pasaulis, istorija, 1 ' 
ieško „pašėlimų" ir klaidų naujoje kartoje 
ir jas ten randa. Ji statosi sieną tarp sa
vęs ir naujosios kartos, nesistengdama net 
įsigilinti ir surasti 
miršta, kad savo 
taipgi buvo kitokio

Man atrodo, kad žmogaus dvasia ir jo mai,“pTgražintTang71ėlia77uūtais7r“k?to- 
vidinės savybes bei vertybes amžių būvyje kiais daugiau ar mažiau estetiniu atžvil. 
nėra pasikeitusios. Užtat nuolat keitėsi giu „šiurpuiingais« menkniekiais. Jie toli 
galvojimas, gyvenimo būdas, buities sąly- gražu nėra žmogaus vidinės tuštumos iš- 
f°SJ’!JPr1l: Stn m°S nU° lsvlrsinių vejksniy raiška, taip pat, kaip anie 19-jo amžiaus 

sociologi' „barokiniai“ ir kitokie pagražinimai nė iš 
tolo nėra anų laikų „žmogaus dvasios turi- 

nuomone, ningumo“ išraiška, o tikriausia blogo sko- 
grožio ir nio ir pigios pretenzingos statybos kūri- 

Nebent niai.
jis būtų iškrypėlis, o tokių yra buvę vi
sais amžiais ir visais žmonijos gyvenimo 
laikotarpiais. Menu besidomįs mūsų dienų 
žmogus žavisi senaisiais meistrais, saky
sim, Renesanso laikotarpio tapytojais, Ti- 
cianu Leonardo da Vinci, El Greco ir de- 
šimtimis kitų kaip didžiaisiais praėjusių Vilniuje naujai pastatytuoju kino teatru am7lii tnlanrnia cinndion -imi 4nniif<mio *„Pergale“ (Pobieda) arba Varšuvos Kul- 

tūros Rūmais (Dvoriec Kultury). Tenai pa 
gražinimų, turinčių išreikšti „žmogaus dva 
sios turiningumą“, tikrai netrūksta.

Moderniniai namai „be pagražinimų“, su 
nizavo“ tapybos meną”19-jo amžiaus "antro Plačiais langais, įleidžiančiais į vidų daug 
je pusėje. Dabar jau ne tik nati jaunoji šviesos ir oro, šviesus jų vidus su higieniš 
karta žavisi Matissae, Picasso, Dufy ir kt kai įrengtomis virtuvėmis, vonių kamba- 
kurie juos patraukia ieškojimu naujų ke- riais ir visais reikiamais įrengimais, yra 
lių, savo spalvų simfonija ir mįslingumu. Pat°eumu ir amžiaus kultūros išraiška. 
O lyginti Ticianą su Picasso ar Picasso su Buto itaisymas ir išpuošimas — tai jau 
Ticianu yra dalykas tikrai šiurpulingas, individualaus gyventojų skonio klausimas. 
Tai tas pat, kaip lyginimas ir šiurpulingų čia negalima taikyti trafareto, kaip nega- 
skirtumų ieškojimas tarp elegantiškiau- llma sukurti ir ..serijinio“ žmogaus, kurį 
sios senovės karietos ir šių dienų lėktuvo savo lai^ke nori parodyti p. S. Kuzmins- 

Savaime aišku, moderniųjų tapytojų kas ir kur‘ savo vaizduotėje yra sukūręs 
tarpe yra, greta talentų, taipgi ir nevyku- Orwell romane „1984 m. .
šių mėgdžiotojų, kurie tėplioja pasibaisė- „Ryškiai spalvotus gėlėtus marškinius 
tinus niekus. Bet ar tokių nėra buvę ir dėvįs“, nerūpestingai apsitaisęs jaunas vy- 

f

O gal turėtume žavėtis sovietine „archi
tektūra“, kurios neįmanomoj maišaty reiš
kiasi ,,pagražintasis“ modernizmas, pa
puoštas pseudoklasinėmis kolonomis, pseu 
dobarokiniais „pagražinimais“ „dangoraiži 
nio“ tipo pastatuose? Tada tektų džiaugtis

EUROPOS LIETUVIS

I. NEVERAVIČIENĖ

ras gali būti inžinierius, gydytojas, meni
ninkas, mokslininkas, darbininkas arba va 
gis, ar „Teddy-boy“. Moteris su kelnėmis 
gali eiti petys į petį su vyru bet kurioje 
profesijoje, būti gera motina, puiki šeimi
ninkė moderniame name, ištikima žmona, 
arba prostitutė.

Mokslininkas gali darbuotis pasauliui 
sunaikinti, arba jam pagerinti. Ilgų amžių 
būvyje mokslininkai yra darbavęs! įvai
riems ginklams pagerinti ir išrasti, tai ko
dėl turi būti pasmerkti tie, kurie pasiekė 
mūsų amžiaus pabaisą — vandenilio bom
bą? Tai, kad jų protas yra pasiekęs tokios 
precizijos, jog sugebėjo suskaldyti atomą 
ir pritaikyti jo jėgą ne tik pagaliau gink
lams gaminti, gal nedaugiau yra nusikal
tę už tą, kuris pirmasis vietoj akmens ėmė 
vartoti kuoką, vietoj buožės lanką, ir t.t. 
O gal ateityje atominė energija daugiau 
prisidės prie žmogaus gyvenimo palaiky
mo, negu prie jo mirties?

Nereiktų gal pamiršti ir to fakto, kad 
per paskutiniuosius dvidešimt metų medi
cina yra padariusi didesnę pažangą, negu 
visame praėjusiame šimtmetyje, štai A. 
Fleming, penicilino išradėjas, suteikė žmo 
nijai pastaruoju dvidešimtmečiu neįkai
nuojamą ginklą kovai su pragaištingomis 
bakterijomis, tuo prailgindamas žmonių 
gyvenimą. O kiek jaunųjų dirba laborato
rijose ir ligoninėse, statydami savo sveika 
tą ir gyvybę pavojun dabartinės ir ateinan 
čių kartų gerui?

Jeigu norima surasti žmogų, tai jis juk 
yra kiekvienoje kartoje, jeigu jo ieškoma 
tinkamoje vietoje, o ne tamsios vaizduotės 
užkampiuose.

Ką beatnėštų mums ateitis, — pražūtį 
ar tautų brolybę, — žmogus visuomet pasi 
liks žmogum, rytoj visuomet naujoviškes- 
nis, negu buvo vakar dieną.

LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIAS 
DRAUGAS

E. šulaitis — „Lietuviškasis krepšinis"
— 7 šil/ 4 d.

M. Katiliškis — ,,Miškais ateina ruduo“
— 35 šil.

S. Tomarienė — „Saulės vestuvės" — 
11 šil. 6 d.

Visi prašomi atsiskaityti už 12 tomą Lie 
tuviškosios Enciklopedijos.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave., 
London W.4.

HAMBURGAS
Lietuviškojo gyvenimo naujienos

Paskutiniu laiku vietos lietuviai buvo su 
rengę labai gražų Liet. Kariuomenės minė
jimą. Gyd. A. Grušnys savo paskaitoje at
skleidė mūsų kariumonės istorijos lapus ir 
davė keletą šviesių minčių lietuviui trem
tyje. Mokyt. T. šikšniutė paskaitė Nelės 
Mazalaitės legendą apie nežinomą karį, ir 
visi dalyviai sudainavo 5 kariškas dainas. 
Moterys M. Lingienė, M. Syvienė ir E. Ja- 
gelavičienė paruošė arbatėlę.-J. Valaitis su 
rengė loteriją .kurią pravedė A. Maziliaus 
kas.

Kalėdų švenčių proga BALFas atsiuntė 
vaikų eglutei per 100 DM.

Prieš šventes gerą lietuvių nuotaiką su
drumstė staigi a.a. Karolio Okmano mir
tis.. Velionis buvo gimęs Skučiškėse 1901. 
XII.29. Buvo geras lietuvis, uolus katali
kas. Tėvynėje buvo savanoris, šaulys, Kau 
no Raitosios Policijos tarnautojas;

Velionį gerbė ne tik savieji, bet ir sveti
mieji už jo tiesumą, teisingumą, gerumą, 
nuoširdumą ir paslaugumą.
Garbės teisman

Hamburgo lietuviai labai pasipiktino 
dipl. inž. L. Prosinskio straipsniu — atviru 
laišku, išspausdintu ,.Eur. Lietuvyje“, ku
riame autorius piktai paliečia visus Ham
burgo lietuvius, kad jie Balfo siuntų pieno 
milteliais ir pupomis šeria kiaules.

Hamburge nė vienas lietuvis kiaulių ne
laiko (didmiesčiuose kiaules laikyti drau
džiama!), ir todėl dipl. inž. L. Prosinskio 
toks tvirtinimas yra blogos valios ženklas.

Hamburgo apylinkės pirmininkai —PLB 
ir BALF — patraukė inž. L. Prosinskį į 
Lietuvių Garbės Teismą.

Nr. 4. (495) 30. 1. 1958.
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iMČIKtąl
Mūsų stiprybė

Mistinis Kristaus kūnas iš mažo garsty
čios grūdelio išaugo į milžinišką Gyvybės 
medį. Jo augimas nepriklauso nuo žmogiš
kų ypatybių, kurios jį sudaro, nes jei bū
tų priešingai, tai senai jis būtų pargriuvęs 
ir supuvęs. Jo augimas kyla iš tikinčiųjų 
bendravimo su Kristumi Švenčiausiame 
Sakramente. Kaip saulė ir oras yra reika
lingi medžio lapams, kad tas medis augtų, 
taip nepalyginamai daug labiau yra rei
kalingas švenčiausias Sakramentas žmo
gaus sielai. Kiekvienas tikintysis yra kaip 
ano milžiniško Gyvybės medžio lapas, sie
kiąs gyvybės vandens iš ano neregimojo 
Gyvybės ir Meilės šaltinio, kuriuo yra 
Švenčiausias Sakramentas, traukiąs į save 
ir į savo kūną, kurio nariu jis yra, jėgas 
To, kuris nugalėjo pasaulį. Štai kodėl Baž 
nyčia yra nemirtinga. Štai kodėl jos prie
šai negali jos išnaikinti. Ji yra maitinama 
ir palaikoma Kristaus nemirtingu gyveni
mu! i

Tegul niekas nemano, kad toks dvasinis 
mokslas apie Švenčiausiąjį Sakramentą nie 
ko bendra neturi su šių dienų klausimu, 

į Kapitalizmas į žmogų žiūri kaip į darbo 
ranką, todėl darbdaviai sako, kad jie savo 
dirbtuvėse turi tiek ir tiek tūkstančių dar
bo rankų. Naujasis komunizmo kapitaliz
mas žiūri J žmogų kaip į pilvą, kurį turi 
šerti, kaip kokį laukinį gyvulį, kol jis dir
ba. kad daugintų valstybei turtą. Bažnyčia 
visai kitaip žiūri. Ji sako, kad žmogus nė
ra nei ranka, nei pilvas, bet Dievo kūri
nys, sudėtas iš kūno ir sielos, sutvertas pa
gal Dievo paveikslą ir panašumą, skirtas 
lyg kokia planeta užbaigti savo rato kelio
nę ir sugrįžti prie to paties meilės Dievo,

LIUBECKAS
Gana jaukiai praėjo vaikų Kalėdų Eglu

tė, kurią suorganizavo Balfo Šalpos komisi 
jų pirmininkai su nariais. !

1958.1.7 d. mirė lietuvis klaipėdietis a.a. 
Augustas Pranas Šmitas, gim. 1886.VIII. 
29. Giraminkiuose, Šilutės apskr. Velionis 
Lietuvoje turėjo savo ūkį ir buvo laimin- ^ris jį sutvėrė. Bažnyčia visados reikalai 
gas_ savo šeimoje. Tremtyje apkeliavo ne- vo kad jokįe kĮy įpareigojimai neprivalo 
h DP1 V„an1h2’/1 Mtuo r>i!— mažinti žmogaus sielos vertės. Milijonai 
v, d TavvnaMrmS ™ gaU eltl » kara neŠlnl vien «k atžymėjimO
vui, Tėvynei ir mokėjo pagerbti savo arti- ženklus, kurie sako, kas jie yra. Šimtai 
mą‘ . tūkstančių gali eiti į dirbtuves ir būti žino

Į laidotuves susirinko daugelis lietuvių mi vien tik iš jiems duoto numerio, arba 
su gražiais vainikais ir gėlių puokštėmis, kaip bedarbiai gali stovėti eilėse, kad gau 
Savo malda ir lietuviška giesme pagerbė jį tų duonos, tačiau Bažnyčios ir Dievo aky- 
ir palydėjo į Liubecko miesto kapines. se kiekvienas iš tų sięjų yra lygiai taip 

brangus, kaip Šekspyro bei Vašingtono šie 
LEBENSTEDT. la. Ir kodėl kiekvienas žmogus yra taip
Gražaus gyvenimo ženklai brangus? Todėl, kad Dievas jį myli ir jį

Graži lietuvių vaikų Kalėdų Eglutė pali- myli, taiP. kad už i i „užmokėjo neįkainuoja 
ko neužmirštamą įspūdį tėvams ir sve- ma ka*na savo sūnaus .Taznns Kristaus 
čiams. To pasisekimo priežastis glūdi pa
čiuose lietuviuose. Jie čia visi gyvena nor
malų gyvenimą: turi gerus būtus, yra ne- .... . ■ . 3 , -
blogai įsikūrę, visi dirba, o atliekamu lai- 
ku mielai susirenka pasikalbėti, padainuo 
ti pabendrauti savųjų tarpe. Čia veikia ne 
persentausiai atgaivinta ’ _ . ...
kuriai sėkmingai vadovauja Albinas -No- 
meika.

amžių talentais, šiandien jau ‘tapusiais kul 
tūros paminklais. Nesvetimas jam žavėji
masis ir didžiaisiais impresionizmo ir po- 
impresionizmo talentais, pavyzdžiui, Tou
louse-Lautrec, Van Gogh, Renoir, Gau
guin ir daugeliu kitų, kurie „revoliucio-

VISUOMENĖS MOKSLŲ, MENO IR 
LITERATŪROS ŽURNALAS

darbas
atstovauja žmogų, laisvą nuo prietarų ir 
baimės; gina kultūrą, pagrįstą humanisti- 

* nėmis vertybėmis; stebi Lietuvos, išeivi
jos ir pasaulio gyvenimą; apjungia kūrė
jus, kurių kritiška mintis ir šviežias žodis 
atveria skaitytojui naujus akiračius.

5410 Sixth Ave.

mą kainą — savo sūnaus Jėzaus Kristaus 
kraują!

Kaip daugelis kviečių grūdelių tampa 
viena duona, kaip daugelis vynuogių pasi-
anos duonos valgymu, kuris yra kūnas, ir 

JC vemia ne gėrimu ano vyno, kuris yra kraujas. Ši 
varan mnkvirln vienybė pasiekiama ne pasmaugimu žmo- 

• - - -- ’ gaus asmeniškumo valstybės gerovei, bet
pakėlimu žmogaus prie tobulybės Dievuje, 
dėl kurio jis yra sutvertas. Ir todėl demo
kratiškiausia šio pasaulio įstaiga — yra 
Dievo Stalas!

Vyskupas Fulton Sheen 
„The Cross and the Crisis“

Brooklyn 20, N.Y.
" Išeina keturis kartus metuose. Ligi 1958 

m. balandžio 15 d. žurnalą galima užsisa
kyti sena kaina: 2 dol. metams, 5 dol. tre
jiems metams; studentams — 1 dol. 50 c. 
metams. Paskiras numeris — 1 dol. Norin
tiems susipažinti vienas numeris siunčia
mas veltui. Žurnalo atstovas D. Britanijo
je yra J. Venskūnas, 8, Stewart St. Bells- 
hill-Mossend, Lanarkshire, Scotland.

Naujausias numeris yra didelio formato, 60 psl., naujas viršelis, 20 nuotraukų bliz
gančiame popieriuje. Jame rašo: K. Bielinis, A. Camus. A.J. Greimas, J. Jaks-Tyris, 
Step. Kairys, J. Kaminskas, J. Kėkštas, J. Kiznis, A. Landsbergis, J. Mekas, Cz. 
Milosz, Repečka. N. Valaitienė, A. Vienuolis, J. Vilčinskas ir kiti.

Pamaldos z
KETTERING — šį sekmadienį, vasario 2 

d. 12 vai., St. Edward bažn., London Rd.

Atsiųsta paminėti

Karys, 1957 m. Nr. 10. Rašo: L. Andric- 
kus, Dr.^V. Sruogienė. J. Budrys, P. Būtė- 

. Petruiionisnas, J. Tumas, V. Kareiva, J. 
ir kt. <

Grožinė literatūra 1957
„Lietuvių Dienų“ žurnalo _______ _

skelbiamaisiais duomenimis, mūsų groži
nės literatūros praeitų metų derlių tremty 
je sudaro 12 knygų. Praeitų metų poezijos 
leidiniai: J. Aisčio „Kristaliniam karste", 
P. Babicko „Dramblio kojos“, B. Pavadė
lio „Vizijos prie televizijos“, S. Prapuole- 
nvtės „Mieli žodžiai“, P. Sagato „Saulėlei
džio spinduliuos“, G. Tulauskaitės „Rug
sėjo žvaigždės“ ir E. Tumienės „Karaliai 
ir šventieji“. Prozos: K. Barėno „Karališ
ka diena“. A. Barono „Mėnesiena“, M. Ka
tiliškio „Miškais ateina ruduo“, J. Joerg 
..Taika ateina į sMnį“ ir J. Tininio „Suža
dėtinė“.

metais 
redaktorių

EUROPOS PEDAGOGINĖ MISIJA ||
Prof. Dr. Antanas Paplauskas - Ramūnas, 

Kanada.
Europa privalo ne tik iškelti aikštėn da

bartinės pasaulio krizės priežastis su savo 
pasibaisėtinais šunkeliais, vingiais ir klai
dingais keliais, nuvedusiais į šiandieninę 
katastrofą, bet ir rasti kelią, kuris, kaip 
Ariadnos siūlas, galėtų pasaulį išvesti iš 
šios tamsios ir surizgusios buities labirin 
to!

Vakarai privalo išmokti ekstrospektiš- 
kai, arba diagnostiškai, ir introspektiškai, 
būtent, prognostiškai galvoti. (Ekstrospek- 
tinis — iš oro stebimas; psichologijoje — 
metodas, pagal kurį objektyviai stebimas 
išorinis žmonių elgesys; introspekcija — 
savistaba, savo vidinio gyvenimo stebėji
mas, psichologijoje — kito asmens psichi
nių reiškinių pažinimas, sprendžiant iš sa 
vo vidaus pergyvenimų, išgyvenimų; v.). 
Tada ji išsilaisvins iš depresijos nuotaikų 
ir dabarties pasaulio krizėje, užuot žuvu
si, išvys atoslūgį ir saulės patekėjimą. Tik 
tai laiko ir amžinybės perspektyvoje, kaip 
tai padarė Šv. Augustinas ir vadovaujan
tieji istorijos ir kultūros tyrinėtojai, kaip 
Toynbee, Grousset, Dawson, Solovjevas ir 
kt., pasaulio kultūrų iškilimas ir žlugimas 
pasirodo jų tikrajame santykyje ir jų de
riny ir tampa giliaprasmių.

Nepakanka vien tik kalbėti apie žmoni
jos kritimą į blogio, tamsos ir niekybės be 
dugnę, vartojant Nietzsches posakius. 
Kartu reiškia ieškoti tų priežasčių, kurios 
į šį nuopolį atvedė, ir pagaliau aiškiai nu
statyti išeities kelius, kurie iš chaoso ka
ralystės, pilnos skausmo aštrių tarpeklių 
ir nuskurimo buities, vestų į tvarkos, aukš 
tyn kilimo ir visuotinio atgimimo karalys
tę. Dabarties žmogui, nužmogintam, viduj 
susmulkintam, dvasiškai suskurdusiam ir 
netekusiam vilties, stovinčiam ties blogio 
ir tamsos bedugne į begalinį niekumą, tin 
ka rusų poeto Sologubo žodžiai:

Nepasotinamas meilėje Tr keršte 
Aš pats save pavargėliu padariau. 
Ir stoviu dabar nuogas ir apleistas 
Prieš amžinosios nakties vartus.
Šios nakties, vienatvės, nusiminimo nuo 

taikose, kurios valdo šiandienines filosofi 
jos, literatūros, teatro, tapybos, muzikos 
sritis, mums iškyla klausimas, ar žmoni
ja su savo giliai sukrėsta, sutriuškinta, 
mirties pasibaisėjimo apimta egzistencija, 
ar dar iš viso ji yra pajėgi atgimti? šis 
klausimas yra teigiamai atsakomas: žmo
gus yra pajėgus atgimti, nes jis yra pajė
gus būti šventu ir išganytu,

Kad dabartinę pasaulio krizę, kuri pagal 
savo esmę reiškia gyvenimo ir egzistenci
jos ligą, būtų galima nugalėti ir nutiesti 
kelią į atgimimą, šiandieną Vakarams, o su 
jais ir visai žmonijai, pastatomi du svar
biausi uždaviniai:

1. Surasti sunykimo šaknis, iškelti aikš
tėn ligos ir mirties daigus, kurie sudarė da 
bartinės kultūros krizės priežastį.

2. Surasti priemones ir kelius, kurie ves 
tų į bendrosios kultūros ir dabartinės kri
zės nugalėjimą.

Abu uždavinius sutraukiant, jie priklau 
so kultūros ontologinei sričiai. (Ontologija 
— filosofinis mokslas apie būties pradinė
mis, apie būtį; vert.).

Pirmasis uždavinys apima dalį kultūri
nės ontologijos, kurią galima pavadinti 
kultūros patologija ir kultūros diagnosti
ka. Esminis įžvelgimas į Vakarų kultūros 
visuotinį vyksmą yra būtinas, jei norima 
suprasti kultūros patologines apraiškas ir 
jų pradines ir galutines stadijas ir tada į 
patį įvykių eigos suvokimą. Per maža vien 
tik nustatyti, kad Vakarų kultūra serga. 
Klausimas taip pastatomas: kodėl, kada, 
nuo ko Vakarų kultūra susirgo? Kur sly
pi tie ligos gemalai, kurie Vakarų kultūrai 
davė baisios puvimo eigos priežastį? Ar 
kapitalizmas yra giliausioji Vakarų euro
pinės kultūros ligos priežastis, ar žmonijos 
krizei ieškotina dar gilesnių galutinių prie 
žasčių?

Tikrai diagnozinė Vakarų kultūros kri
zės analizė gali mums suteikti atsakymą į 

jau iškeltuosius klausimus,

Graikų išminties mokytojai — Platonas 
ir Aristotelis, kurie tyrinėjo ir rašė apie 
kultūros ir vald ybės tikrovės kilimą ir 
žlugimą, gali būti nurodyti kaip du svar
biausieji klasinės kultūros ontologijos ats
tovai diagnostine, tiek ir prognostine 
prasme.

Antrasis svarbiausias uždavinys gali bū
ti trumpai pavadintas kultūros prognosti- 
ka ir yra neatskiriamai susijęs su krikščio 
nybės klausimu. Kultūrprognostiškai galvo 
ti reiškia suprasti Kristų, kaip vidinį rak
tą visuotinio gyvenimo problematikos, Kū 
rėjo ir kūrinijos, kultūros ir religijos, 
mokslo ir tikėjimo, žmogaus paveikslo ir 
Dievo paveikslo, viską suvedant į harmo
niją.

Kultūrprognostiškai galvoti reiškia visuo 
tinės tikrovės pažinimo pagrindu padėti 
krikščioniškąją pasaulėžiūrą, kurioj iš vie
nos pusės būtų gamtos paveikslas, žmo
gaus paveikslas, žmonijos paveikslas, o iš 
kitos pusės — Dievo paveikslas, ir bus ma 
tomas vidinis ryšys ir harmonija per Die- 
važmogio paveikslą.

Kultūrprognostiškai galvoti reiškia uni- 
versitas scientiarum, padėti pagrindu 
mokslų visumą, kaip Europos Didieji — 
Tomas-Akvinietis, Leibnitzas, Solovjevas, 
grakščiai prieš mus žengė, ir tada, univer 
sitas scientiarum principu, organizuoti 11 ni 
versitas nationum.

Šiandieną, kada viskas po kojomis svy
ruoja ir Vakarų kultūros bendras pasta
tas, atrodo, guli griuvėsiuose, kai kurie pa 
Statė baugų klausimą, ar Vakarų Europos

pirmavimo galas nereiškia iš viso krikščio 
nybės galo, ar krikščionybė sūkuryje įvai 
rių religijų ir tikėjimo formų, kurios iš Ry 
tų plaukia į Europą ir kitus žemynus, ar 
savo vadovaujamąjį vaidmenį išlaikys ir 
nebus pastarųjų iščiulpta, ar žmonija neiš 
augo iš krikščionybės rėmų? Faktiškai 
krikščionybė, kaip reiškinys, nesurištas su 
laiku ir erdve, negali būti nugalėta jokios 
žemiškosios ir istorinės jėgos. Krikščioniu 
būti reiškia inkaro nuleidimą į amžinybę 
— Verankerung in der Ewigkeit.

Akivaizdoje griuvėsių laukų, ne vien tik 
namų, miestų ir kaimų, bet taip pat ir žmo 
gaus širdies, sielos gražiausių neišpildytų 
vilčių ir idealų, norėtume faustiško kūry
bingumo ir išradingumo dvasios pripildy
tam europiečiui įdėti į protą ir širdį 
Goethės Fausto žodžius:

Tu jį sunaikinai, •
Tą gražųjį pasaulį, 
Galingu kumščiu. 
Jis virsta, jis gri'5''3’

Pusdievis sudaužė HJ
Mes išneiame griuvėsius j niekumą 
Ir skundžiamės dėl prarastojo grožio. 
Galingasis iš žemės sūnų!

Puikusis!
Atstatyk jį vėl,
Savo širdyje atstatyk jį!

Naują gyvenimo vyksmą
Pradėk!
Ir nauja daina 
Garsėk!
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Nr>Į 4, (495) 30. 1. 1958. EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuviu KronikaMANCHESTER1S
* ** Atgyja giesmės Ir dainos

LONDONAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LONDONE
Vasario 16 Dienos minėjime Londone pa 

skaitą sutiko skaityti min. Ed. Turauskas 
iš Prancūzijos. Minėjimą ruošia D. Britani 
jos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdy
ba vasario 15 d. Lietuvių Sporto ir Soc. 
Klube Victoria Park: Road.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

1958 m. vasario 2 d., sekmadienį, Lietu
vių Namuose (1, Ladbroke Gdns., W.U), 
šaukiamas Centrinio skyriaus metinis na
rių susirinkimas.

Dienotvarkė: valdomųjų organų praneši 
mai, 1957 m. apyskaitos tvirtinimas, kandi 
datų į valdybą ir metinį atstovų suvažiavi 
mą parinkimas.

Londone ir arčiau Londono gyveną C.S. 
nariai prašomi atsilankyti. Pradžia 3 vai. 
po pietų.

LOTERIJOS LAIMINGIEJI
Spaudos Baliaus metu (sausio 25 d.) va

kare įvyko „Europos Lietuvio“ ir Nidos 
Knygų Klubo ruoštosios loterijos bilietų 
traukimas. Šiam jaudinančiam darbui va
dovauti buvo pakviestas sktn. K. Vaitkevi 
čius iš Derbio, ,,Budėkime“ redaktorius. 
Bilietus traukė p. Balickienė.

Pirmasis fantas atiteko Petrous Leons 
(D. Britanija), antrasis — Končiui Ignui 
(Amerika), trečiasis — Zaleckui Jonui (D. 
Britanija), ketvirtasis — Lešinskui Augus 
tinui (D. Britanija), penktasis — Jakščiui 
Jonui (Vokietija), šeštasis — Majewski 
Adelei (Danija), septintasis — Bulevičiui 
Broniui (D. Britanija), aštuntasis — Alan 
tui Vytautui (Amerika),(devintasis — Nar 
vydui Pranui (Amerika) ir dešimtasis — 
Stanevičiūtei Nijolei (Urugvajus).

Traukimo metu paaiškėjo, kas tas pa
slaptingasis fantas. Pasirodo, bilietas ke
lionei į mėnulį su 10 svarų priedu išlai
doms padengti.

LONDONO SPORTO IR SOC. KLUBO 
SUSIRINKIMAS

1958 m. vasario 9 d., 4 vai. p.p., kviečia 
mas metinis susirinkimas Klubo patalpo
se, 345A Victoria Park Rd., E.9.

Kviečiame visi Klubo nariai būtinai da
lyvauti. v

ANTĮ LAIMĖJO
Spaudos Baliaus keptą antį laimėjo E. 

Vaitkevičienė.

Klubo Valdyba

ŽINIŲ ARUODAS APIE VASARIO 16
DBLS skyriai tuojau gaus po egzemplio 

riųprof. Zenono Ivinskio paruoštos pla
čios paskaitos „Vasario 16-tosios aktas ke
turių dešimtmečių perspektyvoje“.
. Toji paskaita — tikras žinių aruodas 
spie Vasario 16-tąją, dėl to labai pravar
tu turėti visiems, ypač kam tenka pačiam 
tokiomis progomis ruoštis kalbėti.

Knygutės nedidelis kiekis dar lieka. Kas 
nori įsigyti, prisiunčia 1 šil. pašto ir spaus 
dinimo išlaidoms.

. „Europos Lietuvio“ kitame numeryje 
pradėsime tą paskaitą spausdinti savo skai 

. tytojams.

PATIKSLINIMAŠ DĖL TAZAB 
KALENDORIAUS

„Europos Lietuvio“ leidėjus yra pasiekę 
žinių, kad kai kurie skaitytojai laikraščio 
Nr. 3 gavo apgadintą. Tai atsitiko dėl to, 
kad su laikraščiu buvo siunčiamas Tazab 
firmos reklaminis kalendorius, ir laikraštį 
teko kitaip vynioti, negu būdavo įprasta.

Atsiprašydami savo skaitytojus, ta pačia 
proga įsakmiai norime pažymėti, kad siųs
tasis kalendorius laikraščiui buvo apmoka 
ma reklama.

Praeitų metų, berods, liepos mėn. Man
chesterio lietuvių R.K. bažnytinis komite
tas nutarė ieškoti vargonininko, kad būtų 
kas per lietuviškas pamaldas pagroja ir pa 
moko augantį, ypač gražų mergaičių būre
lį lietuviškų dainų ir giesmių.

Po neilgo laiko kun. Kamaičiui pradė
jus ieškoti, Bradfordo kolonijoje susirado 
pasiryžėlis, kuris, nesigailėdamas savo lais 
vo laiko, aukoja šeimos rūpesčius, beveik 
kas antrą sekmadienį lanko Manchester}. 
Tai Jonas Juška.

J. Juškos lankymasis per keletą mėne
sių Manchesterio lietuvių kolonijoj padarė 
tikrą perversmą. Jo kruopštus darbas jau 
davė gražių rezultatų. Apie 10 mergaičių 
ir tiek pat vyrų pirmiausia jis išmokė kele 
tą gražių kalėdinių giesmių, su kuriomis 
giedoriai pirmą kartą pasirodė Kalėdų 
dieną gražioje ir jaukioje Sisters of Notre 
Dame koplyčioje. J. Juška žada ir toliau, 
jeigu tik galės, važinėti į Manchesterį ir 
mokyti jaunimą lietuviškų dainų ir gies
mių.

Užmezgus branduolį, buvo susidarę ir 
sunkumu, nes klubas neturėjo tinkamo pia 
nino. Tai giesmininkai keletą sekmadienių 
turėjo mokytis privačiuose namuose. Ne
trukus betgi klubo valdyba nupirko gerą 
pianiną, ir toliau jau buvo mokomasi klu
bo patalpose.

Kadangi J. Juška kiekvieną sekmadienį 
negali į Manchesterį važinėti ir palikti sa
vo šeimos, o ypač šiais įkyriais žiemos mė
nesiais, tai jis bent palieka gaidų, o daini 
ninkai suėję į klubą mokosi vieni patys, 
vadovaujami dainos mėgėjo A. Jakimavi
čiaus, B. Navickaitei skambinant pianinu. 
Tikimasi, kad išaušus pavasariui, bus pa
siekta tikrai gražių rezultatų.
Netikėta mirtis

Praeitų metų gruodžio 28 d., bežiurėda 
mas futbolo rungtynių, širdies smūgio iš
tiktas mirė a-a. Kazimieras Grigarevičius, 
66 metu amžiaus. Palaidotas 1957 m. gruo
džio 31 d. Moston R.K. kapuose prie DBLS 
Manchesterio skyriaus valdybos pastatyto
jo paminklinio kryžiaus.

Lombardija grimsta
Po upės potvynių priežastys jau išaiškin 

tos. Kaltas metano dujų panaudojimas. Ita 
lų spauda smarkiai aptaria valstybinės ge 
ologų komisijos paskelbtuosius tyrinėjimų 
rezultatus, liečiančius Lombardijos žemu
mą ir ypač Po upės potvynius. Ši komisija 
priėjo išvados, kad per pastaruosius 7-8 
metus Po žemuma kasmet nugrimzdo po 
30 cm. To grimzdimo priežastis, kaip mano 
komisija, yra smarkiai padidėjęs metano 
dujų panaudojimas. Dideli dujų ištekliai 
yra kaip tik Po lygumos požeminiuose 
sluoksniuose. Tą žemumos grimzdimą gali 
ma būtų sustabdyti, bet tada tektų atsisa
kyti nuo metano dujų. Šios dujos šiandien 
yra pats svarbiausias Italijos energijos šal 
tinis. Dėl jų po karo žymiai suklestėjo 
krašto ekonominis gyvenimas.

Dėl to Italija dabar yra atsidūrusi prieš 
sunkiai sprendžiamą klausimą. Jei ji nebe 
naudos metano, tai gali susidurti su dide
liais ekonominiais sunkumais, o jei nau
dos, tai metai iš metų susilauks vis didžiai 
nuostolingų Po upės potvynių. Vos prieš 
keletą savaičių įvykusieji dideli potvyniai 
dar tebėra visų atsimenami. Iki šiol net 
ne visi potvynių metu savo gyvenvietes pa 
likę žmonės dar galėjo grįžti į savo pasto
ges. Praeitą rudenį daugiau kaip 25.000 
italų turėjo bėgti iš namų, nes vanduo bu
vo apsėmęs per 10.000 ha derlingos dirvos. 
Be to, potvyniai Italijoje pradėjo jau tvar
kingai kartotis 
Nuo 1951 metų 
toliai siekia iki 
laiką daug kas
sulaikyti: supilti nauji pylimai, sustiprin
tos užtvankos, bet vanduo vis kyla ir pra
graužia užtvaras. O šie darbai, kuriems ne 
matyti galo, pareikalauja vis naujų ir nau
jų išlaidų.

Vieną sykį Italijos vyriausybė buvo iš
sikvietusi ir Olandijos užtvankų specialis
tus, kad ištirtų ir sudarytų planą Po upės 
vandenims sutvarkyti, bet to plano įvykdy 
mas numatė apie 250 milijardų lirų sąma
tą. Tokios sumos Italija per trumpesnį 
laiką neišgali išleisti.

Bet reikalas labai opus, ir reikia kas

po du kartus per metus, 
potvynių padarytieji nuos- 
40 milijardų lirų. Per tą 
jau padaryta potvyniams

nors daryti tiems potvyniams. Geologų ko
misijos išvados aiškios. Jei Italija ir toliau 
naudosis tomis metano dujomis, ji turės 
vargo su vis didėjančiais potvyniąis ir pa
galiau neteks žymių plotų derlingos dirvas, 
o jei ji nori gelbėti Po upės žemumą ir pi
la didžiulius pylimus, tai kartu turi su
stabdyti metano dujų eksploataciją. Pir
muoju atveju tenka skaitytis su žymiais 
krašto nuostoliais žemės ūkio gamyboje ir 
turėti daug šimtų tūkstančių žemės ūkio 
bedarbių, o taip pat dar skirti daug mili- 
lijardų lirų žemės ūkio gaminiams įsivežti. 
Antruoju atveju — ne mažiau išlaidų py
limų statymo darbams ir milijardai lirų 
už įsivežtąją anglį elektros energijai ga
minti.

Kol kas galutino dar nieko nenutarta, o 
tik sudaryta speciali visų suinteresuotųjų 
krašto ūkio šakų ir valdžios atstovų komi
sija, kuri dar kartą tyrinėja ir visapusiš
kai šį reikalą svarsto. Spauda stengiasi 
nors apytikriai apsverti ir išaiškinti, kokių 
išlaidų gali pareikalauti vienoks ar kitoks 
sprendimas. Bet sprendimas turi būti pa
darytas, nes kitaip Italija nustoja nebe vie 
no jau savo gėrybių aruodo, bet dviejų. 
Jei būtų išsižadėta Po žemės ūkio aruodo 
ir toliau naudojamasi metanu, tai po eilės 
metų Po žemumos sritis nugrims į jūrą. 
Kartu nugrims tada ir metano dujų aruo
das — metano dujų energija paremtoji Ita 
lijos pramonė.

PAGARBA GYVŪNIJAI

LONDONO LIET. MOTERŲ SAMBŪRIO 
„DAINAVOS“ 1957 M. PINIGINĖ 

APYSKAITA
1957 m. Tarptautinio Labdaros Bazaro 

apyskaita: Pajamos — .62.18.8; Išlaidos — 
15.10.6; Pelnas — 47.8.2.

Iš „Dainavos“ Sambūrio sumų 1957 m. 
. šalpai ir kt. tikslams išleista:

Miuncheno lietuviams sušelpti — 18 sv.
5 šil.; Stuttgarto lietuviams — 10 sv.; Ats
kiriems asmenims sušelpti — 18 sv. 11 šil.
3 d.; Vasario 16 Gimnazijos vaikų eglutei 
surengti — 5 sv.; Nidos spaustuvės fondui 
— 3 sv.

Viso išleista — 54 sv. 16 šil. 3 d. 
Sambūrio Valdyba

Parama mokyklai '
DBLS centro valdyba Manchesterio var

go mokyklai suolams ir kitiems dalykams 
įsigyti paskyrė 15 svarų.

20 Princess Gate, London

kad tai parodai pasiruošti 
laikas. Knygos turi būti su

KNYGŲ PARODA
Tarptautinio P.E.N. klubo londoniškis 

tremtinių rašytojų centras yra nutaręs su 
ruošti Londone tremtinių knygų parodą. 
Šalia kitų pavergtųjų kraštų tautybių, šio
je parodoje pakviesti dalyvauti ir lietuviai 
su savo knygomis.

Parodai patalpa gauta Sikorskio Institu
te Londone, 
S.W.7.

Blogiausia, 
itin trumpas
rinktos ir pristatytos maždaug iki vasario 
mėn. galo, bet ne vėliau kaip iki kovo 6 d. 
Kovo 16 d. paroda turės būti visiškai su
tvarkyta, o jos oficialus ir iškilmingas ati
darymas numatytas kovo 19 d. Tikimasi, 
kad jos atidaryti atvyks tarptautinio P.E. 
N. pirmininkas Andre Chamson (jeigu jis 
neatvyktų — atidarys anglų poetas ir ra
šytojas Richard Church). *

Lietuviams duota teisė išstatyti, palygin
ti, nemaža knygų. Parodai vadovaus vėng”'skaityta. Liko tik aidai ir šiokio tokio pel- 
rų rašytojas, bet savus skyrius susitvar
kyti pavesta kiekvienai tautybei.

P.E.N. tremtinių rašytojų centro valdy
ba lietuviškuoju skyrium pasirūpinti yra 
pavedusi K. Barėnui. DBLS Valdyba yra 
pažadėjusi tam reikalui savo moralinę ir 
materialinę paramą ir globą.

Klubo Valdyba
1957 m. gruodžio 29 d. Manchesterio Lie 

tuvių Soc. Klubo visuotinis metinis narių 
susirinkimas aptarė visus klubo einamuo
sius reikalus ir nustatė gaires 1958 me
tams. Naujoii Klubo Valdyba 1958 metams 
yra šios sudėties: pirm. A. Kuzmickas, vi- 
cepirm. L. Venckus, sekr. A. Jaloveckas, 
kasin. V. Rudys, Valdybos nariai J. Navic
kas. V. Laurinaitis, M. Kilas, D. Damaus
kas. V. Sungaila, L. Pūras, A. Pupelis, J. 
Jannlevičius.

Klubo 
išeiviios 
Švelni 
Lietuvių

Iš Spaudos Baliaus „Anties“

visuotinis susirinkimas senosios 
nenuilstama darbuotoja Justina 
vienbalsiai išrinko Manchesterio 
Klubo Garbės Nariu.

LAIŠKAI IR, SVEIKINIMAI BALIAUS 
PROGA

PO SPAUDOS BALIAUS
Spaudos Balius praėjo. Antis suvalgyta, 

vynas išgertas, spausdintoji „Antis“ per-

Kur gi kitur taip mokama globoti gyvu
lėlius! Aišku, Didž. Britanija pralenkia vi
sus. Dėl to čia ir atsitinka tokiųzdalykų, 
kad turtingos moterys mirdamos testamen 
tais užrašo savo turtą... katėms išlaikyti.

O gyvenimą baigiantiems gyvulėliams 
jau seniai bandyta pagarbą parodyti žmo
giškomis laidotuvėmis. Dar 1880 m. Kem- 
bridžio kunigaikštis leido savo žmonai pa- / 
laidoti šunelį numylėtinį netoli Victoria 
Gate Londone. Toji vieta greit išvirto J tik 
rus šunų kapus. Kai tie kapai buvo užda
ryti, ten jau buvo apie 300 šunkapių su 
paminklais.

Bristolyje, Šv. Marijos bažnyčios švento
riuje, yra antkapis su šitokiu įrašu. „Baž 
nyčios katė. 1912-1927“. Toji katė palydė
davo maldininkus iki suolų, miegodavo 
sakykloje, o maitindavosi, greičiausia, baž 
nyčios pelėmis.

Kito katino atvaizdas yra Edinburgo Pil 
kųjų Brolių bažnyčioje. Tasai katinas, kai 
mirė jo šeimininkas, 12 metų išbuvo ant jo 
kapo.

Lordas Mount Edgcumbe parke pastatė 
paršui Ply-

ŠV. ONOS KATALIKIŲ MOTERŲ D-JOS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 2 d., 4 vai. p.p., Lietuvių Klube,
■ Victoria Park Rd., šaukiamas susirinki- 
' mas. Prašome visas būtinai dalyvauti.

ATŽYMĖKIME SUKAKTĮ
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 

W-tąją sukaktį geriausiai atžymėsime, pa
rodydami savo pasiryžimą tęsti politinę ko 
vą.dėl mūsų tėvynės laisvės.

Prisidėkime prie lėšų telkimo tai kovai.
■ ! Aukokime Tautos Fondui.

Aukas siųsti: Tautos Fondo Atstovybei 
D. Britanijoje, 1, Ladbroke Gardens, Lon-, 
don, W.U.

Žymūs, žinomi ir pažįstami veiklos šu
lai, veikę mūsų tarpe ilgesnį ar trumpesnį 
metą, sužinoję apie šios dienos įvykius 
šiuose namuose ir ypač apie ANTIES pasi 
rodymą, vieni laiškais, kiti telegramomis 
sveikina susirinkusius ir liūdi negalėdami paminklą savo mylimajam 
drauge dalyvauti. Nors ANTIES apimtis 
yra gana erdvi, tačiau ne tiek dėl vietos

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Liet. Jaunimo Sąjungos steigiamasis su- 

Namuose 
11) va- 
val. po

važiavimas įvyksta Lietuvių 
(1, Ladbroke Gardens, London, W. 
sario 1 d., šeštadienį. Pradžia: 3 
pietų.

Vakare, po oficialiosios dalies, 
kiai.

bus šo-

Jaun. Org. Komitetas
PARAGINIMAS

.DBLS finansiniai metai pasibaigė 1957 
m. gruodžio 31 d., bet ligi šiol dar nemaža 

’■■skyrių neatsiskaitė su DBLS Centru už 
1957 metus.

DBLS Valdyba kviečia visas skyrių val
dybas ir narius atsiskaityti už 1957 metus 
ne vėliau kaip iki 1958 m. vasario 16 d. 

i Skyrių valdybos prašomos ligi tos datos 
prisiųsti apyskaitas už 1957 metus ir sąma 
tap 1958 metams. Sąmatas ir apyskaitas su 
įdarant prašoma naudotis 1957 metais pri
siųstomis formomis.

? Artėjant DBLS suvažiavimui, pageidau
dama, kad atsiskaitymas nebūtų perilgai 
(užtęstas. Prieš suvažiavimą DBLS Centro 
^apyskaitos turės būti patikrintos DBLS Re 
vizijos Komisijos.

j DBLS Valdyba

COVENTRY
Vasario 16 <1. minėjimas

Vasario 8 d., 18 vai. įvyks Vasario 16 d. 
minėjimas.

Programoje paskaita ir trumpa meninė
dalis . _

Gros lietuvių orkestras.
Kviečiami atsilankyti savi ir visi kaimy

nai.
Ruošia Coventrio DBLS Valdyba.

DERBY

mouth mieste.
Glouehestershire vienam kaime yra pa- 

stokos, kiek nenorėdama varginti skaityto tinklinė lenta žuviai, kuri mirė 1855 me- 
jų išsamiais laiškais, čia spausdina tik tais, ° gyvendama valgydavo iš ją aplan- 
trumpas tų laiškų ir sveikinimų ištraukas, kiusių žmonių rankų...

b NAUJI AUKOTOJAI NIDOS FONDUI
' Nidos spaustuvės mašinų fondui aukos 

k M truputį plaukia.
•J Prancūzijoje gyvenantieji lietuviai auko 
^>K700 fr. Ona Peruche, po 200 fr. Bail- 
yleui-indrulionytė, M. Besys, Ona Dorochen 
|ko, Stasys Jonuška, A. Masiulis ir Ed. Vai 
*ciekauskas, po 100 fr. Stepas Ubartas, Jo- 

fr.
i----. —r------------------------ -------
/nas Astrauskas ir Jonas Tomkus, 50 
■Anna Japcha. h.

> 2 svarus atsiuntė J. Sarafinaitė, po 1 
■'P. Radzvickienė ir J. Krivickas, 15 šil. P. 
(Kriščiūnas, po 10 šil. A. Skučas ir Damo- 
’'kaitis, 9 šil. J. Dirvauskis, 7 šil. A. šliaute- 
-ris, po 5 šil. Ild. Meilus, P. Endriukatis, 
'V. Milinavičius ir V. Kavaliauskas, po 4 
jšil. J. Klumbys ir M. Migevičius, po 3 šil.
J: Kuliukas ir V. Meš'-e’evičius ir 2 šil. ne 
žinomas aukotojas. 1 dolerį aukojo A. 
Braškus.

no, kurio dalis už įėjimą bus pervesta Ni
dos spaustuvės ratukams pirkti.

Ta proga būva baigta loterija, kurios 
pelnas skiriamas tai pat Nidai paremti (lo 
terijos traukimo duomenis skelbiame ats 
kirai). Sakytume, kad su Spaudos Balium 
lyg ir būtų baigtos visos rinkliavos Nidai, 
kuri, be stambios paramos ir didesnio rū
pesčio, iš surinktųjų sumų toli gražu ne
nupirks ne tik naujų, bet ir suklerusių ma 
šinų, kurios iš naujo bandytų terškėti ir 
aprūpinti savo tautiečius laikraščiais ir 
knygomis, čia būtų kaip tik pati gražiau
sia proga pasakyti, kad mūsiškė Nida nie
kados neturėjo tiek pinigų, idant galėtų 
nusipirkti naujas mašinas: ji vis senas ir 
jau visiškai nedarbingas keičia į senas ir 
dar truputį darbingas. Tokie siauri būna 
jos ištekliai. Dėl to būtų gera, kad to ma
šinų fondo dabar, po Spaudos Baliaus, dar 
neuždarytume, vis papildytume jį, kad ga 
lėtume pasiimti dar tikrai darbingas maši
nas, įmokėti už jas tai, kas dabar galima, 
o paskui iš atviro ir nuolat papildomo fon
do atsiskaitinėti už mokėjimų ratas, nes 
mašinas bus galima imti tik išsimokėtinai, 
ne kitaip.

O kai grįžtame mintimis i Baliaus pa
talpas, kurios dabar jau iššluotos, tai čia 
imame svarstyti, ar tie baliai ruošiami

Dvigubas minėjimas vien tik pasilinksminti, rengėjams šiek
Vasario 16 ir dešimties metų DBLS sky- tlek ®rasi'l sudėti. Taip ir ne. Taigi suplau 

riaus įsisteigimo minėjimas Derbyje įvyks kia žmonių, kaip į atlaidus, susitinka re- 
vasario 15 d., 18.30 vai., Derby Railway čiau pasimatantieji, net kartais dar šito- 
Institute, Railway Terrace ( prie geležinke- kiomis progomis užmezgamos naujos pa- 
llp?o°gramoje: DBLS Valdybos vicepirm. žintys ‘arp žm°nių.’ kU^
J. Vilčinsko paskaita. Po oficialios dalies mls palaiko ryšį vien tik laiškais ir tokia 
vietos mėgėjų vaidybos būrelis suvaidins stambia proga susiduria veidas į veidą, 
vieno veiksmo scenos vaizdelį iš Lietuvos Spaudos Baliuje, aišku, karaliauja lon- 
partizanų gyvenimo. Po to, seks šokiai ir doniškiai. Tai jų balius, ir niekas neginči- 
žaidimai, veiks bufetas ir turtinga loterija s te-sės
1 k 1 1 z ] ti o it t j o c v v

Maloniai kviečiame atsilankyti visus Der vusieji pasitinkami išskėstom rankom, 
by ir apylinkių lietuvius. kaip brangūs giminėlės, mieli sveteliai —

"Skyriaus Valdyba seniai matyti, labai laukti. Veidai prašvin
ta tokius pamačius. O ką gi — tai mūsų 
stiprybės, sveikumo ir vieningumo žymės! 
Taigi tokių progų susieiti ir reikia. Paskui

Nidos bilietai loterijoje ir pirmosios obelės yra ko kalbėti tais klausimais, kurie iškilo 
„ 18 d- DBLS Ketteringo Skyriaus su senaįs įr naujais pažįstamais susitikus

’•■“'■•I- z™™ 
kioje, šeimyniškoje dvasioje. Ypač reikia atsišviežina, atjauneja. 
pasveikinti Valdybą už originalius loteri- »«»»»»»»»
jos fantus. Be gausių įprastinių laimikių, D.TFČE-nm„T 
kaip bonkos, cigarečių ir pan., buvo paleis TAUssivujimai 
ta loterijon keliolika kitos, svarbesnės lo- JANULI Bronių, gyvenusį Cumberlan- 
terijos bilietų — Nidos spaustuvės bilietų, de. ir VAIŠVILĄ Aleksą, gyvenusį Tadcas 
specialiai nupirktų šiam tikslui. Tad lai- teryie, juos pačius ar žinančius apie juos, 
mingieji gali tikėtis už šešis penus atosto- svarbiu reikalu prašom rašyti: Antanas 
gauti Paryžiuje ar laimėti kurią kitą ver- Vitkus. Fletton Hostel, London Rd., Peter- 
tingą dovaną. borough. Northants.

Pasivaišinę skyriaus nariai apsvarstė vi 
są eilę ateities veiklos klausimų ir suauko
jo kelis svarus, naujam Lietuvių Sodybos 
sodui pradėti. P-

KETTERINGAS

sv.

KNYGŲ PLATINIMAS
Spaulos Baliaus metu buvo parduotos 2 

knygos. — Stockholme pirmą kartą viešai pasi
rodė moterys policininkės.

1. JUOZAS SENKUS:
...,.Be manęs — joks Balius. Kanadoje 

gyvenimas beveik būtų toks pat gražus ir 
sklandus, jei ne vienas kvailas ir nevaišin- „„ „ „ ,
gas paprotys; čia jie fundija tik pirmąsias <Man0 pageidavi^as 1958 metams _ aS 
savaites, o vėliau ir as privalau mokėti ly- skaitau šį laikraštį nuo pat jo gimimo die- 
giomis“... ' nos, bet labai nekenčiu, jeigu rašomi viso-

2. VLADAS DARGIS: kie Ri?Šal kritikos“. Na, gal ir taip. O
-r. . , . ,T., . .. ~ . kasgi butų, jeigu ir aš pasakyčiau: ..P. Re-„Visur.gerai man, bet „Nidoje' geriau- daktriau, taipgi skaitau šį laikrašti, bet 

šia buvo“... geriau man patinka ginčai bei kritikos, ne
3. STASYS ŽYMANTAS: gu ilgiausi straipsniai, kai skaitant snaudu
...„Baliuje gal ir apsieisite be manęs, dūlys apima, o jame nieko gero nebūna“.

bet jei nepakviesite į DBLS Metinį Suva- *rJei*u visJ šio laikraščio skaitytojai pra v. . _ . . * . , « dėtų kreiptis j Redaktorių, kad man tas
ziavimą Bajorinas grius... nepatinka; man tas nepatinka ir t.t., tai ką

4. K. KUDLA: tuomet darytu Redaktorius? Pagalvotų,
,.Amerika toks kraštas, kad čia karvės kad reikia uždaryti laikraštį. Jeigu yra

nepalaikysi už ragų“. leidžiamas laikraštis, jį žmonės skaito ir į
. 5. K. OBOLĖNAS: ji kas nors rašo. Kas kam patinka tas pa-

AV._ . . . ~ t ~ V1 rašo, ir kam kas patinka, ta skaito. Jeigu„Aciu uz kvietimą, bet negaliu palikti nebūtp ginčUj tai jr mes nebQtumem buvę 
Čikagoje saliuno: mat, saliūną vesti, tai ne išblaškyti po platųjį pasauli arba jau se- 
„Br. Lietuvį“ redaguoti!..“ niai būtumėm galėję grįžti į savo Tėvyne.

6 J MATULIONIS- O ginčai iškvla savaime. Pvz., p. A. Berna-
, Gera buvo Vlike, bet kur kas geriau Jonis sako kad jis nekenčia, jei kas ginči-

u jas ar kritikuoja. O man patinka ginčai ir
Coventryje tekstiles fabrikuose . kritikos. Tai ir tarp mūs dviejų iškyla gin-

7. ST. PRAPUOLENYTĖ: čas jr kartu kritika. Pagaliau ginčiias pa-
„Negaliu, nors ir labai norėčiau: Kana- šaulio valdovai, ginčijas vyriausybės, tai

doje prisirišau prie moters“, (p. S. Prapuo kodėl mums nepasiginčvti? Žmonių sako- 
lenytė red. „Moterį“). ma: „Galima ir akis išsibadyti bet tik ge-
/ t atttz a ttcuz a o /r i • • x ' tuoju . O taip pat ir del kritikų sakoma,8. L. ŽUKAUSKAS (Laukinis): kad iž ju žmogus mokosj, kritika vra žmo-
„Devyniolika laiškų parašiau, bet, žal- gaus gyvenimo mokykla. Kaip žinome, kri

čiai, nė vienas neatsakėt. Dabar, matyt, tikuoiami romanai, laikraščiai, kritikuoja 
fundatorių pritrūkot, tai prisiminėt mane, žmonės vieni kitus. Tad manyčiau, kad p. 
Ne .nors turiu lėktuvą, bet į Wolverhamp- A- Bernatonlo pasisakymas prieš ginčus , ... « vra nevykęs. Dar gale savo strainsniuko
toną negrįšiu . jis sako: „Apsaugok. Dieve, nuo tokių ra-

9. A. MAKAUSKAS: švmu“! O aš sakau: „Duok, Dieve, daugiau
,,Grįžčiau, grįžčiau, kad galėčiau, paukš- ginčų ir kritikų“!

čio sparnus, kad turėčiau“...
10. KAZ. DARGIS: (Gauta tokio turinio 

telegrama iš Kopenhagos):
„Vykau. Kopenhagos uoste sužinojau, 

kad Spaudos Baliuje barai veikia TIK iki 
12 nakties. Susivaldžiau: čia, uoste atdara 
visą parą“.

11. KUN. SAKEVIČIUS:
„Jokių kitų nuodėmių neturiu, išskyrus tinis žemės palydovas—sputnikas baigė sa 

pagundos grįžti ir klebonauti Londono Pa vo kelionę per 92 dienas.
rapijai'. — ,,Pravda“ rašo, kad jau 1.300 žmonių

12. L. TRILUPAITIS: savanoriškai pasisiūlė skristi į erdves.
,.Mielai atvykčiau į Jūsų Balių, bet iš- _ Argentinos delegacija nuvažiavo J 

augau iš. frako, įsigyto Londono garažuo- Maskvą tartls dėl pramonės įrengimų ir 
se medžiagų.

13. „Emigrantas“ ALBINAS MOLIS: — Rusų aukšč. tarybos delegacija atvy-
„Nuo dienos, kai aš palikau Istendą, ma ko į Pakistano sostinę Karachi.

ne rojuje apsėdo keista liga: aš čia matau — Ryšium su sniego audromis ir pusty- 
viską, ko negirdžiu, ir girdžiu, ko nema- mais Amerikoje žuvo 44 žmonės.
tau. Gelbėkite, atsiųskite nuorūkas, kurias — Japonija pasiūlė Indijai paskolinti 
lengvabūdiškai išmėčiau, gyvendamas 1st- 18.000 milijonų jenų (apie 18 mil. svarų 
ende“. anglų valiuta).

SKAIT. LAIŠKAI
DĖL GINČŲ IR KRITIKŲ

J.L., Londonas.

SASAULYJIE
— D. Britanijoje užėjo bangos sniego ir 

šiek tiek šalčių.
— Rusai oficialiai skelbia, kad jų I dirb
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Kanada, palyginus su mūsų gimtuoju 
kraštu — Lietuva, yra milžinas. Prieš ke
letą metų prisijungus prie jos Newfound- 
landui su 320.000 gyventojų, be to, per pas 
taruosius paskutinius keletą metų Kanadai 
vykdžius intensyvią imigraciją, šiuo me
tu ši britiškoji dominija jau baigia pasiekti 
17.000.000 gyventojų skaitmenį. Daugiau 
kaip prieš devynerius metus, vos rašančia
jam šias eilutes atvykus i Kanadą, gyven
tojų joje dar nebuvo nė pilnų keturiolikos 
milijonų.

Žinoma, ir dabartinis, jau padidėjęs, gy 
ventojų skaičius, lyginant jį su turimuoju 
plotu, galima sakyti, yra tik lašas jūroj, 
šiuo metu Kanada turi 3.842.000 ketvirtai
nes mylias. Taigi Kanada truputį didesnė 
už visą Europą, nes mūsų senutėlė Europa 
turi tik 3.776.000 ketvirtaines mylias. Nuo 
Ramiojo Vandenyno iki Atlanto Kanada 
nusitęsia per 3.350 mylių. Vadinas, išsiren 
gus į kelionę po Kanadą, yra kur pasiva
žinėti...

Kanada yra paskirstyta į 10 provincijų 
su savarankiškomis vyriausybėmis, kurios 
visos paklusta Federalinei Vyriausybei, tu
rinčiai savo sostine Ottawą, ir britiškajai 
Karūnai.

Kanados provincijos yra šios: 1. Alber
ta, 2. New Brunswick, 3. British Columbia, 
4. Nova Scotia, 5. Manitoba, 6. Ontario, 7. 
Prince Edward Island, 8. Sakatchewan, 9. 
Quebec ir 10. Yukon ir šiaurės vakarų že
mės.

Kanada yra ypač turtingas kraštas sa
vo natūraliniais ištekliais, kuriuos būtų ga
lima suskirstyti į keturias dideles grupes: 
agrlkultūrinė sritis, miškai (jų ypač gausu 
Kanadoj), mineralai ir žuvininkystė. Šia
me krašte sugaunama ežeruose ir upėse 
apie 60 rūšių žuvies, tinkamos maistui.

Jeigu jums būtų įdomūs skaitmenys...
Tad, štai, truputis statistikos. Kanadoje 

vienas radijo aparatas tenka 6 asmenims, 
1 automobilis — 7,36 gyventojams, 1 kino 
teatras — 9000 asmenų, bankų sąskaitose 
proporcingai kiekvienam gyventojui yra 
296.00.1 dol., dienraštis išeina 4 asmenims, 
elektrifikacija — 69-niuose iš 100 namų, 
investavimas farmose yra 5.511.474.000 dol, 
pramonėje — 6.317.166.727 dol., viso kraš
to pajamos — 9.000.000.000 ir t.t.

šie statistiniai duomenys yra kiek se
nesnės laidos, vienok nemanoma, kad bū
tų ir dabar jie perdaug pakitėję, nes, 
krašte padidėjus žmonių, padidėjo ir radi
jų, automobilių ir kitų vadinamųjų pra
banginių prekių gaminimas ir naudojima
sis jomis, o šiuo metu ypač televizijos apa
ratais.

O vis dėlto, Kanada tik ateities kraštas
Tiesa, keletą pastarųjų metų Kanada, 

kaip ir JAV, gyveno didelio ūkinio ir pra
moninio pakilimo metą, vadinamuosius 
„prosperity" laikus. Bet paskutiniuoju lai
ku, ypač šiemet, žiemai artėjant, bedarbių 
skaičius yra gana didelis. Pranašaujama, 
jog iki žiemos pabaigos jis pasieksiąs 800 
tūkstančių.

Šiuo metu kurtis Kanadoj yra labai sun
ku, o kai kam net neįmanoma. Labai daž
nai tenka skaityti vietos spaudoj pilnus nu 
sivylimo imigrantų laiškus, kuriuose skun 
džiamasi, kad buvę apgauti kanadiškos pro 
pagandos. Ypač tai mėgsta teigti ateiviai 
iš Anglijos. Jie rašo, jog Kanados amba
sada Londone buvusi net atspausdinusi bro 
šiūrą, kurioje Iškeliamos be galo plačios 
galimybės įsikurti, bet, imigrantams atvy
kus, negalima gauti net paprasčiausio dar 
bo. Daugelis anglų grįžo J britiškąją metro 
poliją atgal, jų tarpe, klek teko girdėti, vie 
nas net ir mūsų tautietis.

Gruodžio mėn. 16 ir 17 d.d. Toronto dien 
raštis „The Telegram" plačiai rašė — net 
dviejuose strapsniuose — apie vieno imi
granto (anglo), pavardė Underdown, tra
gišką buitį šiame krašte. Tas žmogus, jau
nas šeimos tėvas, iš susikrimtimo net į be

protnamį buvo pakliuvęs. Jis 10 mėn. jau 
prabuvęs Kanadoj, o negalėjo gauti nuola
tinio darbo. Minimas Ronald Underdown, 
27 m. amžiaus, ligi šiol jau turėjo be galo 
daug bėdų ir rūpesčių Kanadoj. Jo žmona 
serga po paskutiniojo gimdymo, vienas vai 
kas — taip pat ligonis. Jis turi specialybę 
— mašinistas. Tačiau jis ne tik pagal spe
cialybę, bet ir betkokio darbo negali gauti. 
Jo, kaip mašinisto, įrankiai, esą, žuvę pa
keliui į Kanadą, jo paskutinieji turėti pini 
gai — 50 dol. — buvę pavogti, vos tik pa
siekus Kanados žemę. Po to jis dirbęs kur 
diena, kur kita. Vaikščiojęs nuo durų prie 
durų, šeima keletą kartų buvusi kraustyta 
iš vieno į kitą butą. O visa tai paveikė ir 
jaunojo žmogaus nervus.

Kanados didmiesčiuose, kaip Toronte, ne 
trūksta kriminalinių nusikaltimų, o nedar
bui padidėjus ir jų skaičius padaugėjo. 
Gruodžio 18 d. anot torontiškio dienraščio 
„The Globe and Mail“, įvykdyta net 8 ban
kų ir prekybos įmonių apiplėšimai. Įsivaiz 
duokime, tai tik per vieną dieną!..

Todėl kiti sako, o taip pat ir man norisi 
teigti, jog Kanada yra tik ateities kraštas. 
Dabartinis jos turtinių išteklių apvaldy
mas dar nelaikytinas įvykusiu faktu.

Kas kaltas dėl nedarbo?
Didelė dauguma vietinių darbininkų tei

gia, jog dėl to esą kalti... DP. Šiomis dviem 
raidėmis vietiniai dažniausia vadina visus 
imigrantus j šį kraštą: ir vokiečių imigran
tus, ir italus, ir kitus kitokiausius. Mat, 
DP — tai labai lengvas išmokti pavadini
mas, todėl daugumas kanadiečių perdaug 
nesigilina į tų dviejų raidžių prasmę (nors 
tos prasmės ir iš viso nelabai daug tose 
dviejose raidėse). DP — tai „Displaced per 
sons“ — UNRRA močiutės išmislas, tai ka 
nadiečiai naujuosius ateivius ir vadina vie 
nodai. Be to, jie teigia, kad DP iš jų atėmė 
darbus...

Visiškai neseniai, padidėjus Kanadoj be
darbių skaičiui, Toronto dienraštis „Daily 
Star“ pasiuntė savo bendradarbį patirti ne 
tekusių darbo žmonių nuotaikų. Ir štai tas 
bendradarbis, pats apsimetęs bedarbiu, sto 
vedamas eilėse bedarbių įstaigoj su kitais 
darbo ieškančiais žmonėmis arba prie pa
šalpų davimo kasos ir prie maitinimo punk 
tų, kur duodama sriuba ir sumuštiniai 
tiems bedarbiams, kurie, neišdirbę reikia
mo termino, dar neturi teisės į piniginę pa 
šalpą, — prisirinko daugybę įspūdžių ir pa 
rašė tam dienraščiui visą eilę straipsnių. 
Nors labai gaila, vis dėlto aiškėja faktas, 
jog bedarbių eilėse vyraująs įsitikinimas, 
kad Kanadoje didėjęs nedarbas tik dėl vy
riausybės politikos. Vyriausybė „perdaug 
įsileidusi imigrantų“. Vienas bedarbis net 
taip karingai buvęs nusiteikęs, jog minė
tam spaudos bendradarbiui pabrėžęs: „Jei 
gu kas nors paimtų ginklą ir iššaudytų vi
sus DP Kanadoje, tai mums būtų pakanka
mai darbo“...

Skaitydami ,.Daily Star“, kiti bedarbiai, 
esą, „labai palankiai citavę“ šito bedarbio 
pasisakymą.

Ar vra tokiam galvojime bent kiek logi-

DĖL 6 PATARIMO PUNKTŲ
Malonu, kai susiranda mūsų tarpe geros 

valios tautiečių, kurie pateikia per spaudą 
gerų patarimų dėl važiavimo autobusais. 
Ponas K.J. pirmajame savo straipsniuke 
trumpai apibūdino reikalą, o antrajame 
kiek smulkiau. Gaila, kad nenusakė visų 
10 punktų, o tik 6. Na, ir už tuos 6 galima 
pasakyti didelis ačiū! Penktadienio vaka
re, grįžęs iš darbo ir radęs 8 puslapių ,,E. 
L.“ Išnagrinėjęs visus p. K.J. pateiktuosius 
6 punktus, pasirinkau tik vieną: sėdėti ant 
motoro, nes šitaip yra saugiau, sveikiau ir, 
svarbiausia, ekonomiškiau. Sėdint ant mo
toro, nereikia pirkti bilieto, visuomet gry
nas oras. Jei užtrauki makorkos, tai ne
rūkantieji nenukenčia, o jei pats esi neru 
kantysis, tai nuo rūkančiųjų nereikia košė 
ti. Rytojaus dieną vykdamas į darbą jau 
nebesėdau į autobuso vidų, o tiesiai užsi- 
krausčiau ant motoro. Bet vis tik nepatai
kiau. Kai atsisėdau ties viduriu, kaip bu
vo pasakyta, šoferis paklausė: „Kodėl čia 
sėdi?“ Aš jam atsakau: „Man taip buvo pa 
tarta“. Tada jis sako: „Mielasis, sėsk kai
rėje motoro pusėje, nes aš nematau kelio, 
kur važiuoti, kai tu sėdi ties viduriu“. Na, 
dabar ir važiuoju sėdėdamas ant motoro! 
Tik gaila, kad gero patarimo autorius ne
prabilo prieš 10 metų: būtų buvę sutaupy
ta daug pinigėlio ir kartu sveikatėlės. Bet 
kaip yra žmonių sakoma: „Kad ir vėliau, 
ne niekados“. . Ną. dar vienas posakis: 
„Kaip lauke šaukia, taip miške atsiliepia“.

J.L.

PONO POPIKOS ATMINTIS ‘ GERĖJA
Savo atsakymą man (EL 1 nr.) p. Popi- 

ka pradeda labai skambiais žodžiais: „Ir 
aš ir dauguma Derbio lietuvių galvoja
me...“ I tai iš savo pusės norėčiau tik pri
durti, kad paprastai tai yra tuščias išsireiš 
kimas, ir tie. kurie mėgsta sakyti „aš ir 
dauguma“, visuomet būna tik „aš ir dar 
du, gal trys“. c

Labai džiaugiuos, kad p. Popika šį kartą 
jau prisimena, kad vis dėlto Derbyje, be 
to antrojo skauto — lasiečio, dar aukas rin 
ko ir LAS „vienas, o gal ir daugiau“ na
rių, nors jis tai savo pirmajame atsakyme 
buvo visiškai pamiršęs ir kaltino tik skau
tus, užšokusius skyriui už akių. Pono Po- 
pikos atmintis, atrodo, gera, tik perdaug 
lėta. Turiu vilties, kad, rašydamas trečiąjį 
atsakymą, jis prisimins ir mudviejų pokal
bį ir, greičiausia, sutiks su tuo, kad vis dėl 
to skautai savo vardu tuomet aukų nerin
ko ir kad jis tai labai gerai žinojo. Tiesą 
pasakius, p. Popika ir dabar savo atsaky
me neginčija, kad būtų to nežinojęs, tik, 
atrodo, jį klaidinna ta „dauguma“, kuri 
galvoja ,kad ne LAS, bet skautai tą rink
liavą pravedė „Derbio lietuvius ir ypač 
skyriaus valdybą nustebinančiu greitu
mu“.

Ne mano reikalas atsakinėti už Derbio 
LAS grandies aukų rinkimo greitumą, jų 
atviras ar uždaras kortas, nes nesu nei 
LAS narys, nei tam įgaliotas, tik noriu pa
sakyti, kad, pasiteiravęs pas LAS grandies 
seniūną, sužinojau, kad trys grandies na
riai, įskaitant ir tą antrąjį skautą, buvo 
pasidaliję Derbio lietuvių koloniją rajo
nais ir kiekvienas aplankė jam skirtas šei 
mas. O vienas jų, aplankęs jam skirtąjį 
rajoną, pakeliui užsuko ir pas dvi jau to 
antrojo skauto lankytąsias šeimas ir antrą 
kartą gavo aukų. Tai štai ir visas „dvily- 
piškumas“.

Vienoje vietoje p. Popika rašo, kad ta 
antrąjį skautą derbiečiai žino tik kaip 
skautą ir mažai kas žino, kad jis vra LAS 
narys (bet p. Popika, neabejotinai, tai ži
no!). Kitoj vietoj jis rašo, kad Derbyje 
LAS narių yra tik keli ,ne milijonai. Kaip 
tai suprasti? Mano manymu, jeigu jų būtų 
milijonai, gal ir reikėtų patikėti, kad vie
tos lietuviai ir nežino, ar tas, ar kitas yra 
lasietis, bet kadangi, p. Poplkos žodžiais, 
jų yra tik keli, tai tokioj mažoj Derbio 
lietuvių kolonijoj, kur vienas apie kitą ži
no ir smulkesnių dalykėlių, sunku būtų pa 
tikėti, kad jų nežinotų, o ypatingai tą ant
rąjį skautą kaip lasietį. kuris yra ir LAS 
laikraščio „Tėvų žemės“ Derbyje platinto
jas. .

Iš to kyla klausimas: jei p. Popika visa 
tai žino (tuo abejoti tikrai netenka), ko
dėl jis stengiasi nebūtais dalykais kaltinti 
skautus? Kiek žinau (gal klystu), jis pats 
asmeniškai nieko nieko neturi nei prieš 
skautus, nei pagaliau prieš mane. Gal jis 
turi ką nors prieš tą antrąjį Derbio skautą 
ir dėl jo vieno rūstauja ir ant visų skau
tų? Jei taip, tai ir paprastam mirtingajam 
tai įmanoma lengvai suprasti.

Toliau p. Popika rašo, kad jam neteko 
matyti, kad kur nors būtų buvę paskelbta, 
jog tas ar kitas skyrius nieko neaukojo, 
dar ko gero su padėka apačioj už neauko- 
jimą. Dėl padėkos tai čia p. Popika neap
dairiai nušneka. Visuomet po išvardintųjų 
skyrių sąrašų yra maždaug tokie padėkos 
žodžiai: „Aukojusiems tariame širdingą 
dėkui“. Savaime suprantama, neaukoju
siems tos padėkos netariame. O kad p. Po- 
pikai to neteko matyti anksčiau, tai tiesa, 
nes tai buvo pirmas atsitikimas, kad sky
rius būtų grąžinęs tuščius aukų lapus ir 
griežtai atsisakęs parinkti aukų skautų ir 
jaunimo stovyklai paremti.

Bet pagaliau kas gi čia bloga? Nenorėjo 
ir neaukojo. Juk šias stovyklas remti nėra 
skyrių pareiga, bet gera valia, lygiai kaip

aukų rinkimas vengrų pabėgėliams (Der
bio skyrius aukojo net 26 svarus) ir kito
kiems tikslams. Juk ir praeitame atsaky- 
me aš p. Popikai minėjau', kad tai yra tik 
geraširdžių lietuvių ir giliau galvojančių 
skyrių valdybų reikalas. Kam dar aiškia, 
tis ir kaltę neteisingai prisegti kitiems?

Baigdamas noriu išreikšti savo nusiste
bėjimą, kad p. Popika aname mano atsaky 
me įžiūrėjo „moralės pamokslus“. Neabe
jotinai p. Popika nemėgsta bet kokių pa- 
mokslų ,bet, jo nelaimei, jis įžiūri juos ir 
ten, kur jų visiškai nėra.

Sktn. K. Vaitkevičius

UŽ REVIZIONIZMĄ IR BURŽUAZINĮ 
NACIONALIZMĄ

Slovakų komunistų partija dar išmetė 
iš savo centrinio komiteto kelis narius už 
„revizionizmą“ ir „buržuazinį nacionaliz
mą“.

Tarp išmestųjų esąs ir Slovakijos minis- 
terio pirmininko pavaduotojas Stefan Se- 
besta.
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BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS 

KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA 
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą, 
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita. 

JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto 
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ
SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES

PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

Reikalingiausias maisto siuntinys Lietuvoje:
4 sv. sviesto, 4 sv. kiaulinių taukų, 2 sv. cukraus,
1 sv. ryžių, 1 sv. razinkų, 1 sv. kakavos, 1 sv. šoko
lado, 2 sv. kiaul. mėsos (Danish pork), 1 sv. kavos.

TIK PER MUS GALIMA PASIŲSTI Už £619.6.
Maisto siuntinys:

5 sv. kiaulienos taukų, 5 sv. cukraus, 5 sv. ryžių,
5 sv. geriausių miltų

PAS MUS TIK £5.19.6.
Palyginkite to siuntinio kainą su 

su kitų firmų kainomis.
Rūbų siuntinys:

Vyriškam paltui medžiaga, vyriškam kostiumui me
džiaga, moteriškam paltui medžiaga, vyriški oxford 
pusbačiai, moteriški bateliai, vyriškas megztinis, mo
teriškas megztinis, 4 p. vyriškų kojinių, 4 p. moteriš
kų nailono kojinių.

TIK MES GALIME TOKĮ SIUNTINĮ PASIŲSTI 
UŽ £17.19.0.

NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS
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kos ir pagrindo? Ne ir dar kartą ne! Kana 
da yra milžiniškas kraštas, o jame gyve
na tiek maža žmonių! Be to, tas kraštas, 
kaip jau minėta, yra be galo turtingas. Tai 
gi tik reikia darbo ranku, reikia gero pla
navimo, — ir visiems turėtų užtekti darbo 
ir duonos! Naujieji emigrantai ne tik iš ka 
nadiečių neatėmė darbo, bet, reikia pabrėž 
ti, jie dar praplėtė jiems to darbo galimy
bes. Jie įsijungė ne tik į gamintojų, bet 
taip pat ir vartotojų eiles. Jie čia suvežė 
savo mokslą, patyrimą, specialybes. Dau
gelis naujųjų ateivių atidarė net savas įmo 
nes, kuriose gavo darbo nemažas skaičius 
žmonių.

Optimisto pažiūros į Kanados ateitį
Dienraštyje „The Globe and Mail“ tūlas 

torontietis C. Anthony dėl Kanados ateities

MIELI SKAITYTOJAI,
Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačiu 

supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ėkspedijuotl specialistai 
yra:
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 
London, S.W.7. .

Telh. Kensington 4281.
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san

dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
kas j Lietuvą siunčiama, Įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rubus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!

šitaip parašė: „Kanadiečiai yra dideli pesi
mistai. Pagaliau atsibuskite, prasižiūrėkite, 
gyvenkite! Gordono paskelbtasis raportas 
numato tik keletos milijonų gyventojų Ka
nadoje padidėjimą iki 1999 m. Tai juoko 
verta pažiūra! Jeigu jūs galvotumėt taip, 
kaip aš galvoju, 1964 m. Kanadoj jau gy
ventų 64 mil. gyventojų, o 1999 m. pasiek- 
tumėm 200.000.000!

Jeigu, girdi, mes neužpildysime šio milži 
niško krašto žmonėmis, — toliau rašo auto 
rius, — tai jį užpildys kas nors kitas. Ga
na, esą, mums kvailioti. Atidarykime pla
čiai Kanados duris. Tegul plaukia, tegul va 
žiuoja į šį kraštą visi, kas tik nori. Jeigu ir 
paklius keletas blogų kiaušinių, tai, anot 
C.D. Howe (buv. Kanados Fin. ministerio) 
posakio, „What‘s a million, anyway?“...

Mes turime pakankamai alyvos. Naudo
kime ją patys, nesukime galvų dėl ekspor
to. Turime natūralias dujas — taipgi nau
dokime jas patys. Dejuojame dėl nuolati
nio kviečių pertekliaus — apgyvendinkim 
kraštą žmonėmis ir valgydinkime juos, ne
sukime galvų ir nedejuokime dėl to, kad 
užsienyje trūksta rinkų, ir t.t.

Autoriaus manymu, Kanadai reikia dau
giau drąsos, daugiau ryžtingumo, o nepra
ėjus nė pusšimčiui metų, ji galėtų pasida
ryti tikrai dideliu ir galingu kraštu. Be to, 
autorius siūlo kaskart vis siekti kuo dąu 
giau savarankiškumo ir savos iniciatyvos 
visur ir visose srityse, tik tada, esą, Kana
da galėsianti pakelti aukščiau galvą...

(Bus daugiau)
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! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
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.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, Įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius 
maistą ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Br^anijos Ka“ 
Talijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų npararimų. 
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 

IR REIKALAVIMŲ!
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