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TARYBINIS BALANSAS
Žymusis prancūzų socialistų tribūnas
Žan žoresas, studijuodamas prancūzų re
voliucijos istoriją, priėjo išvados, kad „re
voliucija yra barbariška pažangos forma“.
Šis apibrėžimas buvo visiškai pritaikomas
senojo tipo demokratinėms revoliucijoms
iki pirmojo karo. Tai buvo teisinga „Gar
bingos“ 17 amžiaus anglų revoliucijos atž
vilgiu, 18 amžiaus galo prancūzų revoliu
cijos ir Europos revoliucijų 1848 metų se
rijoms. Didžiosios revoliucijos susijusios
ne tik su politiniais ir socialiniais poslin
kiais ir sukrėtimais, bet teroro ir pilieti
nių karų lydimos, buvo visuomet kruvinos
(barbariškos). Bet jose gimdavo nauja, pa
žangesnė visuomenės santvarka, ištrauk
davusi žmones iš feodalinės vergijos, poli
tinės priespaudos, socialinio pavergimo,
suteikdama daugiau politinių ir socialinių
laisvių ir žymiai daugiau galimybių mate
rialiai ir kultūriškai pakilti.
Bet 1917 m. spalio revoliucija Rusijoje
iškėlė tai, ko niekada dar nebuvo buvę: re
voliuciją, savo barbariškumu pralenkusią
viską, kas tik iki tol buvo žinoma žmoni
jos istorijoj, ir- nesukūrusią aukštesnės vi
suomenės formos, kuri galėtų nors kiek
pateisinti šį barbariškumą.
Bolševikinė revoliucija buvo pirmoji 2o
amžiaus totalitarinių revoliucijų. O totali
tarinėse revoliucijose susidėjusių aplinky
bių dėka valdžia patenka į vienos, totalita
riniais pagrindais organizuotos ir mažu
mai teatstovaujančios partijos rankas. Ji
teroro metodais valdo daugumą. Neleisda
ma jokių laisvų organizacijų ir šių dienų
technika palaikydama prievartą, ši par
tija formuoja viso krašto gyvenimą,
jo
ekonominę santvarką, socialinius santy
kius, kultūrą, informaciją, susižinojimą su
išoriniu pasauliu ir ypač jos užsienio po
litiką. Paprastai tokios valdančios parti
jos ideologija sukurta autoritatiniais pa
grindais paremta antidemokratine dvasia,
vis tiek, kiek daug bežadėtų programa.
Partija su didžiausia neapykanta ir ne
pasitikėjimu žiūri į žmones ir net j tas
klases ir į gyventojų grupes, kuriomis ji
oficialiai remiasi. Leninas darbininkų kla
sę, kurios diktatūrą jis tariamai stengėsi
įvykdyti, laikė nepriaugusią suprasti sočia
lizmo esmę. Supratimą apie socializmą
kaip aukštesnę istorinę visuomeninę for
mą darbininkų klasei privalėjo nešti revo
liucinė socialistinė partija, darbininkus
mylinti inteligentija, turinti reikalingą aki
ratį ir teorinių žinių.
Hitleriui pasaulyje aukščiausias daly
kas buvo vokiečių dvasia, vokiečių rasė.
Bet nacionalsocialistinę santvarką turėjo
įkurti partijos pranašas ir fiureris Hitle
ris. Tik neribota fiurerio valdžia galėjo pa
tikrinti misijos įvykdymą.
_ ,Ba;g)11linč i» -irtmrtrrfrr- misijos vykdymas
buvo ir lieka vienas pagrindinių bolševiz
mo uždavinių. Lenino partija pašaukta
TSRS trumpiausiu laiku įvykdyti komuniz
mą, priversti pavaldžius satelitus įvykdyti
jį ir ant raudonosios armijos durtuvų at
nešti ją visam pasauliui.
Paliekant nuošalyje Mussolinio fašizmą,
kuriam taip pat nepasisekė po fašizmo vė
liava atkurti didžiosios romėnų imperijos,
galima nurodyti eilę lygiagrečių tarp
maskvinio bolševizmo ir hitlerinio nacio
nalsocializmo, kuris, be abejonės, buvo nu
kopijuotas pagal maskvinį pavyzdį. Čia ne
galima išnagrinėti visų
šios analogijos
smulkmenų. Bet negalima nepaminėti vie
no svarbaus skirtumo. Hitleriui ateinant į
valdžią, Vokietija jau buvo vienas labai su
pramonintų ir aukštos technikos pasieku
sių Europos kraštų. Hitleriui nereikėjo sta
tyti fabrikų, nes juose jau buvo gaminami
lėktuvai, povandeniniai laivai ir raketos.
Bolševikams prireikė beveik trijų dešimt
mečių pasiekti tam technikiniam ir pramo
nės lygiui, kuriuo Hitleris jau galėjo rem
tis atėjęs į valdžią.
Kai kurie vakariečiai nurodo, kad rėika
las supramoninti atsilikusią Rusiją yra is
torinis reiškinys, kuriuo pateisinama dik
tatūra, nes be diktatūros, jų nuomone, šis
seniai pribrendęs uždavinys nebūtų buvęs
įvykdytas trumpiausiu laiku. Net M. Džilas savo knygoje yra panašios nuomonės.
Bet yra galvojančių, kad vasario revoliuci
jos demokratinės jėgos, jei būtų likusios
prie valdžios, jei Leninas būtų neįvykdęs
perversmo, pramonės kilimo vyksmą, pra
sidėjusį Rusijoje jau po 19o5 metų, būtų
žymiai smarkiau pavariusios, negu dabar
yra TSRS. Dar vienas visiškai tikras daly
kas: toji pramonė demokratinėje Rusijoje
būtų tarnavusi žmonių poreikiams paten
kinti ir jų gyvenimo lygiui pakelti.
Visi
krašto ištekliai būtų nėję sunkiajai pramo
nei aptarnauti ir gyventojų neprivalgymo
sąskaiton trumpiausiu laiku kurti karo
technikiniam pajėgumui. Jeigu dabar Sov.
Rusijos sunkioji pramonė duoda 7o,6%
bendrųjų pajamų produkcijos, o lengvoji
tik 29,4%, tai priešrevoliucinėj Rusijoj
sunkioji duodavo 33,3%, o lengvoji 66,7%.
Dviejų didžiųjų — hitlerinės ir tarybi
nės
totalitarinių diktatūrų bandymas
a-a°v°’
-i05’ Pagrobusios į savo rankas
uleles tautos vairą, yra pajėgios padidin-

J. Gutauskas
ti jos materialiąją ir karo technikinę ga
lią iki negirdėto laipsnio. Hitlerinė Vokie
tija buvo besurandanti atomo skaldymo
paslaptį jau 1942-43 metais. Vokietija su
kūrė galingiausią aviaciją ir skraidančias
bombas. Sov. Sąjunga dabar, po karo, su
gebėjo kai kuriose karo technikos srityse
prisivyti ir net aplenkti (tiesa, gal būt, tik
keliais mėnesiais) JAV.
Bet ką šis režimas padarė žmogui? Ką
Sov. Sąjungos piliečiai laimėjo iš tų pašau
lį stebinančių išradimų? Jų gyvenimo ly
gis vis dar tebėra žemiausias. Jų materia
linė gerovė,
gyvenamųjų namų sąlygos,
avalynė, rūbai, maitinimas — viskas iki
šiol dar tebėra pasigailėtinoj padėty. Bet
„ne viena duona gyvena žmogus“, kaip da
bar per literatūrą tvirtinama. Kur laisvė?
Kur lygybė?
Kur žmogaus vertinimas?
Kur kultūros kilimas? Kur visa teigiamoji
socializmo programa, kuri panaikina žmo
gaus išnaudojimą? Kur saviveiklos, orga
nizacijų, spaudos, susirinkimų laisvė? Ar
galima kalbėti apie lygybę visuomenėje,
kurioje piliečiai skirstomi į dvi nelygias
rūšis? Kaip galima kalbėti apie lygybę
krašte, kur socialinė, politinė ir žmogiško
ji nelygybė žymiai ryškiau iškyla, negu

bet kurioje demokratinėje kapitalistinėje
valstybėje?
Kita vertus, ar visą mokslą sudaro tik
balistika, astronomija,
matereologija ir
atomo fizika? Jei čia pažengta toli, tai ko
kioj gi padėty yra kiti mokslai? Kas vyks
ta fiziologijoj, psichologijoj, biologijoj,
medicinoj, nekalbant jau apie istoriją, tei
sę, sociologiją, filologiją, ekonomiką, litera
turą ir kitus humanitarinius mokslus? Juk
visose šiose srityse dėl mokslinės laisvės
nebuvimo atsilikta dešimtmečiais nuo to,
kas yra Europoje ir J.A.V.
Žmogiškoji asmenybė ir jos vertingu
mas aptariamas
kankinimais ištraukia
mais prisipažinimais, spiaudymu į veidą,
reikalavimais prisipažinti, kas net nepadaryta.
Gal kas pasakys, kad visa tai jau praeitis. Ne, koncentracijos stovyklos yra ir da
bar, ir ne kas kitas, kaip buvusi Stalino
įtarinėjimo auka Žukovas, dabar vėl tapęs
kažkieno auka, tarybiniais tankais triuški
no vengrų revoliucionierius, kovojančius
ant barikadų už teigiamą socializmo prog
ramą.
Karo pramonės pažanga —priemonė pa
čiam žemiausiam ir nežmoniškam tikslui:
užkariauti kitoms tautoms masinio naiki
nimo būdu.

kurios

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėto j mano vietoj
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys
ŠTOKMEISTERIO LAIVAS

Praeitų metų pirmojoje pusėje Aleksan
dro Štokmeisterio gyvenime nutiko svar
bus įvykis. Jis negrįžtamai nutraukė tiesio
ginius ryšius su sportu, kuriam buvo pa
šventęs visus pokario metus ir gavo briga
dininko postą masinio siuvimo iš atliekų
ceche.
Šia proga prie vaišių stalo susirinko bi
čiuliai ir draugai. Nors kiekvienas žinojo,
kad pokylio kaltininkas ne į tas roges sė
do, tačiau kiekvienas laikė savo pareiga
pameilikauti vaišingam šeimininkui.
—■ Dideliam laivui — tolima kelionė.
Kol kas bus brigadininkas, cecho viršinin
kas, o paskui, žiūrėk, ir visos įmonės va
dovas. O toliau...
Tik antroji jo pusė niekaip negalėjo pri
prasti prie tokio dalyko.
— Juk jis savo gyvenime nėra sagos pri
siuvęs, — priekaištavo ji, — skiautelės
žirklėmis nėra atkirpęs, jei neskaityti to,
kad vaikystėje iš popierio karpydavo vel
niukus.
Iškilmės baigėsi. „Didysis laivas“ leidosi
į tolimą kelionę. Jo kursas buvo iš Vil
niaus į Pabradę, prie vietinio ūkio valdy
bos krantų. Ten jau laukė 20 siuvėjų ko
manda.
Pradžioje A. Štokmeisteris nieku nepa
sižymėjo. Matyt, todėl, kad norėjo susipa
žinti su aplinka, apsvarstyti, ištirti padėtį
— ar gerai, ar blogai padarė pakeitęs pro
fesiją.
Buvęs sportininkas greit aklimatizavosi
naujoje aplinkoje, nors niekuomet neprisiliesdavo prie adatos ar žirklių. Pirmiausia
į akis naujai iškeptam brigadininkui krito
medžiagos sunaudojimo norma. Prasidėjo
nuo kombinezonų.
— Kodėl kombinezonui reikia sunaudo
ti tiek medžiagos, o ne mažiau, — mąstė
jis.
Tuojau pat Štokmeisteris ėmė kritiškai
peržiūrinėti darbinių specialių drabužių
modelius.
— Medžiagą galima sutaupyti, — nusprendė brigadininkas, — Nėra reikalo už
siuvinėti antkelius, antalkūnius... Nereika
lingas ir aklinas užsegimas. Be šių detalių
specialūs drabužiai nei sumažės, nei blo
giau atrodys.
Savo racionalizatorišką sumanymą štok
meisteris
paskubėjo įdiegti į gamybą.
Kiekvienam kombinezonui medžiagos pra
dėta naudoti po 40 centimetrų mažiau. O
tokių gaminių cechas per mėnesį išleidžia
iki 400.
Gera iniciatyva visuomet verta pagyri
mo.
— Aš juk taip pat turiu gauti atlygini
mą už savo racionalizaciją, — nutarė „pa
siūlymo“ autorius, apsvarstęs aplinkybes.
Ir štai kas mėnesį Štokmeisteriui „atly
ginimas“. Jis pasiima „racionalizacijos“
sąskaita sutaupytą medžiagą.
Kuo į mišką toliau, — tuo medžių dau
giau. Kuo didesnis štokmeisterio darbo
stažas — tuo geriau veikia jo kūrybinė
mintis. Cechas gamina „Elfos“ gamyklai
dulkių siurblių užvalkalus. Tai smulkus
dalykas. Pagal standartą užvalkalui reikia

I

Popiežius Jonas XXIII
Naujasis popiežius, buvęs Venecijos pa
triarchas kardinolas Angelo Giuseppe Ron
calli, pasirinko seniai jau nenaudotą Jono
vardą. Paskutinysis popiežius Jonas XXII
buvo vėlyvaisiais viduramžiais. Naujasis,
Jonas XXIII, tą vardą pasirinkęs, pagerb
damas savo tėvą, šiaurės Italijos žemdir
bį, kuris ne tik didelę šeimą išaugino, bet
darbštumu įveikė įsigyti nuosavą kąsnelį
žemės. Sūnų į mokslus išleido ne jis iš sa
vo kišenės: sūnus pasinaudojo pašalpa iš
šalies.
,

krikščionių demokratų vadus, kad jie pa
laikytų ryšį ir bendradarbiautų su Nennio
socialistais. Iš viso jam įvairiais atvejais
yra tekę turėti nuoširdžių santykių su kai
rėš žmonėmis. Kai jis buvo nuncijus
Prancūzijoje, artimai susibičiuliavo su tuo
metiniu prezidentu socialistu Aurioliu, o
kai atsisveikindamas su Prancūzija suruo
šė priėmimą, nuoširdžiausią žodį tarė ra
dikalų vadas Herriot.
Tai, žinoma, nereikia klaidingai supras
ti ir aiškinti: kardinolas Roncalli buvo ži
nomas ir kaip puikus diplomatas. Savo il
gametėje diplomatinėje tarnyboje Vatika
nui jis visur turėjo draugų — tarp kata
likų, tarp ortodoksų ir tarp muzulmonų.
O Vatikano tarnyboje jis yra jau nuo 1921
metų. Tada popiežius Benediktas XV pa
vedė jam vadovauti organizacijai, kuri
skelbia tikėjimą Italijoje, Popiežius Pijus
XI po ketverių metų pasiuntė jį į Bulgari
ją vadovauti to krašto katalikams, pakel
damas jį titulariniu Areopolio arkivysku
pu. Vėliau jis paskirtas apaštališkuoju pa
siuntiniu Graikijai ir Turkijai ir apašta
liškuoju administratorium Istanbulo loty
niškųjų apeigų katalikams. Dėl to 1953 m.,
kai jis, tuomet dirbęs Prancūzijoje, buvo
pakeltas į kardinolus, Turkijos vyriausybė
ėmėsi ligi tol neįprasto
katalikų atveju
žingsnio — pasiuntė jam sveikinimą.
1944 m. jis buvo paskirtas nuncijum į
Prancūziją ir čia išbuvo iki 1953 m-, kol
buvo pakeltas kardinolu ir paskirtas Vene
cijos patriarchu.
Remdamasis savo provincijos archyvais,
yra parašęs darbų iš vietinės istorijos,
Gimęs yra 1881 m. lapkričio 25 d.

Savo kilme naujasis popiežius smarkiai
skiriasi nuo mirusiojo Pjaus XII. Naujojo
dar gyvi broliai ar brolėnai yra paprasti
kaimiečiai. Broliai ir dabar tebearia žemę
(tik dvi brolių dukterys yra vienuolės: vie
na dirba misijose, antra Romoje, kaip gai
lestingoji sesuo).
Pijus XII buvo kilęs iš Romos aristo
kratų.
Valstietiškoji kilmė naująjį popiežių vi
sada palaikė nuoširdžiuose santykiuose su
liaudimi. Sakoma, kad kiekvieną kartą,
kai jį, kaip Venecijos patriarchą, kanalu
veždavo kur nors gondolininkai, visada už
simegzdavo nuoširdus ir draugiškas pasi
kalbėjimas, ir netrukus kardinolas savo
kėlėjus vadindavo jau vardais, pats nusi
nešdamas iš jų išgirstas bėdas ir rūpes
čius. Būdamas arti liaudies, jis iki šiol ir
į Italijos politinį gyvenimą yra žiūrėjęs
vis ieškodamas jungiančio vidurio, kuris
patikrintų žmonėms sociališkai šviesesnę
ateitį, štai vienu atveju, kalbėdamas kata
sunaudoti 14,3 cm pusvilnonės medžiagos. likų akcijos jaunimo suvažiavimui,
jis
— Kodėl būtent 14,3 cm, kai galima iš įsakmiai siūlė spausti Italiją valdančių
rašyti 16,5 cm, — pagalvojo Štokmeisteris.
— Sunaudoti galėsime kiek reikia, o iš
rašyti kiek galima. Ir kam ateis į galvą
kibti dėl tokios smulkmenos — 2,2 cm?
Kam smulkmenos, o štokmeisteriui šim
tai ir tūkstančiai rublių. Dulkių siurblių
užvalkalai gaminami šimtais tūkstančių.
Valstybei nuostolis, o Štokmeisteriui — BRITŲ UŽSIMOJIMAI
NEAPŠAUDYS LYGINĖMIS DIENOMIS
pelnas.
Kinijos komunistai pasižadėjo neapšauBritų vyriausybė pasiryžusi kapitalais
— Prie ko čia dar rankas pašildžius? — paremti statybos bendroves, kad namų pir dyti nacionalistų valdomųjų salų lyginė
susimąstė miklusis štokmeisteris ir tuo kėjai pajėgtų gauti paskolų seniems ir ma mis dienomis. Sąlyga vis ta pati: ameri
jau pat jo žvilgsnis įsmigo į tik tik pasiū žiems namams pirkti, vykdyti naują penk kiečių laivai neprivalo maišytis.
tas ausines kepures su odiniu viršum. Grie mečio planą švietimo reikalams tvarkyti,
besi jis už galvos.
pravesti naują pensijų įstatymą, naują įs ATIDARYTAS URAN1JAUS MIESTELIS
Autralijoje, Quenslande, oficialiai atida
— Ir kaip aš anksčiau nepastebėjau! tatymą protiškai nesveikiems tvarkyti ir
rytas miestelis, prie kurio yra uranijaus
Juk tai oda. O kas yra oda? Tai juk vėl kt.
kasyklos.
tos pačios kepurės, avalynė, apranga iš
Uranijaus ten rasta prieš 26 mėnesius.
chromo... Štokmeisteris ėmė skaičiuoti. PASTERNAKO REIKALAS IŠAUGO Į
Kiekvienai ausinei kepurei galima išrašy AUDRĄ
ti 4 centimetrais daugiau odos, negu jos iš
Nobelio premiją gavęs rašytojas Borisas RAPACKIO PLANAS DAR GYVAS
Lenkijos užsienių reik, ministeris Rapac
tiesų sunaudojama.
O cechas pagamina Pasternakas išmestas iš rašytojų sąjun
4oo kepurių per mėnesį... Tai juk ne kepu gos, o radijo kalboje komjaunimo sekreto ki nuvažiavo j Norvegiją kalbėtis dėl savo
rius pasakė, kad jis yra blogesnis net už plano nuątominti vidurio Europą.
rėš, o tikros aukso kasyklos!
„Aukso kasyklomis“ buvusiam sportinin paršą ir pasiūlė atimti jam pilietybę. Pas
PO SAVAITĖS RASTA GYVŲ
kui tapo ir kiti gaminiai — odinės piršti ternakas dėl to parašė laišką Chruščiovui,
Kanados kasyklose giliai užgriūti kai ku
primindamas, kad ištrėmimas iš Rusijos
nės, darbo pirštinės, specialūs chalatai...
rle darbininkai buvo rasti gyvi po 6-7 die
Pagaliau jis atskleidė aukso kasyklas ir jam būtų dvasinė mirtis.
Pusiau oficiali žinia sako, kad Pasterna nų (24 ištraukti mirę).
skuduruose. Jis atsivežė iš Vilniaus į san
dėlį šilko atliekų už 31 tūkstantį rublių. kui, jei jis nori, nebus kliudoma išvažiuoti TITO PRAŠO BRITUS PASKOLOS
— Ką gi įiūsime iš šių skudurų? — nu į Švediją atsiimti premijos.
Jugoslavija prašo Ameriką loo mil. do
stebę paklausė brigadininko darbininkai.
lerių paskolos, o jos užsienių reikalų mi
— Kaip tai ką? Šilkinius vyriškus bal RASTA NAUJA LAUKINIŲ GIMINĖ
nisteris buvo atvažiavęs į Londoną dėl pas
Malajuose, kalnų miškuose netoli Sia
tinius, moteriškas palaidinukes.
kolos tartis ir su britais.
mo,
ieškodami
teroristų,
britų
kariniai
da

Na ir prisiuvo! Vargais negalais išėjo 25
baltiniai. Likusieji skudurai atiteko rajo liniai užėjo baltojo dar nemačiusią negri- BOMBŲ BANDYMO PASITARIMAI
tų giminę, ugnį kuriančią trinant pagalį į
no žaliavų paruošų kontorai.
Ženevon susirinko tartis dėl atominių
Nespėjo iš sandėlio cecho išgabenti šilko pagalį ir miegančią lapinėse.
bombų bandymų sustabdymo Rytų ir Va
skudurus, kai j jį vėl sukrovė 1,5 tonos
karų atstovai. Jei Rytai išsijungtų iš pasi
kailių atliekų už 6 tūkstančius rublių.
NAUJOS DAINOS NUOBODŽIOS
tarimų, Vakarai pasiryžę vieni tartis.
Nors kepurių gamintojai ir labai rūpestin
Apie naujas kompozitorių Lietuvoj da
gai rausėsi toje kailių krūvoje, tačiau ne bar sukuriamas dainas „Tiesa“ apreiškia POPIEŽIAUS KALBA
rado nė vieno tinkamo gabalėlio kepurėms tokią nuomonę:
Savo pirmojoje kalboje popiežius Jonas
siūti. Cechui nuostolis, bet užtat Štokmeis
„Daug dainų kažkaip vienodos, pilkos, XXIII kreipėsi į tautas ir vyriausybes,
,tieki- jos neįstringa nei širdin, nei atmintin. — kviesdamas taikos darban, pirmoje eilėje
teris gauna premijas už skudurų
mą“.
Kodėl jos neskamba, kodėl jų nepamilsta rūpintis socialine gerove, o ne naikinimu.
Ir kur tos povandeninės uolos, kurios nei patys atlikėjai, nei klausytojai?“
kartais trukdo laivams, kur tos audros?
Geros dainos buvusios senosios kartos
Kol kas Štokmeisteriui vėjas pučia į bu- kompozitorių: Šimkaus, Naujalio, Tallat res, o akiračiai giedri. Bet ar ilgam? Ne Kelpšos.
Parašę gerų dainų ir naujesni:
tikime, nenorime tikėti.
Dambrauskas, Karosas, Dvarionas, Račiū
— Tikrinę
kariuomenės atliekamųjų
L Simonaitis, P. Graščenko
nas, Kaveckas, Belazaras, Švedas. Bet da pratimų lauką nuo sprogusio sviedinio žu
Iš „Tiesos“, 1958.4.20.
bar nei jie neparašą. Pvz., „Net toks anks vo 2 ir sužeisti 9 kariai.
čiau chorinės dainos srityje taip produk
— Adene riaušių metu 9 žuvo, 7o sužeis
tyviai pasireiškęs kompozitorius, kaip J. ta, kai policija ėmė šaudyti j minią, pasi
DR. A. GERUČIUI PADARYTA
Karosas, pastaruoju metu labai retai mus piktinusią, kad nuteistas laikraščio redak
OPERACIJA
benudžiugina nauja savo kūrybos daina, torius už teismo įžeidimą.
Pasiuntinybės patarėjui Dr. A. Geručiui
nors kūrybinio entuziazmo ir produktyvu
— Amerikiečiai išsprogdino naują bom
vienoje Berno ligoninėje buvo padaryta mo jam ir dabar nestinga“.
bą požemyje.
operacija.
Straipsnio autorius
(A. Kalinauskas)
— Ghana jau ištrėmė 51 savo pilietį —
naiviai nepastebi skirtumo tarp vokalinės valdinės partijos priešą.
„MEMELER DAMPFBOOT“ SUKAKTIS muzikos ir instrumentinės, kurioje juk...
— Švedijoje sustojo ėję 2 dienraščiai
Klaipėdos krašto vokietininkų laikraštis žodžių nereikia.
(LNA) (socialdemokratų „Morgontidningen“ ir Ii
„Memeler Dampfboot“ spalio mėn. pabai
goje minėjo lo metų sukaktį, kaip po karo
(E) 15.000 vilniečių šiemet studijuosią beralų „Morgonbladet").
vėl buvo atnaujintas jo leidimas. Laikraš marksistinę - leninistinę teoriją, praneša
MIRĖ SASS
tis išeina du kartus per mėnesį Oldenbur- Vilniaus „Tiesa“. Paskaitos vyks „partinio
„Memeler Dampfboot“ (X.24) praneša,
ge ir uoliai varo toliau prieš Lietuvą ir lie švietimo sistemoje“, kurios tinklas apima
kad Vismare miręs kun. von Sass. Šis liu
tuvius nukreiptą akciją. Vokietijoje kilus visą Lietuvą.
nacionalsocialistų judėjimui, „M.D.“ buvo
(E) Gatavų drabužių parduotuvė be par teronų pastorius 193o m. pradžioje Klaipė
pavirtęs nacių organu, nors dabar vaidina davėjo neseniai esanti atidaryta Klaipėdo dos krašte ėmė organizuoti nacinį judėji
nacionalsocializmo auką!
je, Jono Biliūno gatvėje, netoli Baltijos lai mą „krikščioniškos socialistinės darbo ben
Sukakties proga „M.D.“ raštu sveikino vų statyklos. Meistras siuvėjas, esant rei- druomenės“ vardu. Bet netrukus Berlynas
vakarų Vokietijos kancleris Dr. Adenauer, kalui, vietoje pataiso drabužius.
Be to, atėmė iš jo savo paramą ir pradėjo remti
linkėdamas, kad laikraštis stiprintų „me- yra krautuvėje patarėjai, kurie padeda pir vet. gyd. Neumanno vadovautąją „socialia
mellenderių“ įsitikinimą, jog „teisė į tėvy- kėjams išsirinkti drabužius.
Klaipėdoje tinę darbo bendruomenę“. Abi organizaci
lenktyniauti priešvalstybinėje
nę priklauso prie neatskiriamų pagrindi- tai esanti šešta tokia prekybos įmonė (be jos ėmė
nių teisių“. Nuostabu, kad Vokietijos kanc pardavėjų), pranešė Vilniaus radijas. Arti veikloje, kol pagaliau Lietuvos valstybės
leris laikė reikalinga sveikinti kaip sykis miausiu metu bus atidaryta gastronomijos organai buvo priversti įsikišti ir jų veiki
tuos sluoksnius,
kurie nuosekliai dirba įmonė, foto prekių, komiso, vaikų aprėdo mą sustabdyti, o patiems vadeivoms iškel
tautų santykių nuodijimo darbą.
ir keletą naujų maisto prekių parduotuvių. ti byla.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos,
aiškios ir be aiškinimų.
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PRANYS ALSĖNAS, Kanada.

Svetimoj šalelėj nemalonu, ne,
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne...
Visiems išeiviams, ypač pradžioj, esti la
bai sunku ir neįprasta. Svetimos gyvenimo
sąlygos, svetima aplinkuma, o, svarbiau
sia, patys žmonės svetimi. Dar ir naciona
linis šovinizmas daugelyje kraštų padarė
kai kuriems ateiviams itin sunkias gyveni
mo sąlygas.
Ypatingai pradžioj ir mums, lietuviams,
čia, Kanadoj, teko pergyventi panašią pa
dėtį. Savaime aišku, tą patį pergyveno ir
senesnieji ateiviai.
Daugelis vietinių gyventojų, ypač pasun
kėjus krašte ekonominei padėčiai, nuolat
kartojo, jog naujieji ateiviai paveržė iš jų
darbus, jog ir krizė atsiradusi tik dėl jų,
ir t.t. Pvz., praeitą žiemą buvo net ir spau
doj balsų, teigiančių, jog, jeigu ne DP, bū
tų viskas gerai: užtektų jiems ir darbų ir
duonos. Labai dar gerai prisimenu Toron
to dienraštyje „Daily Star“ vieno „narsuo
lio“ laišką, kuriame šitaip buvo parašyta:
„Jeigu kas paimtų ginklą („gun“) ir iš
šaudytų Kanadoj visus DP, tuomet atsiras

•.....

tų tikriesiems kanadiečiams darbo“...
(Nors iš tikrųjų tikrieji kanadiečiai tai
yra tik indėnai, kurių nedaug beliko rezer
vatuose, o visi kiti — visokiausias ateivių
mišinys. Nai, bet jau ir tarp tokių kanadie
čių jaučiamos „nacionalistinės“ tendenci
jos — Pr. Ai.).
Iš tiesų naujieji ateiviai iš kanadiečių
ne tik neatėmė darbų, bet jų skaičių dar
padidino. Juk jie, būdami patys vartoto
jai, padidino krašto gamybą. O savo žinio
mis ir išsilavinimu daug prisidėjo prie ben
drosios gerovės pakėlimo krašte.
Lietuviai, būdami aukštos dvasinės kul
tūros žmonės, tiesa, savo atžvilgiu nesukė
lė tiek daug antipatijų iš vietinių pusės,
kaip kai kurių kitų kraštų ateiviai. Vie
nok ir jiems teko turėti didesnių ar ma
žesnių nesusipratimų su kanadiečiais „na
cionalistais“...
Net ir anglui nelengva
Visiškai neseniai Toronto dienrašty
„Star“ paklausimų skyriuje vienas anglas
imigrantas šitaip rašo:
„Aš esu anglas. Atvykau į Kanadą 1957

m. gruodžio mėn. Išbuvęs lo metų tarny
boj Anglijoj, kaip labai gerai atestuotas ir
respektuojamas policijos valdininkas, Ka
nadoj visiškai negaliu jokio darbo gauti.
Anglijoj buvau tarnyboj patruliavimo pos
tuose ir kriminalinių bylų departamente
keturis su puse metų, o taip pat — mašinų
vairavimo instruktorium ir lektorium.
„Prieš paliekant Angliją Imigracinėj įs
taigoj man buvo pasakyta, kad žemiausiai
apmokamas darbininkas Kanadoj gauna
apie loo dol. į savaitę grynais, o jeigu jis
turės šeimoj vieną vaiką — mokės „inco
me tax“ tik 34 dol. į metus.
„Kai atvykau į Kanadą, pamačiau vi
siškai ką kita. Daugelyje vietų, beieškant
darbo, man buvo pasakyta, jog anglai Ka
nadoj nepageidaujami. Aš mėginau gauti
darbą visokiausiose srityse, bet vis — be
laimės: arba aš buvau „per senas“, turėda
mas 35 m. amžiaus, arba už tai, kad netu
riu „Canadian experience“...
„Du mėnesius išbuvęs be darbo, stojau
dirbti sargu. Deja, ir iš tenai greitai bu
vau atleistas dėl „tarnybinių etatų“ maži
nimo.
„Paskutiniąsias tris savaites išvaikščio
jau visą Torontą, galima sakyti, skersai ir
išilgai, ieškodamas darbo. Visur aš buvau
„per senas“ arba neturintis „kanadiškos
praktikos“...
„Pagaliau, jeigu žmonės manęs į darbą
nesamdys, aš gi niekad nėįsigysiu tos „ka
nadiškosios praktikos“.
„Gal jūs mane painformuotumėt, kuo
skiriasi „Canadian experience“ nuo „Eng
lish experience“? Praktiškai, ką mačiau ir
išmokau šiame krašte, buvo mokoma ir
Anglijoj ir JAV. Gal tik vienintelis skirtu
mas, kad Kanadoj statomieji milžiniški
pastatai ir tiltai griūva dar konstrukcijos
darbų eigoj, o kitur — ne. (Čia jau norė

ta „įgelti“ Kanadai, nes iš tikrųjų prieš po
rą metų čia sugriuvo milžiniškas tiltas, o
šiemet statytasis kelių milijonų vertės pa
statas — Pr. Al.).
„Tai yra diskriminacija, nes tris kartus
į dvi savaites man buvo pasakyta, jog ang
lai Kanadoj nepageidaujami. Ir ką aš tu
riu daryti, kad gaučiau darbą?“
(Žiūr.
„Daily Star“, 1958.IX.22).
Jeigu taip yra su anglais, tai ką bekal
bėti apie kitų tautų ateivius!
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Didžiojoje nuotraukoje
Anglijos lietuvės
garbės sargyboje
prie pavergtųjų
tautų vėliavos.

NAUJASIS POPIEŽIUS JONAS XXIII

Po gedulo dienų Katalikų Bažnyčioje vėl
kyla džiaugsmo ir padėkos giesmės į Aukš
čiausiąjį, kuris mums suteikė naują šv.
Petro Įpėdinį — Joną XXIII, „Skelbiu
jums didelį džiaugsmą“, spalio 28 d. vaka
re iš Šv. Petro Bazilikos balkono pranešė
kardinolų pirmasis diakonas susirinkusiai
šimtatūkstantinei tikinčiųjų miniai j Šv.
Petro aikštę, ir jo balsas radijo bangomis
nuskambėjo per visą pasaulį: „turime nau
ją Popiežių, Šv. Romos Bažnyčios Kardino
lą, Venecijos Patriarchą — Angelą Juoza
pą Roncalli, kuris sau pasirinko Jono
XXIII vardą“. Netrukus naujasis Popie
žius pasirodė balkone ir suteikė savo pir
mąjį Apaštališkąjį Palaiminimą Urbi et
Orbi. Per pusvalandį pradėjo skambėti vi
so pasaulio katalikų bažnyčių šventiški
varpai.
Šis istorinis išrinkimas aukščiausiom ir
pačiom garbingiausiom pareigom visame
pasaulyje sukėlė džiaugsmo — į šv. Petro
Įpėdinius atėjo didi, šventa, o kartu labai
paprasta, nuoširdi asmenybė, sielų Gany
tojas, kilęs iš šiaurės Italijos neturtingo
ūkininko šeimos, kaip pats vyriausias iš
lo vaikų. Valstybių vyrai, žymieji pasaulio
asmenys siunčia į Romą naujajam Popie
žiui savo sveikinimus, didieji laikraščiai
skyrė specialias laidas, plačius straips
nius, iškeldami naująjį Popiežių, kuris Ba
žnyčioje pradeda naują istorijos lapą, nes
paskutinysis popiežius Jono vardu buvo
prieš 6oo metų. Londono Daily Telegraph,
priminęs naujojo Popiežiaus diplomatinę
ir sielų ganytojo veiklą, daro išvadą, kad
kardinolai susirinkę į Konklavą išrinko
tikrai tinkamiausią asmenybę aukščiau
siom pareigom. „Naująjį Popiežių“, rašo,
„sveikina visas krikščioniškas pasaulis“.
Nows Chronicle rašo: „Kada jis dar buvo
Venecijos Patriarchas, jo durys buvo vi
suomet visiems atviros, ir draugams ir
abejingiems arba priešams. Tai yra jam
savas paprastumas ir nuoširdumas, ir už
tai jį visi pamilo“.

Sekantį rytą Šv. Tėvas Jonas XXIII pa
sakė savo pirmąją radijo kalbą, žadinda
mas į visuotinę taiką, reikalaudamas tik
ros Laisvės bolševizmo pavergtosioms tau
toms. „Ypatingu būdu mūsų mintys eina
pas jus", kalbėjo Šv. Tėvas, „pas vysku
pus, kunigus, seseris vienuoles ir visus ti
kinčiuosius. kurie gyvena tuose kraštuo.e,
kur kataliku religija neturi jokios laisvės,
arba tik dalinę laisvę, kur Bažnyčios šven
čiausios teisės mindžiojamos, kur teisėti
ganytojai ištremti, į kalėjimus įmesti ar
kitaip sutrukdyti ir negali laisvai eiti savo
pareigų. Norime, kad jie žinotų, jog dali
jamės jų vargais, kančiomis ir meldžia
me Viešpaties, kad pagaliau baigtųsi tokie
nežmoniški persekiojimai. kurie ne tik gra
sina tų tautų gerovei, bet yra atvira.,
prieštaravimas moderniai civilizacija i ir
žmogaus teisėms“. Naujasis Popiežius Jo
nas XXIII tad yra ir mūsų pavergtosios
Tėvynės Lietuvos užtarėjas. Melskime
Aukščiausiąjį, kad jį sveiką ilgai laikytų
ir visi kartu sulauktume didžiosios ir iš■'Igtxios Laisvės aušros!
i*. Dauknys, MIC

J. VARČIUS

įžengdami įkonferencijų salę, ginklus tu
rėdavo palikti prieškambaryje, minėtasis
karininkas savo pistoletą paslėpė kelnių
kišenėje. Karininkai salėje pirmąsias vie
tas užėmė pagal laipsnius, ir sąmokslinin
kas dėl savo žemesnio laipsnio atsidūrė
paskutinėse sėdynėse. Čia pat stovėjo Hit
lerio fanatiškieji SS asmens sargybiniai,
kurie atidžiai, pridėję rankas prie ginklų,
riui nužudyti, tačiau kiekvieną kartą juos sekė kiekvieno svečio judesį ir žvilgsnį.
lydėjo nesėkmė.
Net nosinės ieškojimas kišenėse būtų gale
jęs sukelti įtarimą, ir sargybiniai gal būtų
5. Nesėkmingi pasikėsinimai
paleidę šūvius. Prislėgtas ir susigraužęs
Organizacinio skyriaus viršininkas gene sąmokslininkas tokioje aplinkoje neišdrįso
rolas majoras Helmut Stieff, kuriam Hitle rizikuoti savo gyvybe, nes atentato nepasi
rio lėktuve buvo pasiųstas siuntinys su sekimas buvo tikras.
bomba, pagaliau ryžosi įvykdyti atentatą
Rimtesnis bandymas nužudyti Hitlerį
prieš Hitlerį vyriausioje karo būstinėje. Iš buvo ruošiamas 1943 m. lapkričio mėn. Ka
slaptosios karo žvalgybos sandėlių jis ga riuomenei buvo ruošiama nauja uniforma,
vo bomboms gaminti sprogstamosios me naujos milinės. Hitleris labai domėjosi šių
džiagos. Padedant slaptosios karo žvalgy uniformų smulkmenomis ir įsakė prieš ofi
bos štabo karininkams, buvo pagamintos cialiai ją priimant suruošti parodą, kurią
atitinkamos bombos ir slaptai pakastos po jis norėjo pats apžiūrėti. Čia buvo proga
mediniu bokštu, kuris jungėsi su Hitlerio vienam sąmokslininkų parodyti savo drą
būstinės pastatu. Dėl nežinomų priežasčių są ir pasiaukoti aukštiems idealams. Vie
pakastosios bombos staiga sprogo. Būsti nas jaunas karininkas Freiherr Axel iš Bu
nėj, nors ir niekas nenukentėjo, kilo dide sche, pasisiūlė pabūti „modeliu“ prieš Hit
lerį. Jis planavo į naujosios uniformos mi
lis susijaudinimas.
Sąmokslininkų laimei šis įvykis buvo pa linės kišenes pasiimti keletą bombų ir ins
vestas ištirti slaptosios žvalgybos viršinin pekcijos metu, kai Hitleris apžiūrės jį,
kui pik. Werner Schrader, kuris irgi pri kaip modelį, griebti jį į glėbį ir susisprog
klausė jų grupei. Priešingu atveju gen. dinti.
Tai buvo tikrai drąsus ir kupinas pasi
Stieff ir jo bendradarbiai nebūtų išvengę
mirties bausmės.
aukojimo jaunuolio pasiūlymas, kuris reiš
Kitą kartą vienas sąmokslininkų grupės kė, kad tikrai žus ir jis pats ir priešas bus
karininkas, kurio pavardė nežinoma, ban sunaikintas. Pagaliau lapkričio mėn. buvo
dė įvykdyti atentatą prieš Hitlerį jo poil paskirta Hitlerio inspekcijos diena ir va
sio pilyje Berchtesgadene, kai ten vyko landa. Minėtasis karininkas, pasipuošęs
aukštų karininkų konferencija.
nauja uniforma ir prisikimšęs į kišenes
Paprasčiausias ir tikriausias tokiu atve bombų, nustatytu laiku stovėjo ramiai,
ju pasikėsinimo būdas yra pistoleto panau laukdamas savo aukos. Bet nei jis, nei jo
dojimas. Nežiūrint tai, kad karininkai, lauktoji auka — Hitleris, tą dieną neišlėkė
■%

HI T L E R I S

IR JO GENEROLAI
4. Feldmaršalo von Kluge vaidmuo
Nepasisekimai rytų fronte ir didėjąs Vo
kietijos miestų bombardavimas dieną ir
naktį skatino sąmokslininkus greičiau vyk
dyti savo planus, nes jų eiles papildė aukš
to laipsnio karininkai. Tačiau jiems dar
trūko ištikimo feldmaršalo, kuris tiesio
giai vadovautų kariuomenės daliniams.
Nors feldmaršalas von Witzleben buvo lai
komas busimuoju kariuomenės vadu, ta
čiau jis savo tiesioginėje žinioje neturėjo
nė vieno kariuomenės dalinio.
Vakarų frontui vadovavo von Rundstedtas, kuris buvo Hitlerio patikėtinis. Tuo
tarpu rytų fronto padėtis pasikeitė, nes
Tresckowas buvo perkeltas naujoms pa
reigoms į Berlyną. Dėl to feldmaršalo von
Kluge kandidatūra vėl sąmokslininkų bu
vo iš pagrindų apsvarstyta ir prieita išva
dos, kad jis yra tinkamiausias ir patiki
miausias feldmaršalas. Kluge 1943 m. ru
denį tarnybiniais reikalais atvyko į Berly
ną ir, Tresckowui tarpininkaujant, susiti
ko su sąmokslininkų vadais. Čia feldmar
šalas besąlygiškai sutiko, Hitleriui žuvus,
perimti kariuomenės vadovybę.
Tačiau likimas sąmokslininkams nebu
vo palankus. Vos tik grįžęs į rytų fronto
būstinę, Kluge buvo sunkiai sužeistas au
tomobilio katastrofoj. Nežiūrint šios nelai
mės, sąmokslininkai nesustojo pusiaukelė
je ir siekė savo tikslų. 1943 metų pabaigo
je buvo planuoti šeši pasikėsinimai Hitle

į dausas. Netikėtas sąjungininkų oro puo
limas ne tik sutrukdė inspekciją, bet su
naikino ir visas uniformines milines, ku
rios buvo išstatytos rodyti.
Sąmokslininkams vėl nepavyko. Hitleris
gyveno kaip ir anksčiau, net nepastebėda
mas pasikėsinimų ir išvengdamas mirties
dėl keistai susidedančių aplinkybių. Jau
nasis karininkas, bandęs įvykdyti „mili
nės operaciją“, išvyko su savo pulku į ry
tų frontą ir buvo sunkiai sužeistas.
6. Sąmokslininkas Stauffenberg
Nepavykusi „milinės operacija“ išryški
no labai energingą sąmokslininką Claus
Schenck von Stauffenberg. Jis buvo kilęs
iš Bavarijos aristokratų šeimos, kuri turė
jo artimus ryšius su Wuertembergo kara
liškaisiais rūmais. Claus gimė 19o7 m. Tai
buvo ypatingo grožio berniukas, turėjęs vi
sas geriausias fizines ypatybes. Jaunas bū
damas jis mėgo sportą ir nemažiau moks
lą. Daug skaitė, daug svajojo. Jis augo Ba
varijos katalikų pamaldumo atmosferoje
ir ekstremistų monarchistų konservativizme. 1942 m. jo karjera, kaip aktyvaus ka
rininko, buvo sužlugdyta, nes dykumoje
su savo šarvuočiu įvažiavo į užminuotą
vietovę ir buvo labai sunkiai sužalotas.
Jis neteko dešinės rankos, kairės akies,
dviejų kairiosios rankos pirštų, buvo suža
lota kairioji ausis ir kairiosios kojos kelys.
Jo invalidumas buvo šimto procentų, ir ki
tas asmuo jo vietoj gyvenimą būtų pralei
dęs supamoje kėdėje.
Bet Stauffenbergas buvo pats savo gy
venimo kalvis. Nežiūrint šimtaprocentinio
invalidumo, nespėjus užgyti žaizdoms, jis
netrukus grįžo į aktyvią kario tarnybą.
Karo vadovybė, įvertindama jo adminis
tracinius gabumus, paskyrė jį dirbti atsar

gos armijos vyriausioje būstinėje Berlyne.
Stauffenbergas niekad nepritarė nacionalsocializmo teorijai ir praktikai. Tie. a,
pirmomis nacionalsocializmo dienomis jis
irgi buvo pagautas bendro vokiečių tautos
entuziazmo, kurį sukėlė pilni nesąmonių
Hitlerio pažadai. Bet prasidėjus karui šios
iliuzijos baigėsi, ir jo kakta susiraukšlėjo
nuo rūpesčių, kurie kilo besvarstant visos
tautos likimą. Jo pasaulėžiūra, atmiešta ro
mantiniu misticizmu, nesiderino su nacių
doktrina ir darbais. Kai jis 1941 m. aplan
kė rytų frontą, tai šio rašinio pradžioje mi
nėtiems sąmokslininkams Schlabrendorffui 'r Tresckowui pareiškė, kad jis verti
na Hitlerį ir nacionalsocializmą kaip dide
lę vokiečių tautos nelaimę.
Kai kurie rašytojai tvirtina, kad Stauf
fenbergas prisidėjo prie sąmokslininkų,
keršydamas naciams už karo lauke įsigytą
jį invalidumą. Bet tai netiesa. Jis neapken
tė bet kokio totalitarizmo, o ypač nacional
socializmo, grynai dėl savo pasaulėžiūros,
kurios pagrindą sudarė krikščioniškoji,
tiksliau katalikiškoji, doktrina.
Iš pradžių sąmokslininkai į Stauffenber
gą žiūrėjo kaip į nepajėgų invalidą, ku
ris, turėdamas vieną akį, vieną ranką tik
su trimis pirštais, negalėjo niekam pakenk
ti. Bet iš kitos pusės šie Stauffenbergo fi
ziniai trūkumai galėjo būti labai vertingi
sąmokslininkams, nes niekas negalėjo įtar
ti, kad šis gyvas lavonas galėtų drįsti kė
sintis į Hitlerio gyvybę. Juk su trimis pirš
tais negalima valdyti pistoleto ar skubiai
ir niekam nematant patraukti bombos de
giklį. Todėl šiam invalidui, einančiam at
sargos armijos štabe atsakingas pareigas,
buvo lengviau prasiveržti per sutankintas
saugumo eiles, saugojančias Hitlerį.
(Bus daugiau)
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IŠVYKSTA Į JAV
Juozas Budreika, DBLS Londono I sky
riaus narys, labai nuoširdus ir visiems pa
sirengęs patarnauti,
nuolatinis Europos
Lietuvio ir Nidos Knygų Klubo skaityto
jas, lapkričio 6 d. laivu išvyko į JAV, Chicagos miestų.
Londoniečiai linki jam sėkmės, tikėda
miesi, kad ir tenai gyvendamas jis nepa
mirš Londono.
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LONDONO PARAPIJOS BAZARAS
Šiemetinis parapijos bazaras turėjo pa
jamų 72 sv. ir 17 šilingų, o išlaidų tik 3
sv. ir 14 šilingų.
Šv. Onos draugijos skyrius davė pelno
22 sv. ir 15 šilingų. Draugija skiria jį pa
rapijos kasai. Taigi gryno pelno susidaro
91 sv. ir 18 šilingų.
Parapijos komiteto vardu tariu labai
nuoširdų lietuvišką ačiū šv. Onos draugi
jai, provincijos ir Londono lietuviams,
nuoširdžiai prisidėjusiems surengti šį bazarą. Ačiū labai.
S. Kasparas, Komiteto pirmininkas

KALĖDŲ EGLUTĖ LONDONO
VAIKUČIAMS
Londono šeštadienio mokykla nuo pra
eito šeštadienio pradėjo rengtis progra
mai. Tėvai, kurie norėtų, kad jų vaikučiai
dalyvautų programoje, prašomi juos atves
ti sekantį šeštadienį (lapkričio 8 d ), 2 v.
p.p., į Sporto ir Socialinį Klubą — 345 A,
Victoria Park Road, E.9. Vėliau jau niekur
nebus galima jų prijungti prie bendros
programos, nes kiti vaikučiai bus jau pra
mokę dainuoti ir šokti. Pasirengimui vado
vauti yra pakviesti chorvedys V. Mamaitis, p. Nenortienė ir J. Parulis.
Vadovai prašo, kad vaikučiai būtų atve
dami laiku ir reguliariai kiekvieną šešta
dienį.

PADĖKA
g
Juozas Budreika dėkoja p. Antanui^
Ragauskui, p.p. Venskams, p.p. Biliū-s
nams, p. Kaziui Blažiui ir visiems ki-š
tiems už surengtas man išvažiuojanti
į JAV išleistuves. Nuoširdus ačiū!
B
Juozas Budreika
z
s

VOKIETIJA
Lietuvos vokiečių miestelis
Lebenstedto priemiestyje, šiaurės Vokie
tijoje, pradėta statyti Lietuvos vokiečių ko
lonija, kurią pradžioje sudarys 38 namai.
Kolonija pavadinta „Rautenfeld“ (Rūtų
laukas). Suprojektuotoje kolonijoje vy
riausioji gatvė pavadinta Lietuvos vokie
čių pastoriaus P. Tittelbacho vardu, o vie
na šalutinė gatvė vadinasi Rudolfo Kinderio gatvė. Kinderis keliais atvejais atsto
vavo vokiečių mažumai Lietuvos Seimuo
se.

Mirė prof. Dr. K. Wagner
Patirta, kad rugsėjo 27 d. Vokietijoje mi
rė prof. Dr. Karl Wagner, kurį laiką buvęs
Kauno universiteto (jo pirmaisiais gyvavi
mo metais) histologijos profesorius. Vė
liau jis dalyvavo Lietuvos vokiečių politi
nėje veikloje ir ėjo Kulturverbando reika
lų vedėjo pareigas. 1935 m. Lietuvos įstai
gos jam kaip Latvijos piliečiui nebepratęsė teisės gyventi Lietuvoje. Po to jis dės
tė vokiškame Herderio institute Rygoje.
Prof. Wagner pasireiškė kaip fotogra
fas, ypač domėjęsis piliakalniais iš Lietu
vos kovų laikų prieš kryžiuočius. Jis buvo
sudaręs stambią piliakalnių nuotraukų ko
lekciją.
pinnebergo mokykla

Jeigu norite prasiblaškyti po įkyrios ir
nuobodžios kasdienybės ir išgirsti, kaip li
teratūrinis žodis skamba iš pačių rašytojų
lūpą, būkite malonūs ateiti į
LITERATŪROS VAKARĄ.
Ruošia Nidos Knygų Klubas ir „Europos
Lietuvis*1 lapkričio 15 du šeštadienį, Lie
tuvių Namuose Londone (L Ladbroke Gar
dens, W.11).
Programos atlikti pakviesti visi Londo
ne gyvenantieji rašytojai,
Pradžia 7 vai.
Po programos bus galima pasišokti.

Kalėdos lietuvių sodyboje
Jau pats laikas Užsisakyti kambarius L.
Sodyboje Kalėdų atostogoms praleisti, fjo
liestis už keturias dienas nuo Kūčių vaka
ro iki sekmadienio vakaro yra nuo 6į sv.
iki 7 svarų (pagal kambario pasirinkimą).
Lietuviškas Kūčios bus valgomas 7 vai.
vakaro.
Teirautis šiuo adresu: Lithuanian Hou
se Ltd., 1, Ladbrokė Gardens, London,
W.ll. Tel.: PARk 2470t

BRADFORDAS
BRADFORDO ATŽALYNAS APVYSTA
LONDONAN

DBLS Centrinio skyriaus valdyba gruo
džio 13 d., šeštadienį, rengia koncertą, ku
rio programos išpildyti pakviestas Bradfor
do Atžalynas. Koncertas įvyks XX Am
žiaus Teatro salėje, kuri yra Lietuvių Na
mų kaimynystėje.

COVENTRY
Š.m. lapkričio 15 d., 18 vai., Pilot salėje
įvyks Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje: paskaita ir linksmoji dalis.
Gros naujas, dar negirdėtas puikus or
kestras.
Kviečiame visus saviškius ir kaimynus!
Coventry sk. Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
Lapkričio 15 d., 19 vai., DBLS Wolverhamptono sk. Valdyba rengia George Hote
lio salėje Šokių vakarą.
į kurį maloniai kviečiami atsilankyti
bičiuliai iš toli ir arti.
Gros puikus orkestras. Veiks bufetas ir
loterija. Šokiai tęsis iki vidurnakčio.
Skyriaus Valdyba

Pinneberge, deja, nelabai daug lietuvių
vaikų. Kai kurie ’jų gyvena toliau nuo sto
vyklos — naujuose butuose. Jų amžius
taip pat gan skirtingas. Vis tiek M. Berentiėnės iniciatyvos dėka buvo ir čia įsteig
ta lietuviška mokykla. Vaikai ateidavo kas
dieną 3 vai., po vokiškos mokyklos, į ku
rią dalis jų jau eidavo. Po pamokos vai
kai gaudavo kakavos arba mišinį pieno su
bananais. Kai kurie tėvai galvojo, kad jei
gu jų valkai jau eina vokiečių mokyklą,
tai jiems per slinku bus dar ir lietuvišką
lankyti. Jm manė, kad tada Vaikai atsi
liks vokiečių mokykloje. Bet tik labai silp
no išsilavinimo vaikai gali nepakeiti tai.
Normaliems vaikams daug sunkumų tai
nesudarė. Be to, lietuviška mokykla tiek
daug ir nereikalauja. Čia mokytojai ir mo
kytojoš atikdja savo jėgas ir žinias, kad
tik išlaikytų vaikų sieloje lietuvybę, kad
jie nors šiek tiek žinotų ir nėužrriirštų lie
tuvių kalbos. Niekas tėvų iš anksto negali
žinoti, ktir ir kaip pasuks jų vaikų tolimes
riis gyvenimas. Reikia tikėtis, kad jeigu
ne mes; tai mūsų vaikai tikrai sulauks
laisvps Lietuvos atkūrimo ir grįš ten, neTlnodami-net lietuvių kalbos. Jiems be ga
lo bus tada sunku, ir jie gali apkaltinti sa
vo tėvus, kad neprivertė jų eiti į lietuviš
ką mokyklą. Gal tėvai galvoja, kad jų vai
kai gerai įsikūrė užsienyje ir jau nepano
rės grįžti į jiems mažai ar visai nepažįsta
mą tėvynę, kai ateis laikas. Bet niekad ne
reikia užmiršti, kad kur mes bebūtumėm,
kaip gerai beįsikurtumėm, kokią pilietybę
beturėtumėm — vis tiek mūsų ir mūsų vai
kų šaknys niekuomet taip laisvai neaugs
svetimoje žemėje, kaip tėvynėje, ir visur
ir visada mes jausimės užsienyje „sve
čiais“. Kitos mus priglaudusios tautos vi
suomet žiūrės į mus, kaip į pašalinį ele
mentą, nors gal atvirai ir nerodys tai.
Reikia branginti ir gerbti visus tuos, ku
rie, lydimi lietuviškos dvasios, dar nepa
metė vilties pramušti vis dažniau iškylan
tį abejingumą ir nuolat šaukti į talką, į
lietuvišką darbą.
Dabar Pinnebergo mokykla turi ilgesnes
atostogas. Baigus mokslo metus, M. Beren
tienė suruošė vaikams ir jų tėvams arba
tėlę. Vienas berniukas iš tos mokyklos su
savo broliu išvažiavo toliau mokytis į lie
tuvišką mokyklą Italijoje. Kai kurie vai
kai dar tiek neišaugo, kad galėtų eiti į lie
tuvišką mokyklą. Tikėkim, kad savo me
tu vėl pradės veikti ne tik Pinneberge, bet
ir daug kur kitus lietuviškos mokyklos.
V. F.

MANCHESTERIS
Gaudžia trimitai
Šaukia visus, didelius ir mažus, susitik
ti Manchesteryje lapkričio 8 d., 5 vai. p.p.,
Blackley Institute, Rochdale Rd., Man
chester, 8, kur Lietuvių Veteranų S-gos
„Ramovė“ Manchesterio sk. ruošia iškil
mingą Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje: paskaita; po jos meninė da
lis, kurią išpildys Manchesterio scenos mė
gėjai, suvaidindami „Paslaptingoji zona“
— veikalą iš partizanų veikimo Lietuvoje
raudonųjų okupacijos metu. Po oficialio
sios ir meninės dalies bus šokiai, kuriems
gros puikus orkestras. Veiks maisto ir gė
rimų barai. Vykstantieji ekskursijomis ar
pavieniui gali iš anksto užsisakyti bilie
tus. Dėl bilietų ir kitokių informacijų dėl
šventės prašome kreiptis šiuo adresu: A.
Jakimavičius, 10, Fraser Str., Crumpsail,
M/c 8.
Rengėjai

KITI APIE MUS

Lietuviškas pasivažinėjimas
Mano draugas italas nuėjo pirmą kartą
į pirmąją Anglijoje važiavimo pamoką.
Prie mokyklos jį pasveikino vyriškis ir ta
rė: „Ar galima sėstis?“ Tasai vyras mano
draugui tada suruošė tokį baisų pasivaži
nėjimą, kokio jis niekad dar nebuvo tu
rėjęs. Mano draugas, drebėdamas dėl sa
vo brangios gyvybės, kai jie nėrė kampų
posūkiuose, laikėsi įsikabinęs ir vis šaukė:
„Me pay now, me go home“ (Dabar aš jau
apmokėsiu, aš jau eisiu namo). Pagaliau
jie grįžo į mokyklą, ir čia tik paaiškėjo,
kad tas „instruktorius“ buvo lietuvis, ku
ris taip pat laukė pamokos ir mano drau
gą italą palaikė savo instruktorium!
Šitaip „Woman's Own“ rašo Miss M. iš
Nottinghamo.

Dvi lietuvių parodos
Ženevos Connaitre meno galerijoje vyks
ta Paryžiuje gyvenančio tapytojo Vytauto
Kasiulio paveikslų paroda. Dailininko kū
rybą ženeviškė spauda įvertino nepapras
tai palankiai.
Lapkričio 4 d. La Chaux-de-Fonds mies
te, Šveicarijoje, atidaryta ženeviškio daili
ninko Gabrieliaus Stanulio paveikslą pa
roda, kuri truks iki lapkričio 26 d. Parodą
surengė Numage galerija.

PAIEŠKOJIMAI

Visus, galinčius suteikti žinias apie že
miau išvardintus asmenis, prašome pra
nešti LRK paieškojimų skyriui šiuo ad
resu:
Lietuvos Raudonasis Kryžius, (14b) Reut
lingen, Gartenstr. 5, Germany.
Blagnis Petras, pasktn. adresas: 1205/7
Camp DP, Assambl. Centre 8oo, Control
Un. BAOR, via Gr. Brit.
Bučionis Boleslovas, s. Kajetono.
Budrys Frank ir jo dukterys Nastė ir
Marė.
Bajuvičienė Aleksandra, g. Jesevičiūtė,
apie 5o m. amžiaus.
Bulkaitis Jaunutis g. 1925 m.
Butkus Kazimieras g. 1924 m. Kaune.
Byla Jonas iš Teibėrių k., Vilkaviškio
apskr.
Delytė Eleonora, išvykusi iš Vilniaus
1944 m.
Dombrienė Ona, g. 1893 ir jos sūnus Alo
yzas, g. 1927 m.
Dubra (is) Jonas, s. Gasparo, 1948 ne
gyveno Frankfurte a.M.
Dūda Jonas ir Algirdas, sūn. Jono. 1947
m. Algirdas buvo Anglijoje: 135 B Camp,
DPAC BAOR; via Gt. Britain.
Dulbiai: Kazimieras, Juozas ir Povilas.
Endrijauskas Stasys (Tauragės a.?).
Gabartas Antanas, s. Juozo, g. 1899 m.;
195o m. Argentinoje Calle Vera Crus Nr.
14oo, Lanus 4 de Tunio, Buenos Aires.
Garšva Zenonas, 1944 m. išvyko iš Vilka
viškio.
Gelžinis Adomas, s. Lauro, g. 1898 (?)•
Iki 1948 m. gyveno Argentinoje, Buenos
Aires, Baneo Holandes, Bortalomemitre
234.
Griška Jonas, s. Prano, g. 19o8 m., 1945
m. gyveno Hannover.
Guberienė Angelika, d. Juliaus, neva iš
emigravusi į JAV.

KUR PRAŽUVO LIETUVIAI?
Jau beveik 2 metai praslinko, kaip nie
ko negirdėti apie Šveicarijos lietuvius.
Anksčiau buvo gražu. Kiekviena lietuviš
ka sukaktis būdavo atitinkamai pamini
ma. Kartas nuo karto išeidavo lietuviai ir
viešumon. Apie lietuvius parašydavo ir
šveicariški laikraščiai. Buvo matoma, kad
čia dar gyvena lietuviai, kuriems lietuviš
ki reikalai, vargai ir pavergtosios tėvynės
skausmai dar svarbūs ir aktualūs.
Dabar jau tylu. Nieko negirdėti. Tenka
galvoti, kad Šveicarijos lietuviai miega
meškos miegą ir nepajėgia pabusti. Pra
ėjo Vasario 16, Birželio tragiškų įvykių
diena — „nei balso nei rašto"... Turi Švei
carija ir savųjų lietuviškų kapų. Vėlinių
dieną niekas jų nelanko. Kalėdų švenčių
proga būdavo lankomi ir sveikinami lietu
viai. Ligoniai gaudavo po didesnį ar ma
žesnį paketėlį. Buvo gražu ir malonu. Li
goniai ir seneliai nesijautė pamiršti, ir ne
vienam džiaugsmo ašara pasirodydavo...
Kaip malonus sapnas daugelio Šveica
rijos lietuvių atmintyje liko tie gražūs lai
kai. Vien tik prisiminimai, apkartinti da
bartinės padėties.
Norisi paklausti ar jau Šveicarijos lietu
viai, geriau sakant vietos lietuvių organi
zacinė vadovybė pavargo? Ar jau jai nėra
įdomus lietuviškas darbas ir nesvarbūs lie
tuviški reikalai? Ypač keista, kad Krašto
Koks skirtumas tarp: a) komunizmo, b)
Valdybos pirmininkas ir visa valdyba Zue
nacionalsocializmo, c) socialdemokratijos?
riche užmigo.
Dar lietuvis
Šį klausimą mes bandėme diskutuoti
koncentracijos stovykloje. Nuomonės labai
skyrėsi, ir niekas negalėjo kito įtikinti,
kad jc nuomonė tikra. Noriu čia išreikšti
savo nuomonę, kurią esu jau ne kartą pa
TAURAS
(sav. Ant. Briedis)
reiškęs žodžiu ir kuri tada, diskusijų me
88, GOLDSMITH AVE., London. W.3. tu, buvo laikoma sensacinga, tikru para
Jūsų maloniam dėmesiui praneša, doksu, bet nuo kurios nesu iki šiol atsisa
kad jis pasiunčia už £12.0.0 trims kęs. Gal susiras skaitytojų, kurie mane
kostiumams grynos ir geros vilnos me galės kitaip įtikinti.
Komunistai paverčia žmogų valstybiniu
džiagos (vyriškos ar moteriškos, arba
vergu, atėmę jam ne tik žodžio ir kitas
abiejų).
Taip pat už labai mažą atlyginimą per laisves, bet lygiai ir jo turtą. Tie, kurie
siunčia jūsų pačių supirktus siunti pasireiškia, yra apmokami, kad tylėtų. Se
na rusų patarlė sako: „Valgai pyragą su
nius. Tik siųskite ir įsitikinsite!
Siunčiami akordeonai,
laikrodžiai, grybais, tai prilaikyk liežuvį".
Nacionalsocialistai padarė žmogų vergu,
vaistai ir visa .kita, kas tik galima
bet paliko jam jo privatų turtą. Vergų dar
siųsti.
bą pavedė privatiems rangovams, apmokė
Siunčiama iki 15 atskirų dalykų.
Ta proga norima painformuoti suinte jimą už atliktus darbus taip apskaičiavo,
resuotuosius, kad Antanas Briedis nie kad rangovas tegalėjo nedaug uždirbti.
ko bendra nebeturi su Brownejoues Jis uždirbdavo iš' masinio darbo, kaip
Kreugeris iš degtukų monopolio.
siuntinių firma.
Socialdemokratai
palieka darbininką
laisvą, apdrausdami jį įstatymu; Ima mo
(E) Lietuviai technikai į Kiniją. Vil kesčius socialiniam aprūpinimui, palikę
niaus radijas spalio 4 d. perdavė reporta laisvą kapitalizmą. Kadangi lengviau yra
žą apie sovietinės Lietuvos draugystę su pelną paslėpti, negu išaiškinti, valstybinis
Raudonąja Kinija. Prie mikrofono vienas iždas būna tuščias, ir socialinis aprūpini
„Žalgirio“ staklių fabriko šaltkalvis pasa mas lieka labai problematiškas, o kapita
kojo apie savo komandiruotę į Kiniją. Vil listai vis dar turi galimybių daugiau už
niuje pagamintoms mašinoms montuoti dirbti nei kiti žmonės. Jie žino vieną auk
Kinijoje jis išbuvęs pusę metų.
so taisyklę, kad 1 proc. nuo vieno milijo

Gudelis Vytautas, g. 1927 m. Mažeikių
m., neva gyvenęs iki 1948 m. Hanau ir
Frankfurt a.M. DP stovyklose.
Gurklys Petras, s. Povilo, g. 1917 m.;
1946 (1947) Kemptene.
Gutmantas Juozas, s. Jurgio, iki 195o»m.
pabaigos gyveno Anglijoje: LAEC Hostel
Ingham Clift N-Lincoln. Lines.
Guzevičius Stasys, s. Stasio, g. 1931 m.
vasario lo d. Kaune.
Ignatavičius Aleksandras ir Jonas, prieš
karą gyveno Bostone, USA.
Ivanauskas Juozas ir Pranas, s. Jono,
neva gyveno N. Yorke.
Jaras Petras, nuo 1945 m. randasi Bal
timore, USA.
Jasiukevičius Vytautas, išvykęs iš Šakių
1944 m.
Jokubauskas Juozas ir žmona Ona, gy
vena New Yorke.
Jurgelevičienė Milė, d. Jono, g. 1921 ar
1924 m.
Jurkšienė Anelė, d. Juozo, gyveno Wa
shington, USA.
Karazija Juozas, išvykęs iš Vilniaus
1944 metais.
Klimavičius Bronius, g. 1913 m., gyveno
Belgijoje.
Krasauskas Jurgis, išvykęs 1944 m. iš
Kud. Naumiesčio.
•
Kriščiūnas Bronius, išvykęs 1944 m. iš
Šakių į Vokietiją.
Krušinskas Pranas, g. 19o5 m. (?), 1941
m. dirbo Leipzige.
Kubiliūtė Elena, g. 1921 m., 1942 m.
buvo Austrijoje.
Kubilius Petras, g. 1918 m., buvo Brazi
lijoje, Sao Paulo.
Kumpikas Pranas, g. 1919 m. Varlaukiu
km., Tauragės apskr.
Kuncaitis Jonas, s. Endriaus ir jo sūnus
Jonas, 1927 m. Chicago.

PABANDYKIME ATSAKYTI

TAZAB
KALĖDINĖS
dovanos
Jūsų
artimiesiems
Kalėdų šventėms artėjant, Tazab B-vė siūlo
Jūsų artimiesiems persiųsti ypatingai prieina
momis kainomis standartinius dovanų siunti
nėlius:
Siuntinys XG1 vyrams
1. 3 jardai dvigubo pločio storos viln. medžia
gos vyriškam žiemin. paltui tamsiai mėly
nos spalvos.
2. 3} jardo TENIS rūšies vilnonė medžiaga vy
riškam kostiumui, įvairių spalvų, tamsios,
su neryškiais dryželiais.
3. 3 jardai dvigubo pločio šilko pamušalams,
atitinkamos jūsų pasirinktoms medžiagoms
spalvos.
Su visomis išlaidomis tokio siuntinio kaina
£12.12.0.

Siuntinys XL3 moterims
1. 3 jardai dvigubo pločio VELOURO medžia
ga, vilna, juodos arba tamsiai mėlynos spal
vos moteriškam paltui.
2. 3jardai dvigubo pločio vilnonė medžiaga

no yra daugiau negu lo proc. nuo loo.ooo.
Ši sistema darbininkų nepatenkina, nes jie
mato gražiai pasirėdžiusias ponias, ir er
zina kapitalistus, nes jie kaskart daugiau
privalo dirbti.
Šį atsakymą galima dar ir kitaip formu
luoti, atsižvelgiant vien j ūkinę dalyko pu
sę, kaip tai daro Vokietijos ministeris Er
hard. Jis sako: komunistinis ūkis skiriasi
nuo kapitalistinio ūkio tuo, kad jis visą
ūkinį gyvenimą tvarko pats ir privačiam
kapitalistui neduoda pasireikšti.
Kapitalistinis ūkis paremtas visiška lais
ve. Kiekvienas gamina tiek, kiek nori,
pats pasiimdamas riziką. Galimas yra dar
trečias kelias, kurio laikosi dabartinė Vo
kietijos ūkinė politika. Ji nustato gaires,
kiek ūkininkas ir pramonininkas privalo
gaminti, palikdama laisvą ūkinį ir pramo
ninį kapitalą. Žemės ūkio gaminiams nu
statoma aukščiausia gamybos norma kiek
vienoje srityje. Pramonei nurodoma, ku
rių gaminių gana ir kurių dar stinga. To
kiu būdu gali pasireikšti tik labai nežy
mios socialinio ūkio krizės.
šios sistemos išradėjais laikomi fašis
tai, nors ministeris tai, žinoma, nepasakė,
nes tatai būtų pavojinga sakyti. Tik ši min
tis nėra visai nauja. Buv. prezidentas
Stulginskis, kai dar buvo agronomu Vilnių
je, šią mintį buvo iškėlęs lietuvių visuo
menėje. Būdamas kartu „Aušros“ gimna
zijos gamtos mokytoju, labai mielai šią sa
vo mintį skleidė tarp mokinių, gal tada
dar net nežinodamas, kad ši mintis įgaus
daug platesnės reikšmės.
A.P.

SERGE rūšies moteriškam kostiumui tam
siai mėlynos, tamsiai žalios ar vyšninės
spalvos.
3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalams šilko
atitinkančių medžiagoms spalvų.
4. 2 jardai šiltos medžiagos žlem. bliuskutei,
šviesiai rudos ir pilkos spalvos.
šio siuntinio kaina, įskaitant visas išlaidas
£12.19.0.

Siuntinys X4 — Saldusis siuntinys
1. 4 svarai šokolado dėžėse.
2. 1 sv. šokoladinių aukštos rūšies saldainių.
3. 5 sv. cukraus.
..
4. 2 svarai virto kumpio dėžutėse.
5. 1 sv. pupelių kavos (deginta).
6. 1 sv. kakavos.
7. į sv. arbatos.
8. 2 svarai razinkų.
9. 3 dideli gabalai tualetinio geros rūš. muilo.
10. Dvi dėžės kalėdinių žvakių, spalvotos, po
lo kiekvienoje.
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis
£11.11.0.
Siuntinio užsakytojui prie sąskaitos prijun
giama pasiųstų medžiagų pavyzdėliai. Pagei
daujantiems tokie pavyzdėliai pasiunčiami iš
anksto. Prie standartinio siuntinėlio siuntėjas
gali pasirinkti papildomai prekių iš mūsų ka
talogų ir drauge su standartiniu siuntiniu pa- .
siųsti.
RAŠYKITE:
TAZAB, Lithuanian Dep.,
1, Ladbroke Gardens, W.11.
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BARAVYKININKŲ

KAMPELIS
Nesiseka p. V. Andriuškevičiui savo
klausimais išjudinti skaitytojų. Toks jau
mūsų būdas: žinantieji laiko kvailiais ne
šinančiuosius ir savo žinojimo neišduoda
— slepia. Nežinantieji gi bijosi prasižioti
ir apsimeta viską žinančiais.
Ir j baravykininkų klausimą: „Ar sąžinę
griaužia, ar ji yra pati griaužiama“, nors
jau praėjo du mėnesiai, dar niekas neatsi
liepė.
* * •
Baravykininkal nenusimena ir iš to ne
daro išvadų, kad lietuviai sąžinės neturė
tų ar jos griaužimo nejaustų. Jausti tai
jaučiame, bet esame iš tokio kieto molio
sulipdyti, jog normalūs dantys daug skaus
mo nesukelia.
Kaip gera, kad Tvėrėjas neįvedė sąži
nės niežėjimo. Kur tada bepasislėptume?
Besikasant nebeliktų laiko nei pinigams
skaičiuoti, nei stikliukui pakelti, o visi ma
tytų, kieno sąžinė nerami. Tad džiaukimės
esamąja tvarka, snauskime ir nesirūpinki
me nei lietuviška spauda, nei jos įdomu
mu, nei lietuvybės išlaikymu, nei kitais
kultūriniais reikalais.

♦ ♦ *

BALFas pranešė, jog tremtiniai sūrio
daugiau nebegaus. Vokietijos baravykinin
kal tuomi yra labai patenkinti. Dvejus me
tus negavimas riebalų baravykininkus įga
lino apsigyventi Bonnos kanalizacijos
vamzdžiuose (čia vamzdžiai nedidelio
skersmens, — tai ne Londono). Dabar, nebegaudami sūrio, jie galės kaip unguriai
ir ploniausiais vamzdžiais laisvai judėti.
Jei ir toliau šalpos darbas taip bus ple
čiamas, teks pareikšti užuojautą dvidešim
čia! BALFo direktorių, kurie dar padidins
Amerikoj nedarbą. Kiek girdėti, tuo at
veju Vokietijos tremtiniai pasiryžę juos
paremti maisto siuntiniais. Reikiamus ad
resus parūpins baravykininkal.

* * *

Baravykininkų „kultūriniam antkyliui
remti" komisija, grįžusi iš paleistuvių (se
noviškai — atostogų), svarsto naujo ordi
no įvedimo reikalą. Labai didelio pritari
mo susilaukė šitoks projektas: ordinas bū
tų „Lepšės“ vardo ir vaizduotų lepšę. Ne
šiojamas būtų ant guminio siūlo, idant nuo
lat judėtų, šokinėtų, ypač lankstantis ir
kitų padus laižant.
Ordinas būtų trijų klasių. Be norma
laus, dar „Lepšės" ordinas su asilo ausi
mis (skiriamas dideliems galvočiams ir
gudragalviams) ir „Lepšės" ordinas su asi
lo ausimis ir varlės akimis. Pastarasis duo
damas mandragalviams, kurie viską tema
to iš savo kūdros perspektyvos.

Kandidatus ordinui gauti turi pasiūlyti
skaitytojai. Baravykininkal jį tik paskirtų
ir įteiktų.

* * *

Hamburgo lietuviai paskelbė moterienos
sąrašą. Jame duoti adresai ir amžius
(nuo 17 iki 56 m.) galinčių tekėti lietuvai
čių. Kaip ir buvo galima laukti, tas istori
nis įvykis smarkiai sujudino Anglijos vien
gungius. Sąrašo pareikalavimas toks dide
lis, kad ruošiamasi išleisti antrąją laidą.
Bet yra jau ir nusivylusių jaunikaičių ženiklių, kurie, sugriuvus svajonėms, vi
sos savaitės uždarbį išleido kirminui skan
dinti. Kiek peklos gyventojų pasiųsta ham
burgiečiams, sužinoti nepavyko, bet skai
čius milžiniškas. Idant būtų išvengta įvai
rių tragedijų, baravykininkal siūlo pa
skelbti ne galinčių, bet norinčių tekėti są
rašą. Jame, informacijos dėlei, nurodyti
ne vien amžių, bet taip pat svorį bei krai
tį. Mat, pasiteiravus pas Hamburgo kole
gas, pasirodė, jog kraičio dydis svyruoja.

LIETUVOS MIŠKU PLOTAS

Tvirtinama, kad dabartinėje Lietuvos
teritorijoje esą l,48o,7oo miškų. 1939 me
tais, skaitant su Klaipėdos kraštu ir tada
prie Lietuvos grįžusia Vilniaus krašto da
limi, valstybinių ir privačių miškų plotas
buvo skaičiuojamas l,122,loo ha. Išeitų,
kad vėliau priskirtose srityse būta apie
36o.ooo ha miškų.
Pripažįstama,
kad miškai praretėję,
daug kur tik jaunuolynas.
Gamtos apsaugos komitetas, jau gavęs
sutikimą įsteigti parką Punios šile, nedrą
siai pretenduoja dar į kokias penkias de
šimtis tūkstančių ha miško (Punios šilas
— apie pustrečio tūkstančio ha), kur būtų
galima steigti parkus.
(LNA)
Metinis Išpardavimas!
(Tik dvi savaitės)
3 šilingai nuolaidos iš svaro
Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
narnomis kainomis. Dirba žemyno ir
angliškųjų stilių specialistai.
Pasiruoškite žiemai — pasisiūdinkite
iš geriausios pasaulyje CROMBIE me
džlagos sau apsiaustą.
JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford.
(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos

Taip nebuvo, kaip sako
vo sukurtas „Lietuvos Komunistų Parti
jos“ vardas. Tačiau tuo vardu jokia parti
ja savarankiai neveikė. Buvo iš Maskvos
diriguojami agentai, o nuo 1940 metų tuo
vardu pradėtas vadinti sovietinės (rusiš
kos) komunistų partijos teritorinis pada
linys.
Ir dabar, Maskvoj nutarus 1959 m. sau
sio mėn. 27 d. šaukti nepaprastą partijos
suvažiavimą, sovietinis partijos padalinys
Lietuvoj (vadinamas „Lietuvos Komunis-

NEBUVĖLIO ĮVYKIO SUKAKTIS

tų Partija“) automatiškai turėjo nutarti
šaukti „nepaprastą suvažiavimą“ ir Vil
niuje, kadangi reikia išrinkti padalinio de
legatus į Maskvą. Tų delegatų bus po vie
ną nuo 6000 partijos narių ir po vieną an
trininką (be sprendžiamo balso) nuo 6000
kandidatų į narius. Gruodžio mėnesį vyks
partijos susirinkimai rajonuose ir mies
tuose, kur rinks delegatus ir antrininkus į
Vilniaus suvažiavimą, po 1 nuo 80 narių
arba kandidatų.
(LNA)

Spalio 3 dieną Lietuvoj buvo rengiamos
„Lietuvos Komunistų Partijos 40 metų su
kakties“ iškilmės. Apie tą sukaktį kalba
ma jau nuo metų pradžios, stengiantis
ypač jaunimui įrodyti, kad tik kompartija
tikrai rūpinosi lietuvių tautos laisve ir ne
priklausomybe ir kad tik anglo - amerikie
čių interventų dėka „buržuaziniams nacio
nalistams“ buvo laikinai pavykę tas gra
žias partijos pastangas sukliudyti...
Vienintelė atsvara tai propagandai—jau
nimo skeptiškumas partijos tvirtinimams,
paremtas vyresniosios kartos žmonių nors
ir retais bei nedrąsiais prasitarimais apie
tai, kaip iš tikrųjų buvo.
Jokios „Lietuvos Komunistų Partijos“
1918 metais nebuvo įsteigta. Tada, Vilniuj,
vienoj palėpėj susirinkęs būrelis rusų kom
partijos narių, daugiausia ką tik atvyku
KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ
sių į Lietuvą iš Rusijos, buvo nutarę steig
ti ne Lietuvos, o „Lietuvos - Gudijos Ko SKORPIJONAS (gimusiems tarp spalio 24 BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):
munistų Partiją“. Tik vėliau, kai sumany d. ir lapkričio 23 d ):
Bereikalingas išsišokimas gali sukelti
mas įkurti Lietuvos - Gudijos sovietinę
tam tikrų sunkumų. Sugalvok ką nors nau
Nebūk
plepus,
o
klausykis,
ką
kiti
kal

respubliką neįvyko, kažkur Maskvoj buba. Neatsisakyk būti dalininku naujame ja laisvalaikiui praleisti. — Laimingi
sumanyme. — Laimingi skaitmenys: 8, 26. skaitmenys: 5, 22.
DVYNIAI (gegužės 22 — birželio 21):
ŠAULYS (lapkričio 24 — gruodžio 22):
Netikėk piktoms apkalboms — pasi
ANKSTYVOS ŠALNOS LIETUVOJ
Nepasitikėk draugais. Svarbius reikalus
Rugsėjo 17-18 naktį šiaurinėj ir rytinėj atlik pats. Numatomi pasikeitimai paja kliauk savo sąžine. Malonumo gali suteik
ti netikėta sueiga. — Laimingi skaitme
Lietuvoj temperatūra buvo nukritusi iki mose. — Laimingi skaitmenys: 5, 23.
nys: 1, 23.
-2” C, o Šiauliuose net iki -5 ° C. Šalna už OŽYS (gruodžio 23 — sausio 2o):
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):
klupo nemaža dar nenuimtų kukurūzų, ku
Per artimuosius gali turėti nemalonu
Nelauk pagalbos iš kitų, o veik savo jė
riems tai itin pavojinga. Skubiai buvo įsa mų, bet būk nuolaidus. Neprasitark ki
gomis.
Daugiau laimėsi dirbdamas savo
kyta per dvi-tris dienas nuimti ir susilo- tiems apie savo sumanymus. — Laimingi
įprastąjį darbą, negu bandydamas ką nors
suoti visus kukurūzus ir lubinus. Nėra ži skaitmenys: 14, 28.
nauja. — Laimingi skaitmenys: 7, 17.
nių, kaip tas įsakymas įvykdytas. (LNA) VANDENIUS (sausio 21 — vasario 19):
LIŪTAS (liepos 24 — rugpiūčio 23):
* * ♦
Palankia nuotaika tvarkyk smulkius na
Daryk dienos planus praktiškais pagrin
mų nesusipratimus. Netikėtai susitiksi nau dais.
Gera savaitė finansiniams reika
LIETUVAITĖ EUROPOS ČEMPIONĖ
Budapešte įvykusiose dailiojo šokimo į dingą savo reikalams pažįstamą. — Lai lams. — Laimingi skaitmenys: 8, 16.
MERGELĖ (rugpiūčio 24 — rugsėjo 23):
vandenį varžybose Europos čempionės var mingi skaitmenys: 1, 19.
Nesistenk per prievartą į savo pusę pa
das moterų klasėje pripažintas lietuvaitei ŽUVYS (vasario 2o — kovo 2o):
Ilgalaikis pasiūlymas pranašauja gerą lenkti oficialiuosius reikalus. Vyresniojo
Aldonai Kareckaitei. Nors ji i rungtynes
pateko kaip sovietinės grupės dalyvė, ta materialinę naudą. Darbe gali įvykti tam amžiaus asmuo ar giminė suteiks ypatin
čiau Lietuvoje jos laimėjimu pabrėžtinai tikrų pasikeitimų. — Laimingi skaitme go malonumo. — Laimingi skaitmenys: 6,
24.
džiaugiamasi. Ji nurungė rimčiausią var nys: 4. lo.
SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 — spalio 23):
žovę rusę.
(LNA) AVINAS (kovo 21 — balandžio 2o):
Gera proga sudaryti sąlygoms ateityje
Gali priblokšti netikėtumas. Gali tekti
padaryti didesnių išlaidų. Panaudok visą pajamoms pagerinti. Nesikišk į svetimus
(E) Už hektaro suarimą lo rublių pa savo sumanymą, kad dienos darbai paleng reikalus, nes dėl to gali būti nemalonumų.
pildomo atlyginimo moka Priekulės rajono vėtų. — Laimingi skaitmenys: 13, 31.
— Laimingi skaitmenys: 15, 17.
»
*
„Vienybės“ kolūkis artojams su arkliais,
kad kolūkiečiai būtų paskatinti greičiau
suarti dirvas. Kolūkyje aria dirvas 2o-3o
Q
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KAS - NE - KAS, O LIETUVIS LIETUVIUI
KALĖDINIS MAISTO SIUNTINYS
TIKRAI GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI
3 sv. sviesto, 3 sv. taukų, 1 sv. šokolado, 1 sv.
PATARNAUS!
saldainių, 2 sv. kumpio, 1 sv. ryžių, 1 sv. kaka
vos, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. šprotų 1
ir 20 cigarečių.
Tokio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo
(savininkas Z. Juras)
išlaidomis £8.10.0.
421, Hackney Rd., London, E.2.
Mūsų atstovas Manchesteryje yra:
Tel. SHO 8734
A. Kuzmickas,
67,
Cromwell
Rd., Eccles; Manchester.
JI SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,
Taigi arčiau gyvenantieji lietuviai su užsaky
Į SIBIRĄ IR BET KUR.
mais gali kreiptis l jį ir per jį taip pat gauti
Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados. medžiagų pavyzdžių.

BALTIC STORES LTD.

PREKYBOS BENDROVĖ

Lietuvių Prekybos Bendrovė turi garbę pra
nešti gerbiamiems klijentams, kad ji atidarė
Lelcesteryje savo pirmąjį skyrių, kurį veda
p. K. PAUKŠTYS, 17, Beckingham Rd.,
(off London Road), Leicester.
šiame mūsų skyriuje gerbiamieji klijentai ras
didelį pasirinkimą medžiagų ir kitų prekių,
siunčiamų dovanų siuntinėliuose į Lietuvą.

Skyrių galima aplankyti bet kuriuo laiku ir
bet kurią savaitės dieną.
Jei pageidautumėte, kad mūsų atstovas Jus
aplankytų su pavyzdžiais ir visomis naudingo
mis informacijomis, malonėkite parašyti
mums arba ponui K. Paukščiui, ir labai greit
mūsų agentas atvažiuos pas Jus be jokio įsipa
reigojimo iš Jūsų pusės. Nesvarbu, kurioje Sko
tijos ar Anglijos dalyje Jūs gyvensite, mūsų
skrajojanti agentūra gali Jus aplankyti.
Atsiminkite ir įsitikinkite, kad dovanų siunti
nius siunčia pačiomis žemiausiomis kainomis
ir palankiausiomis sąlygomis tik:
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LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 A, HUNT STR., LATIMER ROAD,
LONDON, W.ll
tel. PARk 1643
Mūsų bendrovės būstinė yra tarp Latimer
Road ir Shepherds Bush požeminio traukinio
stočių.
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SUMAŽINTI ĮPRASTINIAI MOKESČIAI!
VAISTAI TIESIOG IŠ VAISTINĖS.
Visuomet atsiminkite, kad mūsų firmoje visi
VAISTAI
paruošiami ir tvarkomi profesionalų vaistinin
kų, ir dėl to jūs galite būti tikri, kad jums vi
suomet bus gerai patarnaujama, kai turėsite
reikalų su mumis.
Kai jums tenka siųsti vaistus savo giminėms
į Lietuvą, prašom nesivaržyti ir klaustis mūsų
vaistininkų patarimų.
Mūsų naujasis kainoraštis, kurį jūs, be abejo,
jau turite, leis jums suprasti, kaip mes spren
džiame tuos visokius klausimus.
Be vaistų, mes dar turime didelį pasirinkimą
kitokių prekių prieinamomis eksporto kaino
mis. O per mus jūs, be abejo, galite siųsti ir
savo supirktąsias prekes.
Pabandykite nuo šiol siųsti per:
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ACTON PHARMACY (export)

ltd.,
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3, England.
Tel.: ACOrn 0712.
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