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PASTANGOS SULIEDINTI TAUTAS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

,P, K . . AIŠKINIMAI APIE NACIJŲ ARTĖJIMĄ. RUSŲ KULTŪROS PIRMENYBĖ
(E) Komunistai siekia toliau vykdvti 

savųjų nacijų suartėjimą ir galų galėjas 
visiškai suliedinti. Tai vis dažniau pasi- 

a* ojąs motyvas lietuviškųjų komunistų 
rastuose bei jų teiginiuose spaudoje ar per 
radiją. Apie nacionalinius santykius ra
šydamas „Komunisto" žurnale (12 nr.), 
„Tiesos" vyr. redakt. G. Zimanas nurodė, 
kad tas nacijų suartėjimas aprėpiąs visas 
gyvenimo sritis: ekonomiką, politiką, kul
tui ą. net ir statybą. Bet suartėjimui truk
dąs vad. „nacionalistinių atgyvenų“ grei
tas įveikimas. Tai, prisipažįsta komunis
tas Zimanas, tikrai rimta kliūtis, o tos 
buržuazinės atgyvenos pasireiškiančios 
tradicijose, įpročiuose, jos kilusios iš buv. 
santvarkos, ir... net nebėra klasių, kurios 
remtų tas nelemtąsias atgyvenas. Taip, 
anot komunistų, jei ir niekas neremiąs tų 
atgyvenų, bet vis tiek atsirandą veiksnių, 
kurie jas atgaivina, įpučia naujos dvasios. 
Zimanas nenurodo, ar tą naują dvasią, tas 
tautines nuotaikas, nesuderinamas su ko
munistų siekiais, įpučia lietuviai, gyveną 
Vakaruose, ar jas atgaivina Lietuvoje gy
venantieji. Kiekvienu atveju, vis įtaigoja
ma — nesusidorojama su tomis atgyveno
mis, juoba, kad jas stiprinąs ir visas kapi 
talistinis pa saulis.

Komunistų pareigūnas, jau nekartą pa
sinešęs rašyti ideologiniais klausimais, 
partijos organe drauge ir ramina: nesibijo 
kite, piliečiai, juk nacijų suartėjimas dar 
nereiškia nacijų susiliejimo. Tai juk pa
brėžianti ir partijos programa. Nacijos lik 
siančios ir kai (pagal komunistų viltis... 
E.) socializmas nugalėsiąs visuose kraš
tuose ir kai Sovietijoje būsiąs pastatytas 
komunizmas. Taip aiškinanti partija, ir 
tai esąs atsakas tiems, kas lieja ašaras dėl 
kokios nors „apkerpėjusios tradicijos“ iš-

vykdyti nykimo, ir tiems, kas linkęs užbėgti į prie 
kį. kitaip tariant, kas kalba apie visišką 
nacijų susiliejimą. Zimanas kritikuoja ir 
tuos, kurie teigia, kad šiuo metu naciona- 
lu jau esą ir tai, kas bendražmogiška. Juk, 
teigiama, kol nacijos išlieka, jos turi savo 
specifiką ir tai ypač pasireiškia jų kultū
roje. Po šios nuraminimo piliulės Zimanas 
vėl pabrėžia, kad vis tiek ir tų nacijų suar 
tėjimas ir jų susiliejimas yra glaudžiai su
siję ir

Tad ir išvada — nacijos privalo suartė
ti, jos privalo dar glaudžiau bendradar
biauti ir drauge stiprinti kovą prieš tas 
atgyvenas.

Kai vykdomas tas nacijų suartėjimas, 
tai čia ypatinga vieta priklausanti kultū
rai. Zimanas ypatingą vietą skiria rusų 
kultūrai ir, svarbiausia, dėl to, kad rusų 
kalba „dėl savo istorinės vietos“ tapusi 
Sovietijoje tarpnacionaline bendravimo 
kalba. Čia Zimanas šaukiasi pagalbon Le
nino dialektiką ir grasina, kad partija 
tiek ilgai palaikanti nacionalinę (tautinę) 
formą, kol ši forma padeda nacijai žengti 
į komunistų keliamąją, vadinamąją ben- 
dražmogišką kultūrą. Tad čia darytina iš
vada: jei tautinė forma nepalengvins žy
giuoti į komunistinius idealus, tad partija 
jos jau atsisakys.

O tos atgyvenos, su kuriomis šaukiama 
kovoti (Lietuvoje — netoli dviejų dešimt
mečių, kitur — dar ilgiau) reiškiasi labai 
įvairiai.

Komunistų organe dabar dejuojama, 
kad vis dar juntama nepasitikėjimas kito
mis „broliškomis nacijomis“, kad nenori
ma su jomis keistis patyrimu ar neįvertina 
mi jų kultūriniai lobiai... Komunistai 
ypač pavojinga atgyvena laiko vad. vieti- 
ninkiškumą, t.y. kai gyventojai siekią dau

vienas kitą veikią procesai.

giau pirmenybę skirti vietos, savo krašto 
interesams, negu visos Sovietijos. Ir čia 
dar slypįs ir kitas pavojus — tokio vieti- 
ninkiškumo atveju maskuojamas! patrio
tizmo priedanga... Dar būdinga, kad įvai
rios komunistus kamuojančios ar jų tikslų 
siekti ypač trukdančios atgyvenos glau
džiai susipina savo tarpe, pvz., religiniai 
ir nacionalistiniai, anot komunistų, prie
tarai.

Nors dabar Zimanas per „Komunistą“ 
ir skelbia, kad Stalino laikmečiu buvusios 
padarytos rimtos klaidos nacionalinės po
litikos srity, kad, girdi, tai labai žalingai 
pažeidę draugiškus nacijų jausmus, tai 
dabar, atrodo, klaidų atsisakoma, bet Zi
mano samprotavimų išvadoje lauktina, 
kad dar smarkiau bus vykdomas ne tik to 
suartėjimo, bet ir susiliejimo procesas.

Šiuo juk požiūriu ypatingos vietos pa
skyrimas rusų kultūrai ir ypač rusų kal
bai toli gražu nėra joks komunistinės dia
lektikos padaras ar tuščia propaganda.

Gruzijos gyventojai važinėjo Lietuvoje
(E) Specialiu turistiniu traukiniu „Gru

zija“ Lietuvos miestuose — Alytuje, Vil
niuje ir kt. lankėsi Gruzijos respublikos 
atstovai. Pagal įprastus maršrutus turistai 
buvo vežiojami po įmones, kolchozus, do
vanų atvežė gruziniškos arbatos. Gruzinų 
kalba, pasak Vilniaus radijo, išleisti „Lie 
tuviški apsakymai“ su Cvirkos, Griciaus, 
Sluckio, Pociaus ir kt. apsakymais.

VALSTYBINIS PLANAS
Sesijoje patvirtintas naujas

(E) Sausio 10-11 dd- Vilniuje įvykusio
je Aukšč. Sovieto sesijoje buvo patvirtin
tas valst. planas liaudies ūkiui vystyti, pa
vergtos Lietuvos valstybinis biudžetas 
1963 m. ir 1961 m. biudžeto įvykdymas. 
Apie valstybinį planą kalbėjo valst. plano 
komisijos pirm. A. Drobnys. Jo teigimu, 
partija per pastaruosius kelerius metus 
įvykdžiusi revoliucinius pertvarkymus 
pramonės, statybos, žemės ūkio organiza
vimo ir valdymo sistemoje. Jis nurodė, 
kad Lietuvoje padidėjusi pramonė ir kad 
„tam tikrų laimėjimų“ pasiekę ir žemdir
biai. Nusiskundė, kad, nežiūrint didelių 
pastangų, Lietuvos ūkiai ne visi įvykdė 
valtybinius planus, valstybei (Maskvai) 
nepardavę nustatyto kiekio grūdų, bulvių, 
cukrinių runkelių, pieno. Viršyti tik mė
sos ir kiaušinių planai. Finansų ministras 
R. Sikorskis kalbėjo apie Lietuvai paskir
tąjį biudžetą. Sovietui jis pasiūlytas tokio 
dydžio — 640.247.000 rb. pajamų ir 639. 
942.000 rb. išlaidų. Palyginus su 1962 m. 
biudžetu, naujo biudžeto pajamos, išlai
dos pakilo 8 proc. Sikorskis dar nurodė, 
kad pagrindinis biudžeto įplaukų šaltinis 
tai pajamos iš vad. socialistinio ūkio — 
jos sudaro 591 mil. rb„ arba 92 proc. visų 
biudžeto pajamų. Kitos pajamos: apyvar
tos mokestis (biudžetan įplaukia 336 mil. 
rb.), atskaitymai iš pelno — 178 mil. rb., 
įmonių bei organizacijų pajamų mokes
čiai — 11 mil. rb.

Dalyvavę diskusijose kalbėjo apie pasie 
kimus, tačiau drauge iškėlė ir daug prašy
mų. Pvz., partijos Kauno sekr. Mikalaus
kas prašė didinti asignavimus mokyk-

pavergtos Lietuvos biudžetas

loms, butų remontui, miesto sutvarkymui. 
Šakių raj. Lenino vardo kolchozo pirm. 
Glikas siūlė praplėsti mėsos kombinatus, 
kad šie pajėgtų be sutrikimo priiminėti gy 
vulius ištisus metus. Prašė didinti ir me
lioravimo darbų apimtį.

A. Sniečkus gavo Lenino ordiną
(E) LKP CK pirmajam sekr. A. Snieč

kui sulaukus 60m. amž. sausio 5 d. įsaku 
Aukšč. Sovietas Maskvoje vyr. Lietuvos 
varovą apdovanojo Lenino ordinu. Sausio 
7 d. Sniečkų „karštai sveikino“ LKP CK- 
tas, Aukšč. Sovieto Prezidiumas ir Min. 
Taryba. Iškelti varovo nuopelnai, jo ener
gija, ir nuo 1940 m. režimo priešakyje iš
silaikęs pareigūnas įvertintas, kaip „nuo
seklus internacionalistas“, kovojąs už Le
nino idėjų bei komunizmo pergalę.

Organizaciniai pertvarkymai Maskvos 
pavyzdžiu

Giria draudimą, tikisi daugiau pajamų iš

loterijos
(E) Sausio 13 d. kalbėdamas per Vil

niaus radiją, finansų min. R. Sikorskis aiš 
kino, kad 1962 m. biudžeto pajamos ir iš
laidos buvusios įvykdytos 100 proc. Esą 
numatoma, kad šiais metais Lietuvos įmo 
nės ir ūkinės organizacijos gausiančios 
303.400.000 rb. pelno, iš jo daugiau kaip 
trečdalis būsiąs paliktas įmonių ir organi
zacijų išlaidoms dengti, o likusioji dalis 
išimta iš biudžeto atskaitymų iš pelno 
forma. Naujame biudžete numatoma dau
giau atskaitymų nuo transporto, draudimo 
įmokų. Esą. draudimo vaidmuo kasmet di
dėja. Jei 1959 m. kolchozams ir gyvento
jams draudimo atlyginimo buvę sumokėta 
400.000 rb.. tai 1962 m. per 7 mil. rb. Pa
sak ministro, tai esanti didelė pagalba gy
ventojams, kolchozininkams, nukentėju- 
siems nuo gaivalinių nelaimių. Tačiau, 
girdi, draudimo reikalas dar nesąs pakan
kamai išaiškintas gyventojų tarpe. Pinigi- 
nė-daiktinė loterija dvigubai išplečiama, 
nes ji valstybei duodanti geras pajamas.

(E) Pagal Sovietų Sąjungos kom. parti
jos pastaruosius nutarimus ir Lietuvoje 
įvykdyti atitinkami pertvarkymai, kai ku
rių pareigūnų paskyrimai. Lietuvoje į 
LKP CK Prezidiumą (jo ligšiol nebuvo) 
išrinkti: CK pirmasis sekr. A. Sniečkus, 
antrasis sekr. B. Popovas, CK sekretoriai 
A. Barauskas, J. Maniušis, R. Songaila 
(naujasis CK sekr.), min. tarybos pirm. 
M. Šumauskas, A. Sovieto prezid. pirm. J. 
Paleckis ir komsomolo pirmasis sekr. A. 
česnavičius. Lietuvos KP CK Biurą pra
monės gamybai sudaro: pirm. — J. Maniu 
šis, jo pavaduot. — S. Jasiūnas, nariai: F. 
Bieliauskas, A. Britovas, P. Dragelis, N. 
Izvekovas, K. Kairys, P. Kulvietis ir P. Mi 
šutis. Į kitą biurą — žemės ūkio gamybai 
įėjo: R. Songaila — pirm., pavaduot. — 
J. Novickas, nariai: M. Grigaliūnas, V. Gri 
gorjevas, P. Griškevičius, V. Kolesnikovas 
ir A. Zorskas.

Kraštotyros muziejai — bolševikinės 
propagandos židiniai

(E) Prieš Kalėdas Kapsuko (Marijam
polės) miesto kraštotyros muziejuje atida 
ryta paroda pavaizdavo Kapsuko-Mickevi 
čiaus veiklą. Šalia įvairių dokumentų, la
biausia girtasi laikinosios-revoliucinės Lie 
tuvos darbininkų ir valstiečių vyriausybės 
manifestu. Būtini ir plačiai garsinami eks 
ponatai tokiose parodose tai dokumentai- 
instrukcijos apie revoliucinių komitetų 
įsteigimą, pirmosios bolševikinės valdžios 
Lietuvoje vadovų portretai ir pan. Tai 
esanti lietuviams „brangi medžiaga“.

Subruzdimas Europoje

santarvė

pasitarimai tarp Anglijos ir Europos Eko
nominės Bendruomenės. Sutartyje smar
kiai išaukštinti naujojo vokiečių wehr- 
machto strateginė reikšmė ir politinis svo 
ris. Tai duoda pagrindo nesmagiai jaustis, 
kad jis iš viso buvo įsileistas į Europos, o 
tuo pačiu ir į Atlanto junginius“.

PRIEKAIŠTAI ABIEMS SENIAMS
visai Vakarų Europai? O gal

Gaulle‘io, yra išjungti Europą iš 
sąjungos? Kad prezidento mintys 
kryptim, tai jau aišku“, 
prancūzų „Combat“ rašo:

Planuojama tūkstančiai butų, o jų vis 
trūksta

(E) Kaip pranešė Vilniaus radijas, Lie
tuvoje vis dideli užmojai... Vis planuoja
ma, vėliau gi pasirodo, kad planai neišpil
dyti ar darbai atlikti su trūkumais, štai, 
gyvenamųjų namų statyboje Lietuvoje šie
met užplanuota pastatyti 15.500 naujų bu
tų. Dabar kalbama, kad daugiau dėmesio 
skiriama namų statybai kooperaciniais pa 
grindais, kaip sakoma — iš darbo žmonių 
sutaupų. Skelbiama, kad kooperacinės sta 
tybos gyventojai iš valstybės gauną ilgalai 
kės paskolas, iki 15 metų. O centralizuota 
tvarka statybinės organizacijos Vilniuje 
numato pastatyti 15.000 kv. metrų gyvena
mojo ploto, Kaune — 12.000.

Prez. de Gaulle'iui ir kancleriui Ade
naueriui pasirašius iškilmingą Prancūzi- 
jos-Vokietijos santarvės sutartį, visų lais
vųjų kraštų spauda sutiko tą dokumentą 
kritiškai. Britų „The Guardian“ rašo:

„Tai yra kilnus pasiekimas“. Tačiau 
tuojau pat prideda:... „dabar tenka kelti 
klausimą, ar prancūzų-vokiečių
yra dar kas nors kita, skirta dominuoti 
šešiems ir 
dar blogiau — gal jos užsimojimas, ar 
bent de 
Atlanto 
suka ta

Pačių
„Bendrosios Rinkos kitus dalyvius turi 

neraminti tasai griežtumas, kuris išreiš
kiamas sutartyje. Prancūzų ir vokiečių 
vyriausybių atstovai pakaitomis tvirtina, 
kad prie sutarties visi gali prisidėti. Ta
čiau negalima nepastebėti to aiškaus prieš 
taravimo tarp šio susitarimo ir Romos su
tarties dvasios. Italija ir Benelukso kraš
tai, jei nori dalyvauti šioje politinėje są
jungoje, turi pritarti, kas sausio 22 d. bu
vo pasirašyta. Jiems tenka priimti tai, nes 
nenumatyta, kad jie panorėję turėtų lais
vės ką nors pakeisti. Nors tas susitarimas 
laikomas laimėjimu Europos taikos reika
lui, bet dėl savo dvišališkumo jis tuo pat 
metu yra ir grėsmė Europai“.

Olandų „De Telegraaf“ iškelia vokiečių 
viešosios nuomonės nusistatymą prieš tą 
susitarimą ir tikisi, kad jis nebus patvirtin 
tas. Jis rašo:

„Susitarimas išeina kaip politinė sąjun
ga, kurioje Italijai ir Benelukso kraštams 
numatytos antraeilės vietos. Tiek tik, kad 
tas susitarimas dar nėra įsigaliojęs. Esama 
vilties, kad dėl Vokietijoje vyraujančių 
nuotaikų parlamento dauguma nepatvir
tins to susitarimo, o de Gaulle'is vis kliu
dys D. Britanijai {stot į Europos Bendrąją 
Rinką“.

Italų „Avanti“ irgi su įtarimu sutinka 
šį dokumentą. Jis nurodo:

„Sudarymas Paryžiaus-Bonnos ašies, po 
de Gaulle'io to „ne“, kurį jis jau tarė prieš 
gyvybinius žemyno interesus, dabar yra 
jau antroji prieš tuos interesus nukreipta 
torpeda. Ne iš įsitikinimo, o vidaus politi
kos sumetimais Adenaueris išsilygo iš de 
Gaulle'io nuolaidą, kad nebūtų sustabdyti

Britų „Spectator“ atkreipia dėmesį į 
tai, kad Europos ir Atlanto sąjungos skal
dytojams galėtų būti pritaikytos tam tik
ros priemonės. Laikraštis nurodo:

„J.A. Valstybėms nėra ko vis taip smar
kiai. kaip iki šiol, ginti vokiečių reikalus, 
kai vokiečiai priklauso jau tokiam blokui, 
kuris stengiasi Kennedžiui trukdyti siekti 
savo planų. Kietas gali pasirodyti ne vien 
tik prez. de Gaulle'is. Gaullistinės Europos 
ambicijos dabar žinomos visam pasauliui. 
Tačiau visa už jų stovinti stiprybė yra tik 
du seniai, kurie kopia į valdžią“.

Amerikiečių „The New York Times“ 
rašo:

„Tolimesni jų žingsniai Vašingtono bus 
labai atidžiai stebimi. Jungtinių Valstybių 
ir Vokietijos santykiuose tai yra rimtas 
metas. Juk prezidentas de Gaulle'is reika
lauja, kad kancleris Adenaueris paremtų 
jo busimąją Europos politiką, kuri grin
džiama nepasitikėjimu J.A. Valstybėmis. 
De Gaulle'is yra priėjęs išvados, kad Pran 
cūzijai reikia savos atominės pajėgos, nes 
nesą galima pasikliauti J.A.V. garbingu
mu ir stiprumu. Iš Adenauerio bus išrei
kalauta paremti šitokią pažiūrą ir pasi
kliauti Prancūzijos atomine galia“.

Amerikiečių „Life“ rašo:
„De Gaulle'iui turime priminti, kad la

bai didelis yra atsakomybės skirtumas 
tarp toli jau į priekį atominėje srityje pa
žengusių kraštų ir tarp tų, kurie tik pra
deda. Skirtumas čia yra pajėgti karą pra
dėti ir pajėgti karą baigti. De Gaulle'is 
tvirtina, kad jis Europos stiprinimą su
pranta, kaip atitinkamą JAV svorio maži
nimą. O jei taip, tai de Gaulle'is ir jo pa
sekėjai Prancūzijoje galėtų perimti kai 
kuriuos gynybinius įsipareigojimus, kurie 
iki šiol ypač neproporcinga našta svėrė 
Amerikos mokesčių mokėtojų pečius“.

r Segios DIENOS -Į
PANAIKINS BAZES

užsitęsus šalčiams, 
visokiausios bėdos, 
užversti, traukiniai 

eina. Daugelyje na-

prez. de Gaul- 
tolimesnio ben 
ir pasirašytaBRITANIJOS ŽIEMOS BĖDOS

Prisnigus ir ilgiau 
Britanijoje prasidėjo 
Keliai kai kur sniegu 
taip pat nenormaliai
mų užšalo vandens vamzdžiai.

Nors streikas baigėsi, tačiau elektros ne 
pajėgiama patiekti tiek, kiek reikalinga. 
Dujų taip pat trūksta. Kai kuriose vietose 
pradėjo trūkti ir vandens, nes dėl šalčio 
nepapildomi rezervuarai.

Be to, dėl šalčių dar smarkiai pašoko be 
darbių skaičius. Sausio 14 d. jų buvo 
814.632.

Paskutinėmis dienomis prasidėjo ato
drėkis.

NERIMAS DĖL KUBOS
J.A. Valstybėse vėl didėja nerimas dėl 

Kubos.
Įvairūs šaltiniai skelbia, kad sovietų pi

liečių ir karių Kuboje gali būti apie 24. 
000. Laivais atgabenama lėktuvų, kurie 
gali būti pajėgūs bet kurion J.A. Valsty
bių vieton numesti atomines bombas.

Tos pajėgos galėtų ne tik numalšinti su
kilimą, jei toks kiltų, bet padėti taip pat 
įsigalėti komunizmui tokiuose Vid. Ame
rikos kraštuose, kaip Venezuela ar Guate
mala, jei ten būtų nuversti dabartiniai 
režimai.

KAS NUKENČIA EUROPOS KELIUOSE?
Europos keliuose kasmet žūva apie 65. 

000 žmonių — 35 proc. daugiau negu prieš 
7 metus.

Susisiekimo priemonių per tą laiką pa
didėjo apie 120 proc. Bet tik apie trečdalis 
žuvusiųjų yra šoferiai ir automobilių ke
leiviai! Visi kiti — pėstieji, dviratininkai 
ir 'motociklistai.

KĄ DARYS BRITAI?
Jei Briuselyje vykstantieji pasitarimai 

baigsis niekais ir Britanija nebus priimta 
į Europos Bendrąją Rinką, tada gali 
sukurta kita valstybių organizacija, 
varžytųsi su Bendrąja Rinka.

Į tą organizaciją galėtų apsijunugti
tų Bendruomenės kraštai, Europos Laisvo 
sios Rinkos kraštai ir gal J.A. Valstybės.

būti 
kuri

Bri-

Prez. Kennedys apsikeitė laiškais su 
Chruščiovu dėl atominių bandymų inspek 
cijos. Iš to daroma išvada, kad sovietai pa 
galiau sutiks priimti tokią inspekciją, ir 
bus uždrausti atominių ginklų tolimesni 
bandymai.

O savo ruožtu ateina žinios, kad Ameri
ka panaikins šiuo metu jau pasenusias sa
vo raketų bazes Britanijoje, Turkijoje ir 
Italijoje, 
deniniais

ADENAUERIS LANKĖSI PARYŽIUJE
Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris lan 

kėši Paryžiuje ir tarėsi su 
le'iu. Aptarti abiejų kraštų 
dradarbiavimo klausimai 
draugiškumo sutartis.

Spauda, ypač vokiečių, smarkiai suju
do, pasisakydama ir prieš de Gaulle'į ir 
prieš Dr. Adenauerį, kad jie kuria savo 
ekonominį getto. Spėjama, kad Dr. Ade
naueris nesipriešino prezidentui dėl jo pa
stangų neįsileisti į Europą britų.

pasitenkindama Polarių povan- 
laivais ir bazėmis savo žemėje.

SĄJUNGA PASIEKUSI?
skelbia, kad Sov. Sąjunga 1960 
pagaminusi 5 mil. tonų mažiau

PASAULY
KĄ SOV.

Tassas 
m. plieno 
negu Europos šeši (Bendrosios Rinkos
kraštai). Bet šešių gamyba kritusi praei
tais metais iki 72.700.000 tonų, o sovietų 
pakilusi 8 proc. — iki 76.300.000 tonų.

Dar ryškesnis esąs sovietų pranašumas 
prieš amerikiečius. J.A. Valstybės pagami 
no praeitais metais 91 mil. tonų — tiek 
pat, kiek 1950 m. Sovietų gamyba patri- 
gubėjusi.

1962 m. televizijos aparatų buvę paga
minta 2.200.000 (padidėję 11 proc.), šaldy
tuvų 838.000 (padidėję 22 proc.), skalbimo 
mašinų 1.800.000 (padidėję 40 proc.). Mo
torinių susisiekimo priemonių, daugiausia 
sunkvežimių — 578.000 (žymiai mažiau, 
kaip kai kurie atskiri fabrikai Vaka
ruose). '

Grūdų buvęs gautas rekordinis kiekis 
— apie 147.5 mil. metrinių tonų (1961 m. 
137.3 mil. metrinių tonų, 1958 m. 141 mil. 
metr. tonų).

karalius Con- 
antrą knygą 
svečias“, o ši

PADIDINAMOS PAŠALPOS IR 
PENSIJOS

Britų vyriausybė nutarė padidinti nedar 
bo pašalpas nuo kovo 7 d.

Viengungiui nedarbo pašalpa padidės 
10 šilingų (bus £3.7.6), vedusiems 16.6 
šil. (bus £5.9.0).

Pensijos padidinamos nuo gegužės 27 d. 
(apdraustiesiems bus £3.7.6, neapdraus
toms žmonoms £2.1.6).

Nuo gegužės 27 d. padidės ir draudimo 
moksčiai (vyrams po 1.1 šil., moterims 1.0 
šil.).

— Olandijoje šiuo metu yra daugiau 
kaip 4000 žmonių, kurie turi daugiau kaip 
po milijoną markių turto.

— Amerikietis viešbučių 
radas Hiltonas išleido jau 
(pirmoji buvo „Būk mano
antroji — „Šeimininko įkvėpimai“, ir jos 
išspausdinta tik 330 egzempliorių, 
buvo padovanota tik artimiausiems drau
gams).

— Kielyje, Vokietijoje, 22 m. amžiaus 
vyras prisigėręs plaktuku mieste išdaužė 
80 didelių langų.

— Šveicarijos teismas 6 metams kalėji
mo nuteisė už šnipinėjimą Čekoslovakijos 
pilietį.

— Berlyno zoologijos sode, kuris pats 
didžiausias Europoje, esama 11.000 žvė
rių, gyvulių ir gyvių (1850 rūšių).

— Australijon jau imigravo 250.000 
italų.

ir ji

KAZIUI MAKŪNUI

dėl jo sesers Onutės mirties 
nuoširdžią užuojautą reiškia

— Italų laivas pasikrovė vežti namo 
3.500 karstų — palaikus savo karių, kure 
žuvo praeito karo metu ir buvo palaidoti 
Tunise.

Bičiuliui

Lietuvių Namų Ako. B-vės tarnautojai

1
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LIETUVIUrx
Lietuvių Rašytojų Draugija yra tęsinys 

Draugijos, įkurtos 1933 m. Nepriklauso
moje Lietuvoje. Atkurta ji buvo tuojau po 
II-jo karo Vakarų Vokietijoje, kur gyveno 
iš Lietuvos pasitraukusių rašytojų didžio
ji dalis (apie 80 proc.).

Vokietijoje atkurtosios draugijos velkio 
je ypač pasidarbavo pirmininkas Stasys 
Santvaras, subūręs išsisklaidžiusius na
rius, sutvarkęs draugija organizaciškai. 
Vienas gi žymiausių draugijos to meto 
darbų yra atgaivinimas literatūros premi 
jų, kurios paskatino rašytojų darbingu
mą, pakėlė veikalų lygį ir pagyvino litera
tūrinį gyvenimą, pajudino skaitytojų do
mėjimąsi savais autoriais ir knygomis.

Emigracijai išsklaidžius draugijos na
rius po visą laisvąjį pasaulį, draugija dar 
kartą atsikūrė JAV-se, kur susibūrė dau
giausia rašytojų. Draugijai priklauso bet 
kuriame laisvojo pasaulio krašte gyveną 
liet, rašytojai, pripažįstą Nepriklausomos 
Lietuvos idėją. Jos narių skaičius sukasi 
apie 100. Paskutiniaisiais metais ji yra 
pasipildžiusi jaunais, naujai priaugusiais 
rašytojais. Draugijai nepriklauso tik pora 
trejetą labai menkų komunistams parsida 
vusių rašeivų, nuo seno dirbančių su ko
munistuojančiais liet, laikraščiais.

Draugijos gyvenime JAV-se ypač veik
lus ir našus tas laikotarpis, kuriame kele
tą kadencijų centras buvo Chicagoje ir 
pirmininkas — Benediktas Babrauskas, 
su nepaprasta energija ir dideliu kruopš
tumu tvarkęs visus organizacinius draugi 
jos reikalus. Buvo leidžiamas biuletenis ir 
nariai reguliariai informuojami.

Chicagai „pavargus“, nutarta duoti pa
sireikšti kitoms kolonijoms. Balsavimo ke 
liu išrinktas New Yorkas, kuriame su apy 
linkėmis gyvena didelis dr-jos narių skai
čius. Valdyba sudaryta iš New Yorke ir 
kaimynystėje gyvenančių rašytojų.

New Yorko valdybą sudarė: J. Tysliava 
— pirm., A. Landsbergis ir Pr. Naujokai
tis — vicepirm., P. Jurkus — sekr., S. Zo- 
barskas — ižd., K. Grigaitytė ir L. Žitke
vičius — nariai.

Mirus J. Tysliavai (1961.XI.il), pirmi
ninku buvo išrinktas Pranas Naujokaitis. 
Jam pirmininkaujant suorganizuotos ir 
paskirtos 1960-61 m. premijos ir pravesti 
naujos valdybos rinkimai.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA IR 
LITERATŪROS PREMIJOS

Įvairūs literatūriniai konkursai laisvų

MAIRONIS BES

LIETUVA
(20)

Bet šitai iš rytų audrą atnešė vėjas. 
Ir maskolis, ik šiolei kaip vergas kentėjęs, 
Prasimanė aiškiau ant valdžios pasiskųsti, 
Nes štai paskalos baisios, kaip debesys, slinko: 
Būk visoj Maskolijoj kariuomenę rinko 
Ir ją ėmė J tolimą Aziją grūsti.

Sako, caras, seniai ant japonų rūstingas, 
Prieš mikado ilgai raitė kumštes galingas 
Ir ant galo, palaiminęs šimtą pulkų, 
Chrizantemų tėvynę užpulti paleido; 
Generolams net saulė spindėjo iš veido: 
Prisilupsią tikėjos nemaž pinigų.

Ne vienam gi iš jų, knutą sau už aulų 
Užsikišus, įvest ant mikados salų 
Savo cerkvę ir savo kultūrą svajojos;
Bet po Rusiją visą, nuo Volgos ir Dono 
Lig Sibiro sniegų ir Kitajaus geltono, 
Nuo to karo valstiečiai suvargę žegnojos.

Koks gi buvo Europos tačiau nustebimas, 
Kada Mukdenas, šache, ant galo Cusimas*) 
Ant maskolių galvos kaip perkūnas užgriovė, 
O po Rusiją visą nuo Volgos ir Dono 
Lig Sibiro sniegų ir Kitajaus geltono, 
Biurokratų klausyti piliečiai paliovė.
*) Per karą su Japonais tose ypač vietose maskolių ka
riuomenė buvo baisiai sumušta.

III

Nuo Ivanb Baisaus biurokratų ragai, •' 
Amžiais augę didyn, pasiduoti ilgai, 
Revoliucijos viesului, rods, nenorėjo: 
Daugel kraujo nekalto į žemę sumirko;
Daug be mokslo jaunuomenės žuvo, ištvirko;
Daugel turtų ir rūmų ugny supleškėjo.

Vis gi galo gale sunkūs pančiai nukrito 
Nuo valstiečio pečių, o kad laisvė prašvito, 
Suvažiavę į Vilnių vaikai Lietuvos 
Prakalbėjo drąsiau. Jau lyg vaisiaus užginto 
Nebeslėpė, kaip užpernai, žodžio spausdinto; 
Raudonsiūliai-žandarai negriaužė galvos.

O kai sušaukė Rusija pirmąją Durną.
Atkeliavo tada į Taurydlšką rūmą
Ir nuo Kauno. Seinų, nuo Švenčionių atstovai;
Tai ne Montvilas, Karpis, po kojų pamynę 
Dėl kultūros kitos savo bočių tėvynę. — 
Tai jaunos Lietuvos buvo šaunūs vadovai.

O kai tie autonomijos pareikalavo, 
Lenkomanai, kurie apie tai nė sapnavo. 
Vien tik šaipės, susėdę prie kupino stalo;

RAŠYTOJŲ DRAUGIJA
jų lietuvių pasaulyje ne nyksta, bet grei
čiau gausėja. Jie rašytojams visada vei
kia paskatinančiai, o laimėjusiems duoda 
šiokį tokį medžiaginį atpildą.

Lietuvių Rašytojų Draugija visuomet 
buvo ir tebėra suinteresuota kiekvieno li
teratūrinio konkurso sėkmingumu. Tai 
įeina į jos tiesioginius tikslus rūpintis lie
tuvių rašytojų likimu, literatūros ūgiu ir 
jos laimėjimais. Jai lygiai rūpi, kad ir 
konkursų vaisių įvertinimas, atliekamas 
vadinamų jury komisijų, būtų sąžiningas, 
kvalifikuotas ir autoritetingas. Todėl bu
vo įprasta, kad premijas skiriantieji (už 
išspausdintus veikalus) bei konkursus 
skelbiantieji laikraščiai, draugijos bei 
įvairūs sambūriai per Liet. Rašyt. Dr-jos 
Valdybą kreipdavosi, prašydami j jury ko 
misijas skirti tam tikrą skaičių teisėjų iš 
Liet. Rašyt. Draugijos narių. Šios tradici
jos pradėta laikytis ne tik išeivijoje, bet 
ji buvo įsigaliojusi dar nepriklausomoj 
Lietuvoj. Literatūrinius konkursus skel
biančios ar premijas teikiančios instituci
jos, jskaitan ir didžiąją metinę valstybinę 
literatūros premiją, kurią skirdavo Švieti
mo Ministerija, visuomet jury komisijas 
skirdavo tokias, kur daugumą sudaryda
vo Liet. Rašyt. Draugijos nariai.

Šios tradicijos pastaruoju laiku Ameri
koje nustota laikytis. Tiesa, konkursų ruo 
šėjams ir mecenatams nėra formalios pa 
reigos teisėjų komisijas sudaryti būtinai 
iš rašytojų, tačiau savaime aišku, kad 
sprendimo orumas žymiai priklauso nuo 
to, kokių kvalifikacijų sprendėjai premiją 
skiria. Lietuvių Rašytojų Draugijos Val
dyba, tą klausimą apsvarsčiusi savo posė
dyje, priėjo išvados, kad būtų tikslinga ir 
naudinga šią tradiciją atgaivinti ir pagal 
galimumus jos laikytis ateityje.

Literatūrinių konkursų bei premijų skel 
bėjams kreipiantis į L.R.D. valdybą, ji 
mielai pateiks sugestijų dėl jury komisi
jos sudarymo ir, kur tik leis galimybės, 
deleguos į komisiją sprendėjais reikiamą 
skaičių Draugijos narių rašytojų.

RAŠYTOJŲ FOTO IR ĮKALBĖTŲ 
JUOSTELIŲ RINKIMAS

Koks neįkainojamas turtas būtų dabar, 
jei turėtume Maironio, Vaižganto, Žemai
tės ar kitų jų amžininkų įkalbėtų plokšte
lių! Deja, jie yra nutilę amžinai, ir niekas 
nebeatgaivins jų balso. Kas dėl to kaltas? 
Gal niekas. Gal mes patys. Tuo galėjo pa
sirūpinti ne tik valstybė, švietimo ministe

rija, bet ir organizacijos, kurioms tie as
menys priklausė.

Nepriklausomybės vėlesniaisiais metais 
savo programos dalyvių balsus yra rašęs 
Lietuvos radijofonas. Tarp jų buvo net 
Adomo Jakšto balsas, skaitąs vieną iš sa
vo beletristikos dalykų. Radijofonas sau
gojo nemažai jaunųjų rašytojų plokštelių. 
Okupacijų metais, keičiantis vadovams 
bei cenzoriams, daugelis plokštelių išmes
ta kaip nevertas daiktas, kitos — kaip in
kriminuojanti medžiaga, atrodo, sunaikin
tos (o gal tik paslėptos?) pačių lietuvių. 
Laikui ir sąlygoms pasikeitus, daug kas tu 
rėš paaiškėti bei išryškėti.

Metai bėga, vienas po kito nutyla po pla 
tų j į pasaulį išsisklaidę mūsų literatūros 
vyresnieji (mirtis nelenkia nė jaunesnių
jų) rašytojai, ir kažin, ar kas bus pasirūpi 
nęs užrašyti jų gyvą balsą? Vinco Krėvės, 
Mykolo Biržiškos, berods, turime vieną 
kitą sukaktuvių proga užrašytą žodį. O ga 
Įėjo būti pasirūpinta, kad išliktų ir Vydū
no, Savickio, Krūmino ir kt. gyvi žodžiai.

Liet. Rašytojų Draugija, rūpindamasi 
daugeliu rašytojų reikalų, norėtų, kad ir 
šioje srityje būtų daugiau ir organizuotai 
daroma. Ji yra užsimojusi surinkti turi
mas rašytojų užrašytas kalbas, taip pat 
prašo visus, turinčius magnetofono apa
ratus, įrašyti rašytojų, skaitančių savo kū 
rybą, sakančių minėjimų kalbas, gyvą bal
są.

Gyvename technikos amžiuje,
didelis nusikaltimas tuo nepasinaudoti. 
Patys rašytojai prašomi nesikuklinti ir 
į juostelių užrašymą žiūrėti panašiai, kaip 
į savo kūrybos paskelbimą laikraštyje ar 
knygoje ar dalyvavimą viešame vakare. 
Kitų kraštų (amerikiečių, vokiečių...) ra
šytojų plokštelės leidžiamos kaip ir kny
gos. Mes tokio liuksuso neturėdami, nau
dokimės bent tuo, kuo galime. LRD valdy
ba prašo rašytojus bei visuomenę koope
ruoti dėl kopijų padėjimo į LRD archyvą 
susisiekti su LRD valdyba.

Taip pat rūpinamasi sudaryti ir pilnas 
draugijos narių foto nuotraukų rinkinys. 
Nuotraukos labai dažnais atvejais draugi
jai yra reikalingos (antologijų, minėjimų 
ir kt. atvejais), deja, valdyba teturi vos 
keletą vėlesniu laiku įstojusių (ir ne vi
sų) nuotraukas. Nuotraukos pageidauja
mos 8x10 i. didumo: mažiausia — atviru
tės formato. Prašomi nuotraukas prisiųsti 
visi LRD nariai, taip pat kviečiami atsi

Bet Europa visa mūsų prijautė kovai, 
O kai pritarė jai net maskolių atstovai, 
Praregėjo tada ir didžiūnai ant galo.

IV

„Kaip lietuvių darželyje auga lelijos“, 
Tarė Jakštas į Klimą, „taip mūsų draugijos 
Auga Vilniuje naujos kasdieną ir žydžia; 
Ten kur vienas negali, ten veikia tryse; 
Auga, bręsta pabudus lietuvių dvasia 
Ir lenkystės dienas į kapus jau nulydžia“. —

— „Toks visų ir visur juk tautų atgimimas;
Ta pati jo istorija!“ pritarė Klimas: 
„Rūbas svetimas dera ir šildo lig laiko. 
Bet, man rodos, perdaug tų prieš lenkus raugų: 
Juk prireiks gal istoriškų mūsų draugų, 
Atsisėdus kada ir ant savojo kraiko“.

Čia jau Klimas, įsėdęs į savo vežimą, 
Ėmė skrist apie aukštą tėvų palikimą, 
Apie Liublino uniją, Žalgirio kovą. 
(Klimas idealistas, matyti, ir mirs;
Nors retai kas istoriją taip beištirs: 
Patys priešai jį gerbia kaip gilų žinovą).

„Nieks juk ginčyt neginčys“, užmegzdamas tarė: 
„Kad ir skriaudą ne vieną mums lenkai padarė;
Bet vienybė su jais ,.Drang nach Ost“ sugaišino“ 
Jakštas, būdavo, Klimui užginčys karščiau;
Bet jam noris j Kanklių draugiją greičiau: 
Ten jo himną rytojui mėginti ketino.

V

Jau į Kanklių draugiją nemaž susirinko;
Tik dar nėra rimtaus Lietuvos darbininko: 
Kompozitoriaus nėra: gražios Goštautaitės!
Ne vienai ji draugijai, rods, pirmininkauja: 
Jų šelpimui nelaiko sugniaužusi saują; 
Po jos priežiūra mokos lietuvės našlaitės.

Tartum angelas sargas, ji viską prižiūri;
Kartais klausi, iš kur tiek energijos turi, 
Tiek pakėlus ant savo pečių ir galvos!
..Bet šiandieną pradėsme“, kalbėjo Naujalis: — 
„Gal be jos; nes vargiai beišleis ją tėvelis, 
Tiek sulaukęs svečių iš visos Lietuvos“.

Ir pakėlęs batutą, dar truputį palaukė;
O kad mostelė juo, dainininkai užtraukė 
Jakšto himną taip šauną, net augo dvasia!
Rodės. Vytauto Didžio užburtas šešėlis 
Prakalbėjo patsai, iš kapų prisikėlęs; 
Jakštui ašaros ėmė žibėt akyse .

„Kad tik Dievas ryto neužtemtų padangės!“

liepti fotografai, turintieji rašytojų port
retinių nuotraukų.

Daumantas Cibas jau yra pažadėjęs 
LRD foto archyvui padaryti apie 15 dide
lio formato nuotraukų.

Laukiame kitų pagalba ir talka.
(L. R. D.)

L.R.D. LITERATŪROS PREMIJOS 
LAIMĖTOJAI

Vokietijoje: Bernardas Brazdžionis — 
Svetimi kalnai, poezija, 1946. Jurgis Jan
kus — Naktis ant morų, romanas, 1947. 
Faustas Kirša — Tolumos, poezija, 1948.

JAV-se: Antanas Vaičiulaitis — Italijos 
vaizdai, 1950. Pulgis Andriušis — Sudiev, 
kvietkeli, .apysaka, 1951. Nelė Mazalaitė
— Gintariniai vartai, legendos, 1952. Ber
nardas Brazdžionis — Didžioji kryžkelė, 
poezija, 1953. Jurgis Jankus — Namas ge
roj gatvėj, romanas, 1954. Henrikas Ra
dauskas —Žiemos daina, eilėraščiai, 1955. 
Jurgis Savickis — Žemė dega, proza, 1956. 
Gražina Tulauskaitė — Rugsėjo žvaigž
dės, lyrika, 1957. Kazys Bradūnas — Mo
renų ugnys, poezija, 1958. Vladas Šlaitas
— Ant saulėgrąžos vamzdžio, poezija, 
1959. Leonardas Andriekus — Saulė kry
žiuose, poezija, 1960-61. Pulgis Andriušis
— Rojaus vartai, apysaka, 1960-61.

ir būtų gančiosios kartos, kovotojų,

MOKYKLINIS JAUNIMAS 
KVIEČIAMAS DALYVAUTI 

METRAŠTYJE
Čikagos Aukštesnioji Lituanistikos Mo

kykla (CALM) jau kelinti metai sėkmin
gai ruošia naujas kovotojų gretas iš priau 

kurie būtų
pasiryžę rūpintis, kad Geležinio Vilko mi
tas virstų realybe. Tuo tikslu CALM jau 
ketvirti metai sudaro galimybę šioms jė
goms pasireikšti dar mokyklos suole, leis
dama mokinių kūrybos metraštį.

Šiais gi Maironio metais CALM ryžtasi 
dar vienam naujam žingsniui, būtent, ap
jungti viso pasaulio (už tėvynės ribų) lie
tuvių jaunimo gretas ruošiamojo ketvirto 
jo metraščio puslapiuose. Šią ateitin krei
piamo žvilgsnio mintį remia CALM Direk 
torius, Tėvų Komitetas ir JAV LB Čikagos 
Apygarda. Visos Š. Amerikos, Europos, 
Australijos ir P. Amerikos kontinentų li
tuanistinės mokyklos prašomos tuo reika
lu susirišti su JAV LB Čikagos Apygardos 
CALM metraščio leidimui remti komisija 
šiuo adresu: V. Šimkus, 6014 So. Sawyer 
St., Chicago 29, Ill., USA. Į šį kvietimą at
siliepusioms ir anksčiau išleistų metraščių 
negavusioms mokykloms bus tie leidiniai 
pasiųsti susipažinti.

Malonėjo visi: „ir tą iškilmę brangią
Mums nušviestų skaisčiai“ Tiek ji metų garsinos!
Tiek atvyko svečių! Net latvių, baltgudžių!..
Norint gal ne perdaug tų galiūnų didžių,
Kurie šventė stovylą didžios Katerinos.*)
*) 1904 m .rugsėjo 11 d. Vilniuje atidengta carienės Ka

terinos Didžiosios stovyla; kai kurie mūsų sulenkėję 
dvarponiai nesidrovėjo irgi dalyvauti toje iškilmėje.

VI

Ir pas Goštautą susirinkimas nemenkas: 
Ne tiktai komitetas šį vakarą renkas, 
Savo darbą užbaigęs, suvesti galus: 
Ir kitų susirinko nemaža svečių: 
Įvairiausios spalvos deputatų pačių 
Suprašytas būrelis gana apvalus.

Tiek žmonių gal nei kartą, kaip stovi, nematęs, 
Lyg užburtas, tiek metų tylėti papratęs, 
Pono Goštauto rūmas ant karto net ūžia! 
Taip ledais mūsų Nemunas žiemą sukaltas, 
Lig pavasario rūstas išrodo ir šaltas, 
Iki šniokšti pradės jo paviršiai sulūžę.

Ir kaip tuomet jisai ant pečių milžinų 
Iš visos Lietuvos, nuo visų vandenų, 
Neša vilnis putojančias viena vaga, — 
Taip prie keletą metų sumanymas didis, 
Mus suvienijęs, rasit, bent kartą išgydys 
Mūsų partijas, apimtas ginčų liga.

Iš šiandieną pas Goštautą ne demokratai, 
Nekokie socialai, ne aristokratai...
Susirinko lietuviai vienos motinėlės!!
Juos suvienijo Vytauto amžinas vardas, 
Tas didžios praeities tartum magiškas skardas, 
Jau ne vieną lietuvį iš miego prikėlęs!

VII

Atsibudus iš amžino miego tėvynė, 
Kad ant karto akis užmiegotas pratrynė, 
Nusiminus aplinkui vien mato kapus!.. 
Atsigręžus tada nuo rūsčios dabarties, 
Praeityje raminančios ieško vilties, 
Ir paveikslas jai švinta tada įstabus.

Kaip tą valtį bedaužo putojančios marės, 
Žudė Lietuvą barniai, netaikūs ir karės;
Bet štai Vytautas valdančias ima vadžias: . 
Ir nuo marių lig marių, nuo Pruto lig Dono, 
Vakarykščiai jo priešai privengia valdono! 
Pats kryžiuotis jo gerbia valdybas plačias!

Pranokėjų didžių atsiminus gadynę, 
Kad didvyrio šešėlį išvydo tėvynė, 
Jaunas kraujas jai gyslose tvinkčiot pradėjo, 
Ir, nulenkusi galvą prieš Vytauto vėlę, 
Tarp didžiųjų jo vardą nudžiugus pakėlė, 
O jo kapą gudams neužleist prižadėjo.

Ant to kalno, kur Vilniuj senovės griuvėsiai 
Baigia irti, vidurdienio ramūs pavėsiai 
Nors galvos gal ryto nuo kaitros nepridengs, 
Bet kai raitą stovylą tam dvasios galiūnui 
Atidengus tėvynė pašvęs savo sūnui, 
Be kepurės šimtai prieš jį galvą nulenks!

(Bus daugiau)

^4^=
•^P^5ekmadienio^

ŠVENTASIS JONAS BOSCO
„Meilė yra geriausioji auklėjimo prie

monė!" Tą tiesą mes randame geriausiai 
patvirtintą šv. Jono Bosco gyvenime, ku
rio šventę Bažnyčia švenčia sausio 31 d. 
Šventasis Jonas Bosco buvo tikrai didžiau 
sias jaunimo apaštalas ir tėvas. Nuosta
biai jis buvo tam Dievo pašauktas. Eida
mas dar vos dešimtuosius metus, jis turė
jo pranašingą sapną. Jis matė, kaip Kris
tus jį nuvedė prie būrio vaikų, kurie bai
siausiai keikėsi ir siuto. Supykęs už tai jis 
jau norėjo kumštimis „pamokyti lauki
nius tvarkos“, kai Kristus jį perspėjo: „Ne 
jėga ir mušimais tu juos padarysi savo 
draugais, bet tik meile ir švelnumu!“

Ir tikrai tą perspėjimą Jonas Bosco 
suprato tik daug vėliau, kai jis, tapęs ku
nigu ir pradėjęs savo misiją auklėti visų 
apleistąjį jaunimą, iš laukiniais žvėrimis 
tapusių jaunuolių išugdė Kristui nekaltų 
avinėlių gausiausią kaimenę. Ilgas ir sun
kus tai buvo kelias, bet Jono Bosco ištver 
mingumas ir pasiaukojimas viską nugalė
jo. Italijoje, kaip ir daug kur kitur pašau 
lyje, būriai apleistų vaikų, našlaičių, be 
globos ir prieglaudos slankiojo gatvėmis 
vogdami kur kas pakliuvo, ištvirkaudami 
ir skęsdami dvasiniame ir moraliniame 
skurde. Niekas jais nesirūpino ir jų neglo 
bojo, nors visi suprato, koks baisus pavo
jus gręsia visuomenei. (Tas pavojus yra 
ir dabar dar aktualus, kai nesubrendusio 
jaunimo kriminalinių nusikaltimų skai
čius kasdien didėja daugelyje ir laisvojo 
pasaulio šalių!). Ir štai čia prasidėjo palai 
mingoji kun. Jono Bosco misija. Jis surin 
ko „gatvės vaikus“ į savo mokyklas-orato- 
rijas, įsteigė gausybę amatų mokyklų ir 
kitokių institucijų ir sukūrė vadinamąjį 
„saleziečių auklėjimo metodą“. Tai buvo 
tikrai „revoliucinis“ metodas. Jis rėmėsi 
ne bausmėmis ir griežtumu, bet meile ir 
prisirišimu, nes tikrasis auklėtojas negali 
tenkintis būti tik mokytoju ir vadu, bet 
daug svarbiau yra, kad jis jaunimui būtų 
tėvu ir padėjėju-tarnu. Meilė ir pasiauko
jimas atidaro duris ir į labiausiai sužaloto 
jaunimo širdis. Milžiniškas kun. Jono Bos 
co pradėtosios akcijos pasisekimas, dabar 
apimantis viso pasaulio tautas, tai patvir
tina iškalbingiausiais skaičiais.

Kaip vyksta mūsų jaunimo auklėjimas 
ir ugdymas? Ar netrūksta kartais kun. 
Bosco salezietiško metodo? Ar kartais ne
paliekama ir mūsų jaunimas pats vienas 
savo gyvenimo kelyje? Daugelis šeimų, 
tiesa, stengiasi suteikti savo vaikams visas 
galimas materialines sąlygas ir patogu
mus, bet dažnai pamiršta dvasinių turtų 
perteikimą. Ne tik skurdas ir vargas veda 
jaunimą į gatvės pavojus, bet ir perdėta 
prabanga ir visų jaunuolių užgaidų paten 
kinimas dažnai- stumte stumia juos į mora 
linĮ skurdą ir nusikaltimų kelią. Su meile 
ir pasiaukojimu šalinkime nuo jų visus 
pavojus.

Roma, 1963. mons. Cleras

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRY — vasario 3 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth. Išpažintys nuo 12.30 vai.
BIRMINGHAM — vasario 10 d., 11 vai, 
21, Park Rd.
BRADFORD — vasario 3 ir 10 d., 12.30 v. 
NOTTINGHAM — vasario 17 d., 12.15 v. 
ROCHDALE — vasario 24 d., 11.30 v.

NEAKIVAIZDINIS 
LITUANISTINIŲ DALYKŲ DĖSTYMAS

Pedagoginis Lituanistikos Institutas, vei 
kiąs Chicagoje, nuo praeitų metų rugsėjo 
15 d. lituanistinius dalykus, einamus Insti 
tute, yra pradėjęs dėstyti ir neakivaizdi
niu (korespondentiniu) būdu. Pirmasis ne 
akivaizdinio dėstymo semestras, kuris bai 
giamas sausio 31 d„ patenkinamu studen
tų skaičiumi ir nelauktai garais jų nusitei 
kimo bei darbo rezultatais parodė, jog 
šioks dėstymo būdas, kaip visiems ir vi
sais atžvilgiais prieinamiausias, ir toliau 
yra tęstinas, plėstinas ir gilintinas. Kon
kreti darbo pradžia rodo, jog šiuo būdu ga 
Ii visiškai patenkinamai išsispręsti ir taip 
aštrėjantis lituanistinio prieauglio klau
simas.

Dėl to nuo vasario 1 d. be svyravimų 
pradedamas ir antrasis mokslo metų se
mestras. Nuo šio semestro, be jau žinomų 
Instituto dėstytojų (prof. dr. Petro Joniko, 
prof. dr. Albino Liaugmino, prof. dr. Van
dos Sruogienės, kun. dr. Juozo Prunskio, 
rašyt. Kazio Bradūno, dail. Adolfo Valeš- 
kos, Petro Maldeikio, Vincento Liulevi- 
čiaus, Aleksandro Dundulio. Igno Serapi
no ir Domo Veličkos), Instituto vadovybės 
pakviestos. į neakivaizdinio dėstymo pro
gramos vykdymą įsijungia naujos lituanis
tinių mokslų pajėgos: prof. dr. Pranas 
Skardžius, prof. dr. Jonas Balys ir prof, 
dr. Jonas Grinius.

Galvojantieji (be amžiaus skirtumo) 
neakivaizdiniu būdu studijuoti lituanisti
ką smulkesnių informacijų reikalu prašo 
mi kreiptis šiuo adresu: Ped. Lituanistikos 
Institutas, 5620 S. Claremont Ave., Chica
go 36, Ill., U.S.A.

Instituto Vadovybė
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

TAIKOS LITUANICA
Kaip Amerika remia Lietuvą?

..Mes dėkingi Amerikai už paramą Lie
tuvai, už Lietuvos reikalų supratimą". Pa- 
načių nuzalctinimų paleidžia iškilieji ir 
eiliniai veikėjai, kalbėtojai.

Dėkingi? Už paramą? Už L’etuvos reika 
lų supratimą? Kiekvieną kartą išgirdęs 
tokius liaupsinimus pagalvoju:

Kokią paramą Amerika, t.y. Jungtinės 
Amerikos Valstybės, suteikė Lietuvai da
bartinės okupacijos metu? Ar Lietuvoje 
pastatė mūsų kraštui naudingų įmonių, 
kelių, uostų? Ar įsteigė mokslo įstaigų? 
Ar duoda stipendijų lietuviams studijuoti 
užsieniuose? Ar oro bangomis, per tą nu- 
cenzūrintai elgetišką Amerikos Balsą, lei
džia pasakyti, ką norėtų lietuviai, ne nai
vėliai State Departamento sėdūnai?

Botagais pasišmaikštę pasakys, kad su
manymai sunkiai įvykdomi, nes dabar 
Lietuvoje sėdi bolševikiniai okupantai, jie 
viską kontroliuoja .Gal taip, gal ne. Nesi
ginčijant sakysime „taip“, palikime ame
rikiečius su jų aukštąja politika dramblių 
Katangoje šokdinti.

Amerikos aukštieji asmenys, imtinai su 
dabartiniu prezidentu J. Kenedžiu, sako: 
remiame visų tautų kovas dėl laisvės, jei 
jie patys kovoja; tada mes mielai pade
dame.

Gerai. Sakėme, dabartinėje Lietuvoje 
amerikiečiai „negali“ padėti. O kaip jie 
padeda už Lietuvos esantiems lietuviams, 
kaip ir tos kovos tęsėjams? Ar Jungtinės 
Amerikos Valstybės išlaiko nors vieną 
lietuvišką universitetą JAV-se? — Ne. Ar 
išlaiko lietuviškas gimnazijas? — Ne. Ar 
finansuoja lietuvišką spaudą? — Ne. Re
mia lietuvių kultūros šventes, kaip operas, 
dainų, šokių šventes? — Ne. Pinigais re
mia lietuviškos enciklopedijos leidimą? — 
Ne. Išlaiko mūsų didžiuosius kultūrinin
kus, politinius veikėjus? — Ne. Saugoja 
lietuviškas bažnyčias nuo nutautimo, mai 
šymosi su kitokiais? — Ne. Steigia lietuvis 
kus bankus, lietuviškas finansines įmo
nes? — Ne. Išlaiko lietuvišką laivyną? — 
Ne. Rengia mokytojus mūsų vaikų darže
liams, pradinėms mokykloms, gimnazi
joms, universitetams? — Ne. Remia lietu
viškų radijo valandėlių veikimą? — Ne. 
Finansuoja lietuviškų filmų gamy
bą? — Ne.

Tai kuo amerikiečiai tokie geri, lietuvių 
aukštinami kaip mūsų tautos bemaž puo
selėtojai?

Ar kad priprašyti atsiunčia sveikinimo 
telegramą mūsų tautinių švenčių susirin
kimų progomis? Ar kad įsileidžia lietuvių 
agituotoją už jų politinį veikėją, norėdami 
gauti lietuvių balsų? Ar kad Vasario 16 d. 
proga Kongrese, Senate pasako kalbų, 
konkrečiai nė kiek nepagerinančių Lietu
vos reikalų? Ar kad surenka duomenų 
apie buvusius žiaurumus Lietuvoje, tuo 
papildydami savo informacinę tarnybą? 
Ar kad laikas nuo laiko prisileidžia keletą 
lietuvių atvykti į Baltuosius Rūmus, JAV 
prezidentas priima raštą, keliolika minu
čių pasikalba ir nusifotografuoja? Ar kad 
nuolat girdime jų sakymus: kokia puiki 
jūsų kalba, kokie gražūs tautiniai kostiu
mai, kokia nuostabiai pasididžiuotina Lie
tuvos istorija, kokia baisi neteisybė, 
skriauda padaryta Lietuvių Tautai, ir kad 
visi amerikiečiai Jums linki nepalūžti ko
voje, iki atgausite sau Nepriklausomybę? 
Ar kad mūsų diplomatiniams atstovams 
moka algas iš Lietuvos iždo pinigų?

Tiesa, JAV nepripažįsta sovietinės oku
pacijos Lietuvoje. Bet JAV pripažįsta So
vietų Sąjungą, su ja nuolat tariasi, į pasi
tarimus nekviesdami lietuviškų ątstovų iš 
tremties. Lietuviai JAV politikoje, kiek tai 
susiję su mūsų kraštu Lietuva, tu
ri mažutėliausią balsą.

Amerika remia įvairias tautas
Būtų suprantamas entuziastų entuziaz

mas, jei Lietuva, lietuviški reikalai būtų 
remiami iš Baltųjų Rūmų, kaip remiama 
ištisa eilė tautų. Sakysime, Izraelis ar žy
dai. Ar įvairios Europos valstybės. Net ko 
monistinė Jugoslavija. Tamsiausios gen
tys Afrikoje, iš jų prievarta norint padary 
ti tautas. Ar kraštai Azijoje. Ar karštoji
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VASARIO 2 D„ ŠEŠTADIENĮ, LIETUVIŲ NAMUOSE, 1, LADBROKE GARDENS, W.11, 
ĮVYKSTA TRADICINIS
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imli Lull
Gros puikus orkestras. Veiks turtingas bufetas . Įdomi programa. Paveikslų paroda ir kt.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 5 šil.
Staliukus galima užsisakyti iš anksto tel. PAR 2470.
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RAŠO ALGIRDAS GUSTAITIS

Pietų Amerika, pakaitomis besimankšti
nanti sukilimais. Pagaliau net komunisti
nė Kuba, milijonais dolerių paremta be
laisvių išpirkimu.

O Lietuva? Ką gavo Lietuva? Lietuviš
kieji reikalai? Mes tarsi jūros platybėse 
plūduriuojantis plaustas. Praūžia, pra
šniokščia pro šalį didingas Amerikos lai
vas. net pamosuodamas, šūkaudamas: „Vy 
rai, moterys, vaikai, jūs laikykitės, kovo
kite audrose. Laimėjimas, tikėkite, bus 
jūsų. Tik nenustokite, nenusiminkite, bū
kite pavyzdžiu garbingos kovos pabūgs- 
tantiems!“

Plaustas plūduriuoja kaip plūduriavęs, 
skalaujamas prašniokščiančio amerikiečių 
laivo bangų.

Prašykime Ameriką pagelbėti
Gal mes plūduriuojame plaustu, nesi- 

šaukdami pagalbos? Gal Amerikos plieni
niai laivai prašvilpia pamiršdami pasiūly
ti pagalbą?

Lietuvių tautos dalis, kurios emigraci
nis pagrindas gyvena JAV-se, nėra avan
tiūristai ant plausto. Mes esame kovojan
čios tautos dalis. Dalis tautos, kurią ame
rikiečiai gerbia, nori padėti. Ar prašėme 
konkrečios pagalbos?

Siūlau: prašykime JAV vyriausybę lie-

Dainos apie delfinus
Už šimtų kilometrų nuo Škotijos krantų 

išsidėsčiusios Farerų salos. Šias kelias de
šimtis sausumos gabalėlių nuolatos gairi
na vėjai ir puola audros, plauna srovės ir 
gaubia rūkas. Jų skurdžioje dirvoje var
gingai auga sunykę krūmai, skursta rugiai 
ir miežiai.

Kai kuriose šių salų svarbiausias vers
las yra delfinų medžioklė. Vietiniai gyven 
tojai visada budrūs. Vos tik horizonte pa
sirodo delfinų būrys, visa gyvenvietė su
kyla. Keliasdešimt valčių išplaukia į jūrą 
ir plačiu lanku apsupa delfinus.

Kad delfinai neišplauktų į jūrą, farerie 
čiai naudoja gerai sausumos medžioto
jams žinomą būdą — „žvėries apgulimą“. 
Jie suleidžia į vandenį baltus akmenėlius 
ant ilgų virvelių.

Ši „užtvara“ delfinams atrodo neįveikia 
ma, ir greitai visas būrys atsiduria įsi
vaizduojamame maiše. Suviję delfinus į 
seklų fiordą, medžiotojai ima juos me
džioti.

Skaitytoju taiSkai
LIETUVOS VIETOVIŲ VARDAI

Pietvakarių Lietuvos, arba Prūsijos, vie 
tovės, kurias maskoliai pakeitė savais pa
vadinimais, tikrai vadintinos senais var
dais. Prūsų Lietuva juk turi visus miestų 
pavadinimus grynai lietuviškus, kokiais 
Kauno sritis negali pasigirti. Kad masko
liai pakeitė Marijampolės pavadinimą į 
Kapsuką, sakyčiau, nieko čia nepaprasto. 
Kapsukas vis lietuviškesnis už visai sveti 
mą Marijampolę. O mažoj, veik vien Kau
no apylinkėj pavadinimų, kurie baigiasi 
-pole, buvo 130, be Vilniaus, Suvalkų, Gar
dino ir Prūsijos. Tai tikrai didelis svetimy 
bių skaičius. Bet tai tik mažmena. Juk iš 
visų 21,102 surašytų Lietuvos vietovar
džių 4,811 nelietuviškų. Ir tai, kaip sakiau, 
vien Kauno buvusioj gubernijoj.

Lietuva nepriklausomybės metais neat 
lietuvino net tokių vardų, kaip: Kalvari
jos, Šiauliai, Zarasai, Joniškis, Rozalimas, 
Freda, Hutą, Efrimovka, Halampolė, Defe 
rencija, Adolfinos, Fabijono, Fedoro, Fe
likso, Florencijos, Franciško ir kt.

Grynlietuvis, gerbiąs viską, kas lietuviš 
ka, ypač kas grynlietuviška, kas primena 
Lietuvos žiląją, garbingąją senovę, negali 
ramiai žiūrėti į svetimus pavadinimus, ar 
jie slaviški, ar žydiški, ar dar kitokie. To
dėl jei kas pakeistų Kalvarijas į Ariman
tus, Liudvikus į Brutėnus, Marijonus į Či 
rulius, Nikolajus į Dainotus, Onas į Erd-

tuvių tautai realiai padėti. Tuo tarpu ne 
karo žygiu, bet vienu vieninteliu bombone 
šių. Prašykime paaukoti emigracinei Lie
tuvai bombonešį, modernų, gerą. Dabar 
tokio įtaiso mums nereikia. Tai tegul bom 
bonešio išlaidas pakeičia doleriais. Geras 
bombonešis kainuoja apie 30 milijonų do
lerių. Lai tuos trisdešimt milijonų dolerių 
kasmet skiria lietuvių tautai. Iki bus at
gauta Nepriklausomybė, tuo į pinigus pa
verstu bombonešiu naudosis lietuvių va
dovybė JAV-se.

Prašymas visai nedidutis: vienas bombo 
nešis visai lietuvių tautai. Taikos bombo
nešis.

Mūsų veiksniai: prašykite! Belskite Į 
duris, ir jos bus atidarytos. Duokite pro
gos amerikiečiams įrodyti savo gerumą 
lietuvių tautai, jų pagyros žodžių teisin
gumą, sudarykime progą jiems įrodyti lie 
tuviškų reikalų supratimą.

Jei pinigai milijonų milijonais dolerių 
metami j pelkes, į džiungles, į laukines 
burnas, į komunistų nasrus, į neapykanta 
degančių minias, kodėl kasmet bent po 
vieną taikos bombonešį negalėtų dovanoti 
savo tikriesiems, savo geriausiems drau
gams, kaip jie vadina! Tiems garbingie
siems lietuviams.

Gavus taikos bombonešį, prisistatys 
daug mechanikų, šoferių, ne tik lakūnų. 
Ir eilė keleivių, krikštyniškam pasiskrai
dymui su TAIKOS LITUANICA.

Eilės tvarka turėčiau nr. 1. Kaip su ki
tais tvarkysitės jūs, gerbiamieji vairuoto
jai, ne mano reikalas. Aš tik pageidauju, 
prašau, kad TAIKOS LITUANICA nepa
mirštų lietuviškų filmų reikalų. Lietuviš
kų filmų reikalams iš busimojo taikos 
bombonešio prašau dvidešimt procentų. 
Prireikus pateikčiau veikimo planą.

Už Lietuvos-Jungtinių Amerikos Vals
tybių draugystę kelsime šampano taurę. 
Tegyvuoja būsimoji TAIKOS LITUA
NICA!

Po medžioklės laimikis padalijamas gy
ventojams. O paskui prasideda iškilmės 
sėkmingos medžioklės garbei. Iki išnaktų 
skamba senovinės dainos apie delfinus. 
Ilgose, keleto šimtų eilučių sagose farerie
čiai apdainuoja laimingiausius medžio
tojus.

ŽEMĖS DREBĖJIMO PRANAŠAI
Japonijoje veisiamos žuvelės, kurios lai 

komos žemės drebėjimo pranašais. Tvirti
nama, kad keletą valandų prieš žemės dre 
bėjimą šios žuvelės akvariume pradeda 
blaškytis, tuo įspėdamos apie artėjantį 
pavojų.

MUZIKALUS VIRDULYS
Stokholmo parduotuvėse pasirodė įdo

mi prekė— muzikalus virdulys. Vandens 
virimą lydi ne švilpesys, o naujausio šo
kio melodija. Groja į virdulio „nosį“ įdė
tas muzikinis patronas, kuris gali kartoti 
melodiją apie šimtą kartų. Po to patroną 
reikia keisti.

vilius, Paulinas į Gaudemundas, Rozalijas 
į Igaudus, Steponus į Jauskaldžius, Šiau
lius į Saulę, Šiaulėnus į Saulėnus, Tere
ses į Kukavaičius, Urbonus į Liutaurus, 
Vladislavus į Mestvinus, Zofijas į Nakto- 
žides ar kiek į kitokius Atrimpus, Bangpu 
čius, Čeroklius, Drebkūlius, Ežgulius, Gyv 
leidžius, Ykštaltes, Jores, Kalnaverčius, 
Lituvarius, Mildaragius, Naudžius, Opš
rus, Perūnus, Raguvas, Seitonis, Taršku- 
lius, Užsparas, Vaidievučius, Žeminius ar 
dar kitokius, kad tik lietuviškus, ypač iš 
garbingos senovės, — kiekvienam sąmo
ningam lietuviui šimteriopai jie būtų ma
lonesni, mielesni, brangesni, nes savi, lie
tuviški, o ne kokie Andrionikiai, Baltriū- 
nai, Ciprijoniškiai, Česlaviškiai, Daniliš- 
kiai, Elizavas, Florencija, Gasparaičiai, 
Henrikai, Ignaciškiai, Joniškis, Kazimie
raičiai, Laurinaičiai, Marceliškiai, Natališ 
kiai, Onuškis, Petrašūnai, Rozalimas, Si- 
mošaičiai, Urbonaičiai, Vasiliškis, Zebe- 
liškiai ir kt.

Sutinku su Lozoraičiu, kad į Lietuvą 
įvestus svetimus maskolių pavadinimus 
lietuvint reikštų juos pasisavint, kaip sa
vus, kaip kad buvo volostis, učiliščius, sta 
rosta, staršina, sūdąs, miravas ir šimtai ki 
tokių maskolybių.

An is Rūkas

Mielas Redaktoriau,
užtikau laikraštyje žinią, kad JAV-bėse 

jau prieš keletą metų mirėkun. V. Zajanč
kauskas, tas malonusis senukas, kurio lite 
ratūros vadovėliu savo metu yra tekę nau
dotis ir su kuriuo bent porą kartų yra tekę 
susitikti.

Ta žinia man iškėlė klausimą: o kur gi 
bus dingęs Dantės „Dieviškosios komedi
jos“ vertimas, kurį paruošė V. Zajančkaus 
kas? Ar jis iš viso buvo kartu su vertėju 
patekęs į užsienius, ar liko Lietuvoje?

Lietuvoje, kaip žinia, savo metu buvo iš
leistas šio veikalo eiliuotas Narj ausko ver
timas. Zajančkauskas vertė proza. Kadan
gi eiliuotinis vertimas retai kam nusise
ka gerai atlikti, tai Zajančkausko prozinis 
Dantė galėjo įsigyti populiarumo.

Tačiau kur tas vertimas yra?
—0—

Labai būtų gaila, jei šis praeitas litera
tūros vakaras Londone būtų tikrai pasku
tinis, kaip tu sakai. Bet iš tiesų kam čia be 
reikalo burną aušinti, jei net inteligenti
jos nemaža dalis tokiom progom sėdi sau 
šiltam kambaryje ir skaito „News of the 
World“ ar kitokius panašius šedevrus? Ki
taip sakant, literatūrinasi, ieško dvasinio 
peno po skanių pietų, bet ne ten, kur jo 
reikėtų ieškoti.

Tačiau aš nebūčiau toks rūstus visiems. 
Jei yra bent vienas dar nepasileidęs žmo
gus, tai nereikėtų gal sunaikinti Sodomos, 
nes kur gi jis pasidės? Dėl to sakyčiau, 
kad ir literatūros vakarų tradicijos gal ne
reikėtų visiškai panaikinti. Gal tik iš vie
šumos galima būtų perkelti juos į pogrin
dį. Jei dabar skelbiama po keletą kartų ir 
susirenka mažas būrelis, tai kokia gi iš tie
sų prasmė šūkauti dykumoje? Iš to būre
lio, sakykim, geras trečdalis yra atsitikti
niai klausytojai, o kiti du trečdaliai pri
siekusių, kuriems miela ir įdomu viskas, 
kas lietuvių pozityvaus daroma ar kuria-
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ANGLIŠKOMIS TEMOMIS
Nors vieną kartą metuose reikia parašy 

ti nostalgišką laišką apie senus, gerus lai
kus, apie nuotaikas juos prisiminus, apie 
Angliją.

Lapkričio mėn. iš Anglijos atvykusieji 
čikagiečiai turėjo savo tradicinį balių. Šį 
kartą nusamdė vieną populiariausių Čika
gos salių — Balio Pakšto. Ne tiek ta salė 
kuo pranašesnė, bet visus vilioja Pakšto 
vadovaujamas orkestras, grojąs tradicines 
jaunystės melodijas apie mėnulį, apie ro
žes, paskutinį sekmadienį... Ta salė jau ir 
brangesnė ir užsisakyti reikia bent prieš 
pusmetį. Rūpinosi vargšas Rožanskas, ar 
pavyks, ar neteks iš savo kišenės primokė 
ti, ar susirinks anglikonai? Jis, matote, 
mūsų klubo kasos ir finansų valdytojas. 
Šį kartą ir mūsų ponios, kurios anglišku 
papratimu seniau pačios maistą gaminda
vo, sustreikavo, matyt, išlepo Amerikoje. 
Sako: nebevargsime ir nevirsime nieko, 
samdykite šeimininkę. Taigi, dar daugiau 
rūpesčio iždininkui, visai vargšelis praži
lo dar jaunas būdamas. O kai Čikagos laik 
raščiai pradėjo skelbti, kad tą pačią dieną 
dar dvi organizacijos ruošia savo vakarus, 
tai jau ir drąsesnieji rengimo komitetinin 
kai susirūpino, ar bus pakankamai svečių.

Po visų rūpesčių, po vargų galima su 
pasitenkinimu pasakyti, kad vakaras pasi 
sekė netikėtai gerai. Salė buvo pilna žmo
nių, o į pabaigą keliolika dar atvažiavo iš 
mūsų konkurentų parengimų, sakydami, 
kad ten visai tuščia, vos keliolika žmonių 
tėra. Taigi čikagiškės organizacijos pri
ėmė dėmesin šitokią konkurencinę galią, 
kaip anglikonų klubas.

Svečių tarpe ir vėl turėjome buvusį Lon 
dono kleboną Matulaitį, taip pat apsilankė 
Londonan paskirtas, dar ten nebuvėlis, 
kun. Budzeika. Britanijos Generalinio 
Konsulato prekybos attache Mr. Harry D. 
Hall ne tiktai buvo atvykęs, bet ir trumpą 
žodelį tarė, sveikindamas savo buvusius 
„tautiečius“. Jo žmona yra Birutė Naujo
kaitė. Visų dalyvių ir svečių nė neišvardy 
si. Buvo jų iš Škotijos ir Anglijos, jaunų 
ir senų, viso apie 300 žmonių, kaip gerame 
jūsų suvažiavime. Gečas iš Wolverhamp- 
tono, vos dvi dienos kaip Amerikoje, į ba
lių tiesiog iš laivo atskubėjo. Programoje 
turėjome trumpą mūsų pirmininko Balio 
Brazdžionio žodį, toliau trumpai jumoro 
pabarstė aktorius Stasys Pilka, na, ir mū
šų Linksmieji Broliai: Kiburas, Matulevi
čius ir Polikauskas. Loterijos fantų tarpe 
buvo nemažas Antano Petrikonio paveiks
las, radio aparatas ir... bonka.

Pelno turėta apie trys šimtai dolerių. 
Čia, va, ir prasideda nemalonumai. Komi
tetas ilgai turėjo ginčytis, kaip ir kam 
tuos pinigus padalyti. Čia pasireiškė visiš 
kas nuomonių skirtumas. Amerikoje pagy 
venę, ir mes išmokome politikuoti. Vienas 
siūlo kur ten kokioms misijoms, kitas 
gvoltu rėkia, kad nereikia, tegu davatkos

((
ma. Jie nori būti lietuviškai gyvi, dėl to 
jei kas turi ką nors nauja, mielai pasida
lys su jais be viešo rėkavimo: ateikite, pa
siklausykite, štai mes irgi šį tą padarėme!

Tie gyvieji gali susirinkti šeimyniškai, 
privačiai ir panorėję pasiklausyti net ir li
teratūros dalykų. Taigi mano siūlomasis 
pogrindis ir turi tą uždarumo prasmę, klu
binį pobūdį. Kas turi palinkimo pasiklau
syti — prašom, tokią ir tokią valandą, ten 
ir ten bus kas nors skaitoma. Atvažiuos 
kuris rašytojas iš toliau — bus galima pa
prašyti jį, kad pasidalytų savo kūrybiniais 
laimėjimais su tais, kurie domisi.

O kas nesidomi, argi priversi?

Dr, J. Deveikė teikėsi parašyti, kaip rei
kėtų tvarkyti gaunamuosius laiškus ir ku
rie jų galėtų būti ko verti.

Aš, žinoma, galėčiau paklausyti jos pa
tarimo ir įsitaisyti specialaus laiškams po
pieriaus, jeigu manyčiau, kad kas nors iš 
manęs gautuosius laiškus garbingai dėlios 
į didelius vokus ir bent šimtą metų saugos. 
Deja, nujaučiu, kad gavėjai tuos mano laiš 
kus perskaito, suglamžo ir išmeta. Tai var 
gu man apsimokėtų užsisakinėti dar spe
cialų laiškinį popierių. O kai taip, tai ir ra 
šau laiškus ant bet kurios švarios popie
riaus skiautės, kuri pakliūva po ranka.

Bet vieno dalyko kitų laiškuose ir aš ne 
kartą pasigendu. Būtent, siuntėjo adreso. 
Žiūrėk, gauni laišką, reikėtų skubiai atsa
kyti, nes reikalas svarbus ir skubus. O čia 
— capt, capt, bet nėra adreso. Laiško ra
šymą turi atidėti į šalį. Kai bus laisvesnio 
laiko, tai paieškosi adreso ir atsakysi. Ro
dos, kažkada tam žmogui buvo rašyta, tai 
adresas kažkur turėtų būti. Tačiau kur gi 
jis, kur ieškoti?

Dėl to laiškuose visi rašykime adresą 
net ir tais atvejais, kai tie laiškai rašomi 
bet kokiame popieriuje.

Tavo Jonas

duoda. Sumanymas yra įstoti nariu į Lie
tuvių Fondą, bet ir šitokiam sumanymui 
atsiranda „veto“. Sutarta duoti 25 dol. 
BALF-ui ir 25 dol. Vasario 16-tos Gimna
zijai. Kitus pinigus laikyti banke, kol su
sitarsime.

Anglijoje gyvenusių klubo valdybą su
daro: pirmininkas — B. Brazdžionis, sek
retorius — A. Pužauskas, iždininkas — K. 
Rožanskas, nariai: B. Paliulis, S. Matu’.evi 
čius, J. Kiburas, V. Polikauskas, na, ir. ži
noma, mūsų žmonos.

Tęsiant toliau apie buvusius Anglijos 
lietuvius, jūsų, mieli skaitytojai, priete- 
liūs, prisimena šiandien matyta nuotrauka 
„Drauge“. Šių metų „Draugo“ literatūros 
premiją paaukojo ir premijuotiną knygą 
rinko kanadiečiai iš Toronto. Žiūrėk, ir 
čia seniai nematytų angliškų veidų. Rin
kėjų komisijoje, ve, J. Matulionis ir A. 
Gurevičius, buvę garsūs Coventry apygar
dos šulai. Tarp kitko, šiemetinė premija 
teko Vaciui Kavaliūnui iš Klyvelando už 
romaną „Kalnų giesmė“. Kanadoje gyve
na ir žymus tautininkų veikėjas, vienas 
„Dirvos“ redakcinės kolegijos narių — P. 
Bastys, su kuriuo teko gyventi dar žemės 
ūkio laikais netoli Sleafordo.

Čikagoje gražiai visuomeninį darbą dir 
ba buvęs Londono veikėjas A. Kaulėnas, 
vyriausiasis „Laisvosios Lietuvos“ redak
torius. Lietuvos Atgimimo Sąjūd’s, kaip 
girdėjote, pakeitė savo liniją. Jis jau pasi
traukė iš L Nepriklausomybės Talkos ir 
rodo ženklų, kad artėja prie senųjų mūsiš 
kių politinių grupių.

Nenukrypstant per daug nuo temos, 
būtų gražu, jei tarp Anglijos organizacijų 
ir čia Čikagoje esančio klubo galėtume už-

(N ūkei ta į 4 psl.)

JAU LAIKAS

užsisakyti 1963 metams pasaulio lietuvių 
spaudą per spaudos platintoją „Dainorą“.

Adresas: 14, PRIORY RD., KEW, Surrey.
Telefonas: RIC 6377.

KNYGOS:
Enskaitis — Audra eina — 0.7.4.
Sagatas — Plauk, mano laiveli, eil. — 

0.14.8.
Baronas — Užgesęs sniegas — 0.18.6.
švaistas — Žiobriai plaukia — 0.18.6.
Bielinis — Dienojant — 1.16.8.
Bielinis — 1905 metai — 2.3.0.
Ramonas — Crosses — 1.9.4.
Šapoka —Lithuania through the Ages— 

1.5.8.
Mingėla — Kun. A. Miluko monografija 

— 2.3.0.
Pranckūnas —Riedmenys rieda pergalei
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Europos lietuvių kronikų CASTELNUOVO LIETUVIUKAI
LIETUVIŠKOS ĮSTAIGOS ĮVAIRUMĖLIAI

Tiems, kurie skaitys šias eilutes
norime priminti, kad šiuo metu jau yra 
1963 metai. Vadinas, pats padoriausias ir 
tikriausias laikas susimokėti „Europos Lie 
tuvio“ prenumeratą, nes laikraštis eina ir 
turi eiti. O kad jis eitų, būtinai reikia pi
nigų.

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo 

menės Krašto Valdyba rengia lietuviškai 
Londono bendruomenei minėjimą vasario 
17 d. (sekmadieni) Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo (Parapijos Sa
lės) patalpose — 345a, Victoria Park 
Road, E. 9.

Akademinio minėjimo pradžia 7 vai. va
karo.

SPAUDOS BALIAUS PATRAUKLUMAI
Kai mes rašome šias eilutes, spaudos 

antis dar gyva tebekvaksi. Bet atsiprašy
dami turime pasakyti, kad Spaudos Baliu 
je loterijos metu ji bus jau iškepta ir lo
terijos būdu išeis į žmones.

Šalia jos bus paleistas i apyvartą didžiu 
lis pilvotas vyno butelys.

Loterijoje dar numatoma ir kitokių įdo
mybių ir netikėtumų, kuriuos minėsime 
ne vienus metus.

Be to, visi turės progos apžiūrėti M. Ba
ras paveikslų parodą. Bus ir knygų pa
roda.

Be kita ko, turime pasakyti, kad į Spau 
dos Balių kvietimai nebuvo išsiuntinėti 
niekam. Ateikite visi, kurie jaučiatės, kad 
tas vakaras turi būti doras ir išeiginis.

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami daugiausia už kalen

dorių, aukų yra pridėję šie tautiečiai: K. 
Rožanskas 1.70 dol., A. Virkutis 1 dol., J. 
Sragurskis 7 DM,, VI. Šlaitas 6 šil.; po 4 šil, 
A. Kedykas, P. Voveris, B. Capas, V. Kriau 
čiūnas, K. Savonis, K. Rūsys, K. Norkus, 
A. Urbonienė ir J. Sniupas; 2 šil. P. Pupa- 
laikis.

CENTRINIO SKYRIAUS PRANEŠIMAS
DBLS Centrinio Skyriaus atstovų i 

DBLS visuotinį suvažiavimą, Centrinio 
Skyriaus Valdybos narių ir Revizijos ko
misijos narių rinkimai, kaip ir kasmet, 
bus pravesti korespondentiniu būdu.

Centrinio Skyriaus Valdyba laukia iš vi 
sų Skyriaus narių siūlymų kandidatų į mi 
nėtuosius C. Sk. organus.

Kandidatų vardus ir pavardes su jų raš 
tiškais sutikimais būti renkamais prašo
ma prisiųsti C. Sk. Valdybai iki 1963 m. 
sausio 31 d. šiuo adresu:

1, Ladbroke Gardens, London, W. 11.
Centrinio Sk. Valdyba.

AMERIKA IR SODYBA
Vienas Amerikon išvykęs lietuvis rašo: 

„Kad mes Amerikoje turėtume tokią Sody 
bą kaip Anglijos lietuviai, tai tikrai būtų 
kur vykti atostogų“. O mes čia turime ir 
nesinaudojame. Bet šiais metais tikrai pa
sinaudosime. Norint užsakyti kambarius 
ar gauti smulkesnių informacijų, rašyti: 
Headley Park, Holiday Residence, Bordon, 
Hants (Tel. Bordon 10).

BRADFORDAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI BRADFORDE

Vasario 16 d., 6 vai., Bradfordo lietuvių 
Vyties Klubo salėje, 5, Oak vilias, rengia
ma Laisvos Nepriklausomos Lietuvos pa
skelbimo minėjimas.

Programoje J. Micutos paskaita ir kita.

MANCHESTERIS
MANCHESTERIO PADANGĖJE

Šioje apylinkėje įsivyravo gražus papro 
tys kasmet N. Metus pradėti Kalėdų Eglu 
tės parengimu, skirtu mažiesiems.

Šiais metais Eglutė apylinkės lietuvių 
vaikučiams buvo surengta sausio 12 d.

Auklėjimo įstaigos turi reikštis įvairu
mu. Jaunimas nemėgsta nuobodžios ap
linkos.

Ir iš tikrųjų jaunimas čia nė nepajunta, 
kaip bėga dienos, savaitės ir mėnesiai ir 
vienų metų atostogos jungiasi su kitų.

O lietuviškoj Castelnuovo Don Bosco 
įstaigoj įvairumo net daugiau: mat, čia 
daugiau ir įstaigos gyvenimą paįvairinan
čių progų pasitaiko.

Nekalbam jau, kad jaunimas, praleidęs 
visą mėnesį atostogų kalnuose, prieš grįž
damas pas tėvelius, turėjo retą progą 
rugpiūčio 3-7 d.d. dalyvauti tarptautinia
me tremtinių Kongrese Romoje.

Spaudoj savo metu buvo skelbta plati ir 
įvairi tiek bendroji, tiek grynai lietuviško 
ji to Kongreso programa. O visur reikėjo 
būti ir pribūti, daug kur ir aktyviai daly
vauti. Taigi, tik skubinkis! O savo ruožtu 
buvo noro šį tą pamatyti bei aplankyti...

Grįžus ir dieną kitą pailsėjus, ir vėl ke
lionėn! Šį kartą atostogų pas tėvelius.

Ir, štai, rugsėjo pradžioj ar po pusės, 
grupėmis, tas pats jaunimas — bet tarp 
jau pažįstamų ir naujų veidų matyti — 
grįžo įstaigon. Pirmajai grupei net antru 
sykiu kalnais teko pasidžiaugti, kaip tik 
tuo metu, kada lazdynai pilni riešutų, 
aukštumose prisirpusios mėlynės, pašlai
tėse viliojamai kvepia žemuogės, o slėniuo 
se raudonuoja obuoliai. Net nebežinai, ką 
ir pasirinkti...

Gal ir nevisai malonus, bet neišvengia
mas įvairumas ir šis: pataisas turintieji 
turi prisėsti ir, savo mokytojų padedami, 
pasiruošti pataisų egzaminams. Nieko ne
padarysi: reikia grįžti į gyvenimo realy
bę, nors ir nelabai ji miela. O tikrai ne
miela, gal net pikta darosi sėstis prie kny
gos, kai matai draugus linksmai sau išei
nančius pasivaikščioti į prinokusių vynuo 
gių palaukes, kur tikriausiai bus pavai
šinti smulkių įstaigos geradarių...

Praėjo egzaminai, išryškėjo klasės, pra
sidėjo nauji mokslo metai. Ir prasidėjo dva 
sinio pasiruošimo tridieniu.

Iš pradžių jau atpratusiam kiek sun
kiau prisiversti prie knygos. Bet po trupu
tį įeinama į mokslo aplinką. Pamažu pra
deda net patikti. Mokytojai, žinodami jau
nimo palinkimą į nuosavą iniciatyvą, net 
ir sausesnes pamokas stengiasi kuo akty
viau pravesti.

galiau ir saleziečių įstaigose ypač iškil
mingai švenčiama švč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventė su pilna įstai
goj veikiančių religinių bei tautinių orga
nizacijų veikla. • Negalima užmiršti, kad 
kaip tik 1841 m. gruodžio 8 d. šv. Jonas 
Bosco buvo pradėjęs savo veikimą su ap
leistu 15 metų berniuku Bartolomeo Gare- 
lli. Tad teisingai toji data laikoma viso 
saleziečių veikimo gimimo diena.

Liturginis devyndienis su pritaikytais 
pamokslėliais paruošia jaunimą gal la
biausiai laukiamai trigubai šventei: Kū- 
čioms, Kalėdoms ir Naujiems Metams.

Kas bent kiek pažįsta įstaigos gyvenimą 
ir dvasią, žino, jog ypač šia proga šeimy
niškumas tarp auklėtinių ir auklėtojų yra 
tiesiog šimtaprocentinis. Visi bendrai, prie 
vieno stalo, dalijasi ta pačia Kūčių plotke- 
le, vaišinasi tais pačiais valgiais, gieda tas 
pačias kalėdines giesmes. Kaip jau kitais 
metais, taip ir šiemet Kūčių vakarienei 
pradėti, o kartu ir perduoti savo ir Centro 
Vyresniųjų sveikinimų buvo atvykęs įstai 
goj visad mielas svečias kun. Inspektorius. 
Atsisveikindamas ir kitur išskubėdamas 
jautė reikalą prisipažinti, jog šis gražus 
lietuviškos įstaigos Kūčių vakarienės pa
protys kas kartą jį iki ašarų sujaudina.

Trumpai suminėtos šventės ir progos — 
tai tik dalis įstaigos gyvenimo įvairumų. 
Nemaža kitų galimybių turi įstaiga ką nors 
naujo įnešti auklėtinių gyveniman. Taip, 
jaunimui pritaikytos dažnos televizijos 
programos, įstaigos turimu nuosavu kino 
aparatu ar parapijos kino salėj karts nuo 
karto rodomos parinktos kino filmos. O 
kur kas savaitę ruošiami pasivaikščioji
mai į apylinkės kalvutes, bažnytkaimius ir 
pilis, kur, ypač rudenį, vynuogiavimai ir 
obuoliavimai, o pavasarį vyšniavimai?

Reikia pridėti dar ne taip retas įvairias 
išvykas, kai jaunimui tenka atstovauti ne 
tik lietuviškai įstaigai, bet dar ir viso pa
saulio lietuviškajam jaunimui vietiniuose, 
italų tautiniuose ir net tarptautiniuose 
parengimuose, pasirodymuose ar minėji
muose. Tada prie asmeninio džiaugsmo pri 
sideda dar ir visos mūsų tautos bei jos šie 
kių garsinimas.

Castelnuovo Don Bosco, Italija

BUVUSIO ĮSTAIGOS AUKLĖTINIO 
KUN. ALFONSO BABONO 

PRIMICIJOS
Sausio 5 d. įstaigai bus istorinė. Tai pir 

mojo jos buvusių auklėtinių, pasiekusių 
kunigystę, kun. Alfonso Babono Primicijų 
diena.

Alfonsas Babonas buvo atvykęs įstaigon 
jau subrendęs jaunuolis 1953 m. pavasarį 
iš Anglijos. Išbuvo daugiau kaip dvejus 
metus, per tą laiką įstengdamas pasiruoš
ti, kad galėtų būti priimtas į Romos šv. 
Kazimiero Kunigų Kolegiją seminarijos 
studijoms. Prieš pat Kalėdas, kartu su ki
tais dviem draugais, buvo įšventintas į ku 
nigus garsiojo Laterano Bazilikoje.

Jis priėmė labdaringos vokiečių draugi
jos pakvietimą oficialiąsias Primicijas lai 
kyti Muenchene.

Palydėtas Kunigų Kolegijos dvasios tė
vo kun. V. Balčiūno ir kun. K. Dobrovols
kio, buvo įstaigos sutiktas visu širdingu
mu. Specialiai tai progai buvo iš Romos at 
vykęs ir anų laikų įstaigos direktorius 
kun. J. Zeliauskas.

Iškilmingose Primicijų Mišiose, kuriose 
asistavo Direktorius kun. St. Petraitis, 
auklėtinių choras, katekistui kun. St. Ši
leikai diriguojant ir prefektui kun. K. Bu- 
davičiui vargonaujant, išpildė melodingas 
„Bernelių Mišias“. Širdingu džiaugsmu 
persunktą pamokslą pasakė svetys iš Ro
mos, kun. prof. J. Zeliauskas. Diakonu pa
tarnavo SB redaktorius kun. Pr. Gavėnas, 
o subdiakonu — buvęs Primicijanto moks
lo draugas kl. M. Burba, taipgi jau arti 
kunigystės.

Sekė vaišinga ir pilna šeimos šilimos 
agapė ir Primicijanto pagerbimui jauni
mo surengta akademija su įstaigos orkest 
ro pasirodymais, dainomis, sveikinimais ir 
kalbomis. Be paties įstaigos Direktoriaus 
kalbėjo šv. Kazimiero Kunigų Kolegijos 
dvasios tėvas kun. Dr. V. Balčiūnas, buvęs 
įstaigos direktorius kun. J. Zeliauskas ir 
Primicijanto mokslo draugas kl. M. Burba. 
Jaunimo vardu sveikino mokinys Alfredas 
Bružaitis.

Akademija baigėsi visiems kartu sugie- 
dant „Ilgiausių Metų“, tuo tarpu kai Pri- 
micijantas reiškėsi jaunimo niekuomet ne 
užgaunančiu gestu — dosnia sauja dalino 
jaunimo visuomet laukiamus saldainius.

Koresp.
Kviečiame visus lietuvius minėjime da

lyvauti.
DBLS Bradfordo sk. valdyba

KLUBO SUSIRINKIMAS
Vyties klubo narių susirinkimas sausio 

20 d. dėl blogo oro ir susisiekimo neįvyko.
Pakartotinai šaukiamas klubo narių

SUSIRINKIMAS 
vasario 10 d. (sekmadienį), 3 vai. p.p. 
Nesusidarius kvorumui minėtą vai., susi
rinkimas įvyks viena valanda vėliau.

Vyties Klubo Valdyba

STALO TENISO TURNYRAS
Vyties klubo valdyba sausio 6 d. surengė 

ir pravedė stalo teniso turnyrą. Turnyre 
dalyvavo: Sergalis J., Peleckis, Puleikis 
J„ Puleikis S., Vaicekauskas, Zdanavičius, 
Peleckienė, Dičpetris H., Urmą, Muraus
kas, Miciuta ir Sergalis A.

I vietą ir čempiono vardą išsikovojo, vi
sas partijas laimėjęs, Henrikas Dičpetris, 
II v. — Antanas Sergalis ir III v. — J. 
Sergalis.

Pirmąsias tris vietas laimėjusiems Klu
bo valdyba įteikė pinigines dovanėles.

Manchesterio Liet. Koordinacinio K-to 
vardu Liet. Soc. Klubo salėje. Programą 
pravedė Liet. Mokyklos vedėjas mokyt. 
Padvoiskis, o išpildė mokiniai, „Maironio“ 
ir „Živilės“ d-vių skautai, o taip pat ir pa
vieniai vaikučiai deklamacijomis, daino
mis ir šokiais.

Didžiausią džiaugsmą vaikučiams šutei 
kė atvykęs Kalėdų Senelis su dovanų mai
šais. Šiemet jis apdovanojo ne tik vaiku
čius, bet motutes ir tėvelius. Kalėdų Se
nelį pavaizdavo A. Kuzmickas, kuris jau 7 
metai iš eilės nemaža laiko paaukoja šiai 
rolei ir nuoširdžiai ją atlieka.

Po to sekė vaikučiams ir tėveliams arba 
tėlė su užkandžiais, kurių paruošimu rū
pinosi Pilkauskienė, Verbickienė ir Zebe- 
lienė.

Beveik visas Eglutės parengimo išlaidas 
padengė Liet. Soc. Klubas. Viso dalyvavo 
70 vaikučių, o, įskaitant tėvelius ir pavie
nius atsilankiusius, bendras dalyvių skai
čius siekė per 100.

Pilkių Ainis
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BE GIMTO MEDŽIO

Pirmoji tradicinė saleziečių įstaigos 
mokslo metų pramoga — vadinamasis 
„kaštonų“ pasivaikščiojimas. Aišku, kaš
tonai čia tik proga, tik vardas. Iš tikrųjų 
norima susipažinti ar dar kartą ir geriau 
pažinti apylinkės istorines ar meno įžymy 
bes, tyru kalvučių oru pakvėpuoti, vyres
niųjų ar draugų tarpe linksmai gerą pus
dienį praleisti.

Rugsėjo 8 d., suprantama, praeis tautos 
šventės ženkle. Bet kaip tik tą dieną įstai 
gos Direktorius švenčia savo 30 salezietiš- 
ko gyvenimo metų sukaktį. Ta proga su
organizuotas jaukus buvusių jo noviciato 
draugų ir ano metų vyresniųjų pobūvis, ku 
riame ir mūsų jaunimas turi progos pasi
reikšti. O spalio 28 d. tam pačiam kun. 
Direktoriui sukanka 50 metų amžiaus. Ir 
tai gera proga jaunimo širdžiai atsiverti, 
geros valios pasiryžimams dar tvirčiau už
fiksuoti.

Seka visa eilė religinių švenčių, kiek
viena su savo skirtingu atspalviu bei nuo
taika: Kristaus Karaliaus šventė, Visų 
Šventųjų šventė ir tuoj pat Vėlinės, šv. Ce
cilijos, muzikų globėjos, šventė. Štai pa-

.............. milini.....n..... i............ ........................ iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii.......nu..... n.......m........ linui...... .

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomi: 1. VISOCKIS Vladas-Bro- 

nius su dukromis Erika ir Saulute.
2. AIŽINAS Kazys.
Jie patys, ar kas apie juos žino, malo

niai prašomi atsiliepti adresu: Lithuanian. 
Legation, 17 Essex Villas, London, W.8.

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausią 
pelną, jei jas Investuosite 1

BALTIC SAVINGS
&

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

Nida atspausdino ir knygrišykla jau įri
šo DBLS leidžiamąjį Vlado Šlaito naują 
eilėraščių rinkinį „Be gimto medžio“.

Rinkinio kaina D. Britanijoje ir kituo
se Europos kraštuose 5 šilingai.

Gaunama parašius DBLS ir Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovei 1 Ladbroke Gar
dens, London, W. 11.
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GARSINIMAS
DĖMESIO ANGLIJOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie

tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas švento Rašto, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
Ill., U.S.A.

TOLIMOJI AMERIKA

(Atkelta iš 3 psl.)
megzti tvirtesnį ryšį. Žinau, nelengva žmo 
nes prikalbinti leisti kietai uždirbtą pini
gėlį už Nidos knygas ar „Europos Lietu
vį“. Kiek kartų bandžiau šiuo klausimu 
prasitarti, vis pastebėdavau opoziciją. Rei 
kia pasakyti, kad paskutiniu metu atvyks
tančių iš Anglijos Čikagon žmonių nuotai 
kos yra gan karčios ir nusivylimu kvepian 
čios. Kas dėl to kaltas — nežinau, tik atsi 
menu, kad kai anksčiau mes važiavome, 
tai palikome Angliją su gerais prisimini
mais. Gal tas nusivylimas yra dėl to, kad 
po tiek metų darbo ir kūrimo Anglijos lie 
tuviškų išteklių ir pamatų statymo galop 
paaiškėjo, kad pamatai nėra jau tokie tvir 
ti. Gal ir tas žmonių išbyrėjimas tokias 
karčias paliko nuosėdas. Tačiau kaip nors 
išnaudoti šitą mūsų gausų anglikonų būrį 
Čikagoje reikėtų. Gal vietoje jums ten aiš
kiau? Kuo ir kaip mes galėtume savo išti
kimybę DBL Sąjungai, ar parapijai, ar 
Lietuvių Namams įrodyti?

Visi pažįstami angliški pabėgėliai ku
riasi, kad ir nelengvai, vis dėlto viltingai. 
Tie, kurie mėgo tik anglišką alutį, čia jau 
škotišką tegeria, o kurie Anglijoje tingi
niauti ir sirguliuoti mėgdavo, šičia tik 
žvalgosi, kur kokių antvalandžių sugrieb
ti. Matote, ta perkamoji dolerio galia, tas 
žalias popiergalėlis stebuklus padaro. Visi 
skuba, bėga, rodos, kažin kur nubėgs, ka
žin ką prigyvens.

Taip ir baigsiu apie anglikonus, linkė
damas visiems geriausių metų iš Čikagos 
Anglijos Klubo.

VOKIETIJA
— Vokietis žurnalistas Erich Verg lan

kėsi Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuo
se, kalbėjo su vietos valdžios atstovais ir 
liaudimi. Savo įspūdžius yra paskelbęs di
džiausiame Vokietijos dienraštyje „Ham
burger Abendblatt“. Ten aprašomas ir lie
tuvių dabartinis gyvenimas. Ypač įdomūs 
yra pasisakymai apie Lietuvos sostinę 
Vilnių.

— Serga: Paškauskas, Kebelis, A.R. 
Bazilianskai-Borm, Štrausas, Lingė, Oria, 
Kaizerienė, Stasiūnienė, Norgėla, Endriu- 
kaitė, Maceika, Hoffmannienė, Lingys, 
Šmitas, Osilavičius, Sprogis, Spogis, Du- 
bauskaitė, Šredersienė, Išganaitienė, Išga- 
naitis, Zienius, Stonienė, Butkevičienė, Ru 
binas, Svipstienė, Mikšiūnas, Gicius, Fran 
cienė, Starkus, Karpavičius, Motuzienė. 
Janonis, Vasiliauskienė, Žvirblis, Rūgytė, 
Sandargas, Kaliavas, Grotas.

— Marijona Lingienė išvyksta poilsio 
į Bad Eilsen Sanatoriją.

— Jaunas inžinierius Bernardas Hof- 
fmanas su žmona turėjo Kalėdų II dieną 
sunkią auto avariją, kurioje abu rimtai 
nukentėjo.

— Artūras Mamaitis, kaunietis, turįs 
nuosavą svetainę Luebecke, Vorwerker- 
str. 103, ketina pasitraukti į „atsargą“, no
ri apsigyventi pas savo vaikus ir džiaugtis 
augančiais vaikaičiais.

— Pastatyti ir pašventinti gražūs pa
minklai kapinėse a.a. Juozui Dubauskui 
ir a.a. Antanui Černiauskui.

— „Caritas“ su visais savo „Eingliede- 
rungs-Berater“ persikėlė iš Hamburg 1, 
Gross Allee 41 į savo nuosavus namus: 
Hamburg-Altona, Eggerstedter Strasse 41, 
Caritas Haus. Ten dirba ir mūsų tautietė 
Jieva Banevičienė, kuri savo metu dirbo 
Muenchene BALFo Emigracijos Skyriuje.

— Susituokė Luebecke Heincas Ohde 
su Ona Jurkute. Tėvai iškėlė šaunias ves
tuves.

— Dailininkė Alina Gražienė atvyko 
neseniai iš Panevėžio. Apsigyveno pereina 
moję stovykloje.

— Berniukai išvyko į Italiją tęsti moks 
lo Tėvų Saleziečių vedamoje progimnazi
joje. Transportas išvyko sausio 17 d.

— Lebenstedto lietuviai labai gražiai 
surengė savo vaikams ir seneliams Kalė
dų Eglutę. Buvo apie 60 vaikų ir 15 sene
lių. Ta proga buvo pagiedota lietuviškų 
giesmių ir padainuota liaudies dainų. Vi
sam parengimui vadovavo Masiliūnas, 
Rupkalvis ir Kotkytė.

— Į Vasario 16-tos gimnaziją išvyko iš 
Hannoverio Marija Grigaliūnaitė ir iš 
Salzgitter-Wattenstedto Dzidra Tilmanytė.

— Hamburgo lietuviai surengė savo vai 
kučiams ir šiais metais jaukią Kalėdų Eg
lutę. L. Narkevičius padalijo vaikams do
vanėles, kurias paruošė seselės ir Ona

Straukaitė visuomenės pinigais. Vaikai 
prie Eglutės pasakė bent po vieną eilėraštį 
ir pagiedojo kelias kalėdines giesmes. 
Gaila, kad daugelis vaikų jau nebemoka 
lietuviškai, nors jų tėvai yra tikri lietu
viai. Izabelė Šeferytė kartu su visais daly
viais traukė sutartinę.

— Naujų Metų sutikimas buvo ant grei 
tųjų suorganizuotas gana vykusiai kelių 
asmenų. Jis sutraukė jaunimą pasišoki
mui — pasilinksminimui.

— „Baltikos“ Sporto Klubas — Ham- 
burg-Altona, Kaltenkirchener Strasse 4, 
turi 3 tinklinio rinktines:
I: Dita Herbstaitė, Kristina Paročkienė, 
Ertmė Klimkaitytė, Silvija Lemkienė, Te
resė Mainholdaitė, Marijona Possichaitė, 
Brigita šikšniūtė, Irma Silkaitytė, Valė 
Zabelytė, Kristina Zejewskyte.
II: Arvydas Lingė, Heincas Kikulis, Leo
nas Narkevičius, Paulius Polis, Reinhol- 
das Baziliauskas-Borm, Hugonas Zebelis, 
Imantas Beckers.
III: Artūras Kerpa, Jonas Laueris, Karo- 
lis-Heincas Ottas, Zigridas Paročka, Hein
cas Silkaitis, Karolis Heincas šiušelis, 
Verneris Traušys, Otonas Fabianas.

Abiejų vyrų rinktinėse turnyro metu 
rezerve žaidžia: Leonas Narkevičius, Ber
nardas Raudys, Artūras Cipulis ir kun. 
Šarka.

Iki vasario 21 d. šiais metais šios rinkti 
nės turės net 13 žaidynių su įvairiomis vo 
kiečių rinktinėmis.

Mūsų mergaitės laimėjo 3:0 prieš dvi 
komandas: S.V. Lohkamp ir C.V.J.M. pra
laimėjo 1:4 prieš Barmbeker Sport Verein.

Dita Herbstaitė ir Leonas Narkevičius 
dažnai teisėjauja tinklinio žaidynėse. Už 
tai dažnai jie yra svetimų rinktinių įverti 
narni ir klubų apmokami.
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