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Ryšium su VLIKo veiklos 10 metų su
kaktimi lietuvių spaudoje pagausėjo apie 
jį atsiliepimų. Tuo tarpu, kai vieni temato 
dažniausiai tik tai, kas jo veikloje yra nei
giama, praleisdami teigiamus faktus, kiti 
aiškiai pasisako už VLIKą kaip vyriau
siąjį Lietuvos išlaisvinimo organų. Elta 
VLIKo 10 m. sukaktį yra numačiusi atžy
mėti eite straipsnių. Pradžiai čia dedamos 
kai kurios būdingesnės pažiūros ir verti
nimai. *’

Lietuvių Fronto pirmininkas prof. J. Bra 
zaitis „Lietuvių Dienų" 1953 m. gruodžio 
thėn. numeryje dėl VLIKo taip pareiškė: 
„Lietuvių Frontas stovėjo ir tebestovi už 
vienų bendrų laisvinimo vadovybę. LF 
daug ir jėgų skyrė, kad tokia vadovybė 
Lietuvoje būtų sudaryta. Kai ji susidarė 
VLIKo vardu, LF pagrindines savo jėgas 
Skyrė per jį bendram darbui. Kai po eilės 
metų tas darbas virto nebeįmanomas ir kai 
pastangos VLIKo viduje padėtį atitiesti 1F" 
ko be vaisių, LF pasitraukė, norėdamas 
tuo faktu atkreipti VLIKą sudarančių gru
pių ir visuomenės dėmesį, kad jos paveik
tų VLIKų atsinaujinti iš vidaus. Dėl tų sų- 
lygų — pasitraukimo — paaiškinime vi
suomenei buvo pasakyta: „kad laisvinimo 
organas būtų atitiestas, jam reikia: a) as
meninės reformos — kad partijos ir kovos 
organizacijos į VLIKų siųstų visuomeni
niam darbui prityrusius ir pajėgius žmo
nes; b) politinės reformos — kad būtų at
statytas aiškus ir neabejotinas rezistencinis 
VLIKo charakteris ir kad VLIKo visa veik 
la eitų laisvinimo kovos, o ne atskirų blo
kų ar grupių interesų linkme; c) morali
nės reformos — kad būtų iššveistos viso
kios diskriminacijos, šmeižtai ir kad būtų 
atstatytas VLIKo narių tarpusavio pasiti
kėjimas ir solidarumas d) ekonominės — 
kad VLIKas konkrečiais ir regimais dar
bais pateisintų jam visuomenės sudedamas 
lėšas". Tai sąlygos, LF supratimu, VLIKui 
atsigauti ir sykiu sąlygos, kuriom LF būtų 
galėjęs šiokiom ar tokiom formom bendra
darbiauti. Tačiau Europos bičiulių konfe
rencija konstatavo, kad praėjusių metų ei
goje VLIKas dar labiau nuėjo sunykimo 
keliu ir praktiškai nustojo buvęs vadovau
jamuoju laisvinimo organu... 1944 m. 
VLIKui paskatinus likti krašte, kas gali, 
LF atstovas buvo vienintelis VLIKe, ku
ris pakluso tai direktyvai Juo pasekė ir LF 
karinės bei informacinės vadovybės žmo
nės. Jų likimas ten buvo toks, kaip ir dau
gelio laisvės kovotojų“.

Stp. Vykintas per „Laisvosios Lietuvos", 
skiltis Nr. 14-15 (1953. 12. 22) taip sam
protauja: ,-,1953 m. spalio 14 d. sukako 
10 metų nuo viešo politinio Lietuvos par
tijų ir kovos sąjūdžių pareiškimo. Tai, ro
dos, buvo VLIKo pareiga šią sukaktį at
žymėti. Deja, nei Eltoje, nej kur kitur spau 
doje šios svarbios sukakties minėjimo ne
pastebėjome. Gal būt VLIKui nemalonu, 
kad iš 7 pasirašiusių šį pareiškimą jau dvi 
lietuviškos srovės iškrito: Lietuvių Frontas 
ir nacionalistai. Tačiau kaip kam nemalo
nu būtų, vis tiek tai lieka vienas iš pirmų
jų ir svarbiausių pareiškimų kovoje dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės... VLIKo, ku
rį tada sudarė 7 grupės, 1944 m. Vasario 
16.d. deklaracijoje, be kitko, sakoma: 
„Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas stengsis pasiekti ko plačiausią visuo
menės konsolidaciją, šalins politinių gru
pių partinius nesusitarimus." Faktai kitaip 
kalba: iš VLIKo kūrėjų buvo išjungtos 
dvi patriotinės politinės srovės, kai kurios 
srovės suskaldytos, ir iš jų išaugo naujos 
politinės atžalos, pvz„ iš Laisvės Kovoto
jų išaugo rezistentai. Taigi, vietoje „pla
čiosios konsolidacijos" pasidarė dekonso- 
lidacija. Vietoje tarpusaviu politinių nesu
sipratimų užgniaužimo — ir- dabar tebe
vyksta tarpusaviu nesusipratimų didini
mas"...

„Sėja" Nr. 7 1953 m. įsidėjo buv. Vyr. 
Lietuvių Komiteto ryšininko J. Audėno, 
dabartinio Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos centro komiteto pirmininko 
ir LLK nario, straipsnį, duodantį apsčiai 
medžiagos VLIKo istorijai. Iš jo atsimini
mų paaiški, kad Vyriausiajam Lietuvių 
Komitetui, kurio jis yra buvęs ryšininkas, 
ir Tautos Tarybai, kurios ryšininkas buvo 
Stasys Lūšys, galų gale susitarus dėl vienos 
bendros organizacijos, 1943 m. lapkričio 
25 d. Kaune, Parodos g., agr. Balio Gai-

'džiūno bute, buvo sukviestas pirmasis Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
posėdis. Nors nuo to laiko praslinko jau 
daugiau kaip 10 metų, tačiau pirmojo po
sėdžio visų dalyvių dar negalima išvardyti, 
nes du iš jų tebėra už geležinės uždangos 
ir greičiausiai įsijungę į pogrindžio kovas. 
Kiti laiko itin reikšminga pirmąją VLIKo 
deklaraciją 1944 m. vasario 16 d. Kraštas 
tuoj pajuto, kad jau turi bendrą vyriausią
ją politinę vadovybę. Sukūrus VLIKą, 
kaip mini savo straipsnyje „Dešimt metų“ 
J. Audėnas, buvo pilnutėlis visos tautos 
pasitenkinimas ir pritarimas. VLIKas ki
lo iš kovojančios kraujuje ir ugnyje plū- 
dusios tautos. VLIKas tada kovojo dėl tau
tos laisvės ir tautai toje kovoje vadovavo. 
Šiandien VLIKas tąją kovą veda toliau. 
Tik nebebūdamas krašte, jis nebegali va
dovauti tautai, jis tautai reprezentuoja 
užsienyje. VLIKas buvo suorganizuotas 
taip tobulai, kaip to meto sąlygos leido. 
Sukako 10 metų — ir VLIKas paliko ne
pakitęs nei savo sudarymo pagrindais, nei 
savo forma, nei uždaviniais.
. Patvariam organui sudaryti reikėjo ieš
koti ir patvarių pagrindų. Patvariam poli
tiniam darbui dirbti ir politinį organą su
daryti yra tik politinės partijos. Lietuvos 
politinės partijos turėjo savo centrus, nors 
ne tik bolševikų ar vokiečių okupacijų me
tu negalėjo viešai reikštis, bet jau 1926 m. 
gruodžio 17 d. jos jau veikė savotiškame 
pogrindyje, q 1936 m. visai formaliai bu
vo uždarytos. Bet šiame kritiškame tautos 
gyvenimo momente teko grįžti į 1926 m. 
demokratinį Lietuvos Seimą ir kiekvienai 
partijai, tame Seime turėjusiai savo atsto
vų, nesvarbu jų skaičius, pripažintį vieną 
mandatą į steigiamąjį, vyriausiąjį politinį 
organą. Greta to buvo sutarta, kad į 
organą turi būti įsileisti ir aktyviai pasi
reiškę kovos sąjūdžiai. Taip susitarus į 
pirmąjį posėdį atvyko: Darbo Federacijos, 
Laisvės Kovotojų, Krikščionių Demokra
tų Partijos, Tautininkų Sąjungos, Nacio
nalistų Partijos, Vienybės sąjūdžio, Lietu
vos Fronto, Socialdemokratų Partijos ir 
Valstiečių Liaudininkų Sąjungos atstovai. 
Šios organizacijos apėmė visas mūsų tau
tos gelmes, visą organizuotą visuomenę- 
Jokie asmenys, jokios organizacijos nebe
turėjo ir nebereiškė pretenzijų' patekti į 
šią instituciją. Buvo pilnutėlis visos tautos 
pasitenkinimas ir pritarimas. Nors ir po
grindyje, bet tai buvo visos tautos minties 
sukaupimas ir tautos vieningos valios iš
raiška. Tatai praverstų atsiminti ir įvertin
ti visiems, — rašo buv. Vyriausiojo Lietu
vių Komiteto ryšininkas J. Audėnas. — 
Mums šiandien svarbu ne tik konstatuoti, 
bet ir pasidžiaugti, kad VLIKas turi visoje 
tautoje, bet ne emigracijoje atremtus pag
rindus. Jo darbams mes vis, turime padėti 
pasiūlymais, patarimais, kritika ir aukomis. 
Visa tai turi eiti geros valios ir gerų norų 
pagrindais. O kad „į VLIKą, dešimt metų 
išlaikiusį ir per tą laiką kovojusį dėl Lie
tuvos krašto laisvės, yra nemaža žmonių, 
purvais drabstančių“, tai — J- Audėno 
nuomone — juk jokia naujiena: tai — 
emigrantinė liga.

Buv. antrasis besikuriančio VLIKo ryši
ninkas Stasys Lūšys savo atsiminimų 
žiupsnį apie VLIKo atsiradimą ir darbo 
pradžią paskelbė „Lietuvos Dienose", pla
čiau nušviesdamas tas psichologines ir fak
tines sąlygas, kuriose teko VLIKą suorga
nizuoti. Autorius pažymi, kad „šią visų 
tautos sluogsnių ir visų srovių subūrimo 
bei apjungimo mintį galima laikyti VLIKo 
idėja, kuri gyvai reiškėsi jau pačioje rezis
tencijos formavimosi pradžioje ir kurią 
vėliau besiorganizuodamas ir besikurda- 
mas VLIKas atvirai ir pilnai realizavo". 
Išsamiau atvaizdavęs kaip kraštui yra ža
lingas lemtingą momentą nesutarimas ir 
nebuvimas koordinuotumo, apjungiančio 
visas pajėgas, antrasis ryšininkas pažymi, 
kad lemtingas lūžis į gerąją pusę įvyko 
1943 m. birželio mėn. Kaip toliau kūrėsi 
VLIKas ir kaip buvo priverstas savo veik
lą perkelti į užsienį, plačiau nupasakoja
ma kitų autorių.

Australijos lietuvių Bendruomenės orga
nas „Mūsų Pastogė“ 1953 m. gruodžio 19 
d. numeryje įsidėjo Dr. jur. Pr. V. Rauli- 
naičio straipsnį „VLIK — laisvinimo ko
vos institucija". Jame nurodo, kad jau 1940 
m. birželio 16 d. Kaune susirinkę lietuviai

SMAUGIMAMS
Kaip žinoma, Sovietų augščiausias teis

mas uždaromis durimis nuteisė Beriją, De
kanozovą ir kt. kaltinamuosius mirties 
bausme. Y‘si pasmerktieji buvo sušaudyti 
dar prieš Kalėdas. Berija ir Dekanozovas 
buvo abu Lietuvos smaugikai: Beria kaip 
visasąjunginis NKVD viršininkas, Dekano
zovas — kaip ypatingasis Kremliaus įgalio
tinis, k*uriam vadovaujant ir prižiūrint 1940 
m. Lietuva buvo pavergta ir mūsų tėvynėje 
prievarta bei šlykščia klasta įvesta bolše
vikinė sistema. Tuo metu pradėtas prakti
kuoti įvairiausio pobūdžio teroras, žmonių 
gaudymams ir trėmimams į Sibirą. Jei Mas
kvos „Pravda“ šiomis dienomis rašė, kad 
Berija, Dekanozovas ir jų bendrininkai So
vietų taptų esą triskart prakeikti, jei tas 
Maskvos teroristų laikraštis dar vadina 
nuodingomis gyvatėmis, tai lietuvis gali 
prie to tik pridėti, jog tie apibūdinimai tin
ka ne tik sušaudytiems, bet ir ių pasmer- 
kėjams bei Kremliaus budeliams. Jie ir to
liau tebelaiko įvairių tautų šimtus milionų 
žmonių tapte milžiniškame kalėjime, kuris 
vadinamas Sovietų Sąjunga. Dekanozovo, 
tiesioginio Lietuvos smaugikb, likimas su
siklostė taip, jog jis galą gavo ne nuo lie
tuvio rankos, bet nuo savo pačių bendri
ninkų- Patsai likimas sąskaitas išlygino. 
Prieis liepto galą ir visi likę Lietuvos smau
gikai, kuriems sąskaita bus vėliau patiek
ta. Dėl Dekanozovo lietuvių spauda ir ra
dijai pažymi, kad ne kas kitas, bet pirmoj 
eilėj jis pravedė liaudies seimo kamediją, 
jis tvirtino ir pirmuosius suėmimus, kali
nių ir tremtinių sąrašus ir sudarė planus 
tariamąją liaudies vyriausybę kuo greičiau
siai pertvarkyti į tarybinę diktatūrą.

Kai Lietuvos likimu susirūpinęs prof. V. 
Krėvė Mickevičius ir kt. kreipėsi į Sovietų 
atstovybę stengdamiesi bolševikinį terorą 
stabdyti ir neleisti galutinai sužlugdyti kraš 
to nepriklausomybės, Dekanozovas, gėrė
damasis Kauno priemiesčių padaužų rėka
vimu ir sovietinių šarvuočių traškėjimu, 
atkirto: — Jūs nematote, kas ten vyksta? 
Ar šie šarvuočiai ir minia jums nieko ne
sako? Jūs matote, kas darosi už lango, kas 
vyksta visame krašte, ir dar drįstate kalbė
ti apie nepriklausomą Lietuvą.... — Deka
nozovui ir Maskvos vyriausybei tik Šar
vuočiai buvo ir Šiandien dar tebėra vienin
telis Įrodymas, dėl ko reikėjo Lietuvą pa
vergti ir laikyti vergijoje. Ne kuo kitu bol
ševikinė valdžia remiasi ir ligi šiol. Lietu
vos nepriklausomybės dubkasio darbą at
likęs Dekanozovas grįžo į Maskvą ir ne
trukus buvo paskirtas Sovietų ambasado
rium Berlyne, akredituotas prie kito tautų 
laisvės dubkasio. Tik po karo paaiškėjo, 
kad Dekanozovas, būdamas Lietuvoje per 
jos nepriklausomybės laidotuves, eidamas 
savo pareigas Berlyne ir net vėliau visą lai
ką buvo vienas iš artimiausių NKVD ir 
Berijąs talkininkų. Kurį laiką jis yra buvęs 
net saugumo valdybos šefu. Berlyne yra iš
likę kai kurie dokumentai, kurie rodo jį 
buvus slaptą Berijos agentūros pareigūną. 
Karo metu jis turėjęs rimtų nesusipratimų 

veikėjai su buv. respublikos prezidentais 
Al. Stulginskiu ir Dr. K. Grinium prieša-
kyje nutarė imtis visų reikalingų žygių ko
vai prieš okupantus. Nurodęs 1941 m. bir
želio mėn. sukilimo pastatytosios Laikino
sios Vyriausybės vaidmenį ir vėliau VLIKo 
susikūrimo aplinkybes, autorius toliau pa
žymi, kad VLIKas „dabar jau yra neat
skiriama ir būtina lietuvių tautos kovos 
už laisvę institucija, brangi kiekvienam 
lietuviui, kuris myli savo Tėvynę. Šios ko
vos vadai ir dalyviai yra nepalyginti svar
besni asmens už visus kitus šiandieninius 
asmenis... Neturint vyriausybės, tautos 
laisvinimo darbas perėjo' į VLIKo rankas, 
kuris atsirado dėka susitarimo tautos lais
vinimo kovai... VLIKas nėra vienos kurios 
arba kelių giminingų politinių partijų ar 
organizacijų susibūrimas, bet jis yra ben
dra visų veikusių Lietuvoje politinių par
tijų ir rezistencinės kovos sąjūdžių suda
ryta, atstovavimo dėsniais pagrįsta, dar 
Lietuvoje pradėjusi nuolatinį tautos laisvi
nimo ir rezistencinės kovos darbą instituci
ja. Kaip toks, VLIKas negali būti nuolat

(nukelta l psl. 6.)

JAV Kongreso priimtoji Kersteno rezo
liucija 346 ištirti Baltijos kraštų pagrobi
mą bei pavergimą yra didelė proga paro
dyti laisvajam pasauliui, kaip Sovietai 
Lietuvą smurtu okupavo, gyvenimą su
griovė, mūsų tautą naikina ir kraštą nu- 
terioja. Žinome juk, kokiu dideliu susido
mėjimu JAV įtakingoji spauda seka liu
dininkų viešuosius apklausinėjimus. Kar
tu tai yra galinga priemonė mūsų kovoje 
už Lietuvos laisvę — mums visiems įsi
jungus ir parodymais visu ryškumu c' 
maskavus Sovietus, minėtos JAV Kongre
so rezoliucijos vaidmuo tolimesniems Lie
tuvos laisvinimo žygiams gali būti daug 
didesnis, negu daugeliui atrodo.

Bolševikų padarytai žalai Lietuvos švie 
timo darbuotojams, institucijoms (pra
džios, vidurinėms, specialiosioms mokyk
loms) bei švietimui apskritai pavaizduoti 
ir žinioms iš mokytojų apie bolševikų 
darbus rinkti Amerikos Lietuvių Mokyto
jų Sąjungos Chicagos Apygardos Valdy
ba, susitarusi su savo Centro Valdyba ir 
ALTu, sudarė prieš kurj laiką Komisiją. 
Komisija, veikianti Amerikos Lietuvių

Vakingtonas Amerikos atitinkamų įstai
gų informacijomis, bėgliams iš anapus ge
ležinės uždangos ateityje bus teikiama ge
resnė pagalba. Šitokių informacijų tikslas 
yra išsklaidyti tarp daugelio žmonių susi
dariusi nuomonė apie nepaprastai sunkią 
bėglių būklę, buvusia 1948-1950 Vakarų 
Vokietijos ir Austrijos stovyklose, kuriose 
bėgliai jieškodavę prieglaudos. Šitokiai glo 
bai Amerika skirsianti vieno miliono dole
rių sumą. « * * * *

New Y or kas. „New York Daily News" 
rašo, kad Amerika panaudotų atomines 
bombas komunistų Kinijoje, jei pastaroji 
bandytų Vėl atgaivinti karą Korėjoje.

* * * * *
Londonas. Pereitą šeštadienį Londone, 

lenkų „Baltasis Aras" namuose kilo gais
ras. Sudegė neseniai ten persikėlusi lenkų 
dienraščio „Dziennik Polski“ redakcijos 
patalpos. Tik paskutiniu momentu gaisri
ninkams pavyko išgelbėti septynis asmenis, 
pasilikusius viršutiniame augšte. Gaisras 
padarė didelius lenkams nuostolius.

* * * * *
Viena. Alpių kalnuose sniego griūtys 

nušlavė daugelį namų, palaidodami gyven
tojus. Plentai ir geležinkeliai užversti nuo 
kalnų slenkančio sniego mase. Ikj šiolei 
priskaitoma apie šimtas žmonių, žuvusių 
ar dingusių be žinios. Ne tik Šveicarijoje, 
bet ir rytų Prancūzijoje sniego klodai yra 
daugiau vieno metro storio.

* * * * *
Vakingtonas. JAV užsienio reikalų mi- 

nisteris Dulles tarėsi su sovietų ambasado
riumi Zarubinu apie sudarymą tarptauti
nės organizacijos, kuri nagrinėtų galimybes 
atominę energiją panaudoti taikingiems 
tikslams. Šie pasitarimai turėję parengia
mąjį pobūdį

PER PIRMĄSIAS 48 VALANDAS
Per šių metų pirmąsias 48 valandas 

Amerikoje susisiekimo nelaimėje žuvo 
270 h..onių. Be to, per tą pati laiką 29 as
menys žuvo gaisruose, o 10 — lėktuvų ka
tastrofose.

KATALIKŲ MIŠIOS PER TELEVIZIJĄ
Pereitą sekmadieni buvo transliuoja

mos iš Leeds, šv. Onos Katedros, katali
kų iškilmingos pamaldos. Pamaldas laikė 
vyskupas J. C. Heenan.

Kitos dienos anglų spaudoje pasirodė 
protestantų atsiųsti protestai, kuriuose 
peikiama BBC., transliavusi per televizi
ją katalikų pamaldas. BBC direkcijai pri
kišama, kad pastaroji ne tik šias pamal- . 
das transliavo, bet ir visas su šiuo' reika
lu susijusias išlaidas padengė.

su tarybų armijos žvalgybos įstaigomis, ku
rios taip pat buvo išplėtusios savo agentų 
tinklą užsienyje. Hitlerio pasiruošimas pul
ti Sov. Sąjungą armijos žvalgybos buvo iš 
anksto praneštas Kremliui, bet Stalinas la
biau patikėjo Dekanozovo priešingti pra
nešimu. Jau tada Dekanozovas suklupo. 
Jis išsilaikė tik Stalino ir Berijos malone. 
O dabar ta pati raud. armija, kaip pastebi 
vokiečių žurnalas „Der Spiegei" Nr. 2-1954 
padėjo sulikviduoti ir jį, ir jo šefą. Mat, 
Malenkovui ir Molotovui sudarius sąjun
gą su Bulganinu, pasijutęs izoliuotas Beri
ja rūpinęsis susidaryti sau reikalingą atra
mą užsienyje. Tam tikslui jis per savo ry
šininką Krasnovą suėjęs į sąlytį su užs. 
saugumu. Tačiau tas, užuot rinkęs tik rei
kalingas informacijas, kaip kad jam buvo 
įsakyta, pradėjęs pasitarimus, kaip reiktų 
sušvelninti Sov. Sąjungoje bolševikinį re
žimą. Sužinojusi apie tai raud. armijos 
kontražvalgyba apie pasitarimų turinį pra
nešė Bulganinui, kuris ir-pareikalavo su
šaukti kp ck posėdį, per kurį Berija su vi
sais savo „satelitais“ ir buvo suimtas. Da
bar jo žmona ir kiti giminės yra ištremti į 
Sibirą.

Ryšium su Berijos ir jo 6 bendrininkų 
sušaudymu vokiečių spauda rašo, kad Be
rija turėjęs daug daugiau talkininkų ir 
draugų, negu tuos šešis. Tuoj po Berijos 
suėmimo Pabaltijo krantuose, Kaukaze ir 
kitur buvo pakeisti kimiai augktesniąją pa
reigūną, Berijos patikėtinių. Net Stalino 
tikrajam sūnui uždrausta vadintis garsiojo 
tėvo vardu. Šiuo metu eina nauji suėmimai 
ir „valymai“! Žymus Londono laikraštis 
„Economist" reiškia nuomonę, kad Beriios 
ir jo grupės narių sušaudymas, turėjęs vi
sus išgąsdinti, esąs tik įvadas į judėjimą, 
kurio eigoje galįs susvyruoti visas dabarti
nis bolševikų režimas. E.

Maskva- Vyr. sovietų prokuroru;], R»- 
dienko, paskelbė „Pravdoje", kad ateityje 
vidaus reikalų imnisterija bus nuolatinėje 
partijos ir vyriausybės Žinioje. Matyt, Ma
lenkovas ir jojo draugai bijo, kad ir Krug
lovas (Berijos įpėdinis) nepasektų savo 
pirmtako pėdomis, todėl ir vyriausiam en
kavedistui apkarpo teisę ir galią.'

KELEIVINIS „COMET“ SPRAUSMINIS 

LĖKTUVAS ĮKRITO JŪRON

Britų keleivinis lėktuvas, skridęs iš Sin
gapūro į Londoną su 29 keleiviais ir 6 įgu
los nariais, sprogo ore ir įkrito į Vidurže
mio jūrą tarp Monte Cristo ir Elbės salų, 
netoli vakarinės Italijos pakraščių. Visi ke
leiviai ir įgulos nariai žuvo. Italų žvejai ra
do penkiolikos „Comet" keleivių lavonus. 
Gydytojai konstatavo, kad sudužusio lėk
tuvo aukos mirė, nepasiekusios vendens.

Speciali britų-italų komisija tiria šios 
baisios nelaimės priežastis.

Maždaug tuo pačiu laiku Amerikoje, 
Luizjanos valstijoj nukrito privatus lėktu
vas su 12 keleivių, skridusių iš medžiok
lės. Visi keleiviai žuvo.

Mirus .Kazimierai Matekonienei, 
likusiems giliam liūdesy]: jos vyrui 
Jonui Matekoniui, dukteriai su žen
tu J. A. Lekečinskams, sūnui su 
marčia — J. V. Matekoniams ir ar
timiems giminėms reiškia nuošir
džią užuojautą

Bradfordo Skyriaus Valdyba ir 
Nariai

KOLEGOS MOKYTOJAI!
Mokytojų S-gos vardu, kreipėsi j Ameri
kos Liet. Mokytojų S-gos vienetus ir ži
nios jau plaukia.

Komisijos kreipimasis tačiau nepasiekė 
daugelio mokytojų, gyvenančių pavieniui, 
(vairiose JAV vietovėse ir nepriklausan
čių Sąjungos skyriams. Taip pat nepasie
kė ir tų mokytojų, kurie gyvena už JAV 
ribų. Svarbu tačiau, kad visi buvę Lietu
vos mokytojai, nežiūrint kuriame pasau
lio krašte dabar gyventų, duotų šiuo svar
biu reikalu savo žinias bei parodyinus. 
Todėl, kolega-e, jei savo žinių bei parody
mų kitais kanalais dar nesat patiekę, ma
lonėkite tuoj pat šiandien pranešti šiuo 
reikalu savo adresą American Lithuanian 
Council, 1739 So. Halsted Str., Chicago, 
Ill., USA, ir iš ten tuojau gausite tolimes
nes informacijas.

Mokytojai visados buvo jautrūs tėvy
nės reikalams. Todėl tikime, kad kiekvie
nas mokytojas atliks savo pareigą šiuo 
Lietuvai svarbiu reikalu.

Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjungos Chicagos Apygardos.

Valdyba

METUOSE 365 DIENOS, BET SPAUDOS BALIUS
TIK VIENĄ KARTĄ! TODĖL IŠ ARTI IR IŠ TOLI VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI TRADICINIAME SPAUDOS BALIUJE, KURIS ĮVYKS 
SAUSIO 30 d„ ŠEŠTADIENĮ, LIETUVIŲ NAMUOSE, 43 HOLLAND PARK, LONDON . W. 11. STALIUKAI iš - ANKSTO UŽSAKOMI 
“EUROPOS LIETUVIO” REDAKCIJOJE.
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ŠTAI JUMS SVETLANA
BERIOZOVĄ

LAIŠKAS IS LOS ANGELES, USA RAŠO

K. BARĖNAS

LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Tikrai jūs nustebsite įr gal supyksite, 
kad iš kito pasaulio galo, iš pačių Ameri- i 
kos vakarų rašau jums istoriją apie asme
nį, kurio legalioji buveinė dabar yra Lon
donas... Jūs gal juoksitės ir tokios mūsų 
spaudos ir i štokių mūsų žurnalistų. Bet 
tas asmuo man ilgai buvo mįslė, kurią no- 
rėaju vieną kartą išsiaiškinti. Ir neseniai 
pasitaikė proga — tas asmuo praėjusių me
tų gale užsuko dešimčiai dienų į Los An
geles...

Gal ta istorija jums seniau žinoma ir ge
riau žinoma, arba kitaip žinoma. Bet lig- 
Šiol aš apie tai nieko plačiau nebuvau už
tikęs mūsų spaudoje, nei Europos Lietuvy
je, nei Britanijos Lietuvyje, kurio nuolati
niu skaitytoju esu buvęs nuo tų laikų, ka
da, išeidavo jo tik keturi mažyčiai hekto
grafuoti lapeliukai, į kuriuos tada aš iš Pa
ryžiaus retkarčiais parašydavau po keletą 
liūdnų žodžių.

Dabar noriu, jau iš kitos pasaulio vie
tos, plačiau parašyti apie atomazgą vienos 
istorijos, kuri man pasirodė labai žavinga. 
Ir prašau skaitytojų ir redaktoriaus nesu
pykti, kad tuo įsibroviau į jūsų „teritoriją“. 
Ryšium su tuo asmeniu esu .turėjęs savo
tiškų išgyvenimų, ir dabar norėčiau juos 
papasakoti... *****

Tą vardą pirmą kartą išgirdau prieš še
šerius metus. Ar truputį anksčiau, nebega
liu gerai atsiminti

Gyvenau tuomet dar Paryžiuje. Tais po
kario laikais, kada viskas, lietuvio akimis 
žiūrint, buvo taip liūdna ir niūru. Lietu- 
viąi kultūrininkai Vokietijos stovyklose 
vargo ir rungėsi už savo moralinę, mate
rialinę ir net fizinę egzistenciją. Jie rašė, 
skelbė manifesus, skelbė laisvajam pasau
liui, jog lietuvių tautos laisvės ir kovos 
dvasia tebėra gyva ir kad mes turime teisę 
laukti demokratinio pasaulio jei jau ne po
litikų, tai bent kultūrininkų, intelektualų 
paramos. Bet tuomet jos nesulaukėme, ir 
pvz., mūsų rašytojų manifestai, kuriuos 
tuomet siūlėme prancūzų ar kitų tautų 
spaudai, nerado ten deramos4 vietos. Visa 
Vakarų Europa mūsų likimo, mūsų kovos 
prasmės nesuprato, nenorėjo suprasti ir pa 
dėti. Buvo išimčių šen ten, bet nedaug ir 
jų žodis tada nieko nereiškė. Atrodė kar
tais, kad savo sunkioje kovoje mes liksime 
vieni.

BRONYS RAILA

atsitiktinis reiškinys, — juk kiek daug vai
kų iš pradžios pasirodo gabūs, „Wunder- 
kindai“, o vėliau nieko iš jų neišeina. O 
ir pats tas lietuviškumas, jeigu tai nėra jos 
pačios ar tėvų pilietybės reikalas, greit iš
garuos, kaip dūmas, ir gal jau yra išgara
vęs, ypač kai pavyksta užsieniuose kiek 
daugiau pagarsėti. .

Argi nežinome tokių istorijų, tokių pa
vyzdžių, kai lietuvis svetimuose kraštuose 
tol liMuvis, kol jis vargšas, niekam nežino
mas ir į svetimas bendruomenes neįsilei- 
džiamas. Bet jei jam tik ima sektis, jei tik 
jis ima garsėti, geresnį biznį daryti, sulau
kia iš svetimųjų daugiau komplimentų ir 
įvertinimo, — žiūrėk, jo „lietuvybė“ jau 
dyla su kiekvienais metais ir iš jo išgirsi 
net tokių arogantiškų pareiškimų: „Kas 
man iš lietuvių? Aš iš jų negyvenu. Aš 
padariau karjerą pas kitus, aš jų įvertina
mas, tad esu jų žmogus...“

Bet Svetlanos Beriozovos mįslės mini
mas tuo nepasibaigė. .

ŽVAIGŽDE IR KARŪNA

žinčiai pasitaikė labai netikęs momentas. 
Pasikeitėme keliais sakiniais apie Kauną 
ir apie jos tėvą, bet po spektaklio visai tru 
pei vykstant į viešbutį vakarieniauti ir il
sėtis (bvuo jau prieš vidurnaktį), staiga ją 
apspito pulkas autografų medžiotojų. Svet
lana nespėjo pasirašinėti ir pati pasiūlė 
susitikti geresniu 
toje.

Gastrolėms jau 
lietuvių spaudos 
sutiko paaukoti visą labai užimto laiko va
karą, ir tada jaukiuose Ambasador Hotel 
įrengimuose, niekeno netrukdomi, turėjo
me progos atspėti visas mįsles. Ilgai nepa
miršiu šios tokios kuklios, natūralios, nuo
širdžios ir paprastos mergaitės, tos pačios, 
kuri sekantį vakarą, gastroles užbaigiant, 
„Silvijos“ spektaklyje, Los Angeles di
džiausioje salėje, Shrine auditorijoje, skynė 
laurus scenoje, nebesuimdama į glėbį 
lių puokščiij ir žiūrovuose sukeldama 
atbaigiančius aplodismentus.

MERGAITE IS KAUNO

VISI DŽIAUGIASI,

VISI DIDŽIUOJASI
❖❖ •> ❖❖❖ ❖❖❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖
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Europos kolonijose mus čia dar retą

sve-

laiku ir patogesnėje vie-

baigiantis, jj man, kaip 
atstovui, su malonumu

gė- 
ne-

ANGLISKĄ MAGAZINĄ BEVARTANT

Slinko tie keler, metai, ir jos vardas 
timų kraštų spaudos puslapiuose, teatro 
sekcijose, ne išnyko, ne retėjo, 'bet dažnė
jo. Svetlana augo, mokėsi, tobulėjo ir vis 
plačiau garsėjo. Tai su viena, tai su kita 
baleto trupe ji važinėjo po pasaulį. Atklys
davo pas mane vienas kitas kitakalbis laik
raštis ar žurnalas iš įvairių kraštų. Varty
davau juos ir, būdamas teatro skyrių mė
gėjas, rasdavau kokį gražų atsiliepimą apie 
Beriozovą, Prieš porą metų ji buvo jau 
pervažiavusi Ameriką,' — tada daug kartų 
esu matęs jos vardą. Ypač nuo to laiko, 
kai ji tapo angažuota į Londono Sadler‘s 
Wells baleto kompaniją — vieną iš dabar 
pačių žymiausių baleto trupių pasaulyje, 
kurios gastrolių metu gali statyti pilnus 
baletus.

Ir kas nuostabiausia, tuose visuose pra
nešimuose, atsiliepimuose, Svetlanos Be- 
riozovos meno talento įvertinimuose — 
nepranyko Lietuvos ir lietuvaitės žodžiai! 
Kai praėjusių metų pabaigoje per 23 di
džiuosius Amerikos miestus, impressario 
Sol Huroko vadovybėje, Sadler's Wells ba
leto kompanija turėjo vieną iš triumf,aiš
kiausių gastrolių Jungtinėse Valstybėse ir 
Kanadoje, tikriausiai pastebėjo, kaip Svet
lana Beriozovą išskirtinai buvo pristatyta 
plačiajai Amerikos publikai. „This Week“, 
iliustruotas magazinas, turįs apie 24 milio- 
nus tiražo, duodamas savaitgalio priedu 
prie daugelio Amerikos dienraščių, jos at
vaizdui paskyrė viršelinį puslapį ir tekste 
įdėjo straipsnį, kuris galėtų būti kiekvie
nos jaunos balerinos tik sapnų svajonė.

Laikraštis taip pabrėžė ir išryškino „Lie
tuvos Svetlanos“ talentą, taip augštai įver
tino lietuvaitę baleriną, pats akcentuoda
mas ir Lietuvą ir lietuvaitę, jog daugiau 
negalėtų padaryti jokia mūsų pačių pro
paganda, jei mes kas užsimanytume pagar
sinti šį talentą iš Lietuvos. Tas straipsnis 
parašytas net nekukliai: straipsnio auto
rius leido sau sakyti, jog viena iš gabiau
sių šokėjų, „Lietuvos Svetlana“, „šokių 
karalaitė“, anksčiau ar vėliau, bet neišven
giamai užsidės baleto karalienės karūną, 
kurią dabar dėvi viena iš žymiausių pasau
lio balerinų, Sadler's Wells trupės prima
dona anglė Margot Fonteyn...

Jūs suprasite, kad tokiomis nuotaikomis 
gyvenant, tuomet kiekvienas skaidresnis 
lietuviškumo balsas svetimųjų tarpe daug 
kam ir man pačiam pasirodydavo gal per
dėtai mielesnis, svarbesnis ir tauresnis, ne
gu vėliau, kaj moraline prasme mūsų pa
dėtis ėmė po trupučiuką gerėti

Taigi, tais laikais Anglijoje gyvenantis 
mano bičiulis rašytojas Fabionas Nevera- 
vičius prisiuntė pluoštą angliškų magazi
nų. Juos vartydamas randu kelis puslapius, 
prirašytus ir puikiomis iliustracijomis pa
puoštus, apie jaunutę 16 metų mergytę, 
garsėjančią baleriną, lietuvaitę Svetlaną 
Beriozovą. Apie jos retą šokėjos talentą 
prisakyta pačių šilčiausių pagyrimų. Ir 
daug kartų pabrėžta, kad tas naujasis ba
leto talentas, ta kada nors iškilsima nauja 
baleto žvaigždė yra lietuvaitė, kilusi iš 
Lietuvos.

Vardas ir pavardė betgi rusiški, kaip tik 
begali būti. Kas čia per istorija, galvojau. 
Iš kur atsirado tokia lietuvaitė? Teiravau
si pažįstamų, niekas nežino, niekas nieko 
negirdėjęs. Ar tai bus „dypukė“ ar kokia 
kita? Rašiau į Vokietiją, į Švediją, — nie
kas nieko nebuvo girdėjęs. O gal tai kokia 
prieaugliukė iš Kauno ar Vilniaus baletų, 
ir kad lengviau Vakaruose sektųsi, pasirin
kusi sau rusišką slapivardę? Juk yra sena 
mada, kad visa eilė žymių baleto šokėjų, 
ypač moterų, siekdamos Annos Pavlovos 
laurų, nebūdamos jokios rusės ar rusai, 
mėgsta sau pasirinkti rusiškus scenos var
dus. O gal tai ir iš tikrųjų mergytė iš Lie
tuvos? Esu prieš daugelį metų pažinęs 
vieną Kauno baleto šokėją Beriozovą, ku
ris kartais savo pavardę mėgdavo sulietu
vinti i „Beržaitį“, bet paskui iš Lietuvos mįslei išaiškinti gal niekad neturėsiu, 
kažkur dingo, — gal tai jo duktė ar gimi- Sekiau jos žavingą šokį, įsitikindamas 
naitė? Gal jie užsieniuose daro taip, kaip nepaprastu talentu ir tuo, kad apie jos šo- 
daugiausia įprasta vakaruose galvoti apie kį sakomi pasaulinių kritikų įvertinimai 
tautybę, neskiriant jos nuo pilietybės: kas yra ne perdėti. Bet tai mano privatinė nuo- 
kokiame krašte gimęs ar yra jo pilietis, tas monė, ir žinau, kad nebūdamas čia spe- 
ir priklauso tai tautai Kas gimęs Lietuvo- cialistas, padarysiu geriau apie taį nepre- 
je, tas yra lietuvis, nors jis būtų gimęs įr tenduodamas kalbėti.
jaustųsi žydu, rusu, vokiečiu, lenku ar 
gonu?

NEATSPĖJAMA MĮSLE

Dešimteriopai sutrumpindamas, čia 
lietuviais skaitytojais galiu pasidalinti 
mažomis mano interview nuotrupomis, 
tik tomis, kurios man autentiškai atskleidė 
Svetlanos dvasios lietuviškumą. Ji pasipa
sakojo visą savo autobiografiją, kurios ke
letą akimirksnių čia norėčiau kondensuo
ti...

— Esu lietuvė-ir ligi šiol aš, kaip ir tė
vai, tebesame Lietuvos piliečiai. Esu pa
gal savo kilmę ir „internacionale“. Senelis 
buvo rusų kilmės, gyveno . Lietuvoje, kur 
dirbo kaip mokytojas Vilniuje. Mano se
nelė buvo prancūzė. Mano motina kilusi 
iš Rusijos, bet tėvas gimęs Lietuvoje ir lai
ko save lietuviu. Abu tėvai buvo Kauno 
valstybinio baleto šokėjai. Tėvas mane auk
lėjo, kaip lietuvę ir buvo pramokinęs lie
tuviškai kalbėti. Bet visas mano gyvenimas 
taip ėjo, kad be galo mažai teturėjau pro
gos susitikinėti su lietuviais. Lietuviškai 
nebegaliu laisvai kalbėti, bet suprantu ir 
jei tik ilgiau su lietuviais gaunu pabūti, 
jaučiu, kad vis geriau suprantu... (Iš tikrų
jų, pokalbyje, kurį vedėme prancūziškai, 
mano žmona primiršo vieną žodį ir lietu
viškai paklausė, kaip pasakyti, — Svetla
na pati teisingai išvertė į prancūzų kalbą).

— Aš gimiau Kaune, 1932 metais. Bet 
Kauną ir jo gerą baletą atsimenu tik iš 
gražių tėvelio pasakojimų. Mano tėvai ta
da gavo pakvietimą šokti Vakarų Europos 
baleto trupėse, ir mes išvykome iš Lietu
vos 1934 metais, kai aš teturėjau du metu. 
Nuo to laiko tėvai važinėjo po daugelį 
kraštų, šokdami, o aš savo vaikystę pra
leidau daugiausia Prancūzijoje. Karui kilus, 
visi persikėlėme į New Yorką. Čia, būda
ma jau 7 metų, pradėjau mokytis baleto. 
Po karo, būdama 15 metų, su tėvais išvy
kau į Londoną toliau mokytis ir čia netru
kus gavau progos patekti į didžiąją sceną. 
Esu šokusi markizo de Cuevas baleto kom
panijoje, o nuo 1949 metų gavau angaža- 
mentą į Sadler's Wells trupę, kuri 
daug davė visokeriopai.

KITAIP IR BOTI NEGALI!

su 
tik 

ir

Ęuropos kolonijose mus čia dar retą ku
rį tepasiekė pirmasis jau atspausdintas ir 
dailiai įrištas „Lietuvių Enciklopedijos“ 
tomas, kurį Amerikos lietuvių spauda jau 
aptaria ir kuriuo džiaugiasi. Anąkart 
trumpai suminėjome tas organizuotas lie
tuvių pastangas, kurios rūpinasi kapitalu, 
jau šiandien stengdamosios užsakyti šio 
leidinio kiekius busimosioms Lietuvos įs
taigoms ir tuo būdu įgalinti leidėjus ištesė
ti iki galo.

Sį kartą bandysime parodyti čia tai, kaip 
mūsų spauda žiūri į šią pirmąją dalį di
džiojo kapitalinio veikalo.

„Draugo“ kultūriniame priede (1953. XI. 
14. straipsnyje ,,Pirmąjį Lietuvių Enciklo
pedijos tomą sutinkant“) prof. Steponas 
Kolupaila rašo:

„Peržiūrint 'enciklopedijos puslapius ir 
lyginant su mums pažįstama senąja L. E. 
nesunku pamatyti didžiausią tarp jų skir
tumą. Senoji buvo mokslinių studijų, mo
nografijų rinkinys. Naujoji yra daug trum
pesnė, enciklopedinio žodyno pobūdžio. 
Iš didesnių, primenančių senąją enciklo
pediją straipsnių turime M. Biržiškos apie 
Aušros gadynę, : 17 kolonų ilgumo. •

Kaip žadėjo redakcija, naujoji enciklo
pedija yra labiau lituanistinė, kaip buvo • 
senoji: pirmiausia dėl to, kad žymiai sfl- 
trumpinti kiti nelietuviški dalykai. Tik 
Anglijai paskirta 14 kolonų, jos literatūrai 
ir menui dar 7 kolonos. Šiaip didesni 
straipsniai paskirti Lietuvos istorijai ' (Al
dona, Aleksandras, Algirdas, Alšėnų kuni
gaikščiai...), žymiems lietuviams (Aistis, 
Akelaitis, Alekna, Andriušis, Arminas...). 
Aktualūs ir svarbūs istorijai straipsniai 
apie lietuvius tremtinius ir jų kultūrinį 
darbą (Augsburgo liet, tremtinių stovykla, 
Argentinos, Australijos, Anglijos, Ameri
kos lietuvius)“

Toliau profesorius bando atsakyti į klau
simą, ar Enciklopedija pateisins skaitytojų 
viltis:

„Į tą klausimą tegalima atsakyti teigia
mai. Enciklopedijos apimtis labai plati, 
paliestos įvairiausios sritys. Žinios taiko
mos mums, iš lietuviško taško. Laikoma-

si tokios pat tolerancijos, kaip ir senojoje 
enciklopedijoje. Pakanka tik paskaityti 
straipsnius apie Ateitininkus, Aušrininkus 
Atsiminimus, Atsišaukimus, Aušros Var
tus... L. Enciklopedijos redakcija, sudaryta 
iš skirtingų pažiūrų žmonių, rodo puikų 
pavyzdį darnaus bendrojo darbo, kurio 
taip stinga mūsų susiskaldžiusiai visuome
nei.

Negalima nutylėti nepaprastos didelio 
darbo moralinės vertės. Tremtiniai, ilgė- 
damiesi savo Tėvynės, kartais atlikdavo 
nuostabius žygius: garsieji literatūros kū- . 
riniai gimė tremtyje. Dabar tremtyje iš 
savo kuklių išteklių ryžtasi išliesti tokią 
enciklopediją, kurios nepabaigėm per 14 
metų daug palankesnėse sąlygose 1“

Ir dabar, vartydamas naują, gražiai iš
leistą knygą, nenoromis nusprendi, kad ji 
nebus per sunki bagaže, kai keliausime na
mo. Juk šaldytuvų ir televizijų nesivešl- 
me su savim: pas mus namie kita elektros 
įtampa, tie dalykai netiks! O Lietuvių 
Enciklopedija gal atstos pasą „Kybartų 
skryninge“...

Kitame to pat „Draugo“ numeryje 
(1953. XI. 17.) K. Mockus rašo, apie buvu
sias išiklmes Bostone, kaj pasirodė pirma
sis tomas. Ta proga jis pažymi:

„Labai noriu akcentuoti realios paramo* 
reikailngumą. Daug esama žmonių, kurie 

‘mielai pasiunčia sveikinimo telegramą ar 
išsako daug malonių žodžių, tačiau jų var
dų negali rasti ne tik rėmėjų, bet net ir 
prenumeratorių eilėse. Lietuvių Enciklo
pedija tikrai išeis, jei tvirtai laikysis ne tik 
ligšioliniai prenumeratoriai, bet ir naujų 
vis atsiras, jeigu mokėsime organizuotai 
dirbamą darbą paremti“,

Toliau ir jis kelia reikalingumą tokio 
stipraus fondo, iš kurio jau šiandien Enci
klopedija būtų užsakoma atsikursimajai 
Lietuvai.

man

in-

LAUKTI NEBEGALIMA

metų išvysti savo gimtinę! Tėvelis man 
daug kartų yra pasakojęs, koks buvo ge
ras ir stiprus Kauno baletas. Ir kaip aš no
rėčiau pati pašokti ten, daug kartų šokti, 
kur šoko mano tėvai. Norėčiau ten pagy
venti ir tikiu, kad man be galo patiktų. 
Tiesa, dabar pripratau baladotis po pasau
lį, ir jeigu man vis sektųsi, be abejo gas
troliuočiau ir toliau, bet metus kitus pa
šokti Kaune arba Vilniuje, po to svetur pa
važinėti, ir vėl sugrįžt; ir žinoti, kad turi 
kur sugrįžti į savo laisvą tėvynę, — juk 
tai žavinga, ar ne tiesa? Lietuvoje yra pa
silikę ir daugumas mūsų giminių...

Ir kai viena pokalbio proga, nors ir ne
turėdamas jūsų visų įgaliojimo, bet būda
mas tikras, kad kiekvienas lietuvis, jei tai 
pažintų, panašiai galvotų ir jaustų, perda
viau lietuvių užsieniuose susižavėjimą jos 
sėkme, kaip menininkės, ir visų mūsų pa
sididžiavimą ir dėkingumą, kad ji, pasi
reikšdama visur kaip lietuvaitė, mums vi
siems daro garbę ir savo srityje taip pla
čiai populiarina Lietuvos vardą, — nemo
kėčiau jums ant popierio perduoti to atvi
ro šypsnio jos lūpose ir staigaus žvilgsnio 
akyse. Kaip Svetlana nuoširdžiai džiaugė
si, džiaugėsi beveik kūdikiškai!

SKOLA IR IŠTIKIMYBE
Ir tuoet pagalvmojau: ne, jau nebegali

ma toliau palikti tos perdaug intriguojan
čios mįslės neįspėtos.

Per tuos keleris metus ir mūsų spaudoje 
yra 'buvęs vienas kitas žodelis apie Berio- 
zovą, bet visuomet trumpas, kažkaip ne
tvirtas, tik svetimomis nuogirdomis parem
tas, ir tas lietuviškumas vis gana miglotas, 
ir daviniai, kaip man dabar jau aišku, ne
labai tikslūs. Ir kadangi Svetlana Beriozo- 
va dabar turėjo vėl pravažiuoti Los Ange
les, supratau, jog geresnės progos visai

Man rūpėjo pirmiausia kas kita — susi
pažinti ir išsikalbėti su pačia Svetlana ir, 
svarbiausia, visai atvirai ją paklausti: kas 
tu esi per viena, gabioji mergaite, tu, kuri 
mums visiems lietuviams darai džiaugsmą 

ang- ir garsinį Lietuvos vardą milionams žiū-

či-

— Man įdomu, kodėl apie Jus visos 
formacijos ir spaudą visuomet kalba, kaip 
lietuvaitę, — paklausiau.

— Tai visai natūralu, — greit atsako 
Svetlana, kiek nustebusi. — O kaip kitaip 
galėtų būti? Aš esu lietuvaitė, mūsų kom
panijoje visi tai žino, tai taip sako ir rašo. 
Kaikurie gal dar daugiau dėmesio atkrei
pia ir pabrėžia, nes visoje Sadler's Wells 
trupėje aš esu tik viena lietuvaitė ir sve
timtautė. Visi kiti yra anglai arba iš kitų 
britų imperijos vietų, kaip Kanados, Aust
ralijos. Tiesa, buvo dar vienas draugas iš 
Pabaltijo, latvis, bet ir jis dabar jau yra 
pasidaręs anglu. Aš viena kaip lietuvė ir
svetimtautė bepalikau visoje trupėje... Da

bar man nebereikia dėti jokių pastangų, 
kad apie mane ką nors rašytų, kaip lietu
vę. Tas vyksta savaime, ir aš tuo labai 
džiaugiuosi...

Jūs, mieli skaitytojai, dabar matote, ko- _ ___
kią aš padariau psichologinę klaidą, kaip jj§ka savo studijoje apie Puškiną yra sura- 
perdaug nuoširdus ir neprityręs reporteris, gęs kelias dešimtis pavardžių lietuvių, ku- 
statydamas Svetlanai tokį naivų klausimą. rįe šimtmečio bėgyje yra davę žymesnių 
Uz tokį klausimą Svetlana ėmė iš manęs įnašų rusų tautai, jos valstybei, mokslui, 
beveik juoktis. Ir davė pamoką man ir menams ar technikai. Paskutinis ryškiau- 
daugeliui. Ir dabar jums prisipažinsiu, kad jjįas vardas čia buvo gal poeto Jurgio Bal-

Kai po to praleisto vakaro atsisveikino
me, linkėdamies vėl kada pasimatyti, išsi
nešiau, kaip lietuvis, tokį gerą ir gražų 
jausmą, kurio skaidrumas dabartinėmis 
mūsų likimo valandomis taip nedažnai su
šildo mūsų širdis. Man taį buvo begalo sa
votiškas, vienas iš pačių savotiškiausių 
ir galbūt pačių poetiškiausių ištikimybės 
Tėvynei pavyzdžių. Tolimai ir tik kūdikys
tės sapnuose tepažintai Tėvynei...

Ir pagalvojau: — prof. Mykolas Bir-

VILNIUS IR LENKŲ PROPAGANDA

Neseniai „Terros“ išleistoje J. Cicėno 
didžiulėje knygoje „Vilnius tarp audrų“ 
smulkiai ir aiškiai parodytos Vilniaus kraš
to lietuvių aukos kovoje prieš lenkiškąjį 
siautėjimą ir lietuvių pasipriešinimas oku
pantui. Tai didžios neteisybės baisi istori
ja. Rodos, jei lenkai gyventų ne savo pro
paganda, o tikrove, gėda jau jiems turėtų 
būti tai, ką jie anuomet padarė lietuviams. 
Bet jie nė nemano gėdintis: savo laikraš
čiuose jie dar vis pastoviai tebekraipo fak
tus ir saviškai teberodo Vilniaus reikalą sa
viesiems.

„Vienybės“ bendradarbis A. Kutkus 
(1953. XI. 20 Nr. 46 straipsnyje „O Vil
niaus nepamiršk, lietuvi“) atpasakoja bū
dingesnes vietas iš straipsnio, kurį tūlas 
Vilnietis parašė Paryžiaus „Slowo Polskie" 
ir kurį persispausdino New Yorko „Nowy 
Swiat". A. Kutkus rašo:

„Straipsnio autorius... pradeda nuo pas
tabos apie netaisyklingumą lenkų kalbos, 
kurią vartoja vilniečiai. Jo nuomone, tai 
yra pateisinama tuo, kad, girdi, prieš 300- 
400 metų vilniečiai kalbėję lietuviškai ir 
to pasėkoje lenkų kalba tapo sužalota (i?) 
Tokiu būdu lenkai, girdi, kurie sudaro Vil
niaus krašto gyventojų žymiąją dalį, įsigi
jo savo kalbos dabartinį žargoną, su gra
matinėmis ypatybėmis, skolintomis iš lie
tuvių kalbos (!) Ir tasai žargonas, esą, 
įrodo, Kad šiame krašte nuo gilios senovės 
buvo apsigyvenę lenkai“.

Toliau minima, kaip lietuviai stengėsi iš 
bažnyčių pašalinti lenkų kalbą, kartojama 
1916 m. vokiečių sudarytoji Vilniaus kraš
to tautybių statistika, kuri visada džiugina 
lenkus (kaip ta statistika bivo sudaryta, 
mums plačiai nupasakoja savo knygoje J. 
Cicėnas! K. B.). Pagaliau straipsnyje ban
doma nuginčyti, kad Lenkija jėga atplėšu
si Vilniaus kraštą nuo Lietuvos! Žinoma,' 
tokiais atvejais visada nutylima Suvalkų su
tartis.

Ko lenkai šitokiais rašymais siekia? Aiš
ku, nuteikti savo žmones.

O ko mes siekiame tylėdami?
Nebetylime, rodos. Cicėnas parašė kny

gą, tik ją turėtų perskaityti kiekivenaa raš
tingas lietuvis, kuriam bent kiek rūpi klau
simas, ar Vilnius ir Vilniaus kraštas teisė
tai yra Lietuvos, ar ne.

daugeliui. Ir dabar jums prisipažinsiu, kad vardas čia buvo gal poeto Jurgio 
aš lygiai su ja džiaugiuosi dėl tokios klai- trušaičio.
dos, ir iš tikrųjų norėčiau, kad man pasi- Tįek <jaug mes atidavėm rusams ir 
sektų dar daugiau padaryti panašių „klai- mažai rusų kilmės žmonės mums tą 
dų“, kai tenka ir gal dar teks kalbėtis su grąžindavo. Ir štai dabar jauną ir 
I ” ’ ‘ ------ ’* ---------- ” ‘ '
viais svetimame pasaulyje...

GIMTINES ILGESYS

KOPOSE NEBERA ELNIUI
❖ ❖ ❖❖❖❖ ❖ ❖❖❖

Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis 
„Keleivis“ (Nr. 11-12) rašo:

Stuttgarto radijas lapr. 8 dieną perdavė 
reportažą apie Kuršių kopų elnius, pasi
baigusį žodžiais: „Priešpakutinius iššau
dė rusai, o paskutinieji du elniai davėsi į 
kelionę, iš kurios jau nebegrįš". Jie, anot 
pranešėjo, buvę sugauti ir išgabenti į Le
ningrado zoologinį daržą.

Iki šiol buvo manoma, kad paskutiniai 
elniai yra iššaudyti“.

tiek 
sko- 

; . ... ______ —___ »____  _____ sod*
greit ir taip pergreit nutaustančiais lietu- rju meniniu talentu apdovanota mergaitė

• iš Kauno grąžina lietuvių tautai ir Lietu
vai skolą, grąžina ypatingoje srityje ir ypa
tingu būdu, ir laiko tvirtą ištikimybę Lie- 

, . . tuvai tokiu metu, kada negalį būti jokios
~ Ar pagalvojate kada apie sugrįžimą kalbos apie interesus ar išrokavimus, o tik 

į laisvą Lietuvą, kai iš ten bus pašalinti nuoširdi meilė savo gimtiniam kraštui, 
bolševikai? paklausiau jau kiek atsar- Tad kodėl čia mums visiems nepasi- 
®lau- džiaugti Svetlana Beriozovą ir kodėl nepa-

— Žinoma! O kaip kitaip galį būti? Tė- linkėti daug, daug laimės jos lietuviškai 
ve!‘s, ‘5 dažnai apie tai svajojame. Kas širdžiai ir nepailsimo... jos taip grakščioms

Tiek tada visokių mįslių man kėlė
lų magazino gražus straipsnis apie Svetla- rovų, visuomet pasakydama, jog esi lietu- 
ną Beriozovą. vaitė, jog esi „Lietuvos Svetlana“?

Nei vienos negalėjau išaiškinti, nei sąly- tiek mažai apie tave žinome, — tad ar iš 
gų tam, nei laiko tada neturėjau. Nebu- tikrųjų taip yra, ir jeigu taip iš tikrųjų, tai 
vau dar tikras, ar ir verta dėl to vargti ir kaip yra?...
galvą laužyti. Gal tai tik koks apmokėtas Pirmoji ją sučiupo ir susipažino mano 
pagarsinimas įr tas šokėjos lietuviškumas žmona, po to kelis kartus išsikalbėjusi ir 
prisegtas, kaip egzotika. Gal tat smulkus greit susidraugavusi. Gj mano pirmajai pa- gali būti mielesmo, kaip vėl, po daugelio jr vikrioms šokėjos kojoms?

Mes

NENUMATĖ..
Didžiosios sovietinės enciklopedijos 

prenumeratoriai gavo leidyklos aplink- 
laštį, kuriame įsakoma išplėšti tuos kelis 
puslapius, kuriuose yra aprašyta Berijos 
gyvenimas ir veikla. Aplinkraštyje reika
laujama panaikinti taip pat ir tas pusla
pis, kuriame Berijos vardu yra pavadin
tą vietovė Armėnijoj. Išplėštųjų puslapių 
vietoje leidykla numačiusi įklijuoti nau-
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SEPTYNIOS GALVOS JERIKE
NEOLITINIO AM2IAUS MENAS

Jeriko miestas yra Palestinoje, apie 5 
mylios į vakarus nuo upės Jordano ir apie 
7 mylios j šiaurę nuo Mirusiųjų jūros. Pe
reitais, 1953 metais, archeologinius tyri
mus ten darė britai. Archeologijos Britų 
Mokyklos Jeruzalėje direktorius, K. M. 
Kenyon, paskelbė 1953 m., gruodžio 28 
d. „Daily Telegraph'e“, p. 4 nuostabius 
neolitinio — Akmens Naujo Amžiaus — 
laikotarpio radinius: septynių žmonių gal
vos atvaizdus, darytus apie 5.000 metus pr. 
Kristų.

Neolitinis amžius pasižymi tuo, kada 
žmogus pradeda žemę dirbti, prijaukina 
laukinius gyvulius, daro molio . puodus ir 
būtinuosius įrankius savo darbams.

Sęptynios skulptoriaus padarytos žmo
nių galvos neolitiniu laikotarpiu yra patys 
seniausieji Palestinos radiniai. Kenyon ma
nymu, jos padarytos apie 2.000 metų anks
čiau, negu žmogus išrado raštų ir apie 
1.500 metų prieš tvanų, kuris nusiaubė ir 
Kanaano (Palestinos) žemę apie 3.300 - 
3.800 m. pr. Kr. Naujieji radiniai atsklei
džia seniausių senovę, parodo Jeriko gy
ventojų ano laikotarpio pasiektų kultūrų, 
kai pradėjo kurtis miestai — tvirtovės.

Jeriko vietove domėjosi daug archeolo
gų. 1936 m., bal. 21 d., buvęs Jeriko eks
pedicijos vedėjas John Garstaug ir Beisa- 
no ekspedicijos buv. vedėjas Alan Rowe 
paskelbė „The Time'se“ laiškų, apskaičiuo 
darni iš Jerike atkastų archeologinių radi
nių Jeriko tvirtovės griuvimo laikų, kai Iz
raelitai, perėję Jordanu, sustojo prie to 
miesto, teigdami, kad tai turėję įvykti 1400 
-1377 metais, prieš užimant faraono sostų 
Egipte Akhenatenui. Bet kiti, taip pat rim
ti mokslininkai, prieina kiek skirtingos 
nuomonės: Jeriko sugriuvo ir buvo sude
gintas neanksčiau 1193-1190 m. pr. Kr.

Savo straipsnyje K. M. Kenyon apgai
lestauja, kad Jeriko gyvenimo laikotarpis 
1400-1200 m. pr. Kr. yra sunaikintas. Tai 

, įvyko dėl to, kad anksčiau ten dirbę ar
cheologai to amžiaus sluogsnį - klodų nu
kasė, ištyrė ir savo darbo davinius paskel
bė. Naujos archeologų ekspedicijos, aišku, 
ėmėsi senesnių klodų. Iš tikrųjų, ten priei
ta, atkasta tie laikai, kada žmogus sugalvo
jo pastoviai įsikurti Jordano upės derlin
gam slėnyje, pradėjo statyti pilis. Naujoji 
britų ekspedicija, nukasusi ankstyvo bron
zos amžiaus klodų, pasiekė neolitinius lai
kus, būtent 3.000 ir senesnius pr. Kr. lai
kus. Ir šiame sluogsnyje surado anų laikų 
puodų. Jie yra patys seniausieji Palestinoje 
rastį puodai. Giliau pasirausę, staiga Sura
do erdvių pastatų pamatus. Namai buvo 
statyti erdvūs, keturkampiai, dideli kamba
riui, kurių akmeniniai pamatai ir sienų li
kučiai buv© tinkuoti. Nuvalę didesnį se
niausio miesto plotų, pamatė, kad seno
vės Jeriko būta tvirtovės, aplinkui jį ėjo 
mūro siena. Surasta, kad tos Jeriko miesto 
sienos buvo naujai statytos ar stambiai tai
sytos nemažiau 16 kartų tarp 3100 - 2100 
metus, o vėliau tarp 2100 - 1560 m. pr. Kr. 
Išoriniai mūrai buvę tris kartus statyti tri
mis skirtingais apsigynimo būdais. Taigi, 
ši britų ekspedicija pradėjo darbų nuo to 
laikų, kai iš Egipto buvo pašalinti Hyksos, 
(1583), valdžiusieji Egiptu, anot Sir Flin

ders Petrie 511 metų (2371 - 1583 pr. Kr.).
Surastas tik vienas hyksų įrašas bronzi

niame karde Lakish pilyje iš 1600 m. pr. 
Kr. Jų vaizdaraštis pilnai atatinka hititų 
vaizdaraštį

K. M. Kenyon priskaito, kaip atrodo, 
be reikalo, pora tūkstančių metų daugiau 
septynioms Jerike rastoms skulptoriaus da
rytoms galvoms, negu verta. Nes sunku 
yra įrodyti, kad jos būtų buvusios darytos 
ten pusantro tūkstančio metų prieš tvanų. 
Reikia laukti naujų radinių, tvano pėdsa
kų Jordano slėnyje, kad paaiškėtų minėtų 
galvų tikras darbo laikas.

Kun. Dr. K. A- Matulaitis

GIMNAZIJOS KĖLIMO 
DARBAI

Gruodžio 28 d. į Huettenfeldą atvyko 
pirmieji keturi vagonai iš Dįepholzo su 
gimnazijos baldais ir kitais daiktais. Jau 
pietų metu vagonai buvo iškrauti ir bal
dai mašinomis pervežti j naująsias gim
nazijos patalpas. Iškrovimo darbams ke
turiais sunkvežimiais atvyko 26 Schwe- 
tzingeno lietuvių darbo kuopos vyrai, va
dovaujami leitn. Kazio Bendoraičio. Nors 
visą krovimo dieną lijo, vyrai nė vienai 
minutei nenutraukė darbo, „įkinkydami“ 
visas savo jėgas ir sumanumą.

Darbo metu dirbančius vyrus aplankė 
kuopos vadas, pulk, leitn. Sutkus, kuris 
su savo vyrais visuomet ateina gimnazi
jai į pagalbą, kai reikia atlikti koki nors 
nesudėtingą, bet raumenų reikalaujantį 
dėrbą.

Graudžio 29 >d- pirmos klasės seržantui 
VI. Ulinauskui vadovaujant 15 kuopos 
vyrų iškrautus išnešiojo į bendrabučio 
patalpas.

Sausio 7 d. išėjo iš Diepholzo paskutinis 
transportas su likusiais daiktais ir moky
tojų šeimomis.

Bendruomenės Kontrolės Komisija, 
prieš keliant gimnaziją, atlieka Diephol- 
ze finansinės ir ūkio atstaitomybės revi
ziją. Reviziją atlieka Kontrolės Komisijos 
nariai D-ras A. Damijonaitis ir V. Šukys. 
Kontrolės Komisijos narys, p. E. žilius, 
sunkiai susirgęs ir paguldytas ligoninėje 
ilgesniam gydymui, revizijos dariuose ne 
galėjo dalyvauti.

I naują vietovę nesikelia dėl šeimyni
nių priežasčių gimnazijos mokytojas ir 
jos vice-direktorius Kyzelbachas, kuris' 
greitu laiku susituokia ir išsikelia i būsi
mos žmonos vietovę Schleswig-Holsteine. 
O Kyzelbachas yra paskutinis mokytojų 
tarybos narys,- mokytojavęs gimnazijoje 
nuo pirmųjų jos įsteigimo dienų, pakėlęs 
su pirmaisiais mokytojais visus gimnazi
jos steigimo vargus ir išgyvenęs sunkius 
pirmuosius gimnazijos gyvenimo nepri
teklius ir nežinios laikus.

Gimnazija pradėjo mokslą naujose pa
talpose 1954 m. sausio 8 d. Gimnazijos 
naujasis adresas yra

Litauisches Gymnasium 
Schloss Rennhof 
(16) Huettenfeld bei Lampertheim

R. SPALIO KNYGA 
LATVIŠKAI

R. Spalio „Gatvės berniuko nuotykiai“ 
jau seniai spausdinami New Yorko latvių 
laikraštyje „Laiks“ (belikęs yra stambus 
paskutinysis skyrius). Knygų vertė Em. 
Skujenieks. Kaip vertėjo ir „Laiks“ re
dakcijos gaunamieji laiškai rodo, skaityto
jai knyga didžiai patenkinti. Vertėjui, ku
rio čia nebe pirmas vertimas iš lietuvių 
kalbos, pasisekė gražiai perduoti ir knygos 
nuotaikų.

Vėliau „Gatvės berniuko nuotykiai“ gal 
bus išleisti latviškai ir atskira knyga.

Si knyga netrukus bus pradėta versti į 
anglų kalbų.

*****
Pr. Imsrio eilėraščių knygelę vaikams 

„Gimtaisiais takeliais“ išleido „Tėviškėlė“.
*****

B. Gražulio novelių rinkinį leidžia „Ben
drija“.

*****
Vilainis-Sidlauskas išleido savo reporta

žų knygų „Amžini šešėliai“.
******

„Lietuvių Dienos“ išleido .Amerikos 
Lietuvių Vardyną“ (biografiniai duomenys 
apie žymesniuosius Amerikos lietuvius).

*****
„Terra“ išleido V. Sruogienės „Lietu

vos istoriju".
*****

„Lietuvių Dienos“ išleidžia V. Ramono 
„Kryžių“ angliškų vertimų.
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P-lę GRAŽINĄ LAUCIŪTĘ ir

p. JONĄ STANKŪNĄ, 
lietuvišką šeimos židinj sukūru
sius, nuoširdžiai sveikina ir linki 
gražios ir laimingos ateities
DBLS Centrinio Skyriaus Valdyba.
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Mielą DBLS Coventrio Skyriaus 
narį

RAMONĄ JARUTĮ ir

p-lę CHARLOTTĘ BAUER, 
sukūrusius šeimos židinj, nuošir
džiai sveikiname, linkėdami gra
žaus ir laimingo gyvenimo.

Skyriaus Valdyba ir Nariai.

NAUJI VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
MOKYTOJAI

Išsikėlus gimnazijai į naujuosius rū
mus, pradėta dirbti gimnazijoje lietuvių 
kalbos mokytoju vyresnėse klasėse p. 
Vincas Natkevičius.

P. Natkevičius yra vilkaviškietis, bai
gęs Vilkaviškio dr. Basanavičiaus vardo 
gimnaziją, 1938-40 studijavęs Kauno Vy
tauto Didžiojo U-te Teologijos-Filosofijos 
skyriuje lituanistiką ir filosofiją, 1940-41 
Vilniaus U-to Humanitarinių Mokslų F-1 e 
lituanistiką ir 1941-42 m. Kauno U-to Fi- 
losofijos F-te lituanistiką. Dar prieš užda
rant universitetą r>. Natkevičius išlaikė 
visus egzaminus. Švietimo Valdyba 1941 
m. gruodžio mėn. p. Natkevičių paskyrė 
mokytojo pareigoms. Tremtyje p, Natke
vičius 1945-53 m. Tuebingeno U-to Filo
sofijos F-te studijavo filosofiją ir socialo- 
giją ir dabar baigia ruošti daktarato dar
bą.

Nuo lapkričio men. 8 d. lietuvių ir lo
tynų kalbos mokytojau gimnazijoje dirba 
hun. Viktoras Kaleckis, zarasiškis, baigęs 
Šiaulių berniukų gimnaziją. 1940-46 m. 
baigęs Vilniaus Kunigų Seminariją ir 
Kauno U-to Filosofijos-Teologijos F-tą 
bei Eichstaetto Augštesniąją filosofijos- 
teologijos seminariją. 1952 m. kun. Ka
leckis Romos „Angelicum“ U-te gavo fi
losofijos licenciato laipsni.

KETURI
TRAKĖNAI?

KOVA PRIES FATIMA

Žinios apie nepaprastus įvykius Fatimo- 
je greitai pasklido visame krašte. Jos su- 
kėjė įvairių nuotaikų.

Daug kas norėjo pamatyti mažuosius Re
gėtojus, o ypač Liucijų. Po liepos 13 die
nos jos namus lankė daugybė žmonių ir 
motina turėjo siųsti kitų ganyti avis. Dau
gybė žmonių kasdien lankė ir Cova da 
Iria, sukeldami rūpesčio Liucijos tėvams, 
nes žmonės mindžiojo jų bulves ir trypė 
įpykusių kaimynų laukus. Už tai Liucija 
turėjo išklausyti daug piktų pastabų ir pa
justi tėvų nepasitenkinimų.

Tuo pačiu metu bažnytinė valdžia laikė
si visai nuošaliai ir visai nesidomėjo pasa
kojamais įvykiais. Dar daugiau: Lisabo
nos Kardinolas, kuriam tuo metu priklau
sė Fatimos' parapija, uždraudė kunigams 
dalyvauti paslaptinguose reiškiniuose. Ka
talikų spauda laikėsi labai rezervuotai. Jei 
joje kartais ir buvo paminimi Fatimos įvy
kiai, tai visuomet buvo patariama laikytis 
nuosaikumo ir šalto proto.

Bažnyčios priešai, kurių rankose buvo 
Portugalijos valdžia, pasiryžo išnaudoti 
Fatimos įvykius ir uždarusti bet kokias vie
šas tikėjimo apeigas.

BEDIEVIŲ REAKCIJA

Tikėjimo priešai instinktyviai pajuto ga
limas Fatimos įvykių pasėkas. Po 1910 m. 
revoliucijos, kurios metu buvo pašalintas 
Portugalijos karalius Dom Manuel, laisva
maniai pagrobė valdžių, ištrėmė visus vie
nuolius, stipriai suvaržė pasauliečius ku
nigus ir Bažnyčios laisvę suvaržė įstaty
mais. Jų tikslas buvo išnaikinti kunigus ir 
visli sunaikinti tikėjimų.

Dėl to, kai Fatimos įvykiai pradėjo veik-

L. Svalkus.

AUKSAKALIO SUNUI
Savo brangaus žiedo neparduos} niekam, 
nors duotų kas aukso tau taip pilną saują. 
Brangų atminimą jis Širdy palieka 
ir kartu asfaltais su tavim keliauja.

Jis visad tau mena tėvų meilę tyrą, 
nes jis tėvo rankom taip kukliai nulietas. 
Vietoj briliįanto ir brangaus safyro 
kelio akmenėlis atminčiai įdėtas.

Ir neliies tu mažą Lietuvos dalelę, 
kaip brangiausi turtą iį karaliaus sosto. 
Ir kai tau, benamiui, kartais Širdį gelia, 
akmenėlis skausmą viltimi užklosto.

Tau tada vaidenas Lietuvos arimai 
ir sekminių rytą dulkantis taip kelias. 
Matai patį Dievą pakelėmis rymant 
ir kaip vėjuj plakas parugėm skarelės.

Savo brangaus žiedo neparduosi niekam, 
nors duotų kas aukso tau. taip pilną saują. 
Kelio mažas žvirgždas su tavim palieka 
ir kaip tu, benamis, nežiniom keliauja.

ti žmones, jie pabijojo, kad naujasis tikėji
mo sąjūdis gali vienu mostu sunaikinti jų 
seniai planuotus planus. Lisabonos maso
nai pasiryžo veikti neatidėliodami.

Jų didysis puolimas buvo pradėtas gud
riai suorganizuota spaudos propaganda, ku 
rj nuolat stiprėjo. Liberalų ir laisvamanių 
laikraščiai aprašinėjo Fatimos įvykius, pa
gražindami melu ir pajuoka, kad sukeltų 
nepasitikėjimų žmonėse. Jie skelbė, kad 
kad tai ne kas kita, kaip ,jėzuitų farsas“, 
kad tai piktas žmonių išnaudojimas, norint 
susirinkti daugiau pinigų, kad tai suokai-. 
bis prieš „respublikos“ vyriausybę. Lies
dami paslaptingus Fatimos įvykius, jie aiš
kino, kad tai paprastos sugestijos išdava.

Tačiau visos tos propagandos vaisius 
buvo Fatimos įvykių paskelbimas ir išpo
puliarinimas vįsame krašte, ir daugybė 
žmonių pasiryžo patys nukeliauti į Cova 
da Irio ir viską vietoje patikrinti.

VALDŽIOS NUSISTATYMAS
Spaudos tikslas buvo parengti kelių vals

tybės vyriausybei, kuri buvo bedieviška. 
Fatima priklausė Ourem subprefektūrai. 
Subprefektas 'buvo Arthur d'Oliveira San
tos, vietinio Šaltkalvio sūnus, kuris buvo 
baigęs vos pradžios mokyklų. Jis tvarkė 
vietos laikraštį ir subūrė „Corbonari cen
trų“ — paprastų laisvaijianių būrelį. To 
užteko, kad 1910 metų respublikos vyriau
sybė šitų 26 metų vyrukų paskirtų subpre- 
fektu, departamento tarybos pirmininku ir 
apylinkės teisėju.

Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, trijų pieme
nėlių tėvai gavo įsakymų su savo vaikais 
atvykti į ęurem pas subprefektų. Gudrus 
vyrukas ilgai klausinėjo Liucijų, liepdamas 
jai pasakyti Madonos paslaptį ir reika
laudamas pasižadėti daugiau nesilnkyti ap
sireiškimų vietoje. Kai mergaitė priėšifiosi, 
jis gąsdino tėvus ir pagaliau pasiuntė juos 
namo, sakydamas žinąs, kaip tokius gud
ruolius pamokyti.

- VAIKAI SUIMAMI /
Dviem dienom praslinkus, rugpjūčio 13 

d., subprefektas galėjo matyti būrius.žmo- 
nių, kurie pro jo namus keliavo į apsireiš
kimų vietų. Sudaręs savo planų, jis pasi
ėmė vežimų ir nuvažiavo į Aljustrelį, į tri
jų piemenėlių namus.

— Aš atvykau taipgi dalyvauti apsireiš
kimuose, — pasakė. — Kaip Tomas, aš 
noriu prieš įtikėdamas įsitikinti.

— Gerai darote, — atsakė Jacintos tė
vas. — Geriausias būdas yra pačiam pa
žiūrėti prieš darant sperndimų,

Subprefektas pasisiūlė nuvežti vaikta į 
Cova da Iria.

— Ne, ne, — jie šaukė, — mes paprastai 
pėsti einame! > : •

— Jei taip, — jis pasakė jų tėvams, — 
leiskite jiems nueitį į klebonijų. Ten aš jų 
lauksiu, norėdamas išsiaiškinti kelis klau
simėlius.

Kai vaikai atvyko į» klebonijų, subpre
fektas paprašė, kad kunigas jo akivaizdoje 
apklausinėtų Liucijų ir išgautų Madonos 
paslaptį.

K. BARENAS

PUSBERNIS IR PUSMERGE
(Ištrauka iš šiomis dienomis pasiro

džiusios TREMTIES leidyklos išleistos 
K. Barėno knygos „GIEDRA VISAD 
GRĮŽTA“).

Senelė kaltino Vaitiekų, kad jis neina 
pusbemiauti pas Vienkarčius.

— Pamanykit: sakė — duos pūrų kvie
čių daugiau negu kiti ir ne pusbačius, bet 
aulinius! — troško ji mano motinai, be
veik verkdama skundėsi išdėlėliu. — To
kia alga pusberniui! Bernas ne visur šitiek 
gaus. Tik pamanyk, marti, auliniai batai! 
Arba tas kviečių pūras. Kalėdoms parėjęs 
jau gali vien tik pyragų valgyti, vien tik 
Pyragų, marti, o jis — „Neisiu! “ ir nėjo.

Motina lingavo galva, o senelė, skųsda
masi jauniausiuoju, mano dėde Vaitiekum, 
jau šluostėsi ašaras.

Jei man šiandien reikėtų patarti Vaitie
kui, aš pasakyčiau aiškiai: „Neik!“. Pasa
kyčiau taip, kaip anuomet nusprendė jis 
pats, atsisakęs žvilgančių aulinių batų ir 
to priedinio pūro kviečių. O jei man pa
čiam reikėtų eiti, nesusvyruočiau, rodos, 
net tada, jeiįpridėtų du pūrus kviečių. Ma
linus daiktas ir auliniai, labai malonus. 
Nueini į Pavandenę sekmadienį, o auliniai 
žvilga tau, rodos, visas bažnytkaimis švie
sesnis. Žvilga, bet jei iš Vienkarčių, tai te
gu nereikia.

Kai dėl paties Vienkarčio, tai jis žmogus 
kaip žmogus. Gal dar kiek net ramesnis 
ir tylesnis už kitus žmones. O -Vienkartienė 
— štai šita tikroji nelaimė — Vienkartie
nė. Ji ir Vaitiekui siūlė didesnę algų, negu 
pusberniui priklausytų, ji, o ne vyras.

Jis, Vienkartis, čia kaip ir svetimas žmo
gus, užkurys, atėjęs net iš trečios parapi- 
jps, kažkur nuo Vabalninko ar Daujėnų. 
Atėjo žmogus, kaip muselė įbrido į išrū
gas ir tyliaj keikia savo gyvenimėlį. Jau

na našlė, kažkas užrodijo, nuvažiavo, ap
žiūrėjo, pakalbėjo, o ta ir pakalba, rodos; 
ir per tris ar keturis kartus stiklelį išgėrė, 
ir turto visokio -r javų, mėsos, gyvulio, 
visko, — ir žemės daugiau kaip valakas. 
Apsidairęs, apžiūrėjęs, pakalbėjęs Vien
kartis, .mažažemio sūnus, kur dar du 'bro
liai namuose trinasi, pradėjo gundytis.

Jis girdėjo, kad' moteris keista, bet sa
vaip keistas kiekvienas. Iš Šalies žiūrint 
keistas įr tas, kuris pats su savim šneka, 
keistas, kuris iki priešpiečių miega, keistas, 
kuris, savo bobų turėdamas, pas svetimas 
landžioja. Tinginiui keistas darbštusis, o 
girtuokliui blaivininkas taupytojas, kuris 
net smulkmenų perka apsvarstęs ar gavė
nios metu minta pupom ir žirniais, silkei 
nusipirkti gailėdamas.

Apžiūrėjęs vienų kartų, apsilankė ir ant
rų, vis norėdamas arčiau pažinti moterį ir 
pamatyti, kuo gi jį keista.

— Turtinga, bet ne keista, — pasakė jis 
savo tėvui, pasirįžęs keltį vestuves ir pra
dėti Podžiūnuose tvarkyti našlės ūkį.

Prieš šitaip nuspręsdamas, jis dar lyg 
iš netyčių pakalbėjo ir su Puodžiūnų ūki
ninkais, savo busimosios kaimynais. Jei 
Traupis dar šiaip taip, lyg nenorom, lyg 
ką, tai Aukštikalnis, besigilindamas į 
smulkmenas, šitaip pasakė:

— Spręsk pats. Pasižiūrėjai, pasikalbė
jai ir spręsk pats. Matai, vieta gera, mote
ris meili. Jau gal ir pabučiavo, žiūrėk? — 
šypsodamasis lyg paklausė, lyg pasakė, no
rėdamas aiškiau apibūdinti. Pamatęs, kad 
Vienkartis paraudo, nusuko tolyn. — Ar 
negraži moteris? Nei susisukusi, nei su
džiūvusį — sveika, gyva moteris. Ir meili, 
ir šeimininkė, ir geros širdies, ir, pasaky
siu, jei reikės, už vyrų paars ir šienų pa
plaus.

— Tik žmonės, va, vis — keista ir keis

ta, — nedrųsiai iškėlė Vienkartis, kas gu
lėjo ant širdies. — Tas keistumas...

— Ką keista! — šokosi Aukštikalnis. 
Ir tamsta keistas, jej nori: į trečių parapi
ją eini žmonos ieškoti!

— Aš, žinote, gražiai gyvenu...
— Aš suprantu, bet kitam keista. — tre

čia parapija! Kai įsigilini, pažįsti — nebe- 
keista. Aš taip pat keistas. Tamsta gal ne
patikėsi. Svečiuose, vistiek, ar pas klebo
nų, ar pas kaimynų, išgersiu dvi tris stikli
nes ir tegul per naktį sėdėsiu — daugiau 
nė į burnų, o grįžau namo, tai būtinai vie
nas pats atsisėdęs išbizinsiu didžiulį ąsotį 
ar pusbutelį ir tik tada eisiu gulti.

— Keista! — nusistebėjo Vienkartis.
— Matai: jau sakai, kad keista!
Patylėjęs Aukštikalnis prideda:
— Tamsta, ar matei: seklyčioj dar kiek 

knygų prikrauta!
— Mačiau, taigi.
— Moteriškė mokyta, sakau. Šiandien 

dar kažin kas ji būtų, Gulbinuose tai tik
rai kur nors sėdėtų ir lengvų duonų valgy
tų, jei nebūtų žuvęs brolis. O kai brolis ne
grįžo, — Aukštikalnis kėsteli rankas į šo
nus.

—• Rodos, ties Radviliškiu?
— Taigi. O sakau, kai brolis negrįžo,' tai 

ir mokslas pasibaigė. Dar bandė vaikus 
mokyti, bet kur tau, tuoj mokytesnių atsi
rado!

— Taigi, taigi, moteriškė tai jau mote
riškė, iš visų pusių, — gėrisi Vienkartis.

Aukštikalnis šypsosi, lyg sakytų, kad jis 
dar žino įdomių paslaptį, tik neskuba at
verti jos. Šypsosi, ir šonuose viršuj juo
duoja išgedę dantys.

— Kaip ji, čia apylinkėje beveik nėra 
tokių. Na, prie Gervydų Samukas, tas ap
sitrynęs, Šeberkštys, senis Viksva ir ji. Tai 
ir viskas, o visį kiti — tamsūs, kaip aš. Net 
Pranckūnas. Tas tik tiek, kad jau turtin
gas, per tų turtų, per didelę žemę maršal
ka, tai ir viskas.

Vienkartis paskui pagalvojo, kad ar tik 
ne Aukštikalnis bus palenkęs jį galutinai 

apsispręsti. Rimtas ūkininkas, ir kai išaiš
kino tuos keistumus, rodos, jie nebekeisti 
pasidarė. O pražiopsoti šitokį gyvenimų ir 
paskui eiti kampininkauti — dėkui už ma
lonę!

Kaį jis antrų kartų grįžo iš Puodžiūnų, 
tuoj apie vidurį savaitės prisistatė Emilė. 
Nė žodžio nebuvo sakiusi, kad atvažiuos, 
o žiūri — įdarda kieman. Žmogui nejau
ku: vadinas, atvažiavo pažiūrėti, ką jis 
turi ir kų atsiveš į ūkį.

— Karvutę, gal karvutę, —• skėtriojo jis 
rankomis, — bet paskutinio arklio negalė
siu paimti. Gal dar tuos du paršelius, bet 
ir taį namiškiai skurstų be mėsos.

Kaip stovėjo tvarte, kaip žiūrėjo į šienų 
šapenančias aveles, dar truputį įraudusi ar 
tik ne nuo išgerto stikliuko, taip ir apsika
bino Vienkartį

— Nieko man nereikia. Palik ir karvutę 
ir paršelius — atsibučiavusi nuoširdžiai pa
sakė. — Man tik šeimininko reikia. Kar
vučių ir paršelių užteks mums.

Šitas bučkis 'buvo lyg koks antspaudas, 
kuris padarė jį Puodžiūnų gyventoju ir iš* 
metė jam iš galvos visus svyravimus. Už
dusęs dar, kai ji atitraukė lūpas, kažkokiu 
laimės įr džiaugsmo virpuliu drebėdamas, 
ar kad namie liks karvės ir avelės, kad jis 
išeis ir iš namų išsineš niekuo neapsun
kintų širdį, ar kad tas bučkis bus suvirpi
nęs jį, jis pats apkabino moterį, priglaudė 
prie savęs ir pasakė:

— Dieve, tai laimė...
Net ir tuomet nebūtų sakęs, kų jis vadi

no laime: ar tų žydinčių našlę, ar jos 
sprendimų nieko neimti iš Vienkarčių ūkio. 
Net nežinia, kų jis toliau būtų sakęs, nes 
užpakalyje išgirdo tėvo Vienkarčio klau
simą :

— Tai kurių karvutę imsit?
Išgirdęs, kad gyvulėliai visi liks, net se

nis Vienkartis, savo nustebimų ir džiaugs
mų išreiškęs labai laužytu sakiniu, taip pat 
suminėjo laimę, ir išbėgo pas kaimynus 
ieškoti alaus.

Kai tėvas Vienkartis pranyko už sody

bų, ji sustojo skiedryne, atsirėmė į malkų 
eilę ir, tiesiai į akis žiūrėdama, paklausė:

— Ar aš tau, "Marijonai, būsiu tik viena 
vienintelė?

O tas net paraudo, išgirdęs tokį papras
tų, bet labai intymų klausimų.

— Aš žinau, žinau, — paskubėjo ji pri
dėti. — Man jau sakė. Vienkarčio neieš
kok nei vakaruškose, neį išgėrimuose. Ži
nau, žmonės sakė, — ji priglaudžia galvų 
jam prie krūtinės ir pritildo balsų, kuris 
dabar skamba kupinas ilgesio:. — O Aš 
taip noriu ramybės.

O kai vestuvėms supūtojo alus, pakvipo 
didžiuliai ir mažesnieij pyragai, sūriai, su
sirinko kaimynų ir giminių, ir Puodžiūnai 
prašviesėja tų rytų. Daug buvo, o jaunikio 
vis nebuvo. Pasisuks jaunoji, pasisveikins 
su kuriuo nors naujai kluonan įdardėjusiu 
gimine, o žvilgsnis krypsta į vakarus, ar įš 
ten nesuprunkš Vienkarčio arklys. Per tų 
žvalgymąsi ne visoms už dovanas dorai 
padėkojo: žodžiai dėkoja, o iš veido ir 
ir balso gali sakyti* lyg ji nenori nei dova
nų, nei dovanotojų.

— Ar sergi? — nuo prigonkio paklausė, 
o ji nepakėlė nė galvos, tik vėliau, jau pa
bėgėjusi į kaimo galų, suprato, kad tuos 
žodžius jai taikė. Kas klausė? Taigi, jei * 
ji žinotų 1

Nusprendusi iš paskutiniųjų valdytis, 
grįžusi apėjo, kur galėjo, ir visur švelnius 
žodžius dalijo. Ten teta, ten pusbrolis, ten 
vienas, ten kitas, kaimynas, o ji visus pa
kalbino — vieniems padėkojo, kitus šio to 
paklausė, o tretiems šiaip' šiltų žodį mes
telėjo. Tik kai priėjo teta Kleopasė, kuri 
neseniai išsiritusi įš katelių, dabar galu- 
klėtyje, ant kalnelio, rankiojo iš sijono pri
kibusius šieno šapus, ji nebeišlaikė. Abi 
pasibučiavo, ir jaunoji, tramdydama išgąs
tį, pratarė:

— O gal nebeatvažiuos-..

(B. d.)

3
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KAIP VOKIEČIAI ATLYGINS MIŠK A S OKUPUOTOJE.
NACIU AUKOMS LIETUVOJE

Šių metų lapkričio mėn. 1. d. El
tos Informacijos Nr. 30-53 pranešė 
apie naujo nacizmo aukoms atlygi
nimo įstatymo paskelbimų. Esant 
dideliam susidomėjimui Šiuo įstaty
mu, spausdiname platesnį tuo rei
kalu paaiškinimų.

Pagal vokiečių federalinės res
publikos atlyginimo Statymų, teisę 
į atlyginimų turi, kas laikotarpy nuo 
1933 m. sausio mėn. 30 d. iki. 1945 
m. gegužės mėn. 8d. (persekiojimo 
laikas) buvo persekiotas nacional
socialistinės prievartos priemonė
mis dėl savo prieš nacionalsocia- 
lizmų nukreiptų politinių įsitikini
mų, kylančių iš rasės, tikėjimo arba 
pasaulėžiūros (persekiojimo prie
žastys) ir dėl to buvo padaryta ža
los jo gyvybei, kūnui, sveikatai, 
laisvei, nuosavybei, turtui arba pro
fesinei bei ūkinei pažangai. Perse
kiojimui dėl politinių įsitikinimų 
yra prilygintas toks persekiojimas, 
kai persekiojamasis, savo sųžinės 
sprendimu statydamas save į pavo
jų, aktyviai pasipriešino prieš ne
paisymų žmoniškumo arba prieš 
sunaikinimų žmogaus gyvybės, do
roviškai nej karu nepateisinamų.

Nacional. prievartos priemonės 
yra tokios priemonės, kurios buvo 
įsakytos arba sutiktos Reicho arba 
krašto ar kurios nors viešosios tei
sės korpuracijos, įstaigos ar fondo 
arba NSDAP ar jo padalinio bei 
junginio įstaigos ar reprezentato ir 
persekiojimo tikslu buvo nukreip
tos prieš persekiojamąjį,

(Pagal šį įstatymų jokios teisės į 
atlygnimų neturi, kas kovoja prieš 
laisvų demokratinę santvarkų (pa- 
ragr. 1).

Teisę į atlyginimų turi tie perse
kiotieji, kurie 1. 1947 metų sausio 
mėn. 1 d. savo nuolatinę gyvenamų 
vietų turėjo arba nuolat gyveno šio 
įstatymo galiojimd srityje (Vak. Vo
kietija ir Vak. Berlynas), 2. prieš 
1947 metus sausio mėn. 1 d. yra mi
rę arba išemigravę, deportuoti ar
ba ištremti, bet savo paskutinę nuo
latinę gyvenamųjų vietų turėjo ar
ba nuolat gyveno šio įstatymo ga
liojimo srityje, 3. nuolat apsigyveno 
šio įstatymo galiojimo srityje kaip 
grįžęs namo' (liečia vokiečius) 4. 
nuolat apsigyveno; šio įstatymo ga
liojimo srityje kaip tremtiniai (lie
čia vokiečius), 5. nuolat apsigyveno 
šio įstatymo galiojimo srityje ir yra 
pripažintj Sovietų zonos pabėgė
liais, 6. 1947 metų sausio mėn. 1 d. 
gyveno DP stovykloje šio įstatymo 
galiojimo srityje ir arba po 1946 me 
tų gruožio mėn. 31 d. iš šio įstaty
mo galiojimo srities išemigravo ar
ba kaip tremtnys (heimatl. Auslan- 
der) yra perėjęs į, vokiečių įstaigų 
kompetencijų arba įgijęs vokiečių 
pilietybę (p. 8).

Teisė į atlyginimų yra paveldima. 
Jeį persekiotasis mirė prieš 1947 m. 
sausio 1 d., tai teisė į atlyginimų 
priklauso jo įpėdiniams. Laikoma, 
kad ši teisė įeina į persekiotojo pa
likimų. (p. 10).

Teisė į nuostolius gyvybei (kitaip 
sakant, už nužudymų) atsiranda, 
jei persekiotasis buvo tyčia arba 
lengvapėdiškai nužudytas arba mir
ti pasiųstas. Jei persekiotasis mirė 
deportacijos arba nelaisvės metu 
arba tuoj po to, taj laikoma, kad 
jis buvo tyčia arba lengvapėdiškai 
nužudytas arba mirti pasiųstas.

Nuostoliai išmokami rentos for
ma šiems įpėdiniams: 1. našlei iki 
ištekant arba iki mirties, 2. našliui 
iki vedant arba‘iki mirties, jei jis 
pats negali savęs išlaikyti, 3. vai
kams, kiek mokami jų priedai pa
gal tarnautojų įstatymus, ir našlai
čiams anūkams, jei persekiotasis 
prieš mirtį juos išlaikė arba jei jis 
gyvendamas išlaikytų, 4. aukštuti
nės linijos giminaičiams (tėvams, 
seneliams ir t t.) pagal reikalingu
mų, bet t ik tiems, kuriuos perse
kiotasis prieš mirtį pilnai arba da
limi išlaikė, ir tiems, kuriuos jis, jei 
būtų gyvas, šlaikytų.

Pretenzija į piniginę rentų nėra 
nei perleidžiama, nei paveldima. 
Mėnesinė renta mokama ne ma
žesnė kaip: našlei — 200,—DM, 
visiškam našlaičiui — 100, —DM, 
pirmam ir antram pusnašlaičiui, 
jei nemokama našlės rentos —75, 
jei mokama našlės renta—55,DM, 
trečiam ir kiekvienam sekančiam 
pusnašlaičiui —50,—DM.
Į atlyginimų už padarytų žalų 

kūnui ir sveikatai turi teisę tik tie 
kuriems padaryta žala nėra nežymi, 
žala laikoma nežymi, jeį ji pasto
viai nesumažino dvasinio arba fizi
nio nukentėjusio darbingumo.

Atlyginama tuo būdu: 1. sumo- 
komos gydymo išlaidos, 2. jei nu
kentėjusia nustojo daugiau kaip 30 
nuošimčių darbingumo, nuo 1953

m. spalio mėn. 1 d. jam mokėjimo 
pradžios sumokamas vienkartinis 
atlyginimas, 4. jei nukentėjęs miręs, 
mokama pašalpa (Fursorge) įpėdi
niams. Į

Rentos didumas nustatomas pagal 
gautų atlyginimų, bet ne mažesnis 
kaip: esant darbingumo sumažėji
mui nuo 30 

40 iki 
50 iki 
60 iki 
70 iki
80 ir daugiau —250,—DM per

saulėžiūros. Asmenys, kurie buvo 
nacionalsocialistinės valdžios perse
kioti dėl savo tautybės, nesiskaitant 
su jokiomis žmogaus teisėmis ir ku
rie 1953 m. spalio mėn. 1 d. buvo 
pabėgėliai 1951 metų liepos mėn. 
28 d. Ženevos konvencijos nuosta
tų prasme (maždaug tas pat, kaip 
DP), turi teisę į atlyginimų už kū
nui ir sveikatai padarytų pastovių 
žalų. Pastovia žala yra laikomas su
žalojimas, sumažinantis nukentėju
sio darbingumų ne mažiau kaip 50 
nuošimčių. Atlyginama mokant ren 
tų nuo 100 iki 200DM— pagal dar
bingumo sumažėjimo dydį (p. 76).

Atlyginimo procesas dalinamas į 
dvi dalis: 1. atlyginimo įstaigose, 
kurių sudarymas ir darbo tvarkos 
nustatymas pavestas atskiriems kraš 
tams (p.88). Prašymas dėl atlygini
mo už padarytų žalų bei nuostolius 
reikia paduoti t oms įstaigoms (p. 
89)—ir 2. teisminį procesų, jei pra
šymas atlyginimo įstaigų nebuvo 
patenkintas (p. 88).

Prašymų dėl atlyginimo reikia 
paduoti to krašto įstaigoms: a), ku 
riame nukentėjusis 1947 m. sausio 
mėn. 1 d. turėjo nuolatinę gyvena
mų vietų; je, mirė prieš 1947 m. 
sausio mėn. 1 d., tai kuriame jis yra 
miręs, arba b) jei tėviškėn grįžęs, 
tai kuriame grįžęs apsigyveno, ar
ba c. jej emigravo prieš 1947 m. 
sausio mėn. 1 d., tai iš kurio kraš
to emigravo 
Jei nukentėjęs gyveno užsieny, tai 
gyvenantys Europos kraštuose pra
šymus turi pauoti Nordrhein—West 
falijos krašto atlyginimo įstaigoms, 
o užeuropiniuose kraštuose—Rhein
land— Pfalzo (p. 89),

Atlyginimas išmokamas tik jo 
prašantiems. Gyvenantys Vokieti
joje prašymus turi paduoti iki 1954 
m. spalio mėn. ld„ o kitur — iki 
1955 m. spalio mėn. 1 d. (p. 91).

Toks yra, stambiais bruožais pa
ėmus, Vokietijos federalinės res
publikos nacių aukoms atylginti įs
tatymas, įsigalėjęs š. m. spalio mėn. 
1d. Reikia pasakyti, kad jis vokie
čiams, nukentėjusiems nuo naciona 
listinio persekojimo, teikia daugiau 
galimybių gauti atlyginimų negu 
užsieniečiams.

Taikant šį įstatymų lietuviams 
randame, kad pagal jį nacionalso- 
cializmo aukos lietuviai turi teisę į 
atlyginimų už padarytų žalų jų gy
vybei, kūnui, sveikatai ir laisvei, kai 
tuo tarpu vokiečiams pripažįstamas 
atlyginimas ir už prarastų nuosavy
bę ir turtų bei sukliudytų profesinę Lietuvos SSR miškų ūkio Ministe- 
bei ūkinę pažangų. Atlyginimo už rija. SSSR (Maskvos) Ministerija ne 
prarastų turtų ir nuosavybę be, su- suteikė mums reikalingos pagalbos 
kliudytų profesinę ir ūkinę pažan- specialistais, gyvu vadovavimu tr in- 
gų negalės gauti nei Klaipėdos kraš strukcijomis. (Mano pabraukta. A. 

grupių gali būti priskirti vokiečių to gyventojai — nacionaljocializmo 
tautybės ir pilietybės asmenys iš 
trėmimo sričių (p. 68—70), asme
nys be pilietybės ir politiniai pabė
gėliai (p. 71—75) ir persekiotieji dėl 
savo tautybės (p. 76).

Čia reikia atkreipti dėmesį į tai 
kad visa apie kų iki šol buvo kalbė
ta, taikoma asmenims, persekiotiems 
dėl savo rasės, tikėjimo arba pa-

iki
49
59
69

39nuoš. —100,DM; 
nuoš.— 125,—DM; 
nuoš.—150,— DM; 
nuošč.—175,—DM;

79nuoš. — 200,—DM;

nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo
mėnesį (p. 15).

Persekiotasis turi teisę į atylgini- 
mų už laisvės atėmimų, nepaisant, 
ar tai įvyko šio įstatymo galiojimo 
srityje, ar kur kitur. Laisvės atėmi
mu laikoma ypač policinis arba ka
rinis areštas, NSlDAP organų suė
mimas, tardymo ir bausmės (Un- 
tersuchungs — und Strafhaft) areš
tai, koncentracijos lageriai, įkišimas 
į getų ir pasiuntimas į kariuomenės 
bausmės dalinius. Priverčiamasis 
darbas, jei jo metu gyvenama pana
šiose į areštų aplinkybėse, yra lygus 
laisvės atėmimui Laisvės atėmimui 
prilyginimas nelegalus gyvenimas 
Vokietijoje į areštų panašiose ir ne
žmoniškose sųlygose.

Jei laisvės atėmimas įvykdytas 
teismo sprendimu, tai tas sprendi
mas turi būti panaikintas arba pa
keistas taip pat teismo keliu. Prašy
ti panaikinti arba pakeisti teismo 
srendimų galima iki 1955 m. spalio 
mėn. 1 . (p 16). Už laisvės atėmi
mų atlyginama po 150, — DM už 
kiekvienų pilnų arešto mėnesį (p. 17).

Persekiotasis turi teisę į atlygini
mų už nuosavybę, jei priklausantis 
daiktas jo sužalojimo metu buvo 
sunaikintas, pagadintas arba išplėš
tas Reicho ribose pagal 1937 m 
gruožio mėn. 31 d. sienas (p. 18). 
Persekiotasis turi teisę į atlygnimų 
už iš jo išreikalautus specialius mo
kėjimus, uždėtus vykdant persekio
jimų arba ir teisininais patvarky
mais, išleistais persekojimo tikslu 
(P.21).

Persekiotasis turi teisę į nuosto
lius už žalų, padarytų jo profesinei 
arba ūkinei pažangai, jei ši žala ne
buvo nežymi ir persekiojimas buvo 
Reicho ribose pagal 1937 m. gruo
džio mėn. 31 d. sienas, o jei perse
kiotasis yra tremtinys, tai trėmimo 
srityje (p. 25).

Gale įstatymas numato ypatingas 
persekiotų grupes, kurioms atlygi
nama pagal specialias taisykles. Spe 
cialios atlyginimo taisyklės nusta
tytos tiems, kurie dėl kurių nors 
priežasčių negali gauti atlyginimų 
pagal bendras taiskles, kaip pvz. 
1947 m. 1 d. negyvenę V.ak. Vokie
tijoje ir pan. (p. 67) Prie ypatingų

LIETUVOJE 1948-1950 METAIS ADMINISTRACIJOS BŪKLE MIŠKŲ ŪKIS IR MlŠKŲ

1950 metais išleistame Maskvoje partorgų. Ministerijoje buvo suorga- fondo plotas bus apželdytas tik 
Nr. 4 miškų žurnale „Lesnoje cho- nizuota neįprasta partijos (komunis ųžuolais, bus pagerintas, ųžuolyno 
ziajstvo“ — „Miškų ūkis", 46-49 psl. 
tilpo Lietuvos SSR Miškų ūkio pa
vaduotojo A. Gugninas'o (sulietu
vinta rusiška pavardė ; kaip Gugnin, 
Bunin, Stepunin ir t. t.) ilgas straips 
nis „Lietuvos SSR miškų ūkio paki
limas“. (Podjom lesnovo choziajst- 
va Litovskoj S. S. R.). Sis straipsnis 
atskleidžia geležinę uždangų ir lei
džia pažvelgti į Lietuvos miškų ūkio 
dabartinį stovį, miškininkų būklę ir 
atspėt, Gugnino daromas sugestijas 
ateičiai.

A. Gugnin savo straipsnio pra
džioje neigiamai atsiliepia apie miš
kų ūkį Nepriklausomybės laikais ir 
vokiečių okupacijos metu. Tarp kit
ko, jis rašo: „Ypatingai padidėjo 
miškų naikinimas smetoninio režimo 
metais. Ekonominis Lietuvos atsili
kimas ir Vakarų Europos valstybių 
kaimynystė, geras tinklas plukdomų
jų upių patarnavo pagreitintam miš 
kų išnaikinimui. Per 20 metų bur
žuazinėje Lietuvoje buvo iškirsta 50 
milionų kūb. metrų geriausios 
džiagos. Iš jos 14-16 milionų 
metrų brangiausios medžiagos 
užsienin.

Miškų sodinimas ir sėjimas 
atsilikdavo nuo kirtimų. Nuo 
iki 1937 m. kasmet buvo iškertama 
10.820 ha miško, o buvo užsėjama 
ir užsodinama vidutiniai tik po 
2.442 ha kasmet. Vokiečių fašistinės 
okupacijos metu Lietuvos miškų nai 
kinimas pasiekė augščiausių laipsnį. 
Vokiečiai kasmet rinktinai iškasda
vo 3,5 miliono kūb. metrų brangiau 
sios pušinės ir ąžuolinės medžiagos.

Po išlaisvinimo Lietuvos SSR iš 
vokiečių ■ fašistų grobikų, suardy 
tas krašto ūkis pareikalavo didelio 
kiekio miško medžiagos. 1945-1947 
m. laikotarpyje kasmet buvo daro
mas perkirtimas. Iki suorganizavimo 
Lietuvos SSR Miškų ūkio Ministe
rijos, respublikoje nebuvo miškų ap 
saugos organų. Miškų Pramonės 
Ministerija nebuvo užinteresuota 
vesti taisyklingų miškų ūkį ir davė 
progos stambiems prasižengimams. 
Kirtimo biržės buvo parenkamos ne 
atsižvelgiant į kirtimo kryptį, iš 
akies iškirstų biržių atželdinimu ne
sirūpinta, miškų tarnautojų kadrai 
neparuošti, įsigalėjo kenksmingas pa 
protys kirsti rinktiniai, vedant auk
lėjamuosius kirtimus neturėta reika
lingų insrukcijų ir tabelių.

„Tokiose sąlygose organizavosi

me- 
kūb. 
išėjo

labai
1927

R.).
1947 m. pabaigoje, suorganizavus 

Lietuvos miškų’ūkio Ministerijų, ši 
iškėlė reikalų sumažinti pagrindinį 
kirtimų. Turėdami mintyje Lietuvos

aukos, nei lietuviai repatrijantai 
(nors, vokiečių akimis žiūrint, jie 
taip pat vokiečiai), nes įstatymas 
reikalauja, kad sunaikintas ar suža
lotas turtas būtų buvęs buv. Reicho SSR miškų išsekimų, nuo 1949 m. 
ribose pagal 1937 m. gruodžio mėn.
31 d. sienas. Tas pat vietos apribo
jimas liečia ir teisę į nuostolius už 
žalų profesinėj bei ūkinei pažangai.

VANDENI! IR UPIU UŽTERŠIMAS
š-m. spalio 27 d. Okeanografijos 

Instituto, Londone, iniciatyva su
šauktas tarptautinis komisijos posė
dis, kuris nagrinėjo kokias priemo
nes imtis prieš jūros vandenų užter 
Šimų alyvos ir naftos liekanomis. 

’ Šiuo klausimu užinteresuota taip 
pat žūklė, medžioklė ir ornitologija.

Pstebėta, kad Europos vandenys 
pastaraisiais laikais vis daugiau už
teršiami alyvos ir naftos liekano
mis. Šis reiškinys vis plečiasi ir ver 
tas dėmesio. Iš Britų Jūros Instituto 
padarytų tyrimų paaiškėjo, kad pa 
jūriai, kuriuos plauna Golfsromas, 
yra kaip tik užteršimo 'zonoje. Čia 
priskaitoma vandenys prie Irlan- 
dijos. Vakarų Anglijos, Biskajos, 
Belgijos, Vakarų Danijos, Vokieti
jos pajūriai, į išaurę nuo Hambur
go,Kanalo ir Šiaurės Jūros pakraš
čiai, taip pat ir Norvegijos krantai, 
tarp Trondheimo ir Skagerako. Be 
to, reikėtų nepamiršti, kad ir Euro 
pos upėmis ir kanalais vasarų vie
tomis plaukia į jūrų jau nebe van- 

■ duo, bet koks tai tirštas, dvokiantis, 
skystimas.

Pagal to Instituto apskaičiavimus, 
kasdien iš laivų išpilama į jūrų vi
dutiniai po 7000 kub. metrų alyvos 
ir naftos liekanų. Tos liekanos plo
nu sluogsniu dengia jūros paviršių 
kartais 100,000 kv. klm. plote. Prie 
Ostende ir Knokke (Belgija) jau lie 
pos, rugpiūčio mėnesiais buvo im-

tąsi priemonių apvalyti krantines, 
bet tik papūtus iš jūros vėjui, kran 
tinės vėl užteršiamos ir visur paste 
biama riebios dėmės. Vietinės ins
titucijos susirūpinusios kaip palai
kyti Švarų.

Pasitaiko dažnai rasti žuvėdras,
gulinčias ant kranto. Jų sparnai ap- joti, nes toliau iš straipsnio aiškėja, 
kibę kokia tai mase. Paukščiai, ku
rie nebegali skraidyti pasmerkti 
mirčiai. Pastaromis dienomis nuo 
Lekkerbek iki Olandijos sienos ras
ta tūkstančiai tokių nelaimingų 
paukščių.
Kai jūra audringa, žuvėdros pasi- įkinkyta visa spauda. Toliau Gug- 
renka sau vietas, kur mažesnės ban 
gos, bet ramios vietelės yra kaip tik 
ten, kur alyvos liekanų sluoksniai 
dengia vandenį.

Taip pat skundžiasi pakrančių 
žvejai, kad alyva ir nafta pajūrio 
vandenyse daro jiems didelius nuos 
tolius. Dėl tos priežasties žymiai 
sumažėjo šiais metais pagautų žu
vų kiekis.

Daug laivų išpila savo alyvos ir 
naftos „pamazgas“jūroje, toli už 
teritorinių vandenų, visai negalvo
dami apie tai, kur tie nešvarumai 
nuplauks. Toks bendras „pamzgų“ 
kiekis per metus skaičiuojamas apie 
2.500.000 kub. metrų. Nustatyta, kad 
5000-to atmatose yra 200-to naf 
tos ir alyvos. Institutas yra daręs 
bandymus, >š kurių konstatuota, 
kad išpilta kur nors vandenyne

tų) organizacija, kuri teikė didelę pomiškio auklėjimas, uždrausta gy 
pagalbų sprendžiant partijos ir vy- vulių ganiava (matomai kitur gano- 
riausybės duodamus miškų ūkiui už 
davinius. 1948 metus, tikrai, galima 
pavadinti pirmais Lietuvos SSR miš 
kų ūkio pagrindinio pagerėjimo me
tais.“

Toliau Gugin pasako, kame pasi
reiškė tie pagerėjimai: „Trumpes
niu laiku reikėjo likviduoti atgyve
nusią buržuazinę santvarką ir vokic 
čių okupacijos likučius miškų ūky
je, Miškų ūkio socialistinis pertvar- 
kimas supuolė su žemės ūkio kolek 
tyvizacija prie paaštrėjusios klasių 
kovos. Likučiai sunaikintų klasių . „
trukdė darbų atskiruose miškų sąlygų nesugebės įvykdyti. Reikalin 
ūkiuose (leschozuose). Reikėjo atlik gi papildomieji darbai ir didelė SSS 
ti didelį darbų: išvalyti miškų ūkius R (Maskvos) Miškų Ūkio Ministe- 
(leschozus) nuo svetimo ir kenksmin rijos pagalba. (Mano pabraukta. A. 
go elemento, parinkti ir išauklėti R.) Nurodytos problemos išspren- 
naujus kadrus miškų ūkiuose ir gi- dimui — naudinga sudaryti pajūryje 
rininkijose, įskiepyti ir išplėsti sočia specialus miškų ūkis (leschozas).“ 
lines darbo formas, įvesti sociallen- 
ktynes“. Tai va, kam buvo reikalin
gas partorgas miškų ūkio Ministe
rijoje! Ne miškų ūkiui tobulinti ir 
kelti, bet kadrus (tarnautojus) „iš
valyti“, suterorizuoti jį, pagal komu __
nistinį kurpalį perdibti. Toliau Gug- sumos kelių nu© Leningrado iki 
n:n paduoda 1950-1955 metų darbo 
pianų, kuriame nėra miškų eksplo
atacijos davinių. Šis planas atrodo 
taip:

ma A. R.) ir medžiojimas pelių nai 
kintojų, lapių ir pelėdų. Ypatingas 
dėmesys bus atkreiptas į miškinin
kų — „ųžuolininkų“ paruošimų.

Apie pajūrinių smėlynų tvarkymų 
Gugnin taip pasisako: „Didelis už 
davinys Lietuvos SSR yra — Nerin
goje smėlynų sutvirtinimas. Šiuo 
metu yra atlikti tyrimo darbai, su
darytas techninis sutvirtinimo pla
nas. Sutvirtinimas priešakinės kopos’ 
ir užpakalinių kopų yra labai sudė
tingas darbas, kurį' Lietuvos SSR 
miškų ūkio Ministerija prie esamų

Ar tik nėra čia Gugnino noras 
pajūrio zonų su smėlynais perduoti 
tiesioginėn Maskvos Ministerijos ži 
nion ir atstumti lietuvius nuo jūros? 
Ar nėra jų noras, atstumus estus, lat 
vius ir lietuvius nuo jūros, turėti sau

jiems Jaltos sutartimi duotos Ryt
prūsių dalies, kurių priskyrė prie 
Leningrado apygardos

Iš Gugnino straipsnio galima pa 
daryti sekančias išvadas: 1) Gug- 

1. Sėjimas ir sodinimas (tūkst. ha) nin pripažįsta, kad 1949 metų Lie
tuvos miškai buvo negailestingai 
kertami ir miško ūkio atžvilgiu bu
vo padaryta daug nusikaltimų. '2) 
Dėl nepaprastai didelių kirtimų be
veik visi brandūs medynai jau iš
kirsti, nes jų liko tik 7,9%. Tai da
viniai 1950 m. Šiandiena galima lau 
kti, kad Lietuvoje jau neliko bran
džių medynų. 3) Dabartinė miškų 
administracijos padėtis ir darbo są
lygos yra netikros ir nepaprastai sun 
kios. Jiems tenka dirbti ir gyventi 
nuolatinėje baimėje ir paniekinime. 
Gugnin prie kiekvienos progos pa
brėžia, kad Lietuvos miškininkai 
nesugeba atlikti savo darbo ir straip 

1950-1955 snyje net keturiais atvejais prašo 
Maskvos pagalbos miškų darbams 
SSR Lietuvoje atlikti. Vyksta nuola 
tinis personalo valymas ir naujų ka-^ 
drų paruošimas. Reikia tikėtis, kad 
po visų tų valymų ir perorganizavi
mų nedaug teliko lietuvių miškinin
kų Lietuvoje. Šių mintį patvirtina 
ir tas faktas, kad Gugnin skundžia
si miškininkų specialistų stoka. Kai 
bant apie pajūrio smėlynų sutvirti
nimų, Gugnin stačiai sako, kad šį 
darbų Lietuvos SSR Miškų Ministe 
rija nesugebės atlikti ir tam reikalin
ga SSSR (Maskvos) pagalba. Man 
atrodo, kad nuolatinis prašymas Lie 
tuvos SSR Miškų Ūkio Ministerio 
pavaduotojo A. Gugnino Maskvos 
teikti pagalbų, yra slaptas su Mask
va sutartas nuosprendis Lietuvos miš 
kus perimti į rusų rankas ir juos ap
gyvendinti rusais — valdininkais.

Tokiu būdu galima susilaukti, kad 
lietuviui miškininkui Lietuvos miš-* 
kuose darbo nebus, kaip jis neturė
jo to darbo ir caro laikais.

A. Rukuiza.

1950

15
2. Naujų medelynų užveisti (ha) 

90 
163. Sėklų paruošimas (tonų)

4. Miško nusausinimas (tūkst. ha) 
3

Nusausinimo kanalų remontas 
(klm) 200 

Sėklų aižyklų statymas (viene
tų) 10 

Sėkloms laikyti sandėlių stat.
(vienetų)20

8. Gaisrinių bokštų statymas (vie-
nėtų)10

9. Telefono tinklo pravesti (klm)
100

5.

6.

7.

1. Sėjimas ir sodinimas (tūkst. ha)
105

2. Naujų medelynų užveisti (ha) 
425

Sėklų paruošimas (tonų) 90 
Miško nusausinimas (tūkst. ha) 

25 
Nusausinimo kanalų remontas 

(klm) 1300 
Sėklų aižyklų statymas (viene

tų) 40 
Sėkloms laikyti sandėlių stat. 

(vienetų) 70
8. Gaisrinių gokštų statymas (vie

netų) 50
9. Telefono tinklo pravesti (klm)

300
Tai tokie, gana platūs užsimoji

mai ir projektai. Klausimas ar bus 
tas viskas vykdyta? Įdomiai ir pla
čiai Gugnin palietė ąžuolynų klausi 
mų: ,',Lietuvos SSR ministrų Tary
ba nutarė per ateinančius šešeris 
metus atkurti 10 tūkst. ha ąžuolynų. 
Ąžuolynams atgaivinti sudarytas spe 
cialus žemės fondas. Šitas žemės

3.
4.

5.

6.

7.

sausio 1 d. pagrindinis miškų kirti
mas buvo sumažintas 30%“.

Gaila, kad autorius nenurodo, ko 
kio dydžio buvo tas kirtimas; gal 
ir sumažinus 30% perviršija dar vi
sų 100% normalų.

Toliau Gugnin rašo: „Nuo 1948 
m. Lietuvos SSR neregėtai išsiplėtė 
miškų želdymo darbai. Jei 1947 me 
tais sėjimas ir sodinimas buvo atlik
tas 5.620 ha plote, tai 1948 m. šitie 
darbai buvo atlikti 11.300 ha plote".

Atrodo, kad želdymo plotas pasie riais sprunka išdidumas, bijodamas 
kė Nepriklausomybės laikais pasku- priekaištų.
tiniaisiais metais želdomojo ploto, 
bet dėl darbo kokybės tenka suabe-

MINTYS IR JUOKAI
Atsiprašinėjimas, tai laiptai, ku-

kad šitiems darbams atlikti 1948 m. 
buvo paskelbtas miško želdymo mė
nuo ir komunistų partija bej sovie
tinės organizacijos buvo įpareigotos 
sumobilizuoti visas jėgas tiems dar
bams pravesti. Propagandai buvo

nin rašo: „Pirmais savo gyvavimo 
metais Miškų ūkio Ministerija ga
vo iš Lietuvos C. K. K. P. (b) dide
lę paramų, kuri paskyrė mums savo

Golfstromo srovėje nafta ar alyva 
per 100 dienų pasiekia Britanijos 
krantus, o dar po 20 diegų Šiaurės 
Sotlandijų. Jei tai daroma kur nors 
kitoje vandenyno vietoje, nė Golf- 
stromo srovėje, alyva plaukia į Pie
tų Ašigalį.

Šio reikalo tyrinėtojai ir žinovai 
numato pasiūlyti Konvencijai, kad 
uždraustų laivams pilti liekanas 
Golfštromo srovėje ir tam tikrose 
nustatytose vietose. Be to, taip suras 
ti būdas, liekanas susemti, ir išva
lius, vėl naudoti.
(Iš „Gazet von Antwarpen). ’

GRAŽI jaunuolė savo palydovui:
— Turėjome tikrai nuostabų va

karų, Harold. Prašau, nesugadink jo, 
kviesdamas mane kitų kartų pasivai
kščioti! D'Alessio

Aš tikiu į punktualumą, nors tai 
mane padaro labai vienišą.

E. V. Lucas

Tie, kurie kalba jardu ir masto 
inču, turėtų judėti pėda.

Dick Carter

Menas — tai technikos priemo
nės išreikšta dvasia. (D. Rops).

Negerasis kaimynas arba priešas 
dažnai tėra permažai pažintas žmo
gus.

Pasidalintas džiaugsmas — pil
nas džiaugsmo.

Tokia jau žmonių dalia — apie 
niekniekius kalba jie rimtai, o apie 
rimtus dalykus — kaip apie nieknie 
kius. (Montesquieu).

Susilaikymas, tai išminties tarnai
tė (šv. Augustinas).

Mandagumas yra meilės žiedas 
(8v. Prančiskus Salezietis),

Žmogaus kūnas yra įrankis, bet 
ne žaislas!

Kai pradedama senti, viskas past 
šalina, o Dievas pradeda artintis. 
(R. Bazin).

Jei aš kų nors naudingo žinočiau 
savo tėvynei, tačiau taj kenktų Eu
ropai ir žmonijai, laikyčiau tai nu
sikaltimu. (Montesquieu).

Pragaras yra ne kas kita, kaip 
užrakintas rojus. (G. Thibon).

Broliškai sugyveną 
pasaulio sveikata.

Susigraužimai... tai praeitis, 
rj dar tęsiasi.

žmonės yra

ku-

Ponas Joneika buvo įtariamas pa
vogęs laikrodį. Teisme negalėta va
gystės akivaizdžiai įrodyti, ir teisė
jai Joneikų išteisino.

Joneika klauso teismo sprendimo, 
lyg nieko nesuprasdamas.

— Jūs esate išteisintas, kartojo 
teisėjas.

— Kų tai reiškia?
— Tai reiškia, — aiškino teisėjas, 

— kad teismas yra įsitikinęs jūsų 
nekaltumu!

Išteisintasis, atrodė, dar ne viskų 
gerai supratęs, todėl dar paklausė:

— Ar tai reiškia, kad aš galiu laikv 
rodį sau pasilaikyti?

4
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

MIELI SKAITYTOJAI 1
Visiems EUROPOS LIETUVIO skaity

tojams, kurie buvo už laikraštį užsimokė
ję iki 1954 m. sausio 1 d., laikraštis siun
čiamas ir toliau be pertraukos, nors pre
numeratos mokestis 1954 metams dar nė
ra gautas. Tačiau nuo š.m. vasario mėn. 
1 d, laikraščio siuntimas bus sulaikytas,

f jei nebus prenumerata atnaujinta. Prašo- 
mė nepamiršti atsiųsti mokesti, arba bent 

,. laiškeliu paprašyti siųsti laikraštį toliau.

a

5 „EUROPOS LIETUVIO“ TRADICINIS
4 BALIUS

f Kiekvienais metais Londone ruošiamas 
laikraščio balius. Šiais metais šitoksai 

į tradicinis balius ivyks sausio 30 d., šeš
tadieni, Lietuvių Namuose, 43, Holland 
Park, London, W. 11. Baliaus pradžia 7 

f vai. vakaro. Malonūs svečiai prašomi i;
. anksto apsirūpinti kvietimais, kurie gau
nami „Europos Lietuvio“ Redakcijoj ir 

'( p. Liūdžiaus krautuvėje. Staliukai užsa
komi taip pat iš anksto telf. PAR 9699.

*****
I DBLS IŽDO PRANEŠIMAS

Aofkos E.L. leidimo skoloms padengti.
3. 1. 54 — 10. 1. 54

Centrinis Skyrius iš kasos £ 10. 0. 0.
Edinburgh Skyrius:
E. Jakutienė £1.0.0 K. šermukšnis lOšil.

Viso £ 1.10. 0.
Northampton Skyrius:
L. Utka £1.0.0. L. švalkus £1.0.0. K. Vai 

ginis 10 šil. B. šerkšnas 10 šil. R. Liubar
tas 10 šil. P. Čyvas 7 šil. A. Barančiukas 
6/6 šil. S. Lenkevičius 5 šil, P. Stančius 4 
šil. J. Matulevičius 2/6 šil. S. Šimkus 2/6 

»šil. A. Pusvaškis 2/6 šil.
■' y - Viso

Pavieniai aukotojai:
D. Paukštienė £3.5.0 J. Simanavičius 

£2.0.0. K. S. £1.0.0. S. Nenortas £1.0.0. J. 
Zdanavičius 16 
Akelaitis 5 šil. 
šil.

£ 5. 0. 0.

KODĖL NEMIEGA?
Kiekvieną savaitę vis daugėja mįslės 

spėjimai, paskelbtos paskutiniuose „Eu
ropos Lietuvio“ dviejuose numeriuose, — 
kodėl vieno kambario gyventojas negalįs 
užmigti? Š;ą savaitę gautus spėji
mus spausdinsime ateinančios savaitės 
numeryje. Redakcija maloniai prašo siun
čiamus sprendimus pasirašyti tikrąja pa
varde. Vienas kitas mįslės sprendėjų' 
siunčia atsakymus slapyvardžiu ir, reikia 
pastebėti, tuose atsakymuose yra noro 
„suvesti sąskaitas“ su kaimynais ra pa
žįstamais, prisidengus slapyvardžiu.

Mįslės atsakymas uždarame voke ati
duotas vienam Centro Valdybos nariui, 
kuris sausio 30 d., atidaręs voką, paskelbs 
mįslės atsakymą ir laimingąjį sprendėją, 
kuriam Redakcija išmokės 5 svarų premi
ją. Gerb. skaitytojai prašomi siųsti spren
dimus, pridedant po 1 ši. už kiekvieną 
spėjimą. Galima ir pašto ženklais.

Vasario mėn. pradžioje 
ją mįslę. Visus kviečiame 
ma žaidime. Ateityje, jei Redakcijai pa
vyktų surinkti daugiau, 
premijos atitinkamai bus didinamos.

Lietuvio rankomis uždirbtas šilingas — 
atiteks lietuviui! Siųskite sprendimus Re
dakcijai šią ir kitą savaitę!

*****
Nežinomas skaitytojas šią savaitę ir 

Redakcijai prisiuntė sunkiai išsprendžia
mą mįslę: anoniminiame voke jis įdėjo 
baltą banknotą, pažymėdamas — „atspė
kit? nemigo priežastį“'!

KETTERINGAS

skelbsime nau-
dalyvautl šia-

negu 5 svarai,

ATSISVEIKINO LIETUVIAMS 
PRIELANKUS PAREIGŪNAS

Vokietijos Pabėgėlių Ministerijos refe
rentas benamių užsieniečių reikalams, p. w 
Wussow, perėjęs i Užsienio Reikalų M-jos 
tarnybą, gavo paskyrimą pasiuntinybės 
tarėju į Portau-Prince, Haiti.

Prieš išvažiuodamas j tolimą Haiti sa
lą, P. Wussow raštu Vokietijos Krašto 
Valdybai pabrėžė savo pasigėrėjimą orga
nizuotomis lietuvių pastangomis globoti 
Vokietijoje gyvenančius lietuvius tremti
nius ir dėkodamas už visada harmonlšką , 
bendradarbiavimą, kuri jis visuomet mie
lai prisiminsiąs. Raštas baigiamas geriau
siais linkėjimais lietuviams ir Krašto 
Valdybai su jos bendradarbiais.

„Kunige, iš mano parapijiečių 80% yra 
įsirašę komunistų partijom“

„Pas mane tik 8% lanko bažnyčią.“
„Mano parapijoj 45% laidotuvių yra 

civilinės.“
Štai kelių klebonų atsidusimai, išreiš

kia gana didelį sieloms pavojų.
Tačiau raudonaisiais raupsais neužsi- 

krėtusieji taip pat nemiega, vis labiau Su
sivieniję ir persiorganizavę gelbsti su
klaidintuosius brolius.

Dvasiškija pasižymi nepaprasta kovos 
dvasia, dirbdama su didele meile ir pasi
aukojimu. Kardinolas LERCARO buvo 
pats pirmasis kurs, po Romos, įvedė 
„PRISIKĖLIMO KRYŽIAUS KARĄ.“ Jis 
yra tikras demokratas, vargšų tėvas, dar
bininkų draugas. Nuo POLĖSINOS potvy
nių turi savo namuose kelioliką našlai
čių. Visur, kur tik reikalas šaukia, nors 
trumpam atvyksta, yienas klebonas man 
išsitarė:

„Kardinolas pas mane buvo užsukęs 
tris kartus į metus, tačiau, kaip koks ge
nerolas kovos fronte, tesustojo tik kelias 
minutes...“

Kardinolo dėka čia gerai veikia „BRO- 
'LYBĖS SĄJUNGA", kitaip dar vadinama 
„SKRAIDANTIS PATRULIS“. Jis susi
deda iš 9 Vienuolijų narių. Nors kiekvie
na iš jų turi savo ypatingą dvasią ir Kon
stituciją. tačiau žygiuoja tikrai naujam 
vieningume. Prie to prieiti ir pačiam 
Kardinolui netrūko sunkumų. Ne visi 
Vienuolijų viršininkai pradžioje įstengė 
suprasti iniciatyvos svarbą, _mėgindami 
teisintis savo regulomis 
venimo nuostatais.

..Bombardavimo 
neturėjo išimčių?“ 

„Aišku, kad tas
- „Esam ir dabar . .
gus tėve!“ — atrėžė, maloniai nusišypso
damas, Kardinolas.* * * * *

„SKRAIRANTIS PATRULIS“ dabar 
randasi pilnoje puolimo formoje. Bolo
nijoje VIA SAN MAMOLO, 2, Organiza
cijos Centras, šešių patrulio kuopų gene
ralinis sekretorius yra tėvas TOSCHI, 
pranciškonas. Kiekviena kuopa yra gerai 
aprūpinta moderniškiausiomis greito su
sisiekimo, propagandos, dvasinio ir socia
linio aptarnavimo priemonėmis. Sekma
dieniais ir šventėmis misionieriauja 46-se 
parapijose ir padeda, reikalui esant, vi
sur betkokiame pasotracijos darbe.----------- --------- --------- IR

Pasaulinio Motinų Sąjūdžio Kermesas. 
Paryžiuje gruodžio pirmomis dienomis 
įvyko Pasaulinio Motinų Sąjūdžio Ker
mesas, kurį globojo Prancūzijos Respub
likos Prezidentas. Dalyvaujančių tautų 
sąraše, kuris buvo iškilmingai, viešai iš
kabintas figūravo ir LIETUVA.

*****
L. Š. Dr-jos metinis sus-mas Paryžiuje. 

Sekmadienį gruodžio 6 d. įvyko L. Š Dr- 
jos metinis susirinkimas, kuriame su pa
sitenkinimu buvo priimta L. š. Dr-jos 
metinė apyskaita, bei patvirtintas Revi
zijos Komisijos aktas. Be to, buvo aptarti 
klausimai susiję PLB įkūrimu Prancūzi
joje ir jos legalizavimu.

***** *
Lietuvių Svetainėje. Gruodžio mėn. 19- 

20 d. d. Paryžiuje Lietuvių Svetainėje 
įvyko pirmieji Pr. LB Krašto Tarybos po 
sėdžiai, kurių metu buvo priimta Krašto 
organizacinis statutas ir buvo išrinkta Pr 
LB Krašto Valdyba bei Kontrolės Komi
sija. Krašto Valdybon išrinkta: pirm. — 
O. Bačkienė, sekr. — Kun. Dr. Jucevičius, 
iždininku — dipl. teisininkas' A. Miche- 
levičius. Kontrolės Komisijon išrinkta: 
pulk. J. Lonskoronskis, Pr. Dulevičius ir 
J, Masiulis. Tarybos pirmininku išrink
tas: Min. E. Turauskas.

* * * .* *
Kalėdų ir Naujų Metų šventės Pary

žiuje. Kalėdų šventes Paryžiaus lietuviai 
pradėjo šv. Bernelių mišiomis 12 vai. 
naktį, kurias atlaikė Kun. Jucevičius. Į 
pamaldas atsilankė Lietuvos Atstovas su 
žmona ir gausus lietuvių būrys. Kalėdų 
trečiąją dieną L. Š. Dr-jos oirmininkė 
O. Bačkienė pas save suruošė lietuvių 
vaikučiams Kalėdų eglutę. Ta proga bu
vo apdovanoti ne tik vaikučiai, 
tėvai, Įteikiant jiems po knygą 
Auklėjimas“. Šios knygos

Tarnybos.
*

Š. Dr-jos
sutikimą . ___ . .

apie 60 žmonių. I Naujųjų Metų su-

bei Bendro Gy-

laike ar jūsų regulos

EGLUTĖ IR BENDROS LIETUVIŠKOS 
KOČIOS STOECKENO STOVYKLOJE 

HANNOVERY
Gruodžio mėn. 24 d. Stoeckeno salėje 

vietos Balfo šalpos. Komisijos ir PLB 
Apylinkės Valdybos pastangomis buvo 
surengtos bendros lietuviškosKūčios ir 
eglutė mūsų vaikučiams.

Šiais metais Kalėdų Senelis buvo ypa
tingai duosnus — iš PLB Vokietijos Kraš
to Valdybos ir Balfo buvo gauta virš 200, 
DM. Iš savo skurdžios kasos buvo dadė- 
ta kelios dešimtys markių, tikslu ir sene
liams padaryti kiek džiaugsmo.

Balfo šalpos Komisijos P-kas V. Šukys 
keliais žodžiais nukėlė į tėvynės laukus, 
primindamas, kaip buvo švenčiama tenai 
Kūčios prieš pusę šimto metų ir kaip tie 
įdomūs ir mieli papročiai imi nykti. Jo žo
džiais šios bendros Kūčios mums ir turi 
padėti sustiprinti savo protėvių Lietuvą 
ir tremtyje neatsisakyti šių papročių. Už 
eglutę vaikučiams liepė bent mintimis 
prisiminti savo brolius užjūryje ir bend
rai buvo sudainuota jiems „Ilgiausių Me
tų“.

Hannoverio vargo mokyklos mokytojas 
J. Stankaitis su savo mokiniais padaina
vo keletą Kalėdinių ir tautinių dainelių, 
o vaikučiai padeklamavo ir pašoko kele
tą tautinių šokių.

Po programos atvykęs Kalėdų Senelis 
mažiesiems atnešė daug gražių ir vertin
gų dovanėlių. .

Seneliai pagėrę kavos, laužė kun. šar
kos atvežtus plotkelius ir nevienas nu
braukė nuo skruostų bėgančias ašaras, 
pirsiminęs savo namiškius, išemigravu
sius už vandenyno, likusius pavergtoje 
Tėvynėje ar vargstančius Sibiro taigose.

neišvengiama.“buvo
bombarduojami, bran-_ Ketteringo kolonijos lietuviai ilgesni 

laiką vėl neturėjo lietuvio kunigo. Sausio 
10 d. šią koloniją pirmą kartą aplankė 
kun. Kazlauskas, atlaikydamas katalikų 
bažnyčioje pamaldas. Pamaldų metu gie
dojo lietuvių choras, vadovaujant p. Na- 
gienei. Pamaldoms pasibaigus, sugiedota . 
himnas.

Popiečio valandomis, šeštadieni, Kette
ringo kolonija suruošė vaikams eglutę. 
Kalėdų seneliu šiais metais buvo p. Pu
žauskas, kuris jaunuosius apdovanojo 
labai vertingomis dovanomis, o suaugu
sius Naujųjų Metų humoristiniais linkė
jimais. Tie linkėjimai palietė taip pat ir 
mūsų veiksnius, Lietuvių Namų b-vę, 
Centro valdybą ir kitus.

• Drauge su eglute suruoštas ir suaugu
siems pobūvis. Pobūvio pelnas nutarta 
atiduoti „Europos Lietuviui“. Pobūvi su
ruošė Ketteringo moterys.

Pabūviui pasibaigus, sušauktas sky
riaus narių susirinkimas, kuriame buvo 
aptarta bėgamieji reikalai. Tenka paste
bėti, kad nors šis skyrius ir neskaitlingas 
nariais, tačiau vienas iš pirmaujančių 
skyrių ten, kur liečia labdaros reikalas, 
ar bet koks kitas vajus lietuviškiems rei
kalams. Z.

buvo
bet ir jų 
„Tautinis 
gautos iš

* * ♦
Valdyba 
D-jos Svetainėje,

*
suruošė Naujų 

Daly-
L. 

Metų 
vavo 
tikimą buvo pakviesti ir Estų bei Latvių 
Komitetų pirmininkai. Senieji metai pa
lydėti ir Naujieji sutikti beklausant 
plokštelę „Vėliavos nuleidimas karo Mu- 
zejaus sodelyje.“

*****
Prof. Grinius lankėsi Paryžiuje. Pr. 

metų gruodžio 26-31 Paryžiuje viešėjo 
prof. Grinius su žmona, Dr., Grinius ap
lankė p. METZ, Studentų Priėmimo Ko- 
misijos Pirmininką j L. E. Kolegiją Stras 
burge. Taip pat lankėsi pas p. p. Bačkius, 
Baltrušaičius ir Kasiulius.

Prof. Baltrušaitis gruodžio 17-19 d. d. 
laikė paskaitas iš meno istorijos Kolno 
Universitete. (L. Š. Dr-jos Inf.)

* * * *
S. m. sausio 3 d. suėjo dešimt metų nuo 

min. Jurgio Baltrušaičio mirties. Ta proga 
kun. F. Jucevičius atlaikė mišias už a. , a. 
Jurgio Baltrušaičio vėlę. Pamaldose daly
vavo prof. J. Baltrušaitis su šeima, Lietu
vos atstovas Dr. Bačkis su žmona, pulk. 
Lanskoranskis ir vietos lietuvių kolonija. 
Popiet Lietuvos atstovas Dr. Bačkis savo 
ir Prancūzijos lietuvių vardu padėjo ant 
a. a. J. Baltrušaičio kapo Montroųge ka
ponėse gėlių puokštę su tautiniu kaspinu 
ir užrašu. Prie gėlių uždėjimo dalyvavo 
prof. Baltrušaičio visa šeima ir Prancūzi
jos lietuvių bendruomenės atstovai.

šil. A. Aidukas 10 šil. V. 
V. K. 5 šil. - 

Viso
Suma

Atkelta 
aukų gauta 
aukas DBLS

P. Pajaujis 
£ 9. 6. 
£ 25.16. 
£257.11. 
£283. 7.

_ .. . Centro Val
dyba reiškia aukotojams nuoširdžią pa
dėką.

DBLS Iždininkas S. Nenortas

Viso 
Už prisiųstas

0.
0.
8.
8.

EGLUTES ŠVENTĖ LIETUVIŲ 
; NAMUOSE

Lietuvių Namuose sekmadienį, sausio 
11 d., susirinko geras puskapis jaunųjų 
lietuviukų tradicinėn Kalėdų Senelio 
ŠVentėn, lydimi tėvų ir globėjų. Daugu
ma atžalyno dalyvių sudarė „britai", t.y. 
lietuvių vaikai, gimė šitame krašte. At
važiavusieji kasmet jau nubyra nuo Eg
lutės šventės. įsijungdami i tautiniu šokių 
grupes ar vaidintojų eiles. Todėl ir pro- 

agrama prie eglultės su maža išimtimi ati
teko patiems mažiesiems atlikti. Kalėdų 
Senelis (Meškevičius) mažiesiems išdali
no saldumynus ir dovanėles, kuriems nu
pirkti Centrinio Skyriaus valdyba pasky
rė 5 svarus.

Tiek mažieji šventės dalyviai, tiek ir jų 
tėveliai buvo pavaišinti pyragaičiais ir 
arbata, o vėliau iki sutemų.linksmai v 
.žaidė ir šoko, grojant lietuviškų plokš
telių muzikai. Z.

WOLVERHAMTONAS

NAUJI LAIKAI, NAUJI 
LAVIMO METODAI!

VOKIETIJA
APYLIKĖS

VAIKUČIŲ BALIUS
Sausio 9 d., šeštadieni, parapijos salėje 

Londono mažieji lietuviukai susirinko ir 
atšventė savo balių — eglutę. Tik peržen
gus salės slenksti nustebino salės išpuoši
mas, tvarkingai išrikiuoti staiai su kal
nais sumuštinių ir įvairiaspalvių pyragai
čių. Apie tuos stalus triūsė kelios (berods 
visos senųjų-.ateivių) lietuvaitės. Visų ge
nerolu ir svečių priėmėju sukinėjosi ne
nuilstamas parapijos vadovas p. Bulaitis.

Rinkosi lietuviškai, nesiskubindami. Kai 
4 vieni krykštavo, lakstė tarpustalėmis, ki

ti vis dar rinkosi, šeimininko švilpukas 
ir vieni patys, kiti mamyčių, susodinti prie 
ilgūju. stalų. Visos vietos užpildytos. Tų 
mažųjų buvo 44. Po geros valandos persi
kėlė į kitą salę. Ten žaidimai, krykštavi
mas, eglutė ir Kalėdų senelis. Prieš dali
nant dovanėles ir iš jų pačiu, nuo 2-jų iki 
maždaug 10 metų „meninkai“. daininkai. 
skambintojai, deklamuoto  j ai. Pirmiausiai 
„meno atstovai“, o vėliau ir visi buvo ap
dovanoti klebono kun. dr. Matulaičio Auš
ros Vartų Šv. Marijos paveikslėliu, kny
gelėmis ir saldumynais.

Tikrai nuoširdi tėvų padėka rengėjui 
— Parapijos Komitetui su jų šeimininkių 
kadrui. Jis vienintelis iš surinktų prie 
bažnyčios grašių, be .pašalinės pagalbos 
suruošė reišmingą jauniausiam lietuviš
kam žiedui šventę. Tėvas.

Sausio 2 d. DBLS W-tono skyrius su
ruošė kolonijos atžalynui Kalėdų Eglutę, 
kui lai pirmininkavo „Iš Lietuvos atvykęs 
Kalėdų Senelis“, jau kelinti metai iš ei
lės šias pareigas aktoriškai atlieka daili
ninkas V. Narbutas. Po trumpos skyriaus 
pirmininko sveikinimo kalbos, atvyko 
Kalėdų Senis, nešinas dovanomis. Papasa- 
koj ?s savo kelionės ispūdižus ir apie pū
gas ir šaltį, siaučianti Lietuvoje, ėmėsi 
dovanų dalinimo darbo, pirmoje eilėje 
tiems, kurių lūpose nuolat buvo kartoja
ma nuo seniai paruošti eilėraščiai, daine
lės, pasakėlės, širdelėje nerimastis, o aky
se džiaugsmas ir ašaros...

Tėvai, susimetę į būrelį, taip pat su vir
pančiomis širdimis sekė savo vos prasi
kalusio atžalyno pirmuosius žingsnius ir 
pirmuosius „egzaminus“. Ir daugelio šir
dyse buvo maloni šiluma, kai tas atžaly
nas lietuvišku žodžiu išreiškė savo skun
dus, džiaugsmus ir norus tam visų galin
giausiam, visų duosniausiam ir daugiau
siai ilgas dienas laukiamam Seneliui., šios 
šventės proga Wolverhamptonietes moti
nos įrodė, kad lietuvė motina savo atža
lyno neišleis j svetimus lizdus ir jos ištą
sęs apsaugoti nuo svetimybių. Neišgelbės 
jokie šukavimai, nei kilometriniai straips
niai mūsų vaikų ir mūsų kalbos, jei moti
na nejkvėps lietuviškumo ugnelės savo 
vaikams, kol tarp jos ir tų vaikų yra ne
išskiriama draugystė...

Džiugu, kad Wolverhamptono kolonijos 
lietuvė — motina ir sunkiomis sąlygomis 
nepamiršta, kad jos auklėjamas vaikas 
priklauso kraštui, j kurį jei ne ji, tai tas 
atžalynas turės grįžti.

P. Kaminskienei vadovaujant visi vai
kučiai iki jiems skirto laiko pašoko ir pa
žaidė prie eglutės, o jiems išsiskirsčius, 
latvių kapelai grojant, apie tą pačią eg
lutę sukosi suaugusiųjų poros, karts nuo 
karto atsigaivindamos George Hotel baro 
alučiu. Kl. Ž-kas

BELGIJA
NAUJOS EMIGRACIJOS GALIMYBĖS 

Į JAV
Pakartotinai pasiteiravus Antverpe

ne JAV konsulate sužinota keletas smulk 
minų apie nująjį imigracijos Amerikon 
įstatymą. Dabar nustayta tokia procedū
ra: suinteresuotieji pasiekti JAV, turi vi
sų pirma rasti tenai žmogų, kurs norėtų 
prisiimti naująjį ateivį. Tasai Amerikos 
kvietėjas turi būti Amerikos pilietis, pri
valo atlikti visą eilę nustatytų reikalavi
mų naujose imigracijose, kurios skelbia
mos Amerikos spaudoje. Sutvarkius rei
kiamus formalumus, . dokumentai persiun 
čiami Amerikos konsulatan Antverpene, 
kur pradedama smulkesnė emigracijos 
procedūra.

Todėl, norintieji užvesti emigracijai ei
gą, tesikreipia Amerikon, susiranda Ame
rikos pilieti, sutinkanti paruošti imigra
cijos dokumentus. Reikia tikėtis, kad čia 
daug padės BALF'as

TARPTAUTINIS BAZARAS
Griudžio mėn. 10-13 dienomis Londone 

buvo sifruoštas tarptautinis bazaras, ku
riame dalyvavo estai,, latviai, lietuviai,

* jugoslavai, lenkai ir rumunai. Bazarą ati
darė Mrs. O. Churchill, kuriai lietuviai 
(teikė dovanų — pirštines, atvežtas iš Lie
tuvos.

Svarbiausias bazaro tikslas — propa
ganda. Pelno gauta du svarai vienas ši
lingas ir 4 p. Pelnas būtų didesnis, jei ne
būtų reikėję mokėti už vietą bazare.

Lietuviškame skyriuje buvo išstatyta 
75 eksponatai, kurių 58 parduota. Liko 
tik tie, kurių kainos buvo augštos.

Pinigais bažarui aukojo: Beinorius, Gi
rėnas, Jarošius, Krasauskas, Makūnas, 
Skibiniauskas ir Žilinskas. Daiktais: Bra
zauskas, Dulskytė, Grikinienė, Kairiūkš- 
tienė, Kalibatienė, Matulionis, Nenortie- 
nė, Pociūtė, Sadūnienė, Saulė, šikeris, Vi
dugiris, Užkuraitienė, Žukauskas lon- 
doniškiai. Iš provincijos per K. Daveikj 
— Buckminsterio lietuviai ir iš Coventrio 
M. Jagminienė ir Juozas Vaičiulis.

Lietuviškąjj skyrių tvarkė O. Kairiūkš- 
tienė. DBLS Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie bazaro parengimo darbu ar 

. aukomis ir ypač p.p. Kairiūkštienei, Kali-
• batienei, Nenortienei, Vilčinskienei, Duls- 

kytei ir Pociūtei, dirbusioms bazaro pa
rengiamąjį darbą.

BRADFORDAS
DBLS Bradfordo skyriaus surinkta iš 

Bradfordo lietuvių visuomenės, „Lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijai“, Vokietijoje £15. 
6.0.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja.- 
DBLS BRADFORDO Skyriaus 

Valdyba.

PRANCŪZIJA
Nauja studentų Sekcijos Valdyba. Pra

dedant naujus mokslo metus Paryžiaus 
Lietuviu Studentų Sekcija išsirinko val
dybą i kurią įeina: P-lė Gaputytė, Baškis 
Ričardas ir Klimas Petras.

BALF'o dovanos švenčių proga. BALF 
dėka per organizaciją CARE Paryžiaus 
lietuviams buvo padalinti maži CARE pa 
kietai. Taip pat švenčių proga BALF'o 
įgaliotinis Prancūzijoje gyvenantiems 
lietuviams seneliams, ligoniams bei inva
lidams pasiuntė piniginių dovanų gautų 
iš BALF'o. kurias suaukojo per ponią 
KASĖ Bostono lietuvių visuomenė.

Prancūzijoje vargstantieji lietuviai yra 
labai dėkingi BALF'ui bei Bostono lietu
vių visuomenei.

„CARITAS CATHOLICA“ PRANEŠIMAS
Paskolos būdu ir ateityje padės emi

gruojantiems kelionės ir konsulato reika
luose pinigais. Atsimintina, kad kas no
ri atgauti išleistus Amerikos konsulate 
pinigus, tesikreipia J „CC“, vos gavęs iš 
konsulato kvietimą vykti daktarų apžiū
rėjimui. ' Tam rikalui reikia nusiųsti j 
„CC“ iš konsulato gautą kvietimą, pažy
mint šeimos padėti. Kas kreipsis i „CC“ 
vėliau, po daktarų apžiūrėjimo, prašy
mas vargu ar bus patenkintas.

Tarptautinės Paramos skyriaus vedėja 
M. Fallon iš „Caritas Catholica'' 
jog pageidautina, kad lietuviai, besikrei- 
pią paskolos emigracijos reikalais, gero 
ėlgesio pŽymėjimais gautų iš tam reika
lui skirto kapeliono kun. J Danausko 
(2. av. du chant d'Oiseau; Woluwe 
Pierre: Bruxelles).

ITALIJA
BOLONIJA KELIASI...

rašo.

st.

Bolonijos miestas yra vadinamas „ROC 
CAFORTE ROSSA“ — RAUDONŲJŲ 
FORTAS“, tai Italijos Stalingradas. Iš- 
tikro čia ir apylinkėse yra jau perdaug 
prarastų pozicijų, jau perilgai buvo 
snausta ir leista „neprieteliui žmogui“ 
sėti šunžoles Viešpaties dirvoje. Tik keli 
duomenys:

KALĖDŲ SENELIS PAS HANAU 
VAIKUS

Š.m. sausio 3 d. Hanau vargo mokykla, 
mokytojos Bronės Surviiienės vedama, 
suruošė Hanau lietuviams vaikuČiatiis 
Kalėdų Eglutę.

Mokiniai puikiai suvaidino „Spindėkit 
žvaigždutės“ vaizdeli- su giesmėmis* dai
nomis, eilėraščiais, žaidimais ir šokiais.

Vadinimui pasibaigus Kalėdų Senelis 
visus vaikučius apdovanojo maišeliais su 
skanumynais.

Lėšos eglutei surengti buvo gautos iŠ 
Balio ir PLB Vokietijos Krašto Valdybas, 
Laimingu sutapimu prieš pat eglutę iš 
Kanadoje gyvenančio p. K. Kaminsko bu
vo gautas vargo mokyklai siuntinėlis su

NAUJA WUERZBURGO 
VALDYBA

Lietuvių bendruomenės 
Apylinkės seniūnui p. Br. Burbai, atsisa
kius nuo pareigų, naujuoju seniūnu iš
rinktas p. Juozas 'Lankauskas, o kandida
tais St. Leveckis ir A. Rimša. Kontrolie
rium išrinktas tas pats buvęs kontrolie
rius, p. Br. Daukša. I Balfo šalpos komisi
ją išrinkti: pirmininku p. J.' Lapkauskas 
ir nariais p. St. Leveckis ir p. M. Juoza- 
paitienė.

Ilgametis Wuerzburgo apylinkės vado
vas, p. Br. Burba, atsisakė iš pareigų iš- „____ _______  —-
ėjęs j Vokietijos Krašto Valdybą bendra- dovanomis ir tai dar labiau praturtino

' Hanau lietuviukų eglaitę.
Pasibaigus, vaikučiai ir jų tėvai skirs

tėsi J namus su pakelta nuotaika, dėkin
gi . visiems geradariams prisidėjusiėmš 
prie šios eglutės suruošimo.

Wuerzburgo

ėjęs 1 
ahrbiu.

VIETON WOERPEDORFO 
DABAR GRASBERGO SENIŪNIJA

Woerpedorfo seniūnas J. Kilius, nusi
pirkęs barakėlį ir pats ji persistatęs i va
dinamą „Behelfheim'ą“, išsikėlė iš Woer
pedorfo. Ir kitas seniūnijos narys, p. Kal
vaitis, išsikelia iš to kaimo j savo pasista
tytą savaitgalio namuką, kuriame apsigy
vens. Tokiu būdu Woeruedorfe nebelikus 
seniūnijos narių, jos centras perkeliamas 
į Grasbergą, kuris dar ir tuo patogesnis, 
nes yra geležinkelio stotis.

AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS
Lietuvos Gailestingųjų Seserų Draugi

ja Tremtyje per savo iždininkę, ponią M. 
Vacienę, Cicero, atsiuntė Draugijos auką 
Gimnazijos Namams 

63.— dol.
o o o O O ° ° '

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Centro Valdyboje sutelkta aukų Gim
nazijos Namams apie

50.— dol.
o o o O O o o

P. Pranas Kavaliūnas, Chicago, atsiun
tė auką

50— dol.
o o O O O o °

O KLB Šalpos Fondo Toronto 
tas Gimnazijos Namams atsiuntė 
kartotiną jnašą

400.— dol.
tokiu būdu papildydamas savo . 

ir siekdamas savo numatyto tikslo, 1.000 
dolerių įnašą.

O o O O O o o
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė 

rinko aukiĮ savųjų tarpe 
Šv. Fr. 600.— 

o o o O O o °
Šią sumą suaukojo bendruomenės 

riai Giedrys Jurgis, 
pas, Garbačiauskienė E., Vaitkevičius St. 
Jakaitis Jurgis, Gilis Jonas, Stankus Jo
nas, Igoris Antanas, Gerutis A., Gerutie- 
nė, Radvila, Kuslys A., Steponavičius J., 
Dargužas V., Linder, Šaulytė, Audenis ir 
Paulaitis Ant.

Kolumbijos Katalikų .Komitetas prane
ša, kad kun. Saldukas per prel. M. Kru
pavičių yra išsiuntęs auką Gimnazijos 
Namams

Komite- 
jau pa-

įnašus

su.

Garbačiauskas
na- 

Ste-

DM 1.000.— 
o o o O O o o

Pažymėtinos dar ypatingos aukos, nors 
ir mažesnės sumomis:

1. Hartfordo „The Holland Machine Co.
savininkai, keturi broliai, seni ateiviai, 
nebemoką lietuviškai, paaukojo Gimnazi
jos Namams 25.— dol.

2. Adelaidės 70-tas Rėmėjų Būrelis 
siunčia Gimnazijos Namams auką 50.— d.

3. O iš Christchurch A. Sanatorskis ir 
M. Sanatorskytė siunčia po 1 Naujosios 
Zelandijos svarą.

LSB VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS 
BROLIJOS SKAUTAMS IR VADOVAMS

Broliai Skautai ir Vadovai!
Palydėjome i praeiti vienus metus ir 

įžengėme i naujuosius 1954-tuosius. Ta 
proga sveikinu Jus visus širdingai ir dėj 
kojų už didelį darbą nuveiktą praeitais 
metais. Gyvas darbas vienetuose, gražios 
pastangos išlaikant savąją spaudą, gau
sios vasaros stovyklos ir ypatingai sėk
minga mūsų Jubiliejinė Niagaros šventė 
parodė, kad Brolija yra gyva, stipri ir- 
veržli. Mūsų pastangos buvo gražiai įver
tintos sk. tėvų, bičiulių ir plačiosios lie
tuviškosios visuomenės.

1954-tuosius metus pradėdami, ryžki
mės tarnyboje Dievui, Tėvynei ir arti
mui ugdyti kiekvienas savyje gerą valią 
bendradarbiaudami savo tarpe, dirbdami 
skiltyje, draugovėje ar tunte. Gera valia 
kaip saulė nuskaidrina visus mūsų sielos, 
proto ir širdies suklupimus, parodo pa
čius tikruosius kelius einant idealo keliu.

Ugdykime savyje patvarumą kiekvie
name pasiimtame 'darbe!

Asmeniškame gyvenime ir skautiškoje 
veikloje dažnai atsiranda aplinkybių ir 
kliūčių trukdančių atlikti sėkmingai už
davinius iki galo. Šaltu vyrišku protu ir 
įtempta valia save ir tuos brolius, kuriuos 
mums Skautija patikėjo, priverskime iš
tesėti, nes tik pilnai atliktas darbas ar iš-' 
tęsėtas pažadėjimas suteikia didelio 
džiaugsmo ir pasitenkinimo, padaro mus 
tikrais vyrais.

Ugdykime brolišką meilę savo širdyse!
Visas mūsų auklėjimosi darbas ir pa

stangos tarnauti kitiems yra statomos ant 
broliškos meilės pagrindo. Mylėdami sa
vo broli, nebijokime jam pasakyti kad ir 
nemalonią tiesą, mylėdami ji isipėkimė, 
mylėdami padėkime.

Visus šiuos privaluriius ugdydami kiek
vienas savyje, padarysime geros valios, 
patvaria, kupina broliškos meilės ir savą
ją skiltį, draugovę, ar tuntą, o tuo pačiu 
ir visą mūsų Broliją.

Težydi mūsų širdyse viltis, pasitikėji-' 
mas šviesia Lietuvos ateitimi ir tvirtas 
pasiryžimas skirti save ir savo jėgas Jai, 
šiandien nelaimingai. Dabarties valandas 
paverskime ateities lobiu, kurį nuvežime 
mūsų iš pelenų prisikelsiančiai Tėvų Že
mei. .

I Viešpaties rankas atiduokime savo 
širdžių naštas ir ryžkimės naujais metais 
dar kiečiau dirbti kaip praėjusiais dirbo
me.

BUDĖKIME !
v. s, Stepas KAIRYS 

LSB Vyriausiasis' Skantininkas
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MIS
ANT BEDUGNES KRAŠTO ’ djos aš ir vėl noriu pridėti savo pastabą, 

būtent: tas penktasis didysis būtų komu
nistinės Kinijos Mao-The- Tungas. Ameri
ka gi nei tos komunistinės Kinijos, nei to 
penkto didžiojo nepripažįsta, kitaip sakant, 
Amerikos požiūriu, tokio penkto didžiojo 
iš viso nėra. Tad kaip gali būti kokia kon
ferencija su tuo, ko. iš viso nėra? Todėl 
mano išvada — kad ši konferencija ne
įvyks. Nebent Amerika išrinks naują pre
zidentą ir pakeis visą ligšiolinę savo politi
ką didžiausiam Anglijos džiaugsmui ir 
kvailiausiai mano veido išraiškai. Na, bet 
ir taį hebe naano reikalas.

Ir iš viso aš čia norėjau kalbėti ne apie 
konferencijas, o apie tas didžiųjų sąvokas. 
Kad Eisenhoweris didelis — nėra nieko 
nelogiška: jo ir fizinė struktūra nemaža, 
jis ir didelę tautą atstovauja — didelę ir 
skaičium, ir dvasia, ir visi jo praeities dar
bai charakterizuoja jį kaip didžią asmeny
bę. Daugiau ar mažiau tą patį galima pa
sakyti ir apie Churchillį. Tačiau kur čia 
tas Prancūzijos didysis, kad jo tuo tarpu 
dar nė nėra? Arba, kad jeigu jis ir bus, tai 
jį eilė mažiukų parlamente tuoj nuvers, 
kaip išdykusi mergiotė savo lėlę nuo medi
nio piedestalo.

Tuo labiau man neaišku, kur ta Rusijos 
didybė. Praeity ši tauta buvo didinga, — 
bent savo literatūra, baletu ir saniavorais, 
bet Stalinas ir šią didybę surijo. Mažiausia 
— bent kaižkaip nenormalu ir koktu didžia 
vadinti tą tautą, kuri revolveriu ir nagaika 
20-me amžiuje susikūrė sau kolonijas iš 
silpnesnių savo kaimynų teritorijų. Tad ly-f 
giai taip pat didžiu reikėtų vadinti ir tą 
žuliką, kuris daugiausia murderių padarė, 
daugiausia bankų apiplėšė ir iš daugiausia 
kalėjimų pabėgo — reiktų jį didžiu vadin
ti, jį gerbti, su juo į konferencijas eiti.,.

Nors de mortuis aut bene, aut nihil, bet 
Stalinas nors ir buvo toks vienas iš di
džiausių pasaulio žulikų ir žmogžudžių, 
tai bent neatrodė nelogiška, kad jis buvo 
laikomas didžiuoju, kad vakariečių jis bu
vo apdovanojamas, kad su juo buvo į vi
sokias konferencijas skubama. Bet gi jo 
įpėdinis tuo visiškai nepasižymi: nei jo 
kas nors rinko tuo didžiuoju būti, nei iš 
jo praeities kas didingo žinoma, nei jis spė-| 
jo tiek žmogžudysčių atlikti — taį koks jis 
didysis Net ir jo pavardė sako, kad jis ne 
didysis, o mažasis...

-Susidarau sau liūdną išvadą: tik aš vie
nas šiame pasaulyje kvailas, jo beprotys
tėse vis dar jieškodamas logikos, kai tuo 
tarpu net gudrieji jo vadovai jau seniai ir 
labai skaniai ant jos nusispjovė. Jačiau 
perdaug ir nenusimenu, nes žinau, jog vi
sada — vargas nugalėtiesiems. Kadaise 
mūsų tauta savo krūtinėmis užstojo vaka
rų kultūrą nuo azijatų dantų, o šiandien 
tie patys vakarai mums už tai atsilygina, 
mus tiems patiems azijatams pardavinėda
mi. Taigi, nors mes ir kvaili dėl to, kad 
esam maži, bet vis dėlto šio to verti — di
dieji • vakarai mūsų — mažųjų — kaina 
kuriam laikui perkasi sau ramybę!

Žinoma, gal būtų net nelogiška galvoti 
šitaip: okey, okey, mieli vakarai, bet kas 
gi bus tada, kai tų mažųjų nebebus? Kuo 
jūs tada amžinai godiems azijatams bemo- 
kėsit už savo security? — Ta vakarų nu
žmogintoji logika sako, jog azijatai tada 
pradės kramtyti pačius didžiuosius. Tačiau 
jiems tas vis dar neaišku, tad — fiat 
luntas tual...

Atleiskit, kaimynai, kad šį, pirmąjį saki
nį rašau, įsilindęs į rusišką kailį, ir galvo- 

» ju, kaip rusas galvotų.. Rusas galvotų, kad 
Anglija truputį meluoja, kalbėdama apie 
vienintelį pasaulyje commonwealthą — 
Britų Commonwealthą. Pagal rusą, pasau
lyje atsirado jau trys tokie commonweal- 
thai: rusiškasis commonwealthas, jo vadi
namas rojum, angliškasis — jo vadinamas 
skaistykla ir amerikoniškasis — jo vadina
mas pragaru. Aišku, kad iš visų šitų trijų 
commonwealthu rusas geriausiu laiko sa
vąjį — rojų, o daugiausia nekenčia ameri
koniškojo — pragaro, nes jį laiko stipriau
sia kapitalizmo apraiška ir jo bijo. Angliš
kojo — skaistyklos — jis neį bijo, nei ne
kenčia, o į jį žiūri, kaip katinas į riebią 
pelę, kuri, nors ir vis dar spurdėdama, bet 
tvirtu žingsniu žengia į rojų. Atmetęs vi
sas religijos dogmas, jis tvirtai laikosi šitos 
vienos: kad ne tik iš skaistyklos, bet ir iš 
pragaro visi neklaužados ir nusidėjėliai vie
ną dieną bus išvaduoti ir sugrūsti į vieną 
ir bendrą rojaus avidę.

Gyvatę šventoj užsimiršimo ekstazėj už
liūliuoja, fleitos garsai, gi Angliją — šitos 
rojaus avidės garsai. Tas ypač išryškėjo 
po garsiosios Bermudos konferencijos. An
gliškąją nuomonę tuo klausimu klasiškai 
išdėstė „Sunday Express“ vienas iš žymių
jų jo politinių korespondentų mister John 
Gordon. Konstatavęs Bermudos konferen
cijos nepasisekimą, jis savo išvadas taip su
sumuoja: „Nuo antrojo pasaulinio karo 
pabaigos mes, kaip geri sąjungininkai, vi
siškai pasidavėm Amerikos politikai visais 
didžiaisiais pasauliniais klausimais, nors 
nekartą ir abejojom jos išmintingumu, — 
ir žiauriai nukentėjom ir prestižo ir ekono
miniu atžvilgiu. Pasidavimas šitai, Ameri
kos vedamai, pasaulinei politikai, atėmė iš 
mūsų Abadano žibalą, sudarė mums di
džiausių rūjesČių Egipte ir t.t. Todėl, ar 
tik neatėjo dabar jau pats laikas nusikraty
ti šita amerikonų vadovybe, tuo labiau, 
kad jie nemato to, ka mes matome, bū
tent: mums visiškai aišku, kad po Stalino 

. mirties Rusijoj režimas visiškai pasikeitė į 
gerąją pusę, kad Rusija aiškiai nori pasau
linės taikos ir draugiško visų tautų sugyve
nimo. Churchillis, gudriausias jš žmonių, 
šokosi tą progą išnaudoti ir sueiti į arti
mesnį kontaktą su Rusija, tačiau jam ne
pasisekė paskui save patraukti savo ameri
koniškųjų draugų. Tokios, šiuo atžvilgiu 
nepavykę, Bermudo konferencijos išdavos 
duoda Churchilliui ir teisę, ir laisvę pa
čiam vienam išvykti į Maskvą ir apvaini
kuoti savo didžiąją karjerą susitarimu su 
Rusija“.

Taigi, pasiskaičius šitokį komentarą, ga
lutinai išryškėjo, ko Anglija siekė Bermu- 
doj, išryškėjo, kad jai tas visiškai nepavy
ko, kad ji bara save, kam jos pasaulinei 
politikai vadovauja Amerika, kad ji įieško 
būdu, kaip tuo nusikratyti ir kaip sudaryti 
su Rusija net vienašališką susitarimą. Ši
taip, kaip mister Gordon, galvoja labai 
daug anglų, tačiau, ačiū Augščiausiajam, 
ne visi. Bet jeigu tokiems gardonistams pa
vyktų įtikinti ir visą angliškąją visuomenę, 
mums nereikėtų nusiminti, o tik palinkėti 
jiems gero vėjo. Mat, jie nebūtų vieni: rei
kia manyti, kad daugelis ir iš plyšininkų, 
kurie pasinaudoję Amerikos duosnumu at
kuto ir tvirčiau atsistojo ant kojų, jais pa
sektų. Gi jeigu Churchillis išvyktų Mas
kvon melsti to draugiškumo, tai irgi nebū
tų įvykis be precedento: buvo atsitikimų, 
kad net karaliai, plaukus pasibarstę pele
nais ir basi vylco į Cannes atgailauti. Tik 
jie atleidimo prašė iš popiežių, o ne iš ko- 
munistpalaikių. Jeigu Anglijai patinka nu- 
vadovauti save ir dalį plyšiniukų ant be
dugnės kranto, tai tikrai jai — tik gero vė
jo!

VLIK‘0 DEŠIMTMETIS
(atkelta U pal, 1.) 

pertvarkomas ir papildomas atstovais nau
jų dabar atsiradusių arba atsirandančių 
grupių ar sąjūdžių. Naujų šios rūšies jun
ginių priėmimas paverstų VLIKą eiliniu 
politinių ar kultūrinių - socialinių ir eko
nominių grupių komitetu“.

Lietuvių tautoje nėra teisiškai pagrįstas 
pavienio asmens ar kelių pavienių asmenų 
pasiimtas ar bandomas vykdyti tautos va
lios atstovavimas, nes pagal konstituciją 
suverenumas priklauso tautai, ir savo su
verenumo tauta nėra niekam kitam pave
dusi vykdyti. Valstybės tarnautojai neturi 
teisės papildyti savo turimą įstatymais ir 
teisiniais papročiais nustatytą kompetenci
ją ir imtis paties tautos suverenumo atsto
vavimo. Juo labiau buvę valstybės tarnau
tojai neturį jokių teisių tautos suverenumo 
atstovauti ir vykdyi; jų teisės yra lygios 
su visais pilnateisiais tautos nariais. Nesant 
sąlygų dabartiniu metu išrinkti tautos at
stovybę, praktiškai dabartinėse sąlygose 
VLIKas yra vienintelė politinė institucija, 
kuri gali tautos vardu organizuotai vesti 
laisvinimo kovą“. Nurodęs, kokios funk
cijos tenka diplomatinei tarnybai, ALTai 
ir LLK-tui, toliau autorius pažymi, kad 
„VLIKo politinis laisvinimo kovos vedi
mas ir tautos interesų bei teisių gynimas 
įgauna tarptautinės reikšmės ir pripažini
mo; bet jam nėra formaliai būtinas teisi
nis pripažinimas; jis gali veikti tokio pri
pažinimo ir neturėdamas, lygiai, kaip vals
tybės politinė egzistencija yra nepriklau
soma nuo kitų valstybių pripažinimo". 
Dėl pavyzdžio priminęs per Pirmąjį Pa
saulinį karą Paryžiuje veikusį Lenkų Tau
tinį Komitetą ir Cekoslovakų Tautinį Ko
mitetą, kurie vedė laisvės kovas ir apjun
gė toms kovoms visas jų tautose buvusias 
svarbesnes politines partijas ir organizaci
jas, o Sąjungininkų valstybės su tais ko
mitetais skaitėsi ir atėjus laikui juos pri
pažino tų tautų valios reiškėjais ir atsto
vais, autorius savo straipsnį baigia sam
protavimu, kad „VLIKo buvimas ne tik 
neužkerta, bet, priešingai, palengvina pa
stangas visoms kitoms organizacijoms ir 
pavieniams asmenims dirbti naudingą ir 
mums visiems reikalingą tautos laisvinimo 
darbą“.

vo-

PATARIMAS TRIMS PO

(POLITIKAMS, PONTEOORVOMS

IR POLICININKAMS)

NELOGIŠKA

Laikraščio kartūnistas, papaišęs Eisen
hower/ ir Churchillį, juokiasi, kad tie abu 
didieji sušaukė konferenciją nuspręsti, ar 
1954 m. sausio mėn. gale bus galima su
šaukti keturių didžiųjų konferenciją 
tuo tikslu, kad būtų galima nuspręsti, ar 
kada nors amžių bėgyje bus galima su
šaukti penkių didžiųjų konferenciją tuo 
tikslu... ir t.t.

Ir čia pat tas kartūnistas prideda, jog to
ji keturių didžiųjų konferencija 1954 m. 
sausio mėn. gale bus galima sušaukti tik 
tuo atveju, jeigu Prancūzija jau turės mi- 
nisterj pirmininką. Ir aš noriu pridėti čia 
savo pastabą, būtent: naujasis Prancūzijos 
prezidentas Coty ligi to laiko jau bus pa
kvietęs vieną iš savo pažįstamų būti Pran
cūzijos miniesterių kabineto pirmininku, 
bet Prancūzijos parlamentas surengs kitą 
jomarką ir tą minister/ pirmininką nuvers 
— ir konferencija neįvyks. Nebent rusai, 
tos konferencijos labai norėdami, tyliai pa- 
šnabėdės parlamentui į ausį, kad tą minis
ter/ pirmininką jie verstų po konferencijos. 
Bet čia jau nebe mano reikalas. ■>.

Dabar — dėl penkių didžiųjų konferen-

Beskaitydamas angliškus laikraščius, su
sidariau sau kitą juokingą išvadą, būtent: 
Anglija yra geriausias kraštas visiems 
tiems, kurie nori už Geležinės Uždangos 
pradingti. Dngsta ir žymūs politikai — di
plomatai, kaip Burgess ir Mac Lean, dings 
ta ir atominiai mokslininkai, kaip Ponte
corvo, dingsta net ir tokios ramios asme
nybės, kaip kun. Borynski. Dingsta taip, 
kad net budrūs šio krašto policininkai ne- 
sugaudo nei galo, nei pradžios. Tik po me
tų kitų jie išgirsta, jog tie dingusieji, kaip 
inkstai taukuose', po rojų vaikšto ir raudo
nas vyšneles sau valgo.

Gražaus triukšmelio paskutinių laiku 
buvo laikraščiuose dėl mažo ir niekuo ne
kalto kalėdinio sveikinimo. Mat, jį savo 
motinai, . gyvenančiai Londone, iš kažkur 
pasiuntė tas dingęs diplomatas Burgess. 
Policininkai suuostė, jog jis jau kuris lai
kas vaikštinėja sau po rojų ir vaišinasi tom 
raudonom uogelėm. Tad ir jiems, ir visai 
angliškai visuomenei pasidarė labai neaiš
ku, kokiu būdu tas sveikinimas pasiekė se
nutę Burgess, kad jis buvo įmestas paštan 
ne Maskvoj, Pragoj, bet pačiame Londo
ne. Pasipylė visokiausi spėliojimai ir prie
laidos. Dar daugiau: žymūs laikraščių už
sienio korespondentai atnaujino savo hipo
tezes apie visas tas keliones, kurias tie din

gusieji turėjo atlikti, kad galų gale pajėgtų

paskutinį šuolį į rojų. Ir taip jų buvo pri
eita išvados, jog diplomatai greičiausia, sė
do į kokį slaptą lėktuvą kokiame slaptame 
aerodrome Prancūzijoj, kai tuo tarpu ato
minis mokslininkas turėjęs net Švediją, 
Norvegiją ar Suomiją pasiekti, kad galėtų 
pagaliau būti i§ skaistyklos paimtas į rojų.

Ir visai galimas daiktas, kad taip ir bu
vo, kaip kad laikraščiuose rašoma. Tas tik . 
rodo, jog iš Anglijos galima lengvai pra
nykti. Jeigu taip buvo, tai aš apgailestauju, 
kad neturėjau progos anksčiau su savo pa
tarimais pasisiūlyti, o būčiau tiems visiems 
daigstantiems Po sutaupęs daug bereikalin
go vargo. Tad tikiuos, kad jais pasinaudos 
bent visi tie politikai ir pontecorvos, kurie 
ateity į rojų spaus, būtent: kam taip daug 
vargo, erzelio ir aplinkinių kelių? Jeigu 
galima į rusišką orlaivį įsėsti Prancūzijoj, 
kodėl to negalima padaryti pačioj Angli
joj? Aviacija ir jos naumadiškus įrengimus 
mačiusieji anglai man sako, kad impossib
le dėl to, jūg anglų aerodromai gerai ap
saugoti ir kontroliuojami, nors aš turėčiau 
prieišngų įrodymų, paimtų iš pačių anglų 
laikraščių. Pagaliau, kur rasi tokį kvailą 
rusą lakūną (žinoma, linijinį komunistą, 
kuris rizikuotų nusileisti kuriame aerodro
me) (kariniame), kai užtenkamai yra priva
tinių aerodromų ir lygių jaučių ganyklų, 
kur sutartu laiku ir vadovaujantis sutartais 
signalais kiekvienu metu galima nusileisti, 
pasiimti, kas reikia ir vėl pakilti. Tie patys 
anglai man sako, kad ir tas būtų impossib
le dėl radaro apsaugos. Kodėl? Radaras 
neparodo nei lėktuvo spalvos, nei ženklų. 
Ore neatskirsi, ar čia koks savas, kaimyni
nis ar priešo lėktuvas. Todėl mielieji kan
didatai į rojų, visa, ką jums reikėtų pada
ryti, būtų tik duoti žodelį kuriai rusų pre
kybinei misijai šiame krašte — o nu© to 
laiko visas jūsų klapatas būtų pasibaigęs: 
jau toji misija už jus atliktų visą kitą — 
net ir pristatytų jus sutartu laiku į sutartą 
vietą, kad po kelių valandų skridimo ga
lėtumėt atsiklaupti prie Lenino mauzolie
jaus Raudonojoj Aikštėj, Maskvoj.

Toks pat patarimas ir laivinio dingimo 
mėgėjams: draugai pontecorvos, kam dre
binti savo kinkas, kol pasieksit Skandina
viją, kad, pagal pačių vakariečių ašaras, 
rusai turi tiek daug submarinų, kurių bent 
vienas bet kurios dienos ar nakties metu 
gali piartėti prie bet kurios šios salos pa
krantės ir pasiųsti valtelę, kad pats, nė ko
jų ensušlapęs, jon įsėstiftn. Taip pat visa, 
ką tu turėtum padaryti, būtų tik duoti žo
delį tokiai rusų prekybinei misijai, o su
tartu laiku pasakyt, savo landlėdei, jcg ei
ni cigarečių pokelio nusipirkti ar tyru oru 
pakvėpuoti — išėjai ir dingai, kaip kiaurai 
žemę prasmegęs. Tik kitą rytą, galbūt, per 
radijo sužinotumėm, jog ir tu jau prie to 
paties mauzoliejaus Maskvoj meldies ir ru- 
sišką atomelį sprogdini. Patogu ir greit, ar ISTORIJA — 22/-. AMŽINI ŠEŠĖLIAI — 
ne? ‘ ■" " “........

O ponams policininkams užtat patariu 
mažiau sekti Prancūziją ir Šveicariją (iš 
kur ir ponia Maklynienė už uždangos šok
telėjo su visa krūva vaikų), bet daugiau 
susirūpinti nekaltais savo politikų ir pon- 
tecorvų pasivaikščiojimais, savo pakran
tėmis ir savo oro erdvėmis, nes bijau, kad 
vieną dieną visa Anglija nedingtų už tos 
uždangos, čia palikdama tik vienus forei- 
nerius.

Ir, beje, būčiau dėkingas, jei kuris poli
tikas ar pontecorvas, sėkmingai pasinaudo
jęs šiais mano patarimais, atsiųstų man 
mažą sveikinimėlį iš rojaus. Aš nė kiek 
nesistebėčiau, jeigu tas sveikinimėlis būtų 
ir kuriame Londono ar kurio kaimo pašte 

.įmestas, nes man būtų visiškai aišku, kad 
Anglijon jis atėjo su bet kuriuo papras
čiausiu diplomatiniu pakietu ir kad bet ku
rios rojaus prekybinės misijos sargas ant 
jo užklijavo anglišką markutę ir įmetė jį 
į pirmą pašto dėžutę. •

KNYGOS, VERTOS PERSKAITYTI
K. Barėnas, GIEDRA VISAD GRĮŽTA

— 15/-. J. Gliaudą, ORA PRO NOBIS — 
29/4. Cicėnas, VILNIUS TARP AUDRŲ
— 36/8. Dostojevskis, NUSIKALTIMAS 
IR BAUSMĖ — 22/-. Gaučys, PIETŲ 
KRYŽIAUS PADANGĖJE — 33/-. Kun. 
Sabaliauskas, NUO IMSRĖS IKI ORINO- 
KO — 15/-. J. Švaistas, ELDORADO —
— Kun. Kuzmickis, SUSITIKIMAS —

. Kun. Yla, ŽMONĖS IR ŽVĖRYS — 
36/8. Guy de Mopassant, MOTERS ŠIR
DIS — 18/4. Merimme, KOLOMBĄ — 
11/6. Cižiūnąs, TAUTINIS AUKLĖJIMAS 
/EIMOJE — 10/-. V. Biržiška —• SENŲ
JŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTORIJA — 
22/-. Dr. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS ----------  __. AMZINI šešėliai —

SPORTAS
Veda V. Steponavičius

KOVAS — BROWN BOMBERS
Birkenhead (prie Liverpoolio) mieso 

švietimo Direkcijos pakviestas „Kovas“ 
š. m. sausio mėn. 9 d. žaidė krepšinio 
rungtynes prieš amerikiečių negrų 
„Brown Bombers" k-dą. Rungtynės, ku
rias stebėjo apie 200 žiūrovų, buvo labai 
įdomios# ir įtemptos, todėl verta kiek pla
čiau aprašyti.

Pasibaigus jaunių rungtynėms, perplL 
dyton žiūrovais ir papuošton Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis salėn, įžygiuoja abi 
k-dos. Sugrojama Amerikos ir Anglijos 
Himnai. „Kovas" pasirinko Anglijos Him
ną, kadangi neturime orkestro įgrotos 
Lietuvos Himno plokštelės. (Laikas būtų 
kai kuriems mūsų organams apie tai su
sirūpinti).

Rungtynės prasideda gražiu koviečių 
praėjimu ir Dambrauskas „sodina“ pir
mą krepšį. Po poros minučių Dambraus
kas padaro vėl puikų metimą. Priešas, 
švelnina rezultatą, bet ~ 
vėl 
6:2, 
6:5. 
Abi 
kol 
yra 
bet ____  .. .___ _ . ___
žaidimas neleidžia „Bombers" pasinaudo
ti savo pranašumu. Rezultatas kyla labai 
pamažu. Gynėjai padaro klaidą: ameri
kiečiai veda vienu tašku, šitaip rezulta
tas ir išsilaiko iki pirmo puslaiko pabai
gos. Rezultatas 18:17.

Antrame kėlinyje vaizdas nesikeičia, 
bet kova paaiškėja. Praėjus 5-kioms mi
nutėms, amerikiečiai vėl pasinaudoja ke
liom koviečių klaidom ir veda 6 taškais, 
bet „Kovas“ nenusileidžia ir pamažu re
zultatą išlygina. Įtempimas auga. Žiūro
vai šaukia ir ploja be pertraukos. Likus 
vos 3 minutėms, rezultatas yra 31:31. 
Glatkauskas gauna mesti baudą — pirma 
neįkrenta, antra — krepšyje. „Kovas" ve
da 32:31. Rungtynės pasiekia kulminacinį 
tašką. Priešas įtempia visas jėgas, kad 
persvėrus rezultatą, bet koviečiai atgispi-r 
ria. Glatkauskas vėl gauna mesti baudą 
ir vėl pirmoji neįkrenta. bet antroji — 
„sėdi“. Rezultatu 33:31 „Kovas“ laimi šias 
įdomias rungtynes.

MEILĖ GALINGA
Kelias dienas britų spauda mirgėjo 

nuotraukomis ir straipsniais apie Bolivi
jos multimilionieriaus A. Patino aštuonio
likmetės dukters Izabelės pabėgimą su 
viešbučio Savoy direktoriaus 20 metų sū
numi J. Galdsmith. Pasirodo, kad būsi- 
mieji jaunavedžiai, negavę Izabelės tėvo 
sutikimo, pabėgo Skotijon, kur mergi
noms, suėjus 16 metų amžiaus, įstatymas 
leidžia tekėti be tėvų palaiminimo. Po il
gos medžioklės ir derybų, tėvas turėjęs 
nusileisti dukters pasirinkimui. Abu jau
nieji susipažino karalienės Elžbietos vai
nikavimo dieną.

. .. Dambrauskas ir
padaro gražų metimą. „Kovas“ veda 
bet „Bombers“ vėl sušvelnina 6:4 ir 
Prasideda karšta, bet atsargi kova, 
k-dos stengiasi neprarasti kamuolio, 

nepadaromas krepšys. Negrai, atrodo, 
techniškai pranašesni už koviečius, 
geras kovječių dengimas ir pozicinis

7/-,
5/-.

Gražioje Londono vietoje dėl išvykimo 
parduodamas dviejų butų, modemiškai 
naujais baldais apstatytas, namas su .vi
sais patogumais ir telefonu. Savaitinės 
namo pajamos 7 sv. ir 10 šil. Teirautis 
kiekvienu metu telf. PRO 7873.

Su visai mažu depozitu parduodamas 
arba išnuomojamas (norint, nuoma įskai
toma pirkimui) trijų kambarių, mažos 
virtuvės ir rūsio neblogoje būklėje namu
kas (turįs gazą ir elektrą) 8 Calcutta St., 
West Bowling, Bradford, 5. Teirautis ten 
pat bet kuriuo metu.

*****
Kas norėtų pakeisti gyvenamąją vietą,

14/-. PASKUTINIS PROSŲ SUKILĖLIS
— 14/8.

Be įvairiausių knygų galite užsisakyti g;vcnaiu<u<i vieuj,
apie 130 'įvairiu lietuvišku olokštelių ir- arba persikelti į Londoną, gali gauti butą, 
kiekvieną laisvajame pasaulyje išeinantį Viengungiai vyrai ir vedę, be vaikų, 
laikraštį. Rašykite — Dainora Daunorai- Kreiptis: J. Liobė, 14, Peak Hill Gardens, 
tė, 49, Thornton Ave.’London, W. 4. Sydenham, S. E. 26, London.

Pabandykite užsisakyti bendruomeni
nį, laisvą nuo bet kurios partijos, savait
raštį

NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVVĄ

kuri duoda labai daug visokios informa
cijos iš visų gyvenimo sričių — techni
kos, mokslo, meno, politikos, tikybų, dar
bo, socialinės srities, visokių išradimų, 
atradimų ir naujausių sumanymų bei pa
stangų, kokias tiktai įstengia žmogaus 
protas ir 
voje“ jūs 
dominti.

Kaina:

valia. „Nepriklausomoje Lietu- 
rasite visa, kas tiktai jus gali

Metams Kanadoje 5 dol., Ame
rikoje 5,50, visur kitur — 6,00. 
Metinę prenumeratą galima 
mokėti ir dalimis.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 
George St., Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q., Canada.

PASTABA: Netrukus po Naujų Metų 
bus spausdinamas tik ką iš Lietuvos at
bėgusio „NL“ red. pažįstamo pasipasako- 
mas apie dabartinę Lietuvą — platus ir 
išsamus.

DĖMESIO: Anglijos lietuviai, norį gau
ti „Nepr. Lietuvą“, gali tai padaryti pasi
keisdami prenumeratomis ,su Kanados 
lietuviais. Kanadoje pageidaujančių yra.

Anglijoj „N. Lietuvą" atstovauja D. 
Daunoraitė, 49 Thornton Av. London W. 
4.

š. m. gruodžio 24 d. Nr. 50-51 „E. L.“ 
„Laisvoj tribūnoj" tilpo K. Štmanausko, 
gyv. Kornwestheime, straipsnis, „Valsty
binis tautietis“, kuriame tautiečiai kalti
na mane lietuvio vardo slėpimu. Kadangi 
mane liečianti žinia neatitinka tiesai ir 
klaidina skaitytojus, prašau Įdėti ši ati
taisymą.

Istorija su žodynu Įvyko prieš 6 metus,, 
kai bolševikų repatriacijos politrukai, jų 
policija NKVD ir jų parsidavėliai visur 
ir visokiais būdais gr obstė, medžiojo ir 
pabėgėlius, o vokiečių policija rekrutavo 
repatriacijai. Tada ne tik aš slėpiausi, 
lietuvybę rodančius ženklus slėpiau, ma
no ir skolinto žodyno lietuvišką antgalvį 
naikinau, bet visi stovyklose ir privačiai 
gyveną tą pat darė, o gyveną prie rusų 
zonos ir gerai vokiškai mokantieji vokie
čiais prisidarė. Menkai gi mokantieji, 
persikėlė kitur, taip pat tautybę slėpė, su 
stovyklų tautiečiais nesantykiavo, dėl ko 
atrodė daug kur lietuvių visai nesą. Bet 
teroro pavojui pr aėjus, ištikimi lietuviai 
tautiečiai, lygiai kaip avilį meškai užpuo
lus, pakrikę Grigo bitės, vėl renkasi mū
sų bendruomenėn. Smerkti už tai ar at
stumti yra nekrikščioniška ir nežmoniš
ka. Aš, kaip lietuviškos bendruomenės 
narys, savo pareigą, kiek išmanydamas 
stengiuosi atlikti. Platinu man duoda
mus atsišaukimus (pav. 1941 m. birželio 
14 d. įvykiams paminėti), dalindamas juos 

.vokiečiams ir išnešiodamas po skaityk
las ar kitais būdais stengdamasis supa
žindinti vokiškai kalbančią visuomenę su 
komunizmo siaubu ir Lietuvoj vykdomu 
teroru. Apgailėtina, kad paminėto 
straipsnio autorius, surinkęs tautiečių ko
munizmo audros aptėkštas dulkes, beria 
jas į išblaškytos pasauly lietuvių ben
druomenės akis, tuo ardydamas vienybę 
ir ilgina Lietuvos laisvės kelią. Kodėl? 
Nežinau, nes visad jam ir visiems gero

saiku atseikiu. Gal iš viso tai ne šima- 
nauskas parašė, o jo vardu prisidengęs 
provokatorius, nes kiek žinau p. Šima- 
nauskas yra mažaraštingas.

Jus gerbiąs T. Ecys.
* * * * *

Manau, kad daugelis „Europos Lietu
vio skaitytojų pritars mano nuomonei, 
kad kai kuriems EL No. 1(331) straips
niams trūksta santūrumo ir takto. Krei
piu dėmesį į straipsnius „Lietuvių Spau
dos Puslapiuose“ ir „Mūsų Akimis“

Pirmasis straipsnis paliečia Amerikos 
lietuvių gyvenimo aprašymą ' „Drauge“, 
pajuokdamas savanoriškas lietuvių pa
stangas, suburti tautiečius, ruošiant ^ di
desnio masto pramogas.

Nereikia nei minėti, kad toks atsiliepi
mas jokios naudos niekam neatneša; prie
šingai — dunda mūsų organizacijoms ir 
pačiam EL nuostolį, retindamas mūsų 
prietelių užjūry eiles.

Antrasis straipsnis aiškina pasaulinę 
politiką, apibūdindamas Amerikos, Angli
jos bei kitų Europos kraštų politikos lini
jas. šiame straipsnyje aiškiai jaučiamas 
objektyvumo trūkumas atskirų kraštų 
politikos atžvilgiu. Atrodo, kad medžiaga 
šiam straipsniui imta iš abejotinų šalti
nių. Ypač kreiptinas dėmesys į mintis, lie
čiančias Angliją’, kurioje mūsų EL ir 
daug jo skaiytojų rado sau pastogę.

Kiekvienam yra aišku, kad spauda pri
valo kelti aikštėn visuomeninio gyvenimo 
klaidas ir jas šilinti, patiekiant konstruk
tyvią įvykių kritiką, bet taktas, bešališ
kumas'ir tam tikrais atvejais parodytas 
santūrumas yra tokios dorybės, kuriomis 
mūsų spauda negali perdaug girtis.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad paminėti 
straipsniai neatstovauja bendros Europos 
lietuvių nuomonės.

Reiškiu pagarbą S. Nenortas.
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