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VLIK’O POSĖDIS
M. KRUPAVIČIUS PERRINKTAS

VLIK’O PIRMININKU
VLIKo posėdis, pirmininkaujamas VLIK
pirmininko M. Krupavičiaus, visų pirmiauf šia atliko VLIKo ir Vykdomosios Tarybos
pirmininkų rinkimus: VLIKo pirmininku
visais balsais perrinktas M- Krupavičius ir
Vykdomosios Tarybos pirmininku — visais
balsais K. Žalkauskas. VT narių sąstatas
paliktas tas pats.
VLIKo pirmininkas M. Krupavičius praį nešė, kas daroma Keturių Konferencijos
Berlyne reikalu. VLIKo pirmininko įteikia
ma per Augštuosius Komisarus Vokietijoje
atitinkamo turinio nota. VLIKas mano pa
siųsti į Berlyną savo stebėtoją. Mūsų atsto
vai, susitarę su kitais baltų atstovais, pada
rys reikiamų žygių vyriausybėms Londone
ir Paryžiuje. Iš Vašingtono žinių dar netu
rime. Bet tikimasi, kad tokių žygių bus pa
daryta ir Vašingtone.
VT pirmininkas K. Žalkauskas darė ben
drą VT veiklos apžvalgą. VT dabar turi
bendradarbių, kurie įgalina atskiras tarny
bas' atlikti patikėtus uždavinius. Su ne
menkais sunkumais pradėtas naujas VLIKo
’veiklos baras — vadinamasis Propagandos
i
Skyrius.
Santykių su diplomatais pagrindas yra
i
Reutlingeno susitarimai, kuriuos VLIKas
!
ir diplomatai priėmė. VLIKo ir diplomatų
bendradarbiavimui pagrindinių kliūčių nė
ra. Reikia tikėti, kad S. Lozoraitis, iš kurio
pusės diplomatų skyrimo reikalu yra pasi; reiškęs nuomonių skirtumas, savo nusista
tymą reviduos susitarimo dvasioje. Šiemet
Vasario 16 d. sukanka 10 metų nuo to lai
ko, kada VLIKas paskelbė savo deklaraci
ją. Visų politinių partijų ir kovos organiza
cijų buvo vieningai proklamuotas prieš vi
są pasaulį lietuvių tautos vardu įsipareigo
jimas kovoti ir laimėti laisvę ir nepriklau
somybę. VLIKas įsipareigojo vykdyti šį is
torini uždavinį. Tą sunkią kovą VLIKas
į
tęsia ir dabar. VLIKas yra pripažintas
i
mums draugingų valstybių kaip Lietuvos
■
valios vykdytojas ir atstovas. Lietuvos iš|
laisvinimas daugiausia priklausys nuo tarp* tautinių įvykių raidos. Laisvinimo organi
zacijos pakeitimas Lietuvos išlaisvinimo nei
pagreitins. Tik vieninigumas ir visų tauti
nių jėgų sutelkimas padidins svetimųjų pa
garbą ir pagalbą.
K. Žalkauskas padarė Lietuvybės Išlai
kymo Tarnybos apžvalgą. Normalių pra
džios mokyklų steigimas dabar sutinka ĮvaiI
rių kliūčių. Šiuo metu iš viso turima 45
•
vargo mokyklos ir 6 kitokios, be to, Euro
poje 2 gimnazijos: Vasario 16 ir salezie■
čių. LIT ryšiai su PLB nevienodi. Su kai
kuriais kraštais jie silpni, su kitais — gana
tamprūs. Sunki organizacinė padėtis Šve
dijos lietuvių: didelis susiskaldymas. Pana
ši padėtis Uragvajuje. Organizaciniu ir veik
los atžvilgiu gal geriausiai susitvarkiusi
Australijos Liet. Bendruomenė. LIT išleido
V. Cižiūno „Tautinį auklėjimą šeimoje“
* Susitarus su Free Europe Citizens Service,
j
buvo įsigyta vertingos lietuviškos literatū
ros, kuri išgelbėta nuo sunaikinimo pavo
jaus. Įsigijimo išlaidas padengė Free Euro
pe Citizens* Service. Mums tenka ekspedi
cijos išlaidos. Iš viso įsigyta 16 600 egz.
3.000 egz. paskirta įvairių mokyklų ir ben
druomenių mokykloms. LIT tikisi didesnės
paramos sulaukti iš neseniai suorganizuo
tos Švietimo Komisijos, kurią sudaro Dr.
A. Rukša, A. Giedraitis ir A. Venclauskas.
Jos uždavinys — inspiruoti tinkamų vado
vėlių leidimą, sudaryti ir derinti vargo mo
kyklų programas, ieškoti būdų ir metodų
mokyklų efektingai veiklai. Kersteno ko
misijai iš Vak. Vokietijoje gyvenančių lie
tuvių LIT sudarė 140 parodymų.
Informacijos Tarnybos pranešimą pada
rė M. Geležinis. IT dabar sudaro 2 skyriai:
Spaudos ir Radijo. Spaudos sk. leidžia 3 k.
per mėnesį reguliariai ELTOS 1NFORMA* CIJAS lietuvių k., 2 k. leidžiamas vokiečių
k. ELTA - PRESSEDIENST. Dabar spau
doj yra 2 brošiūros prancūzų k.:
„Les
martyrs de Lithuanie“ ir ,,Le sort des Pays
Baltes*’. Radijo • Propagandos Skyrius duo
da medžiagos šiems radiofonams: Voice
of America Muenchene, Radio Vaticano,
Radio Roma, Radio Free Europe, Radio
RIAS.
Užsienio Reikalų Tarnybos pranešimą
darė Dr. P. Karvelis. Svarbiausias URT
uždavinys — budėti Lietuvos išlaisvinimo
sargyboje, stropiai sekti pasaulinių įvykių
raidą ir kiekvieną pasitaikančią progą iš
naudoti mūsų laisvinimo akcijai plėsti. Šia
linkme mūsų parengtas memorandumas
Jungt. Tautoms apie Baltijos valstybių tu
rėtą patirtį su Sovietais, išvertus į 3 kalbas,
bus atlikęs reikšmingą uždavinį, šitas me
morandumas išsiuntinėtas įvairių kraštų
» žymesniems valstybės vyrams, mokslo, baž(nukelta į psl. g.)
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Vatikanas. Popiežius Pijus XII serga.
Visos audiencijos atšauktos, Vatikano spau
dos biuras praneša, kad Popiežiaus sveika
ta nėra pavojuje.

Berlynas. Pirmąją konferencijos dieną
iš rytinės Vokietijos atbėgo 522 pabėgėliai,
prašydami azylio teisių. Iš to fakto daroma
išvada, kad rytinės Vokietijos gyventojai ne
sitiki nieko gero iš keturių ministerių kon
ferencijos, kad jiems pavyktų susitarti su
vienyti Vokietiją.

cijos. Belaisviai kalbėjo, kad pvz. 1948 m. durys apkamšytos skarmalais, viduj — tam
taip buvę išvežti Kovelio srities gyventojai. si kamarėlė, kurioj turi išsitekti gausi šeima.
Tokiame skurde gyvena milionai. Senesnio
ji karta laukia karo ir žino, kokį vargą
MIRTIS GERESNE...
jiems atnešė komunizmas. Bet jaunesnieji,
Belaisviai, daugiausia pasimokę iš rusų išėję bolševikinę „naujųjų žmonių“ mokyk
Londonas. RAF lėktuvas „Washington“
darbininkų, ypač dirbdami prie statybų, ne lą, į juos daugiausia žiūrėdavo bolševikų
įkrito
jūron su 7 įgulos nariais. Paskutinia
kartą vykdė sabotažo aktus. Už sabotažą propagandininkų akimis, nors ne kartą jie
jame pranešime lakūnai šaukėsi pagalbos,
ar įtarimą jį padarius 1945-46 metais daug patys pasiteiraudavo, ar „nebus vieną die
vokiečių belaisvių buvo sušaudyta. Po 1946 ną kitaip“. Ten žmonės daugiausia gyvena pranešdami, kad lėktuvas apšąlęs ir jie ren
giasi iššokti su parašiutais.
m. jau rečiau* šaudydavo, bet sodindavo į akimirksniu:
ką uždirbę, stengiasi kuo
aštrųjį karcerį. 1949 m., bedirbant Kuznec- greičiausiai pravalgyti ir išleisti, nes niekas
Frankfurtas. Amerikos karinių pajėgų
ke, dabar vadinamam Stalinsku, juos pra nežino, kas bus rytoj. Atrodo, kad visi kraš vadovybė, turėjus, savo vyr. būstinę Frank
dėjo tardyti, bet užrašydavo visai ką kitą, to ištekliai ir visa pramonės statyba tarnau furte, ateinančią savaitę perkelia būstinę į
negu sakydavo tardomasis. Jei nepasirašy ja tik propagandai užsienyje apmokėtj ir Camp des Loges, Paryžiaus apylinkėse.
davo, tai tokius čia pat mušdavo ir paskui pasiruošti karui. Iš visų reikalaujama tik
Belgradas. Jugoslavijos parlamentas su
kišdavo į karcerį, laikydami po 50 žmonių dirbti ir dirbti iki galutinės pergalės. Tai
mažame kambarėlyje sukimštų. Daug kas tokie šio mūsų tautiečio išgyvenimai Sibiro sirinko išrinkti prezidentą, bet yra tik vie
neišlaikė — pasikorė ar išėjo iš proto. Po tremtyje ir įvairiose karo belaisvių stovyk nas kandidatas — Tito.
dviejų mėnesių tokio laikymo karceryje jau lose.
Madridas.
Priešbritinėje demonstracijo
iš kiekvieno išspausdavo „prisipažinimą“,
je, kurioje ispanai reikalauja Gibraltaro,
tikriau, po surašytu aktu tardomasis, nema
VORKUTA — LIETUVIU PRAG’RAS sužeista 50 žmonių, jų tarpe 18 policinin
tydamas kitos išeities ir į viską modamas
kų ir 30 studentų, kurie su plakatais ir
ranka, padėdavo parašą. Tardomieji daž
Grįžusių pasakojimu, Vorkutoje, Vidu transparentais norėjo apsupti D. Britanijos
nai būdavo nuteisiami sušaudyti ar pakar riniame Sibire, yra sugrūsta šimtai tūkstan atstovybę, Madride. Socialistų atstovas pa
ti. Ir pats pasakotojas 1949 m. per Stalino čių darbo vergų. Būdinga tautybių sudėtis: klausė parlamente, ar po to, kas įvyko Ma
gimtadienį buvo nubaustas mirties bausme, labai daug esą ukrainiečių, po jų eina estai, dride, D. Britanija sulaikysianti ginklų
bet ji tą pačią dieną buvo pakeista 25 me latviai, lietuviai, toliau — kaukaziečiai ir siuntimą šiam kraštui? Praeitais metais Is
lais priverčiamojo darbo. 1949' m. taip bu kt. Sov. Sąjungos pavergtosios tautos. Vor panija pirkusi už 1.300 milionų svarų gink
vę 80.000 vokiečių belaisvių nuteisti mirties kuta — apie 3.000 km atstu nuo Maskvos, lų ir karinės mantos. Londone manoma, kad
PASIŽADĖJIMAS 20 METU...
bausme. Nubaudus režimas labai pasikeis anapus šiaurės poliarinės linijos. Pačioje Ispanija nesiimsianti jėgos Gibraltaro klau
Lietuvių jam teko sueiti porą kartų.- davo. Dabar jie būdavo jau „zakliučennyje“
1949 m. Sibire keli klaipėdiečiai belaisviai — laikomi tikrais kaliniais. Prie sargybinių Vorkutoje yra NKVD centras, kuris tvar simu:
pareiškė ešą lietuviai. Todėl jie buvo iš ka drausdavo prieiti arčiau kaip 5 žingsniai. ko visas 60 stovyklų to centro apylinkėse.
Panmunjotn. Nutrūkusią p. metų gruo
Vorkutos stovyklose mirimo nuošimtis pa
ro belaisvių stovyklos iškelti, o jų statusas Saugojo
„mėlynieji“ — rusų
NKVD sibaisėtinai didelis: per metus apie 30 pro džio 12 d. Korėjos politinę konferenciją
iš belaisvio pervestas į „peresilnik'us — (MVD) daliniai, sudaryti iš nepaprastai
vėl nori atgaivinti komunistai. Ryšio kari
jiems buvo leista apsiyventi kaip civiliams, žiaurių sargybinių. Senesnio arhžiaus sar centų visų kalinių to pragaro neišlaiko ir ninkai svarsto, kuriomis sąlygomis būtų
žūva.
Dirbti
tenka
daugiausia
anglies
ka

bet judėti turėjo teisę tik 50 km. spinduliu; gybiniai visuomet būdavo geresni. Kokios
įmanu šią konferenciją pradėti iš naujo.
jie tikėjosi, kad juos grąžins į Klaipėdos žiaurios suimtųjų sąlygos, pavaizduoja kad syklose. Apsaugos priemonių kasyklose be
veik
jokių
nėra.
Blogai
maitinami,
su
men

New Yorkas. „New York Times“ pra
kraštą ar /-Lietuvą, bet taip nebuvo, vietoj ir Šis faktas: nuteistieji belaisviai patys rei
to tufėjo pasirašyti pasižadėjimus, kad 20 kalaudavo, kad juos sušaudytų, o paskui kučiais drabužiais, tikriau sakant, skarma: neša, kad D. Britanija nutarusi palikti Bri
metų išdirbs ’ir išgyvens Sibire. 1948 m. Sta- streikuodavo, nepaisydami grasihimų, kad lais, kaliniai vos bevelka kojas, o darbo tų Bendruomenės karių divizijas tol, kol ne
linske sutiko prie darbovietės dvi lietuvai už tai juos sušaudys. Kitaip tarus, mirtis normos yra nežmoniškai didelės. Kas jų ne bebus grėsmės naujo komunisto puolimo.
tes, kurios buvo neseniai „užverbuotos“ atrodė geresnė už tokias gyvenirho sąlygas. išdirba, negauna nė tų 800 gramų blogos
Camberra. Ateinančiais biudžetiniais me
duonos, 25 gramų riebalų ir dar šiaip
darbams Rusijoje ir dirbo fabrike. Ta pro
Maistas. Nuo 1945 m. iki atleidimo gau
tais Australija įsileisianti 100.000 naujų
ga tenka pastebėti, kad tiek pačioj Sov. Ru davo į dieną po 600 gramų duonos. Tuo smulkmenų. Tiesa, stovyklų vadovybė, ma
imigrantų. Biudžetiniai metai skaitomi nuo
sijoj, tiek jos okupuotuose kraštuose vyksta tarpu rusų gyventojai 1945-47 m. gavo tiek tydama, kad kaliniai, vergų darbo jėga,
šių metų liepos 1 d. iki 1955 m. birželio
nuolat „savanoriškas“ įrašymas darbams pat arba net mažiau: nedirbantieji 300 gr<, greit išmiršta, nuo 1952 m. pradėjo jiems
30 d. Imigracijos ministeris Holt pareiškė,
mokėti
kelias
kapeikas
tariamai
už
darbą
„į Sibiro pramonę“. Mergaitės skundėsi, dirbantieji — nuo 400 iki 600 gr duonos.
kad
šiais metais, dėl pablogėjusios ūkinės
kad jos yra sekamos, ir patvirtino, kad ten Be to, belaisviai gaudavo dar bulvių ir ru atlyginimo. Bet kainos už papildomus pir
padėties, Australija įsileido tik 73.000 nau
buvo atvežtas visas lietuvaičių darbininkių denį kopūstų. Tačiau bulvės būdavo dažnai kinius yra nepaprastai augštos, o tam tikrą
jų imigrantų.
transportas, bet paskui jos visos -• buvo iš sušalusios ir supuvusios. Riebalų ir mėsos dalį glemžia „brigadieriai“. Stovyklos pa
skirstytos po 3-4 į visas puses. | 1951 m. negavo. Šių Rusijos civiliniai gyventojai ne reigūnai taip pat nusuka nuo vargšų kali
SOV. SĄJUNGOJE BRĘSTA
Sverdlovsk©, bedirbant prie statybos, greti gauna užtektinai ir dabar. Juodojoje rinko nių tam tikrą maisto dalį.
REVOLIUCIJA?
mam sklype už tvoros matė dirbančius vad. je sviestas kaštuoja 25 rB už kg, bet sunku
Pabėgti iš tų vergų stovyklų yra -bemaž
darbo batalionų vyrus. Jie daugiausia 22- gauti. Ypač bloga buvo 1947-48 m, Mity neįmanoma. Mėgina vienas kitas, bet žūva
Frankfurte veikianti rusų informacinė
23 metų amžiaus, belaisvius kalbino vo
arba greit pagauti, paskiau smarkiai kanki agentūra RIA skelbia, kad, Vorkutoje lai
bos padėtis kiek pagerėjo 1952-53 m.
kiškai. Pasirodo, tai būta bolševikinėn „dar
nami. Tremtiniai, nenorėdami patekti į kyto vokiečių studentų Klemento BerkenSkurdi ir apranga. Iš pradžių belaisviai Vorkutą, susižaloja sau rankas, kojas. Štai kopfo parneštomis žiniomis, visoje Sov.
bo tarnybon“ paimtų lietuvių, latvių ir es
tų. Lietuviai pasakojosi daugiausia kilę iš turėjo stovykloj geresnius drabužius už vie kaip atrodo pora bruožų iš topragaro, ku Sąjungoje esąs labai didelis nepasitenkini
tos gyventojus. Aprangos reikalai vėliau riam lygaus nėra pasaulyje. Ir visa tai vyks mas bolševikų režimu ir bręstanti revoliu
Joniškio ir iš Panevėžio apylinkių.
'kiek pagerėjo.
ta tuo metu, kai vyr. Sovietų Sąjungos pro cija. 1954-55 metai galį būti lemiami me
Tremtinių iš Lietuvos pats jis daug nesu
Uždarbiai. Kai kurie belaisviai specialis kuroras Rudenko „Pravdoje“ suktais žo tai rusų likimui. Net tarp MVD—MGB da
tikęs, nes-jie būdavo daugiausia vežami ne
į pram, centrus, bet daugiau į miškus ar ak tai uždirbdavo daugiau — tat priklausė džiais šneka apie teisę ir teisėtumą. Jis mi linių esančios plačiai įsivyravusios antibolmenų skaldyklas, rečiau Į kolchozus. Ta nuo vietovės ir nuo administracijos. Nuo ni, kad nė viena sovietų įstaiga neturi teisės ševikinės nuotaikos.
čiau vokiečių karo belaisviai, kurie visą lai kiekvieno belaisvio uždarbio atskaitydavo imtis neteisėtų priemonių prieš savus pilie amMHaaasaBHaanmi
ką nuo pat 1945 m. buvo laikomi vad. „za- už išlaikymą stovykloje 200 rb ir už „karo čius. Daug lietuvių tremtinių, kurie tik tuo
kliučennyje“ (imtiniais) ir perėjo daug pri nuostolius“ 260 rb. Uždirbantiems daugiau kalti, kad jie yra lietuviai, šiandieną dar
Marijai Milvydienei, jos sesutei
verčiamojo darbo stovyklų, yra faktiškai su išmokėdavo į rankas ne daugiau kaip 200 tebevargsta Vorkutos pragare ir kitose
L. GAROLIENEI
tikę nemaža tremtinių iš Pabaltijo kraštų. rb j mėnesį, o kitką įrašydavo į sąskaitą. TSRS priverč. darbo stovyklose, nes nauji
Iš tų’ belaisvių jis girdėjęs, kad pvz, už kal Pabėgti iš nelaisvės mėgindavo ne vienas, Berijos tebesišvaisto. Laisvasis pasaulis dar
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
nų, Vologdos link, įšiaurės rytus nuo Mas bet pasisekdavo retai kam. Kuznecko ba negirdėjo, kad nuo Berijos pašalinimo kas
kvos, belaisviai matę ištisus kaimus su ap seine Prokopjevsko anglių kasyklose dirba nors iš Sibiro būtų grąžinta į Lietuvą. Bu
Birutė ir Karolis Drangai.
gyvendintais pabaltiečiais. Jų teigimu, to 27.000 darbininkų. Stalinske, dabar turin deliai pasikeitė, bet senasis pragaras pasi
kie kaimai jau iš pirmo žvilgsnio išsiskiria čiame apie pusę mil. gyventojų, viename tik liko.
iš rusų kaimų savo tvarkingumu ir švaria geležies ir plieno kombinate dirba apie 80.
000 darbininkų. Kimerove apie 180.000 dar
išvaizda.
Vokiečių karo belaisviai, anksčiau laiky bininkų suvaryta dirbti prie didelių chemi
ti Lietuvoje, o paskiau perkelti Sibiran, ir nių ir kt. įmonių. Panašus vaizdas ir Urale.
jam pačjam papasakojo apie pavergtą Lie Uralo sostinėj Sverdlovske (buv. Jekaterin
Vakarų valstybių — JAV, D. Britanijos
Tačiau jau sekančią konferencijos dieną
tuvą, joje įvykusias deportacijas, partizanų burge) lūšnose gyveną apie 1 mil. žmonių.
ir Prancūzijos užsienių reikalų ministerial pasirodė Molotovo „gerieji norai“ konfe
kovas miškuose ir etc. Belaisvių teigimu, Čia belaisviai apie trejus metus statė naują
— Dulles, Edenas ir Bildault šią savaitę su renciją tęsti iki begalybės, išnaudojant ją
partizanai daug kur Lietuvoje dėvėjo rusiš gumos fabriką. Visur Urale ir Sibire vyks
sitiko išgarsintoj konferencijoj Berlyne su seniesiems raudonųjų ministerių tikslams.
ta
didelės
statybos
—
■
pasiruošimas
ateities
kas uniformas ir tuo būdu dažnai suklai
Sovietų Sąjungos ministerių Molotovu. Va Vakarų valstybių ministerial, nenorėdami
dindavo rusus, kurie nespėdavo apsižiūrėti. karui. Susisiekimo arterijų statyboje taip
karų valstybių ministerial iš anksto pasisa kelias savaites derėtis dėl konferencijos pa
Miškuose belaisviams bedirbant, dažnai pat ruošiamasi busimojo karo netikėtu
kė, kad konferencijoje pirmoje eilėje turi sitarimų eilės, priėmė sovietų siūlomą de
tekdavę su partizanais susidurti. Partizanai mams. šalia žinomojo transsibirinio gele
būti kalbama apie Vokietijos ir Austrijos rybų eilės tvarką. Po Molotovo kalbos, ku
žinkelio
Sverdlovsk
—
Novosibirsk
etc.
kai kur sunaikino belaisvių stovyklų sargy
suvienijimą. Tuo būdu norėdami atmesti ri dar daugiau atvėsino susidariusią konfe
bas, o belaisvių paklausdavo, ar norį eiti statomas ir Pietų Sibiro geležinkelis Barna
Molotovo siūlymą — kalbėti apie pasauli rencijoje atmosferą, JAV Užsienių Reika
kartu su jais į miškus ir dalintis „miško ul - Karagan. Jei pirmoji linija būtų sunai
nes problemas, dalyvaujant ir komunisti lų Ministeris Dulles, pareiškė, kad, nenorė
kinta,
tada
pradėtų
veikt,
antroji,
apie
ku

brolių“ likimu. Tačiau jėgos nevartodavo:
nės Kinijos atstovui.
dami šią konferenciją padaryti tokia, kokia
kas nenorėjo — paleisdavo. Tačiau iš be rios kryptį užsienio kartografai dar neturi
buvo Paryžiuje 1951 metais, kur daug sa
tikslių
žinių.
laisvių nedaug kas dėdavosi su partizanais,
Konferencijoje kalbėjęs Edenas pasakė:
vaičių bergždžiai buvo sugaišta, besiderant
nes iš miško buvo mažiau vilties kada nors
Rusijos gyventojų pragyvenimo lygmuo — „Si konferencija vyksta Europoje ir jos
dėl pasitarimų tvarkos ir iš kurios, kaip ži
grįžti į Vokietiją. Rusai labai bijodavo par vis dar tebėra labai žemas. Pvz. Stalinske dienotvarkė turinti liesti Europos reikalus,
nome, nieko neišėjo.
tizanų — sargybiniaj naktį užsibarikaduo iš pusės mil. gal tik kokie 5.000 gyvena pa pirmiausia Vokietijos ir Austrijos suvieni
davo atskirame name. Rusai Lietuvoje vi doriau (partiniai, viršininkai, kai kurie in jimo klausimą.“ Ministeris Edenas pabrė
Dulles pabrėžė, kad sovietų atstovo kal
sados vaikščiodavo su stipria apsauga, po žinieriai). Už menką dviejų kambarių ir žė, kad Vokietija turinti užimti atitinkamą ba įnešė gilaus nusivylimo. „JAV-bės nesu
10-12 būriais, —-. jie saugojo jau ne be’ais- virtuvės butą tenka mokėti 150 rublių. Si vietą Europoje ir būtų klaidinga ir pagalvo tiks dalyvauti penkių valstybių konferenci
vius, bet save. Panašį padėtis buvusi ir Uk bire teko susitikti gyventojų, kilusių iš se ti, kad 70 milionų tauta galinti ilgainiui joje kurioje būtų Kinijos komunistiniai už
rainoje, kur kartais rusai belaisvius nakčiai nųjų tremtinių. Šie būdavo žmoniškesni ir likti suskaldyta. Vokietijos suvienijimas be puolikai. JAV-bės atmeta sovietų atstovo
palikdavo vienus, patys pasitraukdami į belaisviams kartais padėdavo gintis nuo laisvų rinkimų, būtų tik pasityčiojimas. Ry tezę, kad taip vad. penkios valstybės tu
miesteli, kur saugiau. Kaip represijos prieš avitaminozės, parūpindami svogūnų ir čes tinės ir vakarinės Vokietijos vyriausybės tu rinčios teisę valdyti pasaulį ir spręsti kitų
gyventojus, rėmusius partizanus, Ukrainoje nakų. Tačiau ir „laisvųjų Sibiro piliečių“ rinčios pasilikti tol, kol bus pravesti laisvi tautų likimą“.
buvo taip pat įvykdytos masinės deporta gyvenimas buvo labai skurdus: lūšnelių rinkimai, atitinkamoje priežiūroje.“
(nukelta | psl. 6.)
Su vokiečių karo belaisviais yra grįžę,
kelios dešimtys gyvenusių Rytprūsiuose ir
Klaipėdos krašte. Kai kurie iš jų yra gry
niausiomis lietuviškomis pavardėmis, nors
šiaip su lietuviais neturi jau nieko bendro,
Tačiau tarp jų yra grįžęs ir vienas mūsų
tautietis, kuriam ilgą laiką teko gyventi įvai
riose karo belaisvių stovyklose ir Sibire su
eiti mūsų tremtinių. Grįžusiojo pasakojimu,
1945-49 metais apie pusę belaisvių, ypač
tie, kurie buvo silpnesnės sudėties, pirmo
je eilėje inteligentai, neišlaikė ir stovyklose
mirė. 1947 m. jis buvo priskirtas prie dvarų
ir pilių statybos sovietiniams generolams.
Marš. Sokoiovskiui statė vilą netoli Volgos
- Maskvos kanalo, apie 25 km. nuo Mask
vos. Tai buvo bolševikų valdžios jam skir
ta dovana, apėmusi 1 kv. km. žemės, kurio
je buvo dvaras su rūmais. Pilis buvo taip
Prie pilies buvo įtaisytas „kolchozas - dvapat statoma ir marš. Konevui, pirmininka
vusiam per Berijos ir jo bendrininkų bylą,
ras“. Į pilį buvo sugabenti visi Konevo ka
ro trofėjai, tarp jų — brangus fortepijonas
iš Vienos ; imperatoriaus Franzo Josepho
vestuvinė dovana. Vienas iš belaisvių „tu*
rėjo garbės“ tuo fortepijonu net paskam
binti.
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ARKIV. J. MATULAIČIO SUKAKTIS

LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
TRUPUTĮ PAGRAŽINTOS
UŽTVANKOS
Pastaruoju metu pasaulio lietuvių spau
doje, lyg sutartinai, pradedama apsčiai rą
žyti bendruomenės, jos byrėjimo ir smuki
mo klausimais ir tais uždaviniais, kurie ten
ka bendruomenei. Nagrinėjamos kartu ir to
smukimo priežastys, nors vis dar manoma,
kad tas byrėjimas tik laikinas reiškinys, ši
toks viltingas J. Pelenausko straipsnis (,.Ty
lioji kova") išspausdintas Australijos lietu
vių laikraštyje „Mūsų pastogėje“ (1954. 1.
6). J. Pelenauskas įsitikinęs, kad žmogaus
buvimui maža dar maisto, aprangos ir pa
stogės, bet reikalinga ir dvasinė ramybė.
„Žmonės, kurie mano, kad egzistencija,
pilna to žodžio prasme, yra pilnutinė pa
tenkinant fizinius reikalavimus, yra laiki
nai apsirikę“, rašo J. Pelenauskas. „Anks
čiau ar vėliau jie pastebi, kad kažin ko
trokšta, kad atsirado tuštuma, kurios nega
lima nei naujais baldais užstatyti, nei auto
mobiliu, pagaliau tos tuštumos negalima
degtine užpilti. Žmogus priverčiamas ieško
ti kažin ko, neišmatuojamo, nepasveriamo,
bet malonaus ir nejučiomis suranda patsai
save. Suranda tai, ko pirmiau neturėjo ar
ba buvo nustūmęs į šalį. Jis pamato, kad
ko negalėjo gauti baldų krautuvėje ar gara
že, rado knygoje, draugijoje, vaidinime ir
t. t. Žmogus pajunta, arba, tikriau sakant,
supranta, kad buvus apleista dvasia pasiso
tino ir kad jis be šito dvasini? maisto jau
negalės apsieiti“.
»
Toliau autorius tvirtina, kad Vokietijos
stovyklose buvusios visokios negerovės pa
liko lietuvius, kai tik jie išvažiavo ir pradė
jo kurtis naujuose kraštuose. Tose naujose
sąlygose grumtynės dėl pragyvenimo laiki
nai privertusios užmiršti organizacinį ir kul
tūrinį darbą. Bet vėliau, girdi:
„Jis pajuto, kad nutautėjimas, kaip ly
gumų upės vanduo, lėtai, bet nesuvaldomai
artėja. Jis suprato, kad jei nebus statomos
stiprios užtvankos nutautėjimo srovei su
laikyti, nereikės daug laiko, ir ta srovė -nu
neš ne tiktai jo prieauglį, kuris dar negal
voja pasipriešinti, bet ir jį patį. Jis taip pat
suprato, kad vienas jokios užtvankos nepax ‘oloui? sau ‘ofąrou spuijpyd o ‘sAje’sed
išrautas medis niekuomet rieprigyja. Orga
nizacijos būtinumas pasidarė neišvengia
mas, nes be visa kita, jis pajuto ir savo dva
sinį alkį, kuris trumpam laikui buvo-nusil
pęs. Taigi tautinės bendruomenės organi
zacija naujuose kontinentuose kilo savai
me ir gaivalingai".
TREMTINIO

SĄMONINGUMAS

Kiek kitaip į bendruomenės reikalą žiū
ri brūkliniškis „Darbininkas“ (1953. XII.
22.). Ten J. Karys (straipsnyje „Priežastys
mumyse pačiuose“) bando surasti priežas
tis, kurios Amerikos lietuvius daro pakrikėliais ir neleidžia jiems net sueiti į vieną
tautinę bendruomenę. Autorius mano, kad
tos priežastys esančios trys: neįsisąmoninimas, kas yra tremtinys, ataušęs susiklau
symo jausmas ir svetimųjų agentų veikla.
Kaip būdingiausią ir lyriškiausią, mes čia
pakartosime autoriaus įrodinėjimą skaityto
jams, kaip turi jaustis sąmoningas tremti
nys. J. Karys rašo:
„Tremtinys yra asmuo, kuris priverstas
apleido savo vietą gimtoje šalyje ir atsidū
rė kitur. Nė vienas lietuvis neatvyko Ame
rikon iš gero. Svetimųjų priespauda, bevil
tis gyvenimas, įvairios grėsmės išvijo mus
ieškoti prieglaudos svetimose šalyse. Ir tą
prieglaudą mes radome. Tačiau — stipriai
įsisąmininkime — ne namus! Mes vis dar
pakeleiviai. Tik laikina, prisiglaudėm pas
gerus žmones. Mes niekad nenusimesime
nuo savo pečių iki paskutinio našulio, kaip
padarytume sugrįžę namo...
„Kad ir tas gimtinės, pasilikusių namie
artimųjų, kaimynų^ ilgesys; nostalgija viso
to, ką tiktai nuo pat kūdikystės tenai matė
me, ką patyrėme, ką išgyvenome. Vienas
senukas nuo Raseinių, pragyvenęs šioje ša
lyje virš penkiasdešimt metų, mirties pata
le šaukė: „Pradarykite langą, gal aš išgir
siu gegutę ar vieversėlį...“ Ir tai buvo pas
kutiniai jo žodžiai žemės kelionėje.
„Visi mes sergame nostalgija — vieni
stipriau kiti silpniau; niekas nėra nuo jos
laisvas. Tai kiekvieno tremtinio dalia. Ta
tai atskiria tremtinį nuo vietinio žmogaus.
Ir tatai atsispindi tremtinio išvaizdoje, jo
žvilgsny, jo veide. Nes gi: kam iš mūsų
saulė danguje šviečia taip, kaip švietė virš
gimtinės laukų? Kur mes gavome pasiklau
syti švelnesnės muzikos už Lietuvos upelių
čiurlenimą pavasarį? Ar gieojo mums, kur
jau apkeliavome, nors vienas paukštis taip,
kaip gieda nuostabi Lietuvos ‘giesmininkė
lakštingala? Ar matėme svetur tokių die
viškų spalvų laukuose, kaip dangaus žyd
rumu sužydėję linai tėvų dirvelėse? Kur
mūsų sielas ir širdis kuteno panašūs jaus
mai, kaip klausantis vakarop per laukus ir
girias ataidinčio varpo dūžių iš gimtinės
šventovės? Kur mes pastebėjome tiek gam
tos grožio, kiek jo Apvaizda sukrovė Ne
ries slėniuose, Panemunio pušynuose, Vil
niaus kalneliuose ar Zarasų ežeringame plo
te? Kur mus pavasarį taip draugiškai pa
sveikino blezdingėlė, Šnekutis, kaip būdavo
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namie? Ar mes kur tremtyje dainavome
taip linksmai, kaip dainuodavome tenai,
jaunimui ir senimui šventvakariais susirin
kus? Kas pagaliau gali tremtiniui atstoti
tokias šventenybes, kaip gimtoji sodyba,
namelis, mokykla, kurią vaikystėje lankęs,
neužmirštamos žilagalvės motinos kapas?...
Ne, Ne! Nei gera „pėdė", nei „karas“,
nei pusiau skolon nusipirktas namelis trem
tyje neatstos tremtiniui jo Tėvynės. Jis vi
sur yra ir bus svetimas; visa aplinka jam
bus svetima; ir tie geri žmonės, kurie jį lai
kinai priglaudė, niekad nepasidarys savi,
iki jis trenks keleivio lazdą prie savo kapo,
arba grįš, iš kur atėjęs!“

kur tos saknys?
•£••j»

»j» •$»

Apie bendruomenę taip pat rašo kun. J.
Kungys („Bendruomenės rūpesčiai“) toje
pat „Mūsų pastogėje“ ir net tame pat nu
meryje, kur išspausdintas J, Pelenausko
straipsnis. Tame straipsnyje kun. J. Kun
gys, be kita ko, šitaip rašo:
„Dabartinis mūsų išsiblaškymas po pa
saulį ir šiandien mus smarkiai naikina. Mū
sų laikų jaunimas — su gailesčiu tenka
konstatuoti — žengia į nutautėjimą ne lė
tesniais žingsniais už senąjį. P. L. B. ir no
ri padėti išlaikyti kalbos, papročių, meno
dvasią, lietuvišką būdą, gražias lietuviškas
krikščioniškas tradicijas“. Ir toliau:
„Ką mes turime konstatuoti šiandien?
Faktas, kad mūsų bendruomenė pradeda
irti. Susirinkimuose turime vos po kelioli
ka žmonių. Bendruomenė, kuri turėjo mus
jungti, susiskaldė. Susirinkimuose pasidarė
me ne tik politiniais, bet ir asmeniniais
„priešais“. Primityviai galvotume, jei saky
tume,kad čia partijos ar organizacijos kal
tos. Skaldymosi priežastis turi gilesnes
šaknis. Nuvalkiojome tautinės vienybės žo
dį, kad net nepatogu jį vartoti. Be tautinės
vienybės tačiau liks tuščios mūsų pastan
gos sutelkti visus į bendruomenę. Priešingu
atveju lietuviškumo išlaikymas atiteks vėl
pirminėms svarbioms institucijoms“.
„Kur glūdi mūsų nesutarimo šaknys?
Jos glūdi: a) moralinio krikščioniškumo
trūkume ir b) praeities istorijos klaidose.
Tiesa, ir religinė praktika gali būti tik for
mali. Mes galime save vadinti net prakti
kuojančiais, formaliniais krikščionimis bei
katalikais, bet mums trūksta krikščioniškos
nuoširdžios praktikos. Tikrąjį krikščioniš
ką nuoširdumą parodo ne tik šventdienis,
bet ir kasdieninis gyvenimas, ne tik bažny
čios lankymas, bet ir santykiai su žmonė
mis. Kristaus didžiausi įsakymai yra du:
mylėti Dievą ir mylėti artimą. Melagis bū
tų tas, kuris, nemylėdamas artimo, sakytų
mylįs Dievą. Mylėti artimą kaip save patį
yra aukštas idealas. Netenka kalbėti apie
aukštų idealų realizavimą, kai nėra vykdo
ma minimalinė programa. Kas yra tas ma
žiausias dalykas, be kurio krikščionis ne
gali vadintis krikščioniu? Tai praktikavi
mas paprasčiausių dorybių, kaip teisingu
mas, objektyvumas, nežeminimas kitų, kan
trybė ir kitos. Tos tiesos yra pagrindinės,
bet dažnai nepopuliarios ir pačių krikščio
nių tarpe. Deja, tai ir yra priežastis, kad
blogi žmonių santykiai. Daugelis esame
taip kasdieniškai nusidėvėję, savo klaidose
apsipratę, kad savimeilę vadiname teisin
gumu, artimo niekinimą — objektyvumo,
neapykantą žmogaus vadiname neapkentimu jo klaidų; teisingumo, objektyvumo,
kantrybės reikalaujame iš kitų, o patys ne
paisome“ ir t. t.

BEATIFIKACIJOS BYLA

daugiau, kad, informacinei bylai laimingai
pasibaigus ir prasidėjus Apaštalinei bylai,
Šių metų sausio 27 d. suėjo 27 metai, kai tie patys galėtų vėl paliudyti Apaštalų Sos
mirė Dievo Tarnas arkiv. Jurgis Matulai
to sudarytam Teismui.
tis — Matulevičius.
Jo beatifikacijos paruošiamoji byla yra
pradėta 1953 m-, gegužės 15 d., Romos Vi
karui kardinolui Kl. Micarai paskelbus va
dinamą Ediktą, kuriuo tikintieji yra įpa
reigoti pristatyti visus arkiv. Jurgio raštus,
ar jų paliudytus nuorašus Romos Vyskupi
jos Teismui.
1953 m. lapkričio 9 . prasidėjo liudinin
kų auklausinėjimai tame teisme. Teismo
posėdžiai yra silpti. šiai arkiv. Jurgio.bylaį teismas skiria vieną dviejų valandų teis
mo posėdį savaitėje, nes be šios bylos tas
pats teismas turi nagrinėti daugiau įvairių
bylų.
Gruodžio mėnesį nelauktai buvo pavesti
šiam teismui kai kurie svarbūs ir skubūs
darbai. Visos kitos bylos buvo nukeltos to
liau. Ir arkiv. Jurgio byla buvo atidėta.
Pernai metais suskubo patiekti savo paro
dymus tik du liudininkai: kun. Mur. Višnievskis, MIC., iš Portugalijos ir kun. K.
Matulaitis, MIC., iš Anglijos.
Naujai gauta džiuginanti žinia, kad 1954
m., sausio 14 d. prasidėjo mūsų byloje liu
dininkų apklausinėjimai. Du italai, vienas
brolis vienuolis ir antras pasaulietis vyras,
kurie gyveno kartu su arkiv. Jurgiu, jau
yra patiekę savo parodymus. Dabar seka
Be paminėtų 17 liudininkų, gyvu žodžiu
kitų eilė. Viso yra paduota 17 liudininkų. patiekusių teismui savo žinias apie arkiv.
Jų tarpe yra du kardinolai, 11 kunigų, ku Jurgio gyvenimą, jo dvasią, jo papročius,
rių tarpe yra penki pasauliniai kunigai ir veiklą, dorybes ar jam užtariant gautas iš
šeši vienuoliai kunigai, viena vienuolė, vie Dievo malones, gali kas nori raštu pasiųsti
nas brolis vienuolis ir du pasauliniai vyrai. Generaliniam Postulatoriui savo liudijimą,
Nors beatifikacijos bylai gana būtų aštuo- adresu:
Rev. Casimiro Rėklaitis, MIC.,
nių liudininkų, bet geriau yra turėti jų kiek Via Corsica 1, ROMA, ITALY, arba gali

RAUDONOJI
S. LAUCIUS, RAUDONOJI MELODI
JA. Šeši dramos veikalai. Viršelis dail. A.
Petrikonio. Išleido „Rendrija“. Spaudė
„Nidos“ spaustuvė. Londone, 1953 m„ 88
psl.
Blogiausia tremtyje su scenos vaizdais
— dramomis, komedijomis. Nori koks nors
lietuvių vaidybos būrelis ką nors insceni
zuoti, tačiau nėra tinkamo kūrinio. Reik a
arba naudotis svetimais mūsų dvasiai vers
tiniais dalykais, arba raustis senose biblio
tekose, bene pavyks atrasti kokį seną, daž
nai prieškarinį dramos kūrinį.
Mes negalime nusiskųsti literatūriniu ba
du: kasmet išeina iš spaudos ir poezijos
rinkinių, ir apysakų bei novelių, ir roma
nų. Galima tik pasiskųsti, kad mažai kas
tas knygas perka. Jau žymiau sunkiau su
dramos kūriniais. Viena, juos sunkiau su
kurti ; antra, daug sunkiau rasti leidėją,
kuris rizikuotų juos leisdamas, kai tokių kū
rinių paprastai jieškoma tik tada, kai rei
kia kasyiors scenoje suvaidinti.
MUSŲ

DRAMATURGAS

Mes, Anglijos lietuviai, galime pasi
džiaugti, turėdamį savo tarpe įgudusį dra
maturgą — Stasį Laucių. Tiesa, daug kas
jį žino, tačiau žino kaip poetą, įgudusį sa
tyriką Stellą. Šito žanro jo kūrinių galime
aptikti ir mūsiškėje tremties spaudoje.
Tačiau St. Laucius yra kartu ir gabus
dramaturgas. Jau Lietuvoje jis rašė pjeses
ir dramas, laimėdamas net kelis konkursus.
Iš tų pjesių pažymė'.incs — „Kelias iš pel
kių", „Signalas* ir „Žydinti žemė*. Ta pa
čia proga pravartu paminėti ir kitus jo see
nos kūrinius, kaip „Laisvės keliais“ bei
„Ugninis ratas“.
Ir tremtyje atsidūręs, St. Laucius neap
leido dramos srities, bet ir toliau joje dir
bo. Puikiai atsimename dar Vokieiijoje
daug kur statytą jo vieno veiksmo vaizdelį
„Paslaptingoje zonoje“, kurį
randame
{glaustą į šį minimą scenos veikalėlių rin
kinį.
Pernai berods, metais St. Laucius dalyva
vo JAV lietuvių paskelbtame dramos vei
kalo konkurse, ir pelnytai laimėjo antrąją
premiją.
Taigi, St. Laucius, atėjęs pas mus su še
šiais dramos veikalėliais, yra prityręs dra
maturgas ir, antra, užpildo tą spragą, kuri
ligi šiol buvo ypat ngaį jaučiama.

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/-. Kūn.
Sabaliauskas, NUO IMSRĖS IKI ORINOKO — 15/-. J. švaistas, ELDORADO —
7/-. Kun. Kuzmlckis, SUSITIKIMAS —
5/-. Kun. Yla. ŽMONĖS IR ŽVĖRYS —
36/8. Guy de Mopassant, MOTERS ŠIR
DIS — 18/4. Merimme, KOLOMBĄ —
11/6. Clžiūnas, TAUTINIS AUKLĖJIMAS
ŠEIMOJE — 10/-. V. Biržiška — SENŲ
JŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTORIJA —
22/-. Dr. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS
ISTORIJA — 22/- AMŽINI ŠEŠĖLIAI —
14/-. PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS
— 14/8.
LITERATŪROS LANKAI. Gražus leidi
KOVOJE DĖI TAUTOS LAISVĖS
nys. Tik 2/6.
Be įvairiausių knygų galite užsisakyti
Nesu dramaturgas, nors esu parašęs ke
apie 130 įvairių lietuviškų plokšteliu, ir
kiekvieną laisvajame pasaulyje išeinantį lis scenos vaizdelius vaikų teatrui. Dėl to
laikraštį. Rašykite — Dainora Daunorai- nesiimu spręsti dramatinės St. Lauciaus
tė, 49, Thornton Ave. London, W. 4.
kūrinių vertės, nors nujaučiu, kad dramos
veikalai reikalingi idėjos, intrygos, geros
NAUJIENA SKAITYTOJAMS!
kompozicijos ir gyvų veikėjų.
Visai nauju stiliumi, tautiniai patrioti
Pirmieji trys St. Lauciaus dramos kūri
niu turiniu ir lengvai bei maloniai skaito
mas, iš Čikagos predėjo eiti lietuvių vie niai (Raudonoji Melodija, Paslaptingoje zo
nijimo ir laisvos Lietuvos atstatymo min noje ir Taikos kiaulė) turi vieną bendrą pa
ties anti-komunistinls kovotojiškas laik grindinę mintį: taurus lietuvis, ir okupan
raštis
tų spaudžiamas, neatsižadės savo tautos
„LAISVOJI LIETUVA“
idealų, bet iki mirties kovos dėl jų.
Ją palankiai įvertino kiti laikraščiai ir
Tuo atžvilgiu įdomi „Raudonosios melo
ja džiaugiasi skaitytojai. Ji yra ir nebran
gus lietuvių savaitraštis. Anglijoje me dijos“ vieno veiksmo drama, kurioje susi
tams kaštuoja tik 30 šilingų.
kerta kelių asmenų skirtingi interesai: mu
Kas jos dar nematė, — teparašo laišką zikos laureatas Vilinskas linkęs prisitaikinatstovybei, o vienas nr. susipažinti, bus
pasiųstas veltui. Atstovybė tikisi, kad tį prie naujos tikrovės Lietuvoje; okupan
kiekvienas lietuvis, pamatęs „Laisvąją tų bendradarbis Simas Gedeika jiems su
Lietuvą“, tikrai ją pamils. Prašoma užsi kūnu ir dvasia parsiduoda, kai tuo tarpu
prenumeruoti neatidėliojant.
pogrindžio veikėjas Algirdas Pajulis ir Ge„LL“ atstovybės Anglijoje adresas: K.
Jonelynas, The Chace Industrial Hostel, deikos žmona Addelė žino, kad „nieko nė
ra liūdnesnio, kaip netekti laisvės“, — ir
Coventry, Warwickshire.

tiesiog pasiųsti raštus Romos Vikarijato
Tribunolui. Šie visi liudijimai turi antraei
lės, netiesioginės reikšmės, bet gali žymiai
padėti visai bylai. Gautus raštus tinkamai
atspaudęs ir oficialėn kalbon išvertęs, Ge
neralinis Postulatorius gali juos prijungti
prie visos bylos, jeį jie ką nors naujo įne
ša. Aišku, su tokių raštų gausumu daugė
ja ir Gen. Postulatoriaus darbas ir išlaidos.
Kiek žinoma, yra paruošta arkiv. Jurgio
biografija itališkai, lenkiškai. Argentinoje
ketina leisti ispaniškai. Be abejo, Ameriko
je išleis angliškai. Lietuviškaį yra išleisti
arkiv. Jurgio Matulaičio - Matulevičiaus
„Užrašai“, kurių dar galima įputi adresu:
Maria Fathers, 21, The Oval, London, E 2
po 15 šil. ir po 13 šil. egz., o Amerikoje
yra pasirodžiusi kun. Dr. J. Vaišnoros, c
MIC, apie arkiv. Jurgį knygelė.

Dievo

tarno dvasia

Kokio gilaus tikėjimo ir kokios taurios
dvasios buvo Dievo Tūrnas arkiv. Jurgis
greta stebėtinai gilaus ir nepaprasto proto,
matome iš jo užrašų, kuriuos tiesa, ne ki
tiems skaityti, bet saw rašė. Pvz., p. 95-96
randame tokį jo pareiškimą:
— Viešpatie! tikiu visa Kai, ką esi ap
reiškęs, ko šv. Katalikų Bažnyčia moko, ti
kiu į visa tai, kas yra šv. Rašte ir šv. Tėvų
padavimuose. Viešpatie, Tu {matai mano
širdį ir žiniai, kad nuo to laiko, kai esu ku
nigas, niekad nenorėjau nė mažiausiame
daiktelyje prasilenkti su Tavo apreikštaja
tiesa, su Tavo šv. Bažnyčios mokslu. Tavo
malonės stiprinamas, rodos, esu pasiryžęs
už kiekvieną apreikštą tiesą galvą pagul
dyti.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC
r>

MELODIJA

J. KUZMICKIS
dirba dėl jos. In'.ryga pasiekia augščiausio
laipsnio, kai visų interesai Susikerta: kai
Gedeika, sekąs Vilinsko, ryžtasi jį išduoti;
kai jo žmona Adelė apeliuoja į jo lietuviš
kos sąžinės likučius, bet,, nieko nelaimėjusi,
paleidžia į jį šūvį; kai muzikas VĖinskas
saugumo suimamas „vardan senos mei
lės“...
Kai šalia pogrindino darbo dramoje rutulojamas širdžių reikalas, ypačiai „Pa
slaptingoje zonoje“ vaizdelyje išryškinta,
kad, nors širdis reikalauja tetsių. -ji gali ne
vieną laimėli Tėvynės laisvinimo darbui.
Nors partizanų vado Andriaus Gervydo
sesuo Aldona įtariama (ypač Petro) bendra
darbiaujanti su okupantais, tičiau iš tikrų
jų ji moteriška širdimi veikia milicininką
Joną Žvagulį, laimėdama partizanams ne
tik naudingų žinių, bet ir jį patį. Šis scenos
vaizdelis itin vaizdingas ir gyvas, gražiai
tinkąs mūsų tremties scenai.
Kaip Lietuvoje dėl laisvės net su malda
lūpose kovoja į kolūkį suvaryti lietuviai ir
kaip atėjūnai jų laimėjimais, parodo vykusi
„Taikos kiaulės" tragikomedija. Kolūkio
pirmininkei Katiušai Navozovai raikomo
sekretorius Liubčikas už „taikos kiaulę“
įteikia dovanų Stalino raštus, nors tą kiau
lę augino net degtuko neturinti gyvulių
šėrikė Marcelė. Tikrai „vykusi“ mokslo
akademijos nario Bagmazo kalba Katiušos
garbei: „Draugės Katiušos nuopelnas yra
nepaprastai didelis, nes viena komunistinė
kiaulė atveda dešimtis panašių į ją“ (50
psl). Koks puikus žodžių žaidimas!
Visi tie trys scenos kūriniai — graži do
vana mūsų tremties scenai: kelianti idėja,
vykę charakteriai, mažas veikėjų skaičius,
nesudėtinga scena ir pan.

TREMTIES VAIZDAI
■r x x at x jbf x jbf x mb

Likę trys St. Lauciaus scenos kūriniai
(Vaizbūno skriningas, Pasimatymas ir Pa
vojingas mokytojas), galima sakyti, vaiz
duoja mūsų tremties gyvenimo iškarpas.
Gal silpniausias jų — „Vaizbūno skri
ningas“, vieno veiksmo eiliuota satyra. Pro
ziniuose kūriniuose autoriaus veikėjai kal
ba taisyklinga kalba, pasakojimo perdaug
neišplečia, yra aiškūs, trumpasakiai (o tai
didelė Dievo dovana!) Eiliuota kalba, ži
nia, sunkiau ką keliais žodžiais pasakyti.
Dėl to Telesforo Gurkšnelio, dipuko, naracijos ištęstos ir nevisur įdomios.
Jau kitoks vieno veiksmo epizodas, saky
čiau komedija — „Pasimatymas“:
pra
džioje už pasivėlavimą įpykusią Danutę at
siprašinėja Algirdas, vėliau Danutė atsipra
šinėja Algirdą, tvirtindama, kad tai buvęs
„ tik liepsnojančios širdies nerimas, kurį
reikia tinkamai įvertinti“ (71 psl.).
Pagaliau, palyginti, įdomi ir aktuali ko
medija — „Pavojingas mokytojas". Povilas
Dumbrys veda klaipėdietę Gertrūdą ir nie
kaip negali jos lietuviškai išmokyti. Kai at
vyksta jo senas bičiulis Pranas ir kurį laiką
pasilieka vienas su Gertrūda, pasirodo,
kad ji lietuviškai geraį supranta, tik tyčia
mėgina vyrą: „Aš jaučiau, kad mano vy
ras vengė rodyti mane saviesiems, nesirūpi
no mano moteriškomis silpnybėmis — nepuošė manęs, nelepino. Jis net vėsesnis pa
sidarė, meilesnio žodžio pradėjo šykštėti.
Jis turbūt krimtosi mane vedęs, nes jam bu
vo nepatogu, o aš mėginau jo meilę. Jš to
ir pasidarė 'įtempimas“ (85psl.). Kai vyras

netikėtai pagauna Gertrūdą lietuviškai kal
bant, jis visai pasikeičia atsiprašo, meldžia
jo nesmerkti, o „pavojingą mokytoją“ pa
prašo išeiti.
Taigi, tema aktuali, o kartu duodama atsimintinų minčių tiems, kurie, vesdami sve
timtautes, nenori pertoli nuo savo Tėvynės
dvasios nutolti.

KELIOS

PASTABOS

Jau minėjau, kad St. Lauciaus veikėjų
kalba taisyklinga, glaudi, neištęsta. Ji ir
taikli, turtinga aforizmais, mūsų, liaudies
vartojamu stiliumi ir išsireiškimais. Štai,
kokia gudri senosios Agotos pastaba sūnui
kolūkiečfuit „Lai sprangina skausmas, ra
sit neužtroškins, kolei savo kvapiu oru kvd
puojame“ (46 psl.).
Tačiau nebe to, kad nepasitaikytų kelių
rėkiančių korektūros klaidų. Pvz., atspaus
dinta: neturiu supratimo (7psl.); eikšia (8
psl.); patirimą (51psl.);
pasistengiai (70
psl ) usidomėjimą, saku (87 psl.) ir pan.
Daug kur spaustuvė sumaišė taškus ir
brūkšnelius: atspausdinta — pas jūs, pra
vėdinti, žydėlkaitę, įkvėpimą ir pan.
Tačiau tai tik mažmožiai^ kurių sunku
išvengti, kai autorius gyvena vienoje vieto
je, leidėjai — antroje, o spaustuvininkai —
trečioje.
Knygos popierius menkas, nors viršeliui
duotas geresnės kokybės aplankas. Dail.
A. Petrikonio pieštas viršelis — raudono
sios melodijos simbolika: tarp uždangų
(ar vėliavų) raudoname fone kyla augštyn
liepsna ar garsų simfonija.
Turime būti dėkingi St. Lauciui už nau
jus scenos kūrinius, kuriais kurį laiką ga
lės naudotis mūsų tremties vaidybos sam
būriai. Tikime, kad jie nėra paskutiniai.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI
Negalėdamas į D. Britaniją išperkamuo
ju mokesčiu atsiųsti prenumeratoriams
Liet. Enciklopedijos pirmojo tomo, pra
šau gerbiamus prenumeratorius, užsisa
kiusius Enciklopediją, pinigus įmokėti D.
Britanijoj Liet. Enciklopedijos atstovei —
Dainorai Daunoraitei.
Pinigus įmokėjus, Enciklopedijo tuoj
pat išsiunčiama.
Liet. Enclklop. Leidėjas J. Kapočius.

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 valia. „Nepriklausomoje Lietu
voje“ jūs rasite visa, kas tiktai jus gali
dominti.
Kaina: 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 pasipasakomas 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 Thomton Av. London W.
4.

i

j

I

3

EUROPOS LIETUVIS

NR. 4 (334)

3
otvunotvanaEKift

DIENOS RŪPESČIAIS
RAŠO
Vykstant į Liberalų Internacionalo vyk
domojo komiteto posėdį, Paryžiuje, š. m.
S. ŽYMANTAS
sausio 7-9 d. nemažas rūpestis buvo, kaip
pasisakys ši tarptautinė organizacija Berly Europos, o ypač Prancūzijos viešosios opi
no konferencijos išvakarėse, turint galvoje nijos chaose rytų - vakarų santykių klausi
nuotaikas Prancūzijoje ir iš viso viešąją opi mais, po sudužusių vilčių dėl sovietų poli.iniją vakarų Europoje.
kos pakeitimų Stalinui mirus, išgirsti vie
Posėdy dalyvauta gausiai: virš 30 Euro ningą, realų tikros padėties vertinimą iš vi
pos liberalų atstovų. Pirmą kartą dalyvavo sų Europos politikų liberalų lūpų, buvo
Liberalų Internacionalo norvegų grupės at džiugu ir stiprinančia. Tai viena. Kiti du
stovas, jos pirmininkas p. Oftedal ir p- Fel- atžymėtini dalykai yra šie: Europos libera
Iman, suomių liberalų sąjungos atstovas, lų politikų skaudžių europinių problemų
greta Belgijos liberalų partijos atstovų, jos svarstymas (vokietijos - Prancūzijos, Vo
pirmininko p. Liebeart ir vice-pirmininkų kietijos - Lenkijos) platesniu europiniu po
p. Destenay ir p. Sabbe, danų venstrc par žiūriu, ir pats šios tarptautinės organizaci
tijos atstovo p. Federspiel, Vokietijos Freie jos sugebėjimas šiuo metu, reikiamu mo
Demokratische Partei
atstovo Dr. M. mentu reikšmingai reaguoti į labiausiai
Blank, britų liberalų vicc-pirm'ninko Sir svarbų visiems rūpimą klausimų ir padary
Andrew McFadyean, Luksemburgo demo ti atitinkamą sprendimą. Šitas faktas kelia
kratų sambūrio pirmininko p. E- Scliaus, šios organizacijos, Liberalų Internaciona
Švedijos liberalų atstovo p. B. Svahsrom, lo, prestižą ir stiprina jo vaidmenį Europos
Šveicarų radikalų demokratų partijos atsto ir tarptautinėje politikoje bendrai. Neveltui
vo Dr. BoerHn ir liberalų demokratų par posėdžiais ir jų rezultatais gyvai domėjosi
tijos atstovo p. Durrenmatt,Liberalų Inter atitinkami amerikiečių sluogsniai.
nacionalo vadovybės nariu: jo prezidento
Svarstant susidariusią tarptautinę padėtį,
Belgijos senatoriaus R. Motz, garbės pre
diskusijų metu išryškėjo, kad jokių i iuzijų
zidento $cnor Don Salvador de Madariaga,
dėl sovietų politikos tikslų ir siekių neturi
vice-prezidęntų šveicaro Dr. W. Bre'.scher,
ma. Sovietai gali keisti įr keičia savo takti
vokiečio H. A. Kluthe, iždininkų belgo A.
ką, tačiau jų strategija lieka nepasikeitusi.
Leuridan ir kanadiečio p. H. Sincklair' ir
Savo tikslų sovietai siekia neskrupulingai,
gen. sekretoriaus belgo p. R. Dreze.
egoistiškai, nesiskaitydami su priemonėmis.
Ypač gausiai ir reikšmingai buvd atsto Berlyno konferencijos išvakarėse buvo kon
vaujama Prancūzija: buvęs užsienių reika statuota, kad vakarai negalį eiti į kokius
lų ministeris p. \Yvon Delbos, buvęs mins- kompromisus su sovietais, nes realiai žiū
teris pirmininkas Rene Mayer, -senatorius rint. nėra iš ko tuos kompromisus bedaryti.
p. G.’ Laffargue, radikalų socialistų parti Buvo taip pat pabrėžta, kad dabartinis gy
jos sekretorius p. M. Faurc, p. Rcche, n. venamas mementas vakarų Europai yra la
Jean Countard, egzilams draugingas p. Je bai pavojingas. Todėl Europos suvieniji
an Paul David, p. Ch. Loyaute, senatorė mas, pradedant nuo Europos Gynimo BenCremieux.
druųmenės ratifikavimo, neturi būti atidė
Posėdžio dalyviams priėmimą karo mi liojamas. Šio klausimo sprendimas netur.
nisterijos rūmuose suruošė karo ministeris būti priklausomas Berlyno pasitarimų su
p. Pleven, liberalų sąjungos suvienytai Eu sovietais rezultatu. Atsisakyti nuo Eurapcs
ropai remti pirmininkas.
Gynimo Bendruomenės sutarties būtų ga
Egzilų Liberalų. Komitetą atstovavo len lima tik tada, jeigu sovietai pasitrauk.ų iš
kas p. Kunicki, ispanas, isoanų egzi in is visų, jų okupuotų satelitinių valstybių, n’es
vyriausybės narys p. F. Valera ir aš, ku tik tada galėtų būti atstatyta Europcs vals
riam tenka našta Šio komiteto vyk. sekre tybių lygsvara.
toriaus pareigų, greta to išrinktas Liberalų
Ppsėdžių metu buvo atvirai ir nuoširdžiai
Internacionalo vykd, komiteto nariu bėga pasisakyta, kad jautri prancūzų .padėtis jra
miems metams.
pilnai suprantama, turint galvoje Prancūzi
Posėdžio darbotvarkėje buvo keli klausi jos istorinę karinę praeitį, jos kariuomenės
mai, neskaitant grynai adminis racimų, t. tradicijas, praeities kovas ir laimėjimus, ne
y. pranešimas Liberalų Internaclcna'o gen. pasitikėjimą vokiečiais. Tačiau pets Euro
sekretoriaus p. J. MacCullum Scott iš jo pos likimas reikalauja rasti sprendimą Vokelionės Liberalų Internacionalo reikalas' kielijop Prancūzijos santykiams. Pagaliau,
JAV ir Kanadoje ir — veiklos išplėtimo Europos Gynimosi Bendruomenė sudarytų
tuose kraštuose, projektas {steigti per odinę jie vien Prancūzija ir Vokietija, bet taip pat
„laisvės mokyklą“, kuri, suburdama įvairių Italija, Belgija, Olandija ir Luksemburgas,
kraštų jaunimą kas vasarą Libera’ų Inter kurię savo gyventojų skaičiumi ir industri
nacionalo kongresų metu nagrinėtų visam niu potencialumu sudaro svarbų, a'.sverianpasauliui šiandien rūpimas laisvės ir demo tį reiškinį. Prancūzija tad nebūtų viena
kratijos problemas ateinančio šių metų Li prieš Vokietiją. Prancūzija, jei ji pasuktų
beralų Internacionalo tarybos posėdžio rei separatinių santykių su Sovietų Sąjunga
kalai ir kt.
kryptimi, neturėtų pamiršti, kad ta pačia
Tačiau svarbiausias klausimai buvo ap kryptimi galinti pasukti ir visa Vokietija.
svarstymas esamos tarptautinės padėties ir Reikia taip pat turėti galvoje, kad šiandien
padėties Europoje, sąryšy su Berlyno kon Vakarų Europoje stovi svarbiausios “britų
ferencija, ir britų liberalų grupės pasiūlytos karinės jėgos ir šarvuočių divizijos, ir tiek
rezoliucijos priėmimas. Diskusijose laba: pajėgų nėra pačioje Didžiojoje Britanijoje.
aktyviai dalyvavo belgų, prancūzų, britų ir Jei amerikiečiai pasitrauktų iš Europos, Va
vokiečių liberalų ir demokratinių partijų karų Eupopai neradus kelio apsijungti, ne
atstovai. Tos diskusijos buvo labai įdomics, tenka abejoti, kad iš ios pasitrauktų ir bri
reikšmingos ir naudingos. Esame Vakarų tai.

K. BARENAS •

(Tęsinys.)

Tiek tų žodžių ir užteko, ir jis žvaliai
pašoko, išsitiesdamas visu aukštu ūgiu. Ak,
aukštas tai jau aukštas tas Aleksiukas, ir
panosė jau apsčia juodais pūkais. Gal gal
va kiek perdaug aukštyn ištįsusi, o kai švie
žiai apkirpta, tai ir ausys tartum per ato
kiai nuo galvos, lyg tyčia didesniam klus
numui parodyti.
Aleksiukas nubėgo dvilinkas. Tik auli
niai sublizgėjo saulėje, gerai išvalyti auli
niai. Vienkartis, kai anom dienom lankėsi
čia, kažkaip neužžiūrėjo vaikino: jis arė,
pjovė šieną, važinėjo į malūną. O dabar,
kaj permetė akimis jo stuomenį ir tas aukš
tybes, ir tą varlikę pakaklėje, ir tuos auli
nius, tas pūslines kelnes, lyg šaulių rink
tinės vado, stipriai nusmęlkė per širdį:
štai tau verksai dėl Adelės, kai šitoks gu* sąrąs varlikes raišiosis po pat tavo nosim!
Net pats savo kaklaraištį stipriau suveržė.
Jis pats nei iš gražiųjų, nei jo stuomuo toks
lieknas, kaip šito vaikino: gyvenimas ir
darbas sukumpino ir tai, kas buvo — jau
apsčia] raukšlelių šaipėsi šoniniuose akių
kampučiuose.
Mąstydamas ir dar vis nebaigdamas iš
rankioti smulkiųjų akmeniukų, kurių pribėrė į širdį susidūrimas su Aleksiuku, čiulp
damas papirosą, jis atidarė klėties duris,
kai baltais lyg angelo drabužiais ir švitin-

<avanawuna»w.
GĄSDINIMAS NESILIAUJA

Tuomet subprefektas pašaukė Pranciš
kų:
— Tavo sesuo jau beveik suvirė. Tas
pats likimas laukia ir tavęs, jeigu nepasa
kysi paslapties.
Pranciškus buvo nepajudinamas kaip ir
Jacintą, kurią netrukus susitiko kitame
kambaryje. Dabar atėjo eilė Liucijai.
Vėliau ji buvo klausiama:
— Kaip tu galvojai, ką jis tau manė pa
daryti?
— Buvau įsitikinusi, kad jis pasiryžęs
užmušti mane, kaip ir abu mano draugus,
bet nebuvau išsigandusi ir pasivedžiau
Mergelei Marijai.
,
Slustebintas tokių jaunų vaikų drąsumu,
subprefektas liepė gydytojui juos patikrin
ti, tačiau jis nieko nenormalaus juose nera
do.
Rugpjūčio 15 d. dar kartą vaikai buvo
klausinėjami, tačiau be pasėkų. Didvyriš
kai, pakildami virš savo prigimtųjų jėgų,
jie laikė paslaptį, kurią jiems Madona pati
kėjo. Pagaliau nuvargęs ir nusivylęs sub
prefektas pasiryžo tris regėtojus paleisti.
Tačiau, ligi galo gudraudamas, jis pasirin
ko laiką, kada bažnyčioje buvo laikomos
Mišios, ir tada nugabeno juos į kleboniją,
iš kurios Juos buvo paėmęs. Tai suklaidino
žmones, kurie klaidingai įtarė kleboną, kad
jis prisidėjo prie vaikų suėmimo.

su keturiomis žvakėmis, kad atstotų alto
rių.
Galinta įsivaizdubti minios nepsitenkinimą ir pyktį, kaį jie sužinojo, kad vaikai su
imti. Labiausiai įsikarščiavę ragino eiti j
Ourem ir pareikalauti subprefektą pasiaiš
kinti. Tačiau, jiems vis besikarščiuojant,
pasirodė paslaptingi fenomenai, kurie ap
ramino jų dvasią.
-Patį vidurdienį, kada Madona turėjo ap
sireikšti, garsus sprogimas atkreipė visų
dėmesį į medį. Paskui sekė žybtelėjimas,
kuris paprastai pranešdavo Madonos pasi
rodymą. Saulė neteko savo žėrėjimo, o at
mosferoje galima buvo pastebėti spalvų žai
dimą. Tuo metu gražus, baltas debesys pa
kibo viršum medžio, valandėlę stovėjo vie
toje, paskui pakilo ir prapuolė ore.
Minia neteko žado. Nė vienas nematė
dangiškosios Madonos, tačiau tie antgam
tiniai fenomenai, kurie buvo matomi ir ki
tų apreiškimų metu, aiškiai parodė, kad Ji
buvo atvykusi į susitikimo vietą.

APSIREIŠKIMAS VALINHOJE
Rezoliucijoje atkreipiamas dėmesys
į
Mažieji piemenėliai nesitikėjo sulaukti
faktą, kad tų pasiūlymų atmetimas, turint
Madonos prieš sekančio mėnesio 13 dieną.
galvoje jų simbolišką reikšmę, sudarytų
Tačiau sekmadienį, rupjūČio 19 d., kai įpy
mirtiną smūgį bendroms pastangoms ir
kę laisvamaniai rengė savo mitingą Fatimo
naujai atidarytų nacionalinių
grumtynių
je, Madona apsireiškė vaikams, ganiusiems
erą.
avis Valinhoje.
Toliau pareiškiamk, kad Europos suvie
Pirmiausia Ji pareiškė nepasitenkinimą
nijimo politikos siekimas neturi būti atidė
žmogumi,
kuris neleido jiems rugpjūčio 13
tas dėl nepagrįstos baimės sukompromituo
LAISVAMANIŲ MITINGAS
d. ateiti į susitikimo vietą, paskui pridūrė,
ti pasitarimų su Rusija galimumus, atmeta
Kaip vėliau pamatysime, trijų vaikų su kad dėl to stebuklas, prižadėtas spalio 13
ma kaip pavojingą dalyką kitikių a ternatyvą ir kitas nerealias išeitis, kurių svarsty ėmimas nesulaikė žmonių eisenos į Cova d., nebus toks didingas, kaip turėjo būti.
mas vestų į naujus nesutarimus ir naujus da Iria. Jie tuo metu, kai vaikai buvo kan Po to ji dar kartą ragino juos kasdieni kal
atidėliojimus, ir bet kurį sprendimą pada kinami, pastebėjo dangaus ženklų, kurie bėti rožančių ir nepraleisti sekančių mėne
rytų negalimu. Reiškiamas įsitikinimas, kad juos tikrai nustebino. Juk taibuvo rugpjū sių susitikimų.
Ji pasakė, kad spalio mėn. jie pamatys
Atlanto Pakto politika, tdli g*ažu nebūda čio 13 diena, kada Madona žadėjo apsiŠv. Juozapą su Kūdikėliu Jėzumi, kad jie
ma pakaitalas europinei po'itikai, gali būti reikšti...
Žmonės grįžo namo su dar didesniu en- pamatys mūsų Viešpatį, laiminantį pasaulį
vykdoma ir stiprinama tik tada, kai pats
' ir kad jie mayts taipgi Rožančiaus ir Skaus
Europos apjungimas yra vykdomas ir stip tuziazmu nei paprastai.
rinamas.
’
Negaišdami laiko, sekantį sekmadienį, mų Karalienę.
Tokiu būdu Pasaulinė Liberalų Sąjunga rugpjūčio 19 d., laisvamaniai surengė miLiucija paklausė, kas darytina su pini
— Liberalų Internacionalas ir Europos li tingą, kuriame dalyvavo jų carbonari, sau gais, kurie pirmą kartą rugpjūčio 13 d- bu
beralinių partijų atstovai Berlyno konferen gojami policijos ir vadovaujami Ourem vo palikti prie medžio. Buvo atsakyta, kad
cijos išvakarėse nedviprasmiškai pasisakė subprefekto. Tačiau, susirinkę Fatimoje, ,ųž juos procesijai turi būtį parengtą Rouž neatidėliotiną EDC ratifikavimą, už Eu jie rado visų apleistą bažnytkaimį. Visas, žančiaus Karalienės statula.- Ragindama ir
ropos suvienijimą, už Europos Po’itinę bažnytkaimis su savo kunigu iškeliavo i toliau vaikus melstis ir aukotis,' Madona
Bendruomenę.
.
r
kaimyninę koplyčią pamaldų. Tokiu būdu pabaigė:
Nieko kito mūsų' tauta :sovie‘.ų pavergime laisvamanių mitingas nieko nepešė, o Pati ' — Melskitės, labai daug melskitės ir da
negalėtų daugiau laukti ir norėti, kaip lais ntos įvykiai dar labiau sklido.
rykite aukas už nusidėjėlius. Atsiminkite,
vos Europos dalies vieningumo, ios jėgų,
kad daugelis sielų pražūva, nes nėra kam
darbo ir Žygių suderinimo- Jiems, anapus,
1917 m. RUGPJŪČIO 13 DIENA
už jas melstis ir aukotis.
gal būt, daugiau kaip mums čia, yra aišku,
Pirmadieni, rugpjūčio 13 d., laikraščiai
kad tik vieningos Europos ir kito laisvojo
PAMALDOS
pasaulio pastangos gali sulaikyti aiškiu ir'nustatė 18 000 maldininkų minią Fatimoje.
slaptą sovietų agresiją ir gali ją atstumų iš Be abejo, daugelis jų netikėjo ir atvyko dėl
BRADFORD — vasario 7d., 12,30 vai.
ten, kur ji iki šiol yra laimėjusi.
pras juoko. Tačia tie, kurie tikėjo, nuėjo į pasi
me, Liberalų Internacionalo vyk. komiteto 1rodymų vietą pamaldžiai nusiteikę ir, ilgą
PABRANGO ARBATA
įvykęs posėdis yra vertintinas, tikrai teigia laiką laukdami, kalbėjo rožančių ir giedo
Pirmąją
sausio mėnesio savaitę arbatos
jo giesmes.
mai.
kaina padidėjo 4 penais už svarą. Arba
Viena
pamaldi
šeima
šalia
apreiškimų
Baigdamas noriu pareikšti padėką DBLS •
_
tos pirkliai numato, kad ši prekė dai pa
CV, kuri suprasdahia egzilų, o ypač lietu- medžio pastatydino paprastus vartus, paka- brangs.
vių dalyvavimo tarptautiniuose sąjūdžiuose bino du degančius žibintus ir pastatė stalą
Pasaulinės arbatos prekyms centras
yra Londone, šiuo metu arbatos atsargos
ir jų darbuose svarbą, bent dalinai, kiek
sumažėjusios iki 82 milionų svarų. Ry
ji pajėgė, padengė dalį susidariusių išlaidų.
šium su atsargos mažėjimu, arbatos kai
Tuos darbus remti nėra DBLS pareiga, bet tarptautinių organizacijų darbuose yra vie nos augančios. Indija šiais metais numamūsų politinių veiksniu, kuriems kaip tik nas iš svarbiausių mūsų uždavinių dabarti to arbatos eksportą sumažinti 50 milionųtiems tikslams mūsų visuomenė sudeda lė niu metu emigracijoje, teikdamas nemaža svarų. Anglų visuomenė yra nepaprastai
jautri, kai liečiamas arbatos klausimas.
šų. Deja, atrodo, kad jie nesupranta ar ne progų mūsų reikalui kelti, aiškinti ir judin Todėl nenuostabu, kad spaudoje karštai
ti
ir
nebūdamas
kokiu
tai
partiniu
darbu.
nori suprasti, kad lietuvių dalyvavimas
tuo klausimu pasisakoma...

nėjantiejį vežimai nebe taip kratė, ir taria
mas žodis jau galėjo būti panašus į žodį, o
ne už kaklo smaugiamos žąsies gagenimą.
Dabar jau nebepersikąsi sau liežuvio.
Dabar grįžtelėjo ir Emilė, Pro krūmus
čiu veidu Emilė sukiojosi aplink, kilodama ir medžius ji nebeįžiūrėjo ne tik buliaus,
ilgosios suknios kraštą.
bet ir Kniziaus karvių, kurios pravažiuo
— Labaj gražu! Tikras gražumėlis! — jant pasisklaidžiusios ėdriojo ganykloje ne
išgirdo jis Aleksiuko žodžius iš klėties kam toli kelio.
po, žodžius tokus linksmus, kaip Emilės
— Užkabins ragais, ir ką tu jam.
veidas.
#
Vyrai nė vienas, neatsakė. Aleksiukas
— Ar gražu bus, Marijonai? — sustojo
ji prieš busimąjį vyrą, kai Aleksiukas jau gal ir negirdėjo, o Vienkartis sėdėjo kažko
apsiblausęs.
žengė pro duris. — Gražu bus, tiesa?
Pro lenkmečio sukilėlių kapus smėlelyje,
— Gražu, — atsakė ir atsisėdo. — Ma reto pušyno kamputyje, vežimaj pakilo į
čiau — arkliai jau pakinkyti.
kalnesnę vietą, į gelsvu smėliu prašviėčianNors važnyčiojo Aleksiukas, bet Vienkar čiais ir tėtučiais rugeliais nudaigstytas Ger
čiui išdulkėjo iš širdies visas sunkumas, vydų kaimo galulaukes. Arkliai vėl smar
kai iš kaimo išsuko į rugių Jauką, j Pranc- kiau sukiceno, o kai tik persirito šiaurę su
kūno beržyną, kai ganyklose maurodamas pietumis jungiantį balkšvą vieškelį, nera
į vestuvininkus pasuko žingsniuoti žalas mesnieji apsidairę šokosi vieni kitus lenk
bulius. Nebuvo laiko atsiminti Aleksiuko, ti. Aleksiukas nespėjo susigriebti, kaip jį
kurio dabar tematė tik dulkėtą nugarą. pralenkė jaunimo prisėdęs vežimas, o pas
Emilė rodė savo rugių rėžius, pasakojo, kur kui tą vežimą nėrė dėdės Kazimiero ark
beržyne raudonikių ir voveruškų radusi, o liai. Adelė, visa įkaitusi, pravažiuodama
kai artyn sumaurojo bulius, klyktelėjo tarp metė žvilgsnį į jaunavedžius, tarytum saky
vestuvininkų važiavusieji paaugliai, ir pa tų: o, pažiūrėkite jūs, kaip aš lekiu! Ka
raginti arkliai staiga šoko, sukeldami di zimierai taip pat šypsojosi, bet lyg jausda
džiausius debesis dulkių.
miesi kuo nors nusikaltę ir atsiprašydami.
— Žiūrėkit! Kasa ant kelio!. Žiūrėkit!
— Taj tau mergiotė — kaip velniukas!
— šaukė vienas už kitą.
— nusišypsojo Vienkartis savajai, bet tuoj
Kai vejami arkliai lėkė, sunku buvo kal pat atsiminė, kad bus nepataikęs, ir nuvijo
bėti. Šūkavo neramūs paaugliai, vežimuos nuo .veido šypseną.
Iš tiesų Emilė nieko neatsakė.
graižiodamies atgal, keldamiesi iš sėdynių
ir vyresniųjų apšaukiami, kad neišgriūtų, o
_ ... ___
„ sukdami sulėtėjo vežiPro dvaro
kiemą
jie vis akimis tebeieškojo buliaus, kurio - mai. Apie arklių kojas lodami šokinėjo trys
niekas nebebijojo. toli jis bebuvo neramus šunes, du dideli — rudas ir juodmargis —
vabalas, o ne bulius, kuris ragais galėtų ir mažiukas juodas. Lojo vis pasivaduoda
kilstelėti visą vežimą.
mi, ir didelės fantazijos žmogui galėtų at
Bulius už kelio pasisukimo jau buvo din rodyti. kad su tokiu orkestru Pavandenė
gęs, ir arkliai, vadelėmis prilaikomi ir ne jau iš tolo pasitinka šios dienos vestuvinin
beraginami, nebešmaikštuojami botagais, kus: au, au au au, au au au au, au au au.
sulėtino įsibėgėjimą- Kelio duobėmis šoki- Kol pats didysis suamsi tik kartą, viduti-

PUSBERNIS IR PUSMERGE
O tas Aleksiukas, pasirišęs prie melsvų
marškinių varlikę, dailiai persiskyręs tiesų
skyrimą, kažką niūniavo, jau pakinkęs į
apynaujus karalius porą juodbėrių, pame
tęs jiems smulkaus šieno kramtyti, o pats
atsirėmęs į sieną ir kramtydamas ilgą mo
tiejuką.
—r Aleksiuk... šeimininkei drabužius...

Prancūzų atstovai, dalyvavę posėdyje,
yra Europos Gynimosi Bendruomenės šali
ninkai. Jie nurodė tuos sunkumus, su ku
riais susiduriama Prancūzijoje, bet jie pa
brėžė, kad reikalas nėra beviltiškas, ir kad
prancūzų viešoji opinija esanti palankesnė
EDC sutarties ratifikavimui, negu dabarti
nis parlamentas.
Padarytos tarptautinės būklės apžvalgos
ir po jos įvykusių diskusijų išdavoje Libe
ralų Internacionalo vyk. komitetas priėmė
rezoliuciją, kurioje sakoma:
Turėdamas galvoje, kad Europos sukūri
mas, išeidamas iš ribų amžinos prancūzų vokiečių santykių problemos, yra esminis
įnašas pastoviai taikai pasaulyje sukurti;
turėdamas galvoje, kad tik Europos sukū
rimas gali padaryti galą praktikuojamiems
ekonominiams suvaržymams, kurie stabdo
visą socialinį progresą. Sveikina visas pa
stangas, padarytas ta kryptimi .per paskuti
nius šešeris metus ir išreiškia tvirtą viltį,
kad Europos Gynimo Bendruomenę ir pa
siūlymas sukurti Europos Politinę Bendruo
menę bus ratifikuoti.

nysis net tris, o pats mažasis du kartus po
keturis au, au au au, au au au au, au au
au au, ir au, au au au, au au au au, au au
au au, kol įniršio apimtas ar botagu gavęs,
kuris nors šoka urgzdamas į šoną ar į kitą
pusę, laikinai iškrisdamas iš visos muzikos
ir savo auksėjimą paskui įterpdamas nevisada ten, kur reikėtų, ir tuo būdu sugadin
damas visą sutartinę.
Pavandenėje jaunavedžius, žinoma, pasi
tiko ir išvažiuojančius palydėjo tikras pa
rapijos dūdų orkestras. Tik jie visa proce
sija pro vartelius į šventorių, o čia ant kal
niuko po didžiuoju topoliu, kad sutrenks
maršas, rodos, jau patys pirmieji garsai su
judino ir kojas ir širdis. Priekyje
pots
_
. _ pūs_
damas dūdą, atžagarias žergia Jurgis Patvorys, tas pats, kurio kojos kaip raitelio
išlenktos ir kuris raitas, savyj arkliu, sava
noriu buvo išjojęs; žengia jis atbulas, pats
smarkiai trenkdamas kojom, kad kiti, žiū
rėdami į jo žingsnius, galėtų geriau patai
kyti pūsti. Kojom pasiekęs ties didžiosiom
durim akmeninius laiptus, jis sustojo ir su
stabdė orkestrą, o vestuvinė procesija tuo
met jau gražiai buvo praėjusi taku ir prieduriuose stovinčius, ir viduryje bažnyčios,
abiejose tako pusėse, ir šviesiai geltonuose
aukštuose suoluose patogiai įsisėdusius pa
rapijos turtinguosius, kurie buvo mokėję
už vietą suoluose ir dabar galėjo ilsinti sau
kaulus ir net pasnausti, kai užeina sunki
minutė to šventadieninio snaudulio ir gal
va pati knapsi, nebeklausydama net griež
čiausio valios įsakymo nemiegoti.
Kai vestuvininkai pasiekė altorių, apšaudomį smalsių akių, kai vienu metu apti
lo vargonai, galiniam suole įsitaisęs gies
mininkas senis Patvorys, Jurgio tėvas, pa
sisėmė iš dėžutės žiupsnelį tabako miltų,
sušniaukštė ir raudona didele nosine pra
dėjo valytis kutenamą nosį. Taip buvo tylu, va, tik rodos, tiek garso, kiek žmonės

truputį juda, ir Patv.orio šnirpštimas arti
mesniųjų akis nuo vestuvininkų atkreipė į
save.
Paskui bažnyčioje
...griežė įr vargonai ir
orkestras , čia pasikeisdami, čia mėginda
mi sudaryti sutartinę. Orkestras retai taip
smarkiai rodydavosi, o šiandien panorėjo,
kad ir vestuvininkai išmestų keletą litų dū
dų remontui, o vakarop šitam pat dūdų rei
kalui jie ruošė gegužinę, dabar jau prie
bažnyčios ir bažnyčioje
nepagailėdami
plaučių ir trenksmo, kad suviliotų daugiau
šokėjų.
Šitų šviesių garsų sujaukta net koopera
tyvo Julė, kai kunigas mainė jaunavedžių
žiedus, atsikėlė iš pirmojo suolo, nuolati
nės savo vietos, ir atsiklaupė prie altoriaus
tvorelės. Kaip tik žmonės atsimena, ji vis
kiurksodavo suole, naudodamasi šita teise
ne kaip turtuolė, ne už pinigus, bet kaip
giesmininkė. Kokia ji ten buvo giesminin
kė, bet giesmininkė ir su seniu Patvoriu
kiekvieną šventadienį atgiedodavo visus ro
žančius ir visas giesmes. Prieis, būdavo, iš
pažinties, priims komuniją, o paskui ir
kiurkso sau suole, gieda ar įsikniaubusi į
maldaknygę skaito, šitaip elgėsi ji jau būrį
metų, kai apsigyveno prie bažnyčios ir pra
dėjo davatkauti, iš pradžių paruošdama
pirmąjai išpažinčiai artimesnės apylinkės
vaikus, bent pačios Pavandenės, o per ge.
neralines repeticijas patvarkydavo net visos
parapijos, visų kaimų vaikus, suvestus vie
tinių nusenusių kampininkių, viskuo besi
verčiančių, už duonos kampelį net ir vp
kus poterių pamokančių. Ilgainiui Julė įsi
taisė kooperatyve, padėdama zakristijonui
prekiauti, ši aukšta, tiesi, rūstaus ir metų
išakėto veido mergina, orkestro melodijų
išjudinta, įsinorėjo iš arti pažiūrėti mirk
čiojančių žvakių. O žemėn dlinktelėjo žie
das ir nusiritino tiesiai į Julę- Lenkėsi, čiu
po, _____
griebė, bet jis visu paaukštinimu, paskui laipteliukais — tiesiai į Julę.
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Teroro Masina
l AMERIKIEČIŲ SOSTINĘ

suimamas, jeigu jis kam nors išmuša dantis
arba išdaužo langus, bet už gabaliuko so
cialinio cukraus iš įmonės pavogimą gali
gauti penkerius metus. Dantys ir langų stik
lai dar tebėra privati nuosavybė ir nėra nu
sipelnę sovietų įstatymų apsaugos. Išvado
je — teisėtumo jausmas yra prarastas ir,
jei su visu tuo nueinama pertoli, kolekty
vinių nuodėmių atpirkimui jieškoma „at
gailos ožio1. Galima ir tuo atveju išsisukti,
tik reikia surasti tokį; kuris būtų dėl ko
kio nors juokingo nusikaltimo mirties pa
vojuje. Tapti atpirkimo ožiu yra labai ne
malonu.
Generolas Bogdonov gerai apskaičiavo.
Pik. leitenanto atidaromąją kalbą, kuri ga
limas dalykas buvo suredaguota anksčiau,
sekė vykę priešingi kaltinimai. Komendan
tai atsidėję drabstė vieni į kitus purvus,
tuo tarpu sekretoriai užrašinėjo kiekvieną
žodį. Buvo keista matyti generolus ir pulki
ninkus, tartum mokyklos vaikus, stovinčius
salės viduryje ir atliekančius savo išpažintį.
Tai rodė psichiką tų, kurie buvo dresiruo
jami absoilučiam paklusnumui. Jei gauna
mas įsakymas „iš augščiau" išpažinti kal
tes, visi komendantai pareigingai išpažįsta
savo „trūkumus“ ir prisiekia ateityje būti
gerais vaikučiais.

Tuoj po to amerikiečiai pasikvieti gene
rolą Pabaliną ir jo štįibą į’ konferenc ją
Frankfurte prie Maino pasitarti dėl I. G.
Farben Industrie likvidavimo. Generolas
man pavedė pristatyti amerikiečių vyr. būs
tinėj mūsų delegacijos narių sąrašą ir užsa
kyti lėktuvą.
Kai atvykau' j amerikiečių vyr. būstinę,
išsiėmiau savo dokumentus, bet sargyba
atrodė jais nesuinteresuota ir tyliai man pa
rodė Informacijos Biurą. Praėjau ir pro jį,
manydamas turįs gerą progą apsidairyti, ir
patraukiau koridorium pirmyn.
Visos durys buvo plačiai atidarytos, kam
bariai tušti, išskyrus kelias besitvarkančias
vokiečių moteris. Kiekvienos durys turėjo
lentelę su užrašu: „Majoras toks ir toks",
arba: „Pulkininkas toks ir toks" ir depar
tamento pavadinimą. Ką paga'iau visa tai
reiškė? Jokių apsaugos priemonių. Mes,
sovietų pareigūnai, nekabinėjame lentelių,
kad informuotume priešą, kas dirba kam
baryje. Jaučiaus; nejaukiai ir nutariau kreip
tis į Informacijos Biurą.
Ten du gumą kramtą kariai parodė man
gen. Lucius Clay raštinę. Kai laukiau jo
prieškambaryje; iš generolo raštinės iššoko
Po konferencijos paklausiau generolo
mažas, ilganosis karys, liuoktelėjo per prieš
kambarį ir, pagriebęs nuo vinies savo ke Šabalin adjutanto, kuris buvo gerai susipa
purę, pasakė sekretoriui kelis skubius žo žinęs su tokia eiga, kas laukia majoro
Astafiev ir kitų, kurie buvo cenzūruojami?
džius.
— Tas generolas turi būti marionetė, jei
—■ Nieko! — jis šypsodamasis. — Blo
jo kariaį ta*P laksto aplinkui, — pagalvo giausiu atveju jie bus perkelti į kitas ko
jau.
mendantūras. Tie apkiautėliai yra pasi
Tačiau tuo metu karys ištiesė man ran šventę partijai ir tokiems vyrams daug at
ką ir apipylė mane angliškų žodžių lietu leidžiama.
mi.
ŽEMĖS REFORMA
— Generolas Clay, — sumurmėjo sek
retorius.
Viena pirmoji SMA ekonominė priemo
Kol aš spėjau susivokti, generolas dingo.
Jis buvo ne generolas, o tikra atominė nė Vokietijoje buvo žemės ūkio reformos
bomba! Viskas, ką aš supratau, buvo: reikalaujantis nutarimas. Reformos planas,
demagogiškai tvirtino nutarimas, turėtų
O. K.
Atėjo kitas karininkas, išklausė manęs būti sudarytas pačios vokiečių liaudies. Ta
su šaltu susidomėjimu, linktelėjo galva ir čiau tuo pačiu metu gen. šabalin buvo duo
išėjo. Netrukus jis vėl grįžo ir pranešė, ma tos slaptos instrukcijos, kokia iš tikrųjų
tyt, pasiremdamas telefoniniu pasikalbėji turėtų būti ta reforma.
mu, kada bus parengtas lėktuvas. Sovietų
Aš turėjau daug progų pamatyti, kaip ši
delegacijos narių sąrašo man visai nereikė
„savanoriška reforma“ buvo pravedama.
jo įteikti. Vėliau aš turėjau daugybę progų®
Bespalvis vokiečių pareigūnas, už nuolan
įsitikinti, kad, kur sovietų pareigūnai būtų
kumą SMA likęs vietinės administracijos
reikalavę trijų generolų pasirašyto ir Vi
viršininku, atvyko į raštinę su žemės refor
daus Reikalų Ministerijos patvirtinto „do
mos Saksonijoje vokiečių planu. Maigyda
kumento", amerikiečiams pilnai pakakdavo
mas ir darinėdamas apšepusį portfelį, išsi
telefoninio pasikalbėjimo.
tempęs laukė, kol vertėjas aiškino genero
lui planą.
KOMENDANTŲ SAVIKRITIKA
Sužinojęs, kad augščiausia paliekamos
Kartą generolas gabalines pasiėmė ma žemės norma siūloma nuo 100 iki 200 mar
ne su savimi į Drezdeną, į konferenciją su gų, Šabalin supyko.
Saksonijos kariniais komendantais. Jie bu
vo pristatyt, Augštajai Sovietų Karinės-Administracijos Vadovybei, kuri buvo gavusi
apie juos begalę nusiskundimų.
Buvo susirinkę, pradedant majorais, apie
300 karininkų. Pradėjo Saksonijos karinis
gubernatorius generolas Bogdanov, įsaky
damas visiems karininkams ,.pasikeisti pa
tirtimi“ ir komendantūrų darbo trūkumusj
atiduoti negailestingai kritikai. Jis davė su
prasti, kad SMA yra geriau painformuo a
nei jie mano. Kitaip tariant, jei kuris iš jų
jautėsi esąs kaltas, turėjo iškelti ko daugiau
kaimyno nuodėmių, kad užmaskuotų savą
sias.
Pirmasis atsistojo pik. leitenantas. Jis
peržvelgė savo draugus, tarsi jieškcdamas
jų užtarymo, bet visų akys buvo nuleistos.
Labai netikras jis pradėjo:
— Kai kurie komendantai liko demora
lizuoti ir suburžuazėję. Jų moralinis švaru
mas yra... hm... pavyzdžiui, paimkime ma
jorą X...
— Prašau be slapyvardžių, — pertraukė
generolas Bogdanov. — Čia esame visi
draugai:
— Taigi, pavyzdžiu paimkime majorą
Astafiev, — tęsė pik. leitenantas. — Paskir
tas komendantu, jis visai pasileido. Turi
pilį, anksčiau priklausiusią princui, ir gy
vena tokiu stiliumi, kokio net caro dvariš
kiai nežinojo. Jis laiko daugiau tarntį, ne
gu jų turėjo pilies savinįnkas. Kiekvieną
rytą, kai tik majoras Astafiev praplėšia
akis, išgeria pusę kibiro rūgščių agurkų
sunkos su svogūnais, kad išsiblaivintų nuo
vakarykščio girtuokliavimo. Paskui, kaip
pritinka tikram džentelmenui, majoras iš
kiša savo grakščias kojytes, ir viena vokie
tė užmauja vieną kojinę ant kairiosios, ant
rą ant dešiniosios, o tuo tarpu trečioji jau
stovi su paruoštu šilkiniu ’ palaidiniu. Jis
pats negali net savo kelnių užsidėti.
Salėje suskambo juokas. Puikus majoro
' gyvenimo stilius, matyt, suįdomino konfe
renciją.
\ — Bet toliau bus dar blogiau. Majoras
Astafiev savo santykius su vokiečių mote
rimis pavertė sistema. Jis turi specialų būrį,
kurio uždavinys — gaudyti apylinkėje jam
moteris.
— Mūsų pareiga — baigė kalbėtojas —
tokius begėdiškus veiksmus iškelti aikštėn,
kad tie kvailiai žinotų apie proletariates
teisės egzistavimą.
Šumįriėjds teisę, linksmumas dingo iš ki
tų karininkų Vėidų. Jų akys vėl susmigo į
batus, Pagal soVietiį įstatymą, žmogus Be

— Idiotai! .— jis subaubė. — Tai yra
perdaug! Trečiasis planas ir vis dar nege
ras! Mes negalime su ,iuo sutikti.
Vokietis, beviltiška, gniaužydamas port
feli, aiškino^ kad planas buvęs sudarytas
taip, kad būtų galima ko .daugiausia iš že
mės išgauti. Jis mėgino aiškinti Saksonijos
žemės ūkio sąlygas ir vokiečių ūkio mecha
nizacijos būdingumą.
Generolas, nusistatęs vykdyti savo slap
tąsias instrukcijas, mayt, viską laikė tuščiu
triukšmu. Vokiečio argumentų jis net ne
paprašė išversti. Kai jam atrodė, kad tam
reikalui buvo duota pakankamai laiko, pa
sisuko į vertėją:
— Pasakyk jam, kad planas turi būti
peržiūrėtas. Mes turime saugoti vokiečių
ūkininkų interesus.
Nusiminęs vokietis išėjo. Visj jo argu
mentai buvo nevertingi. Žemės reformos
planas turės būti dar ir dar kartą peržiūrėtinas, kol kiekviena smulkmena sutiks su
seife esančiomis slaptomis instrukcijomis
generolui.

KONTROLĖS KOMISIJOS POSĖDIS
Už savaitės po Potsdamo Konferencijos
lydėjau gen. šabalin į pirmąjį Sąjunginin
kų Kontrolės Komisijos Ekonominio Direktoriato posėdį. Sesija prasidėjo lygiai 10
valandą. Aptarę sekančių posėdžių smulk
menas, pradėjome svarstyti sekančios sesi
jos darbotvarkę. Amerikiečių delegacijos
pirmininkas
pirmuoju punktu pasiūlė:
„Ekonominio Vokietijos demilitarizavimo
pagrindinių nuostatų nustatymas“.

Vertėjai anglų „policy" į rusų kalbą pa
raidžiui išvertė žodžiu „politik“, nors rusų
frazė „pagrindiniai principai" būtų daug
geriau tikusi. Išgirdęs „politik“ žodį, gen.
Šabalin pašoko kaip įgeltas:
— Kokia „politik"? Visi politiniai klaumai buvo išspręst, Potsdamo Konferenci
joje!
Amerikiečių pirmininkas gen. Draper su
tiko :
— Visiškai teisingai. Mūsų uždavinys
— nutarimus paversti veiksmais, todėl mes
turime sudaryti „pagrindinius nuostatus“...
Vertėjai vėl išvertė; „politik". Gen. ša
balin laikėsi savo ginklų:
— Čia nieko neturi būtį apie politiką.
Dėl jos jau viskas susitarta. Prašau nevar
toti spaudimo mano atžvilgiu. Aš neturiu
noro revizuoti Potsdamo Knhfefėtteijos.
(Bus daugiau)

K R E M L I U S
Kremlius yra simbolis tos tiraninės val
džios, kuri valdo Rusiją ir pasigrobtus
kraštus. Tačiau jis yra ir daugiau, negu
simbolis.
šita didžiulė, ir pašėlusiai saugojama
tvirtovė drybso Maskvos viduryje, o jos
mūrai yra 14-20 pėdų storio ir nuo 30 iki
70 pėdų augščio. Mūro saugojama tvirto
vė yra kruvinų intrygų, suokalbių, plėšimi}
ir žudynių planavimo vieta.
Jei praeivis pakels galvą, jis pamatys
virš mūro devyniolika stebėjimo bokštų, iš
kurių kišą pamėlusias nosis patrankos. Jei
jis užsižiopsos ir prieis perarti mūrų, kaip
iš žemės išdygs apsiginklavęs sargybinis ir
paklaus, ko jis norįs.
BAŽNYČIOS IR RAUDONOS -ŠVIESOS

O tačiau Kremlius yra nepaprastai gra
ži vietovė. Už storų mūro sienų kyla augštyn keturios didžiulės katedros ir apie dvy
lika bažnyčių ir koplyčių, šventovių žali
stogai ir paauksuoti bokštai kelia į viršų
deimantais šviečiančius kryžius, ir visa ta
tvirtovė labiau panaši į dangišką rojų, ne
gu į galvažudžių lindynę.
Lenino laikais Kremlius buvo sandariai
užrakintas ir raudonųjų sargybynių saugo
jamas iš visų pusių. Tačiau, kai jame įsi
kūrė Stalinas ir partijos kontrolę pavertė
įrankiu, buvo sustiprinti užraktai ir sargy
ba sustiprinta. Kartu buvo įtaisyti aliarmo
prietaisai ir raudonos šviesos, kurios žibė
jo, kai mūrų vartai prasiverdavo.
Stiprios grotos ir specialūs užrakta: įtai
syti prie kiekvienų įėjimo durų. Jei kas ir
įeina pro baisiąsias duris, būna saugumie
čių ištiriamas, iškratomas ir išegzaminuojamas.
Laikraštininkai, atvykę iš užsienio, Krem
lių vadina sunkiausiai pasaulyje pasiekia
ma vieta. Tačiau, jei kas ir atsiduria už
mūrų, yra lydimas ir neišleidžiamas iš akių
specialių sargybinių ir detektyvų.

ŠIŲ DIENŲ KREMLIUS

taisiais akmenimis, o jo viduryje stovi ka
tedra. Čia ko rūpestingiausiai yra išsaugoti
Šiandien pusę Kremliaus užima komunis carų gyvenamieji kambariai su menkiausia
tų partijos įstaigos ir jos vadai. Ki.a pusė pelenine, plunksna ir pieštuku, nei rankš
luosčiais ir tualeto popiergaliais.
palikta Rusijos praeities atminimui.
Taipgi čia, šv. Katerinos salėje, kurią
Komunistų pusė tuoj po revoliucijos pa
pildyta molio spalvos administracijos prie laiko išpuošti pilioriai, yra rengiamos iš
statais. Čia yra senieji Teismo Rūmai, ku kilmingiausios valdžios puotos. Tuo metu
riuose turėjo savo raštinę Leninas.’Sargy yra naudojami senieji stalai ir lėkštės, o
taipgi labai gausūs maistas su vynais ir gar
biniai gyvena specialiuose barakuose.
siąja vodka.
Be to, Kremliuje yra du kinai, požemi
Liaudies seimas renkasi Šv. Andriejau?
nė, saugi nuo bombų slėptuvė (jos durys
yra 18 inčų storio) ir „Liaudies Komisarų sosto rūmuose. Partijos vadų parengti po
Tarybos virtuvė". Atrodo, kad šį „įstaiga1 tvarkiai ir nutarimai yrą skaitomi seimo
yra kur nors centre, nes gen. John Deane, atstovams, kurių yra iki 1.200, iš tos vietos,
JAV karinės misijos šefas paskutinio karo kur seniau stovėjo carų sostas. Atstovai pa
melu, nustatė, jog virtuvės kvapų galima prastai sėdi nurodytose vietose už mažų
staliukų, tartum mokinia, mokykloje. Kaip
buvo prisiuostyti net Stalino raštinėje.
gerai išauklėti vaikai, jie su pagarba išklau
Kitą Kremliaus pusę sudaro daugiausia'
■bažnyčios ir rūmai; čia taip pat yra kara so kiekvieną jiems pasakytą ar perskaitytą
žodį. Nė vienas nesikraipo savo kėdėje. Jie
liškoji ginklavietė, kuri šiandien paversta
būva nuo pat gatvės iki čia atvesti sargy
muzejumi. Tai yra gangreit didžiausias
binių, kurie neleidžia nuklysti nuo numa
Rusijos muziejus, kuriame laikomas baž
tyto kelio. Pasieniais, kas šešta pėda, stovi
nytinės ir valstybinės brangenybės, tik jis
kiti sarggybiniai, kurie seka jų elgesį ir net
liaudžiai neprieinamas. Jame yra carų sos
veido
pasikeitimus.
tai : Jono Žiauriojo sostas, padarytas iš
Atskirj* sargybiniai stovi prie kiekvienų
dramblio kaulų, taipgi Boriso Gcdunovo
sostas, nulietas iš plonų aukso plokštelių, durų ir valstybės policininkai budi kiekvie
nos eilės gale. Kai vyriausybės atstovas bai
papuošiu 2.000 brangakmenių.
gia kalbėti ar skaityti, visi atstovai su en
Rūpestingai prižiūrima yra Apreišk’mo
tuziazmu ploja ir, jei reikia balsuoti, jei vi
Katedra, kurioje buvo krikštyjami ir tuo
si kartu kelia rankas. Paskutiniųjų dešim
kiami carai; o taipgi Archangelo Katedra,
ties mėtų bėgyje nebuvo nė vieno atsitiki
kurioje jie buvo laidojami ir Dangun Ėmi
mo, kad kuris nors pareikštų priešingą nuo
mo Katedra, kurioje jie buvo vainikuojami.
monę.
Visa tai leidžia įsivaizduoti, kaip atrody
KITOS ĮSTAIGOS
tų reikalai, jei Kremliui pasisektų apgauti
Vakarus ir įvesti savo tvarką.
Sovietų Sąjungos liaudies seimas renkasi
Parengė
Didžiausiuose Rūmuose. Pastatytas NikaJ. PYKUL1S
lojaus I 1830 metais, jis yra apipuoštas bal

„LITERATAI“ PAVERGTOJ TĖVYNĖJ

Liūdni prie okupantų buvo pavergtiesiems “atsiekimąį“. Tačiau tikrovė rodo visai ką
lietuviams ir Naujieji Metai. Tačiau oku- ki'a, negu propagandiniai bolševikų tvirti
pan ui per savo radijus, spaudą ir įvairias nimai kitiems apgaudinėti, štai kad ir ta pa
Niekas nežino, kas dedasi už tų paslap kitas agitacines priemones stengėsi juos at tį “Tiesa" 1953. 12. 29 numeryje konsta
tingų mūrų. Galėjai įsidrąsinęs paklausti, žymėti kiek galint triukšmingiau ir iškilmin
tuoja, jog net pats kp ck 8-sis plenumas nu-,
kur gyvena Stalinas, tačiau niekaip nesuži giau, pranešdami, kiek pvz. Vilniuje “sos
rodė, kad “respublikoje smarkiai atsilieka
nojai tiesos. Vienintelis Winston Churchill tinės gyventojai1 (iš tikro — rusai ir aukš ma su butų statyba. Per pastaruosius trejus
buvo pas jį įleistas, tačiau ir jis negali atsi tesnieji komunistų pareigūnai) išgėrė šam metus liko neišnaudota 40 milionų rublių,
minti, kurioje Kremliaus vietoje viešėjo.
pano, kiek nusipirko tortų (šiemet 7 k. už kuriuos buvo galima įrengti daugelį
Gali kilti klausimas: kas nusprendė su tyjgiau kaip pernai), kiek kvėpalų etc. Be
šimtų puikiausių butų ir aprūpinti gyv. plo
imti Beriją, valstybinės policijos galvą? Ar sibaigiantieji 1953 metai buvo palydėti ir
tu tūkstančius žmonių, daugelis statybų už
tuo metu buvo Prezidiumo posėdis ir vie sutikti naujieji ne Karo muziejaus varpais, vilkinta, o daugęlis net nepradėta... Vieti
no Malenkov? įsakyrnu. tai buvo padaryta? kaip seniau N. Lietuvos laikais, ber“Kremnės Tr kuro pramonės ministerija bei vers
Į šitokio pobūdžio klausimus atsakymo ne liaus kuranto dūžiais", atsidėjusiais'per ra linės kooperacijos taryba neužtikrino pla
laukime.
diją “iš plačiosios tėvynės“. Gedimino ka.n'e taus buitinio aptarnavimo, įmonių tinklo
Kaį varpai pradeda gausti, kai raudoms plevėsavo ne mūsų trispalvė, bet bolševikiš
sukūrimo miestuose ir miesteliuose ir kai
šviesos šokinėti/ kai didžiuliai vartai iškil
ka okupantų vėliava ir švietė įvairiaspal mo vietovėse... Didelius priekaištus reiškia
mingai atsidaro ir 60 mylių greičiu ima viais žaisliukais bei elektros lemputėmis pa
gyventojai, o ypač kolūkiečiai, ku'tūros mi
lėkti šeši limuzinai, kuriuos saugo stipri puošta eglė. Kad okupantai turėtų kuo
nisterijai... Pasitaiko dar nemaža skundu
sargyba ir apsiginklavęs saugas kas 300 džiaugtis, eglaičių ir žaisliukų buvo įtaisy
dėl medicinos personalo neatidumo sergan
žingsnių, — gali klausti: ar Malenkovas ta ir daugiau kur Vilniuje. Tuo larpuj kai tiems, dėl blogai organizuoto darbo svei
važiuoja į savo Vilą užmiestyje? O gal Mo N. Metai Vilniuje buvo sutikti tradicine katos apsaugos įstaigose... Apleistas buitinis
lotovas? Gal Kaganovičius? Gal važiuo Verdį opena "Traviata“, tik jau pertaisyta
kultūrins aptarnavimas daugelyje MTS“..
jama gydytojo, gal bėgama nuo gydytojo? pagal bolševikinį kurpalį, rusų teatras davė Dėl to plenumas buvo priverstas pareika’auGal mėginama mašinų greitis, o gal važiuo visai bolševikišką
“Raudonąją gėlelę“. ti, kad būtų “ryžtingai pagerintas darbo
jama namo pasilsėti? Pagaliau, kuriame li Raud. armijos karininkų namuose suruoš žmonių buitinis aptarnavimas“.
muzine sėdi satrapas?... Niekas nežino. tas karnavalas su šaudymo, bilijardo, šaš
Niekas niekuomet nesužinos.
kių ir šachmatų turnyrais. Okupantai ir jų
Sovietų vyriausybės potvarkių vykdymo pataikūnai iškilmingai džiaugėsi; kad "iš
įstaigų neberasi Kremliuje: jos nėra vertos aušo pirmasis mūsų tėvynės Naujųjų Me
Kremliaus šlovės. Užsienio reikalų minis tų rytas, saulės spinduliams sutviskus prie
JAV prezidentas Eisenhoweris neseniai
terijos įstaiga. Prekybos departamentas. tolimojo Sachalino krantų“. Ta proga buvo
paskelbė,
kad vyriausybė įnešianti j kon
Karo įstaiga, netgi MVD — visos tos insti per garsintuvus ir radijus pasakyta daug
tucijos išskirstytos po miestą. Tiktai visa įvairių kalbų ir pasigirta nebūtais laimėji gresą įstatymo projektą, kuris leis’priešvals
galiai valdovai, tiktai komunistų partijos mais, akelti tostai „už tvirtą tarybinių tau tybiniams gaivalams atimti Amerikos pilie
galvos gyvena toje gražioje, bet baisioje tų draugystę Vilniuje ir Minske, Maskvoje tybę. Aišku, kad čia turima galvoje komu
nistai, registruoti partiečiai ir nepartiečiai,
tvirtovėje.
ir Kieve, Erevanėje ir Taline, Vladivostoke kurie teismo pripažinti siekę smurto ir per
ir Rygoje". Vacys Reimeris švietė, kiek su- versmo krašte. Komunistų Amerikoje yra
KREMLIAUS ISTORIJA
bolševikinta yra lietuvių literatūra ir įvai nedaug, o valdžios įstaigoms žinomos jų
rios kultūrinio gyvenimo sritys. Jis drauge pavardės. Amerika yra laisvės kraštas ir jie
XII šimtm. Kremlius sudarė visą Mask
su arch. St. Laurinsku pasigyrė būsimosio- neliečiami iki nesigriebia nusikalstamos
vos miestą ir jo paskirtis buvo sulaikyti
mis statybomis Vilniuje. Sovietinių rašyto veiklos. Ne vienas jų buvo pagautas Šnipi
puolančius totorius. Tiktai po dviejų šimt
jų politinis vadovas J- Baltušis, pasidžiau nėjant Sovietų Sąjungos naudai. Iškeltos
mečių buvo išmūrytos dabartinės mūrų sie
gęs savo su V. Miliūnu naujai sukursimu
nos. Statyba truko 30 metų ir prie jos dir scenarijum kino komedijai „O jūs, grybai, bylos eilei komunistų, kurie veikė prieš sa
vo kraštą. Neturintiems Amerikos piliety
bo daugybė inžinierių ir nesuskaitomi
grybai", kur net grybą; turi išsirikiuoti pa bės, gręsia išsiuntimas iš krašto. Jų tarpe
tūkstančiai „mužikų".
gal bolševikines direktyvas, pasakė sukur buvo ir tūlas lietuvis, komunistin'o laik
Tuo metu anapus mūrų pradėjo augti
siąs stambesnės apimties romaną “Parduo raščio redaktorius. Tiesiog nuostabu, kaip
būsimas Maskvos miestas. Despotai, kurie
tos vasaros“. Romanas esąs skirtas “demas Amerikos komunistai priešinasi būti išsiųs
valdė Rusiją, įsikūrė Kremliuje, tačiau ne
kuoti buržuazinę Lietuvą, parodyti žvėrišką tais iš to krašto, kuriam kenkia visais bū
dėl to, kad kovotų prieš totorius, bet kad
buožinį siautėjimą ir kaimo biednuomepės dais. Atsirado amerikiečių, kurie pasisiūlė
būtų saugūs nuo savo valdinių ir vergų.
eksploataciją“ etc. Po V. Va'siūhienės pers komunistų vadams net kelionę į Rusiją ap
Čia Jonas Žiaurusis, pamokytas, bet ne kaitytos „poezijos" stalininės „premijos
mokėti, kad jie tik išsikraustytų. Tačiau ka
paprastai žiaurus valdovas, pasiskelbė caru ’uureatas“ T. Tilvytis pirmiausia pasigyrė,
pitalistinė Amerika jiems geriau patinka,
(Caesar), išsirinko žmoną iš visos Rusijos kad jam 1954 m. sueina 50 metų amžiaus, negu sovietinis rojus. Ar Amerikos komu
atsiųstų mergaičių tarpo, čia jis su auksi Toliau — kad pasirodo su eilėraščių rinki
nistai gali išdrįsti savo turtingą gyvenimą
niu skeptru sudaužė savo sūnaus galvą, čia niu “Tėvynės laukuose", nauju satyriniu
keisti į skurdžią nedalią sovietinių piliečių,
jis nužudė bažnyčios galvą, duodamas pa eilėraščių rinkiniu, kurių planą betgi turė
kurie ilgesingomis akimis žvelgia į Vaka
vyzdį būsimiems raudoniesiems valdovams, jo „pergalvoti" ir prisitaikyti prie nauju
rus? Amerikos komunistų nenoras kraus
kaip reikia despotui valdyti.
partijos direktyvų. Taip pat “stalininis lau tytis į bolševikinį rojų įtikino visuomenę,
Raudonoje Aikštėje, kuri yra prieš pat reatas“ ir A.Venclova pasidžiaugė dar 1953 kad komunistų propaganda ne ko teverta.
Kremlių, galima matyti akmeninį egzeku m. pabaigoje išleistu nauju savo eilėraš
Amerikos Kongresui priėmus įstatymą
cijų bloką, kur Jonas Žiaurusis nukirsdino čių rinkiniu "Kovoti, degti, nenurimti“, priešvalstybiniam gaivalui atimti pilietybę,
pačias garsiąsias savo aukas. Netoliese skiriu daugiausia “taikai ginti“. 1953 m. bu komunistai ir« nenoromis privalės krausty
stovi Palaiminto Vasiliaus bažnyčia, kuri vo išleista Vilniuje rusų k. jo rinktinė, o tis iš turtingos Amerikos, kurioje džiaugė
garsi savo įvairiaspalviais apskritais bokš Maskvoje — "Eilėraščiai“,'be to, didžiavo si tokiu geru gyvenimu. Ar tuo atveju jie
tais. Kaj ta bažnyčia buvo pastatyta. Jonas si, kad rinktinę jo eilėraščių knygą bolševi vyks į Sovietų Sąjungą? Net komunistų ne
Žiaurusis liepė architektui išlupti akis, kad kai išleido armėniškai ir ukrainiškai. Pasi vilioja savasis rojus. Jie jo grožybes skelbia
jis negalėtų kitos panašios j ją pastatyti.
žadėjo savo naujai rašomam romane pa kitiems, o patys nori pasilikti kapitalistinia
1703 m. Petras Didysis perkėlė sostinę vaizduoti, kaip įsigalėjo sovietinė valdžia me krašte, kurio tariamą darbininkų išnau
į nauja; pastatytą St. Petersburgo miestą Lietuvoje. Toliau žada dirbti prie Puškino dojimą nuolat smerkia.
— „langą, atidarytą į Vakarus“, kaip jis jį vertimų ir baigti versti "Borisą Godunovą“,
pavadino. Tiktai 1918 m. bolševikai už taip pat duoti naują “Eugenijaus Oniegino“
Paryiius. Paryžiuje bus atidaryta netik
trenkė langą j Vakarus ir sugrįžo į Krem vertimą. Venclova sakėsi labai daug tiktis rų meno paveikslų pašto ženklų ir kitų pa
lių. Su 200.000 partijos narių jie valdo 150 iŠ 1954 m. Maskvoje numatytas suruošti dirbtų ’kūrinių paroda. Parodos tikslas —
milijonų tautą ir visą eilę pasigrobtų kraš lietuvių literatūros ir meno dekados.
supažindinti seklius su meno kūrinių šmu
tų; įsistiprinę 43 akrų tvirtovėje.
Taigį visur tik “laimėjimai“, pergalės, geliu.
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LONDONAS
LIETUVOS MINISTERIS
B. K. BALUTIS
PASIUNTĖ NOTĄ
Ryšium su Berlyne vykstančia konferen
cija, Lietuvos Ministeris B. K. Balutis įtei
kė konferencijon vykstančiam Britų Užsie
nio Reikalų Ministeriuį Edenui notą Lie
tuvos reikalu.
SUSTABDOMAS SIUNTIMAS
* Visiems EUROPOS LIETUVIO skaity
tojams, kurie nepratęsė šiems metams
prenumeratos, nuo vasario mėn. 1 d. laik
raštis nebebus siunčimas. Maloniai prašo
me užsimokėti už laikraščio prenumerata
1954 metams.

VOKIETIJA
PINNEBERG
Lietuvių vaikų eglutė sutraukė visus
lietuvius, kurie su vaikais nuoširdžiai pa
sidžiaugė JAV ir Kanados lietuvių kilniu
gailestingumu organizuojant ir prisiunčiant pašalpą CARE siuntiniais bei pini
gais.
Mūsų vaikučiai gražiai padeklamavo ir
visai vykusiai pagiedojo kalėdines gies
mes. Tėvai neatsiliko nuo vaikų. Jie susto
jo apie vaikus ratu ir padainavo daug
gražių lietuviškų liaudies dainų. Dainos
žodžius harmoningai palydėjo pijanino
garsais Kpt Kreivys. Vaikų eglutės orga
nizatoriai: Funkienė ir A. Maziliauskas
gražiai pakalbėjo apie Amerikos ir Kana
dos lietuvius, kurie prisiuntė pinigų ir
daiktų, kad mūsų Kalėdos būtų mūms
linksmesnės ir malonesnės.
Tą gražų visiems lietuviams pobūvį spe
daliai pakviestas fotografas užfiksavo
visiems laikams.
Duok Dieve, kad Kalėdų nuotaika Pinnebergo stovykloje pasiliktų per 1954
Metus!

SPAUDOS BALIUS
Ši šeštadieni, sausio 30 d. Lietuvių Na
muose, 43 Holland Park ruošiamas tradi
cinis SPAUDOS BALIUS. Pradžia 7 vai.
vakaro. Lietuviai kviečiami dalyvauti su
svečiais baliuje. Pakvietimai ganami Re GEESTHACHT — Spackenberg
dakcijoje ir Liūdžiaus krautuvėje. Ba Savo laiku čia buvo didžiausia lietuvių
liaus neinąs „Europos Lietuviui“.
stovykla visoje britų zonoje. Buvo čia gra
ži lietuvių gimnazija ir pradžios mokyk
PRAŠOME ATSILIEPTI
la. šiandien pasiliko tik likučiai. Liko
Prašome atsiliepti M. Vidžiūną, gyve kukli vargo mokykla, kurioje lietuviukai
nusi Vokietijoje Ravensburge 1948 m. Re pasimoko lietuviškai skaityti ir rašyti.
Mokyklai sėkmingai vadovauja Ado
dakcijoj yra laiškas.
mas Midveris, o visai lietuviškai bendruo
menei
— Juozas Drungilas.
DAUG SVEČIŲ Iš PROVINCIJOS
Šiemet čia lietuvių vaikų eglutė buvo
I Spaudos Balių atvyksta daug svečių gražesnė ir įdomesnė, negu bet kada.
iš provincijos: Wolverhamptono, Coven Jau iš anksto varg. Gerkė išmokino vai
try, Nottinghamo, Bradford© atvyksta kučius giedoti kelias lietuviškas gies
ekskursijos ir iš daugelio vietų pavieniai mes, o mokyt. Midveris visai vykusiai pa
svečiai. Iš anksto pranešusiems — jau už rinko ir išlavino rriusų jaunuosius dekla
matorius. Visą eglutės programą sutvar
sakyti viešbutyje kambariai.
kė ir pravedė Juozas Drungilas.
LIETUVIŲ NAMŲ KLUBO VALDYBOS
HAMBURG — ALTONA
POSĖDIS
Apie 60 lietuvių vaikučių nekantrau
Sausio mėn. 24 d. įvykusiame Lietuvių
Namų klubo metiniam susirinkime išrink dami laukė atvykstant Kalėdų Senio.
ta nauja klubo vadovybė. Klubo pirmi Ilgas nuobodžias valandas pasiryžo pa
ninku ir sekantiems metams išrinktas R. įvairinti lietuviai gimnazistai A. Lingė ir
Baublys. Valdybos nariais: Kalibatienė ir M. čerkus. Jie padeklamavo gimnazijoje
išmoktus eilėraščius, kuriais gėrėjosi su
Bosikis.
Visas susirinkimas praėjo gyvų disku augę ir mėži. Gimnazistus pasekė mažie
sijų ženkle, kuriose buvo iškelta įvairių ji. Kiekvienas jų pasirodė, kad šiais me
klausimų ir sumanymų. Pageidauta, kad tais dirbo ir šį tą naujai pasiekė. Džiau
klubo valdyba daugiau ruoštų įvairių gėsi tėvai, kad jų vaikai, nors ir labai
kultūrinių parengimų. Daryti žygių, kad sunkiose aplinkybėse augdami, išmoko
Lietuvių Namuose būtų įsteigta skaitykla sklandžiai lietuviškai deklamuoti bei dai
ir jai reikalnigas atskiras kambarys, kur nuoti.
Visi vaikučiai, o ypatingai jų tėveliai
susirinkę svečiai ramiai galėtų praleisti
laiką. Taip pat būtų gera turėti kampelį nepaprastai dėkingi Jonui Valaičiui ir ki
kur būtų galima išgerti stiklą arbatos ar tiems BALF'o atstovams už gražiai sura
kavos ir šeimyniškoj nuotaikoj pasikal šytą ir dar laiku pasiųstą Kalėdų Seniui
bėti. Užvesti pageidavimų knygą, kurioje laišką. Jis ‘turėjo laiko parinkti kiekvie
nariai galėtų pareikšti savo sumanymus. nam lietuviukui atitinkamą dovaną ir
Klubo nariai reikalingi, ne tik tam, kad kartų žodį.
•namai galėtų laikyti barą, bet jiems turi
būti žinoma baro apyvarta ir dalyvauti VELDHEIM a. O.
pe’no paskirstyme. Paruošti baro apyvar Tamara Geležinytė Bonn'oje sėkmingai
tos mėtinį, finansinį pranešimą ir jį pa
medicinos kursą, įgaudama teise
tiekti klubo narių susirinkimui. Nespręsti baigė
asistuoti medicinos daktarams gydant li
susirinkime aritmetikos uždavinių kiek gonis.
Ji laikinai apsigyveno pas gražiai
bus 139 padauginus iš 2/6, bet duoti tiks
tėvelius, Veldheim‘o kaime. .
lias žinia; apie esamos atskiros klubo ka įsikūrusius
evangelikų kunigas, aptarnau
sos piniginį stovį. Klubo valdyba savo pa ja Tėvelis,
vietos vokiečius ir nepamiršta žymiai
reigose turi jaustis kaip pilnateisis orga
nas ir turi lygų balsą kartu su kitais na toliau gyvenančių Lebenstedt'o lietuvių
evangelikų. Reguliariai jis juos lanko,
mų organais.
laikydamas pamaldas ir stiprindamas
Išversti į Lietuvių kalbą įstatus, Dievo žodžiu.
nes dėl jų visą laiką eina ginčai ir k'ausimas dėl baro valdybos reikalingumo su Motina yra tikra suvalkietė Hakaitė.
Ji pasižymi ne tik kaip gera šeimininkė,
sirinkime nebuvo pilnai išaiškintas.
Susirinkimas užsitęsė virš poros valan bet ir puikiai išsilavinusi dainininkė Va
dų ir po karštų kalbų kaip tik buvo pro karais, šeimos ratelyje, vyksta gražūs
ga užsukti barą atvėsinti įkaitusius „gar koncertai, kurių metu prasiveržia kartais
siakalbius“ ir aplaistyti naująją valdybą. pro siaurus senos klebonijos langus nuos
tabiai malonūs lietuviškos dainos garsai.
V. V.
Naujų Metų išvakarėse šią kilnią Kun.
Geležinio šeimą aplankė stud. Pranas
Jurkus
ir Kun. V. Šarka.
EDINBURGAS

* DBLS Edinburgo ir Lothian apyl. sky
rius šaukia savo narių visuotini susirin
kimą š.m. sausio mėn. 31 d. 2 vai. p.p.
Newtongrange kat. bažnyčios salėje. Die
notvarkėje: praeiti metai, valdybos ir re
vizijos komisijų rinkimai. Klausimai ir
sumanymai.
Visų narių dalyvavimas būtinas.
DBLS Edinburgo skyr. Valdyba
I

WOLVERHAMTONAS

Wolverhamptono lietuvių koloniįos a:žalynas džiaugiasi Kalėdų Senelio do
vanomis.
Sausio 30 d„ šeštadienį wolverhamptoniečiai ruošia tradicinę ekskursiją į Lon
doną — spaudos balių. Be to, j šią eks
kursiją prisijungia ir Cannocko grupė.
Wolverhamptoniečiai ir artimos apylin
kės lietuviai, norį šioje ekskursijoje da
lyvauti, prašomi kreiptis į p. Kl. Žukaus
ką, Wolverhamptone.
ŠALČIAI ANGLIJOJE
Vidurin. Anglijoje, Valijoj ir nef pietų
Anglijoj prisnigo ir gerokai šąla. Dėl snie
go greitieji traukiniai atvyksta į Londoną
su vienos ir daugiau valandos pavėlavimu.
Me’ereologai pranašauja, kad šaltis laiky
sis ilgesnj laiką tiek dienos metu, tiek nak
tį.

KELLINGHUSEN
Lornsen Strasse 18, Janina Mačiulienė
su savo 4 dukterimis garbingai grumiasi
šti įvairiomis gyvenimo kliūtimis, norė
dama užtikrinti savo vaikams šviesesnę
ateitį.
Nepaprastai buvo laiminga, kai atsitik
tinai ją surado ir aplankė lietuvis kuni
gas, Pasveikinęs lietuvių vardu įteikė
Amerikos lietuvių per BALF‘ą užpirktus
„care" siuntinius.
Ji pažadėjo savo geradariams parašyti
ir su dukromis už juos pasimelsti.
KIEL — Friedrichsort
Mikas PIPIRAS, vienas seniausių ir są
moningiausių klaipėdiečių Naujųjų Metų
proga užsisakė „Europos Lietuvį“. Jis sa
ko: „Aš negaliu pamiršti gražios Lietuvos
ir man labai yra malonu, kad dar galiu
lietuviškai skaityti.

LEBENSTEDT
Keletas jaunuolių vasaros atbstogų me
tu nori vykti į Italiją oas TT. Saleziečius
tęsti mokslą naujose gyvenimo aplinky
bėse.
Malonu girdėti, kad pernai nuvykusiems A. Šležui ir P. Stončiui mokslas se
kasi labai gerai.
KIEL — Friedrichsort
Kiel'io lietuviškajai bendruomenei sėk
mingai vadovauja P. Peteraitis. Yra čia
apie 180 lietuvių. Daugumoje evangelikai,
o tik 12 katalikų. Bemaž jie visi gyvena
stovykloje Fritz Reuter Strasse 23. Gyve
nimas čia pilkesnis, negu kur kitur,
Kiel'io lietuviai labai džiaugiasi Ameri
kos bei Kanados lietuvių dovanomis. Tar
pusavy ir su kaimynais gerai sugyvena.
Mažai remia ir skaito lietuvišką spaudą.

TĖVŲ KALTĖ
Vyresnio amžiaus lietuviai tarp savęs
dar nevengia lietuviškai kalbėti ir padai
nuoti, bet jau jaunimas, gimęs'Vokietijo
je, sunkiai priprašomas 'atsakyti į lietu
viškus paklausimus. Tėvai tvirtina, kad
jų vaikai viską puikiai lietuviškai su
pi anta, bet nenori kalbėti.
Liūdnas reiškinys!
Tėvai, nemokėdami vokiškai, namuose
kalba su vaikais tik vokiškai. Jie mano,
kad jų vaikai, gerai išmokę vokiečiu, kal
bą, lengviau ir geriau mokinsią vokiečių
pradžios mokyklose.
Jie nesupranta, kad jie taip'galvodami
ir taip elgdamiesi daro didelę klaidą.
Jie nežino, kad tėvai niekuomet nega
lės gerai išmokinti savo vaiką svetimos
kalbos.
Tėvai yra pajėgūs savo vaikuįs išmokin
ti tobulai savo gimtosios, kalbos, bet ne
svetimos. Svetimą kalbą .yai kai .mokosi
mieliau," tikšliau ir greičiau mokykloje ir
kitur, — tik ne namie! •
>'■
Belankant lietuviškas šeimas šiaurės
Vokietijoje teko pastebėti, kad vaikai, ku
riu tėvai noulat namie su jais tik lietu
viškai kalba yra normalūs. Jie lanko pa
grindines mokyklas, ten uoliai mokosi ir
parsineša gerus pažymius. Priešingai, ten
kur tikri lietuviai kalbasi su savo vaikais
namie vokiškai, nėra nieko gera.
Tėvai, k'aidingai kalbėdaimi šu vaikais
namie vokiškai, suklaidina savo vaikus
taip, kad jie nemoka gerai nė vienos kal
bos. Dažniausiai jų vaikai dėl savo tėvų
kenčia nuo mokytojų ir nuo kifų. Jie at
silikę moksle ir todėl jie dažniausiai yra
tik pagalbinėse mokyklose.
Pagaliau visi kaimynai girdi, kokiu
žargonu kalbasi tėvas ar motina su savo
vaikais. Jie juokiasi iš tos kalbos!
Vaikai netik jaučia, 'bet kiekvienam
žingsnyje mato tėvų klaidas. Jie tėvais
nepasitiki! Negalėdami nusikratyti tėvų
padarytomis klaidomis, pradeda savo tė
vų vengti, o viešumoje ..dažnai jų ir savo
tautos bando išsiginti.
Laimingi tėvai, kurie supranta savo pa
reigą, moko savo vaikus gimtosios kalbos.
Bet dar laimingesni vaikai, kai jie gali
daugiau atsiekti, negu jų tėvai! Jie pasi
lieka visuomet kilnūs, dėkingi ir garbingi
Dievo. Bažnyčios, Tėvynės, savųjų ir ki
tų atžvilgiu!
Dieve, saugok mus nuo bailių ir neiš
mintingų tėvų!
K. V. Š.

BRAUNSCHWEIG
Čia gyvena 5 lietuviškos šeimos, kurių
gyvenimas yra labai panašus i gyvenimą
kitų tautiečių, pasilikusių Vokietijoje.
Lietuvius atstovauja gyvu žodžiu
Kvizikevičienė, o raštu E. Firinauskas,
Lietuvos Nepriklausomybės laikų lakūnas.
Pastarasis dirba pas anglus ir gyvena gra
žia Lietuvos praeitimi, nenustojęs vilties
laisvai dar pakilti Vilniuje, Klaipėdoje ar
SPORTAS
Kaune.
Veda
V. Steponavičius
Per Tris Karalius Jonas Ambrasas su
kūrė lietuvišką šeimos židinį. Daug svei
KOVAS — YMCA
kinimų gavo ne tik iš lietuvių, bet ir iš Sausio mėn. 14 d. „Kovas“ lygos rung
ukrainiečių.
tynėse susitiko su YMCA „Rockets“ k-da.
gjiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiii£ Kadangi ketvirtadienio vakarais ne visi
g .
■< ■
= koviečiai gali susirinkti — dirba naktinė
se pamainose ar toli gyvena, tai ir šias
rungtynes „Kovas“ žaidė renketuko sudė
tyje. Teko vesti labai atsargų žaidimą,
LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
kad dėl baudų neiškritus iš žaidimo. Pir
mąjį kėlinį „Kovas“ laimi — 25:22. Ant
NIDA
rame kėlinyje koviečiai palaužia „Rock
ets" pasipriešinimą ir „užsikrauna" taš
kų. Ypač geroje mėtymo formoje buvo
Aleknavičius. Antras kėlinys laimimas
ĮVAIRŪS smulkūs
34:16. Bendras rezultatas: 59:38.
SPAUDOS DARBAI
Žaidė ir taškus pelnė: Aleknavičius —
21, Puzinas — 18, Virbyla — 15. Navickas
— 3, Steponavičius — 2.
• Vizitinės kortelės, 100 už 7/* * * * *
• Biznio kortelės,
100
8/.
Sausio 14 d. koviečiai atsisveikino dar
su vienu savo nariu — Vytautu Navicku,
• Laiškų^antgalvės, 100 už 10/kuris išvažiavo Vokietijon. Koviečiai lin
Programos, vokams adresai, pakvietimai
ki jam geros sėkmės.
ir atvirutės.
*****
Sausio 21 d. „Kovas' turėjo žaisti su
anglų lakūnų k-da. Lakūnų komandai ne
Be to, įvairiomis kalbomis Nidos
pasirodžius, — „Kovas“ be rungtynių ga
spaustuve spausdina knygas, laikraščius,
vo 2 taškus.
žurnalus ir katalogus.
*****
Šį mėnesį pradedamos Anglijos pirme
nybės, kurios pravedamos vieno minuso
Kiekvienas darbas atliekamas
sistema. Pirmenybės dvejopos: vienose
greitai, pigiai ir gerai.
gali dalyvauti tik anglų komandos, o ki
tose dalyvauja ir anglų ir'užsieniečių kdos. Kovas, aišku, žaidžia antrose pirme
Rašyti: NIDOS SPAUSTUVĖ
nybėse. Rungtynės, apygardų ribose, pa
" Southern
’ ‘
~
3,
Row, London ~
W. 10.
skirstomos burtų keliu ir „Kovui“ tenka
TELEF. LADbroke 1186.
susitikti su Bradfordo latvių „Trimda“
k-da. Šios rungtynės įvyks sausio 30 d.,
Manchester!© YMCA salėje.
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KVIEČIAME VISUS I TALKA
Vasario 16 Gimnazija jau persikėlė į
naujuosius namus ir sausio mėn. 13 dieną
pradėjo ten nuolatinį darbą.
Svetimoje žemėje sava pastogė yra ne
ginčijamai tvirtas pagrindas Gimnazijos
ateičiai. Iki šiol Gimnazija buvo kampinin
kė kitų šeimininkų malonėje. Dabar Vasa
rio 16 Gimnazijos likimas tėra vien mūsų
pačių rankose; ji gyvuos tol, kol laisvojo
pasaulio lietuviai jos norės.
Teisybė, tesame dar naujakuriai. Reikia
klasėms ir bendrabučiams baldų, baltinių,
indų ir kitų daiktų. Dar daug lėšų reikia
namams galutinai išpirkti. O toliau, moki
nių skaičiui augant, gali tekti dar plėstis.
Darbas dar tik įpusėtas, o juk labai sunkio
mis sąlygomis jis buvo ir pradėtas. Ben
druomenės Valdyba pasiryžusi su užjūrių
tautiečių parama sėkmingai tą darbą ir
baigti.
.
Nuo pat Vasario 16 Gimnazijos įsteigi
mo jo vadovybė su mokytojais ir kitais ben
dradarbiais atsidėję dirbo švietimo ir auk
lėjimo darbą, nuoširdžiai talkininkavo Kraš
to Valdybai jos pastangose Gimnaziją iš
laikyti. Naujoje vietoje Gimnazija tikisi pa

lankesnių sąlygų savo darbui, o ypatingai
svarbiausiam jai patikėtam uždaviniui at
likti — mokyti ir auklėti lietuviškoje krikš
čioniškoje dvasioje tremtyje esantį mūsų
jaunimą Lietuvos naudai ir žmonių gerovei.
Tas Vasario 16 Gimnazijos uždavinys
labai didelis ir svarbus, o taip pat artimas
kiekvienai gyva; lietuvio širdžiai. Kad išei
vijoje dar daug tokių širdžių plaka, rodo
didelis skaičius Gimnazijos Rėmėjų ir Bi
čiulių, kurių pasišventimu ir aukomis štai
jau ketvirti metai Vasario 16 Gimnazija iš
laikoma. Šiuo metu Gimnazijos įkurdini
mas nuosavose patalpose reikalingas dar
didesnės, kad ir vienkartinės talkos. Kelias
į tą lietuviško darbo talką, kaip iki šiol,
taip ir toliau, platus ir tiesus, čia nėra kas
mus skirtų, viskas mus tuo tikslu tik jungia.
Kiekvienas lietuvis, kiekviena lietuviška or
ganizacija nuoširdžia} į tą talką kviečiami.
Pr. Zundė
PLB Vokietijos Krašto Valdybos
Pirmininkas
A. Giedraitis
Vasario 16 Gimnazijos Direktorius

GIMTOJI DIENA AR VARDADIENIS? tų pačių slavų. Anais laikais gimimo me
trika} mažai kam buvo reikalingi- Be to,
Prieš keletą metų „Brit. Lietuvy" buvau jie buvo rašomi svetima, lietuviams nesu
parašęs straipsnelį apie poną. Man atro prantama kalba. Todėl nenuostabu, kad
dė, kad žodis ponas yra lietuvių dvasiai daugumas savo gimimo datų visai nežino
svetimas, primena baudžiavos laikus ir yra jo- Gimimo laiką dažnai mūsų žmonės nu
neabejotinai slaviškos kilmės. Pasipylė ne sakydavo pagal didžiąsias metines šventes,
lauktai gausi kritika. Laikraščio redakto pav., gimęs Velykoms, N- Metams, Svrius net S-gos suvažiavime buvo išbartas už Petrui ir t.t. Labai dažnai atsitikdavo, kad
straipsnio spausdinimą. Atsirado net tokių, naujagimis būdavo krikštijamas gimtosios
kurie įrodinėjo, kad žodis ponas yra vista dienos Šventojo vardu. Pav., gimęs šv. Jo
kai lietuviškas... Tylėjau. Per neapsižiūrėji
no dieną, gaudavo Jono vardą. Tokiu būdu
mą rašant, buvo susidaręs įspūdis, kad gimtoji diena sutapdavo su vardadieniu,
siūlau vieną svetimybę pakeisti kita. At kuris iš kalendoriaus visada lengvai suvo
seit, lyg ir buvau prasikaltęs. Truputį vė kiamas. Einant tuo papročiu, gimtadienį
liau „Mūsų Kely“ pasirodė rašytojo Faus pradėję^-švęsti savo šventojo dieną ir tie,
to Kiršos straipsnis „Salin ponios ir po kurie buvo gimę kitu laiku. Ir štai tokiu
nai“, kuriame jis visiškai suniekino pono būdu iš gimtosios dienos galėjo atsirasti
vartojimą. Jį, pasekė ir kaį kurie kiti rašy vardinės.
tojai. O kalbininkas prof. Pr. Skardžius,
Šiandien laikai yra pasikeitę. Vargiai be
pritardamas F. Kiršai, įrodė, kad žodis po
rastume
žmogų, kuris savo gimtosios die
nas tikrai yra slavų kilmės ir patarė kiek
galint jo vengti. (M. K. Nr. 22-23, 1949). nos nežinotų. Žmonių tikėjimas taip pat
yra pasidaręs daug sąmoningesnis. Todėl,
Bet tada jau mano kritikai tylėjo.
atrodo, nebūtų nusikalsta nei tautiniams
Sį kartą noriu iškelti kitą tariamai lietu papročiams nei tikėjimui, jei švenčiant šei
višką, bet ginčytiną klausimą: gimtoji die mos šventes, gimtadieniui būtų pripažinta
na ar vardadienis? Kartais mūsų lietuviš pilna teisė ir pirmenybė. Vardadienis ga
koje spaudoje pasisakoma, kad švenčiant lėtų tikintiems pasidaryti tik jų asmeninė
šeimynines šventes, pirmenybė turi tekti šventė.
vardadieniui. Primenama, kad tai yra gra
J. Karkluva.
žus lietuviškas paprotys ir jo nereikėti; at
sisakyti gimtosios dienos naudai.
MINTYS BE MINTIESKągi iš esmės šios dvi šventės reiškia?
Naujos gyvybės atsiradimas yra didžiau Didelė žmonių dauguma neturi savo
nuomonės: jie gyvena kitų protu' ir kitų
sios Kūrėjo paslapties įsikūnijimas. Paslap mintimis.
Gerai jei vadovaujasi sveikais
ties, kurios niekas iki iol nepajėgė išaiš protais ar sveikomis mintimis. Bet netu
kinti. Vadinasi, gimtoji diena yra tas mo rint savo nuomonės kartais sunku būna
mentas, kai žmogus, protingiausias iš visų skirti sveiką mintį nuo nesveikos. Kąį
kam yta viskas šventa ką garsūs žmonės
sutvėrimų, pasireiškė kaip nauja, gyva bū sako
ar daro. Tokių pavyzdžių gali būti
tybė. Tai yra gyvybės triumfas, kuris an kad ir karts nuo karto „E. L.“ spausdina
trą kartą šioje ašarų pakalnėje nepasikar mos mintys, kurias galima būtų pa
tos. Todėl, atrodo, yra visiškai prasminga vadinti „Mintys be minties" arba „Ar
mėniškos mįslės“... Tiesa, po tomis minti
kas met tą momentą prisiminti ir ta proga mis
cadedamos ne tik garsių žmonių pa
su artimaisiais savo laime ar nelaime pa vardės bet ir šventųjų vardai. Nežiūrint
sidalinti. Argi Kristaus gimimo diena — to, norisi šiems svetimų minčių garbinto
Kalėdos nėra patį iškilmingiausia šventė jams priminti daugeliui žinomą tiesą, kad
ne tik eiliniai žmonės, bet net ir kvailiai
krikščioniškam pasauly? Velykos taip pat kartais
protingai prakalba, o garsenybės
yra daugiau prisikėlimo, gyvybės triumfo, ir išminčiai... nušneka...
o ne mirties minėjimas. Nauja krikščioniš Yra labai gražių, aiškių ir suprantamų
koji era ne nuo Kristaus mirties, o nuo Jo išsireiškimų su gilia mintimi; tokius pa
reiškimus reikėtų rankioti ir spausdinti,
gimimo prasidėjo.
bet šių armėniškų mįslių“ vietoj geriau
Vardinės yra atsitiktinis dalykas. Jos ga dėti anekdotus, juokelius—
K. Valteris
lėtų būti žiemą ar vasarą, žiūrint, kurio
šventojo vardas pasirinktas. Be to, per Dievo išmintis kartais tik juokiasi iš
krikštą dažnai duodami du vardai ar net mūsų išminčių.
ir daugiau. Tačiau svarbiausia, kad tikroji
PAREIŠKIMAS
vardinių prasmė yra to ar kito šventojo
mirties dienos minėjimas, tuo pačiu prisi š. m. „E. L.“ Nr. 1 PLB Stuttgarto Apy
atspausdintas
menant ir asmenį, kuriam tą dieną miręs linkės Valdybos vardu
„Tautiniai Fariziejai“. Revizi
šventasis yra per krikštą skirtas dangiškuo straipsnis
jos Komisija dėl šio straipsnio pareiškia
ju Globėju. Netikinčiam ar pirmenybę ati sekančiai:
1. Revizijos Komisija nesutinka nei su
duodančiam tautiškam vardui, ši diena nie
ko nereiškia. Tikinčiam ji galėtų būti su«' šio straipsnio turiniu nei su jo forma.
2.
Apylinkės Valdybos, kurią sudaro
kaupimo, maldos ar naujų pasiryžimų die p.p. Jauniškis,
Prosinskis, Šukys, Vėlioniš
na. Jis galėtų skirti tą dieną savo Globėjo kis (Dr. Rėklaitis nesutikdamas su šio
gyvenimui pastudijuoti, jo dorybėms pažin straipsnio turiniu iš valdybos pasitraukė)
turinį ir formą Revizijos Ko
ti ir iš jų pasimokyti. Tačiau šventojo, < straipsnio
misija laiko priešingą Lietuvių Chartos
dažnai net ir kankinio, mirties sukaktuvių 11 str.
proga linksmintis, kviestis draugus ir ištuš
PLB STUTTGARTO APYLINKĖS
tinti buteliuką, atrodo, būtų nei rimta, nei
REVIZIJOS KOMISIJA
prasminga.
Kiek teko patirti. Vakarų Europoje var
SPORTININKAMS
dinių šventimo paprotys yra nepraktikuo
Norėdami
šį sporto skyrelį padaryti
jamas. Tuo būdu jis nėra grynai religiškas
įvairesniu, prašome kituose kraštuose
paprotys, nes tautos, šimtmečiais anksčiau esančius
lietuvius sportininkus siųsti ži
priėmusios krikščionybę, jo nežino. Ar yra nutes iš savo gyvenimo ir apie gyvenamo
vardinių paprotys lietuviškas? Faktas, kad krašto žymesnius sportinius įvykius.
jis buvo Lietuvoje plačiai įsigalėjęs. Tačiau Sporto reikalu prašome rašyti arba „E.
jo kilmė abejotina. Greičiausiai jis, kaip ir Lietuvio" redakcijom arba Mr. V. Stepo
navičius, 87, Bromton St. Oldham, Lancs.
ponas, kartu su krikščionybe atkeliavo iš England.
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AL. DlCPETRIS

MISI
KO AS NEMĖGSTU

ANGLIJOJ

Yra daug dalykų, kurių mes nemėgsta
me viename ar kitame kraite. Buvo gi ko
nemigti ir Lietuvoj, buvo ir Vokietijoj —
yra ir Anglijoj. Tadčl tegu atleidžia man
visi tie jautrios širdies skaitytojai, kurie įsi
tikinę, jog tiesus žodis ir paprastas atviru
mas gali pražudyti ne tik Dičpetrį, Dauno
rą, bet ir mūsų laikraštį, ir net visą mūsų
koloniją. Aš, mat, taip negalvoju. Ir jau
čiu, kad ir kiekvienas padorus šio krašto
pilietis taip negalvoja, nes aš nieko nekalti
nu, nieko nebaru, nieko, kas neturi bet ku
rių komunistinių tendencijų, apreiškų ar
politinių traktuoti komunizmą, o tuo labiau
komunistini rusų imperializmą, minkštai,
švelniai, draugiškai, — šito Anglijoj aš
daugiausia nemėgstu. Sitai pilnai supras ir
kiekvienas padorus lietuvis ir kiekvienas
padorus anglas. Kuris iš jų panorės ardyti
net mūsų koloniją, jeigu aš, į gyvenimą
žiūrėdamas savo, taigi, ir mūsų, akimis,
pradėsiu išskaičiuoti, ko aš nemėgstu Ang
lijoj? Pvz., į šį kraštą atvažiavau ir pirmą
kartą atsidūrus Londone, į akis krito viso
kių visokiausių popiegalių pilni šaligatviai.
Kas tai mėgsta? Gal būt, tik gagtvių valy
tojas, nes, jei to nebūtų, taį jis darbo netu
rėtų.,.. Nemėsta to nė patys anglai, nes jie
nekartą laikraščiuose nusiskundžia savo
miestų gatvių nešvarumu nemėgsta nei
vald. organai, nes jie visur prikabinėja dėžėlių su užrašais „for litter*4, tačiau dalis
visuomenės mieliau į tas dėželes nusipiauna, o tuščią cigarečių pokelį, kaip ir seniau,
meta praeiviui po kojų.
Prisiskaitęs svajonių apie aštuonių va
landų darbo dieną ir pats pradėjęs dirbti
nuo tamsos lig tamsos, ypač žiemos mėne
siais, aš išmokau nemėgti ir tų be galo il
gų darbo valandų: 6 vai. rytą iš namų iš
vykti ir 6 vai. vakare grįžti nėro malonus
dalykas, nes tai reiškia, kad darbovietėj tu
riu praleisti 12 valandų. Nesvarbu, kad
pusryčių, pietų ir arbatos pertraukos darbo
valandų skaičių sumažina, svarbu, kad tos
valandos yra nebe mano. Tuo labiau, kad
darbas, nors jis būtų ir nesunkus, savo vie
nodumu įtempia nervus iki liguistiškumo.
Gi jeigu būtų dirbama pamainomis po 8
vai. per dieną, esu tikras, kad joks darbi
ninkas negalėtų nusiskųsti, nesijaustų pa
vargęs, turėtų užtenkamai atliekamo laiko
savaitės metu būti žmogumi, o ne vien dar
bo mašina, ir pati produkcija am, titrate*tų.
Apsigyvenęs privačiai, vėl sutikau daug
nemėgiamų dalykų, pvz., kąrtais 1 vai. par
ėjęs namo pietų, dar randi virtuvę apkrau
tą nuo pusryčių neišvalytais indais, kai tuo
tarpu šeimininkė jau turėjo progos nusida
žyti nagus ir sufrizuoti plaukus. O atėjus
savaitgaliui, nė nebedrįsti prašyti šeiminin
kės leidimo pažįstamai moteriai užeiti pas
tave, kad galėtum jai, pvz., kurį anglišką
blanką užpildyti, kai tuo tarpu stovėti ga vėj kuriam tarpdury ir apsikabinęs bučiuo
ti mergaitę — drąsiai gali.

AKIMIS

susitarimai ryt tų budelių bus sulaužytu ar
jiem patinkama prasme iškreipti. Tokiu at
veju bent mano sąžinė bus rami, kad ban
džiau šaukti dykumoje.
Tad kaltinkit, mane, kaimynai, išsijuosę
už tuos dalykus, kurių aš nemėgstu Angli
joj. O kad mane imtumėt peikti, aš kitą
kartą prisipažinsiu, ir kodėl aš myliu Ang
liję.

O DABAR — į BALIŲ!

O dabar einu rengtis į balių — ne į pa
čios spaudos, bet į spaudos mėgėjų: skai
tytojų, rašytojų, rėmėjų ir susirūpinusiųjų
spaudos drąsumu balių. Ne todėl, kad aš
ten norėčiau su pačia spauda pašokti, bet
kad turiu daug reikalų: gal susitiksiu pa
nelę Barborą — ja mėgstu dėl jos raštų
formos — dienoraščio, mat, ir aš dar nuo
antros gimnazijos klasės rašau dienoraštį;
gal susitiksiu ir Dr. Valterį — ne todėl,

Nors iki šiol jau ne maža apie tuos sniegžmogius kalbėta ir rašyta, tačiau beveik nė
ra nei vieno visiškai patikimo keliautojo,
kuris būtų iš arti juos matęs ir nufotogra
favęs. Daugiausia apie jų egzistenciją spėja-

VISAME PASAULYJE GALIMA
UŽSAKYTI „EUROPOS LIETUVI*:
BELGIJA.
Kun. J. Dėdinas
97, Rue de la Brabanconne,
LOUVAIN.
Prenumerata metams 200,- frankų —
pusei metų 140,. frankų.

DANIJA

Ar Bričjęus,
Gaascholmveiy 100,
HARLEV.
• Prenumerata metams 36.40 kronų —
pusei metų 19,40 kronų.

ITALIJA
Kun. V. Balčiūnas,
Via Casalmonferrato, 20,
ROMA.
Prenumerata metams 3280.- lirų — pu
sei metų 1750.- lirų.

PRANCŪZIJA.
A. V. Švirmickas,
Assoc. Lith. d. B. en France,
28, v. de Navarin,
PARIS, 9.
Uždirbęs pirmą algą ir nuėjęs kinan, nu
Prenumerata metams 1840.. frankų —
pusei metų 980.- frankų.
stembi, kad jis pilnas visokio amžiaus vai
kų, kad grindys nusėtos tuščiomis „aiskri- ŠVEDIJA.
mo" dėžutėmis, šaukštukais ir saldainių
P. Dūda, c/o Johansson,
popierėliais, kai tuo tarpu prieš lubose
Norrtullgaton 24, tr. 2,
STOCKHOLM.
mirksinsią lemputę matai tir$t4 mėlynų dū
Prenumerata metams 27.20 kronų —
mų sluogsnj — nes be jokios pertraukos
pusei metų 14.50 kronų.
rūko visi, kam tik pakliūva: vyrai, mote
ris ir net vaikai. Pats neatsakiau degtuko ŠVEICARIJA.
aštuomečiui vaikėzui, kai jis, sėdėdamas
A. Paulaitis,
Postfach 2910,
prieš mane, atsisuko ir, pamatęs ir mane
ZUERICH, 23.
rūkant, be ceremonijų pasakė:
„Light
Prenumerata metams 23.- frankai —
please".
pusei metų 12.30 frankų.
Važiuodamas busu, nustembi, kai kon
duktorius nė iš šio, nė iš to pradeda tau OLANDIJA.
visokias melodijas į ausis pūsti ir Billi Da
A. Galkus,
Insulindeweg 182 — I.,
niels ar Franky Lane. Pūčia sau, tarsi visi
AMSTERDAM — Oost.
keleiviai būtų kurčiai. O ką jau, mieli kai
Prenumerata metams 20.- florinų — pu
mynai bekalbėti apie tai, jei pvz., jums bū
sei metų 10.70 florinų.
nant svetimiems, tektų rimtesnius reikalus
VOKIETIJA.
palukštenti...
Litauisches Zentralkomitee,
Va, tai tik du trys menki pavyzdėliai to
Hegelstr. 6„
kių paprastų gyvenimo reiškinių, kurių čia
HANNOVER.
nemėgstu, bet kas norėtų dėl to mane bar
arba Apylinkės Valdybos.
ti, kad aš pasinešęs anglus gyvenimo mo
Prenumerata metams 22.- markės— pu
sei metų 11.70 markių.
kyti? Turiu daug pažįstamų anglų, kurie

viso šito daugiau už mane nemėgsta ir vi
J. A. V-bės.
sais, jiems prieinamais būdais su tokiais
J. Janulaitis,
reiškiniais kovoja, tuo tarpu aš tik stebiu
818 West, 33rd Place,
ir savo pastabomis tik su savo lietuviškais
CHICAGO 8, Ill.
Prenumerata metams 6 doleriai — Me
kaimynais pasidalinu tuo tikslu, kad jie su
tams oro paštu 12 dolerių.
prastų, jog ne visa auksas, kas auksu žiba.
Lygiai taip pat aš nesišaunu mokyti poli KANADA.
tinio meno nei Churchillio nei Anglijos,
A. Kuolas,
neį kitko kurio didžiojo — aš tik skun
143, Claremont Str.
džiuos ir dejuoju taja styga, kuri man skau
TORONTO, Ont.,
da: niekas neturi teisės prikišti mums, kad
J. Pleinys,
mes peikiam komunizmą ir visus tuos žy
133, Cannon St., E..
HAMILTON, Ont.
gius, kurie veda j bet kokį glebeščiavimąsi
Prenumerata metams 6 doleriai — Me
su komunizmu visų tų, kad ir labai didelių
tams oro paštu 12 dolerių.
politikų, nes nuo komunizmo niekas tiek
nenukentėjo, kiek mes. Dėl to ir nesibai AUSTRALIJA.
dau, jeigu kas mes akmenį į mane, ka<
L. Baltrūnas,
bent jumoro ar sarkazmo žodžiu užtvosiu
295, Hoddle St.,
ABBOTSFORD, N. 9.,
kiekvienam, kuris dar ir šiandien galvgoja,
VICTORIA.
kad su ištisų tautų budeliais galima į bet
Prenumerata metams 2 svarai — Me
kokius garbingus susitarimus sueiti, kai tie
tams oro paštu 4 svarai.

REVOLIUCIJA RYJA SAVO VAIKUS
Tito atsimetimas nuo Maskvos parodė,
kad Kremlius nėra visagalis, kad pajėgtų
laikyti savo globoje visas satelitines tau.as.
Per tą laiką paaiškėjo, kad Jugosiavija, ne
mažai remiama vakarų, stengiasi tvarkytis
kiek galint nepriklausomai. Stalinas nega
lėjo paKęs.i, kad kurio nors satelitinio kraš
to valdovas imtų nebeklausyti Kremliaus
įsakymų. Jo įpėdiniai stengėsi rasti su Ju
goslavija taikingesnę kalbą, nors Jugosla
vijos valstybinė ir ūkinė santvarka vis la
biau atitols.a nuo komunizmo.
Nors Jugoslavijoje ir šiandien komunis
tų partija tebėra valdžią remianti partija,
bet ne visagalė.
Šiomis dienomis Jugoslavijoje buvo įdo
mus atsitikimai. Vienas trijų vyriausiųjų
Jugoslavijos komunistų partijos vadų, cent
ro komiteto narys ir Jugoslavijos parlamen
to pirmininkas Milovanas Djilas centro ko
miteto visumos buvo pasmerktas ir paša
lintas iš pareigų ir paliktas eiliniu partie
čiu. Už ką? Už tai, kad jis savo straips
niuose teigė, jog komunistų partija yra jau
atgyvenusi savo amžių ir nebegalinti vai
dinti vyraujančio vaidmens.
Per posėdį
pats Tito prisipažino jau prieš kurį laiką
išsitaręs apie partijos sunykimą, bet jis tu
rėjęs galvoje ne šį metą, o ilgą laiko tarpą.
Žodžiu, Dii’ą pasmerkė, bet jo teigimų
teisingumą pripažino patsai Tito. Ir kaip
nepripažins, jei komunistų partija negali le

miamo vaidmens vaidintį krašte, kuris nori
daryti pažangą. Komunistų partijos valdy
mas tetinka atsitikusiems ar pavergtiems
kraštams, kuriuose be diktatūros neišsiver
kad jis daktaras, o aš vis dar ligonis, bet
čiama.
todėl, kad galėčiau jį išbarti už patarimus
Jugoslavijos komunistų partija pasmerk
gražiom mergaitėm: mat, būdamas skau
dama buvusio ideologo nukrypimus nuo li
tų stovykloj, jis patarė jom dantis valytinijos, jo nenužudė, kaip tai yra pratę daryti
anglimi — tad viena iš jų šiandien ir atėjo
Maskvos valdovai. Tai rodo, kad jugosla
į Bradfordo vaidybos meno studijos „At
viška komunistų partija eina savo keliu ir
žalyno" repeticiją dantis išsivaliusi angli
skiriasi nuo sovietinės komunistų partijos.
mi. Tiesa, dantukai balti, bet lūpos visos
Ir Jugoslavijoje pasitvirtino sena teisybė,
juoda anglim išterliotos. Be abejonės su
kad revoliucija ryja savo vaikus, vis dėlto
sitiksiu ten ir patį redaktorių, su kuriuo ža
tas ryjimas Belgrade yra kitoks, negu Mas
du rimtai pasišnekėti ir patarti jam, kad to
kvoje. Už tuos pačius kaltinimus Djilas
baliaus proga jis taip sukombinuotų, kad
Maskvoje būtų buvęs pakartas, o Belgrade
mes, vyrai, gal galėtumėm dalį tų visų val
jis, nors ir atleistas iš augštųjų pareigų,
diškų taksų laikraščio sąskaiton „sutaupy
vaikščioja laisvas po Jugoslavijos sostinę.
ti“, nes, kaip jis paskutiniajame laiške ra
Taip pat komunistų valdomam kraštui ne-»
šo: — „laikraštį skaito 2 000, o užsimokė
įprastas dalykas, kad posėdis, kuriame Djijusių 999 skaitytojai. Taigi, rašo jis, būk
lo reikalas buvo svarstomas, buvo bemaž
geras, patark, kaip išprašyti tą tūkstantį ir
ištisai transliuojamas per radiją. Buvo per
vieflą skaitytoją, kad susiprastų užsimokė
duot, abiejų pusių, taigi ir kaltinamojo Djiti?“ Tad tuo tarpu iki pasimatymo prie
lo pasiaiškinimai, kurie buvo ir laikraščiuo
staliuko Nr. 13.
se skelbiami. Sovietų Sąjungoje tai nebūtų
įmanoma, nors Kremliuje vietoje Stalino
sėdį Malenkovas.
Komunistinės partijos pergyvena sute
mas. Lietuvoje, mūsų tėvynėje, komunistų
partija niekad nebuvo populiari, niekad ne
ma iš sniege randamų suledėjusių kojų
turėjo gyventojų pritarimo. Iš tos menkos
įspaudų. Tos įspaudos, arba sniegžmogių
saujelės komunistų, buvusios prieškarinėje
pėdos, buvo keliais atvejais nufotografuo
Lietuvoje, sovietų valdymo metu susikūrė
tos ir aprašytos. Tačiau daugelis pasaulinio
savanaudžių gauja. Ji remiasi tik smurtu, o
garso ekspedicijų, jų tarpe ir britų ekspe
dicija pernaį įkopusi Everestan, nei snieg SALTA BERLYNO KONFERENCIJOJE ne gyventojų laisva valia.
žmogių, nei jų pėdsakų nėra užtikę. Bene
(atkelta iš psi. 1.)
rimčiausias iš gyvų liudininkų yra tūlas
KODĖL NEGALI UŽMIGTI?
Konferencijoje
kiekvienas vakarų valsty
lenkas Slavomir Rawjcz. Jis kartu su dviem
Mjs
’.ės „Kodėl negali užmigti" atsaky
kitais lenkais, vienu amerikiečiu ir vienu bių minister is turi po vieną ginkluotą vyrą mas bus paskelbtas Spaudos Baliaus me
apsaugai,
tačiau,
kaip
prancūzai
paskelbė,
tu. sausio 30 d. Mįslės atsakvmą, laikomąpabaltiečiu pabėgo iš rusų darbo stovyklos
Sibire ir, pakeliui į laisvę, pasiekė Hima'a- Molotovą saugo ne viępas bet mažiausiai užantspauduotame voke, paskelbs DBLS
vice-pirmininkas kun. A. Kazlauskas.
jus. Kadangi pabaltiečio tautybė nėra nuro dešimt ginkluotų „angelų sargų“.
Atsakymai, gauti šios savaitės bėgyje,
Tuo metu, kad Berlyne Molotovas labai
doma, tai jis galėjo būtį ir lietuvis. Vienoje
bus perskaityti Spaudos Baliuje, prieš atkalnų pašlaitėje iš augštumos jie, anot Ra- plačiai kalbėjo apie tariamąjį vokiečių mi- p’ėšiant voką. Prašome paskubėti atsiimti
wlcz, ir pamatę du augsčiau aprašytus litarizmo atstatymą, Adenauerio vyriausy Redakcijos skirtą teisingam soėjikui do
vaną — 5 SVARUS !
sniegžmogius. Šimto jardų atstume jie ste bė paskelbė, kad jau viena vokiečių armija
a.statyta,
tai
esanti
rytinės
Vokietijos
taip
bėjo juos apie dvi valandas, bet nei vien
— Negali užmigti tas vargšas todėl,
nei kiti nedrįso prisiartinti. Šiuo metu Ra- vadinamoji „policija“, kurią sudaro 7 gerai kad neskaito Europos Lietuvio ir negali
ginkluotos
divizijos,
su
„J.
Stalin
“
tipo
wicz gyvena Anglijoj. Vienas lenkas iš jų
užsisakyti.
Aleksas K. Manchesteris.
penketuko nukrito nuo uolos ir užsimušė. sunkiaisiais tankais. Oficialūs Vakarų Vo
Kur gyvena likusieji trys — tikslių žinių kietijos vyriausybės biuleteniai škelbia, kad
— Kambario gyventojas neužmiega, nonepatiekiama. Taip pat nėra žinoma ar šios karinės jėgos ne tik ginklais operuoti i ėdamas sugalvoti tinkamą atsakymą į
mokomos,
bet
taip
pat
ir
politiškai
peraukduotąją mįslę.
bent vienas iš jų yra ką nors rašęs ar pasa
A. Mikalauskas, Londonas.
lėjamos.
kojęs apie sutiktus sniegžmogius.
S:ą savaitę Berlyne prisnigo ir šaltis sie
—
Vienišas
lietuvis meldžiasi prie ma
Po to, kai praėjusiais metais buvo pa
kia 15-18 laipsnių. Drauge su temperatū žo Aušros Vartų Dievų Motinos paveiks
siekta visų ekspedicijų svajonė — Everes
ros kritimu, krenta ir konferencijos nuotai liuko. Prašo, kad tik greičiau galėtų Lie
tas, sniegžmogių klausimas pasidarė labai
ka — pasiekti bet kokio susitarimo su rau- tuvoje melstis, nes tada turėtų teisę ne
leisti žmonos į šokius.
aktualus ir gyvas. Vieni mano, kad snieg
donaisiais.
Sateikls, Smethwick
-■
„Į ■ -Afcg* ,
*
žmogių kaip' tik ir yra tas seniai mokslinin
kų ieškomas tarpinis tipas tarp žmogaus ir
— Nemiega vyriausia Spaudos baliaus
(atkelta iš psl. 1.)
galva.
beždžionės.} Tokio tipo suradimas, esą,
J. Kalibatienė, Londonas. *
nyčių
ir
visuomeninio
gyvenimo autorite
daug padėtų žmogaus išsivystymo mokslui.

SNIEGZMOGIAI
Ekspedicijų dalyviai, grįžę iš savo kelio
nių po Himalajų kalnus, kartais pasakoja,
kad snieguotuose tų kalnų šlaituose gyve
na gauruoti milžiną, — sniegžmogiai. Tai
esančios 7-8 pėdų augščio bjaurios išvaiz
dos būtybės, primenančios kažką tarp meš
kos ir beždžionės — orangutango. Jos
vaikščiojančios tik ant užpakalinių kojų,
kurių pėdos ilgis esąs 20 colių. Ilgos rankos
siekančios žemiau kelių. Galva nedidelė,
ausys priplotos. Kūną dengia plaukai asi
lo kailio spalvos.
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tams. Dabar rengiasi išleisti anglų, vokie
čių ir prancūzų kalbomis mūsų turėtų su
Sovietais sutarčių tekstus, kurie bus naujas
reikšmingas ginklas Sovietų tikrajam vei
dui demaskuoti. Per Augštuosius Komisa
rus įteiktos JAV, D. Britanijos ir Prancū
zijos užsienio reikalų ministeriams notos,
prašant, kad iš Sovietų būtų pareika.auta
atitraukti kariuomenę iš mūsų krašto ir lie
tuvių tauta įgalinta atstatyi visišką suvere
numą. Su mūsų diplomatais susitarta, kad
užsienio politikos sri.yje daromi žingsniai
privalo būti suderinti. Iš mūsų diplomatų
pusės URT keliamų reikalų atlikimas vyks
ta gana sklandžiai. URT manymi), sunku
būtų iš Europos vadovauti JAV varomai
Lietuvos laisvinimo politikai ir iš JAV nė
ra įmanoma vadovauti Europos veiklai:
vienas ratas turi suktis JAV-sc, kitas —
Europoje. Amerikos fronte didžiausios mū
sų jėgos. VLIKas yra Europos pirmose ir
atsakingose pozicijose. Su LLK pirmininku
susitarta, kad svarbesnieji žygiai iš JAV
turį būti alliekami VLIKo vardu, kaip vy
riausios politinės vadovybės. Užmegstas
kontaktas su kitų kraštų egziliniąis veiks
niais. Pranešta, kad LESTA Strasburgc
prancūzų valdžios organų oficialiai įregis
truota. Daryta žygių, kad Pabaltijo kraštų
piliečiams pabėgėliams peržengiant sieną
būtų taikomos visos lengvatos, kiįrias Eu
ropos valstybės taiko savo piliečiams. Mū
sų Europinio Sąjūdžio Taryba yra įėjusi į
Europinio Sąjūžio Centrą kaip pi nateisis
narys. Pasaulinė politika pradeda eiti mums
palankia kryptimi. Kersteno rezoliucija yra
tas taškas, kuris atneša politikos pers'laužimą mūsų naudai. Pabaltijo valstybių pro
blema dabar įjungta į didžiosios politikos
aktualijas. Dr. P. Karvelis padarė politinės
padėties įvertinimą. Konstatuotas padėties
mūsų atžvilgiu pagerėjimas. Darytas prane
šimas vokiečių Rytų politikos klausimais,
kurie susiduria su mūsų interesais. Arti
miausiame VLIKo posėdyje VT įpareigo
ta vokiečių Rytų politikos klausimąis duoti
papildomą studijinį pranešimą.
Finansų Tarnybos pranešimą padarė T.
Šidiškis. Tautos Fondo lėšų rinkimas sutin
ka didesnių sunkumų. Priežastys įvairies,
bet pesimizmui pagrindo nėra.
VLIKo statuto svarstymas ir pirmojo
pusmečio sąmatos apyskaita nutarta atidė
ti. Nutarta, kad Tautos Fondo valdyba tu
ri kas mėnuo daryti Vykd. Taryba, prane
šimą apie savo veiklą. VLIKo ir Mažosios
— Jonai, ar pabludai su tais indais, pa Lietuvos Tarybos politinė veikla nutarta
skubėk, pavėluosime į Spaudos Balių!.
suderinti.

Kiti galvoju, kad tai gali būti atskiras gy
vulio tipas, nieko beridro neturįs su žmo
gumi. Trėt) vėl teigia, kad visa šita snieg
žmogių istorija yra tuščios fantazijos pa
daras. Jau vien dėl maisto stokos ka'nynuose tos rūšies gyvūnams būtų sunku išsi
laikyti.
Pagaliau yra ir tokių, kurie mano, kad
sniegžmogių idėją išgalvojo vietiniai gyven
tojai — sherpos. Gausios ir turtingos eks
pedicijos į Everestą iki šiol sudarė pagrin
dinį jų pragyvenimo šaltinį. Jie aprūpina
ekspedicijų dalyvius visa kuo — pradedant
nuo patogaus viešbučio ir baigiant patva
riais nešikais. Esą, norėdami dar daugiau
lankytojų pritraukti, jie ir sugalvoję snieg
žmogius. Apsirengę specialiai tam reikalui
iš kailių pasiūtais drabužiais, jie retkar
čiais iš tolo pasirodo mažiau patyrusiems
atklydėliams. Kailiais apsiūta koja nesun
ku sniege ir milžinišką pėdą įspausti. Kai
kas yra bandęs ciniškai teigti, kad ir Eve
restas jau seniai buvo sherpų pasiektas. Bet
nenorėdami prarasti pajamų iš ekspedicijų,
jie iki šiol tylėję...
Visų šitų klausimų akyvaizdoj Londono
dienraštis „Daily Mail“ nutarė suruošti vi
sų sričių specialistų ekspediciją sniegžmogiui surasti. Neseniai paskutiniai šios bran
gios ekspedicijos dalyviai išskrido į Hima
lajų kalnus. Jie pasiryžę negrįžti, kol sniegžmogio problema nebus išspręsta. Palauk
sim ir pažiūrėsim kokie bus jų kelionės re
zultatai.
J. L-

— Neužmiega, kad gretimame kamba
ryje lauko pusėje palikta užuolaida, kuri
daužo langą. Gyventojas nervuojasi, gal
vodamas, kas vyksta gretimame kamba
ryje.
Evaristas Lukšaitis, Cornwall.
— To kambario gyventojas — katė, ku
ri žaidžia su gretimo lango lauke palikta
užuolaida. Todėl gyventojas neužmiega.
Petras Lukšaitis.

— Jis negali užmigti todėl, kad jo lan
gas be stiklu, po jo kambarį vėjas dūks
ta. Viena užuolaida viduje, o kita lauke
vėjo pučiama plevėsuoja. Langas uždaras,
bet tik vieni rėmai.
A. Adamonis, Coventry.
— Neužmiega, galvodamas, kaip išlošti
draugo uždirbtą algą?
J. Kablys, Nuneaton.

— Man galimybė laimėti maža:
Bet ar nemiega ten tik MAMA?
•
A. Adomienė, Stafford.

— Teisingasis nemiega, vis laukdamas,
kada atvyks
teisybė j šį pasaulį ir
įsiviešpataus pasaulio valdovų širdyse,
tuo pačiu atstatys taiką, valstybių tarpu
savio sugyvenimą ir artimo meilę.
St. Ja?kūnas, Howden Hall Hostel.
Kodėl Red. Daunoras negali užmigti?
Redaktorius Daunoras, nesulaukdamas
straipsnių iš bendradarbių ligi „Europos
Lietuvio" spausdinimo išvakarių — sėdi
per visą naktį ir, prisidengęs įvairiomis
slapyvardėmis, pats vienas, prirašo visą
laikraštį.
K. Valteris.

SKELBIMAI
DAR LIKO BESI STALIUKAI
Rūpestingesni svečiai staliukus užsisa
kė iš anksto. Iki šiol liko tik šeši neužsa
kyti staliukai. Jaučiamas gyvas susidomė
jimas Spaudos Baliumi, kuriame šiais me
tais bus įvairių prašmatnysčių.

Bristolyje parduodamas 4 kambarių ir
virtuvės namas. 2 minutės nuo miesto
centro. Kaina 420. Kreiptis — S. Majaus
kas, Plain dell Cott, East tisted, Alton
Hants.

Viengungis, gyvenąs du metus Ameri
koj, 35 m. amžiaus, vidutinio ūgio, rimtas
ir blaivus, vedybų tikslu jieško lietuvai
tės. Rimtai galvojanti, prašoma rašyti
šiuo adresu: P. O. Box. No. 843. Bridge
port, Conn, U. S. S.
Beverčių daiktų nėro! Tėra tik sugebė
jimas daiktus beverčiais vertinti.♦ * ♦ * ♦
Išmintis — tai rudens gėlė.
.
*****

Tedirbdami tik dėl pragyvenimo, že
miškos naudos, mes patys sau statomės
kalėjimus.
(A. St.)
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