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ESTIJOS m LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS BIRMINGHAM’S
Prie? kelis metus Birmingham's prasidė- lietuviai ir latviai turime daryti? Mūsų yra

jęs pabalticčių bendradarbiavimas stiprėja, 
įgyja konkrečias formas ir tiesia kelius bū
simai Pabaltijo Valstybių Federacijai.

Pernai Birmingham‘o Baltų Komitetas 
(B. B. K.) ruašč Estijos ir Lietuvos Nepri
klausomybes minėjimų, včliau surengė ben
drų Joninių gegužinę, o štai dabar ir vėl Es
tijos ir Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mą. Šią pabaltiečius vieninjančią idėją šiltai 
sveikino Lietuvos ir Estijos pas.untinybės 
Londone ir Britų organizacijų atstovai. O 
šį mūsų minėjimą net ..Amerikos Balsas“ 
paskelbė visam pasauliui! Ir, anksčiau ar 
včliau, blaiviai galvojanlieji pabalticčiai įsi
tikins, kad tik bendra ir vieninga kova dėl 
Pabaltijo tautų laisvės bus vaisinga,lais
vę atgavus — tik vieningas jos gynimas ga
li būti sėkmingas!

Šiai šventei ypatingą iškilmingumą sutei
kė Jo Ekscelencijos Estijos Pasiuntinio Di
džiajai Britanijai p. ministerio formos at
vykimas. Mums buvo ypatingai malonu, 
kad mūsų gerbiamas ministeris p. Balutis 
ir savo ligos metu mūsų nepamiršo ir per 
p. min. Tormą atsiuntė mums savo sveiki
nimus!

Minėjimą atidarė B. B. K. pirmininkas 
(lietuvis) anglų kalba, trumpai priminda
mas Pabaltijo tautų kančias, vieningos ko
vos dėl laisvės reikšmę ir laisvčs atgavimo 
viltį. Šventės dalyviai buvo prašyti atsisto
jimu pagerbti visus pabaltiečius, kurie mirė 
tremty, okupuotose tėvynėse ir ypač tuos, 
kurie buvo nukankinti ar žuvo kovoje dėl 
laisvės.

Po to kalbėjo p. ministeris forma, Ta
ręs įžangos žodį angliškai, primindamas 
Pabaltijo tautų likimą ir pabaltiečių ben
dradarbiavimo reikšmę kovoje dėl Laisvės,
— staiga prabilo lietuviškai! f ai buvo ne 
tik graži ir turininga prakalba, bet ir buvo 
pasakyta gražia, taisyklinga lietuvių kalba. 
Ne vienam, net išmokslintam, lietuviui p. 
forma galėtų būti lietuvių kalbos mokyto
ju. Jo kalbą čia paduodu ištisai:

Savo laiku aš turėjau malonumo būti pir
muoju Estijos diplomatiniu atstovu Lietu
voje. Tada aš ir pramokau šiek-tiek lietu
viškai. Bei tai buvo jau daugiau negu prieš 
trisdešimts metų. Todėl, suprantama, ir ma
no lietuvių kalba jau spėjo per liek laiko 
pusėtinai aprūdyti. Bet vis viena, aš tikiuo
si, kad šiandien, kai švenčiame Lietuvos Ne 
priklausomybės šventę. Jūs leisite man pa
sakyti Jums keletą žodžiu lietuviškai.

Pirmiausiai, aš noriu perduoti Jums Jūsu 
Lietuvos Ministerio ir mano draugo p. Bro
niaus Balučio, sveikinimus ir gerus linkėji
mus. Kaip žinote, jis yra labai sunkiai su
sirgęs. Mes esame seni pažįstami. A.š ir da
bar jį kas savaitę lankau. Jums bus malonu 
išgirsti, kad Jūsų Ministeris nors labai pa
mažu, bet jau taisosi. Jis tikisi, kad už kele
to savaičių galėsiąs ir visai iš lovos atsike'- 
ti. Aš mačiausi su juo pereitą antradienį. Jis 
taipgi džiaugėsi ir gyrė, kad lietuviai ir es
tai gražiai, broliškai sugyvena ir drauge ne: 
savo Laisvės Šventes švenčia. Jis prašė ma
ne Jus visus — taip lietuvius, kaip ir estus
— nuoširdžiai pasveikinti.

Jau minėjau, kad esu buvęs pirmuoju 
Estijos diplomatiniu atstovu Lietuvoje. Tie 
metai yra labai gyvai pasilikę mano atmin
tyje. Atvykau Lietuvon 1919 metais, kuo
met mūsų karas su sovietais dar tebeėjo. 
Apie taikos sutartis dar negalvota, ir Pa
baltijo trijų kraštų likimas buvo dar neiš
spręstas. Nepaisant to, jau net ir tais lai
kais daugelis žmonių šiose trijose mūsų vals 
tybėse buvo įsitikinę, jog mūsų trijų tautų 
interesai būtinai reikalauja, kad tarp jų bū
tų galimai glaudžiausias bendradarbiavi
mas. Ir iš tikrųjų, toks bendradarbiavimas 
žymiai padidėjo ir sustiprėjo laikctarpyje 
tarp Pirmojo ir Antrojo Pasaulinio Karo. 
Savo keliu, tik dabar, kai sunki nelaimė iš
tiko mus visus, mes, pagaliau, įsitikinome, 
kaip Pabaltijo valstybių likimas yra vienas 
ir tas pats ir kaip labai jie vienas nuo kito 
priklauso, šiandien Lietuva, Latvija ir Esti
ja vėl kovoja už tuos pačius idealus, už ku
riuos kovojo prieš trisdešimts penkis metus. 
Šiandien mes vėl stovime prieš tą patį pa
vojų, kaip stovėjome tada. Ir mūsų visų ry
tojus bus toks pats: arba visi trys būsime 
laisvi, arba visi trys ir vėl pakliūsime ilgon 
vergijon. štai kodėl visos trys mūsų tautos
— lietuviai, estai ir latviai — turime visi 
bendrai dirbti ir išvien kovoti už savo kraš
tų laisvės atgavimą.

Tiesa, šiuo laiku mes jau neturime savo 
armijų, kurios kovotų ginklu prieš bolševi
kus, kaip jos kovojo prieš trisdešimts pen- 
keris metus. Tačiau žinome gerai, kad savo 
širdyse milžiniška dauguma mūsų pasilieka 
ir dabar ištikimi savo idealams — savo 
kraštų laisvei ir nepriklausomybei. Mes ži
nome, kaip mūsų tautos priešinasi ir tvirtai 
priešinsis svetimai okupacijai ir okupan
tams. Mes žinome, kad mūsų broliai ir se
sės Lietuvoje. Estijoj ir Latvijoj niekados 
nepasiduos priešams.

O ką mes, esą laisvame pasaulyje, estai, 

nemaža visose laisvose šalyse ir mes galime 
daug kuo savo kraštams padėti. Mes gali
me aiškinti laisvam pasauliui tą skriaudą, 
kuri yra padaryta Lietuvai, Estijai ir Latvi
jai. Mes galime smerkti tą smurtą, kurio 
auka yra mūsų kraštai. Mes galime reika- 
lau.i, kad visos didelės neteisybės, padary
tos mūsų kraštams, būtų atitaisytos, kad 
išplėšta laisvė ir nepriklausomybė būtų mū
sų kraštams grąžinta. Visa tai mes, gyven
dami laisvose šalyse, galime ir privalome 
daryli. Tai didelė pagalba mūsų kraštams. 

■Ši pagalba bus dar didesnė ir stipresnė, jei
gu mes visi — lietuviai, estai ir latviai — 
dirbsime drauge ir vieningai. Nes ir Jūsų ži 
nomas poetas ir valstybės vyras (Adomas 
Jakštas) teisingai rašė, sakydamas:

Vienas žodis — ne .kalba. 
Vienas vyras — ne talka. 
Kaip du stos. 
Visados*
Daugiau padarys...

Mes, Pabaltijo tautos, stokime drauge vi
sados ir kur tik galime — daugiau padary
sime.

Taip darydami, mes, žinoma, pirmon vie 
ton kovosime už teises ir ginsime laisvę sa
vo kraštų. Bet tuo pačiu laiku mes darysi
me net ir daugiau: mes ginsime ir kovosi
me už bendrus principus: kad tesybėje yra 
galybė, o ne galybėje teisybė ir kad santy
kiuose tarp tautų privalo vyrauti teisė ir 
teisybė, o ne jėga ir smurtas. Lordas Beve
ridge, kurio vardas yra taip gerai žinomas 
šioje šalyje ir toli už jos ribų, yra pasakęs:

„Kol mes nepadarysime pasaulio saugiu 
mažoms tautoms, tol pasaulis nebus saugus 
ir jokiai tautai. Iš to seka ir bendra taisyklė 
visiems: lygus įstatymas visoms tautoms“.

Už tai šiandien kovoja Vakarų laisvas 
pasaulis su Rytų komunistiškos vergijos pa
sauliu. Už tai kovojame ir mes, Pabaltijo 
valstybės ir tautos.

Si kova gali būti ir ilga, ir sunki. Vienas 
britų valstybės vyras yra pasakęs: — Tau
tos, kurios pasiduoda sunkumams be pasi
priešinimo, turi pralaimėti, ir jos yra vertes 
praŽJ.ies. Kita vertus, tautos, kurios vyriš- 
kai ^utinka akis-akin sunkumus, visomis 
piję^omis stengiasi juos nugalėti, galų-ga- 
le laimės, — ir jos bus tas pergalės vertos".

Mes turime atsiminti šiuos žodžius. Mes 
nepasiduosime jokiems sunkumams. Mes 
ginkime savo tėvynių teisę būti laisvomis. 
Šia proga, kai Jūs, lietuviai ir mes estai esa
me £ia šiandien susirinkę drauge paminėti 
savp kraštų nepriklausomybės trisdešimts 
šeštąsias sukaktuves, aš norėčiau palinkėti 
mums visiems tvirtumo ir ištvermės kovoje 
— mūsų visų bendroje kovoje — kol ateis 
diena, kuomet lietuviai, latviai ir estai — vi
si mes galėsime švęsti savo Tautos Šventes 
laisvuose kraštuose.

Dabar, mes estai, — Jūsų nepriklauso
mybės šventės proga — sveikiname Jus 
širdingu šūkiu: „Lai gyvuoja Lietuva!".

(nukelta i psl. 4.)

ŽINIOS APIE KALINAMUS 
DVASININKUS

Gautosiomis iš patikimų šaltinių žinio
mis, stovykloje 244-11 prie Solikampsko, j 
šiaurę nuo Molotovo, Urale, yra laikomas 
Juozas Rasmantas, vienos parapijos prie

bent šva-*čia savo

Kauno klebonas. Jis nuteistas 10 metų pri
verčiamų darbų už „antisovietinį nusistaty
mą“. Ši stovykla laikoma trick geresne už 
kitas darbo stovyklas, nes joje yra 
riau ir šiokia tokia tvarka. Tarp 400 vyrų 
didžiausią grupę sudaro ukrainiečiai, o kri
minalinių nusikaltėlių yra palyginti nedaug. 
Jis buvo nuteistas 1950 m. ir gali susiraši
nėti su savo artimaisiais. Tačiau dėl silpnos 
širdies negali nuolatos vaikščioti į darbą ir 
atlikti reikalaujamą išdirbio normą. Ten 
laikomas ir Vilniaus srities dvasininkas Sta
nislovas Krištonaitis. Jis buvo suimtas apie 
1950 m. ir už „antisovietinį nusistatymą" 
nuteistas taip pat 10-čiai metų priverčiamų
jų darbų. Dirba plytinėje, sveikatos padė.is 
kiek geresnė. Šioje stovykloje suimtieji už 
savo išdarbio normas kartais gali gauti iki 
150 rublių per mėnesį pinigais ir stovyklos 
krautuvėje nusipirkti tomis pačiomis kaino
mis, kaip civiliniai gyventojai, būtiniausių 
reikmenų. Be jų. ten pat yra lenkas kuni
gas St. Pitusko ir iš Pakaunės mokytojas 
Mackevičius. 50 m. senumo, kuris buvo 
taip pat nuteistas 10-čiai metų priverčiamų 
darbų. 1951 m. kriminaliniai rusų kaliniai 
užpuolė perkeliamą iš vienos stovyklos į 
kitą vieną lietuvį kunigą ir, jį apiplėšę, už
mušė. Tačiau jo pavardės grįžusieji neatsi
mena. Centrinėje Moršovos ligoninėje prie 
Solikamsko 1953 m. vasarą gulėjo ir lietu
vis Jėzuitų tėvas B., apie 50 metų amžiaus. 
Mordonioj vienas grįžusis išbuvo metus lai
ko kartu su kun. Mockum iš Kauno.

LIUDININKAS
(Tęsinys iš pereito numerio!

Mūsų tautietis V. Letaitis Vilniaus kalė
jime patyrė ir apie kitus ten laikytus lietu
vius. Ten buvo uždarytas kun. Rimkevičius, 
buv. Veiverių klebonas, o vėliau kunigų se
minarijos Vilniuje lektorius, buv. Krašto 
Apsaugos Ministerijos referentas P. Vaitie
kūnas, stud- Žukaitis, Vaitkus ir visa eilė 
kitų. Kai kurie iš jų buvo labai žiauriai su
mušti, kitiems buvo sudaužyti ausų būgne
liai. Lukiškio kalėjime sargai savo tarpe 
kalbėjo lietuviškai, bet jie suimtiesiems bu
vo labai žiaurūs. Bokštelyje matė unifor
muotas ir pistoletais ginkluotas jaunas mer
gaites, kurios, užkalbintos lietuviškai, bet
gi nieko neatsakė, nors kai kurie iš suimtų
jų tarp jų surasdavo ir- pažįstamų.

Kalėjime iš kitų kaliniu taip pat Šį tą su
žinojo ir apie lietuvių partizanų veiklą. Par
tizanų veikla ypač stipriai reiškėsi 194€— 
1948 m. Rusai net poros diviz'jų dydžio jė
gomis stengdavosi juos sunaikinti. Į pagal
bą net patelkę šarvuočius. Daug jų miškuo
se buvo sunaikinta, daug dėl to įtariamųjų 
išveža į Sibirą. Partizanai buvo labai gerai 
organizuoti ir labai gerai gnkluoti.

Kitų tautybių suimtieji kaliniai pasakojo, 
kad 1948 m. partizanai buvo įsiveržę į Uk
mergės kalėjimą ir. nuginklavę sargybas, iš 
jo paleido visus suimtuosius.

1947-48 m. buvo labai dideli masiniai trė
mimai. Tada lietuvių daugumas atsidūrė 
Krasnojarsko krašte. Ten jų laukė didelis 
vargas — apie 90 proc. visų ištremtųjų ten
ka laikyti jau žuvusiais. Ten ir vėliau kitose 
stovyklose, taip pat kalėjimuose paaiškėjo, 
koks likimas ištiko tuos, kurie, paklausę 
bolševikinės propagandos ir neatsakingų 
žmonių pasakojimų, pasiryžo „savo noru 
vyku’ namo". Apie 300 lietuvių, iš amerikie
čių ne'aisvės pasukę j „plačiąją tėvynę“, bu
vo išsyk pasiųsti į akmens anglių ar kito
kias kasyklas Ukrainoje erba kitur, jei jau 
ne tiesiog į Sibirą. Apie tiek pat pateko ir 
iš Norvegijos. Daugumas, šių ęklin’ų karei
vių. bent 90 proc., nelaisvėje arba rusų P- 
t rėmime iau bus mirę. Da ig be'aisvių susir
go vidurių ligomis, nes • mitin’is tekdavę 
įvairiomis atmatomis. BefMsvhn -kalbėjo rit- 
vo tarpe, kad Maločnicoje išbadėję žydai 
išpjaudavo iš savo mirusiu draugu blauzdų 
mėsos, kurią paskum sau virdavosi.... To
kios žiaurios buvo suimtiesiems' są'ygos.

RAŠYTOJO K. BORUTOS TEISMAS...
Vilniaus kalėjime lietuviams tam tikroje 

vietoje teko užeiti ir pėdsakus, kaip rašyto
jas K. Boruta arba kažkąs jo .vardu keikęs 
Cvirką. Suimtieji papasakojo, kad Boruta, 
kurio dabar tremty plaunami raštai, buvo 
1948 m. nuteistas 10 metų. Teismo salėje 
Boruta laikęsis vyriškai ir pareiškęs, kad jis 
negalįs apgaudinėti nei pats savęs, nei savo 
tautiečių. Jis negalįs eiti kartu su bolševi
kais, nes visa, kas jų daroma, yra neteisybė, 
ypač kai kalbama apie laisvę ir gerą gyve
nimą. Boruta prašęs bolševikinį teismą, kad 
jam leistų išsišnekėti. Tc:smas leidęs. Teis
mo posėdy dalyvavo daug visuomenės vei
kėjų, augšlų partijos ir bolševikinio gyve
nimo pareigūnų, o ypač daug atsilankė stu
dentų. Pusę valandos Borutai pakalbėjus, c 
ypač palietus aktualiausias problemas i* 
kultūrinto gyvenimo, kaip rusai apgaudinė-
ja žmones, sargybiniai teisme jam trenkę į 
veidą,, ir teisėjas įsakė jį išvesti. Nuo to lai
ko šios rūšies bylu atviromis durimis jau 
nebuvo....

S VEIKDAMAS... IS LONDONO
Kas atsitinka, kai brolis iš svetur pasiun- 

namiškiams pasveikinimą.' gerai 
atvaizduoja šis atsitikimas. Nepaisydamas 
spaudos įspėjimų ir žinančių raginimo, vie
nas Londone gyvenąs lietuvis parašė sveiki
nimą savo broliui į okup. Lietuvą ir-papra
šė. kad taip pat pasveikintų buv. Kretingos 
pašto viršininką. Abu buvo už tai areštuo
ti ir vėliau nubausti po 25 metus Į Sibirą. 
Taip tas. rodos, toks nekaltas ir visame lais-
vajame pasaulyje suprantamas žestas faktiš
kai broliui ir pažįstamiems išrašė biletą į 
Sibirą bolševikinėj sistemoj.... Buv. Kre
tingos viršininkas buvo jau anksčiau areš
tuotas ir už „pataikymą ryšio su fašistine 
valstybe“ nubaustas ištrėmimu 5 metams i 
Sibirą, iš kur po 6 metu vėl grižo. Grįžti 
pasitaiko betgi tik vienam kitam, šiaip nor
maliai, jei kas Sibire dar išlieka gyvas po 
skirtojo „termino" tai toks paprastai ten ir 
apgyvendinamas ligi gyvos galvos arba 
bent ilgesniam laikui. Panašus nubaudimas 
taip pat pritaikomas gaunantiems laiškus ir 
iš JAV arba kitų valstybių.

MASKVOJE RUSAI PRAŠO RUNKELIU...
Už 1000 km. nuo Maskvos. Kelionė iš 

Rygos į Maločnicą darbo stovyklą truko 
net 23 dienas. Ji buvo labai sunki, ir pake
liui du belaisviai mirė. Belaisviams skirtąjį 
maistą rusai sargybiniai pakeliui pasigro
bė ir paskum pardavė. Kiti išliko gyvi tik 

dėl to, kad pakeliui belaisviams pavyko iš 
gretimo prekinio traukinio „nusikniaukli“ 
10 maišų runkelių, kuriais visą laiką ir mi
to. Prie jų vagono Maskvoje ateidavo rusai 
pavargėliai, prašydami nors kriaukšlelio 
duonos. Bet kai šie atsakė, kad ir patys duo
nos neturi, tai seneliai, atsiklaupę, maldau
ti, maldavo, kad nors kuo kitu jų pasigai
lėtų, nes jie jau trys dienos nėra nieko tu
rėję burnoje. Juos belaisviai „pavaišino“ 
tais pačiais cukriniais runkeliais.

Maločnicos stovykloje belaisviai gavo gy
venti tam tikrose rusiškose „zemliankose“. 
Tokių stovyklų ten buvo apie 100. Jose dau
giausia gyveno japonai belaisviai. Dirbti 
teko prie miško kirtimo. Reikėjo žygiuoti j 
mišką apie 10 km. ir traukti roges su rąs
tais. | darbą išvykdavo iš ryto apie 9 vai. 
su rogėmis, pilnomis malkų. Daug belaisvių 
netrukus mirė nuo nežmoniškų darbo są
lygų, kiti nuo silpno maisto, Šalčio ir pavar
gimo- Maisto gaudavo visados sušalusių 
bulvių, kopūstų bei burokų sriubos ir 500 
gr. duonos j dieną. Nuo bado daugelio be
laisvių buvo ištinę kojos ir veidai.

46 TAUTYBIŲ STOVYKLOSE...
Charkove reikėjo dirbti stovyklose, su

darytose iš 46 tautybių žmonių. Ten teko 
taip pat pamatyti kap. šipailą, kuris papa
sakojo, kad ten esą ir daugiau lietuvių, tarp 
jų Įeit. Galvanauskas iš Šiaulių, buv, staty
bos technikas, Įeit. Lapasinskas ir kt Fab
rike „Serp i Molot“ teko dirbti su daugybe 
kitų. Tris mėnesius neturėjo vandens nusi
prausti. Maistas būdavo visados šaltas, ir 
iš viso darbo sąlygos buvo labai blogos. To
dėl daugumas belaisvių, neišlaikę viso to 
sunkumo, ten ir mirė. Ligoninėje j dieną 
mirdavo po 50-60 žmonių — ir tai daugiau
sia iš bado. Kai vokietis gydytojas atrapor
tuodavo rusui gydytojui, kad „šiandien mi
rė 40 ligonių", tai rusas atkirsdavo: „ko
dėl taip mažai?“.... Tame pačiame fabri
ke, be karo belaisvių, tais laikais diębo dau
giausia ukrainietis mergaitės, kokių 16-18 
metų. Jos. kaip ir iš viso rusės moterys, bu
vo labai skurdžiai apsitaisiusios, daugelio 
kojos ir veidai buvo pilni vandens — ištino 
nuo bado. Iš jų karo belaisviai patyrė, kad 
rusai po Antrojo pasaulinio karo taip badu 
išmarino kelis milionus ukrainiečių, atker
šydami jiems už tai, kam karo metu ukrai
niečiai susidėję su vokiečiais.... Kolcho
zuose žmonės mirę kaip musės, gatvėse gu
lėję lavonai, ir nebuvę kam juos laido!.

,.PAS MUS PRIEVARTOS NĖRA...“
Dirbti reikėdavo po 12 valandų į dieną. 

Gulti poilsio galėdavo tik apie 10 valandą, 
be to, ir naktimis dažnai būdavo kratos. 
Tad praktiškai į parą tekdavo miegoti ne 

'daugiau kaip po 3-5 valandas. Šitokia siste
ma, matyti, buvo specialiai sugalvota žmo
nėms naikinti. Jos neišlaikęs taip žuvo ir iš 
Griškabūdžio valsčiaus kilęs kap. Jonas Si- 
paila, šakietis. Gyvenimą dar pasunkindavo 
tardymai. Bolševikai apie viską klausydavo, 
o net ir dabar ypač daug tebeklausia apie 
pogrindį Lietuvoje. Kas nenori prisipažinti 
o reikalaujamas, tas visokiais būdais kanki
namas, daužomas, kišams į karcerius etc. 
O jei kas prieš tokį nežmonišką tardymą 
užprotestuoja, tai MVD prokuroras atker
ta: „Pas mus prievartos nėra“..... Kas už- 
rašyta — tai ir teisybė.... Charkovo kalė
jime mūsų tautiečiui taip pat teko sueiti tris 
ispanų karininkus, tai — Paktus, Castlius, 
Rodrigo. Ir jie, kaip ir daugumas vokiečių^ 
nubaudžiami mirties bausme, kuri paskiau 
pakeičiama 25 ar-30 metų....

BRITAI DIDINA APSIGINKLAVIMUI 
BIUDŽETĄ

Admiraliteto lordas Thomas, aiškinda
mas D. Britanijos karo laivyno biudžetą, 
pareiškė, kad vienas svarbiausių klausimų, 
į kurį kreipiamas dėmesys — pasiruošti gy
nybai prieš povandeninių laivų puolimus, 
oro puolimus ir minas. Tam tikslui ateinan
tiems metams paskirtos didesnės sumos ka-
ro laivynui. 1954-1955 metų karo laivyno 
biudžetas sieksiąs 403 milionus svarų, t. y., 
23 milionais svarų daugiau, negu 1953 m.

*****
Londonas. Scotland Yardo sekliai suse

kė gaują pinigų klastotojų, kurie buvo su
planavę netikrus svarus atgabenti Anglijon. 
Susekta, kad toji pat gauja turi pasigaminu
si netikrų dolerių, kurie bandomi paskleis
ti šiame krašte. Pėdsakai vedą, kad netik
rų pinigų spaustuvė yra įrengta kontinente. 
Policija susekusi, kad netikruosius šimto 
dolerių banknotus Londone platinusi gra
žios išvaiždos šviesiaplaukė moteris, kurios 
dabar jieško Scotland Yardas.

METINIS AKCININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Namų Akc. B-vės akcininkų su
važiavimas įvyko pereitą šeštadienį, vasario 
20 d. Platų tuo reikalu pranešimą spausdin
sime ateinančios savaitės numeryje.

AMERIKOS AMBASADORIUS 
SVEIKINO MIN. B. BALUTI

Teko patirti, kad Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės — Vasario 16 proga, Lietu
vei Ministerį Londone, tarp daugelio kitų, 
sveikino Amerikos Ambasadorius Didžio
joje Britanijoje Winthrop Aldrich, perduo
damas Amerikos tautos linkėjimus.

Vatikanas. Popiežiaus sveikata vis dar 
nėra pakankamai pagerėjusi. Didžiąją die
noj dalį Popiežius praleidžia lovoje, nuola- 
tirtčje gydytojų priežiūroje, šiuo metu Po
piežiaus sveikata vėl pablogėjusi.

* * * * *
ffatingtonas. Senatorius Herbert Le

man pareiškė, kad pagal naująjį JAV įs
tatomą. liečiantį papildomą 209.000 naujų 
imigrantų įsileidimą į Ameriką, kol kas 
įvažiavo tik 4 asmenys. Spaudos atstovams 
senatorius Lehman tvirtinęs, kad kai ku
rios įstaigos specialiai sabotuojančios imi- 
graciją į JAV-bes.

• * * * *
Paryžius. Du prancūzų laivyno karinin

kai — Houot ir Willm prieš kurį laiką At
lanto vandenyne nusileido 4.050 metrų gy
lio, sumušdami prof. Piccardo pereitais me
tais pasiektą gylį. Dabar* tie. patys prancū
zai ketina bandyti pasinerti II kilometrų 
gilumom

' * * * * *
Londonas. Berlyno konferencijai nepa

vykus, britų darbiečių partijoje, turint gal
voje būtinybę nustatyti politinius santykius 
su vokiečiais ir Europos gynybos plano ra
tifikavimą, kilo dar didesnių nuomonių 
skirtumų tarp bevanistų ir dešiniojo socia
listų sparno grupių.

*****
. UaSingdonas, JAV senatorius Chavez, 

grįžęs iš kelisonės po Ispaniją pareiškė, kad 
Amerika pradeda statyti Ispanijoje visą ei
lę karinių bazių, sutvirtinimų ir naujų plen
tų-

*****
Kainu. Egipto oficialūs šaltiniai skelbia, 

kad tarp Egipto ir Sovietų Sąjungos pasira
šyta prekybos sutartis, pagal kurią Sovietų 
S* ir Rumunija pristatysiančiai 350.000 
tonų naftos, o Egiptas atitinkamą kieki par
duos sovietams medvilnės, darydamas 16 
procentų nuolaidos, negu ši prekė parduo
dama pasaulinėje rinkoje.

*****
Pekinas. Jau ilgesnis laikas, kai raudono

sios Kinijos diktatorius Mao Tse Tung, ne- 
bedalyvauja viešuose komunistų pasirody
muose, nei iškilmėse. Kinų komunistų spau
da skelbia, kad jis vis dar „atostogauja“. 
Manoma, kad jis yra sunkiai susirgęs.

ADENAUERIS RAMINA
RYTINĖS VOKIETIJOS GYVENTOJUS

Kancleris Adenaueris, atvykęs į Berlyną, 
kalbėjo per radiją j rytų Vokietijos gyven
tojus. kviesdamas juos nenusiminti ir nepa
lūžti dėl nepavykusios Berlyne keturių vals
tybių užsienio reikalų ministerių konferen
cijos kurios metu kai kas tikėjosi rytinės Vo 
kietijos išlaisvinimo.

Iš rytinės Vokietijos ateinančios žinios 
skelbia, kad ten pasilikusių 18 milionų vo
kiečių nuotaika kritusi ir jie nebetiki Vaka
rų valstybų pagalba.

PROTESTUOJA DEL 
VILNIAUS PRISKYRIMO

LENKAMS
Plačiai žinomos „Skotų Lygos už Euro

pos laisvę“ pirmininkas John Stewart bri
tų laikraščio „The Universe“ redakcijai pa
siuntė laišką, kodėl jie arkivyskupus Slipyi 
ir Reinį, kalinamus bolševikų, vadina lenkų 
arkivyskupais. Ta proga Skotų Lygos pir
mininkas pabrėžia, kad pirmasis yra ukrai
niečių arkivyskupas, o M. Reinys — lietu
vis. Toliau Mr. J. Stewart pažymi, kad Vil-
niaus okupacija, įvykdyta lenkų, niekados 
nebuvo pripažinta. Vilnius yra senoji Lie
tuvos sostinė, iš kurios buvo įvykdyta daug 
garsių žygių. Lietuvos ir Lenkijos atstovų 
pasirašytąja sutartimi Vilnius buvo pripa
žintas Lietuvai. Tačiau, nespėjus dar nu
džiūti po sutarties tekstu parašams, lenkų 
daliniai, vadovauj. Želigovskio, paskelbė 
miestą ir sritį „Centrine Lietuvos respubli
ka“. Vakarų sąjungininkai lenkams įsakė 
iš Vilniaus pasitraukti, bet jie to įsakymo 
neklausė, ir tai buvo pirmas smūgis Tautų 
Sąjungas autoritetui. Vėliau, kai viskas ap
rimo, ši „respublika“ pasiprašė priimama į 
Lenkijos valstybę, ir tą jų prašymą dėkin
gai patenkino Pilsudskis, kuris, kaip žymiai 
vėliau pats prisipažino, suorganizavęs tą 
smurto aktą pats. Taigi, Vilniaus okupavi-' 
mas ir aneksija buvo įvykdytas tokiu pat 
metodu, kuriuo taip dažnai pasinaudoja 
Maskva, pabrėžia Mr. Stewart, protestuo
damas prieš tiesos kraipymą.
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REIKALU
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES

PAVARDŽIŲ ATLIETUVINlMo

REIKALU

Jau kartą minėtas tas reikalas ir dėl. jo 
tylėtume, jei nebūtų ir čia graudžių atsitiki 
mų, kai, sakysim, lietuvis, prašydamasis 
anglų pilietybės, savo pavardę pasikeičia 
taip, kad ir tiktas tėvas nebepažintų. Todėl 
čia norime dar duoti keletą ištraukų iš kal
bininko L. Dambriūno straipsAio, išspaus
dinto „Darbininke" (1954. J. 22, Nr. 6). 
Ten jis rašo, kokiomis galūnėmis pavardės 
yra suslavintos (-auskas, -anskis, -inskas, 
inskis, -čekas, ickis, -olskis, -avičius, -evi- 
čius ir kt.), ir duoda pavardžių pavyzdžių, 
o taip pat sako, kad nešioti tokias pavardes 
yra tas pats, kas ir dėvėti lenkišką unifor
mą. „Gynimasis, kad nė pavardė svarbu, 
o dvasia, nusistatymas, nėra pateisinamas, 
nes lietuviškos pavardės išsižadėjimas yra 
pirmas žingsnis j nutautimą. Po pavardės 
atsisakymo seka savo kalbos praradimas, 

\o vėliau ir tautybės netekimas."
L. Dambriūnas nurodo, kad . susipratę 

lietuviai jau Lietuvoje buvo davę gražų pa- 
pavyzdj, kaip reikia sugadintas pavardes 
pataisyti (iš Nagevičiaus-Nagius, iš Na- 
grodskio-Nauragis, iš Olševskio-Olis ir t.i,‘). 
Taip pat jis jspėja, kad iš lenkiškumo ne
pateisinama būtų peršokti į, vokiškumą, 
prancūziškumą ar angliškumą, nes mūsų 
protėviai ne savo valia suslavino pavardes.

Išvadai jis siūlo:
„.„reikia pažymėti Štai -kas: 1) pavardes 

reikia atlietuvinti, L y- Banevičius pakeisti*- 
nas j Banį, Banaiti, Banėną, Banionį, Ba- 
niūną ir pan. arba galima pasirinkti ir vi
sai naują pavardę; 2) trumpinant jokiu bū
du neatmesti lietuviškos galūnės, t. y. ne
galima Strikulis, Kviecinskas, Mąckęvičius. 
trumpinti i Striko!, Gwinn, Mackevich-ir 
pari; 3) rašyti tik lietuviška rašyba, pvz. 
Šimkus, bet ne SHimkus,“ Ir pagaliau: „jei 
gaunant pilietybės dokumentus koks Val
dininkas patartų pavardę „suamerikonintj“, 
tai reikia jam priminti, kad Eisenhowerio 
pavardė nėra angliška, bet vokiška, ir ta
riama taip, kaip vokiečiai taria. Todėl jęi 
Amerikos prezidentas neišsižadėjo savo vo
kiškos pavardės, tai kodėl lietuvis turėtų 
išsižadėti savosios lietuviškos pavardės?"

JL.I
NESUSIPRATIMAS

Vokietijos Krašto Valdyba savo melu 
surado ir užpirko. Vasario 16 d. vardo^įim?. 
nažijai namus. Buvo kreiptasi į liėfu$iis 
aukų. Tuomet kai kas laikraščiuose bandė 
įrodyti, kad namai nereikalingi, o jei raika 
lingi, tai jiems pirkti aukos turėtų būti įmo
kamos per Balfą. Reikalas greit susitvar
kė, ir kas norėjo, galėjo siųsti per Balfįį p 
kas norėjo — tiesiai. Siųsti per Balfą būta 
ir tam tikrų pliusų.

Tik jau kelios savaitės, kai stambesnieji 
lietuvių laikraščiai piktai kedena Balfo at
sisakymą priiminėti ir persiųsdinėti lietu
vių suaukotus gimnazijai pirkti pinigus. 
Balfo atstovai važinėjo į Vokietiją, apžiū
rinėjo namus, tyrinėjo visą reikalą ir paga
liau nutarė užšaldyti pinigus ir daugiau ne- 
bepriminėti.

Spaudoje dėl to kilo triukšmas. Baifas 
teisinosi ir nurodė savo motyvus: namai 
neverti ir t.t. Balfo kaltinimai kaip tik rim
čiausiose vietose nepasitvirtino, o lietuvis? 
koji visuomenė kaip tik savo simpatijas rp- 
dė gimnazijai ir jos tiesioginiam rūpintojui 
— Vokietijos Krašto Valdybai. Aukos plau 
kia kitais keliais. if-

„Dirva" (1954. L 28 Nr. 4) rašo, kiek ne

čių. Ji tvirtino, kad namai yra dviejų aukš
tų, o pasirodė, kad tai netiesa, nes namai 
turi tris aukštus. Panašiai yra ir su kitais 
dalykais, kurie komisijos nušviesti netei
singai.“ ’

„Įdomu, kas dabar bus — Baifas ieškos 
naujų motyvų savo nusistatymui pagrįsti, 
ar atšauks patvarkymą aukų nepriimti ir 
praneš, kad visuomenė aukas gimnazijos 
namų reikalams siųstų per Balfą? Žinoma, 
čia daug pareis nuo to, ką pasakys direk
toriai: Jei jie tylės, tai pądrąsina Balfo ad
ministraciją toliau laisvai tvarkyti Balfo rei 
kalus taip, kaip jos, bet ne visuomenės in
teresai reikalauja", — spėliodamas ir dary- 
damasis išvadas baigia laikraštis.

GERAI, KAD PLANUOJAMA

Kita labiau išsiskirianti tema — tai busi
mosios Lietuvos atstatymas ir atkūrimas ir 
jau šiandien ruošimasis tam ir planų suda- 
rinėjimas. A. Musteikis šiuo klausimu pla
tokai polemizuoja „Dirvoje" su tuo pat 
klausimu rašiusiu V. Bartkum. Jis gina pla 
nuotojus, tvirtindamas, kad visos šia atlik
tos studijos ir planai bus labai naudingi.

„Tėviškės Žiburiuose“ (1954. I. 21 Nr.3) 
šiuo klausimu (straipsnyje „Neužmirškime 
svarbiausio“) rašo Mečys Musteikis. Nuro
dęs, kad mes čia pamažu virstame turto ver 
gaiš, skęstame kasdienos rūpesčiuose, jis 
prisimena vieną prof. Maceinos paskaitą, 
kurioje buvo nerodyti du tremtinio likimo 
pavyzdžiai: graiko Odisėjo, kuris per pavo 
jus ir vargus grįžo pats namo, ir žydo Ab
raomo, kuris visą gyvenimą ruošėsi grįžti, 
bet jo vaikučių vaikaičiai teįveikė grįžti tik 
po 500 metų. Gal ir mes patys grįšime, 
kaip Odisėjas, ir mes tokio grįžimo norėtu
me. O gal. mūsų likimas bus panašus į Ab
raomo? Bet, kaip sako straipsnio autorius, 
net ir tuo bloguoju atveju mes turime ruoš
tis ir tikėtis grįžti ir pirmiausia daugiau dė
mesio kreipti jaunimui, saugoti jj nuo nu- 
tautimo, perteikti jam tėvynės meilę, sau
goti, nuo moralinio purvo ir ydų, nes jau
nimas turi išlikti stiprus kūnu ir dvasia, 
nes jam teks tie uždaviniai, kuriu dabarti
nė karta nepajėgs nudirbti, jei mus ištiktų 
Abraomo likimas. Dėl ruošimos! M. Mus
teikis rašo:

„Džiugu, kad yra žmonių, kurie rašo 
spaudoje Lietuvon grįžimo temomis ir jau 
dabar planuoja, kaip reiktų atstatyti su
griautą Lietuvą. Su pasigėrėjimu teko ska:- 
tyti neseniai „T. Ž." inž. Vizgirdos straips
nius apie petroleumąi „Europos Lietuvyje“ 
Matulionio ir Augustaičio, o prieš kurį lai- 
dėl Lietuvos atkūrimo. Ruoštis grįžimui rei 
ką žurnale „Lietuva“ Rastenio svarstymus 
kia visose srityse. Dėl Lietuvos atstatymo 
turi dažniau pasisakyti įvairiausių sričių 
specialistai, kad tokiu būdu jau dabar žino
tų ir pilkasis žmogus ir jaunimas, kaip kraš 
tas išrodys išlaisvintas, ko jam truks ir ko
kius darbus reikės nudirbti, kad vėl gyve
nimas sunormalėtų. Studijuojantis jauni
mas jau dabar turėtų studijuoti tokias sri
tis; kurios, atėjus laikui, savam kraštui bus 
reikalingiausios“.

LIETUVIŠKOS SIELOS

IŠPARDAVIMAS

Šitokio vardo straipsnvie („Darbininkas“ 
1954. I. 29 Nr. 8) prof. J. Grinius kelia 
mūsiškio išsipardavinėjimo problemas, kiek 
ios liečia vaikus ir jaunimą. Jis nurodo, 
kad už truoini aukso tėvai dirba fabrikuo
se, norėdami vaikams užtikrinti ateitį, o

SĄJUNGOS PAREIŠKIMAS VASARIO
16 GIMNAZIJOS NAMŲ REIKALU

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
valdyba 1954 m. vasario 3 d. posėdyje, da
lyvaujant pirmininkui adv. Antanui La
pinskui, vicepirmininkams dr. Steponui 
Biežiui ir dr. Juozui Bartkui, sekretoriui 
Petrui Linkui ir iždininkui Teodorui Blin. 
strubui, susipažino su P. L. B. Vokietijos 
Krašto Valdybos Vasario 16 d. gimnazijai 
patalpų pirkimo reikalais ir vienu balsu 
nutarė:
1. pasveikinti minėtą Krašto Valdybą už
pastangas sudaryti lietuviškai tremties 
gimnazijai geresnes ir pastovesnes darbo 
sąlygas, *
2. paraginti A. L. T. Sąjungos skyrius ir 
atskirus Sąjungos narius gausiai aukoti 
gimnazijos patalpų reikalams,
3. paskirti iš A. L. T. Sąjungos iždo tam 
reikalui 500 dolerių ir juos Vasario 16 d. 
šventės proga išsiųsti PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai, ir
4. kviesti visą lietuvišką visuomenę tam 
pačiam reikalui aukoti.

qtxttxawsxaxr.

pagristi buvo Balfo komisijos pranešimą): 
' „Pavyzdžiui, komisija neteisingai prane? 
šė net pirktų gimnazijai namų aukštų skap

tuos vaikus auklėja gatvė. Tėvai erižta pa
vargę. todėl ne tik patys nebepajėgia pa
bendrauti nei su knyga, nei su laikraščiu.

bet ir vaikais pasidomėti ir pasirūpinti. O 
vaikai tolsta nuo tėvų.

„Jaukioj šeimos aplinkoj jauni vaikai j 
gyvenimą ir į tėvynę'žiūri tėvų akimis, ypač 
motinos. Bet, kai motinos ramių ir mylin
čių akių jie nebemato, kas jiems' perduos 
lietuvišką žvilgsnį į gyvenimą, kaip jie pa
jus tolybėse pasilikusią tėvynę? Tada jie 
savaime ieškosi svetimo žvilgsnio ir instruk 
torių gatvėj. Kai šitaip apleisti vaikai už
augs, motina skausmingai nustebs. Sunkiai 
dirbus užtikrinti ateičiai, ji išvys su skaus
mu, kad ją pardavė, nes anksčiau pamažu 
savo vaikus jau buvo pardavusi gatvei. Kas 
tada liks iš tos užtikrintos senatvės, jei vai
kai motinos ir tėvo nebemylės ir nebegerbs, 
b juo labiau lietuviškai nebekalbės? Ko 
verta bus ta šalta ir vieninga senatvė“? — 
klausia autorius ir atsako: „Geriau jau 
prasčiau apsirengti ir mažiau patogumų 
turėti, bet vaikų neprarasti. Geriau jau sa
vo vaikais sielotis, jiems patrauklių pavyz
džių duodant, negu ateitimi — jos visų 
pokštų vis tiek neįspėsi, visų skylių iš anks
to neužkiši. Geriaii tėvų ir vaikų, brolių ir 
seserų meilė, negu stambi einamoji sąskai
ta taupymo kasoj.' Tegu jaukaus lietuviško 
židinio subrandinta kultūra bus vaikams 
palikimu, o turtą jie patys užsidirbs“.

To straipsnio paskutiniajame skyriuje 
prof. J. Grinius kąlba apie mišrias šeimas, 
kai lietuviukA užaugęs pradeda žvalgytis į 
merginas, o merginos — į jaunikaičius. 
Tuomet iškyląs pavojus parsiduoti svetim
taučio gūžtai, šį burtą jau už trupinį meilės, 
tik jau tokių susimaišiusiųjų vaikai nekal
bės lietuviškai ir Lietuva nebebus jų tėvy
nė. Jis čia dar prideda, kaip mūsų viešai 
šiais atvejais elgiamasi ir ar tai tikslinga:

„Žinias apie sužadėtuves ir vestuves skai 
tant, dažnai kyla klausimas: kuriems ga
lams lietuviški laikraščiai, skelbia, kad šis 
lietuviškas vieversėlis suka lizdą su Gerve 
ar Pintarda ar lietuviška Voluneė pereina i 
kalakuto ar povo .gūžtą? Kartais tų mišrių 
porų jie net atvaizdus įsideda. Kam visa 
tai? Ar blogam pavyzdžiui pakišti, kad ki
tiems lietuvių vyturiams, lakštutėms ir vo- 

'lungėms mišrūs Uždai taptų meilesni, ar 
gervės ir kalakutus norėdami pritraukti 
prie lakštingalų?“

„Tik vienas tokių nelaimingų atvejų 
skelbimo būdas būtų priimtinas — aovesti 
žinią juodais rėmais. Prie jų juodo kryžiaus 
dėti nereikėtų — lietuvis ar lietuvė, kurie 
trunuti meilės save atiduoda svetimiesiems, 
nemiršta, kam asmens, bet miršta, kaip lie
tuviai — vieversėlio ar volungės mums ne
bėra. Tam liūdesiui išreikšti juodi rėmai vi
sai tinka. O jei patriotams redaktoriams

ŽMONIŲ MINIOS
Spalio 13 d. rytą didlis Lisabonos dien

raštis ,,O Ssculo" oaskelbė direktoriaus 
Avelino d'Almejda ironišką straipsnį apie 
Fatimos apreiškimus, tai esą ne kas ki
ta, kaip apgavystė ir religinis prietaras, 
nors kunigai nuo viso to laikąsi nuoša
liai.

Tačiau tokie sapaliojimai neturėjo jo
kios įtakos į žmones. Jau spalio 13 d. iš
vakarėse visi keliai, vedą į Fatimą, buvo 
pilni pėsčių ir važiuotų. Maldininkai kal
bėjo rožančių ir giedojo giesmes. Jie bu
vo pasirengę visą naktį laukti po atviru 
dangumi.

Atrodė, tarsi visi žmonės susimobiliza- 
vo ateiti ir išklausyti dangaus balso, pa
tvirtinto pažadėtu stebuklu.

Spalio 13 d. rytas nebuvo malonus, nes 
lauke buvo drėgna, miglota ir šalta. Ro
dos, pats dangus norėjo išmėginti maldi
ninkų tikėjimą ir pamaldumą. Tačiau blo
gas oras nesulaikė žmonių, kurie gausiais 
būriais rinkosi Cova da Irio. Tarp mldi- 
ninkų sukinėjosi didžiųjų laikraščių ko
respondentai ir fotografai.

VISI NEKANTRIAI LAUKIA
Lietus apsireiškimų vietą su visa ap

linka pavertė purvina didžiule aikšte. Vi
si — ir maldininkai, ir gausiai susirinkę 
ligoniai — drebėjo nuo šalčio. Prieš pat 
vidurdienį vienas stebėtojas suskaičiavo 
apie 70.000 minią. Dr. J. M. d'Almeida 
Garrete, Coimbra universiteto profeso
rius, tvirtina, kad žmonių buvo virš 
100.000

Staiga Liucija prabilo į minią:
— Jūs turite nuleisti lietsargius!
Žmonės pakluso Ir, lietui lyjant, kalbė

jo rožančių.
Tuo metu Liucija džiaugsmingai sušu

ko:
— štai, artėja šviesa!
Paskui, pakėlusi rankas, ji pridūrė:

— Žiūrėkit, Ji ateina! Ji artinasi! Ar 
jūs Ją matote?

— Mano vaike, gerai žiūrėk ir tik nesu- 
klysk! — atsiliepė jos motina, klūpėjusi 
šalia, susijaudinusi dėl galimų įvykių. 
Tačiau Liucija daugiau jos negirdėjo: ji 
buvo ekstazėje.

PASKUTINIS APSIREIŠKIMAS
Kai kurie žmonės apreiškimų medį pa

puošė gėlėmis ir pauosalais. Tarsi priim
dama šitą meilės ženklą, Madona atsisto
jo ant papuošalų. Lietus nustojo lijęs ir 
minia galėjo matyti šviesų debesį, kuris, 
tarsi kodylų dūmai, apgaubė mažuosius 
piemenėlius, pakilo apie 15 pėdų į viršų 
ir pranyko. Šitas fenomenas pasikartojo 
net tris kartus, tarsi nematomas kunigas 
būtų tris kartus pasmilkęs Apsireiškusią- 
ją.

Tuo metu Liucija, atsimindama Mado
nos pažadą pasakyti, kas Ji yra, paklausė:

— Ponia, kas Jūs esate ir ko norite iš 
manęs?

Madona jai atsakė:
Aš esu Rožančiaus Karalienė. Aš noriu, 

kad čia mano garbei būtų pastatyta kop
lyčia. Ir toliau kasdien kalbėkite rožan
čių.

Ji pridūrė, kad netrukus pasibaigs ka
ras ir kad neilgai trukus kareiviai grįš į 
namus. Nenorėdam pamiršti įvairių žmo
nių prašymų, Liucija Ją pertraukė:

— Aš turiu Jūsų prašyti daugybės ma
lonių.

Mergelė Marija atsakė, kad kai kurios 
malonės bus suteiktos, tačiau nevisos, ir 
tučtuojau pridūrė: ,

—Žmonės turi pakeisti savo gyvenimą 
Ir prašyti atleisti jų nuodėmes.

Pagaliau, žiūrėdama skausmingu žvilgs
nių, surimtėjusiu balsu pasakė:

— Žmonės neturi daugiau įžeidinėti 
Dievo, nes Jis yra jau perdaug jžeidinė-

PALEOLITO MENAS

baisu, kad nenatūralių lizdų mėcėiai neuž
sigautų, tai jau geriau jokio skelbimo apie 
mišrias poras nedėti.*“

Tu© vardu parašė Dr. Gimbutienė 1953 
m. „Aidų“ Nr. 10 p. 450 etc. .iliustruotą 
straipsni, duodama ten daug naudingų ži
nių, iškeldama naujų klausimų. Tik kai ku
rie jos teigimai sukelia abejones ir verčia 
pajieškoti keliamiems faktams naujo aiški
nimo.

Pietinėje Prancūzijoje, Niaux urve suras
ti gyvulių atvaizdai yra .ios keliami į tlrvo 
susidarymo spėjamąjį laikotarpi: 12-20.000 
metų atgal. Jeigu tas urvas žemės drebėji
mų metu nebuvo susiformavęs daug vėliau, 
tai tikrai prieš 20 ar 12 tūkstančių metų ne
buvo užklydęs ten menininkas, gyvulių at
vaizdų piešėjas. Jie ten padaryti ne burtų ir 
ne medžioklės tikslais. J ei'tikėti kai kurių 
aiškinimams, senovės žmonės prieš medžiok 
lę burdavo, ar jiems pasiseksią užmušti no
rimą gyvulį, smėlyje nubraižydami gyvulio 
atvaizdą ir iš tolo į atvaizdą šviesdami me
džioklės ginklus, jie'.is. Ir strėlės ir jietys 
žmogui daug vargo kaštuodavo, kol pasi
darydavo, ir būtų neprotinga daryti prie’a:- 
dą, kad jie jietis svaidydavo Į akmenyje 
pieštą gyvulį. Atrodo, tie vaizdai buvo da
romi visai kitais tikslais, negu esame pratę 
archeologų vaizduotę tiesa paskaityti.

Minėto urvo gyvulių atvaizdai yra piešti 
ne vieno žmogaus ir ne vienu laiku, naujus 
gyvulių atvaizdus piešiant ant buvusių at
vaizdų. Tai turėtų reikšti, kad naujas meni
ninkas pripažino pirmesni vaizdą beverčiu, 
ant jo jis tepa antrą vaizdą, o pastarąjį pa
keičia trečiasis. Nevisada nauji atvaizdai 
yra gražesni už buvusius. Nupieštos gyvulių 
atvaizduose strėlės simbolizuoja ne medžiok 
lę tikrąja prasme, bet kovą naujai atvyku
sių j tas apylinkes žmonių su ten buvusiais 
gyventojais, kurie savo genties s;mboliu bu
vo pasirinkę kurj gyvulį. Net mūsų Lietu
voje meška simbolizavo Žemaitiją, o tauras 
— Kauno miestą. Panašiai galėjo būti 
Niaux apylinkėse, nepaisant, ar piešiamieji

gyvuliai tada gyveno tose žemėse, ar jų vi
sai nebuvo. Simboliais eina ne vien realūs 
gyvuliai, bet ir pramanyti, niekur nesutin
kami, pabaisos.

Kol kas nėra žinoma, kuriuo metu atsi
rado Viduržemio jūra, staiga nugrimzdus ’ 
tarp Afrikos ir Europos esamiems žemių 
,-,tiltams“ ir dviems ar trims milžiniškiems 
ežerams susiliejus į vieną jūrą. Jei tikėti 
prof. Fleure Europos nebuvo iki pat 6- 
6.500 metų pr. Kristų, nes vanduo ir ledy
nai dengė didesnę Ispanijos dalį, visą Pran
cūziją, jimant ir Niaux urvą, siekė Alpių 
kalnus, didesnę Graikijos dalį, pusę Mažo
sios Azijos. Vidurinė Afrika su Sahara bu
vo pati geriausia žmonėms gyventi pasaulio 
vieta. Bet, pasikeitus klimatui, nugrimzdus 
Viduržemio tiltams, iškilus Europos žemy
nui, nuslinkus ledams ir suošus miškams, at 
sirado Europoje žmogus. Priėmus prof. H. 
J. Fleure teigimą pagrindu, kad Europoj 
pranyko ledynai ir sužaliavo miškai apie 
6.500 m. pr. Kristų, ir nuo to laiko atėmus 
kelis šimtus ar visą tūkstantį metų, kol žmo 
nės iš Afrikos pasiekė tuos Europos miš
kus ir kalnus, nieku būdu negalėsime teigti, 
kad Niaux urvo gyvulių paveikslai buvo 
daryti prieš 12 ar 20.000 metų.

Visai yra teisinga Dr. M. Gimbutienės 
pastaba, kad vadinamame „Magdaleninia- 
me cikle gyvulių tapyba pasiekė savo kul
minacinį tašką. Iš šito laikotarpio yra žino- 
mi šimtai piešinių, kurie savo tobulumu 
stebina modernųjį menininką." (1. c. p. 
454). Nenorėčiau teigti, kad nūdieniai me
nininkai neprilygtu akmens amžiaus piešė
jams, kad nepajėgtu duoti gražaus, tobulai 
atlikto gyvulio atvaizdo, ar kad jų menas 
grįžo į prieš Magdaleninius laikus, bet vi
sai galimas daiktas, kad po 400 ar 500 me
tų archeologai, suradę nūdienį meną, duos 
jam bent keliolika tūkstančių metų am
žiaus. K tin- K. A. 'Matulaitis

-........... SSfcn—.tfg

BR. DAUBARAS

MEDINĖ
Smulkutis sniegas biro nuo pat ankstyvo 

ryto, pridengdamas dar iš vakaro palikusią 
purviną žemę, gilias ratų pravėžasr pajuodiį 
sius ir gličius, seniai, šalnos pakąstus, že
mėn vėjo nublokštus, lapus. Balta sniego 
drebulė dengė žemę, medžius, stogus, tvor 
ras ir Kalėdų atostogoms grįžtančius Kė
dainių kultūrtechnikos mokyklos auklėti
nius. Drauge su pirmuoju tų metų krintan
čiu sniegu jie per kelias valandas palikė 
tarp medžių pasislėpusius senuosius mokyk
los rūmus, skubėdami Kalėdų šventėms pas 
artimuosius. Visuose mokyklos rūmuose 
neseniai buvęs klegesys, triukšmas ir pamo
koms šaukusio varpelio skambėjimas, iške
liavo drauge su atostogaujančiais. Klasėse, 
mokytojų kambariuose, raštinėje ir korido
riuose buvo [amu ir slegiančiai nuobodu.

Senas, nukarusiais ūsais mokyklos sargas, 
pirmąją atostogų dieną neskubėjo šluoti 
tuščių klasių, j kurias tik po 18 dienų turė
jo susirinkti busimieji kultūrtcchnikai. Tik 
popiečio metu, prisisėmč kibiran puraus 
sniego, pasiėmęs naują beržinę ilgu kotu 
šluotą, tingiai nukiūtino į pirmokų klasę. *

— Ar direktorius jau išvažiaVo? — iš
girdo nustebęs sargas,’ vos pravėręs klasės 
duris.

ŠIRDIS
— Jis jau seniai Panevėžyje! Bet ką pats 

čia dabar veiki? Kodėl pasilikai klasėje, kai 
visi išsilakstė? Ar per atostogas nori di
rektorių pavaduoti? Puolė sargas klausin 
ti pirmojo kurso auklėtinį, Algį Saulaitį, 
atsirėmusi prie gelsvų koklių krosnies.

— Važiuosiu ir aš. Norėjau tik, kai visi 
išvažinės, pamatyti direktorių...

— Pamatysi po atostogų. Direktorius ne
pabėgs, nepabėgs ir tavo reikalai, —bars
tydamas sniegą filozofavo sargas, nepaten
kintas Saulaičio sauvališku pasilikimu kla
sėje.

— Man reikėjo direktorių pamatyti prieš 
atostogas...

— Jei reikėjo, galėjai pamatyti, užuot be 
reikalo tūnojęs klasėje.

— Lauke šalta, tai ir tūnoju čia...
— O kam gi tas direktorius buvo pačiam 

reikalingas?
— Reikalingas ir tiek.. y
— Pinigų?
— Ne. Ne pinigų. Būčiau paprašęs, kad 

per atostogas leistų man pasilikti mokyklo
je.

— Mokykloje? Gyventi? — nustojo šla
vęs sargas ir klūstelėjo taip, lyg jis būtų ne
supratęs Saulaičio žodžių.

— Taip. Laikinai aš neturiu kur dingti.
— Juk pas seserį gyveni!
— Sesuo ne motina...
—■ Ar Vaičius nesutinka ilgiau tavęs lai

kyti?
— Jie patys neturi iš ko gyventi, — neat

sakė į sargo klausimą mokinys.
— Bet juk visi žino, kad mirdama tavo 

motina paliko dalį žentui, tavo mokslui ir 
išlaikymui.

—• Paliko, bet jie dabar neturi...
— Ar jau ir paties dalį pralakė? Ir tu 

manai, kad direktorius tau gali padėti, leis
damas gyventi klasėje? Nei direktorius, nei 
aš nieko tau negalės pagelbėti, jei tu pats 
nereikalausi iš sesers to, kas pačiam moti
nos palikta. Eik namo ir pasakyk, kad gy
veni ne iš jų malonės, bet iš savo pinigų. 
Sakyk jiems, kad aš taip sakiau, o po atos
togų, jei reikės, tai ir direktorius tą patį pa
sakys.

—Jie mane jau vakar išvarė. Ir aš ten ne
begaliu grįžti.

— Kaip tai išvarė? — retindamas pasku
tinį žodį klausė sargas.

Saulaitis, pasukęs veidą į langą, žiūrėjo 
į dulkstantį sniegą. Nenoromis, kimiu bal
su pakartojo:

— Išvarė ir tiek.
Po pertraukėlės, kai sargas taip pat krin

tančio sniego baltume jieškojo patarimų, 
moksleivis pridūrė, lyg bijodamas, kad se
nis vėl gali, grįžti prie to paties klausimo:

— Pas savo seserį nebegaliu ilgiau gyven

ti. Ten nėra man vietos, ir aš nenoriu būti 
priežastimi jų nuolatinių barnių ir nesantai- 

&kos. Vakar vėl sesers vyras pasakė, kad ma 
no koja neperžengtų jų slenksčio, kad aš 
savo dalį jo namuose seniai suėdžiau.

— Tai kur tu dabar dingsi? Ant suolo 
gali pernakvoti vieną naktį, bet ne 18 die
nų? Kas gali tave maitinti? Suprask pats, 
kad taip negalima elgtis. Privalai grįžti pas 
seserį, nors ten tavęs ir nenorėtų priimti. 
Jų pareiga pačiam pagelbėti baigti mokyk
lą. Jei nori, eikime drauge. Aš jiems viską 
pasakysiu. Nebijok, aš dar geriau pasaky
siu, negu pats direktorius...

— Aš ten nebeisiu! — pakeltu, jaunuo
liška gaida skambančiu balsu, šūktelėjo Al
gis.

— Bet ir čia aš tavęs nelaikysiu!
— Aš ir nebūsiu! —pasitraukdamas nuo 

krosnies, atsakė jaunuolis, lyg rodydamas, 
kad norįs tuč tuojau iš čia išeiti.

— Tai kur tu eisi? — sušvelninęs balsą 
vėl teiravosi' senis.

— Kaune turiu draugų.
— Bet neturi pinigų!
— Neturiu. Jų man ir nereikia...
Sargas atrėmė šluotą prie suolo- Iš kiše

nės išėmė supliuškusią odinę piniginę.
— Imk tris litus. Ar užteks?
— Ne, neimsiu. Aš nenoriu...
— Imk, jei duodu. Atiduosi, kai turėsi.
Algis, žiūrėdamas į sienoje kabantį brė

žinį, paėmė tris litus ir tylėdamas stovėjo 
prieš sargą. Tai buvo pirmas jo gyvenime 

atsitikimas, kada jis iš svetimų ėmė pinigus. 
Jie svėrė jam ranką, o išbalusiame veide 
jis jautė degantį karštį.

— Važiuok pas savo draugus Kaunan, o 
iš»ten kaip nors sugrįžk, ir visa susitvarkys, 
kai prasidės mokslas. Direktoriui aš pats 
pasakysiu apie tavo seserį, — plodamas 
per smailius jaunuolio pečius, kalbėjo kul- 
tūrtechnikų mokyklos sargas.

Tebesnigo. Eidamas tiltu, Algis laikė su
spaudęs saujoj tris sidabrines monetas. Til
to dešinėje augštai iškilęs medinis vandens 
malūno ratas taškėsi juodame vandenyje. 
Danguje ir žemėje buvo balta, tik tas vie
nas ratas juodavo Algio akyse, o jo galvoje 
taip pat juoda mintis: ar užteks geležinke
lio bilietui iki Kauno trijų litų? Įkalnėn pa
mpėjęs jis atsisuko, tarsi norėdamas atsisvei
kinti su mokykla ir miestu, iš kurio ji išva
rė giminės. Balta, tylu ir tuščia. Tik malūno 
ratas mojo jam juodais sparnais.

Stotyje buvo keletą keleivių. Saulaitis pri* 
ėjo virpančia širdimi prie kasos, padėjo 
jdubiman šiltus tris, sidabrinius ir mokslei
vio pažymėjimą.

— Kaunan prašau...
— Keturi litai ir dešimt centų....
Jo padėtų pinigu nepaėmė jokia ranka: 

jie gulėjo įdubime drauge su pažymėjimu. 
Omai Saulaičiui pasidarė taip šilta, lyg ru
gius kertant. Jis tyliai kažką migčiojo, kol 
kiek balsiau pasakė pasislėpusiam kasoje 
pareigūnui:

— į Jonavą, prašau... (t>. d-)
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D. B. LIETUVIŲ B-nės TARYBOS 
POSĖDIS

D. B. Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
posėdyje, {vykusiame š. m. vasario 21 d., 
Londone, dalyvavo 13-kos organizacijų 
atstovai. Naujon krašto valdybon išrink
ti: pirm. M. Bajorinas, sekr. y. Strimas 
ir ižd. V. šalčiūnas. Revizijos komisijon 
— Zdanavičius, Pužauskas ir Šikeris.

NAUJAS „Baltic Reviw" NUMERIS
Lietuvos, .Latvijos ir Estijos Laisvės 

Komitetai kas keturi mėnesiai numato iš
leisti „Baltic Reviw“ žurnalą, kurio tiks
las — informuoti užsieniečius Pabaltijo 
klausimais. Pirmąjį numerį išleido Esti
jos Laisvės Komitetas, antrąjį leisią lat
viai, o 'tretį lietuviai.

VYKSTA I SOCIALISTU 
KONFERENCIJĄ •

d. m. vasario 26 d. I Europos Socialis
tų Partijų konferenciją Briuselyje iš Lon
dono išvyksta inž. J. Vilčinskus, kuris yra 
LSDP delegatas į minėtą konferenciją. 
Konferencijoje bus svrstomas Vakarų 
valstybių santykių su Sov. Sąjunga klau
simas.
NAUJAS TAUTOS FONDO VALDYBOS 

NARYS
Tautos Fondo Valdyba paskyrė teisi- 

ninką J. Petrušaitį T. F. atstovybės D. 
Britanijoje nariu, vieton Kanadon išvyku- 
sio V. Toru tos.

SKOLOS ISTORIJA
* Per eilę metų E. Lietuvis (buvęs Britanijos Lietuvis) ištikimai lankė kiekvieną, kas - 
tik pareiškė norą jį gauti ir užmokėjo už prenumeratą. Per tą laiką šis laikraštis pa
sidarė daugeliui lietuvių neatsikiriamu draugu. Dažnai jį kritikuojam, baram, reika
laujam, kad jis būtų didesnis, turtingesnis turiniu, bet ligi šiol dar nesam atkreipę dė
mesio į antrąją medalio pusę — laikraščio leidėjo finansinę padėtį.

Ligi 1952 m. sausio 1 d. E. Lietuvį leido D. B. L. Sąjunga. Kaip vienintelis šio laik
raščio leidėjas, DBLS turėjo išimtiną teisę į laikraščio pelną ar nuostolį. Todėl šia pro 
ga norima E. L. skaitytojus supažindinti su „bizniu“, kurį padarė DBLS, leisdama E. 
Lietuvį, patiekiant 3 metų E. L. ir DBLS apyskaitas; patvirtintas DBLS Visuotinia
me Suvažiavime.

Ligi 1953 m. Suvažiavimo DBLS finansiniai metai prasidėdavo spalio 1 d. (dabarti
niai metai pasibaigė 1954 m. gruodžio 31 d.), todėl pradėkime nuo 1949 
d., paprastumo dėlei nubraukdami šilingus ir penus.

m. spa'io 1

DBLS PAJAMOS
1949/50 1950/51 1951/52

Narių mokestis £1739 £1398 £ 941
Raštinės pajamos 179 332 132
įvairios pajamos 44 53 77

Viso pajamų £1962 £ 1783 >_ .i H50
DBLS IŠLAIDOS

> Raštinės nuoma, reikmens , tel., paštas ir kt. £ 387 £ 410 £ 327
Atlygio, tarnautojams 608 546 * 384
Kutūriniai reikalai 86 122 209
Apygardoms ir sekcijoms • 268 204 61
Pašalpos 19 12 13
(vairios smulkios išlaidos 84 48 H
Kelionės, atstovų suv. ir Kt. 179 198 64

Viso išlaidų £1631 £1540 £ 1069
(Likučiai £ 33J £ 243 £ 81

E. LIETUVIO PAJAMOS
Prenumerata * £2691 £2392 £1921
Skelbimai , . - 385 374 190
Loterija, adresų pakeitim., aukos ir kt. 160 - 22 226

Viso pajamų £3236 £2788 £2337
E. LIETUVIO IŠLAIDOS

Spausdinimas £2145 £2233 £1820
Paštas 349 435 515
Ekspedicijos ir adm. išlaidos 48 x 71 44
Atlyginimai 688 653 258
Honorarai «• 108 44 120
Spauda ir iliustracijos 92 46 87
Įvairios smulkios išlaidos 22 24 11

Viso išlaidų £3497 £3506 £2855
Nuostoliai £ 261 £ 718 £ 518

DBLS apyvartos likučiai Ė. Lietuvio apyvartos nuostoliai
1948/49 £326

.1949/50 £331 £261
1950/51 £243 £718
1951/52 £ 81 £518

£981 £1497
E. Lietuvio nuostoliai viršyja DBLS apyvartos likučius £516.
Taigi i 952 m spalio 1 d. DBLS, paaukojusi laikraščio leidimui visas pinigines atsar-

gas, turčjo £516 skalos ir įsipareigojimą leisti Britanijos Lietuvį ligi 1953 m. sausio
1 d„ kada jį savo žinion perėmė visos Europos Lietuvių 1Bendruomenės. Paskutiniųjų
trijų mėnesių (ligi 1. 1. 1953) E. Lietuvio apyskaita atrodo taip:

PAJAMOS IŠLAIDOS
Prenumerata £340 Spausdinimas £395

aSkelbimai 25 Paštas 124
Kitos pajamos 9 Adm. išlaidos 14

Atlyginimai- .164
Spauda ir iliustrac. 28
Honorarai —

£374 £725
Nuostolis £351

Viso nuostolio £867
štai kaip per eilę metų susidarė skola sumoje £870, kuriai panaikinti dabar renka-

mos aukos.. >
Reikia atkreipti skaitytojų dėmesį j faktą, kad Ę. Lietuvio išlaikymui DBLS paauko

jo visus savo finansinius išteklius, palikdama savo narių asmeniškus interesus antroj 
vietoj. DBLS-ga, viena aktyviausių lietuviškų organizacijų Anglijoj, sumažėjusi narių 
skaičiumi, yra priversta savo veiklą riboti, slegiama finansinių sunkumų. Davusi lie
tuviškai visuomenei didžiausią patarnavimą — E. Lietuvį, DBLS dabar yrą priversta 
kreiptis į jų paramos. Su džiaugsmu tenka pastebėti, kad nemažas skaičius lietuvių su
prato padėties rimtumą ir atėjo į pagalbą, prisiųsdami aukas skolai sumažinti.

Paskelbdama visuomenei šiuos davinius DBLS vadovybė turi vilties, kad visi prie 
šio vajaus dar neprisidėję lietuviai parems DBLS pastangas organizuoti ir vykdyti lie
tuvišką veiklą tremtyje.

VYKSTA SU PASKAITOMIS
Šį šeštadienį su paskaitomis iš Londono 

vyksta: M. Bajorinas į Nottinghamą, Prof. 
S. Žymantas į Manchester! ir Red. Dau
noras į Bradfordą.

BUVUSIEJI ITALIJOJE LIETUVIAI 
KARIAI RENGIA POBŪVĮ

Pasibaigus antrajam Pasauliniui karui, 
lietuviai kariai iš Italijos buvo atvežti j 
Angliją. Čia juos demobilizavo ir įjungė 
į civilini gyvenimą. Po demobilizacijos jie 
išsisklaidė po visą Angljos salą, bet ne
maža jų dalis apsigyveno Londone. Jie 
aktyviai įsijungė į esamas Londone orga
nizacijas, tuo žymiai sustiprindami kul
tūrinę veiklą.

Teko patirti, kad buvusieji Italijoje lie 
tuviai kariai nutarė šiemet paminėti sep- 
tynerių metų civilinio gyvenimo sukaktį. 
Sukakties minėjimo iniciatoriai yra nu
matę suruošti Londone, buv. Italijoj ka
rių, platesnio masto subuvimą. Be Londo
ne gyvenančių, tikimasi sulaukti narna- 
žai svečių ir iš provincijos. Šiame pobū
vyje kartu su vyrais, pakviestos dalyvau
ti ir jų šeimos. Pagrindinis pobūvio tiks
las, paminėti žuvusius kovoj drąugus ir 
pasidalinti praeities prisiminimais.

MOŠŲ SKAITYTOJAMS
..Skaudu skaitytojams, skaudu leidėjams, 

skaudu ir redaktoriui, kad laikraštis turė
jo būti sumažintas trečdaliu. JIS VĖL 
BUS 6 PUSLAPIŲ, JEI KIEKVIENAS, 
GAUNĄS LAIKRAŠTĮ, SĄŽININGAI AT
SILYGINS !

S- Nenortas 
DBLS Iždininkas

BRADFORDAS
DBLS Bradfordo skyrius vasario 27 d., 

5 vi. St. Patricks Parish Hall, Paradise 
St., Bradford 1. ruošia

Vasario 16 d. minėjimą
Be paskaitos, bus 3-jų veiksmų valdiniu 

mas „Draugai ir giminės“
Po vaklinimo — bendras pobūvis. Lau

kiama svbčių iš Lodono Ir Birminghamo.
Visi bradfordiečiai lietuviai ir svečiai 

iš apylinkių prašomi šiame minėjime da
lyvauti.

Bradfordo Skyriaus Valdyba.

NOTTINGHAMAS
A. MARMA IŠVYKO AMERIKON

Nuolatinis „Europos Lietuvio“ skaity
tojas, jo platintojas ir rėmėjas, ilgesnį 
laiką gyvenęs Nottinghame, šio mėn. 25 d. 
išvyko Amerikon, pakeitęs siunčiamo laik
raščio adresą. Lietuviškos spaudos mylėto
jui linkime ' sėkmingai įsikurti naujame 
krašte.

Vasario 27 d. Nottiiįghamo skyriaus 
valdyba ruošia Vasario 16-tosios minėji
mą. Programoje: meninę dalį atlieka so
listai p-lė J. Liustikaitė ir B. Povilavičius. 
Deklamacijos. Šokiai. Prie šokių salės veiks 
lietuviškas bufetas.

Apylinkės ir Nottinghamo lietuvius pra
šome skaitlingai dalyvauti. Parengimas 
vyks Sycamore School, Sycamore Rd. Va
žiuoti iš miesto centro autobusu Nr. 31 iki 
Sycamore Rd-

Minėjimo pradžia 6 vai 30 min. -

MANCHESTERIS
DBLS Manchesterio skyriaus ir k'ubo 

valdybos š. m. vasario" 27 d., Blackley 
Instituto salėje ruošia

IŠKILMINGĄ VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMĄ

Paskaitą skaitys DBLS Centro Valdy
bos vice-pirmininkas prof. St. Žymantas. 
Meninę dalį atliks viešnia iš Birmingha
mo p. B. Valterienė ir savos mancheste- 
riečių pajėgos.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome atsilankyti minėjiman ir kelias va
landas praleisti lietuviškoje nuotaikoje. 
Po minėjimo — bendri šokiai. Pradžia 6 
vai. Iš Cannon street važiuoti 
63 ir 17.

autobusais

Lietuvio“ 
vasario 28

Rengėjai

EDINBURGAS
ATŠAUKIMAS

Pereitos savaitės „Europos 
numeryje buvo paskelbta, kad 
d. DBLS-os Edinburgo ir 'Lothians skyrius 
įuošia 16 d. minėjimą, Dėl netikėtai susi- 
darusių kliūčių minėjimas neįvyks. Tą 
dieną bus tik Užgavėnių, šokių vakaras, 
toje pat vietoje. - Sekretorius

SKAUTUKO RASINIO VARŽYBOS
„Sk. Aidas" skelbia rašinio varžybas 

tema „Skauto-ės tarnyba Dievui ir Lietu 
vai". Už geriausius rašinius dovanas pa
skyrė mūsų bičiulis kuru dr. J. PRUNS- 
KIS, „Draugo“ redaktorius Chicagoje. z

I dovana $ 20,00
II dovana $„10,00
III dovana lietuviškų knygų už $5,00 

vertės
Varžybose gali dalyvauti visi PLSS na

riai iki 14 m. amžiaus. Rašinio dydis turi 
būti nemažesnis kaip l „Sk. Aido*“ pusią 
pio. Rašiniai turiapasiekti „Sk. Aido“ re. 
dakciją iki š. m. gegužės mėh. 1 d. Ge
riausi jų bus spausdinami „S. Aido“ drau 
ge su autoriaus nuotrauka.

Varžybų komisiją sudaro: s. O. Gailiū- 
naitė, rašyt. Vyt. Tamulaitis, s. Č. Senke
vičius.

Kviečiame visas seses ir brolius išban
dyti savo jėgas ir dėkojame gerb. šių var
žybų macenatui.

„Sk. Aido“ Redakcija
(c/o Mr. Stp. Kairys, 102 Quebec Ave, 

Toronto, Qnt., Canada) •
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Londono Lietuvių Soc. Klubas, 345a 
Victoria Park Rd., vasario 28 d. ruošia 

UŽGAVĖNIŲ BALIŲ
Pradžia 6.30 vaL Nauja, užgavėniška 

programa. Staliukus prašome užsisakyti 
pas Z. Jūrą, telef. SHO 8734.

PRAŠOME PASIRINKTI
Kun. Ylos — gražiai Iliustruota vaikų 

maldaknygė tik 7/4, Gavėnas — Jauno 
Galiūno keliu, spalvotos iliustracijos jau
nimui — 14/-, K. Barėnas — GIEDRA VI
SAD GRĮŽTA — 15/-, Alė Rūta — DUK
TĖ — 9/-, Gliaudą — ORA PRO NOBIS 
prem. romanas — 18/4. Dostojevskis — 
NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ — 22/-, 
Vaičiulaitis — VALENTINA — 10/-, 
Brazdžionis DIDŽIOJI KRYŽKELĖ —9/-, 
Kėkštas ETAPAI — 16/-. Gera Lietuvių 
kalbos gramatika tik 7/-, ir dar 200 įvai
rių kitokių knygų, įvairių žurnalų ir visą 
periodinę spaudą galite užsisakyti para
šę: Dainora Daunoraitė, 49, Thornton Ave. 
London, W. 4.

Paryžiaus Studentų Sekcijos Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkas — P. 
Klimas, sekretorius — R. Bačkis, iždinin
kė — p-lė Gaputytė. Pirmame posėdyje 
nustatė veiklos planą.

*****
Menininkai iš Kanados

Iš Kanados meno studijoms yra atvy
kę: panelė Gaputytė ir p. Račkus. Pasta
rasis studijuoja tapybą, o p-lė Gaputytė 
skulptūrą. Jie lanko Baux Arts mokyklą.

*****
Sausio 30 d. įvyko latvių menininko J. 

Induss meno paveikslų paroda Paryžiuje, 
Raymond Duncan galerijoje.

*****
Oran (Algerie). Vrublevičius Bruno 

šiais metais yra pakviestas dainuoti i The
atre Municipal-Opera d'Oran. Ten bus 
vienintelis lietuvis artistas.

*****
P-lė Šimaitė, buvusi Vilniaus universi

teto bibliotekininkė; šią ^Vasarą išvyko j 
Izraelio Valstybę. Dabar praneša, kad ten 
pasiliks neribotam laikui, nes gavo ten 
pensiją iki Tjyvos galvos.

* * * * * MIRUSIEJI
Pr. metų gruodžio 27 d. mirė tremtinė 

Paulina GASIŪNIENĖ, kilusi iš Panevė
žio, 67 metų mžiaus. Velionė palaidota L. 
Š. Dr-jos lėšomis Thias kapinėse.

š. m. sausio pradžioje mirė Jadvyga 
PŠEMENECKYTĖ — Garolienė. Ji džio
vos palaužta mirė Šveicarijoje ir ten pat 
palaidota. Jos vyras Liudas Garolis gyve
na Paryžiuje.

š. m. sausio 8 d. Paryžiuje mirė garsus 
estų grafikas VIIRALT sulaukęs 56 me-' 
tus amžiaus.

*****.
Lietuviai kariuomenėje

Gaudešius Jonas neseniai išvyko į pran
cūzų kariuomenę. Jis dabar yra: Salambo 
(Tunizijoje). Lukšys Bruno su savo dali
niu yra Lavai (Mayenne).

*****
Apdovanotas lietuvis karys

Praėjusiais metais Prancūzijos' Vyriau
sybė apdovanojo Garbės legiono ordenu 
lietuvį J. Dulinską, dalyvavusį Prancūzi
jos išlaisvinimo kare 1944-45 metais, sve
timšalių legione. Tai* pirmas lietuvis ka
rys gavęs šitokį augštą karinį ordiną. Jis 
yra netekęs dešinės rankos, bet dirba i- 
yra sukūręs gražią šeimą.

*****
Leg. Vazemliauskas šį mėnesį pasiliuo- 

savo iš legiono ir dabar gavo darbą Pary
žiuje viename fabrike?

Tunizijoje gyvena lietuvis Mingaila, ku
ris kasykloje buvo labai sunkiai sužeis
tas. Dabar jau sveikata.

Calvados dep. P-lė Zajauskaitė Jadvyga 
ištekėjo už prancūzo.

BELGIJA
VASARIO 16-toji LIEŽE

Apylenkės lietuviams prieš kelias die
nas išąiuntinėti didoki lapai, kuriuose jau 
na lietuvaitė rankose laikė „programą“, 
atsistojusi prie anglies kasyklų kalnų, 
skelbdama, kad Lieže Neprikl. dienos mi
nėjimas turės būti kažkas naujo. Tikėjosi 
kiekvienas, kad sugužės vyrs į vyrą, ir 
moterims vargu ar užteks vietos nors pa
sieniais.

Liežiečiai stropūs: tautos dieną šventė 
vasario 7 d. Sekmadienio gražus rytas su
viliojo atvykti visus, kurie visada atvyks
ta į minėjimus Jr pamaldas. Kita, gana 
žymi dalis minėjimą ir šiemet atidėjo tai 
dienai, kai grįš Lietuvon... Sako, tada jau 
reikės kaip nors išlįsti iš suodino, alum 
pritvinkusio kampo ir blaivesne galva 
šaukti: „Tegyvuoja mylima tėvynė".

Po iškilmingos sumos už žuvusius, tau
tiškais motyvais padablnton salėn prigu
žėjo liežiečiai. Užteko tų. kurie visada su
sirenka. BLB-pirmininkas Pr. - Sekmokas 
sveiku žodžiu įvedė į šventės mintis, o 
magnetofono juostelės ir kino šviesų 
pluoštas nukėlė į laikus, kada senieji ais
čiai galando kirvius, kalavijus aštrius, o 
jaunos aistės kurstė šventą ugnį.

Pagerbus žuvusius už gimtą žemę, pa- 
skaityti sveikinimai iš Paryžiaus Dr. De- 
veikės ir buvusio pirmininko Stp. Pau
lausko iš Kanados, kuris vis nepamirštą 
savo likusių liežiečių.

Anų, dar veiklių metų vyrų kvartetas 
sudainavo trauktines dainas per to pačio 
magnetofono juosteles, o jaunieji lietuviu 
kai Alg. KvietKauskas ir Alg. Levinskas 
jau senstančiai kartai padeklamavo apie 
brangią tėvynę. Eisdeniečiai ir p. Domi- 
naitytė, atvykę į minėjimą iš toliau pa
gerbti kaip svečiai. •

Buvusiems lietuviams minėjimas paliko 
giedrią nuotaiką. Nedidutė salė suartino 
jau taip labai išblaškytus lietuvius. Būtų 
gera rasti tokią salę, kuri suglaustų nors 
vieną kartą visus lietuvius iš Liežo apy
lenkės!...

Buvusių Italijoje lietuvių karių inicia
tyva 1954 m. kovo mėn. 20 d. Londone 
rengiamas

ŠEIMYNINIS KARIŲ POBŪVIS
8 vai. oamaldos Londono lietuviu baž

nyčioje. 6 vai. vakaro Sporto ir Socialinio 
klubo salėje 345a Victoria Park Road E 9 
įvyks iškilmingas posėdis ir bendra va
karienė su pasilinksminimu. Kviečiame 
dalyvauti visus Londone ir apylinkėje gy
venančius karius ir kartu atsivesti savo 
žmonas. Registruotis iki š. m. kovo mėn. 
14 d. šiuo adresu: Mr. A. Pesys, 109, Can- 
robert St., London, E. 2.

Rengėjai

Viengungis, gyvenąs du metus Ameri
koj, 35 m. amžiaus, vidutinio ūgio, rimtas 
ir blaivus, vedybų tikslu jieško lifetuvai- 
tėš. Rimtai galvojanti, prašoma rašyti 
šiuo adresu: "P. O. Box. No. 843. Bridge
port, Conn, U. S. S.

PRANCŪZIJA VOKIETIJA
LIETUVIŲ ŠEIMOS KELIAS Į LAISVĘ

Vienai lietuvių šeimai pavyko pereitų 
metų lapkričio mėn. išsprukti iš už „ge
ležinės uždangos“ į laisvąjį vakarų Ber
lyną. Suprantama, kad tos šeimos vardų 
ir sudėties neminėsfme. Pabėgimo kelias 
buvo ilgas ir sunkus. Rusams užimant Lie 
tuvą, 1944 m. ji pabėgo į Vokietiją, apsi
gyveno viename Pomeranijos kaime ir ka 
ro pabaigoje pateko į rusų rankas.

Su kitais lietuviais, ji buvo rusų aptik
ta, ilgai tardoma, o 1947 m. liepos mėn., 
atėmus lietuviškus dokumentus, paimta 
į transportą į Rusiją. Iš transporto jai pa
vyko pabėgti, o iš Pomeranijos kartu su 
vokiečiais būti išgabentai į rusų valdomą 
Vokietijos zoną, kur, pasivadinę netikro
mis pavardėmis, išgyveno iki didžiojo va
lymo po Berlyno sukilimo.

Nujausdama, kad’valymo metu negalės 
įrodyti savo vokiškumo ir pateks į nelai
mę, šeima pabėgo į vakarų Berlyną, pri
sipažino vokiečių įstaigose, kad yra lie
tuviai ir gyveno svetima pavarde ir tuo 
tarpu stovykloje gavo skurdžią pastogę ir 
valgį.

šioji šeima, jau ne pirmoji, reikalinga 
lietuvių teisinio patarimo jr materialinės 
pagalbos. Vokietijos Krašto Valdybos pa
tikėtinis Berlyne neturį balso lietuvių 
šalpos įstaigose, o Krašto Valdyba neturi 
šalpai lėšų. Jau prieš pusantrų me
tų buvo rašyta apie reikalingumą 
susirūpinti lietuvių šalpa šiame 
svarbiame centre, i kurį krypsta viso 
pasaulio aįcys. Deja, iki šiol nieko konkre 
taus tų lietuviškų įstaigų, kurios rūpinasi 
šalpa, nebuvo padaryta.

MEMINGENAS
Sausio 31 d. įvyko visuotinis bendruo

menės narių susirinkimas. Susirinkime 
vienbalsiai nutarta griežtai smerkti bet 
kurios rūšies išsišokimus. Susirinkusieji 
buvo nuomonės, kad reikia stengtis išlai
kyti gerą lietuvio vardą svetimųjų akyse, 
o pasitaikančius nesusipratimus nutarta 
spręsti savos bendruomenės tarpe.

Valdybos pirmininkas kun. A. Bunga 
padarė pranešimą apie emigraciją. Iš 
Balto gautos žinios skelbia, kad emigraci
jos) įstatymas yra labai griežtas: reikalau
jama stiprių, darbo ir buto garantijų. Me- 
mfngeno betėvių tarpe yra daug norinčių 
išvykti, bet kelias j Dėdės Šamo žemę kol 
kas) yra labai sunkus. Dalyvis.

LIETUVOS TRISPALVĖ BAVARIJOJ
Gauting'o Sąfiatorijoje besigydą lietu

viai visu iškilmingumu paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę.
''Gavę leidimą, 8,30 vai. pakėlė tautine 

vėliavą, kurį ramiai plevėsuodama teikė 
malonų jausmą tautiečiams ir didelį nu
stebimą kitų užsieniečių tarpe, nes kele
tą* tautybių prieš tai savų švenčių proga 
to .džiaugsmo negalėjo turėti.

9, vai. vietos koplyčioje buvo atlaikytos 
pamaldos ir tai dienai pritaikintas pa
mokslas. Pamaldas atlaikė ir pamokslą pa
sakė lietuvių ^kapelionas Kun. Aleksand
ras Micas.

10.30 vai. per vietos radio buvo praves
tas. Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mas. Paskaitą „Ką mums davė Vasario 16“ 
skaitė apylinkės pirmininkas V. Gulbinas. 
Minėjimas buvo paįvairintas eilėraščiais 
ir lietuviškų plokštelių muzika. Baigtas 
Tautos Himnu.

Prie vėliavos pakėlimo ir pamaldose da
lyvavo visi galį vaikščioti tautiečiai.

Ta proga tenka pasidžiaugti, kad ši ma
ža ir dar ligonių ■ apylinkė gana gražiai 
reprezentuojasi ir iš vietinio sanatorijos 
klebono (vokiečių tautybės) susilaukė gra 
žiu atsiliepimų, nes iš užsieniečių vienin
teliai lietuviai taip skaitlingai dalyvauja 
pamaldose.

Valdyba

SALZGITTER * LEBN8TEDT LIETUVIAI 
MINI VASARIO 16

S.m. vasario 13 d. Salzgitter-Lebenstedt 
lietuviai minėjo Vasario 16 — Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 36 metines. 
Minėjimą vykusiai pravedė vietos bend
ruomenės pirmininkas P. Masiliūnas. Die
nai pritaikiritą paskaitą skaitė iŠ Hanno- 
verio atvykęs Krašto Valdybos bendradar
bis J. Stankaitis. Po paskaitos buvo tęsia
mą. programa?

Ypatingai pažymėtinas vietos choras, 
tik prieš tris savaites s uorganizuotas p. 
Vitlibo, padainavęs labai vykusiai kele
tą tautinių dainų ir giesmių.

Programos metu prie tautinės vėliavos, 
salėje, stovėjo vietos skautų draugovės 
skautai garbės sargyboje.

Programos pabaigoje keletą žodžių pa
sakė buvęs šios bendruomenės pirminin
kas p. Berentas,*dėl ligos atsisakęs parei
gų, bet minėjiman atvykęs, nors ir „dan
tis sukandęs".

Oficialioji dalis buvo džbaigta Tautos 
Himnu.

Bendruomenės narių buvo susirinkę 
apie 400 ir nors didelėje salėje, buvo labai 
ankšta. Visą laiką svečius linksmino sa
vas „kaimiškas orkestras", ir buvo sma
giai sumušta kaip ir kadais į grindis, be
šokant polkutę su ragučiais ir kt. jau pra
dedamus mūsų pamiršti šokius.

Kaip svečias minėjime dalyvavo‘Lietu- 
tuvos vokiečių Landmannschaft‘o pirmi
ninkas p. Petraitis ir pareiškė nusistebėji
mą ir pagarbą lietuviškam solidarumui 
ir susiklausymui.

LEITENANTAS L. — LANKOKI 
HANNOVERYJE

Nesenai grįžęs iš sovietinio rojaus, ka
daise švedų Išduotas su kitais 8 lietuviais 
ir kitais pabaltiečiais bolševikams, dabar 
besiilsįs grįžusiųjų karo belaisvių namuo
se, Leitn. L. š. m. vasario 14 d. lankėsi 
Krašto Valdyboje ir Stockeno stovykloje. 
Trumpai papasakojo savo p ergyvenimus 
ir kančias, ir prie puodelio kavos praleido 
kartu su savo tautiečiais kelias valandas.

ITALŲ SPAUDA APIE LIETUVIUS
Žurnalas „L'Araldo“ atsispausdino V. 

Mincevičiaus straipsnį „Komunizmo tikro
vė“, kuriame, be teorinės dalies, plačiai 
operuojama faktais, paimtais iš Sovietų san 
tykių su Lietuva ir dabartinės padėties Lie
tuvoje. Romos dienraštis „11 Tempo“ sau
sio 19 d. numeryje, rašydamas apie Ukrai
nos nacionalizmą, mini ir Lietuvą, kurioje 
nacionalizmas yra labai gyvas, ir lietuvių 
partizanų bendradarbiavimą su Ukrainos 
partizanais. Dienraštis „Ii Quotidiano“ įsi
dėjo Eric Knyder straipsnį „Tiesa, kaip ru
sai užgrobė Pabaltijo kraštus“, kuriamė la
bai plačiai išdėstomi mums gerai žinomi 
įvykiai nuo 1918 metų ligi Žiu dienų. Daug 
vietos skirta pačios okupacijos įvykiams 
nušviesti, rinkimų suklastojimui, deportaci
joms, terorizmui, dabartinei padėčiai ir so
vietų karinėms jėgoms Pabaltijo valstybėse.
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Teroro Masina
RUSIJOJE — TIK BADAS

1946 m. rudenį prasidėjo šaltasis karas. 
Po aštuoniolikos mėnesių amerikiečiai pra
dėjo suprasti sovietų tikslus ir labiau saugo
tis. Tai sukėlė sovietų pokarinio fronto varž

• tų suveržimą. Visam personalui buvo grieš- 
tai uždrausta lankytis vakarinėje zonoje. 
Buvo įvestas histeriškas „budrumas“ ir vėl 
reikėjo kiekvieną mėnesį iš naujo pildyti 
daugybę anketų.

Visa tai mums nebuvo nauja, bet po 
trumpo palyginti laisvo gyvenimo okupuo
toje Vokietijoje staigus sugrįžimas prie 
ankstybesnė s praktikos kėlė mūsų pyktį. 
Po karo gyvenimo sąlygos namuose nepa
gerėjo. Priešingai, — sovietų žmonės dau
gelyje vietų kentė badą.

Vieną dieną gavau iš savo senelės laiš
ką, rašytą prie žibalinės šviesos, kadangi 
elektra švietė vos dvi valandas dienoje: 
„... Tavo motina išeiną j darbą kiekvieną ' 
rytą septintą valandą. Vakare be lazdos ji i 
vos begali parrėplioti namo. Vakar turga- : 
vietėje nupirko dvi stiklines kukurūzinių ( 
miltų, ir mes visi valgėme kukurūzų košę. 
Apie mėsą ar sviestą negalime nė svajoti"...

Toliau sekė kelios cenzoriaus užtušuotos 
eilutės.

Dvi stiklinės kukurūzų... viename iš tur
tingiausių žemės ūkio kraštų pasaulyje, su 
neišsemiamais gamtos turtais!

Senelės laiškas sukėlė mano praėjusio gy- 
venimo vaizdus:

1930 metai, kada lankiau mokyklą, bet 
didesnę dalį laiko praleisdavau eilėje, lauk
damas duonos. Dažnai daugiau nei 1.000 
žmonių stovėdavo prie kepyklos. Kai atva
žiuodavo vęžimas ir būdavo iškraunami 
duonos kepalai, — prasidėdavo grumtynės. 
Kituose kraštuose vaikai žaidė indėnais, o 
mes mušėmės dėl duonos iki mirties. Šitaip 
buvo auginami jaunieji socializmo kūrėjai.

1932-1933 metų badas, kai buožės už pa
sipriešinimą kolektyvizacijai buvo likviduo
ti, jų laukai neapdirbti, o pasėtas derlius ne
suimtas. Žiemos metu žmonės valgė kates, 
šunis arba nuo bado mirė gatvėse. Niekas 
nežino, kiek milionų tą žiemą mirė batĮų; 
manoma — apie trečdalis pietų Rusjjęs 
ūkininkų.

Tačiau, kai sovietų darbininkai ir vals
tiečiai vaikščiojo- alkani, pinigų netruko 
pramonei. Mums buvo sakoma, kad sųn-

Visa kaltė už pasėkas krislų 
Kremliaus žmonjų piečių,

KRYŽKELĖJE

tik ant

1947 metų pradžioje Lavrentij Beria 
pektavo sovietų zoną. Jo apsilankymo 
Karshorte pasėkoje didelis SMA karinin
kų skaičius buvo atšauktas ir pakeistas 
naujais. Iš Maskvos buvo siunčiami ištiki
miausi partijos vyrai.

Vieną dieną ir man buvo duotas įsaky
mas :

„Vadovaujantis inžinierius G. P. Klimov, 
ryšiumi su jo kvalifikacijomis .privalo grįž
ti į Sov. Sąjungą tolimesniam darbui“.

Jis paliko mane su keistu, neišaiškinamu 
laisvės jausmu, didelių 
timu.' Įsakymas sulaužė 
ne laikė vietoje.

Vienas dalykas buvo 
grįžčiau į Maskvą, mano gyvenimas dėl eg
zistencijos būtų tik melas ir veidmainiavi
mas. Jei aš turėčiau namus, turėčiau laukti 
naktimis pasibelčlžiant į duris. Jei apsives- 
čiau, — turėčiau nepasitikėti savo žmona. 
Jei turėčiau vaikų, t— kiekvienų laiku jie 
galėtų mane išduoti arba tapti našlaičiais, 
besigėdinčiais savo tėvo.

Dabar turėjau prisipažinti, kad visą gy
venimą verčiausi tikėti j tai, kuo aš nega
lėjau tikėti. Guosdamasis viltimis, stengiau- 

,si apginti tai, ko aš nenorėjau apginti. Da
bar šių vilčių jau neturėjau. Mano gerklėj 
pakilo įtūžimo banga. Aš buvau Stalino ge
neracijos vilkiukas! Dėl savo gyvenimo ko
vojau dantimis ir nagais. Aš galėjau toliau 
kovoti. Valandų valandas vaikščiojau po 
savo kambarį su vienintele sąmoninga min
timi: ,,^J negaliu grįžti“. Tiktai -švintant 
kritau į lovą ir užmigau.

Sekančių dienų metu neskubėdamas pra
dėjau perduoti savo pareigas įpėdiniui. Aš 
sąmoningai užtęsiau eigų, kad laimėčiau 
laiką.

VILTIES KIBIRKŠTĖLĖ

ins-

pasikeitimų nujau- 
pylimą, kuris ma-

aiškus: jei aš su-

Pirmąją kiekvienos dienos dalį aš praleis 
davau Karlshorste, betvarkydamas doku
mentus ir priimdamas pažįstamų atsisvei
kinimus ir linkėjimus Turėjau sudaryti įs
pūdį, kad džiaugiuosi, galėdamas grįžti į 
namus. Antrąją dienos dalį praleisdavau 
besibastydamas po apsnigtą Berlyną su ci- 

kioji pramonė gaminsianti mašinas lengya- viliniais rūbais ir pistoletu kišenėje, lanky- 
jai pramonei, o ši savo ruožtu gaminsian- damas savo draugus vokiečius ir atsargiai 
ti rūbus ir batus. Tačiau pagrindiitė gamyba išsiduodamas. Aš turėjau sužinoti kelią, ku 
buvo — tankai ir lėktuvai. Niekąs nebuvo riuo žmonės keliavo į Vakarus.
galima padaryti: viskas daroma'dėl kapj- 
talistų apsupimo. ' lr;

1939 metų rugsėjis. Po pakto su Hitleriu 
sovietų grūdai,. sovietų sviestas, sovietų 
cukrus plaukė į Vokietiją ir visos tos pre
kės dingo iš sovietų krautuvių, hors jų ir 
taip nebedaug teturėjo.

Paskui 1941 metų karas ir maisto kopte
lių įvedimas. 1944 metais atsargos pulkuo
se esantieji kareiviai nekantriai laukė, kada 
bus siunčiami į frontą: ne iš patriotizmo, 
bet parprastai — iš bado. Fronte jie gautų 
didesnes maisto normas.

Sovietų Sąjungos badas pasidarė sistemos 
dalis. Jis yra priemonė paveikti mases ir 
yra pilnateisis Pilitbiuro narys.

Karui pasibaigus, žmonės tikėjosi page- je, kurie jums padės pereiti į kitą pusę, 
rėjimo. Tačiau dabar, baigiantis antriems 
pokario metams, mūsų kraštą vėl tykojo 
badas. Partija nutarė priversti žmones už
miršti svajones, kuriomis jie gudriai drąsi
no kritišku karo metu, ir vėl pasikvietė į 
pagalbą savo pirmąjį tarną---- badą.

Daugelis jaunų sovietų intelektualų ir 
profesionalų didžiavosi mūsų krašto pasiek- mą valandą po pietų jis atvažiuos į vieną 
tais laimėjimais: galinga sunkioji pramonė, šalutinę Karlshorst gatvę ir patelefonuos, 
puikūs lėktuvai ir tankai. Mes nesigailėjo
me kainos, sumokėtos už pergalę. Tačiau 
mes, gyveną Vakaruose .pamatėme, kad 
mes dar nepradėjome gyventi, kad mes 
tiktai aukojamės ateičiai. Dabar mūsų tikė
jimas ateitimi buvo sudužęš. Visą gyveni
mą mes vaikėme šešėlius.

Dar daugiau: mums pasiliko vienintelis 
prisiminimas — laikas, kada visur rusai bu
vo sveikinami kaip išlaisvintojai ir sąjun
gininkai. Dabar viršum horizonto vėl rinko
si grūmoją karo debesys.

Mes, kurie stovėjome ant dviejų pasau
lių ribos, kurie matėme, kad Vakarai iš tik
rųjų nuoširdžiai siekia taikos; kurie matė
me sabotuojamu kiekvieną pastangą pasiek
ti draugiško bendradarbiavimo, — mes ge
rai žinojome, ko mūsų žmonės namuose 
negalėjo žinoti. Mes gerai prisiminėme, kad 
Vakarų sąjungininkai demobilizavo savo 
kariuomenę taip greitai, kaip tik leido tran
sporto priemonės; tuo tarpu Sovietų vado
vybė savo sudaužytas divizijas sustiprino 
iki kovos pajėgumo ir jas aprūpino naujais 
tankais ir lėktuvais- Mes sukome galvas: 
dėl ko?

Vėlesni įvykiai parodė, dėl ko taip buvo 
daroma. Taikos mintį Kremlius laikė sil
pnumo ženklu, o demokratijos demobiliza
ciją — proga tolimesnei agresijai. Mes, so
vietų okupuojamų pajėgų nariai, neabejo
jome, kas sukėlė naujo karo pavojų: šį 
kartą mes žinojome, kas pradėjo žaisti pa
rako statinaite.

Prieblandai gaubiant Berlyną, be naudos 
pasibastęs, užėjau pas pažįstamą vokietį, 
fabriko direktorių. Vizitų oficialiais reika
lais metu su juo turėjau daug atvirų politi
nių pasikalbėjimų. Dabar, suvargęs ir nusi
minęs, atsidusau, sakydamas, kad grįžtu at
gal į Maskvą.

—Ar nesidžiaugiat,' kad grįžtate namo?
-r— Aš mielai sutikčiau pasikeisti su jumis- 

vietomis, — tariau.
Jis žvilgterėjo iš šono į mane.
— Jums Vokietija geriau patinka, kaip 

Rusija? — paklausė — Jei taip, kodėl jūs 
nepasiliekate čia, kurioje nors kitoje zono
je? Aš galiu jums duoti rekomendacinius 
laiškus žmonėms, gyvenantiems Turingijo-

Skaudi tremtyje lietuvio nelaimė — liga. 
Tačiau, gal būt, viena šiurpiausių nelaimių 
— psichinė liga, kuria serga šiuo metu per 
50 lietuvių, gyvenančių Anglijje. Vieni jų 
yra pavojingi ligoniai, kurie laikomi izo
liuoti beprotnamiuose. Maža kas juos lan
ko, mažai ką begalima teigiamo padaryti 
ir juos aplankant: jie pasmerkti lėtesniam 
ar greitesniam merdėjimui. Tačiau yra to
kių, kurie „savanoriškai“ nueina į psichi
nes ligonines ir ten kuri laiką „pasigydę", 
palikę asmens dokumentus ir „turtą“, bėga. 
Tokie pabėgėliai dažnais atvejais atvyksta 

- į Lietuvių Namus, jieškodami pastogės, 
duonos, patarimų, paguodos. Vieni jų yra 
pavojingesni, kiti tik žodžiais „nupolitikuo- 
ja“, grasina kerštu ligoninės personalui, gy
dytojams, policijai, draugams, pažįstamiems 
ir dažnais atvejais tiems, kurie' tiesia jiems 
pagalbos ranką.

Pabėgę iš ligoninių jie neturi nič niekų: 
nei drabužių, nei baltinių, nei pinigo, ne: 
batų, ir, svarbiausiai, pro.o. Dažnas ių eina 
į sovietų atstovybę, prašydamiesi juos re
patrijuoti, o iš ten grižę su glėbiais raudo
nųjų propagandiniais leidiniais, pasakoja 
atsineštas „žinias“, kaip pvz., Amerikoje, 
New Yorko uoste, milionai žmonių išmirę 
badu per vieną parą ir dabar ten joks lai
vas nebegalįs uostan įplaukti, nes pirma mi 
lionai gyvų bedarbių turi sudeginti ar jūren 
sumesti tuos milionus mirusiųjų badu lavo
nus. Šitokias „žnias“ jiems papasakoję so
vietų atstovybėje, gražiai priėmę ir net tik
rą rusišką papirosą davę, tai, giidi, ne toks 
šlamštas, kaip angliškos.... Valanda ar 
ar dvi jie gyvena tuo džiaugsmu, kad rado 
„užtarėjus“, rado tikrus „draugus“ sovie- 

i tų atstovybėje, kur taip viskas gražu ir 
. puošnu, kur ponai mandagūs ir gražiai pa- 

sipuošę. O už valandos kitos, kai juos pa
gaunanti kita nuotaika, ūmai ir piktai prie
kaištingai sako:

— Aš žinau, kas mane išdavė prakeik
tiems bolševikams, kurie nori mane pagau
ti ir pakarti! Jie mane sekioja dieną ir nak
tį, jie ir dabar čia atsiuntė savo budelius 
seklius! Bet gyvo jie manęs nepaims!....

Po šitokio sakinio nelaimingasis dairosi 
bailiomis akimis, kuris iš esančiųjų gali bū
ti tuo išdaviku, kuris yra sovietinės atsto
vybės šnipas, tikojąs jo gyvybės.

Didžiausias nuošimtis serga persekiojimo 
manija, Bolševikinio persekiojimo, praeity
je vienokiu ar kitokiu būdu buvę raudonojo 
teroro pinklėse. Dar neseniai tokie neląi- 
mingieji, nuėję į sovietų pasiuntinybę, buvo 
repatrijifojami. Grįžus Lietuvon kurį laiką, 
suprantama, komunistai juos išnaudodavo 
visokios rūšies propagandai: tokių psichi
niai nesveikų lietuvių dedami sieksniniai 
„politiniai“ straipsniai, fotografijos, atsimi
nimai, nors toks į.repatriantas“ iš viso ne
sugebėdavo parašyti nė savo pavardės. Da
bar, matyt, sovietai pakeitė taktiką: 
tuos nelaiminguosius patardo, paklausinėja

kur gyVena, su kuo susitinka, duoda ilius
truotų magazinų, kelioliką egzempliorių 
„Tiesos“, „Tėvynės Balso“, ištardę ką pa
liko Lietuvoje, tėvo, motinos, brolių ir sese
rų vardus ir pavardes, pavaišinę papirosu, 
paleidžia, pakviesdami vėl po kurio laike 
apsilankyti. Ir jie ten nuolat užeina, jieško
dami „paguodos“, o iš ten su ryšuliu komu
nistinės propagandos grįžta į lietuvių tarpą 
pavalgyti, pernakvoti, suaukotais drabužiais 
apsirengti.

Ar galima kuo nors šiems pasmerktie
siems pagelbėti? Atrodo, kad mūsų sąlygo
mis, neįmanoma. Tačiau vienu kitu atveju, 
ypač tie, kurie savanoriškai nueina į ligoni
nes ir po kurio laiko iš ten bėga, slapstosi, 
net ir žiemos metu po kelias naktis vien
marškiniai miega laukuose, kol pėščiomis 
pasiekia Lietuvių Namus, reikėtų rasti bū
dą juos priglausti, juo labiau, kad jie nori 
dirbti, nori būti savųjų tarpe, kur jiems at
rodo visiškai kitas pasaulis. Gal būt, kad 
savųjų tarpe ir jų pakrikę nervai ir visa psi
chika atsigautų. Bet kas juos priglaus, kas 
jiems gali duoti darbo? Atsakymo nėra. 
Nebent imtų kas nors organizuoti steigti se
nesnio amžiaus šio krašto lietuviams prie
glaudos namus, ar žemės ūkį steigti, kur ir 
tie pasmerktieji rastų prieglobstį ir darbo. 
Būtų gera ir naudinga, kad šiame krašte gy
veną lietuviai plačiau pasisakytų šitokių 
namų ar ūkio steigimo klausimu.

B. Pabališkis.

(atkelta Iš psi. 1.) '
Po šios prakalbos p. ministeris kalbėjo į 

estus estiškai. Deja, nė vieno žodžio estiš
kai nesupratau, bet vėliau patyriau, kad be 
specifinių estams problemų, p. ministeris 
ir' čia aiškino glaudaus pabaitiečių bendra
darbiavimo svarbą.

Po min. Tormos kalbos sugiedamas Es
tijos Himnas.

Šis estiškai- lietuviško ministerio vizitas 
bus mums visada atmintinas. Tikimės, kad 
jis nepamirš mūsų ir ateityje!

Dabar sveikinimo žodį taria Birmingha- 
mo konservatorių ir unionistų partijos at
stovas Capt. Curzon-Hope, M. C. Pirmiau
sia jis perdavė Miss Pitt, — Britų Parlamen 
to narės ir didelės pabaitiečių draugės svei
kinimus. Ji labai apgailestaujanti, kad šie
met negalinti būti su mumis, nes jų sulai- * 
kiusios svarbios valstybinės pareigos. (/ 
rodo, kad Londone dabar yra gana „karš
ta“ po „šaltos" Berlyno konferencijos!... 
— K. T.)

Capt. Curzon-Hope savo kalboje parodė 
didelį Pabaltijo kraštų padėties supratimą 
ir tikrą politinį subrendimą. Jis skatino mus 
glaudžiau bendradarbiauti su Britų visuome 
ninėmis organizacijomis ir tuo padėti britus 
šviesti politiškai... šia proga jis išreiškė vie
šą padėką mūsų skyriaus sekretoriui J. Zo- 
kui, kuris atlikęs didelį ir svarbų darbą, skai 
tydamas paskaitas konservatorių partijos 
organizuojamuose susirinkimuose bei daly
vaudamas jų politinėse diskusijose. Ir iš 
tikrųjų, p. Zoko veikla praskynė mums ta
kus prie Britų parlamento ir net vyriausybės 
narių. Panašiais keliais eidami londoniškiai 
galėtų daug pasiekti.. Deja, mes nieko pa
našaus apie juos negirdim.

Jam baigus kalbą sugiedamas Britų Him-.< 
nas.

Paskutinis sveikina angliškai Latvijas Va- 
nagi atstovas p. Mužiks. Savo trumpoj kal
boj jis parodė didelį mūsų istorijos žinoji
mą ir augštai įvertino Lietuvos įnašą Euro
pai praeity. Apskritai iis nepagailėjo daug 
gražių žodžių lietuvių adresu.

Minėjimas baigtas Lietuvos Himnu.
Po to sekė koncertas. Estas Swan padai

navo tris estų liaudies dainas, o B. Valte- 
rienė du lietuvių kompozitorių ir du pasau
linių kompozitorių kūrinius. Pabaigai a’ 
sudainavo duetu nuotaikingą estų liaudies 
dainą, kuri publikai taip patiko, kad teko 
pakartoti. Akomponavo iš Londono atvy
kęs žymus latvių pianistas ir kompozitorius 
p. Jarums.

Koncerto paruošimui daug nusipelnė ži
noma latvių pianistė ir didelė lietuvių bičiu
lė p. M. Cirulis.

Sekė šokiai, grojant latvių orkestrui.
Salė, nors ir erdvi, bet daugiau negu ku-*

BENJAMINO GIGLI. 
PRIĖMĖ J. LHJSTIKAUE

Garsusis italų tenoras Benjamino Gigli 
pereitos savaitės šeštadienį koncertavo Lon
done, Albert Hall salėje. Paprastai į jo kon
certą galima patekti tik tiems, kurie pirmo
mis dienomis po paskelbimo suskuba įsigy
ti biletą, nes, nors salėn telpa apie 8.000 
klausytojų, po poros dienų biletų pritrūks
ta.

Mūsų dainininkė J. Liustikaitė, patekusi 
koncertam beveik pripuolamai susitiko su 
B. Giglio impresariumi, kurio paprašiusi 
tarpininkavimo susitikimui su garsiuoju dai
nininku. Šis pažadėjo, ir ištęsėjo. Sekmadie
nį p. J. Liustikaitei buvo pranešta, kad B. 
Giglj ji galinti aplankyti sekmadienį, 61 vai. 
vakaro. Savoy viešbutyje.

■— Negalite įsivaizduoti, kaip aš • jaudi- 
naus, kada puošniausiame Londone viešbu
tyje, glėbiais gėlių papuoštame kambaryje 
buvau priimta paties B. Gigli, jo impresari- 
jaūš ir jo pianisto. Nemažesnis mano buvo 
susijaudinimas, kai jam klausant ir jo pia
nistui akomponuojant itališkai dainavau 
ariją iš Toscos. Pradžioje jis pasiklausė č:a - -
pat stovėdamas, o vėliau perėjo pro pravi- kli. Tačiau gana jauki: gerai apšviesta salė 
ras duris į kitą kambarį ir iš ten pasiklau
sęs grįžo prie manęs, klausdamas, kur aš

besėjęs, pasenęs, kakta aptraukta žvilgan
čia oda. Visi jo judesiai rodė beviltišką nuo 
vargį. Mane užliejo pasigailėjimo banga 
šiam nuvytusiam vyrui. Bet aš juo nepasi
tikėjau: jo MVD uniforma neleido. Jei da
bar jie ateitų manęs, — Andrėj gautų pir
mąją mano kulką •

Laikrodis fodė pusę pirmos. Kai pasilen
kiau prie stalo, pamačiau, kad Anrej akys 
nukreiptos į mano atsegtą paltą. Iš mano 
švarko kišenės kyšojo pistoleto rankena.

Burnoje pajutau sausumą. Prieš grįžda
mi į SSSR, sovietų karininkai turėjo grą-

’ — O kaip su dokumentais?
— Aš žinau žmogų, kuris mielai jums 

padės, — nusišypsojo ir pridėjo: — Jis yra 
Liaudies Policijos karininkas.

Kitą dieną jis man davė vokiečio pasą ir žinti visus savo g'nklus. Valstybės Saugu- 
supažindino su policijos karininku.

Mes susitarėm, kad sekančios dienos pir

ir scena, virš scenos gražiai išrikiuoti Pa- 
________ _ _ __ _ baltijo valstybių herbai, scenos gilumoj 

dabardainuojanti?'Kai atsakiau, kad dirbu skoningai suderintos Pabaltijo valstybių vė- 
fabrike ir niekur nedainuoju, jis getokai liavos, o graž’.ai padengtą kalbėtojų stalą 
nustebęs pažadėjo parašyti man rekomen- Pu«šė keturios mažytės vėliavėlės (britų, 
dacinį laišką, patarė mesti fabriką ir bent estų, latvių ir lietuvių). Siuo šviesu suderi- 
metus pasišvęsti vien dainavimo mokslui. ' " ’

— O ką jis pasakė apie jūsų balsą? —
klustelėjau p. J. Liustikaitės, norėdamas su
žinoti pasaulinio menininko nuomonę ap!e labai gausus šaunių coventriečių ir woiver- 
mūsų vargingu keliu dainos meno besimo- hamtoniečių dalyvavimas. Apgailestaujam, 
kančią dainininkę. kad šiemet jie nepasiryžo padaryti pana-

— Nesakysiu.... Jei pasakyčiau teisybę, šaus žygio. Nepasižymėjo ir birminghamte-
sakytumėt, kad pučiuos.... čiai. Tik apie 50% tedalyvavo—

Prie kavos puoduko, tiek pats B. Giglis, K Tauto is
tiek jo pianistas, ir impresari.ius, sužinoję 
tikrąją mūsų jaunos dain. padėtį, davė 
vertingų patarimų ir padrąsinimų ateičiai, 
kvietė ją'vėl juos aplankyti kovo 6 d.f kai

nimu ir artimu mūsų dvasiai salės papuo
šimu pasirūpino elektr. inžinierius A. Putcė.

Pernai mums malonią staigmeną padarė

kada turėsiu prisijungti prie jo.

PASKUTINIS SUSITIKIMAS

Sekančią dieną anksti iššokau iš lovos. 
Mano pasas peržengti sovietų sieną prie 
Lietuvos Brastos (Brest — Litovsk) šian
dien pasibaigė ir, jei būčiau rastas Karls
horste, būtų buvę sunku išsiaiškinti. Kiek
viena minutė didino pavojų.

Savo butą turėjau palikti tokioje padėty
je, kad būtų aišku, jog išvykau į Maskvą. 
Pluoštas dokumentų, fotografijos, laiškai 
— paskutiniai mano ryšiai su praeitimi — 
pavirto dpmais Kai viskas buvo pabaigta, 
užsimečiau savo žieminį paltą ant pečių ir 
vaikščiojau šaltame tuščiame kambaryje
iš kampo į kampą. Laikrodis išmušė 
Dar viena valanda. •

Aštriai suskambėjo durų skambutis! 
gai, reikalaujančiai. Griebiau pistoletą,
vusį mano palto kišenėje- Skambutis skam
bėjo dar labiau įsakančiai. Netvirtais, ne
skubančiais žingsniais priėjau ir 
duris.

Žiemos dienos prieblandoje 
MVD uniformoje vyrą. Paskui 
kad tai Andrei Kovtun

— įeik! — pasakiau susiraukęs.

ELEKTROTECHNIKŲ STREIKAS
Londone prasidėjęs elektrotechnikų strei- 

jie bus grįžę Londonan. Tai buvo sekma- kas persimetė j Liverpoolio ir MancheSterio 
dienį, tai truko tik viena valanda. 0_pirma- miestus. Komunistų apsėsta elektrotechnikų 
d'enį?.... Pirmadienį 7 vai. ryto mūsų sąjunga ragina streikuoti ir sąjungai nepri- 
dainininkė bėgo fabrikan pelnytis duonos klausančius elcktrotechnikus, žadėdama mo- 
kasdieninės, nieko nepadrąsinama, niekeno kėti savaitinę pašalpą tokią, kokia mokama 
neklausiama, kaip ji gali to dainos meno ir nariams: 6 svarus vedusiems ir 5 svarus 
tinkamai išmokti, dirbdama 9 valandas fab- viengungiams už nedirbtą savaitę, 
rike.

Sunku jai, sunku ir mums, žiūrintiems iš ąillllllllllllllilllllitlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllis 
šalies, kad neįveikiame rasti savaitei penkių = 
—šešių svarų, kurie įgalintų jaunam talen- = 
tui pasitobulinti pamėgto dainos meno 5 
moksle. Ir, tikriausiai, nerasime. O gal? O i 
gal atsiras 20-30 žmonių, sutinkančių per f 
savaitę skirti jaunos mūsų dainininkės vie- 1 
nerių metų mokslui 5 šilingus? Prisidėčiau i 
ir aš. Aitvaras. =

mo Tarnybos Majoras turėjo tai žinoti ge
riau už kitus. Bet Andrėj akyse nebuvo nu
stebimo.

— Visai tikri, kad mes vienas antro dau
giau nematys'me, — tarė jis, nutraukdamas 
slegiančią tylą. — Visą savo gyvenimą ta
vimi nepasitikėjau. Kai aš pradėjau tavimi 
pasitikėti, ■— tu nepasitikėjai manimi...

Jo žodžiai palietė pačią" mano širdį, bet 
aš negalėjau atsakyti. Pasijutau nustebęs: 
kaip jis galėjo sužinoti,'kad aš šiandien iš
vykstu? Galbūt, jis turėjo įsakymą mane 
suimti?

Andrėj balsas suskambo kaip atsakas 
mano mintims:

— Nepyk, kad aš čia užėjau...-Jei aš ne
būčiau atėjęs^ — kiti būtų atėję. Jei kada 
atsiminsi mane, Griša, prisimink... aš da
rau, ką galiu.

Telefonas suskambo kaip pistoleto šūvis.
Pakėliau ragelį ir išgirdau vokiečio žo

džius: „Mašina laukia".
Andrėj sunkiai nuėjo prie durų. Aš sto

vėjau klausydamas, kol jo mašinos motoro 
ūžimas nutilo.

Akimirksnį lūkuriavau ant slenksčio. Pas
kui už savo nugaros stipriai užtrenkiau du-

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
NIDA’

IŠPARDUODAMOS MAISTO 
ATSARGOS

Britų Mitybos Ministerija, ryšium su ar- š 
tėjančia diena, kada bus panaikintas visų | 
maisto rūšių normavimas, pradėjo išparda- § 
vinėti susidariusias maisto atsargas. Lon- g 
dono laikraščiai praneša, kad pirmoje eilė- = 
je bus parduodamas dėžutėse nesaldytas įf 

ris. Suskambėjo spyna. Kelio atgal nebuvo. P‘enas> kurio atsargų būta tiek, kad galimd § 
Aš išėjau iš namu — pasitikti ateitį. bQtll užtvindyti garsųjį. St. James ežerą. Jo g 

kiekis siekiąs dešimts tūkstančių tonų. Ant- = 
roję eilėje yra konservuota mėsa, kurios at- g 
sargų turima apie septyniolika tūkstančių = 

Majoras Klimov laimingai perėjo rytu tonų. Parduodama taip pat šimtai tonų sriu g 
Jis greitai sudribo savo įprastoje kėdėje. Vokietijos sieną. Dabar jis yra Muenchen'e, bos miltelių, kurios buvo sudarytos even- = 

tualiam atominiam karui. Daugelio išpar- g 
duodamų produktų vardai neskelbiami, tu
rint galvoje, kad šitoksai paskelbimas galė
tų numušti visai eilei maisto gaminių kai
nas.

ĮVAIRŪS SMULKŪS 

SPAUDOS DARBAI i

12.

II- 
bu-

S Vizitinės kortelės,
• Biznio kortelės,
# Laiškų antgalvės,
Programos, vokams adresai, pakvietimai 

ir atvirutės.

100 už
100 už
100 už

7/- 
8/- 

10/-

atidariau

pamačiau 
pažinau. pastaba

— Tai tu išvyksti? — tarė keistu balsu, amerikiečių zonoje, kur leidžia antikomu- 
— ir nenorėjai man nei sudie pasakyti? nistinę spaudą, kuri platinama Rytų Zono- 

Užgulė skaudi tyla. Paskutiniu laiku And je. Jo knyga yra plačiausiai skaitoma Euro- 
rej nebuvau matęs ir tik dabar pamačiau, poje. Pabaiga
kaip labai jis pasikeitė. Jo veidas buvo su- Vertė J. Le-Sys

Be to, įvairiomis kalbomis Nidos 
spaustuvė spausdina knygas, laikraščius, 

žurnalus ir katalogus.

Kiėkvienas darbas atliekamas 
greitai, pigiai ir gerai.

Rašyti: NIDOS SPAUSTUVĖ
3, Southern Row, London W. 10. 

TELEF. LADbroke 1186.
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