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JAUNIMĄ
BRANGŪS TAUTIEČIAI!

VLIKo Lietuvybės išlaikymo Tarnybai 
talkininkaujant švietimo Komisija, išgvil
denusi mūsų priaugančios kartos laisvose 
pasaulio šalyse lietuviškojo auklėjimo 
klausima, rado, kad jei nebus skubiai itn-

* tąsi veiksmingų gelbėjimo priemonių, jau
niausioji mūsų karta negrįžtamai ga-i žū
ti mūsų tautai. Vaikas, patekęs i kitatau
čių aplinką, ypač dar lankydamas sveti
mą mokyklą, labai greit nutausta. Jis ne 
tik greit pradeda kalbėti ir galvoti sveti
ma kalba, bet veikiai susižavi svetimu 
kraštu, jo istorija, dainom žaidimais, pap
ročiais. Tėvai retai tegali prilaikyti tą na
tūralią nutautimo eigą. Didžiausią vaid
menį lietuvybei palaikyti galėtų suvaidin
ti lietuviška mokykla, bet reta kur vietos 
sąlygos teleidžia tokias mokyklas turėti. 
Tad belieka vienintelė priemonė — var
go mokykla. Vaikas nors kartą ar du per 
savaitę gali toje mokykloje bent kiek pa
simokyti gimtosios kalbos, šj tą patirti 
apie mūsų tautos didžią praeiti, apie jos 
šių dienų padėti ir siekimus, gali išmok*! 
lietuviškų pasakų, padavimų, dainų. To
kios mokyklos gali žymiai pristabdyti nu
tautimo vyksmą.

Gerai suprasdami, koki svarbų vaidme
nį mūsų priaugančioji karta turės suvai
dinti mūsų šalies nepriklausomybei atgau. 
ti, jos žemėms sujungti ir iš viso mūsų 
tautai išsilaikyti, sukruskime visi, kas tik 
kuo galime, gelbėti mūsų jauniausius bro
lius seseris nuo nutautimo. Kraujuose 
paplūdusi mūsų brangioji tėvų žemė rei
kalauja iš mūsų atlikti savo pareigą.

Tėvai, pasekite pėdomis tų lietuvių mo
tučių, kurios rusų priespaudos laikais prie 
ratelio sugebėjo išmokyti savo vaikus ne 
tik lietuviškų poterių, bet ir lietuviško raš 
to ir įkvėpė jiems tėvynės meilę, pažadi
nusią tautą kovoti už Nepriklausomybę. 
Neduokite savo mylimiems vaikams nu
tolti nuo jūsų šeimos, mūsų garbingos, 
amžiais išsaugotos gimtosios kalbos. Leis
kite savo vaikus i lietuviškas mokyklas, 
o kur jų nėra, j vargo mokyklas. Palaiky
kite tokias mokyklas ir padėkite jas or
ganizuoti.

Mokytojai! Jūs garbingai nešėt pašau
kimo vėliavą per 20 nepriklausomo Lietu
vos gyvenimo metų. Jūsų didžiausias 
nuopelnas, kad šiandien Lietuvos partiza
nas nedvejoja guldyti savo galvą už Lie
tuvos laisvę ir Nepriklausomybę. Būkite 
ištikimi senosios Lietuvos mokytojų tra
dicijoms. Neleiskite, kad vėjais nueitų jū
sų ilgų metų pastangos. Kad ir kaip sun
ki jūsų dalia svetimose šalyse, kur begy-

* ventumėt ir kaip sunkų darbą bedirbtu- 
mėt, organizuokite vargo mokyklas, ragin
kite tėvus, kad leistų savo vaikus į tas 
mokyklas, skirkite patys, kad ir no sun
kaus darbo, bent valandą per savaitę lie
tuviškam vaikų auklėjimui.
...Dvasininkai! Mažvydas, Daukša.. Va
lančius, Baraunauskas, Maironis, Vaižgan
tas, Gimžauskas ir šimtai ir tūkstančiai 
kitų jūsų garbingojo luomo atstovų buvo 
pačiose pirmosiose mūsų tautos žadintojų 
eilėse. Mes dedame daug vilčių, kad ir 
šiuo mūsų tautos Golgutos metu būsite vi
si nuoširdūs lietuviškojo auk’ėiimo talki
ninkai ir vadovai. Mes kviečiame visus 
laisvajame pasaulyje gyvenančius mūsų 
dvasiškius per pamokslus, spaudą, susirin 
kimus, pasikalbėjimus su žmonėm ragin
ti visur steigti vargo mokyklas ir patiems 
jas organizuoti.

Žurnalistai, spaudos, didžiosios pasau
lio galybės, atstovai! Pakelkite savo galin
gąjį ginklą kovai su mūsų jaunosios kar
tos nutautimu. Kaip „Aušra" pažadino 
tautą iš miego ir prikėlė ją naujam švie- 

'* sesniam gyvenimui, taip šiendien ir jūs, 
viešosios nuomonės formuotojai, sutelkite 
visą lietuviškąją visuomenę mūsų priau
gančios kartos lietuviškam švietimui. Jums 
istorija šiandien skiria didžiai atsakingą 
vaidmenį, nes nuo jūsų pareis, ar ir mūsų 
išeivija, kaip ir daugelis kitų, paskandins 
savo geriausias jėgas savitarpio ginčuose, 
ar stos i vieningą kovą už mūsų visų bend 
rą siekimą.

Visi susipratę lietuviai, ir mokyti, ir ne
mokyti, senieji ir naujieji išeiviai, orga
nizuoti, visi, kam tik rūpi, kad Lietuva 
ir vėl taptų nepriklausoma ir užimtų pa
saulyje jai deramą garbingą vietą, orga
nizuokite vargo mokyklas visur, kur tik 
galite, leiskite į jas savo vaikus ir remki- 
te tą veiklą visomis savo išgalėmis, o mes, 
kuo galėdami, padėsime.

Broliai lietuviai! Dabar pats metas gel
bėti mūsų jaunesniuosius brolius seseris 
nuo nutautimo. Mus šaukia kietų kovų ir 
gyvybės aukomis pašventintas 1918 metų 
vasario 16 Nepriklausomybės aktas ir sa
vanorių partizanų krauju aplaistytos mū
sų Gimtosios Žemės balsas.

* K. žalkauskas, 
VLIKo LIT Valdytojas

Dr. A. Rukša A. Giedraitis A. Venclauskas 
švietimo Komisijos nariai

Tauriam mūsų nariui Juozui Ok- 
sui tragiškai mirus, jo giminėms ir 
artimiesiems reiškia giliausią už
uojautą ir kartu liūdi

Lietuvių Rezistencinės Santar
vės Mancliesterio Skyriaus Valdy
ba ir nariai

Lietuvių Rezistencinės Santarvės 
nariui Juozui Oksui tragiškai žuvus, 
jo giminėms ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

LRS-ės Europos Reikalams Se
kretoriatas ir LRS-ės Europos 

Krašto Komitetas

Neseniai grįžo iš Sov. Sąjungos būrys 
italų, išbuvusių ilgus metus priverstinų 
darbų stovyklose ar kalėjimuose Sov. Są
jungoje. Romos LB pirmininkas susisiekė 
tuojau su Italijos užs. reik, ministerija, 
kuri maloniai suteikė grįžusiųjų sąrašus. 
Deja, jie visi gyvena išblaškyti po visą Ita 
Ii ją, todėl su jais visais susisiekti sunku. 
Tačiau teko išsikalbėti su buv. karo kape
lionu Alagianiu, išbuvusiu 9 metus Sovie
tų kalėjimuose. Jis sakėsi turėjęs progos 
sutikti daug lietuvių arba bent apie juos 
girdėti. Tarp jų paskutiniu laiku Vladimi
ro kalėjime, apie 180 klm nuo Maskvos, 
sutiko arkjv. Mečislovą Reinį, vysk. T. 
Matulionį, vysk. Ramanauską ir dek. VI. 
Mironą bei visą eilę kitų, kurių pavardžių 
neatsimena. Jis sakėsi girdėjęs iš kitų, 
kad tame pačiame kalėjime esąs ir vienas 
Lietuvos užsienio reikalų ministeris, ro
dos — jo manymu — buvęs Mirono kabi 
nete. Šiame kalėjime buvo laikomi nepa
jėgūs dirbti arba tie, kurie priešinosi pri
verstinam darbui stovyklose ir buvo u’ 
tai nuteisti 25 m. kalėjimo. Arkiv. M. Rei
nys 1953 m. gale sunkiai susirgo ir buvo 
perkeltas į kalėjimo ligoninę. Jo sveikatos 
padėtis yra labai sunki. Vysk. T. Matulio
nis tragiškai mirė 1953 m. rugplūčio mėn. 
Jis kalėjo kartu su kitu kaliniu, kuris j’ 
visaip kankino, plūdo, į jį spiaudė. Vieną 
dieną kaliniai buvo nuvesti į bendrą dušą. 
Jo kaimynas vėl pradėjo plūsti ir keikti 
vyskupą. Tada šis norėjo nuo jo atsitolin

DAR VIENAI KONFERENCIJAI ARTĖJANT
padarė nuolaidą pracūzams, bet kaip kokią 
galima būtų rasti išeitį Indokinijoje, niekas 
negali pasakyti. Nebent, žinoma, pagal ko
munistų planą — padaryti paliaubas, suda
ryti bendrą vyriausybę su komunistais Viet
name, ir tuo būdu leisti komunistams p. 
mažu dominuoti visoje Indokinijoje. Anot 
Maskvos, tai būtų teisingas ir taikingas 
pasiūlymas, deja nepriimtinas,, karo kurs
tytojams imperialistams“ ameriitiečiams, 
bet faktinai tai būtų kitokiu nei tiesioginio 
karo keliu vykdymas komunistų agresijos 
pasaulyje.

Ir todėl labai reikia abejoti ar Vakarai

Stalino mirties meunes minint rauoono- 
je Kinijoje, peainge, Lhen run, vienas i» 
sesių prezidiumo narių, savo Kainoje liau
no garoet tarp Kitą ko pasaKė, Kaa busi
mos Genevos konferencijos susauKimas 
yra naujas Komunistų laimėjimas, vyKdam 
stalininę taikos politiKą. „Ilgą laiKą impe
rializmas rėmėsi savo kolonijomis Rytuo
se, .kaip savo užnugariu. Dabar jis stovi 
pneš rimtą krizę pralaimėti šį užnugarį, jo 
užnugarys virto jo frontu".

Berlyne keturių didžiųjų užsienio reikalų 
ministrų sutartos Genevos konferencijos iš
vakarėse verta atkreipti dėmesį į šiuos tei
singus vieno iš komunistinės Kinijos vadų gali leisti.komunistams bet kuriuo būdu vy- 
žoožius. Tolimieji Rytai šiandien sudaro rauti Indokinijoje. Komunistų įsigalėjimas 
Vakarams* jų šaltajame ir karštajame kare Indokinijoje turėtų neapsKaičiuojsmų pa
su komunizmu karo frontą, bet ne saugų 
užnugarį. Todėl tai, kas vyks už kelių sa
vaičių Genevoje, kur susirinks atstovai 
Mab Tse-tungo, Bao Dai, Syngman Rhee, 
Kim ie Sang ar Ho Chi-minth ir dar ko 
ten, ir greta Molotovo atsisės prie bendro 
stalo su Dulles, Edenu ir Bidault, bus ne
mažiau svarbu sekti, kaip tai, kas jau vyko 
Berlyne. Vakarai Berlyne pasirodė vienin
gi, bet ar jie lygiai taip pat bus viningi Ge- 
nevdje dar sunku pasakyti. Dulles turės 
sunki) uždavinį, jau ir dabar prancūzai 
žiūri, ar negalėtų kaip nors amerikiečių 
nuolaidomis raudoniesiems kinams išgauti 
šių pastarųjų nuolaidų sustabdyti prancū
zams palankesnėmis sąlygomis karą Indo
kinijoje. Bet nuotaikos JAV nerodo, kad 
Dulles galėtų sau leisti kokių didesnių nuo
laidų Mao Tse-tungui.
Molotovas žinojo, ką jis darė nusileisdamas
Vakarams Berlyne, sutikdamas apriboti Ge 
nevos konferenciją Korėjos ir Indokinijos 
klapsimais. Nors Dulles stengiasi pabrėžti, 
kad atsisėsti prie bendro stalo su agresoriu
mi Korėjoje — raudonaisiais Kinais nereiš
kia jų pripažinimo, bet pats faktas, kad 
bus sėsta pre bendro stalo yra svarbus ir 
komunistų yra plačiai savo naudai propa
gandoje išnaudojamas, nors raudonieji ki
nai gal būtų norėję ir daugiau. Šiuo atžvil
giu propagandinis laimėjimas yra Maskvos 
pusipe. Kitas dalykas, kurį siekė Molotovas, 
buvo bet kuriuo būdu nutęsti prancūzų 
Europos Gynybos Bendruomenės sutarties 
ratifikavimą. Jis ir dabar, jau po Berlyno 
konferencijos, bando šantažuoti prancūzus, 
savo kalboje pereitą savaitę duodamas jiems 
vilčių, kad Indokinijoje būtų galima pasiek
ti taikos, jei....

Kokį nors sprendimą Korėjoje Maskva, 
lygiai kaip ir Pekingas, taip pat nori pa
siekti- Šiandien Korėja, kaip ir Vokietija, 
yra, padalinta. Amerikiečių kriuomenė yra 
Pietų Korėjoje, kaip ji'yra Vakarų Vokie
tijoje. Ir taip kaip Maskva labai nori, kad 
amerikiečiai pasitrauktų iš Vakarų Vokie
tijos, ji lygiai taip pat nori, kad jie pasi
trauktų iš Pietų Korėjos, labai jau jie ten 
ten: yra arti Vladivostoko ir Mukdeno. 
Patys amerikiečiai yra mažiau suinteresuo
ti taikyti savo pajėgas Korėjoje, negu Va
karų Vokietijoje. Viskas būtų gerai, jeigu 
tik būtų galima kaip nors Korėją sujung
ti ir ją paversti tikrai neutralia. Bet ar su 
tuo gali sutiktiMaskva ir Pekingas? Tuo 
galima labai abejoti. Jie laikosi t okios fi
losofijos — kiekvienas, kas yra neutralus 
tuo pačiu yra jų priešas. Tuo būdu ir dėl 
Korėjos komunistai, sieks ..susitarti" taip, 
kad tas susitarimas atidarytų jiems kelią i 
lainsninę infiltraciją Pietų Korė>e. kaip 
Molotovas to norėjo pasiekti su savo pa- 
siūlvmais del Vokietijos.

Indokinijos klausimas dar painesnis. Du
lles, sutikdamas su Genevos konferencija,

ti ir nueiti į kitą dušo galą (duše buvo 1 
vandens švirkštų), bet paslydo, susitren
kė galvą į grindis ir mirė kalėjimo ligoni
nėje.

Vyskupo Ramanausko pasakotojas pats 
nėra matęs, bet girdėjęs iš kitų. Mat, kiek 
vienoje celėje laikoma po 7 kalinius, ku-. 
rie dažnai kilnojami ir tokiu būdu pasida. 
liną žiniomis. Jis neatsimena gerai pavar
dės, tik prisimena, kad ten yra laikomas 
dar vienas vyskupas pabaltietis, kurio pa
vardė prasideda raide R ir baigiasi galū
ne skas. Suminėjus Ramanausko pavar
dę, atsakė, kad yra trumpesnė. Galimas 
dalykas, kad buvo blogai nugirdęs arba 
girdėjo greitai ištariant.

Dek. VI. Mironas dar laikosi pusėtinai. 
Kalėjime visi žinojo, kad jis yra buvęs 
Lietuvos ministerių kabineto pirmininku.

Kalėjime esantieji dirbti neverčiami, 
tik išleidžiami vieną valandą per dieną 
pasivaikščioti. Negauna laiškų ir negali 
jų rašyti. Neturi taip pat spaudos nei lite
ratūros. Arkiv. M. Reinys kažkokiu būdu 
buvo pasirūpinęs reikmenis mišioms lai
kyti, bet vieną dieną buvo netikėtai už- 
k’uptas ir apmuštas, o sargybiniai viską 
iš jo atėmė. Lietuviai vyskupai ir kunigai 
paskutiniu metu kalėjime gaudavo iš ti
kinčiųjų maisto siuntinėlių, kuriais pasi
dalindavo su kitais kaliniais.

Tėvas Alagianis yra sutikęs daug lietu
vių arba apie juos girdėjęs priverstinų 
darbų stovyklose. Ten ypač daug esą uk

sėkmių visoje Pietų Rylų Azijoje, kurios 
kraštai su savo turtingomis žaliavomis ir 
neturtingais gyventojais šiandien sudaro ge
rą dirvą įvairiems komunistų revuliuci- 
niams kurstymams. Padėtis Burmoje, Indo
nezijoje, Malajuose dar konsoliduota ir ko
munistų laimėjimas Vietname, vienoje iš 
Indokinijos valstybių, galėtų niekais pavers
ti visas Vakarų pastangas laimėti Pietų. 
Rytų Azijos kraštus Vakarams, keliant 
juose socialinį lygį ir skiepijant prisirišimą 
prie politinės laisvės, perėjimas nuo koloni- 
jalinio valdymo prie savyvaldos suteikimo 
tiems kraštams nėra lengvas. Bet Pietų Ry
tų Azija yra ta sritis pasaulyje, kur pasi
keitimas padėties komunistų naudai, niekais

ANGLIJA SVETIMŠALIO
AKIMIS

Turbūt nei apie vieną pasaulio kampą 
nėra pasakojama tiek įvairių priešingybių, 
kiek apie Angliją. Teisingai yra pastebėjęs 
čekų rašytojas K. Čapek, kad dėl savo ori
ginalumo Anglija beveik netinka nei į vieno 
žemyno rėmus ir jai visiškai tiktų atskiros 
planetos vardas.

Šimtmečius anglai gyvena savo saloj, ne
turėdami tiesioginio ryšio su išoriniu pasau
liu. Jų žemė nesirubežiuoja su jokios kitos 
valstybės teritorija ir jos sienų nesaugo.ia 
joks kareivis. Būdami šitaip izoliuoti, am
žių bėgy anglai sukūrė savotišką, „angliš
ką" gyvenimo būdą ir charakterį. Iš kitos 
pusės, tie pačios gamtos izoliuoti žmonės 
sugebėjo sukurti didžiausią pasauly impe
riją ir išplėsti savo kalbą daug didesniuose 
kontinentuose, negu jų pačių sala. Jau vien 
šis faktas padaro anglus savotiškai mistiška 
tauta. O jei dar pridėsim, kad ši pavyzdin
ga demokratinė valstybė neturi net rašytos 
konstitucijos, tai turėsim sutikti, kad Angli
ja yra tikrai labai „angliška“. Todėl pažin
ti tikrąjį anglą ir jo gyvenimo būdą yra ne 
lengva. Dar sunkiau pažinti Angliją, kaip 
atskirą tautinę bendruomenę. Tam reiktų 
labai daug laiko. Ir ne laikraščio skiltyse 
visa tai aprašyti.

Šios kelios pastabos yra parašytos nepre
tenduojant į labai gerą Anglijos pažinimą. 
Jos yra individualių stebėjimų išvada, be jo
kio tikslo ką nors girti ar peikti. Kitam ste
bėtojui, o ypač ne Anglijoj gyvenančiam, 
ir tos išvados gal būtų kitokios.

ANGLAI — AR JIE ŽMONĖS?
Prieš daugelį šimtų metų, kai romėnų ka

reiviai atsigabeno pirmuosius anglus į ver
giją, popiežius Grigalius I į juos žiūrėda
mas, pasakė: „šitie žmonės yra ne anglai, 
jie yra angelai". Ir pasiuntė šv. Augustiną 

rainiečių ir lietuvių jaunimo, nuteisto už 
tariamą ar tikrą partizaninę veiklą. Su 
jais buvo elgiamasi labai žiauriai, jie bu
vo marinami badu. Tačiau po Stalino mir
ties ir Berijos sušaudymo sąlygos kiek 
palengvėjusios. Už atliekamus darbus šiek 
tiek mokama. Iš atlyginimo administraci
ja išskaito už išlaikymą, o į rankas duoda 
ne daugiau kaip 200 rb. per mėnesį. Už 
šiuos pinigus turi teisę nusipirkti maisto 
ir būtiniausių reikmenų iš stovyklų san
dėlių. Jei kas uždirba daugiau kaip 200 
rb., tai juos bolševikai sakosi padedą į 
banką, kad „sutaupytus pinigus" suimtie
ji galėtų atsiimti, kai būsią paleidžiami. 
Tėvo Alagianio teigimu, pabaltlečiai esą 
tiek dvasiškai, tiek fiziškai atsparesni už 
kitus.

Šiaip jo žinomų koncentracijos stovyk
lų ir kalėjimų gyventojų daugumą sudaro 
lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai ir len-

Apskritai, ne vieno grįžusio teigimu, iš
vežimai iš Lietuvos ir kt. Pabaltijo res
publikų tebeina toliau, nors tikslesnių ži
nių apie juos grįžusieji ir neturi. Kai ku
rie iš jų pakelėj yra sutikę išvežamuosius 
gabenant j Sibirą ar į kitas Sov. Sąjungos 
vietas. Yra žmonių, kurie sakosi darbo 
vergų stovyklose sutikę taip pat buv. min. 
inž. K. Šakenj, Vilniaus kunigų seminari
jos rektorių ir visą eilę kitų pasižyrhėju- 
sių lietuvių.

paverstų dabartinę Vakarų norimą išlaikyti 
lygsvarą tarp Rytų ir Vakarų ir galėtų bū
ti prologų trečiam pasauliniam karui.

Padėtis tikrai sunki. Prancūzai, nors ir 
duosniai amerikiečių padedami, vargiai ar 
gali laimėti karą Indokinijoje su komunis
tais. Iš kitos pusės Vakarai negali leisti, kad 
šį karą laimėtų komunistai, ar tai karšto 
karo keliu ar išdavoje kokių „susitarimų" 
Genevoje ir taikingo komunistų insiflirta- 
vimo keliu. Iš kitos pusės Indokinijos karą 
reikia baigti, nes jis sudaro persunkiu naš
tą prancūzams, kurie jį veda jau daugiau 
kaip septyneris metus, silpnina Prancūzi
ją Europoje, atitraukia jos dėmesį ir jėgas _____
ir sunkina Prancūzijos įsijungimą į Euro- mus, kurie įvykę netrukus po Churchillio 
pos Gynybos pianas. Bet kad komunistai farens. De Gasperi teigia, kad <ta“_ 
kažkodėl turėtų padaryti Vakarams ir Pran
cūzijai malonę, baigti karą tomis sąlygo
mis, kurias pasiūlė Prancūzijos ministras 
pirmininkas Laniel, sunku tikėti. Kodėl ir 
už ką komunistai turėtų pasitraukti iš Laos 
ir Cambodia? Nebent prancūzai sutiktų 
sumokėti tokią kainą, kuri, deja, nėra pri
imtina nei patiems prancūzams nei Vaka
rams.'

Todėl įsidėmėtini Molotovo žodžiai jo 
pasakytoje kalboje, kad Berlyno konferen
cijos rezultatus bus galima galutinai įver
tinti tiktai pagal konferencijos rezultatus. 
Tuo jis tik patvirtino, kad Rytų — Vaka
rų konfliktas yra globalinis.

S. Žymantas.

tuos „angelus" j krikščionių tikėjimą at
versti. Patiko anglams tas popiežiaus išsi
reiškimas. Jie su malonumu dar ir šiandien 
prie progos jį prisimena. Tačiau Anglijos 
svetimšaliai ir ypač naujieji ateiviai, pasiro
do, turi visai kitokią nuomonę.

1952 m. paskelbtas UNO raportas apie 
pabėgėlių įsikūrimą įvairiose pasaulio vals
tybėse. Jo autorius, UNO įgaliotinis Pabė
gėlių reikalams G. J. Van Heuven Goed- 
hart sako, kad Anglija yra kraštas, kuriame 
sunkiausia būti pabėgėliu. Toliau jis savo 
raporte nurodo, kad ir labiausia palankiose 
aplinkybėse svetimšaliams yra sunku su
prasti anglų gyvenimo būdą. Todėl esą ne
nuostabu, kad pabėgėliai yra parašę knygų 
net šitokiais pavadinimais: „Anglai — ar 
jie žmonės?", „Kaip būti pabėgėliu Angli
joj“ ir tt. Pagrindinė sunkumų priežastis 
nurodoma faktais, kad anglai tvirtai tebesi
laiko šūkio — Anglija anglams! Raporto 
pabaigoj nurodoma, kad Anglija visdėlto 
daug padėjo pabėgėliams įsikurti (ypač pa
bėgusiems nuo Hitlerio persekiojimų). Ta
čiau ir po ilgesnio laiko jų nevadina savais 
žmonėmis, bet užsieniečiais.

Kaip reaguoja į šitokius palyginimus bei 
kritiką patys anglai? Keistoka, bet jie, at
rodo, visiškai nesijaudina. Jų spauda UNO 
raportą paskelbė be komentarų, nevengda
ma pacituoti pačias nepalankiausias vietas. 
Tikrasis John Bull yra kantrus ir šaltas. Jis 
daug nerūstauja net ir tada, kai kurios nors 
tautos pabėgėlių spauda pradeda kritikuoti 
krašto vidaus ar užsienio politiką ar net pa
tį Ministerį Pirmininką. (Prisiminkim, ko
kios neliečiamos kai kuru kraštų vyrausy- 
bės buvo prieš II pasaul. karą, neišskiriant 
ir Lietuvos). Spaudos ir žodžio laisvė yra 
Anglijos viešojo gyvenimo pagrindas. Jie

(nukelta i psl. 4.)

Melbourne. D. Britanijos karalienės Elž
bietos II kelionės programa po Australiją 
turėjo būti pakeista, dėl siaučiančios kaiku- 
riOse Australijos provincijose baisios vaikų 
paralyžiaus ligos. Atšaukta taip pat numa
tytos mokyklinio amžiaus vaikų eisenos, su
tinkant karalienę.

♦ • ♦ * *
Helsinkis. Suomijos rinkimuose j parla- 

mėntą nežymia dauguma-laimėjo dešinio
sios partijos. Keturios dešiniojo bloko parti
jos pravedė 103 atstovus, dvi kairiojo blo
ko partijos — 97 atstovus. Nuo 1948 m. 
suomių politinės partijos sudaro koalicinę 
vyriausybę, išskyrus komunistus, kurių at
stovą, buv. Suomijos vidaus reikalų minis- 
terj, savo laiku prezidentas Paasikivi pašali
no iš vyriausybės narių už bandymą Suo
mijos policiją versti dirbti komunistų tiks
lams. « « « * *

Berlynas. Amerikiečių karo vadovybė 
praneša, kad JAV išsiuntė Europon naujuo
sius bombonešius, kuriuos vairuoja lakūnas 
— robotas.

*****
Pekinas. Raudonosios Kinijos diktato

rius Mao Tse Tung jau kuris laikas niekur 
viešai nepasirodo. Manoma, kad arba jis
sunkiai serga, arba iš viso jis jau nebegy
vena.

*****
Berlynas. Rytų Berlyne plačiai kalbama, 

kad rytinė Vokietija bus „priimta" j Sovie
tų Sąjungos respublikų šeimą ir ji taps ly
giateisiu satelitu, kaip ir kiti pavergti kraš
tai.už geležinės uždangos.

.* * * * * .
Vailngtonas. Prez. Eiaenhoveris paskyrė 
negrą Ė- Wilkins darbo vice ministerių. Tai 
pirmas atsitikimas, kada į JAV vyriausybės 
narius skiriamas negras.

*****
Roma. Buvęs Italijos premjeras de Gas

ped viešai pareiškė, kad I>. Britanijos prem
jero W. Churchillio kalba, pasakyta p. me
tų gegužės mėn., laba? pakenkusi italų 
krikščionių demokratų partijai per rinki-

pasiklausę britų premjero kalboj balsavo 
už prokomunistinę Neniii partiją.*****

Saigonas. Viena didžiausių pracūzų kari
nių areodromų, esantį Indokinijoje, Hai- 
pHongo apylinkėje, netikėtai užpuolė stip
rus Vietminho komunistų dalinys. Ko- 
įpunistams pavyko sunaikinti daug 
prancūzų karo lėktuvų, bombonešių ir

Komunistų ralio žiniomis,
76 prancūzų

naikintuvų.
jipms pavykę sunaikinti 
karo lėktuvus. Prancūzų vadovybė tvirti
nanti, kad komunistai sunaikinę tik 16 lėk
tuvų.

*****
Teheranas. Pereitais metais, Mossadeką 
pašalinus, JAV iždas suteikė Persijai 45 
mijionų dolerių pagalbą. Šiuo metu Ameri
kos vyriausybė nutarė šią pagalbą padidinti 
dar 6 milionaiš dolerių valstyb. išlaidoms
padengti tol, kol Persijos naftos eksploata
cija atneš šiam kraštui reikiamas pajamas.

*****
Londonas. London iškis „Sunday Express" 
rašo, kad Vakarų Vokietijoje, Bavarijoje, 
vokiečiai ruošiasi gaminti atominę bombą. 
Užsienio stebėtojai esą tos nuomonės, kad 
vokiečiai galį Europos kontinente užimti vy
raujančią vietą atominės energijos gamybo
je. Vokiečių prof. F. Paneth, pabėgęs nuo 
Hitlerio persekiojimų, ilgą laiką dirbęs ato
minės energijos srityje D, Britanijoje, šiuo 
metu šis mokslininkas, sulaukęs 66 metų 
amžiaus, grįžo Vokietijon.

*****
Berlynas. Pereitos savaitės bėgyje iš Vo
kietijos sovietinės zonos į vakarus pabėgo 
daugiau, kaip trys tūkstančiai vokiečių. 
Daugumas jų jauni vyrai, kuriems grėsė 
karinė tarnyba taip vadin. liaudies milici
joje.

*****
Vaiingtonas. JAV prezidento patarėjas 
psichologinio karo reikalams, C. D. Jack- 
sonas žada šio mėn. pabaigoje pasitraukti 
iš einamųjų pareigų. Manoma, kad jo pasi
traukimas yra susijęs su nuomonių skirtu
mais, kas liečia psichologinio karo taktiką. 
Prieš tai C. D. Jacksonas yra prisidėjęs prie 
Laisvosios Europos radio įkūrimo.

Londono Vaidilos narei E. štelny- 
tei, jos myliniai motinai

MARIJAI ŠTEINIENEI

mirus, liūdesio valandoje reiškia 
užuojautą Londono Vaidilos valdy
ba ir nariai.
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J. KUZMICKIS

KAZĮ Mį’l
Kazimieras Barėnas, GIEDRA VISAD 

GRĮŽTA. Novelės. Išleido TREMTIES lei
dykla Vokietijoje 1953 metais. Tiražas 800 
egz., 215 psl.

*****
Ligi šiol žinojau mūsų Kaz. Barėną kaip 

talentingą publicistą, kruopštų vertėją, net 
jautrų lyriką poetą, tačiau niekad nebuvau 
skaitęs jo beletristikos. Tiesa, žinojau, kad 
jis seniai kažin ką beletristiško turi, kad jis 
kažin ką, nuo kitų darbų nutikdamas, daili
na, tačiau tik dabar, kai „Tremties“ leidyk
la išleido novelių žaliai įrištą rinkinį, turė
jau progos perskaityti ir įsiskaityti.

Neminėjo Kz. Barėno nei tremties rašy
tojų metraštis „Tremties Metai“, nei Vacį. 
Biržiškos „Lietuvių rašytojų kalendorius“, 
nei kapitalinė „Lietuvių Poezijos Antologi
ja“, kur randame tokius „žinomus“ poetus, 
kaip S. Pipiraitė ar M. Cameckaitė. K. Ba
rėno tartum nebūtų. Kiek jį pažįstu; jis nė 
nemėgsta garso bei paradų, kaip ir skonin
gai užmegšto kaklaraiščio, tačiau nors 
ir apnešiotą švarką užsidėjęs — jis turėtų 
būti pastebėtas tarp pašauktųjų ir išrinktų
jų. To paprastas teisingumas reikalauja. K. 
Barėnas gi nebe pradedantysis plunksnos 
graužikas...

„Giedra visad grįžta“... Tokia antrašte
K. Barėnas papuošia visą rinkinį, nors taip 
nepakrikštyta nė viena novelė. Turėtume 
suprasti, kad rašytojas, nors kartais gausiai 
vartoja tamsius dažus (plg. Medį, Veidus už 
lango), galų gale lieka optimistas. Ak man, 
juk ir gūdžiai graudžioje „Mędžib“ povelė-1 
je, kai okupantai terioja Lietuvą, jos' žmo
nes ir autoriaus artimuosius, K. Barėnas ti
ki, kad, sakyčiau, mistinis šeimos medis — 
nuo įvairių negandų išsaugotas ąžuolas — 
„žaliuoja, nes negali būti, kad jis nežaliuo
tų — šitas drūtas, storom šakom medis, ku
rį išgelbėjo mano motina“ (131 psl.):

„Jis žaliuoja, jis žaliuoja1" — tarytum 
norėdamas perrėkti išvežamųjų dejavimus 
ir okupantų riksmą, Šaukia rašytoja?, ir 
mes beveik visų novelių fone matome lietu
višką aplinką: upes, ežerus, keliukus ir 
vieškelius, arimus ir dirvonus, ąžuolus ir 
verkūnus beržus, kurie „tarytum obelys, ta
rytum suaugusios obelys, pavasarį fužavo- 
mis balaganų žiecįų kekėmis pasipūošian- 
čios, o rudenį nugelstančios ar nurausian
čios obuolių tankumynu — šitie medžiai 
buvo brangūs motinai. Tarytum be jų žemė 
būtų nebe ta, kurią tėvas prakaitu laistė be
tvarkydamas, tarytum tos tolumos atsivėru
sios Sillies žmogų 5r jo namus su tpĮ’mom 
pievom; sų tolimais laikais ir žmogadš ne
bebus1' (121 psl.).

Reikia tikrai mylėti savo kraštą ir vėjų 
gaidrinamą obelį, kad taip jautriai, taip ly
riškai aprašytum medžius ir jų keliamas 
asociacijas, kurios ir mus jaudina, beskai
tant apie baltmarškinius beržus.

Rodos, kas čia tokio, kad jaunikis įva
žiuoja į sužiedotinės kiemą: dulkės nusėda, 
žvirbliai sučirškia, ir viskas. Tačiau K. Ba
rėnas pro nusėdančių dulkių tylą ir pro 
žvirblių svaigulį įsaulyje mato dalelę gimto 
krašto:

„Ratai jau kluone, ir paskutinės dulkės 
jau seniai sutūpė ant varnalėšų lapų ir to
lėliau, griovio pakraščiu ir už griovio, visu 
patvoriu, net ant vyšnių ir slyvų. Nei sėjęs, 
nei piovęs žvirblis, pasisotinęs kažkieno ran 
kos pabertų trupinių, apimtas snaudulio, 
kiurksojo vyšnios šakelėje prieš saulę, gal 
garbindamas Tą, Kuris sugundė žmogaus 
ranką paberti truputėlį trupinių jam pasiso
tinti.?' (10 psl.). ... ■;

Koks mielas ir lietuviškas vaizdas! ,
Rašytojas mėgsta gamtą ir ne kartą, kaip 

minėtame epizode, net digresiją padaro nuo 
vaizduojamo veiksmo, norėdamas atiduoti 
duoklę savo krašto florai ar faunai. Tuo at
žvilgiu gyvoji ir negyvoji gamta K. Barėno
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novelėje nėra tiktai fonas, bet su savo atski
rais eksponatais — gyvas, įasmenintas vei
kėjas.

Kokie yra K. Barėno novelių žmonės?
Literatūros teorija tvirtina, kad atskirų 

kūrinių veikėjai — ir tipai, ir charakteriai
— esą dvejopi: teigiami ir neigiami. Teigia
mi veikėjai siekią gėrio visomis leistinomis 
priemonėmis; neigiai — gėrį nuniekina, o 
veržiasi į blogį.

Nežinau mūsų rašytojo intencijų, tačiau, 
skaitant atskiras noveles, susidaro įspūdis, 
kad jo beveik visi veikėjai kuo 'nors keisti. 
Net ir pats autorius ne vieną /savo veikėją 
charakterizuoja tuo epitetu: „keista“ yra 
„Pusbernio ir pusmergės“ Emilė Vienkar- 
tienė, tačiau, Aukštikalnio nuomone, „keis
tas" ir Marijonas Vienkajtis, net j trečią 
parapiją nusibastęs žmonos jieškoti, nors 
autorius jį charakterizuoja kiek kitaip:

„Kai dėl paties Vienkarčio, tai jis žmogus 
kaip žmogus. Gal dar kiek ramesnis ir tyles
nis už kitus žmones,“ (6 psl.).

Kodėl „keista“.• Vienkartienį? Ogi dėl 
nuolatinių barnių, kuriuos „sukeldavo pa
vydo kirminėliai, tikriau sakant, Vienkar- 
tienė, kuri ląbai prižiūrėdavo vyrą, kad jis 
kur nors nenusidėtų net ir akimis. Bet ir 
pro priežiūrą įsigrauždavo pavydo kirminė
lis“, — aiškina pats autorius (26 psl.), nors 
visai be reikalo, nes iš turinio jau kiekvie
nas tą jos „ydą“ galėjo pastebėti.

„Keistas“ ir „Keliuko“ mažažemis Tur
sa, pasak kito keistuolio Drabišiaus, „tai 
toks paukštis, kar reta paieškoti" (gal su
rasti?). Nors jis apysakoje panašesnis į va
dinamą teigiamą veikėją, tačiau truputį 
keista, kai jis be jokio nusistatymo: tai 
skelbia, kad keliuku „važinėti įstatymu drau 
džiama“, tai, pasak Drabišienės, sako: 
„Važinėkite, jei kitaip neišeina“ (56 psl.).

Tursa dar pusė bėdos: gal jis tik man 
vienam atrodo truputėlį keistas; tačiau 
Drabišis —•' ne. tik keistuolis, bet ir prieka
bus melagis. Vėl pats autorius mums taip 
paaiškina: „Užtat mažiau vieną ar kitą pa
žinojusieji tai prisiklausydavo iki valios: 
Drabišis su visom smulkmenėlėm ir labai 
plačiai nupasakodavo įvykį, bet vis savaip, 
ne taip, kaip buvo. Bet niekad neišsiduoda- 
vo, kad jis pats kaltas“ (41 psl.).

Prie „keistuolių“ kategorijos reikėtų pri- 
skaityti dar ir „Balandžių“ Vaitkų —pavy
duolį, su priemonėmis nesiskaitantį Gervy- 
dų seniūną, ir net patį eksseniūną Samuką
— „ne toks, kaip kiti, ir gana“ (61); ir 
„Duobės“ zakristijoną Kriuką; ir „Mano 
dėdės Vaitiekaus“ sužiedotinę, kaip ir patį 
dėdę; ir pagaliau, Tetos Karolinos“ tetą 
bei mažėlį bernioką, kuris aklai tiki tetos 
istorijomis.

Tas berniokas, kurį mama Benaduku 
šaukia, neatrodo, kad būtų jau toks mažas. 
Žiūrėk, jį tėvas į girią medžių pjauti ima 
(„dar paspaudžiam, ir eglė sudrimba atsidū
sėdama“), jį paarėti siunčia („šiaip aš galiu 
ir arti, tik bėda, kad tas plūgas sunkūs. Pri
varau iki galo, o paskui kol atitempiu plū
gą, tai ir kojas apsidaužau“). Tačiau jis su 
prietaringa teta Karolina tokiame fantasti
niame velnių pasaulyje gyvena, kad visiems 

' namiškiams iš jų ir juoktis nusibosta. Visai 
teisingai kartą mama ją, bepėsakojančią 
apie pasikorusio Motiejuko vėlę, subara: 
„Jau dabar tai nekaip sugalvojai. Ko gi jis 
čia vaikščios? Ar ne piršliuose pas tave, 
Karolina?“ (197 psl.).

Tačiau Benadukas, kuris neatrodo, kad 
.būtų linkęs į prietaringumą, kuris, jau ir 
paieste besimokydamas, prisipažįsta nelin
kęs į religinę praktiką („man senatvė dar 
toli, bet teta Karolina sensta ir dažniau 
kulšiuoja į bažnyčią, į kurią mane tik šunes 
įveja, nes man dar toli senatvė, dar labai 
toli, ir aš su klebonu nesusitikinėju, rankon 
nepakšiu jam, nes jis manęs ir nepažįsta“),
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— stebėtinai linkęs tikėti tokiomis pasako
mas, kad reikia užberti kiškiui ant uodegos 
■druskos, ir jį bematant pagausi. Benadukas 
keistas savo pasinešimu matyti visur velnius 
ir juos naikinti žegnojimu. Ir tuo menu jis 
taip azartiškai užsiiminėja, kad autoriui rei
kia net pakartojimo figūrą naudoti, kad 
skaitytojai geriau įsivaizduotų šią kovą su 
demonizmu:

„Rytą, eidamas gyvulių šerti, susitikau 
Margelį ir peržegnojau. O jis vizgina uode
ga ir šokinėja apie mane, tartum visiškai 
nieko nebūtų pajutęs. Pritupiu ir dar kartą 
iš arti tris kartus žegnoju. —■ nieko, ketvirtą
— nieko, tik jis man aplaižo smakrą. O gal 
jis prašosi, kad nežegnočiau? Aš — dar tris 
kartus, ir dar tris kartus, ir dar tris kartus, 
ir dar vieną kartą viršaus. Ne, Margelis ne 
kipšas“ (189 psl.; mano pabraukta. J. K)

Bet tai dar tik pradžia. Benadukas „atsar
giai ir juos (gėralus) peržegnoju“, o pava
sarį „apžegnoja visą degimą, apšlaksto ve
lykiniu švęstu vandeniu visą pamiškę“, pas
kui žiūri į varnas „ir dideliu kryžium žeg
noja“. Tik keista, kad jis nenori žegnoti 
vištų, tik tykoja su kirvuku: „Tegu jos da
bar pamėgina giedoti! Aš tik kirvuku kakšt, 
kakšt, ir niekam nereikės mirti“ (192 psl.).

Žinoma, savaip keistas kiekvienas, ka;p 
„Pusbernio ir pusmergės“ kūrinyje tvirtina 
Kz. Barėnas. Keistas ne tik Benadukas, bet 
ir senoji teta Karolina, kurią šiandien ne
vienas keista pavadintų tik dėl to, kad ji gy
veno anais laikais, kada žmonės daugiau 
matė ir girdėjo.

Dar mokykloje būdami gėrėjomės ir šian
dien, kai tik atsimename Krėvę, tebesigėri
me „Skerdžiaus“ apysakėle. Juk jau pati 
pradžia tokia masinanti ir neįprasta: „Du 
senu buvo Pagirių sodžiuje: Grainio Ii 
ir skerdžius Lapinas. Kai atsimenu, jiedu 
visad buvo tokiu, kaip dabar: viena — ža
lia, išsišakojus, nubujojusi, visų medžių 
augščiausia...“ Tačiau Grainis nukirto se
nąją liepą, o netrukus numirė ir skerdžius 
Lapinas... ,

Lygiai taip įspūdingai ir masinančiai „Me 
džio“ novelę pradeda ir mūsų Barėnas: 
„Šitą medį, šitą drūtą, storom šakom medį 
ant mažos upės kranto išgelbėjo, mano mo
tina“ (120 psl.). Ir jeigu tektų atsakyti, ku
rioje novelėje jausti daugiausia autoriaus 
širdies, — visai nedvejodamas atsakyčiau: 
„Medyje“.

ši novelė — vienos Šeimos istorija; dar 
daugiau — drpma, o gal net tragedija. O 
tos istorijos ar dramos centre — ne užgrū
dintas tėvas ir ne jautri, bet ryžtinga moti
na, bet, kaip 'pati antraštė sako, — medis
— senasis ąžuolas. Kol įžūlus kaimynas 
Pranckūnas kirto berželius, „kurie nepri
klausė jam, bet į kuriuos jis turėjo teisę“,
— nerimo ir barėsi tėvas, o motina nerado 
ramybės, tartum ją pačią būtų kapoję kir
viai, jos vaikus piaustęs piūklas ar jos vyras 
aiktelėdamas kristų žemėn“ (124 p. ). Ta
čiau, kai Pranckūnas pasikėsino į ąžuolą, 
„tarp didžiojo medžio ir tvoros atsistojo mo 
tina. Sustojo ir ištiesė rankas į šonus — ta
rytum ji būtų skausmingas kryžius sniege“ 
(125 p.). Motinos desperatiški žodžiai: 
„Ąžuolas mano... aš čia vaikus užsupiau...“
— tartum nukirto Pranckflno rankas, ir 
ąžuolas liko išgelbėtas.

Po šitos desperatiškos ir dramatiškos 
įtampos ateina atslūgimas — šeimos idilija: 
vaikai žaidžia po ąžuolu, pasidalina jo ša
komis ir ant jų sutūpusiais paukščiais. Ažuo 
las pasidarė tartum sakralinis — „galvose 
ir širdyse lyg dvigubai padidėjo“. Po idiliš
kos digresijos — įtempta ir tikrai tragiška 
pabaiga, kai autorius, išskaičiavęs visų šei
mos narių likimą, priminęs, kad sovietų me
tu ąžuolas net patį Pranckūną nuo ištrėmi
mo išgelbėjo, desperatiškai klausia, ar šitas
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drūtas, storom šakom medis dar tebežaliuo
ja. Ir autorius neabejoja: i

„Taip, jis žaliuoja, nes negali būti, kad 
jis nežaliuotų — šitas drūtas, storom šakom 
medis, kurį išgelbėjo mano motina“ (131 
psl.; mano pabraukta. J. K.).

Puikus, beveik klasiškas kūrinys. Ir toks
artimas, toks savas, tartum po tuo medžiu 
klostytųsi ir tavo gyvenimas...

Giedra visad grįžta...
K. Barėno vaizduojama aplinka — Lietu

va ; vaizduojami žmonės — lietuviai. No
velės nukelia mus į pradedamą pamiršti pra 
eitį, į tuos laikus, kada kaimynai barėsi dėl 
kelelio, kada senoliai mažuosius velniais ir 
dvasiomis gąsdino. Galbūt tie laikbi ir tie 
žmonės mums atrodo nekartą keisti, nes 
mes dešimčia metų nutolome nuo anų žmo
nių ir įvykių scenos. Tačiau jie tokie mieli, 
tokie savi, nes mūsų pačių gyvenimą pri
mena.

Ta prasme K. Barėną galima pavadinti 
tėviškės beletristu. Ir ne tik pavadinti, bet 
ir pasidžiaugli juo: dar ir šiandien kaikas 
rikteli, būk reikią mūsų rašytojams plaukti 
į plačiuosius pasaulinius vandenis, o apsi
žiūrėję pamatome, kad patys pavojingai to
li nuklydome nuo savo šiaudinių pastogių. 
Pasauliniai vandenys čia pat, pp mūsų 
smakru, — iki valiai gali prisiskaityti tarp
tautinės literatūros. Mums reikia. tėviškės 
kūdrų ir ežerėlių, tėviškės ąžuolų ir berže
lių, tėviškėje pasilikusių dėdžių if tetulių. 
Visa tai davė K. Barėnas, — ir dėkojame 
jam už tai.

STUDENTAMS IR 
ABITURIENTAMS

Lietuviams studentams ir abiturientams, 
kurie nori gauti Laisvosios Europos Kole
gijos stipendijas Strasburgo augštosiose mo
kyklose, terminas paduoti prašymus ir grą
žinti užpildytus anketų lapus baigiasi ba
landžio 1 d. Nuo tos dienos prasideda at
ranka kandidatų stipendijoms '1954-55 
mokslo metams, kurie L. E. Kolegijoj pra
sideda rugpjūčio 1 d. Todėl, kaš iki* balan
džio 1 d. nebus padavęs prašymo ir grąži
nęs anketų lapų, tas nebus laikomas kandi
datu ateinantiems mokslo metams. Prašy
mus prancūziškai ar angliškai rašyti ir gau
tus anketų lapus reikia grąžinti šiuo adre
sų: Association du College de l'Europe 
Libre, 7, rue de la Paix, Paris (He), France. 
Abiturientai, kurie iki balandžio Td. dar 
nebus išlaikę baigiamųjų egzaminų, anke-. 
tų lapuose turi pažymėti datą, kada jie bran 
dos atestatą ar bakalaureatą numato įsigyti. 
Ir prancūzų kalbos nemokėjimas šiemet 
nebus rimta kliūtis gauti stipendiją Laisvo
sios Europos Kolegijoj Strasbūrge.

BŪKITE SVEIKI
Dr. Biežls — Būkite sveiki — 14/8; K. 

Barėnas — Giedra visad grįžta —- 15/-; 
Baronas — Užgesęs Sniegas (romanas)— 
18/4; Alė Rūta — Duktė (apysaka)'—9/-; 
Gliaudą — Ora pro nobis (romanas) — 
29/4: Mouoassant — Moters širdis (roma
nas) — 18/4; Ramonas — Dulkėš'Raud. 
Saulėleidy — 22/-; Daumantas — Parti
zanai už geležinės uždangos — 18/4; Rei
montas — Kaimiečiai — 4 tomai; Kun. 
Barkus — Teresė Neumanaitė — 22/-;

Šias ir daug kitų rinktinių knygų gausi
te, parašę: Dainora Daunoraitė, 49, Thorn
ton Ave., London, W. 4.

Velykų šventėms plokšteles jau laikas 
užsisakyti sau ir dovanoms draugams į 
užjūrius.

PAMALDOS
NOTTINGHAM — kovo 14 d., 12.15 vai. 
DERBY — kovo 21 d., 10.30 vai. Velykinė 
išpažintis.
WEST WELLS šeimų stovykloj kovo 14 d.

SAULĖ KRINTA
Šitas nuostabus stebuklas sujudino visų 

širdis, sužadindamas gyvą tikėjimą | ga
lybių Viešpati ir troškimą JI garbinti. 
Taipgi jis patvirtino, kad Fatimos apreiš
kimai yra tikri. Bet tai, ką žmonės ligi 
šiol matė, buvo tik parengimas prie visiš
ko sielų atsinaujinimo.

Didžiojo stebuklo pats kulminacinis taš
kas buvo baisus saulės kritimas, šitas
nuostabus akimirksnis su nesuprantamu 
saulės judėjimu daugelį abejojusių sielų 
galutinai sugrąžino tikėjimui.

Po saulės šviesos ir spalvų žaismo, tar
tum ji būtų nutrūkusi nuo savo ašies, sau
lė staiga paliko savo vietą danguje ir, 
skriesdama iš vienos pusės į kitą, zigza
gais leidosi virš žmonių galvų, skleisdama 
nepaprastą karštį. Žmonės pamanė, kad 
tai pasaulio pabaiga, kada, kaip šv. Raįje 
rašoma, saulė ir žvaigždės kris iš dangaus.

Tuo pačiu metu minioje ėmė skardentls 
atskiri balsai, kurie, baimės apimti, skel
bė tikėjimo išpažinimą, gailestį už nuodė
mes ir baimingą pasirengimą mirti:

— Aš tikiu i Dievą Tėvą Visagalį!
— Sveika Marija!
— Mano Viešpatie, pasigailėk!...
Tartum žado netekę, puolė visi ant ke

lių, nežiūrėdami klampaus purvo, ir kal
bėjo gailesčio aktą tokiu įsijautimu, kaip 
niekuomet.

STEBUKLO PABAIGA
Pagaliau saulė, staiga sustojusi virš gal

vų, pradėjo kilti augštyn, skriesdama zig
zagais į šalis, ir skaisčiai spindėdama su
grįžo į savo pirmykštę vietą.

Nuostabi smulkmena: šis apokalipsinis 
vaizdas, perpildytas didingumu ir baime, 
baigėsi su motiniška Motinos Marijos do
vana savo vaikams. Nors kiekvienas buvo 
permirkęs iki paskutinio siūlo, dabar jau
tėsi visai gerai ir visų drabužiai buvo ab
soliučiai sausi, šitą faktą patvirtino spe
cialiai studijavęs Marquis da Cruz, Por
tugalijos Akademijos narys.

šv. Rašte parašyta, kad, kai Mozė nuli
po nuo Sinajaus kalno, jo veide tebežaidė 
pasikalbėjimo su Augščiausiuoju jausmo 
brūkiai. Tas pats buvo ir Fatlmoje: visų 
veidai buvo pasikeitę, o sielos atnaujintos 
gyvo tikėjimo liepsna.

PRANEŠIMAS
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifi

kacijos paruošiamoji byla eina pirmyn. 
Galima tikėtis, kad Bažnyčia greičiau pas
kelbs tarp šventųjų, negu įprasta, nes ne 
vien tikintieji pasauliečiai ir kunigai, ku
rie pažino jį iš arti, laiko jį šventu, bet 
ir vyskupai. Kai 1934 m. buvo perkeliamas 
jo kūnas Marijampolės bažnyčion, pamok
sluose tiek vysk. P. Būčys, tiek vysk. J. 
Staugaitis vadino jį šventu, reikšdami vil
ties, kad greitai. Bažnyčiai pripažinus, 
melsimės į jį o ne už jį.

Tam vyskupai turėjo pagrindo. Net šv. 
Tėvas Pijus XI dviem atvejais: 1933 m. 
ir 1936 m., priimdamas Tėvų Marijonų 
delegaciją, arkiv. Jurgį pavadino šventu 
vyru. Tarp beatifikacijos bylos liūdinip- 
kų yra du kardinolai, kurie liudys Bažny
tiniam Teismui ir pareikš savo pagrįstą 
nuomonę apie arkiv. Jurgio šventumą.

Turime pagrindo tikėtis sulaukti dide
lio džiaugsmo ir mūsų varganai tautai ne
paprastos garbės, kai mūsų laikų iš lietu
viško kaimo kilęs vyras bus pagerbtas 
Bažnyčios ir viso pasaulio. Ir tą džiaugsmo 
dieną galime pagreitinti šiais būdais:

1. pasiųskime visus arkiv. Jurgio pas sa 
ve turimus raštus, ar jų paliūdytus nuo
rašus Generaliniam Postulat oriui Romon: 
Re v. C. Rėklaitis, MIC. ViaCorsica 1. 
ROMA, Italy;

2. prisidėkime auka, kad būtų kuo ap
mokėti būtinąsias bylos išlaidas, nes rei- 
kia apmokėti ne vien raštų paruošimą tei
smui, spaudą, bet ir ekspertų, advokatų 
darbą:

3. kasdien pasimelskime, kad Dievas iš
keltų arkiv. Jurgį į altorių garbę.

4. įsigykite arkiv. Jurgio „UŽRAŠŲ“ 
knygą. Jos pelnas paskirtas beatifikacijos 
bylai vesti. Didž, Britanijoj ji kaštuoja 
15 šil., o kitur $2.50 Galite gauti pas Tė
vus Marijonus Londone: Marian Fathers, 
21, The Oval, LONDON. E. 2.

Galima pasiųsti Generaliniam Postula- 
toriui skirtas aukas per Londono Tėvus 
Marijonus.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC.

BR. DAUBARAS

MEDINĖ
Nustebusi vieniša keleivė ir vagonan* įsi

brovęs Algis akimirką tylėjo. Sienoje kabė
jusiame veidrodyje Saulaitis pamatė savo 
suodiną veidą ir mechaniškai šlapia apsiaus
to rankove ėmė šluostytis, tarsi tuo žygiu 
norėdamas atsiprašyti puošnios keleivės, už 
įsibrovimą. ,,

— Čia tarnybinis skyrius ir jūs negalite 
jame pasilikti!... Aš pašauksiu kondukto
rių, jei tuojau pat iš čia neišeisite, — stoVė- 
dama prie vagono durų, kiek aprimusi pa
sakė moteris Algiui, kuris vis be žado te'. 
stovėjo ankštoje vagono cupe,

— AŠ tuojau išeisiu, ponia...
— Bet kaip jūs čia patekote? Iš kur va

žiuojate ir kodėl visas snieguotas?
— Bijojau konduktoriaus... Išlipau ir ap

snigo, — prisipažino Saulaitis.
— Be bileto važiuoji?! * •»
— Su biletu... Neužteko iki Kauno, j—

■ išėmęs iš šlapios kišenės trupiniuotą biletą, 
parodė juoduose kailiuose įsisupusiai kelei
vei.

— Mano bilėto konduktorius netikrins, 
bet vis vien pats negali čia pasilikti...

— Aš žinau, ponia, aš tuoj išeisiu.;. Aš 
-Palemone išlipsiu... Aš labai atsiprašau, bet

Trečias tęsinys

ŠIRDIS
aš nežinojau, kad čia tarnybinis vagonas,— 
nevykusiai teisinosi Saulaitis, galvodamas, 
kaip dabar praeiti pro šią moterį, neprisi- 
lietus šlapiu savo apsiaustu prie švelnių jos 
kailių. Jis bijojo pakelti akis, kad nesusidū- 
rus su jos žvilgsniu, kuriame jis tikėjosi pa
matyti pajuoką ir pašaipą.

—r Bet pats sakei, kad važiuoji Kaunan, 
tai kodėl išlipi Palemone? — išgirdo Algis 
žodžius, kai jis buvo besitaikstąs pro ją pra
eiti.

— Iš Palemono Kaunan nebetoli...
— Tokiu oru ir taip apsirengęs manai 

pėsčias eiti Kaunan iš Palemono? Juk su
šalti gali? Ir su tokiais batais!...

Algio žandai degė. Dabar jis jautė, kad 
jos akys negailestingai žiūri į jo suplyšusius 
ir išmirkusius batus ir šią akimirką jis mie
lai juos su visomis kojomis pakištų po va
gono tekiniais, kad tik ji jų nematytų ir ne
sityčiotų... Jo didžiausias noras — kuogrei- 
čiausiai iš čia pabėgti.

— Atsiprašau, — vos ištarė jis šį žodį, 
norėdamas prieiti prie durų.

— Prašau, — išgirdo Saulaitis ir matė, 
kad jos dailūs, maži batukai, nepajudėjo iš 
vietos.

— Štai ir Palemonas. Bet jei pats važiuo
ji Kaunan, gali čia pasilikti. Aš kaip nors 
su konduktoriumi susitvarkysiu. Nebijok. 
Tokame ore negalima pėsčiam eiti. Sųsk ir 
pailsėk. O pas ką Kaunan važiuoji?

Algis pasitraukė porą žingsnių. Jam atro
dė, kad per šią akimirką jo milo apsiaustas 
prisigėrė tų svaiginančių kvepalų, kurie 
sklido nuo juodų kailių. Jis klusniai atsisėdo 
prie pat lango ir pakišo abi kojas po minkš- 
‘asuoliu. i

— Tai ir nepasakai, pas ką Kaunan va
žiuoji? —» švelniai jo vėl paklausė keleivė, 
laisvai sėsdama greta Saulaičio.

— Pas vieną draugą...
— O kur jis gyvena?
— Žaliakalnyje...
— Ir aš Žaliakalnyje gyvenu. Ar esi bu

vęs Kaune? ,
— Taip.
— Nepaklysi?
— Ne.
— Kalėdų atostogoms važiuoji?
— Taip.
— Kodėl pas draueą, o ne pas tėvelius?
— Mama seniai mirė...
— O tėvelis?
— Negrįžo iš. Brazilijos...
— Tai pas ką dabar gyveni?
— Gyvenau pas seserį, Kėdainiuose.
— Ar ji nedavė kelionėn pinigu, kad be 

bileto važiuoji?
— Sesuo neturi... Aš neprašiau. Jos vyras 

nenori, kad aš ten gyvenčiau.

— Jie tave išvarė?!
— Ne, aš pats išėjau. Jie neturi patys iš 

ko gyventi...
— O ką tavo draugas veikia Kaune?
— Jis mokosi technikos mokykloje...
— Su tėveliais gyvena?
— Ne. Vienas. Jo tėveliai kaime...
— Tai ir jis Kalėdoms bus išvažiavęs...
— Taip, bet jo kambarys tuščias.:.
— Bet pats pinigų neturi?
— Nereikia. Aš užsidirbsiu.
Moteris valandėlę liovėsi klausinėti. Ji 

pasirausė juodo lako rankinuke ir, išėmusi 
dešimties litų banknotą, nieko nesakydama, 
padėjo ant Algio kelių.

Saulaitis pašoko nuo suolo ir sprangiu, 
nelygiu balsu, pasakė:

— Ne, ne! Aš neimsiu pinigų. Aš neno
riu... Man nereikia...

Jis nedrįso paduoti jai j rankas pinigus, 
bet padėjo juos ant minkštasuolio, nebesi- 
ryždamas sėstis.

— Aš esu turtinga ir man tokia suma nie
ko nereiškia, o pačiam tie pinigai labai pra
vers. Kai uždirbsi, galėsi atiduoti. Štai ma
no adresas. Nebūk be reikalo išdidūs: pa
imk pinigus ir šią kortelę.

Saulaitis padėkojo už kortelę, neliesda
mas banknoto. Kortelės viduryje jis tik spė
jo perskaityti du žodžius — Stasė Linteerie- 
nė, ir tą pačia akimirka trumpai švilptelė
jęs garvežys įlėkė į tunelį, akinančia tamsa 
užtemdindamas ir kortelę ir visą vagoną.

— Jau ir Kaunas, — išgirdo jis bendra

keleivės žodžius, kai apgraibomis tyliai ieš
kojo vagono durų rankenos.

— Mano vyras yra ruožo viršininkas ir 
aš... — Ei, kur jūs? 1 — puolė prie durų 
nustebusi ir išsigandusi moteris, kai dienos 
šviesa vėl apšvietė vagono vidų ir jame ji 
nebematė keisto jaunuolio, taip netikėtai 
atsiradusio ir dar paslaptingiau dingusio. 
Jos žvilgsnis pirmiausiai nukrypo į brangų 
lagaminą. Jis tebegulėjo toje pat vietoje. 
Ant raštuoto grindis užklojusio kilimo ji 
pamatė nukritusią dešimtlitinę.

— Laukinis ir neišauklėtas!... — priękaiš 
tingai tarė Lintgerienė, keldama nuo grin
dų banknotą.

Toks storžieviškas jaunuolio pasitrauki
mas, nedėkingumas ir nepriėmimas siūlo
mos pagalbos, sugadino jai nuotaiką ir ji 
jautėsi įžeista. Laimei, traukinys sustojo ir 
ji puolė prie veidrodžio pasidabinti. Kai 
pieštuku padažiusi gražių formų lūpas dar 
kartą žvilgterėjo į veidrodį, jame pamatė 
tik ką dingusio jaunuolio veidą, drėgnas 
lūpas, iš po kepurės i$sipešusį šviesių plau
kų kuokštelį, dideles, užsisvajojusias, drą
sias akis ir šviesų, lengvutį pūkelį, besika
lantį virš jo lūpos...

— Laukinis ir neišauklėtas, bet gražus ir 
imponuojantis. — nusprendė ponia Stasė ir, 
atsisukusi nuo veidrodžio į tik ką įėjusį ne
šėją, šaltai pasakė:

— Pakvieskite taksį...

(Bus daugiau)
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DBLS IŽDO PRANEŠIMAS
Aukos E. Lietuvio leidimo skoloms 

padengti 8. 2, 54 — 7. 3. 54.
Coventry DBLS Apygarda (iš kasos)

£ 5. 0. 0. 
Halifax skyriaus nariai;

Po £ 2. 0. 0 — K. Mereckis; po £ 1 — 
M. Apanavičienė, V. Brazaitis, J. Siauka, 
A. ir R. Balsiai, S. Rožys, J. Bružinskas, 
R. Giedraitis, J. Juozapavičius, M. Juoza
pavičienė, J. Kubilius, A. Linkevičius, A, 
ir V. Didžiūnaičiai, M. Ir J. Saukai, L. Jo
vaiša, E. Griškėnienė; 18 šil. — P. Gab- 
rilavičius; po 16 šGil. — M. Asačiovas, 
K. ir O. Šilininkai, V. Zabita, Z. Zabitie- 
nė, A. ir J. Šilimai, J. Pyragius, P. Mid- 
veris, A. Kasikauskas; 15 šil. — J. Stan
kus; 10 šil. — A. Jakutis, M. Janušaitie- 
nė; 8 šil. — P. Duoba; 5 šil. — S. Zabu-

VISO £ 26. Ii.
Asmeniškai aukas prisiuntė:

Po £ 1 — kun. Gutauskas, J. Gladk sus
kas; 16 šil. — B. Drulia; 15 šil. — V. 
Marcinkevičius; po 5 šil. — P. Sumaus- 
kas, V. Olensevičius, J. Nauojokas, V. Piš- 
čikas.

VISO £ 4. 11. 0
Užpajamuota viso £ 36. 5. 0
Atkeliama £344, 3. 3
Viso aukų gauta £380. 8. 3.

Už prisiųstas aukas DBLS Centro Val
dyba reiškia aukotojams nuoširdžią pa
dėką. DBLS Iždininkas S. Nenortas

VIEŠNĖ IŠ... SUBAČIAUS
Iš Lietuvos, Subačiaus valsčiaus, š. m. 

sausio pabaigoje j Paryžių atvyko Puzinie 
nė. Kokiu būdu Puzinienei pavyko atvyk
ti iš Lietuvos ir kokias žinias ji atsivežė, 
pasistengsime mūsų skaitytojus artimiau
siu laiku painformuoti.

ANTRAS PASIMATYMAS
. Dainininkė J. Liustikaltė pereitą sek
madieni Savoy viešbutyje antrą kartą bu
vo priimta žymaus italų solisto Beniami
no Gigli, šiuo metu koncertavusio Glas- 
govė. Beniamino Gigli, pasiklausęs J. 
Liustikaitės dainavimo, parašė jai reko
mendacini laišką, kuriame pažymi, kad jis 
yra girdėjęs ją dainuojant ir jo nuomone 
ji yra pakankamai pajėgi savo balsu dai
nuoti audicijose ir tinkanti dainos angaža- 
mentui.

JUOZINES LIETUVIU NAMUOSE
Kovo 20 d., šeštadieni, 7.30 vai. Lietu

vių Namuose, 43 Holland Park ruošiamas 
Juozinių vakaras. Gros kapela, veiks bu
fetas ir baras. įėjimas — vyrams 2-6.

LIETUVIS — ANGLŲ GIMNAZIJOS 
KAPITONAS

...Bradfordo St, Bede's anglų gimnazijos 
paskutiniosios klasės auklėtinis Algis Šu
kys jau kuris laikas yra paskirtas tos gim
nazijos kapitonu, šitokioms pareigoms ski 
riami tik ypatingų gabumų ir gražiausiai 
savo laikysena užsirekomendavę mokin 
Oficialiuose gimnazijos pasirodymuose 
mokyklų kapitonai atstovauja ir kalba vi- 
sos gimnazijos auklėtinių vardu.

Teko patirti, kad vienas turtingas ang
las šiais metais mokyklų kapitonams pa
ruošė staigmeną: kelių savaičių vasaros 
atostogas puošniame laive ir Kanadoje. 
Algis Šukys taip pat dalyvaus šioje iškylo 
je. Tenka nuoširdžiai pasveikinti jaunąjį 
Algį Šukį savo laikysena augštai laikant; 
lietuvio vardą.
BELLSHILL ŠV. CECILIJOS LIETUVIŲ 

CHORO KONCERTAS LONDONE
Žinomas Škotijoj šv. Cecilijos mišrus 

lietuvių choras š. m. balandžio 24 d. kon. 
certuos Londone, Socialinio klubo salėje.

Koncertą organizuoja DBLS Centrinio 
Skyriaus Valdyba.

Iš anksto prašome tiek londoniečiur, 
tiek provincijoje gyvenančius lietuvius at
sižymėti kalendoriuose šią dieną ir nepra
leisti progos pasiklausyti gero choristų 
koncerto ir taip pat susipažinti su Škoti
jos lietuvaitėmis, kurių atvyks visas būrys.
MOTERYS REIKALAUJA LYGIŲ TEISIŲ

Prie Westminsters susirinkusi minia 
sukėlė audringas ovacijas, kai keturios Ž. 
Rūmų atstovės arkliais pakinkytuose ve
žimuose atvežė į Rūmus peticiją, reikalau
jančią moterims lygių su vyrais atlygini
mo teisių. Šią peticiją pasirašė 80.000 as
menų, o antrąją tuo pačiu klausimu pasi. 
rašė 600.000 valtsybės įstaigų tarnautojai.

HALIFAXAS
SU K. MARECKU ATSISVEIKINUS

Šį mėnesį iš Halifaxo į Ameriką išvyks
ta Kazys Mereckis. Per eilę metų iš Angli
jos išvažiavo daug žmonių. Lydėdami vie
no gailimės, kad netekome bičiulio, antro 
liūdime kaip bendraminčio, trečio — ir 
nepastebime, kad dingo žmogus. Tuo tar
pu pono Mereckio asmenyje netenkame 
atsparaus lietuvio.

Mes turime diplomatus, Vliką, pasitai
ko kivirčai ir nesantaikos, bet kaip ten 
bebūtų, lietuviškas darbas auga ir kaps
tomės J priekį, įrašydami dažną laimėjimą.

Nemažindami nuopelnų mūsų viršū
nėms, turime pabrėžti, kad tie visi laimė
jimai būtų neįmanomi be eilinio lietuvio, 
kuris ant savo pečių neša vadovų supla
nuotą darbą.

Geriausias tokio eilinio lietuvio tipas ir 
buvo augščiau minėtas, kuriam gyveni
mas nepagailėjo dyglių. Užteko žvilgterėti 
į išvežtos į Sibirą žmonos, dukters foto
grafijas, kad pajustumėm, kas glūdi po p. 
Mereckio ramaus veido kauke.

Užslėpęs širdyje nuolat gyvą žaizdą, ne
mėgo jos vilkti aikštėn, bet savo jėgas,su 
gebėjimą ir pinigus metė ant lietuviškų 
svarstyklių, būdamas dažnas Halifaxo sky
riaus pirmininkas, kartu neatsisakąs ir 
kitų mažiau tituluotų pareigų, užsisakąs 
laikraščius, perkąs knygas, duosniąi au
kojęs visiems lietuviškiems reikalams; 
nekiršintojas, gerbiąs svetimą pažiūrą, jis 
įgijo pagarbą jį pažinusių, kurie, gailėda
mies! išvykstančio, linki iš visos širdies 
ir Amerikoje kūrybingo laiko plačiame lie 
tuviško darbo bare. R- G.

ŠVEICARIJA
Perrinkta LB vadovybė
Vasario 21 d. įvyko šv. LB visuotinis 

narių susirinkimas, kuriam pirmininkavo 
Dr. A. Kušlys ir sekretoriavo J. Jakaitis. 
Bendruomenės tarybos veiklos apžvalgą 
padarė jos pirmininkas Dr. A. Gerutis, o 
valdybos — šios pirmininkas A. Paulaitis. 
Valdyba ypač daug pastangų padėjo su
rengdama rinkliavą Vokietijoje besimo
kančiam jaunimui. I naują tarybą per
rinkti. Dr. A. Gerutis, dipl. ekon. V. Gegec- 
kas ir B. šaulytė, i revizijos komisiją — 
Dr. K. Skirgaila ir J. Ehrensperger-Juk- 
nevičiūtė. I garbės teismą išrinkti prel. 
prof. K. šaulys, prof. Eretas ir dail. G. 
Stanulis.

VASARIO 16-sios MINĖJIMAS 
ZUERICHE.

Vasario mėn. 21 d. šveisarijos Lietuvių 
Bendruomenė oficialiai minėjo Vasario 16. 
Namų koplytėlėje Šveicarijos lietuvių ko- 
pelionas kun. dr. J. Navickas atlaikė pa
maldas.

Po pamaldų, tuose pat namuose, iškil
mingai papuoštoje salėje lietuviškomis 
trispalvėmis. Viename salės gale išstatyti 
lietuviški eksponatai — lietuviškoji spau
da, knygos bei kiti leidiniai lietuvių 
ir svetimomis kalbomis, lietuviški rank
darbiai, įvyko iškilmingas susirinkimas.

Skoningam salės papuošimui ypatingai 
daug pasidarbavo Krašto Valdybos sekre
torė Thoma — Masalaitė, gi josios vyras 
padovanojo Bendruomenei tautišką vė
liavą.

Minėjimą atidarė krašto v-bos pirminin
kas A. Paulaitis lietuvių ir vokiečių kal
bomis pasakydamas įvedamąjį žodį. Toli
mesnį minėjimo vadovavimą perdavė 
Krašto Tarybos pirmininkui Dr. A. Ge
ručiui.

Prof. J. Eretas, vaizdžia kalba perbėgo 
svarbiausius Lietuvos istorinius bei kul
tūrinius įvykius, perkeldamas susirinku
sius į laisvosios Lietuvos gyvenimo die
nas. „Mes šiandieną čia susirinkome ne 
pigiam likvidaciniam išpardavimui, bet 
vienas kitam tvirčiau paspausti rankas 
ir . labiau sustiprinti santykius tarp lietu
vių ir šveicarų. Esu įsitikinęs, kad Lietuva 
vėl bus laisva ir aš, nors ir šveicaras bū
damas, vėl grįšiu Lietuvon. Manasis grį
žimas nebus atsižadėjimas Šveicarijos, bet 
pagarba ir troškimas dirbti tautai, kuri 
yra užsipelniusi geresnės ateities...“

Po paskaitos lietuvius sveikino žodžiu: 
Caritaszentrale — Fri. Mader, vengrų 
emigrantų vardu — buvęs Vengrijos Na- 
tionalrat Janos von Korody — Katona, 
Mindszenty Bewegung vadovas Šveicari
joje, taip pat latvių Ir estų atstovai. Raš
tu sveikino Zurich'o miesto Burmistras, 
Zurich'o Kantono Vadovybė (Regierung- 
srat), Evangelikų organizacija, Katalikų 
Vyrų organizacija ir kt.

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės var
du pasveikinta: Popiežius, VLIKas, Dip
lomatai, Vasario 16-sios Akto Signatarai. 
Pasaulio lietuviai. Bažnytinė vyriausybė, 
Šveicarijos Prezidentas (Bundesprasi- 
dent).

Minėjime dalyvavo dviejų žymiausių 
Zurich'o dienraščių — „Neue Zurcher 
Zeitung“ — išeina 3 kart per dieną ir 
,.Neue Zurcher Nachrichter“ koresponden
tai. šiuose laikraščiuose buvo patalpinti 
išsamus minėjimo aprašymai. Ap

VOKIETIJA
MEMMINGENAS

Memmingene gyveną lietuviai surengė' 
įspūdingą Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą.

šventė pradėta iškilmingomis pamaldo
mis miesto bažnyčioje, kuriose dalyvavo 
ne tik lietuviai, bet ir miesto gyventojai. 
Pamaldas atlaikė ir pamokslą pasakė J. E. 
Vysk. Podolskis.

Iškilmingas aktas įvyko vakare miesto 
salėje. Minėjime, tarp gausios lietuviškos 
visuomenės, dalyvavo ir augšti svečiai: J. 
E. vysk. dr. Podolskis, VLIK'o pirm. prel. 
Msgr. Krupavičius, apskrities viršininkas 
dr. Lenz, miesto burmistras dr. Berndl ir 
miesto dvasiškijos atstovai. Apyl. V-bos 
p-kas kun. A. Bunga atidarymo žodyje pa
sveikinęs visus svečius, vokiškai padarė 
trumpą Lietuvos istorijos apžvalgą.

VLIK'o pirmininkas prel. Msgn. Krupa
vičius pasakė turiningą kalbą. Prelegen
tas ragino lietuvius remti Lietuvos laisvi
nimo pastangas. Kiekvienas lietuvis trem
tyje turi būti savos tautos reprezentantas 
ir stengtis geru laikymusi ir geru pavyz
džiu garsinti lietuvio vardą svetimtaučių 

. akyse. Kalbėtojas ragino tėvus rimtai žiū
rėti į vaikų auklėjimą ir juos išauklėti do
rais žmonėmis ir tikrais lietuviais. Lietu
va lauks mūsų sugrįžtant ne tuščiomis ran 
komis, bet su dovanomis. O tos dovanos 
yra ne materialinės gerybės, bet dvasinės 
vertybės. Koks bus mūsų jaunimas, tokia 
bus ir ateities Lietuva. Baigdamas prele
gentas pareiškė, kad apsiginklavę dvasi
nėmis vertybėmis, atlaikysime ir stipriau
sius bedvasio komunizmo puolimus.

Miesto burmistras šiltais žodžiais pa
sveikino Ekscelenciją ir šventės proga per 
davė miesto vardu geriausius linkėjimus. 
Svečias pareiškė, kad per paskutinį de
šimtmetį lietuvių tautos likimas yra daug 
kuo panašus į vokiečių. Abi tautos turėjo 
iškentėti ir pralieti kraujo. Baigdamas 
kalbėtojas išreiškė viltį, kad Lietuva at
gaus laisvę, nes lietuviai kaip ir kiekviena 
tauta žemėje turi teisę į laisvę.

Latvių ir estų atstovai perdavė lietuvių 
grupei geriausius linkėjimus ir išreiškė 
viltį, kad visos trys Pabaltijo tautos neuž
ilgo atgaus prarastą laisvę.
' Meninę programą išpildė choras, tauti
niu šokių grupė ir Vaitkūnaitis triūba, pa
lydint pianinu p. Satieks. Visus maloniai 
nustebino lietuvių kolonijos choras, kuris 
per trumpą laiką padarė didelį žingsnį 
pirmyn. Vedamas Budriūno, choras pra
deda pamažu išsivystyti į tikrą meninę 
pajėgą.
, Graži programa svečiams padarė malo
nų įspūdį. Vienas vokietis pareiškė: „Jū
sų tėvynė turėtų būti labai graži, kad to
kios gražios jūsų dainos ir tautiniai šo
kiai". Dalyvis

MUENOHENAS
Muencheno PLB apylinkės valdyba, Va

sario 16-tos minėjimą suruošę sekmadienį, 
vasario 14 d.

Minėjimas pradėtas pamaldomis. Muen- 
chen — Karsfeld vokiečių katalikų bažny
čioje kun. Jonas Tautkevičjus atlaikė pa
maldas ir pasakė gražų, dienai pritaikintą 
pamokslą.

15 vai. Muenchen — Ludwigsfeld ,,Neu- 
burger“ salėje įvyko akademinis minėji
mas. Didelėje, gražiai tautiniai papuoštoje 
salėje, susirinko iš plačios Muencheno 
apylinkės didelis būrys mūsų tautiečių 
tremtinių ir jaunų Amerikos lietuvių, ku
rie dabar Muenchene atlieka karinę tar
nybą, arba studijuoja. Solidarizuodami 
lietuviams, į minėjimą atsilankė daug lat
vių ir estų iš Muencheno.

Minėjimą atidarė PLĘ Muencheno apy
linkės pirmininkas Jonas Juodvalkis.

Latvių komiteto pirmininkas p. Grasis. 
jautriais žodžiais prabilo į susirinkusius 
lietuviškai. Vietos estų komiteto pirminin
kas p. E. Mathysen, nuoširdžiai pasveiki
no mus vokiečių kalba.

Minėjimui pritaikintą paskaitą skaitė J. 
Medušauskas. Prelegentas paskaitoje pla
čiai panagrinėjo šių dienų mūsų tremties 
tikslus, kartu nurodydamas gaires, kurio
mis turėtų veikti atskiri tremtiniai, mūsų 
organizacijos bei politiniai sambūriai, sie
kiant valstybinės laisvės mūsų tautai. Pa
skaita, kurioje taip išsamiai nagrinėta at
skiro asmens, atskiros šeimos ir organiza
cijų tikslai ir reikšmė mūsų atsisnyrimui 
prieš nutautėjimą, iš visų susirinkusiųjų 
susilaukė didelio pritarimo ir susidomėji
mo.

Antroje minėjimo dalyje vietinės me- 
niniku pajėgos, akomponuojant p. Stonie
nei, davė gražų, lietuviškų dainų, muzi
kos ir tautinių šokių koncertą. Vargo mo
kyklos mokiniai padeklamavo anie mūsų 
kraštą, jo kančias ir partizanu kovas, ke
letą eilėraščių. Minėjimas užbaigtas vi
siems kartu dainuojant „Ten kur Nemu
nas banguoja..."

*****
„Speck-Pater“ pagalba lietuviams
Hamburge. Šv. Marijos parapijos baž

nyčioje, kelis audringai jaudinančius pa
mokslus pasakė olandų vienuolis oremon- 
stratietis. vokiečių tarpe populiarus ir my 
Urnas kaip „Soeck- Pater“. Jis bado me
tais daugeliui žmonių olandiškais lašiniais 
išgelbėjo gvvvbe ir sustiprino sveikata. 
Dabar jis iškėlė reikalą rūpintis rytų pa
bėgėliais.

Jis pravedė gražiai pasisekusią rinklia
vą. Rinkliavoje suaukotų daiktų dalį oa- 
vedė išdalyti kun. V. Šarkai, vargston- 
tiems lietuviams, o kitą dalį paskyrė lie
tuviškajai Vasario 16 Gimnazijai.

SCHWETZINGENAS ;
Šios Apylinkės minėjimą pavaizduosi, 

me vokiečių laikraščio „Schwetzinser Zei
tung". vasario 15 d. žodžiais. Straipsn'o+ A*

' LIETUVIAI ŠVENČIA
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ

„Lietuvių 8591 Labour Service Eng. 
Float Bridge Kuopa, Amerikos pajėgu 
Schwetzingene stacionuotas dalinys, va
kar šventė buvusių šarvuočių kareivinių 
teatre Lietuvos Nepriklausomybės Diena. 
Ši šventė pasižymėjo ne vien tik savo augš 
tu kultūriniu lygiu, ji parodė vokiečiu ste
bėtojui su kokiu patriotišku ištvermingu
mu lietuviai tremtiniai laikosi vieningu, 
mo. J. E. Vilkaviškio vyskupo V. Padols- 
kio dalvvavimu ši šventė turėjo ypatingos 
reikšmės“, f

Toliau laikraštis nupasakoja Lietuvos 
istorijos svarbiuosius įvykius. Neoriklau- 
snmvbės paskelbimą ir laisvosios Lietuvos 
laimėjimus bei apie lietuvius tremtyje. 
Apie minėjimą rašoma:

„Iš niž. J. Augustaičio minėjimo kalbo. 
je pabrėžiama laisvės siekiančių lietuviu 
noras įsijungti i demokratinių vakarų Jais 
vąjį pasauli. Savo kalboje, apžvelgęs Lie
tuvos praeitį, jis pabrėžė, kad visos tau
tos privalėtu turėti teisę valdytis savo 
valstybėje rinktųjų atstovų. Naujoji lie
tuvių inteligentija, išaugusi vakarų de
mokratiniu idėjų įtakoje, sužadino lietu
viu tautos savigarbą. Dabartinius komu
nistinius okupantus Lietuvos gyventojai 
neremia. Anksčiau ar vėliau komunizmas 
iš Lietuvos išnyks. Lietuviai oabėaėliai 
turi stiprinti savo moralines ir intelektua
lines jėgas, kad išlaisvintoje Lietuvoje ga. 
lėtų būti naudingi.

Kaoitonas Sutkus, Lietuvių Labour Ser. 
vice Kuopos vadas, pasveikino tautiečius 
ir svečius, ir prisiminė savo kalboje žu
vusius kovoje prieš bolševizmą. Mirusieji 
buvo pagerbti choralu, kurį sugrojo La
bour Service Center Kaiserslauterne or. 
kestras.

Antroie programos dalyje kelias lietu
viškas dainas sudainavo Lietuviu Kuonos 
choras, vadovaujamas J. Strolios jun. Di. 
rjgentas kilęs iš garbingos lietuviu muzi
ku šeimos. Nuostabu ir žavėtina koks na- 
jėgus šis tik 16 vyrų choras, kaip kulti
vuotai ils dainuoja ir su kokiu meistriš
kumu ir tiesiog menišku tobulumu čia ty
loje atliekamas žymus kultūrinis darbas.

Žavėtinai gražūs buvo naujosios lietu
viu gimnazijos Huettenfelde mokiniu at
likti tautiniai šokiai. Kiekviena mergaitė 
buvo apsirengusi savo pačios austais tau
tiškais drabužiais.

Kaiserslautemo orkestro pagrotas mar
šas iš Franz von Suppe ..Leichte Kavale- 
rte“ ir Lietuvos Himnas buvo muzikalinė 
šios įspūdingos šventės užbaiga“.

AUSTRALIJOJ ŽUVO J. JASINSKAS
Prieš keletą dienų Coomoje, bedirbda

mas prie elektros instaliacijos, elektros 
srovės buvo nutrenktas Jonas Jasinskas, 
27 metų amžiaus, kilęs iš Telšių.

Velionis ilgesnį laiką gyveno ir dirbo 
Sydnėjuje ir į Cooma buvo išvykęs vos 
prieš 4 savaites, kur dirbo kaip elektrikas. 
Jis nuimdamas elektros laidą, kuris boso 
teigimu turėjo būti išjungtas iš srovės, 
sutiko staigią mirtį. Paliko liūdinčią žmo
ną ir draugus.

PRANCUZUA
PARYŽIUJE PAMINĖJO POETĄ 

O. V L. MILAŠIŲ.
Pamaldos už Milašių.

Š. m. kovo 2 d. suėjo 15 metų, kai Fon-. 
tainebleau mirė poetas O. V. L. - Milašius, 
atstovavęs Lietuvą Paryžiuje nuo 1919 li
gi 1926 metų, šių sukaktuvių proga Lie
tuvos Pasiuntinybės Paryžiuje nariai ir 
Prancūzijos L. B-nės Valdyba surengė ko
vo 2 d. Lietuvių Koplytėlėje pamaldas, 
kurias atlaikė Kun. Dr. F. Jucevičius, 
Lietuvių Katalikų Misijos Prancūzijoje 
Direktorius. Pamaldų metu grojo kompo
zitorius — smuikininkas S. Užpoievičius.

Be lietuvių į pamaldas atsilankė Pran
cūzijos U. R. M-jos Atstovas, artimieji 
Milašiaus draugai — grafas de Lambert, 
ponia Chapmann, p. Le Sidaner, p. Dubly, 
Milašiaus anūkas Č. MILOSZ, rašytojas— 
poetas, Estijos Ministeris p. Pusta bei ki
ti. Ponia Generolienė de Tinan, gyvenanti 
Fontainebleau aplankė tą dieną Milašiaus 
kapą ir padėjo gėlių. Kiti Milašiaus drau
gai bei garbintojai pranešė Lietuvos At
stovui, kad negalėdami dėl įvairių prie
žasčių pamaldose dalyvauti — jie savo 
širdyse įsijungia į lietuvių mostą — pa
gerbti Milašių.

Apie pamaldas paskelbė didieji Pary
žiaus dienraščiai — „Le Figaro“, „Le 
Monde“ ir „La Croix".

*****
Paryžiaus Radiofonas paminėjo Milašiaus 
15 metų mirties sukaktį.

Visi Paryžiaus laikraščiai ir savaitraš
čiai, duodą radijo programas, ‘ paskelbė, 
kad š. m. kovo 4 d. radijo stotis PARIS— 
INTER duos nuo 22 vai. ligi 23 vai. 30 
min. specialią trasliaciją, pašvęstą poetui 
Milašiui, jo 15 metų mirties sukaktuvių 
proga. Programą organizavo artistas Hen
ry VERMEIL, kuris pirmasis pastatė Mi
lašiaus veikalą „Miguel de Manarą“. 
Programos pradžioje buvo pažymėta, kad 
Milašius yra lietuvių kilmės ir kad jis nuo 
1919 metų ligi 1926 metė atstovavo Lie
tuvą Paryžiuje, o prieš karą priėmė pran
cūzų pilietybę ir apsigyveno Fontaine
bleau. Programa buvo labai plati. Pir
miausia de Fr. Chapon supažindino su 
Milašiaus asmenybe, kaip su didžiausiu 
šių laikų katalikų poetu. Po jo kalbėjo 
Tėvas Domininkonas Roguet, Francis de 
Miomandre, kuris pirmas Milašių iškėlė, 
kaip poetą genijų. Toliau sekė vaidini
mas ištraukos „Miguel de Manara“ 
veikalo bei Milašiaus poemų deklamocijos, 
kurias atliko Prancūzų Teatro žymiausios 
artistės — ponios Simone ir Mony Dal- 
mės. Artistai atlikę vaidinimą buvo — 
J. Danet, R. Chandeau, G. Chamarat ir 
Mony Dalmės. Programa buvo paįvairin
ta pritaikinta H. Tomasi muzika.

*****
Lietuviai „Tarptautinės Tiksliųjų ir Hu
manitarinių Mokslų Laisvosios Akademi
jos“ nariai.

Šios Akademijos Taryboje lietuvius 
mokslininkus atstovauja prof. Dr. J. BAL
TRUŠAITIS nuo pat Akademijos įsikūri
mo dienos.

Akademijos nariais dabar yra šie lietu
viai mokslininkai: p. p. prof., prof. J.Ba- 
lys, M. Biržiška, A. Damušis, J. Gravrog- 
kas, Z. Ivinskis, Pr. Jucaitis, J. Kamins
kas, S. Kolupaila, V, Krėvė-Mickevičius, 
A. Maceina, K. Pakštas, J. Puzinas, A. 
Salys, Pr. Skardžius, A. Vasiliauskas ir J. 
Vėbra.

Akademijos nariais taip pat yra pak
viesti keli Lietuvos diplomatai, būtent:, 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos Šefas p. 
S. Lozoraitis, Lietuvos Atstovas Paryžiu
je Dr. S. Bačkis ir L.L.K-to Pirmininkas 
V. Sidzikauskas.

KOVAS PADĖTO 
KAMUOLĮ

Paskutinė Anglijos liettuvių sporto tvir
tovė — pasidavė, šešeris metus pavyz
dingai atstovavęs lietuvių sportą Man- 
chesterio KOVAS užvertė savo veiklos 
lapą.

Krepšininkui Baliukonlui išvykus Ka- 
nadon, o Navickui Vokietijon, koviečiai 
liko tik šešiese, neskaitant Grumblio, gy
venančio toliau ir galinčio tik retomis 
progomis atvykti rungtynėms. Lygos rung
tynės paprastai žaidžiamos ketvirtadie
niais, o tokiomis dienomis dažnai vienas 
ar kitas kovietls dirba nakties pamainą 
fabrike. Tokiu būdu dažnai tekdavo žais
ti tik penketukui, kai kada net prikeliant 
sergančius iš lovos. Tai, suprantama, at
siliepė į rungtynių pasekmę ir į žaidėjų 
nervus.

. Š. m. vasario mėn.‘27d., sužeidus penkie
se Anglijos pirmenybės rungtynes su Lee
ds Universiteto komanda, kurios pralaimė
tos 99 :75, prieita prie skaudžios kovie- 
čiams išvados, kad dabartinėmis sąlygo
mis nebeįmanoma tinkamai atstovauti 
lietuvių sportą, todėl bus geriau, pasit
raukti dabar, kai KOVO šešerių darbo 
metų vaisiai tebeturi augštą vertę anglų 
ir kitataučių sportininkų tarpe.

Ilgas kelias nueitas nuo 1948 m., kada 
G. Glatkauskas ir L. Puzinas nutarė įsteig 
ti sporto klubą. Daug prakaito pralieta 
bekovojant šimtus kartų su įvairiomis ko
mandomis, daug sportininkų, dabar išsi
sklaidė po įvairias pasaulio dalis gynė 
KOVO spalvas. Susidaryta daug bičiulių 
įvairių tautybių sportininkų tarpe ir, nea
bejotinai, daug prisidėta prie krepšinio 
populiarinimo ir Lietuvos vardo garsini
mo šiame krašte.

Per visus tuos šešeris metus informavau 
gerb. skaitytojus apie kovlečių veiklą, 
šiuo kartu norėčiau išreikšti tiek savo, 
tiek visos lietuvių visuomenės vardu pa
dėką trims KOVO kapitonams: pirmajam 
KOVO steigėjui ir paskutiniajam jo kapi
tonui Leonui Puzinui, kuris per visus Še
šeris metus buvo vieneto šulas, savo gra
žiu žaidimu, augšta sportiška laikysena 
daug prisidėjo prie KOVO gero vardo iš
kėlimo. Jis buvo vienintelis, kuris žaidė 
už Kovą nuo pirmos iki paskutiniosios 
dienos.

Didelė pagarba ir padėka priklauso Ge
diminui Glatkauskui, nors paskutiniu me
tu jis ir nebežaidė už Kovą, tačiau buvo 
vienas svarbiausiu Kovo darbuotoju per 
keturis vadovavimo metus. Per tą laiką 
jis iš silpnos komandos padarė tvirtą spor
tinį vienetą.
Trečiam Kovo kapitonui — Vladui Staba- 
činskui teko vadovauti labai kritišku me
tu, Glatkauskui išvykus ’ Coventry. Ta
čiau Stabačinskas nugalėjo tuometinę kri
zę Ir, Glatkauskui grįžus, perdavė jam ko- 
mandos vadovybę.

Verta paminėti ir kiti ilgamečiai Kovo 
žaidėjai, be kurių sportinio ryžto joks dar 
bas nebūtų įmanomas. E. Butkus, J. Ta- 
moliūnas, S. Aleknavičius, Kvedaras, Dar.

•'gis, R. Dambrauskas, R. Verbyla, V. Ba- 
leiša ir daug kitų visomis jėgomis ir jau- 
nuolišku entuziazmu nešė sportinę vėliavą.

.Jų vardai liks gražiu pavyzdžiu ateičiai.
Kamuolys padėtas. Nusišluostytas pa- 

skutinis prakaitas, paduota viens kitam 
ranka ir užversta pirmo lietuvių sporto 
klubo Anglijoje gyvenimo knyga.

Jei kada bus rašoma tremties sporto is
torija, KOVAS užims ten garbingą vietą, 
— koviečiai jos nusipelnė!

V. Stetponavičius

BRADFOIDA VALDO „MUŽIKAI“...
Bradfordo lietuvių kolonija garsi savo 

vaišingumu ir išmokslintų, tituluotų ir 
administracijoj patyrusių žmonių gausu
mu. šviesuomenės čia daugiau, negu visoj 
Coventry apygardoj. Nustebau, kai sky
riaus valdybos sekretorius, P. Grigaliūnas 
nusiminusiu balsu pareiškė, kad valdyba 
sudaryta iš „mužikų“...

Kodėl Bradfordo šviesuomenė vengia 
tautiniai-visuomeninio darbo? Juk švie
suolių pareiga organizuoti, šviesti ir auk
lėti „mužikus", o ne atvirkščiai! Lietuvių 
tautos pinigai, išleisti jų išmokslinimui, 
turi grįžti Lietuvai nors dvasinių verty
bių pavidale. Lietuva tikėjosi, kad jie Jai 

. bus naudingi ne tik Jos laimingo gyveni
mo, bet ir nelaimės atvejais. Jei dabar 
šviesuoliai leidžiasi „mužikų“ skatinami 
organizaciniam ir visuomeniniam darbui, 
tai Lietuvos pinigai jų išmokslinimui su
pilti kaip į balą! Mūsų buvusiai inteligen
tijai visuomeninis bei organizacinis dar
bas ir nemalonus ir nepelningas, nes už 
tai nei paaugštinimo tarnyboj, nei kitokio 

•atpildo nėra...
Tiesa, tų P. Grigaliūno minimų „muži

kų“ mokslinis išsilavinimas žemas. Ne
skaitant paties ats. leitenanto Grigaliūno, 
kitų valdybos narių išsimokslinimas ne
siekia augščiau trečios gimnazijos klasės, 
bet jie gali didžiuotis, kad jų tautinis su. 
sipratimas ir inteligencija pralenkia anuos 
diplomuotus...

štai S. Grybas ėmėsi kruopščiai tvarky
ti skyriaus finansus, o valdybos narys S. 
Kulevas suspėja ir organizacinį darbą 
dirbti ir vaidybos būrely pasireikšti ir sa
vo šeimai duoną uždirbti. Vice-pirminin- 
kas J. Staniškis, sprendžiant iš jo Nepri
klausomybės minėjimo uždaromos kalbos, 
bus ateityje stipri organizacinė pajėga. 
Na, o generalinis sekretorius P. Grigaliū
nas — tai judrioji skyriaus dvasia!

Valdybos pirmininkas J. Juška, vien sa
vo jėgomis pasiekęs maždaug trijų gimna
zijos klasių išsimokslinimą, savo bendru 
išsilavinimu galėtų drąsiai rungtyniauti 
su Universiteto trečio kurso studentu! Jo 
namuose švara Ir tvarka; graži spinta pil
na vertingų lietuviškų knygų ir žurnalų, 
gražus pianinas ir akordeonas — geriausi 
jų savininko kultūros liudininkai. Pavyz
dingas tėvas, geras kalbėtojas ir organi
zatorius, orientavimasis politikos, meno 
literatūros klausimuose — štai „mužiko*1 
Juškos „silpnybės".

Geriausios sėkmės svarbiame tautinei 
gyvybei išlaikyti darbe linkiu šiems mie
liems ir gerbiamiems „mužikams“*!

LAISVOJI TRIBŪNA
„Europos Lietuvio“ Nr. 6 (336), š. m.. 

vasario mėn. 11 d„ tilpo žinutė apie Weh- 
nen lietuvių stovyklą. Korespondentas, 
prasilenkdamas su tiesa, 'patiekė lietuvių 
visuomenei klaidingų žinių. Jis rašo, kad 
Wehnen Vargo Mokykla turi apie 130 mo
kiniu, kad dalinant BALFo gėrybes nepa
tenkintų nėra, kad visi patenkinti puikia 
BALFo organizacija. Į tai, tiesos dėliai, 
tenka štai ką pasakyti:

1. Wehnen Vargo Mokyklą lanko, mo
kyklos vedėjos mokytojos Atlenės oficia
liomis žiniomis, 49 vaikai.

2. Tam tikra grupė žmonių, jau seniai 
varo Wehnen Lietuvių Bendruomenėje 
lietuviškos vienybės ardymo ir skaldymo 
darbą. Šitos dvasios yra inspiruoti ir da
lis BALFo Šalpos Komisijos narių, kas ir 
jų veikloje pasireiškia. 1953 m. lapkričio 
mėn. iš Amerikos valdžios per BALFą 
gautas sviestas buvo išdalintas neprisilai
kant BALFo Centro išleistų instrukcijų 
ir jokio teisingumo: daliai lietuvių skirta 
po 4 kg, o kitiems lietuviams tiktai po 1 
kg. Dėl šito neteisingo dalinimo buvo ko
misijos pirmininkui p. V. Federavičiui 
įteiktas protestas su 54 parašais.

3. Visi tremties gyvenimo išvarginti lie
tuviai yra labai dėkingi garbingajai BALF 
organizacijai už nuolatinę šalpą. Tačiau 
yra vietovių, kur BALFo Šalpos Komisi
jos BALFo kilnius ir garbingus tikslus 
negarbingai atstovauja. Tas dedasi ir Welį 
nen Lietuvių Kolonijoje. BALFo šalpos 
Komisijos pirmininkas Vaitiekus Federa- 
vičius, baigiantis Komisijos veikimo me
tams, 1954 m. vasario mėn. 6 d. BALFo 
vardu sušaukė su pakvietimais dalį gyven
tojų į uždarą susirinkimą ir išsirinko ta
me susirinkime naują Šalpos Komisiją. 
Ji jau pasiskubino pasiskelbti, kad nuo 
vasario 17 d. perėmusi BALFo Šalpos rei
kalus. Ikšiol buvo pas mus įprasta, kad 
visi Bendruomenės tvarkymui reikalingi 
organai yra ręnkami demokratišku būdu, 
slaptu balsavimu. Todėl ir .BALFo įgalio
tinis Rugienius naujosios komisijos neprl- 
pažino.patvarkęs, kad visų kolonijos gy
ventojų demokratiškų keliu būtų išrinkta 
Šalpos Komisija.

Jurgis Jakštas
PRAŠOMAS ATSILIEPTI

Pranas Kvietkauskas, gyvenęs Nr. Mid- 
hurst, Sussex, prašomas atsiliepti. Redak
cijoj yra jo vardu svarbus laiškas.
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ANGLUA SVETIMŠALIŲ AKIMIS
(atkelta U psl. l.)>

Šventai laikosi kadaise Voltaire's paskelbto 
šūkio: „I hate what you say but will de
fend to the death your right to say it" (AS 
nekenčiu tavo kalbos, bet esu pasiruošęs 
iki mirties kovoti už teisę tau kalbėti). At
rodo, kad Sį dėsnį, bent kiek tai liečia spau
dą, sau ir užsieniečiams anglai taiko vieno
dai, Nors užsieniečiai kartais, besinaudoda
mi šia laisve, ir apsilenkia su svetingumo 
taisyklėmis.

Šiaipjau anglai yra įsitikinę, kad kiekvie
nas užsienietis, atvykęs į jų kraštą, daug ką 
peikia ir siūlo įvairias reformas. Po kiek 
laiko jis apsipranta. O po 10-15 metų pra
deda viską girti. Turbūt šį teigimą mūsų 
senesnieji emigrantai neatsisakytų patvirtin
ti. Iš tikrųjų, kalbant apie svetimus Žmones 
ar papročius, sunku išlaikyti visišką neša
liškumą. Dažnai sprendimai daromi lygi
nant su savo krašto žmonėmis ar papro
čiais: jei taip, kaip pas mus — gerai, jei 
priešingai — blogai. Anglijoj, kaip jau mi- 
nė’.a, pilna „originalumo ir priešingybių. Ne 
visos tos priešingybės yra blogos ar peikti
nos. Bet prie jų, pasitaikius progai, grįšime 
kitą kartą.

TRYS KLAIDOS
Bet kodėl iš tikrųjų šis kraštas randamas 

toks „sunkus pabėgėliams gyventi?“ Prie
žastys gali būti įvairios ir jas visas sunku 
vienam straipsny išnagrinėti. Pav., ekono
miniu atžvilgiu Anglijoj yra. sunkiau nei 
JAV ar Canadoj, nes atlyginimai čia žymiai 
mažesni. Klimatas ir ne šiurkštus, bet dėl 
rudens miglų gausumo kai kam sunkiai pa
keliamas. Bet svarbiausios priežastys yra 
psichologinės. Anglai, priėmę svetimšalį į 
savo tarpą kaip lygiateisį pilietį, praktiška
me gyvenime jį beveik visur ir visada ig
noruoja. Ignoruoja tyliai, bet visur ir nuo
latos. Daugiausia, žinoma, tatai pajuntama 
darbovietėj. Net ir eilę metų toj pačioj vie
toj išdirbęs, vis dar esi „kitoks“, vis dar esi 
laikomas balta varna. Yra, žinoma, išim
čių, bpt jos nesugriauna taisyklės. Daugu
ma žmonių, matydami save nuolat pirštais 
rodomą, pašiepiamą ir ignoruojamą — ken
čia. O silpnesni dervai kartais ir visai nebe
išlaiko. Yra žinomas ne vienas toks atsiti
kimas ir lietuvių tarpe. . >

Nepasitikėjimas svetimšaliais anglams yra 
įgimtas. Dėl savo izoliuotos geografinės pa
dėties, jie išugdė ir labai uždarą, negreit 
pasitikintį, būdą. O jei dar pridėsim, kad 
darbininkai žiūri į svetimšalius kaip į kbn- 
kurentus, norinčius paveržti jų uždarbį, tai 
ignoracijos priežastys pasidarys dar supran
tamesnės. Iš viso svetimšaliai dvasiniu at
žvilgiu labai sunkiai gali į šį kraštą jaugti 
— jie turi įgimti.

Iš itos pusės dalį kaltės dėl šito „dvasinio 
teroro" reikia primesti ir patiems svetimša
liams. Retas iš mūsų neparodo bent vienos 
iš šių trijų klaidų:

1. Labai dažnai perdaug kalbame apie 
politiką. Apie tai reiktų pradėti po to, kai 
jau viskas pasakyta apie orą, futbolą ar ark
lių lenktynes. Ir tai, jei partneris šituo do
misi. Prisimintina, kad jei ką nors įrodinė
jant, anglas vis kartoja „yes", tai dar ne
reiškia, kad jis tiki ir pritaria. Jis kantrus 
išklausyti, bet ne greitas patikėti.

2. Nevengiame pabrėžti, kad pas musši- 
tas ar anas dalykas buvo geriau, tuo pačiu 
papeikdami anglų maistą, rūbus, namus, 
gyvenjjno būdą ir tt. O kas nori būti į akis 
peikiamas? Kartais kalbant apie savo kraš
to nelaimes, spalvos perdaug sutirštinamos. 
Pav., praėjusiais metais pažįstamiems anglų 
kunigams įteikiau iš JAV gautą brošiūrėlę 
„4 martyred Bishops“. Po kiek laiko vienas 
jų kreipėsi su tokiu klausimu: — Ar tikrai 
visi keturi vyskupai esą nukankinti? Iš kny
gutės turinio gaunasi vaizdas, kad ne visi. 
Bandžiau paaiškinti, kad jie visi kankinami 
tik dėl savo tikėjimo ir kad jų likimas, jei 
kuris dar ir gyvena (arkiv. Reinys), tikrai 
nepavydėtinas. Jis su tuo sutiko. Ta prasme 
jis prisiminęs vyskupus ir bažnyčioj per pa
mokslą. Bet visdėlto jie ne visi esą martyrs, 
kaip sakoma antraštėj.

Neprotinga būtų visa kas sava peikti, o 
svetim girti. Blogas yra paukštis, kuris savo 
lizdą teršia. Bet geriausiai savo kraštui ga
lima pasitarnauti, kalbant apie jį teisingai 
ir objektyviai.

3. Perdaug skubiai dirbame (ne visi), ma
nydami, kad tuo labiau įsiteiksime. Anglai 
turi savo darbo tempą paįvairintą arbatos 
pertraukomis ir nemėgsta jei kas iš jo išsi
skiria. Jie nėra tinginiai, bet jų darbo šūkis 
yra — Working to live, not living to work 
(Dirbi, kad gyventum, bet ne gyveni, kad 
dirbtum). Ateiviams nieko daugiau nelieka, 
kaip prie jų prisitaikinti, bet neišsiskirti.

NĖRA AMŽINŲ DRAUGŲ
Dar vienas dalykas, kurio pabėgėliai iš 

anapus Gelež. Uždangos niekaip nenori 
anglams atleisti, tai jų užsienio politika. 
Raudonosios Kinijos pripažinimas, Tito vi
zitai, nuolatinės kalbos apie pasitarimus su 
rusais, Pabaltijo de facto pripažinimas so
vietams ir visa eilė smulkių nuolaidų dau
geliui atrodo kaip visiškas anglų abuoju
mas komunistinio pavojaus atžvilgiu. Ir mū
sų lietuviškoji spauda abiejose Atlanto pu
sėse laikas nuo laiko prasiveržia nervingais 
išsireiškimais ir sarkastiškais priekaištais 
Anglijai ir jos politikos vadams. Tik kažin 
ar visada tie prasiveržimai turi pilnai patei-

Šviesus 
Nykiame

(Bradforde

Diena iš dienos Anglijos lietuvių kolonija 
tirpsta: veržlesni, sveikesni, jaunesni išvyks 
ta ten, kur mūsų daugiau, kur šviesiau, kur 
sočiau ir turtingiau gyvena. Dažnas mūsų 
neretomis progomis nuogastauja: nieko čia 
mes nebegalime padaryti — visos stipresnės 
jėgos išemigravo. Šitokie posakiai jau įgavo 
mūsuosė „pilietines teises“, kai mes ne to
dėl, kad nepajėgtume, bet todėl, kad savo ne 
įveiklumui, savo apkerpėjimui, nuosavame 
kiaute užsidarymui ieškome pateisinimo, 
ieškome kaltininkų, ieškome priemonių, kad 
liktume nekaltybės simboliais ne tiek gal 
prieš kitus, kiek prieš pačių sąžinės balsą.

Gyvenimo patirtis rodo, tačiau, visiškai 
ką kitą: ten kur yra noro ir ryžto, ten kur 
lietuviškai dainai, lietuviškam menui, lietu
viškam šokiui ir apskritai lietuvybės palai
kymui rusena nuolatinė ugnelė, nesvarbu, 
ar iš tokios kolonijos išvyko šimtas ar du 
šimtai tautiečių, palikusių įvairioje veikloje 
žymias spragas. Bet jei liko dar šimtas, jei 
liko dar dvidešimt, jei yra noro, lietuviškoji 
veikla tęsiama su dar didesniu ryžtu. Šiuo 
kartu paimsime pavyzdžiu vieną šiaurin. 
Anglijos lietuvių koloniją — Bradfordą. 
Dėl emigracijos ji gerokai apskabyta. Jei 
paskaitysime šiame pat numeryje spausdi
namą K. Tautonio straipsnelį, matysime, 
kad ir „vidaus tos kolonijos politika“ nėra 
pavyzdingiausia, tačiau atsiranda ir prare- 
tėjusiose gretose lietuvių, kurie nepaiso.nei 
tos „vidaus nesklandžios politikos“, nei 
fakto, kad jų gretos praretėjo. Jie dar su di
desniu užsidegimu dirba ir darbo vaisiais 
stebina tuos, kurie maloniai sutinka atvyk
ti valandą kitą pagyventi lietuviškoj aplin
koj, pasigrožėti lietuvišku žodžiu ar menu. 
(Bradforde yra ir tokių šviesių lietuvių, ku
rie net į Vasario 16 minėjimo iškilmes nesi
teikia atsilankyti!). Bet šį kartą ne apie nei
giamybes, bet apie teigiamybes pakalbėkim. 
Viena didžiųjų Bradfordo kolonijos teigia- 

sinamą pagrindą? Tebūdamas tik mėgėjiš
kas politinių įvykių stebėtojas, nedrįstu 
pretenduoti į absoliutišką tikslumą, bet man 
atrodo, kad politinėj šachmatų lentoj ne
daug terasim ėjimų, kuriuos anglai padarė 
klaidingai. Politikoj anglai yra realistai. 
Santykiuose su kaimynais jie laikosi šito
kio dėsnio: nėra amžinų draugų, nei amži
nų priešų — amžina yra tik tauta ir jos in
teresai. Tie amžinieji tautos interesai ir ap
sprendžia visą politinę veiklą. Lygiai kaip 
mūsų tautos interesai apsprendžia mūsų 
tautinio išlikimo ir kovos už laisvę priemo
nes.

Ūkiškai ir dvasiškai karo iškamuotas ang
las nieko daugiau netrokšta tik sočiai pa
valgyti ir taikiai gyventi. Kad ir kaip ne
malonu būtų pripažinti, bet pradėti kon
fliktą dėl pavergtų tautų išvadavimo neati
tiktų anglų tautos interesus. Pagaliau, turė
dami pakankamai savų bėdų, jie nebūtų 
tam ir pajėgūs. O gyventi reikia. Sala tik 
pusę savo gyventojų tegali išmaitinti. Va
karų Europa ir JAV tokie pat pramoningi 
kraštai, kaip ir Anglija. Gyvieji tautos inte
resai kreipia akį į' rytus, kur neribotos rin
kų galimybės. Pakankamai ilgai anglai ver
žė diržus. Dar ir šiandien ne visi maisto pro 
dūktai laisvai perkami. Tuo tarpu kai karą 
pralaimėjusi Vokietija jau senokai visus 
maitinimo varžtus atleido.

Tačiau perdaug naivu būtų galvoti, kad 
Anglijos politikos vairuotojai nežino, koks 
pavojus jai gresia iš komunizmo pusės arba 
kad jie nesiruošia momentui atėjus, to pa
vojaus sutikti. Bet konflikto jie nenori ir ag
resijos iš jų pusės bergždžia būtų laukti. 
Demokratiškame krašte karas negali būti 
vienu plunksnos pabraukimu paskelbtas, 
kaip tai daro diktatoriai. Jo turi norėti ar 
bent su juo sutikti visa tauta ir tą sutikimą 
per savo atstovus Parlamente pareikšti. 
Anglai nori taikos. Politinė partija, kuri ne
turėtų taikos šūkių, iš anksto būtų pasmerk
ta pralaimėjimui. Štai kodėl visos tos kal
bos apie ChurchiU'io — Malenkovo susiti
kimą ir taikos konferencijas. Ne vienas abe
jojo dėl Berlyno konferencijos pasisekimo, 
bet ji turėjo įvykti. Kiekviena proga turi 
būti išnaudota. Nors iš to tik tiek naudos, 
kad diplomatams kalbant, patrankos tyli.

Patys anglai prisipažįsta, kad jie yra di
džiausi murmėtojai pasaulyje. Jie beveik vis
kuo nepatenkinti, o labiausiai savo vyriau
sybe. Bet kai jų kraštas pavojuje, tai jie me
ta visus ginčus ir pasidaro tik anglai. Ta
tai gražiai paliudija istorinis rašytojo Pay
ne's patarimas- Napoleonui, kuris ruošėsi 
invazijai į Angliją. „Nepamirškit, kad jie 
visų pirma yra anglai ir matydami tėvynę 
pavojuj pamirš tarpusavio nesantaikas ir vi
si kaip vienas stos jos ginti". Payne prara
do imperatoriaus malonę, bet Napoleonas 
savo žygio atsisakė. Panašiai nuo savo su
galvoto invazijos plano atsisakė ir kitas bu
vęs galingasis — Hitleris.

Atsižvelgiant į anglų būdą, nei panikos, 
nei Mc Carthy valymo metodų laukti neten
ka. Tačiau jei konfliktas būtų neišvengia
mas, jis rastų anglus labiau pasiruošusius 
negu Antram Pasauliniam karui.

J. LOŽA

Žiburiai 
Gyvenime
apsilankius)

mybių — jų Vaidybos Mėgėjų Studija AT
ŽALYNAS, Vasario 16 d. proga suvaidinu
si Al. Dičpetrio net trijų veiksmų linksmo 
pobūdžio veikalų „Draugai ir giminės“.

Po pereitais metais braofordiečių suvai
dinto Binkio „Atžalynas“, šis pasirodymas 
yra taip pat vertas dėmesio, gal ne tiek vei
kalo turiniu, kiek aktorių vaidyba.

Kalbant apie patį veikalą, reikia pastebė
ti, kad Al. Dičpetris vykusiai jį „suklijavo“, 
o vietomis įpintos tiek bradferdiečių, tiek 
kitos „žymios“ aktualijos, komediją labai 
pagyvino. Viena, kas autoriui primstina — 
tai ištęsimas. Ypač antrasis veiksmas per
krautas nereikšmingais sakiniais ir dar ma
žiau reikšmingais aktorių bėgiojmais tai 
pro vienas, tai pro kitas duris. Antrasis 
veiksmas užtrunka gerokai per valandą lai
ko, ir žiūrovas, pirmame veiksme stipriai 
įkaitintas, atvėsta, o kai atvėsta, reikia jau 
didesnių pastangų jį vėl atšildyti... Gal čia 
ne tiek autoriaus, kiek režisoriaus reikalas, 
bet programoje pažymėta, kad ir režisavo 
tas pats Al. Dičpetris, nors gyvu žodžiu Al. 
Dičpetris tvirtinęs, kad režisavo J. Ciegis.

Dauguma „Draugai ir giminės“ komedi
jos aktorių — tai seni, išprusę ir nebe pir
mą kartą scenoje pasirodą Vaidybos Mėgė
jų Studijos nariai, todėl nenuostabu, kad 
ir tose vietose, kur suflerio pagalba buvo 
„mirtinai" reikalinga, jie sugebėdavo šaltai 
ir žiūrovui nepastebint, įgudusiai išlaviruo
ti. Ypač šitai sekdavosi uošviui — Virgini
jos tėvui (S. Ramanauskas). Tiek jaunave
dys Petras (P. Daržinskas), tiek jo draugas 
Paulius (St. Kuliavas) jiems režisoriaus skir 
tose sunkiose vaidmenyse pasirodė vsiškai 
geri. Ypač tikrą, nedirbtiną mėščionėlio ti
pą sukūrė Daržinskas. Neblogesnė ir Pau
liaus teta (Ž. Duobaitė), vykusiai pavaizda
vusi senos merginos kaprizus tiek žodžiais, 
laikysena ir atitinkamu apsirengimu.

Didžioji dalis veiksmo sukasi apie Petro 
žmoną Virginiją (Br. Pivoriūnienė). Tai 
„Draugai ir giminės“ komedijos ašis, kuri 
kas minutę turi keisti „kailį“, norėdama gel 
bėti vyrą, prieš keistuolį tėvą ir nemažesnę 
keistuolę draugo Pauliaus tetą. Reikia pa
sakyti, Virginijai šitai sekėsi be priekaištų: 
iš pirmųjų sakinių,, iš pirmojo scenoje jos pa 
sirodymo, žiūrovas junta, kad dėl jos ne
teks „nuleisti akių“.

Viena linksmiausių scenų, kada ūkinin
kas Jonaitis, lydimas jaunutės dukros Juli
jos (R. Duobaitė) ima aiškinti apie -ūkį ir 
ūkininkavimą nieko nesuprantančiam, ūk
vedžio pareigas pasiėmusiam mėščioniui 
Petrui. Ko gera, ' Giparas ir iš profesijos 
ūkininkas, nes šitas vaidmuo jam buvo ir 
prie veido ir prie1 judesių. Kiek mažiau prie 
jo stuomens ir liemens tiko grakšti ir drąsi 
Julija. Florai, — mergaitei iš miesto (V. 
Ruškytė) sunkiau pavyko sukurti iš pokylio 
grįžusios ir neblaivios mėsčionkėlės tįpą. 
Šitokį vaidmenį ir labai įgudusiam aktoriui, 
profesionalui, nevisada pavyksta tinkamai 
pavaizduoti.

Neįveikiąs susirasti žmonos Petro drau
gas Paulius, turėjo tarną Juozą (J. Kubi
lius). Jo lūpomis visų giminių ir draugų 
tarpe karts nuo karto prabildavo sveika, 
kaimietiška pažiūra ir logika. Gaila tik, kad 
režisorius, (o gal pats autorius?) dažnai 
Juozą priversdavo būti sukarikatūrinta vėp
la, kas neatitikdavo" jo sveikiems ir prasmin
giems žodžiams.

Tiek trumpai apie pačius aktorius. Šiuo 
metu visiškai nesvarbu, kaip scenoje suvai
dino Daržinskas, Pivoriūnienė, Kuliavas, 
Duobaitė ir kiti. Svarbu, kad jie, atitrūkę 
nuo fabriko, palikę būtiną poilsį „kitam 
kartui“, ryžtasi, nepaisydami sąlygų, būti 
šviesiais žiburėliais nykiame mūsų gyveni
me. Ir kol šitokių pasiryžėlių mūsų tiek ma
žesnės ar didesnės kolonijos turės, kol jie 
bursts į chorus, scenos mėgėjų būrelius, tau
tinių šokių grupes, nors mūsų ir šimtas ši
tame krašte liktų — neužtrokšime!

B. Debikonis

TĖVAS VIRTO MOTERIMI
1941 m, britų karo lakūnas Robert Co- 

well, gavęs atostogas, 'apsivedė Miss Car
penter, su kuria jau anksčiau ilgesnį laiką 
draugavęs, bet vienu metu buvo parodęs 
silpnybę rengtis moterų drabužiais ir dėl 
šito draugystė buvo nutrūkusi.

Pradžioje vedybos buvo laimingos, ir susi
tuokusi pora susilaukė dviejų dukrelių. Tik 
po kurio laiko Mr. Cowell vėl pamėgo per
sirengti moterų drabužiais. Dėl šio įvykio 
kilo nesutarimų ir 1952 m. Mrs. Cowel ga
vo išsiskyrimą. Buvusio jos vyro ir dviejų 
dukrelių tėvo noras tapti moterimi buvo 
toks didelis, kad jis kreipėsi į gydytojus, ku
rie nutarę padaryti kelias operacijas, po ku
rių buvęs vyras virto moterimi. Laikrašti
ninkams nauja ponia Roberta Cowell pa
reiškė, kad ji norinti ištekėti ir būti gera 
žmona. Gydytojų nuomone — buvęs tėvas, 
deja, negalėsiąs būti motina.

PRAŠO ATSILIEPTI
Stašaitis Pranas, gyv. South Australia, 

71, Trimer Parade, Seaton Pk., prašo at
siliepti Jasiko Adomo ir Jono ir Antano 
Petrauskų.

Bukite
Šitokia antrašte Amerikoje -gyvenąs Dr. 

Steponas Biežis yra parašęs sveikatos klau
simu knygą. įžangos žodyje autorius sako:

„Nemirtinga tiesa, kad sveikata — bran
giausias žmogaus turtas. Taip pat tiesa, kad 
sveikata gaunama nemokamai ir taipgi ne
mokamai ji žoguje tam tikrą laiką išbūna. 
Tik praradęs savo sveikatą, žmogus ’pajun
ta, ko jis neteko. Bet dažniausiai jau esti 
pervėlu. Tik vieną sveikatą žmogus turi, ir 
kitos jis nė už pinigus nenupirks.

Patyrimas rodo, kad žmogus, būdamas 
nuolatinėje savo sveikatos sargyboje, ga'i 
išvengti daugelio susirgimų, ir gali prailgin
ti savo amžių. Todėl aš ryžausi parašyti šią 
knygą, tikėdamas, kad ji bus bent kuklus 
įnašas į mūsų neturtingą literatūrą sveika
tos klausimais. Jeigu ši knyga ras pritari
mo visuomenėje, kuriai aš nuoširdžiai lin
kęs patarnauti, tai BOKITE SVEIKI ne
bus paskutinis mano darbas šioje srityje.

Dr. St. Biežis 190 puslapių knygoje pa
prastais žodžiais, suprantamai kiekvienam 
mokančiam skaityti, paliečia platų žmogaus 
sveikatos klausimą: darbą ir poilsį, ligas 
ir vaistus, maisto svarbą ir jo rūšį, vitami
nus, kraujo spaudimą, plaučių ligas ir t. t. 
Kiek plačiau Dr. Biežis aprašo apie širdies 
ligas.

Čia spausdiname trumputę ištraukėlę iš 
naujai pasirodžiusios Dr. St. Biežiaus kny
gos, kurią jis dedikavo savo mylimam sū
nui Vitoliui, žuvusiam Antrajame Pasauli
niame kare.

ŠIRDIES PAJĖGUMAS
Širdis yra vyriausias žmogaus gyvybės 

centras. Žmogus gali sirgti didele ir nepa
gydoma liga, tačiau, ligi širdis plaka jo 
krūtinėje, kad ir visiškai silpnai, jo gyvybė 
tebesitęsia. Tik, jai sustojus plakti, baigiasi 
gyvenimas.

širdis (čia kalbu apie sveiką širdį) veikia 
tiksliai, esant normalioms aplinkybėms. Ta
da ji neturi nė mažiausių sutrikimų. Tai ir 
yra jos paskirtis. Betgi, kada aplinkybės pa
reikalauja didesnių ir net labai staigių pa
stangų, ji pasiruošusi tai padaryti, nes ii 
savyje turi didelio atsarginio pajėgumo. 
Sakysime, žmogus turi dirbti nepaprastai 
sunkų darbą, bėgti į kalną, dalyvauti rung
tynėse ir panašiai. Visa tai reikalauja di
džiulės energijos, kuri įmanoma tik širdies 
rezervų pajėgumo dėka. Panašiais atvejais 
širdis yra priversta dirbti kelis sykius dau
giau, negu normaliai. Ir, jei ji neturėtų tų 
jėgos atsargų, tai ir tų sunkių darbų ji ne
galėtų atlikti. Tokiais atvejais žmogus vie
toje kristų negyvas, nes širdis išsyk suštotų. 
Tokių atsitikimų pasitaiko nemaža, ypač 
tada, kai širdis yra susilpnėjusi.

Iš to reikia daryti išvadų, jog širdies pa
jėgumas irgi turi savo ribas, kurių negalima 
perženeti. Todėl ir reikia širdį taupyti/ kas
dien jai suteikiant reikalingo poilsio. Ynač 
tai svarbu ir net būtina po sunkesnių fizi
nių darbų. Čia reikalinga priminti nepakei
čiama taisyklę, kad, juo žmogus sunkiau 
ir ilgiau dirba, tuo jam kasdien reikia dau
giau tinkamo poilsio, kurio stoka peranksti

KAIP ATRODO KLAIPĖDOS KRAŠTAS?
Porai užsienio žurnalistų yra pavykę 

su kitais spaudos žmonėmis būti Lietuvo
je ir pervažiuoti Klaipėdos kraštą.. „M. 
D.“ aprašo savo JAV bendradarbio W. 
Klimkeit iš Los Angeles įspūdžius iš tos 
kelionės. 1953 m. gale visa eilė parinktų 
žurnalistų iš JAV, Britų imperijos ir ne
utraliųjų kraštų gavo leidimą įvažiuoti į 
So. Sąjungą. W. K. pateikęs JAV užsienio 
pasą ir drauge, kaip spaudoj pažymima, 
su lietuviško kilimo Australijos žurnaliste 
p-le June Thageny, taip pat kalbančia lie
tuviškai ir atstovavusia vienai Australi
jos spaudos agentūrai, įsėdo į iš JAV at
sigabentą automobilį, kuriuo išvyko į 
Klaipėdos kraštą. Klaipėdos kraštą per
žengė 1953 m. lapkričio paskutinę dieną 
prie Naumiesčio. Sustojo Sauguose, kur 
gavo šiek tiek valgyti, tačiau maistas bu
vo labai prastas. Australe žurnalistė su 
daug kuo pakeliui kalbėjosi lietuviškai. 
Tačiau netoli Priekulės W. K. sutiko vieną 
pažįstamą, kuris, dabar jau pasidaręs bol
ševiku, jį pradėjo biauriausiai plūsti kaip 
tėvynės išdaviką, išdrįsusį dabar vėl įkelti 
į ją koją. Tačiau tokių atsitikimų buvo 
labai mažai, šiaip iš pasikalbėjimų su 
žmonėmis abu žurnalistai susidarė įspūdį, 
kad krašte pasilikę klaipėdiečiai komūnis- 
tų idėjas ir praktiką sutinka labai šaltai.

Tačiau pertą laiką visas kraštas esąs 
žymiai pasikeitęs. Daug žinomų sodybų, 
pažintų dar iš mažens, jau visai nebėra. 
Nuo žemės paviršiaus yra dingusios eilė 
ūkininkų sodybų su visais trobesiais. Kur 
seniau stovėjo gyvenamosios trobos, tvar
tai ir kluonai, dabar traukiasi platūs .lau
kai. Tai ypač krito į akį Klaipėdos ir Pa
gėgių apskrityse. Pakeliui žurnalistai daug 
kur matė laukuose ir prie gatvių dirban
čias vad. brigadas. Nors jos daugiausia

D. BRITANIJOS KARO BIUDŽETAS
Pagal patiektą Parlamentui samstą, D. 

Britanijos bendras karo biudžetas šiems me
tams sieksiąs 1.639 milionus svarų. į šią '.u- 
mą įeina ir JAV įvairiomis formomis 85 me
lionų pagalba, kuri pereitais metais buvo 
55 milionais didesnė. Bendras D. Britanijos 
karo biudžetas šiems metams yra didesnis 
3 milionais už pernykštį. Sis faktas vaiz
džiai rodo, kad britai, norėdami taikos, ruo
šiasi karui.

Sveiki
išdėvi jo širdies atsargų pajėgas ir trumpi
na gyvenimą.

Todėl ne be reikalo gydytojai .itin pabrė
žia reikalą ilgokai ilsėtis po didesnės ir sun
kesnės ligos, kurios metu širdis buvo pri
versta dirbti dvigubai ar net trigubai veikti. 
Šitaip ji išvargusi turi gauti progos atsi
griebti ir sugrįžti į maždaug normalią padė
tį. Tokių patarimų reikia laikytis vien tik 
savo sveikatos gerovei.

Dabar pažvelkime, kiek tikrumoje širdis 
dirba. Visa tai bus lengviau suprantama, 
jei paimsime kraujo pompavimo kiekį. Per 
minutę, bendrais apskaičiavimais, per širdį 
pereina apie šešios su puse kvortos kraujo, 
tai yra, visas žmogaus kraujas. Per valandą 
tuo būdu susidarys apie 90 galionų, o per 
parą — per 2.000 galionų, kas svertų de-’ 
šimt tonų.

Taigi, ta, vos kumščio didumo, žmogaus 
širdis kas parą išpompuoja daugiau dešim
ties tonų skysčio, vadinamo krauju. Tai 
jau ne menko darbininko darbas.

Čia ėmėme tik vidutiniškus skaičius, šia 
pat proga įsivaizduokime, kad širdis, sun
kesnių darbų ar rimtesnės ligos atveju, tu
ri atlikti dvigubai ir net trigubai daugiau 
darbo. Tai matome, kiek tada jai pajėgumo 
reikia ir kiek energijos sunaudojama.

ŠIRDIS IR NUTUKIMAS
Apsikrovus storu sluogsniu taukų, žmo

guje atsiranda daugybė naujų kraujagyslių, 
vadinamų kapiliarais. Yra net apskaičiuota, 
kad kiekvienuose keturiuose nutukimo sva
ruose atsiranda net apie tris ketvirtadalius 
mylios ilgumo naujų mažyčių kraujagyslių. 
Pavyzdžiui, paimkime asmenį, sveriantį 30 
svarų daugiau, negu normaliai, tai jo virš-4 
svorio aptarnavimui jau reikia puspenktos 
mylios ilgumo naujų kraujagyslių. Tai pa
reikalauja ir sunkesnio darbo iš širdies, ku
ri, žinoma, pradžioje tam tikrą laiką dirba 
tiksliai, bet gi faktinai ji jau naudoja savo 
atsargnes pajėgas greičiau, negu normaliai. 
Už-tai visiškai teisingai yra susidaręs posa
kis: „Juo ilgesnis diržas, tuo trumpesnis 
amžius“. Šiuo sumetimu visiems pravartu 
kasdien stebėti savo diržo ilgį. Jei jis palaip
sniui ilgėja, tai būtinai reikia mažiau valgy
ti, kas išeis sveikatos ir kišenės naudai.

Statistikos duomenimis, nutukėliai labai 
dažnai turi arterijų sukietėjimus — arterijų 
sklerozę. Arterijų sukietėjimas šiais laikais 
yra visai nepagydomas ir visados reiškia 
rimtą ligą, kuri ne tik sumažina darbingu
mą, bet ir gerokai sutrumpina amžių. Ši li
ga dažnai net per eilę metų nepasireiškia 
jokiais simptomais. Todėl žmogus apie tai 
net nieko nežino, nebent tik tiriant ji nety
čia surandama.

Nutukėliai dažnai turi didesnį kraujo 
spaudimą, kas širdžiai reiškia žymiai sun
kesnį darbą. Norint bent dalinai apsisau
goti nuo neišgydomos ligos, reikia vengti 
nutukimo. O suliesėjus iki normalaus svo
rio, kraujo spaudimas net gerokai nuslen
ka žemyn.

Aitvaras.

susidėjo iš klaipėdiečių, tačiau darbe bri
gadas saugojo ginkluoti sargybiniai. Pra
šalaičiui atrodė neįprasta, kam. čia, ra
maus, taikaus krašto viduje, reikėjo tų 
sargybų, ginkluotų automatais. Vieną kar
tą jie pamėgino prieiti arčiau prie tų žmo
nių ir pasiteirauti, ar jie yra kaliniai, ar 
laisvi žmonės, tačiau žurnalistams buvo 
uždrausta užmegzti su dirbančiaisiais bet 
kokį kontaktą. Laukuose gruodžio pradžio
je buvo matyti ir nesaugomų darbo žmo
nių. Brigadoje dirbę lietuviai ir vokiečiai 
pradėjo teirautis, kaip sekasi pabėgusiems 
į Vakarus jų tautiečiams.

JAV PAGALBA UŽSIENIO KRAŠTAMS
Prezidentas Eisenhoveris, darydamas 

JAV Kongresui pranešimą, pareiškė, kad 
Amerika turėsianti ir ateityje remti kraštus 
tol, kol pasaulio taikai grės rimtas pavojus. 
Prezidentas pabrėžė, kad Sovietų Sąjungos 
vyriausybė ir toliau grasina pasaulio taikai 
savo veikla ir laikysena.

Kalbėdamas apie JAV pagalbą užsienio 
kraštams per antrąjį 1953 metų pusrrietį, 
Eisenhoveris pastebėjo, kad yra būtina pa
kelti gerbūvį pasaulio darbininkijai, kurios 
-padėtis yra nepalyginamai sunkesnė už 
Amerikos darbininkų. Taip, pvz., Europos 
pramonėje dirbantysis už savo darbą gali 
kur kas mažiau įsigyti, negu dirbąs Ameri
koje. D. Britaniojs darbininkas, palyginus 
su amerikiečiu darbininku, iš savo uždarbio 
maisto produktų nusiperka 40 procentų ma
žiau ; Prancūzijos darbininkas tik pusę, Vo
kietijos 40 procentų, o Italijos vos 30 pro
centų. Azijos ir Artimųjų Rytų darbininkas 
už darbą gauna tik mažą promilę, palygi
nus su amerikiečiu darbininku.

Londonas. Britų naujasis povandeninis lai
vas „Explorer" galėsiąs be iškilimo per
plaukti Atlanto vandenyną. Naujasis povan 
deninis laivas yra varomas naujai išrastų 
motorų, kurių konstrukcija laikoma paslap
tyje. Povandeniniame kare šis naujas laivas 
britų karo laivyną pastato į pirmąsias eiles.
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Italijoje — V. Bakrfunas, Olandijoje — A. Galkus, Danijoje — A. Brięjcus, Austrijoje — A. Glicnertas. Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd., 43, Holland Park, London, W, 11. Telephone: PARk 9699.
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