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PLB Vokietijos Krašto Valdyba 1954 m. 
vasario mėn. 19 d. aplinkraščiu visas PLB 
Apylinkes ir Seniūnijas pasiremdama Vyk- 

cdomosios Tarybos pranešimu, informuoja, 
kad Laisvosios Europos universitete, Stras- 
burge nuolat mažėja lietuvių studentų skai
čius ir šiuo metu minėtame universitete yra 
tik penki lietuviai studentai. Kad taip yra, 
didele dalimi kalti patys lietuviai, nesirūpi
ną patekti j šį universitetą. Kitų tautybių 
studentų, ypač lenkų ir ukrainiečių Stras- 
burgo universitete yra gana didelis skaičius. 
Toliau aplinkraštyje nurodoma, kokias 
mokslo šakas galima ten studijuoti ir sako
ma, kad tie, kurie nori studijuoti kitas moks 
lo sritis, gali gauti stipendijas ir kituose uni
versitetuose, — atseit, gali gauti stipendijas 
studijoms ir ne Strasburge iš tos pat Free 
Europe. Mano žiniomis, tačiau, skaičius sti
pendijų už Strasburgo universiteto ribų yra 
labai mažas, — vos tik penktadalis visų sti
pendijų. Be to, šitokios stipendijos yra la
bai skurdžios: vos tik 50 dolerių mėnesiui.

Prieš kurį laiką „Europos Lietuvyje“ bu- 
^.vo tuo klausimu išsamus straipsnis, raginęs 
lietuvius studentus pasinaudoti Free Euro
pe stipendijomis ir vykti j Strasburgo uni
versitetą.

Iš tikrųjų yra kuo rūpintis ir šitoksai ra
ginimas labai sveikintinas, nors jis žymiai 
ir pavėluotas. Dabar kuoskubiausiai reikia 
taisyti šį reikalą ir jau visiškai kitokiais me
todais ir jokiu būdu nekaltinti lietuvių stu
dentų, kurie, esą, visiškai patys nesirūpinę 
į šj universitetą patekti.

Pasvarstykime tas priežastis, kodėl mažė
ja Strasburgo universitete lietuvių studen
tų? Šito viso kaltininkai — lietuvių pažiū
ra j švietimo reikalus, kitaip sakant, švieti
mo politika. Ir, kol šitoji politika nepasi
keis, lietuvių studentų Strasburge neliks nė 
vieno.

Dėl neplaningos lietuvių emigracijos iš 
Vokietijos išvažiavo visi j Ameriką ir Ang
liją: kam reikėjo ir kam nereikėjo. Pirmoje 
eilėje nereikėjo studijuojantiems mesti stu- 

. dijas ir eiti į fabrikus Amerikoje ar Angli
joje. Tiesa, daugelis jų neturėjo pinigų baig
ti mokslus, pasilikę Vokietijoje ar kituose 
Europos kraštuose, bet tai ir yra kaip tik 
netiksli švietimo politika, turiu galvoje tai, 
kad švietimo ir studentų paramos reikalais 
nebuvo tinkamai ir pakankamai susirūpin
ta, nepagalvota, kad jų reikia kuodaugiau- 
siai išlaikyti universitetuose. Todėl dabar 
nėra tinkamo kontingento studentų Euro
poje, iš kur galima būtų parinkti kandida
tus j Strasburgo universitetą. Antra .vertus, 
lietuviams, baigusiems IRO laikais lietuviš
kas gimnazijas, sunku išlaikyti patikrini
mus, kuriuos daro patys universiteto profe
soriai. Tuo nenorima pasakyti, kad šitie 
kandidatai būtų žemu kvalifikacijų mūsų 
požiūriu, bet universiteto profesūros aki
mis, kurie, prieš skirdami stipendijas, pasi
kalba asmeniškai su kandidatuojančiu ir, 

"neabejoju, kad vieni kitų nesupratę del vi
siškai skirtingų pažiūrų, padaro neigiamas 
išvadas. Dėl šito visai nėra pagrindo kaltin
ti studentų, kad dalis paduotų prašymų pa
tekti į universitetą yra atmetama. Norint 
patekti lietuviams moksleiviams j universi
tetą, pirmiausia reikia susirūpinti tų moks
leivių tinkamu paruošimu, kad jie tiktų ne
tik j Strasburgo universitetą, bet taip pat 
kurj kitą Europos universitetą.

Negali būti mažiausios abejonės, kad Va 
sario 16-oji gimnazija atlieka milžinišką 
lietuvybės išlaikymo darbą, bet ji turi būti 
gyvenimiška ir šiuo atveju ji turėtų paruoš
ti tinkamus kandidatus tiek j Strasburgo 
tiek ir kitus universitetus, pirmoje eilėje 
augštesnėse klasėse sustiprindama anglų ir 
prancūzų kalbų dėstymą, supažindindama 
su amerikoniškomis pažiūromis ar tai per 
jų literatūrą ar kitomis priemonėmis. Šitai 
turint galvoje, ypatingai Į augštesnes gim- 

'■'nazijos klases, nereikia bijotis leisti moks
leivį ir į vokiečių ar prancūzų gimnazijas. 
Tačiau žinome, kad šitokia švietimo politi
ka — leisti vaikus j minėtas gimnazijas, lie
tuvių tremtinių tarpe buvo labai nepopu
liari tiek lietuvių komitetuose ir taip pat 
veiksnių tarpe vien tik paviršutinio patritiz- 
mo Šūkiu. Dažnais atvejais ji buvo labai 
smerkiama. Šiandien turime ir šitokias po
litikos vaisius: Strasburgo universitetui ne
turimo kandidatų ir jų tenka ieškoti per 
laikraščius, rašyti paraginimus ir kaltinti 
moksleivius!

Žvelgiant j šį reikalą giliau, turint galvo
je ankstyvesniuose straipsniuose iškeltas 
mintis del nutautėjimo, kur buvo minima, 
kad vaikų tautiškumą daugumoje nulemia 
tėvų valia, atrodytų, netektų bijotis leisti 
vaikus j svetimas gimnazijas, kad jie vėliau 
galėtų baigti mokslus ar tai Strasburgo, ar 

•kituose universitetuose. Kad neįtarus mane 
antilietuviškos politikos šalininku, tuojaus 
noriu pasakyti, kad šitoks metodas netinka 
visoms šeimoms lygiai taip pat, kaip dabar 
matome pasekmes įvairių lietuvių suvažia

vimų išneštas rezoliucijas — neleisti vaikų 
į svetimas mokyklas. Jei tėvai yra nusistatę 
kovoti su nutautėjimu — jų vaikams nėra 
pavojaus lankyti svetimas gimnazijas, ypa
tingai vyresnias klases. Suprantama, kad 
daug populiariau kalbėti ir šaukti, kad ne
reikia vaikų leisti į svetimas gimnazijas, ly
giai taip pat populiariau, kad nereikia vesti 
ar tekėti už svetimtaučių, tik tiek vienu, tiek 
kitu klausimu daug šaukiama, o mažai 
praktiškai padaroma.

Gilesnio tautiškumo reikalai verčia mus 
šiandien turėti tokių žmonių, kurie būtu ly
gūs partneriai tiek kalbos, tiek pažiūromis 
artimomis amerikiečiams, anglams ir ki
tiems europiečiams. Tokie žmonės gali iš
eiti tik iš čia mano minėtų mokyklų. Lietu
vybei išlaikyti yra žymiai svarbiau augti 
vaikui lietuviškoje šeimoje, lankyti lietuviš
kų pradžios mokyklą, negu lietuvišką gim
naziją ar universitetą.

Anksčiau minėtame aplinkraštyje sako
ma, kad lietuvybės išlaikymo tarnyba yra 
pasiryžusi pagalbėti lietuviams įstoti į Stras
burgo universitetą, jei šį semestrą būtų pri 
imtas permažas lietuvių skaičius. Be tų žy
gių, kuriuos Vykdomoji Taryba yra pasiry
žusi atlikti, ji turėtų pasistengti išgauti ii 
Free Europe organizacijos sutikimą, ka. 
Strasburgo universitetas priimtų lietuvius 
studentus ir iš Amerikos, nes Europoje m 
ra kandidatų. Atseit, reikėtų pakeisti tuc 
reikalu Free Europe stipendijoms skirti sta 
tu.ą ir tai gana greit, nes vidurvasaryje bus 
nustatytas priimamų studentų skaičius.

Pritariame veiksnių susirūpinimui šiuc 
ypatingai svarbiu mums reikalu, nes lietu 
vių studentų skaičius netik Strasburge, be 
ir kituose universitetuose, kaip skelb 
VLIK'o biuletenis, yra žymiai mažesnis u 
kitų tautybių. Pvz., Bad Godesberge, pri< 
Bonnos, krikščionių pabaltiečių studentų 
bendrabutyje. Baltų Instituto suruoštos! 
studijų dienose dalyvavo 37 latviai, 17 ėst 
ir 11lietuvių. Ne kitokie duomenys yra i 
kituose universitetuose. Šiuo metu visam 
laisvajame pasaulyje turime apie 300 stud 
juojančių lietuvių studentų. O jų turėtų bū 
ti mažiausiai apie pusantro tūkstančio, ku 
rie ruoštųsi dirbti Lietuvai, kurie turėti 
priemonių ir mokslo bendradarbiauti si 
svetimomis tautomis. Infliacijos metu Vo 
kietijoje studijavo per 2000 studentų. Vien 
Heidelbergo universitete lietuvių studenti 
buvo per 100, o tik 2 amerikiečiai, pereita'• 
metais amerikiečių tame universitete būvi 
virš šimto, o lietuvių — du.

Turėdamas vilčių, kad šiuo opiuoju rei
kalu pasisakys ir daugiau balsų, baigda
mas noriu siūlyti: lietuviai studentai — 
grįžkite iš Amerikos ir Anglijos fabrikų į 
Europos universitetus! Visi lietuviški veiks 
niai visais būdais privalo padėti studentams 
medžiagiškai ar tai stipendijas parūpinda
mi, ar tiekdami pašalpas.

Atėjo paskutinioji valanda susirūpin.i 
akademiniu Europos masto lietuviškuoju 
prieaugliu, nes be jų nebus įmanoma Lietu
vos realus dalyvavimas nei kuriamuose Eu
ropos junginiuose, nei jau esamuose tarp
tautinio pobūdžio institucijose.

Siūlyti Europos bendruomenę, Pabaltijo 
valstybių uniją, žemės ūkio gamybos ben
druomenę, susisiekimo bendruomenę ... ir 
nesiūlyti ruošti tam reikalui žmonių, — yra 
kenksmingas darbas lietuvių tautai. Visi 
mūsų daugiau ar mažiau populiarūs plana
vimai, be realaus žmonių paruošimui plano, 
prilygsta traukiniui be garvežio, laivui be 
kapitono, žmogui be galvos!

A. Kizlys

IR VĖL KAIRO
GATVĖSE TANKAI
šią savaitę Kaire vėl kilo neramumų. 

Kariuomenės daliniai turėjo užimti svarbes 
nes mieste vietas, saugoti britų ir ameri
kiečių pasiuntinybių rūmus. Egipto prezi
dentui gen. Neguib nepavyko pravesti par
lamentarinės demokratijos. Bendrame po
sėdyje, kuriame dalyvavo revoliucinė tary
ba ir vyriausybės ministerial nutarta panai
kinti anksčiau priimtą projektą dėl parla
mentarinės vyriausybės Egipte, dėl rinkimų 
paskelbimo ir panaikinimo įstatymo, drau
džiančio veikti įvairioms politinėms parti
joms.

Vidaus reikalų ministeris išleido įsaky
mą, draudžianti demonstracijas gatvėse, po 
to, kai j valstybinės tarybos rūmus įsibrovė 
minia, išvaikė posėdžiaujančius ir sunaiki
no vidaus įrengimus. Visame krašte vyksta 
protesto straikai, uždarytos mokyklos ir u- 
versitetai. Pačiame Kaire sustojo bet koks 
susisiekimas, gatvėse nėra nei automobilių, 
nei tramvajų,

Nėra abejonės, kad gen. Neguib bus nu
galėtas revoliucinės tarybos, kuriai vado
vauja pulk. Nasser, praktiškai šiuo laiku 
paėmęs Egipto valdžią į savo rankas.

MARIJOS STATULA

Šiemet Amerikos lietuviai yra pasiryžę 
ypatingu būdu paminėti Marijos Metus. 
Tam paminėjimui rengti dar pernai rugsėjo 
mėn. Chicagoj Kunigų Vienybės seimas iš
rinko šiam reikalui komisiją, kuriai pirmi
ninkauja prel. Pr. Juras.

Viena paminėjimo iškilmių dalis yra ke
liaujanti Marijos statula, kuri pereitų metų 
lapkričio mėn. buvo užsakyta Romoj, ši 
Nekalčiausios Marijos Širdies statula ap
lankys visas lietuvių kolonijas Amerikoj ir 
Kanadoj. Lietuvai atgavus laisvę ji bus par
gabenta į sostinę Vilnių.

1954 m. sausio 5 d. Popiežiaus pašventinta Nekalčiausios Marijos širdies statula, 
specialiai skirta Lietuvai. Vidury Jo Šventenybė Pijus XII. kairėj J. E. vysk. V. Pa- 
dolskis, dešinėj prel. Dr. L. Tulaba.

Statulos lankymosi tikslas — priminti 
žmonėms 1917 m. Fatimoj pasirodžiusios 
Marijos prašymus: I. Tinkamai atlikti sa
vo kasdienines pareigas; 2. Malda, atgaila 
ir pasiaukojimu taisyti savo gjĮvenimą ir 3. 
Garbinti Nekalčiausią Marijos Širdį. Be to, 
išmelsti iš Marijos Lietuvai laisvę ir įamžin
ti visiems laikams, kaip laisvojo pasaulio lie 
tuviai visokiomis priemonėmis siekė ir 
troško savo pavergtiems broliams laisvės.

Sausio 5 d. popiežius priėmė Romos lie
tuvių kolonijos atstovus, pašventino tą spe
cialiai Lietuvai skirtą statulą ir pasakė lie
tuviams daug paguodos žodžių. Atsisvei
kindamas Šv. Tėvas apkabino vysk. V. Pa- 
dolskį ir pareiškė: „Jūsų asmenyje aš apka
binu visą Lietuvą“. Kovo 4 d. Jo švente
nybė suteikė teisę gauti visuotinus atlaidus

BRITU SOCIALISTAI IR VANDENILIO BOMBA
Britų parlamente šią savaitę užvirė aštrios 

diskusijos, kai socialistų atstovai isteriškai 
ėmė reikalauti, kad britų vyriausybė dary
tų žygių suorganizuoti amerikiečių vande
nilio bomboms tarptautinę kontrolę; ragin
tų atgaivinti pasitarimų su Sovietų Sąjunga 
problemą ; paveiktų JAV vyriausybę, kad 
pastaroji suteiktų D. Britanijai informacijų 
apie slaptųjų ginklų bandymus.

Premjeras Churchillis, atsakydamas j to
kius socialistų reikalavimus ir užklausimus, 
pirmoje eilėje pabrėžė, kad D. Brijtanijos 
vyriausybė turinti tik ribotas žinias apie
amerikiečių daromus naujųjų bombų ban
dymus, kadangi Amerikos valstybinė san
tvarka neleidžianti šitokiomis žiniomis da
lintis su kitais.

Toliau premjeras pastebėjo, kad nėra pa
grindo tvirtinti, jog amerikiečių vandenilio 
bombų sprogdinimai būtų neįveikiami 
mokslininkų kont roliuoti, ar iš anksto ap
skaičiuoti tų sprogimų pasekmes.

Atsakydamas socialistų atstovų reikala
vimą, kad jis pasistengtų paveikti JAV vy
riausybę liautis ateityje panašius bandymus

PRADĖJO KELIONĘ

visiems, kurie aplankys tą statulą ir išpildys 
atlaidams gauti sąlygas.

Vasario 17 d. statula pasiekė Amerikos 
krantus, o to pat mėn. 24 d. pradėjo savo 
istorinę kelionę į Putnam, Conn., Seselių 
vienuolyną, kur ją sutiko ir atitinkamą pa
mokslą pasakė J. E. vysk. V. Brizgys. Sta
tula buvo patalpinta vienuolyno koplyčio
je ir skendo gėlėse, kuriomis seselės papuo
šė Marijos sostą. Vasario 28 d. statulos iš
lydėti iš pirmosios atsilankymo vietos susi
rinko didelė žmonių minia. Atvyko net iš 
tolimųjų lietuviškų kolonijų — Philadelfi-

j 
jos, New Yorko, VVorcesterio, Bostono, 
Lawrence, Lowellio ir k. Pradedant statu
lai kelionę, prel. Juras priminė, kad lietu
viai, kaipo Marijos žemės vaikai, šimtme
čiais rodė meilę ir pasitikėjimą Marijai, o 
nelaimėse šaukėsi jos užtarimo. Todėl ir da
bar ji neapleis kankinamos Lietuvos ir iš
blaškytos lietuvių tautos. Ateis valanda, ka
da ši statula bus išlydėta į laisvą Lietuvą.

Statulą nešant iš vienuolyno koplyčios, 
giliai susikaupusi žmonių minia jautė lyg 
skausmą ir daug kam akyse pasirodė aša
ros, ’ bet kartu matėsi ir džiaugsmas, nes 
dangiškoji Motina pradeda lankyti išblaš
kytus lietuvių tautos vaikus. Visi jautė, kad 
čia nešama statula dangaus Karalienės ir 
lietuvių tautos Išgelbėtojos, kuri 1917 m. 
Fatimoj pažadėjo pasauliui grąžinti taiką 
ir tautoms laisvę, jei žmonija vykdys jos 
prašymus.

daryti, Churchillis atsakė: „Neturiu tam 
galimybių, ir be to, esu įsitikinęs, kad šitok
sai žygis būtų nei teisus, nei protingas.

Kai Sovietų Rusija darė šitokius bandy
mus, neprisimenu, ar kas nors yra padaręs 
panašias intervencijas Sovietų Rusijos vy
riausybei.

Premjerui baigus 'kalbėti, darbiečių lyde
ris Attlee siūlė atgaivinti pasitarimų su So
vietais problemą ir bandyti šį klausimą dar 
kartą perdiskutuoti.

VAKARU VOKIETIJAI PILNA NEPRIKLAUSOMYBE
Federalinės respublikos prezidentas, prof. 

Heuss, pasirašė Bonnoje su Vakarų valsty
bėmis traktatą, liečiantį Europos armiją. 
Tuo būdu Vakarų Vokietija atgavo visiška 
nepriklausomybę.

Iki šiolei šio traktato nepasirašė Prancū
zija ir Italija. Be JAV ir D. Britanijos, trak
tą pasirašė; Olandija, Belgija ir Luksem- 
burgas. Augštasis JAV komisaras, Dr. Co
nant pareiškė, kad tuo atveju, jei ratifikavi

Lietuvos Diplomatijos Šefas pavedė Pa
siuntinybės Patarėjui Dr A.. Geručiui rū
pintis Lietuvos interesais Bonnoje.

*****
Saigomis. Apgultieji tvirtovėje Dien Bien 
Phu prancūzų kariai sėkmingai puolė Viet- 
mino komunistinę kariuomenę, žiedu apsu
pusią tvirtovę,užmušdami per tūkstantį rau 
donųjų kareivių, sunaikino komunistų įsi
tvirtinimus ir amunicijos sandėlius. Puoli
me prancūzai panaudojo pėstininkus, tan
kus ir artileriją. Prancūzų žiniomis šis puo
limas buvęs vienas sėkmingiausių veiksmų 
prieš Vietmino komunistus.

*****
Vašingtonas. Speciali JAV Kongreso ko

misija. išsiųsta į Tolimuosius Rytus, pareiš
kė kad Pekino vyriausybės pripažinimas ir 
priėmimas į JTO atneštų didelį pasaulio ko 
munistams laimėjimą, o laisvojo pasaulio 
bandymai ieškoti būdų susitarti su Indoki- 
nijos komunistais — atneštų naują pasau
liui Muncheną. Ta pati komisija pareiškė, 
kad Can Kai šėko karinės jėgos turinčios 
artimiausių penkerių metų bėgyje padaryti 
invaziją Kinijon, nes vėliau ši kariuomenė 
būsianti pasenusi.

*****
Bonna Vakarų Vokietijos kancleris Ade- 

naueris grįžo iš Romos, kur viešėjo dvi die
nas. Prieš tai Adenaueris viešėjo Turkijoje 
ir Graikijoje. Spaudos atstovams pareiškęs, 
kad jis yra patenkintas pasekme, kurią jis 
patyrė būdamas tuose kraštuose.

*****
Berlynas. Apskaičiuota, kad po p. m, bir 

želio įvykių Rytų Vokietijoje iš vokiečių 
partijos pašalinta 100.000 narių už „nusi
kaltimus“ prieš Kremliaus nustatytą liniją.

* * * * - *
Vašingtonas. JAV Reprezentantų Rūmų 

biudžete komisija paskyrė vieną miliardą 
dolerių atominių ir vandenilio bombų ga
mybai ir jų pagerinimui. Didžioji šios su- 
iy 'i dalis yra paskirta naujiems vandeni
ui bombų bandymams. Atominės komisi
jos pirmininkas pareiškė, kad atominių 
bombų sandėliai perpildyti šios rūšies gink
lais.

*****
Maskva. Sovietinis „Trud“ skelbia, kad 

keturi amerikiečiai-diplomatai, važiavę trau 
kiųiu iš Maskvos į Vladivastoką, buvę šni
pai. Traukinio palydovas, įėjęs į vagoną, 
kuriame amerikiečiai keliavę, radęs svetima 
kalba užrašus. Jo laimei, tuo metu tame 
pat traukinyje važiavusi anglų kalbos mo
kytoja, kuri išvertusi jam paslaptinguosius 
užrašus. Iš jų užrašų paaiškėję, kas tie ke
leiviai buvę ir koks jų kelionės tikslas... 
Spėjama, kad Kremlius reikalausias atšauk
ti tuos keturis diplomatus.

*****
Vašingtonas. Amerikoje, Pittsburgo mies

te. bus pradėta statyti pirmoji atominė ener 
gijos elektrinė stotis, kuri gaminsianti 69000 
kilovatų elektros. Atominės energijos komi
sija paskelbė penkmečio planą, pagal kurį 
atominė energija bus panaudojama taikin
giems tikslams. Elektrinių atominių stočių 
statybai paskirta 200 milionų dolerių suma.

*****
Roma. Šv. Tėvo sveikata šiek tiek page

rėjo. Po dviejų mėnesių ligos, pereitą savai
tę Popiežius pirmą kartą privačioje koply
čioje atlaikė Šv. Mišias. Mišių metu koply
čioje budėjo privatus Popiežiaus gydytojas.

*****
Nairobi. Policija ir kariuomenės daliniai vėl 
buvo susirėmę su Mau Mau teroristais, ku
rie iš pasalų puolė vieną Kikuju postą. 34 
Mau Mau teroristai užmušti.

*****
Vašingtonas. JAV užsienio reikalų ministe
ris Dulles kategoriškai pareiškė, kad Ame
rika nepripažįsta Pekino vyriausybės. Jis 
įspėjo Kinijos komunistus už pasekmes, jei 
jie kėsintųsi į pietrytinę Aziją. Bet kurios 
rūšies komunistinio rėžimo primetimas šiam 
kraštui, susilauktų vieningos Laisvojo Pa
saulio akcijos.

*****
Tokio. Dviems japonų žvejų laivams, buvu
siems pavojingoje zonoje per antrąjį ameri
kiečių vandenilio bombos sprogdinimą, grė- 
sia pavojus.

mas sutarties del Europos karinių pajėgų 
turėtų užtrukti, tai Bonnoje nutarimai pri
valėtų būti įgyvendinami, nepaisant trakta
to. Be abejonės šitoks JAV augštojo komi
saro pareiškimas yra įspėjimas Prancūzijai, 
kad amerikiečiai toliau nebelauks prancū
zų tupčiojimo del Europos karinių pajėgų 
ir. suteikus Vakarų Vokietijai visišką nepri
klausomybę, JAV del Vokietijos apginkla
vimo tarsis su Bonnos vyriausybe.
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K. BARĖNAS

LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE
KUNIGO PASAULIS

TEN RENKA, O KAS ČIA SURINKS?

Pietų Amerikos kraštai (Argentina, Bra
zilija...) jau iš seno yra priglaudę nemaža 
lietuvių. Ten jų apsčiai dar yra. Skaičiuo
jama, kad vien Argentinoje jų esą 40.000, 
nors, žinomą, kaip ir visur, nebe visi lietu
viškai gyvi. Ir kur šiandien lietuvių nėra! 
Ir kur jų nėra buvę ten, kur šiandien mes 
gyvename! Visa tik bėda, kad mes labai 
maža težinome apie lietuvių svetur išeitąjį 
kelią. Žinome, kad buvo ar yra, tai ir tiek. 
Praeitimi beveik niekas nebesidomi, tą pra
eitį liečiančios ir ją apibūdinančios medžia
gos niekas kruopščiau nerenka. Kiek tokia 
medžiaga brangi mūsų lietuviškajam reika
lui, gal ir ne visiems aišku: dirbai, gyvenai, 
numirei, ir viskas.

Šiandien tokią lituanistinę medžiagą ren
ka Pasaulio Lietuvių Archyvas, nors jis dar 
vis reikalingas keleriopai kruopštesnės or
ganizacijų ir atskirų lietuvių talkos.

O Argentinoje, štai, kaip rašo „Argenti
nos Lietuvių Balsas“ (1954. I. 21 Nr. 990) 
steigiamas Argentinos Lietuvių Lituanisti
kos Muzėjus. Dėl to gražaus sumanymo ten 
rašoma šitaip :

„Iš. vargingų darbo pelių mūsų kolonijos 
nariai nuolatos kopia i gyvenimo viršūnes. 
Stiprėja mūsų organizacijos, tobulėja spau
da, jaunimas augštuosius mokslus eina. Vie
nok vienas svarbiausių uždavinių yra surink 
ti ir apsaugoti mūsų erškėčiuotų kelių isto
rinius .duomenis, kolonijos, draugijų ir at
skirų asmenų pastangų įrodymus; visa, kas 
liečia lietuvybę visuose jos etapuose.“

„Duomenys apie mokslininką Domeiką, 
kapitoną Dautantą, inžinierių Chodosevi- 
čių, aušrininką Višteliauską, knygnešį Pau- 
gą, Patagonijos kolonizatorius Šlapelius, 
Baltuškus; apie pirmuosius lietuvių scenos 
veikėjus ir pirmutinių draugijų kūrėjus pri
valo rastis garbingiausioje Argentinos Lie
tuvių Lituanistikos Muzėjaus vietoje.“

„Mūsų visuomeninkaį Krapovickas, Sta- 
lioraitis, Žebrauskas, Šulcas, Intas, Ivoške- 
tfičius, Rukšys ir kiti veteranai jau dabar 
prašomi parašyti savo atsiminimus, pride
dant nuotraukas, plakatus, biletus, iškarpas 
apie lietuvių kūrimosi Argentinoje pradžią 
jau platesne forma. 1905 metų sukilimo įta
ka ; pirmojo ir antrojo pasaulinių karų tra
giški balansai, tremtinių laiškai ir t. p. rei
kia apsaugoti Lituanistikos Muzėjuje.“ ir 
dar: _ -

„Tarp daugelio muziejinių retenybių 
mums reikės būtinai gauti Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo deklaraciją, Pau- 
gos paskelbtą Buenos Aires dienraštyje „La 
Prensa“ pirmiau, negu Dr. Basanavičius su 
Tautos Taryba ją paskelbė Vilniuje.“

Taigi, ar Paryžius, Šveicarija, Anglija su 
Škotija ir kitos vietos čia neturėjo vardų ir 
darbų? Kas gi visa tai surinks jau dabar 
pasinaudoti ir padėti geležines spintas bū
simiems laikams? Kas, atsakykite?*****

„Tremties“ vasario numeryje Jonas Ty
la (straipsnyje „Dosnūs mūsų žmonės ar 
ne?“) bando atsakyti į klausimą, kiek dos
nūs yra mūsų žmonės. Autorius tvirtina, 
kad dėl to esą gana įvairių nuomonių. Vie
ni galvoja, kad vis labiau prasigyvenąs lie
tuvis darosi vis šykštesnis. Kiti tvirtina, 
kad mūsų žmonių dosnumas tebėra vis toks 
pat, tik prie jų reikia mokėti prieiti. Tretie
siems atrodo, kad lietuvišką veiklą remia 
ribotas lietuvių skaičius, o didžiuma laikosi 
nuošaliai. Tik, žinoma, kai kalbama apie 
pinigus, geriausiai viską nusako skaitmenys.

Tai autorius paima tuos skaitmenis, kurie 
rodo, kiek nuo 1943 metų Lietuvos laisvini
mo reikalams yra sumetę Amerikos lietuviai. 
Tiems skaitmenims dar reikėtų atskirų pa
aiškinimų (sakysime, kodėl 1947 m. suau
kota 92.736 dol., o 1948 m. tik 19.401 dol., 
o 1949 m. vėl 43.655 dol., ir t.t.), bet iš viso 
jie per tuos 11 metų sumetė 397.537 dole
rius. Labai įdomi ir iškalbi autoriaus išva
da:

„Suma, pirmu požiūriu, stambi, bet atsi
minus profesoriaus K. Pakšto teigimą, kad 
šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
dar tebegyvena (kartu sulietuviais tremti
niais) 680.000 lietuvių, gaunasi priešingas 
įspūdis. Juk jei kiekvienas Amerikos lietuvis 
kas metai Lietuvos laisvinimo akcijai vyk
dyti būtų paaukojęs tik 5 procentus, tai 
Amerikoje gyveną lietuviai per dešimtų me
tų taip pat jau būtų sutelkę 340.000 dolerių 
sumą.“

Giovani Guareschi, DON KAMILIAUS 
MAŽASIS PASAULIS. Su autoriaus 38 
piešiniais. Sulietuvino A. Sabaliauskas. Iš
leido „Tėvų Kelias“. Caracas, 1953 m.-, 324 
psl. Kaina 3.50 dol.♦ * *

Kai prieš ketveris metus italų iliustruoto 
savaitraščio redaktorius Giovanni Guare
schi išspausdino savo pasakojimų apie ku
nigą Kamilių rinkinį atskira knyga, pavadi
nęs ją „Don Kamiliaus mažuoju pasauliu“, 
jis net neįsivaizdavo, kad už kelerių metų 
šią jo knygą milioniniais tiražais leis Ame
rikos, D. Britanijos, Prancūzijos, Vokieti
jos, Švedijos ir net Japonijos leidyklos. Be 
abejo, nesitikėjo, kad ji bus išversta ir į lik 
šiol jam buvusią nežinomą lietuvių kalbą.

Kai jau turime savo kalboje išleistą „Don 
Kamiliaus mažąjį pasaulį“, kurį mums iš
vertė uolus spaudos darbininkas Ant. Sa
baliauskas, pravartu susipažinti su pačiu 
autoriumi ir jo kūriniu.

GIOVANNI GUARESCHI

Giovanni Guareschi (Jonas Gvareski) gi
mė prieš 45 metus gerokai paraudusiame 
Fontanelle miestelyje ūkininko šeimoje. Jo 
motina buvo mokytoja, o tėvas ypač domė
josi mechanika: tai jis pirmas į savo apy
linkę įvesdino pirmą dviratį, paskui moto
ciklą, tai jis atsidėjęs taisė jų sugedusias da
lis.

1920 m. ekonominė krizė neaplenkė nė 
Guareschi šeimos, kuri neteko ūkio, namų, 
net paskutinės lovos. Jaunas Jonukas turė
jo pasitraukti iš gimnazijos, kad, dirbdamas 
cukraus bei elektros įmonėse ar dekoruoda
mas namus, galėtų palengvinti sunkią šei
mos buitį. Tada jam šovė mintis išleisti juo
kų žurnalą „Bazard“, kurį jis pats leido, 
iliustravo ir platino, kol nebuvo pakviestas 
„Corriere Emiliana“ korektoriumi.

Po dešimties metų jis prisijungė prie Mi
lano savaitraščio „Bertoldo“ leidėjų, vedė 
žmoną ir 1942 m. už neblaivumą ir Musso- 
linio užgauliojimą atsidūrė kalėjime.

Pailmtas į kariuomenę, ėjo artilerijos lei
tenanto pareigas, tačiau, kai italų armija 
atiteko vokiečių vadovybei, liko ištikimas 
karaliui, atsisakydamas svetimiesiems tar
nauti, ir buvo ištremtas į Vokietiją. Iš Bre
meno koncentracijos stovyklos grįžo .tik po 
karo, netekęs 200 svarų svorio. Žinodamas, 
kad „karas pasilieka karu“, jis dėlto neai
manavo, o net pasidžiaugė: „Menkas mais
tas buvo nelaukta palaima, nutildžiusi ma
no vidurių Skausmus“.

Grįžęs į Milaną*-Guareschi pradėjo leisti 
„Candido“ iliustruotą savaitraštį, kurio ti
ražas šiuo metu siekia 300.000. Galima tvir
tinti, kad „Candido“ yra pats Guareschi, 
nes jis pats prirašo jo 32 psl., pats iliustruo
ja savo šaržais ir karikatūromis ir mėgsta 
net jo spausdinimą prižiūrėti.

G. Guareschi tris savaitės dienas pralei
džia savo namuose, kurie yra gražioje Mi
lano miesto dalyje. Į Rizzoni leidyklą at
vyksta šeštadienį, peržiūri visus savaitės 
laikraščius ir be pertraukos dirba iki pirma
dienio popiečio. Per dieną surūko iki 80 ci
garečių. Jo išvaizda originali — su augštyn 
užverstais tamsiais plaukais, tankiais ant
akiais ir stambiais ūsais bei ant krūtinės pra 
segtais baltiniais jis atrodo kaip koks pira
tas ar Stalinas.

GUARESCHI IR KOMUNIZMAS

„TREMTIES“ 100-SIS NUMERIS
Vakarų Vokietijoje Simo Miglino leidžia

mo ir redaguojamo mėnesinio laikraščio 
TREMTIES š.m. kovo mėn. pasirodė 100- 
tasis numeris. Ta proga leidėjos ir redakto
rius rašo: „Nors šimtojo numerio išleidimas 
neatžymi ypatingo laikraščio gyvenimo lai
kotarpio, bet mūsų spaudoje įprasta šią lai
kraštinio darbo sukaktį atžymėti. Msūų pe
riodinės spaudos istorijoje nestinga atvejų, 
kada laikraščio šimtojo numerio išleidimas 
buvo atžymimas plačiais aprašymais, gau
siais sveikinimais ir linkėjimais, Šis įprotis 
greičiausiai bus susijęs su gana neilgu žy
mios dalies mūsų periodikos amžiumi. Mū
sų periodikoje bene daugiau bus laikraščių 
užgesę nesulaukę 100-jo numerio išleidimo, 
ir tik žymiai mažesnė dalis pajėgė nugalėti 
įsikūrimo sunkumus“...

Šimtojo numerio proga nuoširdžiai lin
kime TREMTIES leidėjui ir redaktoriui ir 
ateityje ištverti tuos sunkumus, su kuriais 
susiduria kiekvienas lietuviškas spausdintas 
žodis nykiose tremties dienose.

BALFUI 
10 METU

Šiais metais Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas (sutrumpintai — Balfas) 
švenčia savo gyvavimo dešimtmetį. Prieš 
dešimtį metų, karo gaisrams dar nenustojus 
rusenti, Amerikos lietuvių visuomenė nu
sprendė vieningai ir organizuotai gelbėti ko
munistų teroro išgintus ir vargo spaudžia
mus brolius. Taip 1944 m. balandžio 1 d. 
gimė ši nauja lietuvių organizacija — Bal
fas, Amerikos valdžios pilnai pripažintas ir 
inkorporuotas.

Kvietimas auka ir organizuotu-darbu pa
lengvinti sunkią Europoj esančių lietuvių 
būklę nuaidėjo skambiai ir plačiai. Jis giliai 
įsmigo lietuvio širdin. Šiauriniame Maine, 
vakarinėje Kalifornijoje, tropiškoje Flori
doje, rytiniame Bostone ir vakariniame Si
oux City, Iowa, ne tik New Yorke, Čikagoj, 
Clevelande ar Detroite, bet ir Wisconsino, 
Illinois, Pennsylvanijos ir kitų valstijų mies
tuose bei miesteliuose steigėsi skyriai, plau
kė aukos, dygo drabužių kalnai. Kruopščios 
rankos juos vyniojo, rišo ir siuntė j New 
Yorko uostą; lėktuvais skrido ir traukiniais 
važiavo tūkstančiai vokų vokelių, kiekvie
nas su auka arba pranešimu: „...Surengė
me koncertą BALFo naudai...“ „...Tremti
niams gelbėti rengiame vajų...“

(nukelta I psl. 4.) 

derinti komunizmą ir katolicizmą. Kartą 
Venecijos komunistas burmistras atsiprašė 
užsienietį žurnalistą, kad jis turįs nueiti į 
bažnyčią išklausyti mišių, nes. jei žmonės 
Šv. Morkaus dieną jo ten nepastebėsią, 
„netgi komunistai daugiau už jį nebalsuos“.

Kai šiais laikais eina įtempta kova tarp 
Kat. Bažnyčios ir komunizmo, Guareschi 
pasišovė visą tos kovos eigą atvaizduoti 
miniatūriniame vieno bažnytkaimio pasau
lyje. Jo tikslas — laimėti krikščionybei vi
sus tuos, kurie yra tik vardo komunistai. 
Metodas — neįrodineti ar argumentuoti, 
bet pokštus, juokus krėsti. Tuo tikslu jis vi
suomet ryškina skirtumą tarp partijos teo
rijos ir savo prigimtimi geros širdies. Toks 
bažnytkaimio viršaitis komunistas Peponis 
dažniausiai vadovaujasi gera širdimi, o par
tijos šūkius palieka tiktai kalbų ir prakalbų 
muziejuje. Italijoje šiandien gerai žinomas 
peponizmas, kai komunistas visų pirma yra 
žmogus, o tik paskui partijos narys.

Guareschi nuomone, komunistas, kuris 
pradeda blaiviai galvoti apie gyvenimą, ne
galįs pasilikti komunistu. Jis įrodinėja, kad 
karštas individualistas italas negalįs aklai 
vykdyti Kremliaus padiktuotos linijos. Ir 
taip jis jau septyneris metus pasakojimais 
ir karikatūromis atakuoja komunizmo Ba
belį. Dėlto visai nenuostabu, kad, kai italų 
komunistų vadas Togliatti kartą prasitarė, 
jog Guareschi šaltajame kare atstojąs ištisą 
amerikiečių dalinį, vienas prisiplakėlis pa
sisiūlė kandų rašytoją sulikviduoti. Deja, 
laiškas pakliuvo į Guareschi rankas ir jis 
su komentarais atspausdino jį „Candido“ 
savaitraštyje.

DON KAMILIAUS PASAULIS

„Don Kamiliaus mažojo pasaulio“ knygą 
sudaro 42 įdomūs, humoristiški pasakoji
mai. Tų pasakojimų pagrindiniai veikėjai 
yra trys: Don Kamilius — bažnytkaimio 
klebonas, Peponis — komunistas viršaitis 
ir parapijos bažnyčios Nukryžiuotasis. Pa
žymėtina, kad Kristus ne tiek veikia, kiek 
kalba. Kaip tai? Kristus kalba? — paklau
site. Taip, Kristus kalba Don Kamiliui, 
sudrausdamas, pamokydamas ar net pabar
damas. Tiems, kurie nepatenkinti tokia Gu
areschi drąsa ar įžulumu, pats autorius taip 
paaiškina:

„Jei yra tokių, kurie jaučiasi užsigavę, 
kad Kristus kalba, — nieko negaliu padary
ti, nes mano pasakojimuose kalba ne Kris
tus, bet MANO KRISTUS, tai yra — ma
no sąžinės balsas. Tai mano paties dalykai, 
mano vidaus reikalai. Dėlto kiekvienas rū
pinasi SAVIMI, o Dievas — VISAIS“ 
(32 psl.).

Don Kamilius yra stambus, sąmojingas 
ir nenuolaidus. Kai nieko negelbsti argu
mentai, jis nevengia rykštės ar kumščio. Ta
čiau visur ir visuomet — ar tai kovodamas 
dėl vargšų žmonių, ar dėl pataisytinos kop
lyčios, — jis yra nuoširdžios širdies, kupi
nas artimo meilės ir asketiškas kunigas.

Įdomus komunistas Peponis: jis ir išpa
žinties eina, ir savo kūdikį reikalauja baž
nyčioje pakrikštyti, ir nekartą aiškiai nusi
statęs prieš oficialią partijos liniją. Bet ko
kio konflikto metu jis šokinėja, draskosi, 
skelbia komunistiškus šūkius, keikia klebo
ną, bet galų gale visuomet laimi jo žmogiš
koji Širdis ir už Don Kamilių jis atrodo pa
siryžęs net galvą padėti.

G. Guareschi visą savo rašytojo (nors sa
ve vadina tiktai žurnalistu) ir piešėjo talen
tą įkinkė pagrindiniam principui —. komu
nizmo mašiną paversti nesąmone, absurdu.

Pažymėtina, kad daugumas italų nori su-

Ant. Sabaliauskas gerai padarė, išvertęs 
į lietuvių kalbą šią originalią Guareschi 
knygą. Joje mes nejieškome oficialumo ar 
mums gerai pažįstamos veidmainystės: 
Dno Kamilius, ir Peponis, ir Liesius, ir Mil- 
žinėlis yra gyvi, civilizacijos nesugadinti

AURORA BOREALIS
Toliau Liucija buvo paklausta:
— 1938 m. sausio 25-26 d. nakti buvo 

ant dangaus pastebėta „nuostabi šviesa“, 
kurią astronomai pavadino Aurora Bore
alis. Ką jūs apie tai galvojate?

— Man atrodo, kad, jeigu jie tą dalyką 
būtų gerai ištyrę, jie būtų įsitikinę, jog, 
turint galvoje aplinkybes, kuriose ta švie
sa pasirodė, tai nebuvo ir negalėjo būti 
Aurora Borealis.

— Sakydama paslaptį, Švč. Marija pa
sakė: „Norėdama tai sustabdyti, aš ateisiu 
paprašyti paaukoti pasaulį mno Nekalė. 
Širdžiai, o taipgi priimti pirmaisia is mė
nesių šeštadienias atsiteisimo Komunijas“. 
Ar Ji atėjo?

— Taip, Ji atėjo į mano kambarį 1925 
m. gruodžio 10 d. su Kūdikėliu Jėzumi, 
prašydama pirmųjų penkių mėnesio šešta
dienių. Paskui, 1929 m., Tuy koplyčioje Ji 
prašė paaukojimo...

— Kokioje paslaptyje minėtos laikotar
pio dalyje mes dabar esame?

— Man atrodo, kad esate tame laikotar
pyje, kada klaidinga doktrina turi skleisti 
savo klaidas visame pašalyje.

Kaikas Liucijos akivaizdoje užsiminė 
Čv. Grignono iš Montfort skelbtus daly
kus, būtent: Jėzaus karalystė ateisianti į 
paaulj per Marijos karalystę po to, kai vi- 
safne pasaulyje įsivyraus Tikrasis Pamal
dumas. Sesuo Liucija tučtuojau atsakė:

— Ir po Rusijos atsivertimo.

KUN. FONSECA KOMENTARAI
Kun. Fonseca taip aiškina šį apklausinė

jimą:
— Mes beveik pažodžiui perdavėme Liu

cijos žodžius, liečiančius didesniąją Fati- 
mos paslapties dalį, tai yra tą dalį, kuri 
atrodo realizuojasi gyvenime. *

— Tikrai, tie, kurie buvo Ispanijos Ka
ro (1936-38 m.) baisenybių liudininkai ir 
kurie seka visa, kas atsitiko nuo paskuti
nio karo pradžios, nereikalingi jokių ko
mentarų, įvertinant tos paslapties svarbu
mą.

— Reikia pastebėti, kad paslapties pa
grindinis dalykas nėra karas ir kad jos 
paskirtis nėra mūsų smalsumo patenkini
mas, bet sielų amžinas išganymas. Paslap
tis, trumpai kalbant, mums primena di
džiąją Katalikų tikėjimo Tiesą, kad laiki
nės blogybės dažnai yra tiktai Dieviško 
Teisingumo pasireiškimas, išprovokuotas 
žmonių nuodėmių ir kad jos tuo pačiu me
tu yra gailestingas šauksmas atgailoti, be 
ko laikinės nelaimės galėtų būti baisia 
amžinosios nelaimės įžanga. Jos kartu pri
mena mums, jog švč. Mergelės Marijos 
užtarymas būtinai reikalingas, kad mes, 
Bažnyčia ir visos sielos gautų dieviškosios 
malonės.

Kartu, suglaustai imant, reikia atsimin
ti, kad Fatimoje švč. Motina Marija pa
skelbė tris pagrindinius reikalavimus, ku
riuos kiekvienas tikintis turėtų vykdyti. 
Tie trys reikalavimai yra: atgaila, kasdie-*' 
ninis rožančius ir pamaldumas į Nekalč. 
Marijos Širdį!

NOTTINGHAMAS
REKOLEKCIJOS

Balandžio 9, 10 ir 11 d. Nottinghamo 
šv. Patriko bažnyčioje (London Rd.) bus 
vietos ir apylinkės lietuviams gavėnios re
kolekcijos. Jas praves kun. A. Kazlauskas, 
o išpažinčių klausyti padės ir svečias kun. 
kan. B. Martynėlis.

Rekolekcijų tvarka tokia: penktadienį, 
balandžio 9 d., 8 vai. v. pamaldos, pa
mokslas ir išpažintis, šeštadienį, 10 d., 11 
vai. Mišios, pamokslas, išpažintis; 5 v. p. 
p. — pamaldos. Sekmadienį, 11 d. 12.15 
vai. Mišios ir rekolekcijų pabaiga.

Prašau visus dalyvauti gavėnios reko
lekcijose.

Kapelionas

Adomo vaikai, kurie visur ir visuomet su
tartų, jei daugiau paisytų širdies balso, o ne 
tuščių ambicijų ir svetimųjų padiktuotos 
linijos.

J. KUZMICKIS

BR. DAUBARAS

MEDINĖ
Geltonais pilveliais, baltais skruostais, 

juodomis išilgai krūtinių juostomis, ilgauo
degės kuodotosios, tamsios su melsvomis 
galvelėmis ir melsvais dryžais nugarose, 
trumpiais ir tvirtais snapais kala zylės per 
Algio žandus, lūpas, kaktą, o pašiurpusios 
kuosos, vieną akį primerkusios, drūtais 
balkšvai pilkais snapais vis taikstosi į Sau- 
laičio akių lėlytes. Jis gynasi plikomis ran
komis nuo paukščių, kurių vis daugėja ir 
daugėja. Iš tamsos išneria pulkas šikšno
sparnių ir ilgomis rankomis laikydami iš
skėstus sparnus, be garso, pelės žingsneliu 
artėja prie Saulaičio, Vieni ju tykoja įsivel
ti į plaukus, kiti ropoja per krūtinę, artė
dami prie kaklo-

— Mes norime tavo kraujo! — unkščia 
jie urvinių pelių balsais, visa jūra artėda
mi prie Algio galvos. Spalvotosios zylės 
purptelėja tolyn, išsigandusios šikšnospar
nių balsų. Tik abi kuosos tebetupi prie Sau
laičio galvos, lyg laukdamos bendros su 
šikšnosparniais puotos. Omai ir jos garsiai 
ir klykiančiai kiautelėja, pasispiria aštriais 
nagais į Algio veidą ir nuskrenda. Kuosų 
sparnų judėsiai sukelia vėją, ir Saulaitis jau
čia visame kūne šaltį, smaugiantį ir dūsinan 
tį veržimą nuo jo krūtinėn sutūpusių žiur
kių akimis šikšnosparnių svorio. Jis ranko
mis nori juos nužerti žemėn, bet abi jo ran 
kos prikaltos prie medinės lovos kraštų 
daugybės zylių bakais snapeliais. 

Šeštas tęsinys

ŠIRDIS
— Mes norime tavo kraujo! — šnypščia 

šiksnosparinų vadas, tupėdamas ant Saulai
čio išdžiuvusios gerklės. Algis aiktelėja ir 
nori šauktis pagalbos, bet pelė mostelėja 
permatoma vėduokle ir jo šaukimas nubė
ga šiksnosparino sparnais, lyg lietaus lašai 
nuo išskėsto lietsargio...

Iš viso būrio pati mažiausia pilkoji zylė, 
baltu pilveliu ir juoda galvele išsineria pro 
narvelio stiebus ir straksi tvirtomis kojomis. 
Ji pritupia prie Saulaičio galvos, ir jis jaučia 
jos šilumą ir uždususios širdelės takšėjimą.

— Aš mirsiu su juo! — sako mažoji zy
lelė pulkui išsižiojusių šikšnosparnių.

Siaubingas kvatojimasis išsiveržia iš pelių 
— paukščių gerklių, kuriose kyšoja liepsnos 
liežuviai.

— Jis nenuskriaudė genio, nei strazdo, 
varnėno nei vėversėlio, žvirblio nei varnos, 
gandro nei erelio, kregždės nei zylės! Visa 
paukščių giminė sukils prieš jus, jei jo ne- 
paliksite mano .globai...

— Mes nei paukščiai, nei žvėrys! — su
staugia šikšnosparnių vadas, piktomis žiur
kės akimis svaidydamas žaibus. — Pasi
trauk nuo jo, nes ir tu neišvengsi pražūties!

— Didžiosios ir mažosios, pilkosios, mė
lynosios, kuoduotosios, ilgauodegės juodo
sios, dryžuotosios kietasnapės plačiosios zy
lių giminės draugės — stokite kovon už šį 
jaunikaiti, daug kartų mus žiemos speiguose 
trupiniu išgelbėjusį nuo bado mirties! Sto

kite kovon už jį, kuris nespendė paukščiams 
pasalūniškų kilpų, nei mirtį nešančių Žaban
gų! Salin kraugerių pelių giminė, paukščių 
sparnus įsigijusi! Kovon šaukiu plačiąją 
zylių giminę!

Ūžtelėjo virš Algio galvos debesys marga
spalvių zylių ir eilėmis išsirikiavo, tarsi ka
rių gretos atakon. Užvirė baisi kova. Maža 
pilkoji zylė vis šaukia ir šaukia puolimui 
drauges, nesitraukdama nuo bejėgio Algio, 
išgąstingai sekančio mūšio eigą. Omai šikš
nosparnių baisusis vadas, pliaukštelėjęs drėg 
nais sparnais, pražioja ugnies nasrus, ir puo
la mažąją zylių vadę. Algis, jausdamas ne
išvengiamą savo gynėjos pražūtį, trūktelėjo 
prikaltąsias rankas ir... pabunda iš baisaus 
sapno.

Jis sėstelėja savo kietame guolyje, ir ne
gali valandėlę susigaudyti, kur esąs. Už 
skarmalų užuolaidos vyriškio balsas šaukia:

— Aš tau sakau, kad visas tas zyles išlei
siu, kai tik išauš...

— Pirma aš tau lamas išleisiu, negu tu 
zyles! —atsikirto iš kambario gilumos plo
nesnis vyro grasinimas.

— Užtenka! Liaukitės! Svetimas žmogus 
pirmą naktį miega, o jūs kaip šunys negali
te nesirieję užmigti. Vladis galės rytoj zyles 
perkelti prieškambario, jei jau dėl jų tu. 
Faustin, negali sutilpti, — malšino senė 
Suranienė sūnus.

— Tegu velniop ir pats su zylėm persike
lia prieškambarin.

— Per tavo burną tik velniai ir samago- 
nas pralenda. Bet su mano zylėm tai tu už
springs!.

— Nurimk, Vladi!
— Tegu loja. Geriau rytoj galės rinkoje 

išrėkti pardavinėdamas zyles, valdininkas, 
mat... Jei tu, motin, būtum nularkavusi jam 
pirštus, nereikėtų dabar su zylėm kupčia- 
voti. Bet tu vis už jį, už jauniausiąjį, myli- 
miausiąjį. Išauginai, išcackinai, kad dabar 
ir gatvėje pasirodyti žmogus negali, dėl jo 
ilgapirštumo. Ne šešis mėnesius, bet šešeris 
metus jį reikėjo šaltojoj palaikyti, tai gal 
būtų visos zylės iš galvos išgaravusios...

— Faustin! — maldaujančiai nutraukė 
senė.

— O tu, motin, nesikišk, jei aš kalbu! 
Neįveiki pati jo sutvarkyti, tai aš jį sutvar
kysiu...

— Tėvas, rupūže, atsirado. Motinai nebe
duos kalbėti. Aš tau snukį taip nutarkuosiu, 
kad ir Nemuno gatvėje tavęs gražuolės ne
atpažins, — šaukia iš guolio jaunesnysis, ir 
Saulaitis tuoj pat išgirdo, kai vienas jų šok
telėjo iš lovos.

— Lauk, vagie, iš kambario! Ir su zy
lėm! — riktelėjo Faustinas, ir tą pačią aki
mirką į Algio patalpą įkrito vienas, antras 
ir trečias narvelis su zylėms. Saulaitis pašo
ko iš lovos, įžiebė šviesą ir pastatė išvirtu
sius narvelius, kuriuose daužėsi išgąsdinti 
ir sutrankyti paukščiai. Jis taip pat buvo 
dar neatsigavęs nuo baisaus sapno ir nuo 
žodžių, kuriuos girdėjo anapus užuolaidos.

— Peilį, tai tu padėk... Neturėsi rytoj su 
kuo vogtos duonos atsiriekti! Ir tu, motin, 
pasitrauk. Geriau pasakyk, kad jis padėtų 
peilį, nes aš jam nusuksiu galvą, kaip zylei...

— Jėzau, Marija! Faustinai, neliesk jo! 
Nusiraminkit! Gulk, Vladi, aš šauksiu 
žmones...

— Leisk tą degtinės statinę, aš tuoj jai pil
vą palengvinsiu.

Kažkas sunkaus atsitrenkė j skiriančią 
virtuvės sieną.

— Tu motiną nori užmušti!... samagonš- 
čike!

— Ne motiną, o tave, zylių utėle!
— Jėzau, Marija! Žmonės, gelbėkite! — 

šaukė kimiu balsu moteris, tarsi jai kažkas 
skuduru būtų užkimšęs gerklę.

Algis įpuolė kambarin. Prie malkų rikės 
glebėsčiavosi du vyrų kūnai. Ant grindų, 
lentų sienos atsirėmusi, svirduliavo vien
marškinė senė Suranienė. Iš jos smilkinio 
siaura srovele bėgo kraujas. Ji žiopčiojo, bet 
nebegalėjo šaukti. Pusnuogis Saulaitis sto
vėjo nesusigaudydamas, kas daryti? Tą‘ pa
čią akimirką stambusis kūnas pasuko plo- 
nesnįjį, ir lyg šiaudų kūlį užguldamas, žneg- 
telėjo į grindis, čia pat prie išsitiesusių su
vytusiomis blauzdomis motinos kojų. Vir
šutinės galvos užkritę tamsūs plaukai slėpė 
veidą ir Saulaitis matė tik apačioje gulin
čio išsidriekusius grindyse rausvus plaukus 
ir smilkiniuose išsprogusias melsvas gyslas. 
Abiejų nosys šniokštė, o pro burną karts 
nuo karto prasiverždavo užkimęs keiksma
žodis.

— Sutraiškinsiu, kaip kirmėlę... Su peiliu 
tu nepulsi brolio, išsigimėli tu...

— Motiną užmušėt! — riktelėjo Saulaitis 
besigrumiantiems, pats išsigandęs savo bal
so.

Faustinas pakėlė gauruotą galvą nuo bro
lio krūtinės ir juodomis, krauju pasruvusio
mis akimis trumpai žvilgterėjo į Saulaitį, o 
paskui į čia pat sukritusią motiną.

(Bus daugiau)
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METINĖS REKOLEKCIJOS 
LONDONE

Balandžio 2, 3 ir 4 d., Londone, Lietuvių 
bažnyčioje vyksta metinės rekolekcijos, ve
damos kun. Dr. L. Gronio. Pamokslai sako
mi rytais, po Mišių ir vakarais 7. 30 vai.

LONDONIEČIAI, PRIIMKIME SVEČIUS
Balandžio 24 d., j Londoną atvyksta 

Bellshill šv. Cecilijos mišrus lietuvių cho
ras koncertui. Londoniečiai lietuviai, galį 
priimti nakvynėn vieną kitą iš Škotijos at- 

• vykusį choristą — svetį, maloniai prašomi 
pranešti J. Černiui, 22 Leigh Rd. London, 
N. 5.

PERĖJIMAI PER „ZEBRO“ TAKUS
Britų transporto ministerija paskelbė 

naujas taisykles, liečiančias perėjimus per 
gatvėse esamus skersinius dryžus, vadina
mus „Zebrą". Iš abiejų pusių „zebro", 45 
pėdų atstumuose bus vinimis atžymėtos 
juostos, u^ kurių nevalia bus sustoti automo 
biliams. Be to, nuo liepos 1 d. kiekvienas 
perėjimas turės būti apšviestas mirgančio
mis oranžinės spalvos šviesomjs, tokiomis, 
kurios jau dabar kaikuriose vietose pasta
tytos.

LONDONO VAIDILA
Kovo 28 d. vaidiliečiaį ketvirtą kartą 

buvo susirinkę metinę sukaktį paminėti, 
paviešėti tik savajame ratelyje. Subuvimą 
atidarė sambūrio pirmininkas V. Šalčiū- 

«nas, pranešdamas, kad vaidiliečiai susirin 
ko ne vien tik metinėn šventėn, bet kartu 
atsisveikinti su išvykstančiais vaidiliečiais 
M. ir A. Paukščiais i Kanadą ir V. Kara
liene su šeima į Ameriką. Išvažiuojan
tiems palinkėjo laimingos kelionės, o nu
važiavus nepaskęsti materialinėse gėrybė
se, bet'taip pat aktyviai įsijungti i vietos 
kultūrinę veiklą.

P. 'Mašalaitis, kalbėdamas vaidybos gru 
pės vardu, sveikino vaidiliečius, o J. Čer
nius kaip buvęs ginklo draugas. F. Ne- 
veravičius sveikinimo žodyje pasidžiaugė 
vaidiliečių nuveiktais darbais ir jų ryžtin
gumu siekiant užsibrėžto tikslo.

Linksmieji broliai — Alkimavičius ir 
šaulys satyriniais kupletais atsisveikino 
su sosto atsisakiusiu karaliumi ir laimės 
jięškoti išskrendančiu paukšteliu. Pusbro
liai — Ragauskas ir žemaitaitis trūktelė
jo „per dantį" „Pienocentro“ lankytojus. 
Broliams ir pusbroliams akordeonu prita
rė V. Laurinaitis. Pobūviui šeimininkavo 
J. Alkimavičius, o gėrybėmis pasirūpino ir 
vaišes paruošė Apanavičienė, Mineikie
nė, .Puidokienė ir Virkutienė.

Pobūvio metu padiskutuota nauji suma 
nymai ir jų įgyvendinimas.

BIRMINGHAMAS
ALONG UOLOS (ALUM ROCK) tvirtovė

Prieš kokį pusmetį čia įsitvirtino šaunių 
lietuvių būrelis. Tvirtovės komendantu 
yra P. Endriukaitis, o pavaduotoju — p. 
Endriukaitienė. (O gal ir atvirkščiai?...) 
Narsiais lietuviškos tvirtovės gynėjais yra: 
Mozūras, Mikitavičius, Paliukėnas ir Si
monaitis.

Malonu yra karts nuo karto aplankyti 
šį susipratusių tautiečių būrelį: jie visi 
DBLS nariai, visi laiku sumoka nario mo
kestį, vi»x sielojasi lietuvių tautos kančio
mis. Jei kuris išvyksta svarbiu tarnybiniu 
reikalu (pav., į pasimatymą!), tai kitas 
už jį sumoka. Jei kuris iš lengvo traukia 
piniginę, tai kitas paragina:

Na, na, vikriau trauk piniginę ir sku
biai mokėk!

Mokesčių rinkimas baigiasi komendanto 
iškeltomis vaišėmis, šio (t.y. vaišiu) pa- 

^,pročio reikėtų atsisakyti, nes „anstoliai", 
pajutę tokią komendanto silpnybę, gali 
pradėti lankytis per dažnai.

Jei tokios lietuviškos tvirtovės su to
kiais gynėjais būtų visuose Birminghamo 
pakraščiuose, tai vietinė valdžia būtų ne 
tik saugi, bet net bandytų paveržti vyriau 
šią valdžią iš Londono ponstvos!... Bir- 
minghamas, esąs šios salos vidury, labiau 
tiktų būti sostine, negu Londonos...

Taut. Narelis.

WOLVERHAMTONAS
WOLVERHAMTONE ĮSTEIGTAS 

KLUBAS
Susilikvidavus „Kovui", atrodė, kad 

mūsų sportinis gyvenimas taip ir numirė. 
Dabar gauta žinių iš Wolverhamtono, kad 
ten gyveną lietuviai sportininkai išjudinti 
buvusio koviečio VI. Kelmistraičio ir bu- 
vusio Anglijos lietuvių stalo teniso meis
terio Br. Vilūno įsteigė naują sporto klu
bą su krepšinio ir stalo teniso sekcijomis. 
Klubas turi krepšio aikšteles lauke ir sa- 

•• Įėję, kas turėtų atnešti nemažai naudos be. 
sitreniruojantiems. Žadama įstoti i Wol
verhamtono krepšinio lygą ir dalyvauti 
pirmenybėse. Klubo vadovybė kviečia vi
sus apylinkėje ar kitur gyvenančius spor
tininkus ir sporto mėgėjus įstoti i šį klu
bą. Iš kitur atvažiuojantiems klubas žada 
parūpinti butus. Visais reikalais kreiptis 
šiuo adresu: VI. Kelmistraitis, 3, Hart 
Rd , Wednesfield, Nr. Wolverhamton.

Naujai įsisteigusiam klubui linkime ge
riausios sėkmės ir ištvermės.

V. Steponavičius

MANCHESTERIS
PADĖKA

Ruošiant literatūros vakarą Mancheste- 
rio Lietuviu Socialiniame Klube už skai
tytas paskaitas p. Spaliui, p. Barauskui ir 
p. šlaitui reiškiame nuoširdžią padėką.

Klubo Valdyba

SKAITYK 
“EUROPOS LIETUVI”!

ITALIJA
Lietuvos Ministeris prie §v. Sosto S. Gird

vainis suruošė pusryčius J. E. Arkivyskupui 
Mons. A. Samore, Nepaprastųjų Bažnyti
nių Reikalų- Sekretoriui. Pusryčiuose daly
vavo Min. S. Lozoraitis, Italijos užsienio 
reikalų ministerijos protokolo šefas min. 
A. Cippico, Maltos Ordeno kancleris min. 
G. Apor, Amerikos Ambasados sekretorius 
E. L. Freers ir pasiuntinybės sekretorius S. 
Lozoraitis jr. Pusryčių metu Lietuvos Dip
lomatijos šefas pakėlė tostą už Jo Šventeny
bės Pijaus XII sveikatą.

*****
Senatoriui Bentley, kuris, kaip žinoma, 

buvo sunkiai sužeistas Kongrese laike por- 
torikiečių atentato. Diplomatijos šefas nu
siuntė tokį laišką:

„Sujaudintas žiniomis apie biaurų pasi
kėsinimą ir Tamstos sunkų sužeidimą, siun
čiu Tamstai širdingus linkėjimus greitai pa
sveikti ir gerai pasitaisyti.

Aš vsados labai dėkingai atsimenu Tams
tos nuolatinį susirūpinimą teisinga Lietu
vos ir kitų okupuotųjų kraštų byla, ir ti
kiuosi, kad Tamsta netrukus galėsi grįžti 
prie savo darbo.

*****
M. Dobužinskis, kuris jau ilgesnį laiką 

gyvena Italijoj, buvo pakviestas nupiešti de
koracijas ir kostiumus operai „Eugeniji 
Oniegin“ Neapolio San Carlo teatrui. Sti
lingos ir labai gražios dekoracijos turėjo 
didelį pasisekimą ir publika plojo joms spe
cialiai, o M. Dobužinskis buvo iššauktas 
pasirodyti scenoj.

PRANCŪZIJA
PARYŽIUJE ĮSIKORĖ „PRANCŪZIJA - 

BALTIJA“ KOMITETAS
Vykdomojo Komiteto Pirmininku išrink

tas Senato Vice - Pirmininkas Ernest 
PEZET.

š. m. kovo 20 d. Paryžiuje įvyko steigia
masis Šio Komiteto, kuris oficialiai vadinasi 
Draugija, susirinkimas, kur buvo priimti 
įstatai ir išrinkta Dr-jos Taryba bei Vyk
domasis komitetas. Susirinkime dalyvavo 
dvidešimts vienas asmuo, jų tarpe buvo ir 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos Atstovai Pa
ryžiuje — Dr. S. Bačkis, O. Grosvald ir K. 
R. Pusta.

Į Vykdpmąjį Komitetą išrinkta — Pirmi
ninku Prancūzijos Senato Vice - pirminin
kas Ernest Pezet; Vice - pirmininkais iš
rinkti: Gabriel Puiaux, Prancūzijos Amba
sadorius, Prancūzijos Instituto narys, Sena
torius ; ponia Germaine Kellerson, poetė, 
rašytoja, visuomenės veikėja, Armand Tou
che, buvęs Estijos Garbės Konsulas Pary
žiuje, Prancūzų Prekybos ir Pramonės Są
jungos Pirmininkas, maj. G. Gruillot, bu
vęs Prancūzijos Karo Laivyno Attache Bal
tijos Valstybėms; gen. Roger Kaepelin, 
Prancūzijos Komiteto už Laisvąją Europą 
Generalinio Sekretoriato Direktorius; Ge
neraliniu Sekretoriumi — p. prof. Henri de 
Montfort; Gener. Sekretorium pavaduoto
ju — prof. Georges Matore, Bezansono 
Universiteto Humanitarinio Fakulteto Pro
fesorius ir Prancūzų Civilizacijos Kursų 
Sorbonoje bei Sorbonos Universiteto Infor
macijos Skyriaus Direktorius; Iždininku — 
p. Armond Touche, o jo pavaduotoju — 
prof. Counterier.

Susirinkimo metu buvo taip pat aptarti 
veiklos reikalai. Dr-jos propagandos reika
lais paprašytas rūpintis prof. G. Matorė.

Dr-jos tikslas studijuoti problemas, susi
jusias su Baltijos problemomis, ypačiai su
sijusiomis su Estija, Latvija ir Lietuva ir in
formuoti apie tai Prancūzijos viešąją opini
ją-

VOKIETIJA
1954. III. 15 d. Hamburgo miesto centre, 

Ferdinando g-vėje 58, NCWC atidarė savo 
naują emigracijos biurą, kuris patarnaus 
visiems, norintiems emigruoti į JAV, pasi
naudojant 1953 metais išleistu Amerikos 
emigracijųs įstatymu. Atidarymo iškilmės 
buvo Hamburgo Radiofono pertransliuo
tos. Dalyvavo iš Hamburgo Amerikos Ge
neralinis Konsulas, Hamburgo Senato Įga
liotinis, Vyriausiojo Komisaro Vokietijai 
atstovas, daug žurnalistų, įvairių labdarin
gų organizacijų atstovai, nemaža kunigų 
ir šiaip specialiai kviestųjų svečių. Gene
ralinis Amerikos Konsulas pastebėjo, kad 
laike 3-jų metų j Ameriką galės iš viso pa
saulio emigruoti pagal 1953 metų Ameri
kos išleistą įstatymą — 214.000 žmonių, ši 
akcija turės pasibaigti 1956. XII. 31 d.

Per Hamburgą su NCWC pagalba nu
matoma praleisti 6.000 pabėgėlių, kurie tu
rėjo apleisti savo tėvynę dėl politinių ar 
tikybinių persekiojimų.

*****
Hamburgo lietuviai paminėjo šv. Kazi

miero šventę pamaldomis, o po jų trumpu 
pobūviu, kurio metu Izidorius Sragauskas 
paskaitė straipsnį apie šv. Kazimiero gy
venimą, o Jonas Valaitis paskaitė eilėraš
čių iš Bern. Brazdžionio „Per pasaulį ke
liauja žmogus“. Minėjimas užbaigtas gies
me „Marija, Marija".

*****
Juozas Kvederis, gyv. Hamburg - Altona 

Eimsbuettelerstr. 55, kilęs, iš Kudirkos 
Naumiesčio, ieško savo pusbrolio ir pus
seserės: Juozo Valentinevičia (Valentina
vičiaus), Valeškos Valentinavičaitės (Va- 
lentinevičiūtės), gyvenusius New Yorke.

VARGO MOKYKLOS
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1. SENOJI IR JAUNOJI KARTA
Kai išklydome į pasaulį, palikę savo tė

viškės laukus, ir pradėjome tremties gy
venimą parblokštos Vokietijos griuvėsiuo
se, visi tikėjome, kad netrukus vėl galėsi
me grįžti į savo mielą Lietuvą. Kitaip gal
voti, atrodė, būtų buvęs nusikaltimas sa
vo Kraštui. Tačiau širdies gilumoje jautė
me, kad mūsų grįžimo viltys yra nerealios, 
netikros, nes pasaulis pasidalino į dvi prie 
šingas vienodo pajėgumo stovyklas. Taip 
prabėgo lūkesčių ir vilčių dešimtmetis, ku
rio bėgyje išsisklaidėme laisvojo pasaulio 
dalyse.

šis dešimtmetis mūsų tautos istorijoje 
bus įrašytas kaip sunkiausjos kovos de
šimtmetis, nes tauta vedė žūtbūtinę kovą 
už savo egzistenciją. Tai buvo baisios ko
vos dešimtmetis, kuris tėvynėje pakeitė 
ne vien tik kraštovaizdį, bet ir daugelio 
žmonių sielas. Ekonominiu atžvilgiu, tėvy
nėje likusieji suvargo, suskurdo ir ateity
je nemato jokio pragiedrulio; tremtyje 
priešingai: įsikūrę demokratinėse valsty
bėse savo darbštumu įsigijo turto, prasigy
veno ir ateityje turi dar įvairiausių gali
mumų. Senoji arba vyresnioji karta, iš
augusi N. Lietuvoje, tiek likusi Lietuvoje 
tiek ir gyvenanti tremtyje, savo sielos gel
mėse pasiliks lietuviais iki grabo lentos, 
išskyrus negausius pavienius atsitikimus.

Tačiau šalia vyresniosios kartos auga 
jaunoji karta. Tėvynėje ši jaunoji karta 
auga rusiško komunizmo propagandos ap
linkumoje, gi tremtyje — svetimtaučių 
nutautinimo katile. Pavojus abejais atve
jais yra vienodas: tėvynėje lietuvišką są
monę naikina komunistinė propaganda, 
naudodama prievartą, tremtyje — sveti
mos aplinkos įtaka ir mūsų pačių tremti
nių abuojumas. Už jaunimo lietuviškų sie
lų išlaikymą tiek tėvynėje tiek ir čia trem
tyje yra atsakominga vyresnioji karta, nes 
nuo jos pastangų ir darbų priklauso mū
sų lietuvių tautos ateitis.

2. VARGO MOKYKLOS
Išlaikyti lietuvišką tautinę sąmonę jau

nojoje kartoje yra svarbiausias senosios 
kartos uždavinys. Tremtyje viena pagrin
dinių priemonių šią lietuvišką sąmonę 
įdiegti, ją plėsti ir išlaikyti yra lietuviška 
mokykla.

D. Britanijos lietuvių bendruomenė ne
turi tinkamų sąlygų ir lėšų organizuoti 
normalių mokyklų, kurių pirmasis tikslas 
lavinti jaunimo protą, bet gali organizuo
ti vargo mokyklas, kuriose lietuvių vaikai 
yra mokomi gimtosios kalbos raštu ir žo
džiu, supažindinami su mūsų tautos gar
sia praeitimi, padavimais, pasakomis, dai
nomis ir t. t.

Atsižvelgiant į tai, kad Anglijoje gyve
nantieji lietuviai yra išsisklaidę ilgoje sa
loje, sudaro mažytes kolonijas, ekonomiš
kai šeimos yra nepajėgios, tai čia tinka
miausios yra šios vargo mokyklos:

a) vargo mokykla šeimoje,
b) vargo mokykla bendruomenėje.
a) Vargo mokyklą šeimoje organizuoja 

patys tėvai. Šios rūšies mokykla yra svar
biausia ir reikšmingiausia, nes ji turi sa
vo didžią praeitį. Rusų priespaudos lai
kais, kai buvo uždraustas ir persekioja
mas lietuviškas žodis, lietuvė motinu iš
mokė savo vaikučius ne tik lietuviškų po
terių, bet lietuviško rašto ir skaitymo ir 
įdiegė jiems savo krašto meilę, pažadino 
tautą iš pavojingo letarginio miego.

Lietuvės motinos ir tėvo tremtyje parei
ga yra pasekti šios pirmosios močiutės — 
mokytojos pavyzdžiu ir neleisti žūti savo 
vaikučiams svetimtaučių jūrose.

Šioje mokykloje darbas nėra sunkus. 
Kiekviena motina ir kiekvienas tėvas mo
ka skaityti ir rašyti, ir šį savo mokslą len
gvai gali perduoti savo vaikams. Šis dar
bas turi būti pradedamas, kai vaikas pra
deda pažinti aplinką. Pasakos vaikų yra 
labiausiai mėgiamos. Čia ir yra pradžia 
vargo mokyklos šeimoje. Visi tėvai žino 
daug pasakėlių iš Lietuvos gyvenimot ku
rių vaikai klausosi išplėstomis akutėmis. 
3-4 metų vaikams reikia pasakoti trumpo 
turinio, paprasto apsakymo pasakėles gul
dant juos vakare į loveles ar kuria kita 
proga. Šias pasakėles galima kartoti, pra- 
plečiant jas atskirais Lietuvos krašto vaiz
dais.

Be pasakų, vaikučius reikia mokyti liau 
dies dainų ir eilėraščių. Šiam mokymo lai
kotarpiui nereikia skirti specialaus laiko, 
bet tai atlikti galima kiekvienu metu: iš
ėjus pasivaikščioti, žaidžiant, keliant ar 
einat gulti.

Penkerių metų vaikai, jei neparodo no
ro anksčiau, kai jau pradeda eiti į angliš
ką mokyklą, turi būti mokomi lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Tai dar nemokymas, 
tiksliau tariant, tai yra supažindinimas su 
lietuvišku elementorium ir pratinimas vai- 
ko prie lietuviškos knygos. Reikia vaiką 
pripratinti kasdien bent pusvalandį pa
vartyti lietuvišką elementorių, o vėliau 
jis pats juo domėsis neraginamas.

Šio amžiaus vaikai aplamai mėgsta pai
šyti. Tėvai turi jiems padėti. Čia yra ge
riausia proga vaiką supažindinti su Lie
tuvos kraštovaizdžiu. Juk kiekvienas tė
vas be didelių pastangų, gali nupaišyti lie
tuvišką bažnyčią, gyvenamą namą, tvartą, 
klėtį ir kartu papasakoti apie savo gimtą
jį kraštą. Vaikai, kaip iš patyrimo žinau, 
tuo labai domisi ir vėliau patys tuos pa
čius piešinius pakartoja tobuliau už savo 
mokytoj us-tė vėl i us.

šešerių metų vaiką jau reikia sistemin
gai mokyti skaityti ir rašyti. Vaikai augę 
lietuviškos šeimos atmosferoje, kalbėję 
lietuviškai, girdėję lietuviškų pasakų, mo
ką dainų ir eilėraščių, šiame mokslo pe
riode neturės sunkumų. Svarbu juos ne
varginti ilgalaikiu skaitymu ir rašymu, 
nes iš angliškos mokyklos jie grįžta pavar
gę. šiam lavinimui užtenka pusvalandžio 
kasdien. Blogiau su tais vaikais, kurie jau 
sunkiai apverčia lietuviškai liežuvį. Bet 
reguliarus ir sistematingas mokymas ir 
šiuo atveju padeda vaikui išplaukti iš sve
timtaučių jūros į lietuviško pajūrio kraš
tą.

Vėliau, kai vaikai jau moka skaityti, tė
vai neturi gailėti keletos šilingų vaikų 
laikraštėliams. Tik iš laikraštėlių vaikai 
gali praplėsti lietuvišką sąmonę, nes tėvai 
negali išmokyti savo vaikus daugiau už 
pačius save.

b) Vargo mokykla bendruomenėje yra 
šeštadienio - sekmadienio lietuviška mo
kykla, kurią lanko lietuvių kolonijos vai
kai ir mokomi lietuvių mokytojų. Čia vai
kai mokomi lietuvių kalbos, istorijos, kraš 
to pažinimo, dainų, eilėraščių ir pan.

Tačiau mokslo lygis šiose mokyklose yra 
žemas. Priežasčių daug: trumpas laikas 
(vos 1-2 valandos savaitėje), neregulia
rus pamokų lankymas, savo patlpų neturė
jimas, nelygus vaikų lietuviškas sąmonin
gumas, angliškos mokyklos įtaka ir tt. Tad 
mokymas yra nesistematingas, paviršuti
niškas. Vadovėlių trūkumas ir programų 
neturėjimas apsunkina darbą.

Mokytojai tik tėvynės meilės skatinami, 
atitrūkę nuo sunkaus fizinio darbo fabri
kuose, savo iniciatyva kai kuriose lietuvių 
kolonijose organizavo šias vargo mokyk
las, patys asmeniškai aplankydami tėvus 
ragino leisti savo vaikus į šias mokyklas. 
Jiems nė į galvą neatėjo mintis prašyti iš 
tėvų atlyginimo, bet priešingai, už savo 
sunkiai uždirbtus penus pirko vaikams 
knygas ir sąsiuvinius.

Jei mokslo lygis šiose mokyklose yra 
žemas, tai kuriam tikslui jas organizuoti?

Mokslo lygis šių mokyklų nėra pagrin
dinis tikslas. Pagrindinis tikslas išryškėjo 
dirbant šį darbą mokykloje.

Į vargo mokyklą bendruomenėje susi
renka įvairaus amžiaus (nuo 6 iki 14 me
tų) ir išsilavinimo vaikai — berniukai ir 
mergaitės. Jie dažniausiai lankosi neregu
liariai, bet lankosi. Pradžioje nenori eiti, 
tik tėvų įsakomi vyksta. Bet pradėję lan
kyti, atvykę pirmą, antrą kartą, atvyksta 
ir trečią, ketvirtą kartą ir vėliau dažniau. 
Šie vaikai gyvena išsisklaidę plačiose ko
lonijos apylinkėse ir ik mokykloje susipa- 
ž'sta ir laikui bėgant pasidaro artimais 
draugais. Lietuviškas magnetas juos trau
kia vieną prie kito. Mokykla yra vienin
telė vieta, kur jie turi progos susitikti, pa
bendrauti, užmegsti naujas pažintis ir tt.

Taigi, šios vargo mokyklos pagrindinis 
uždavinys yra išugdyti lietuviško jaunimo 
bendradarbiavimą, sujungti per skaitymą, 
rašymą, pasakojimą į vieną lietuvišką or
ganizacinį vietotą ir užaugusį atiduoti lie
tuviškoms organizacijoms kaip sąmonin
gą lietuvį.

Jei tėvai leidžia savo vaikus į vargo mo
kyklas bendruomenėje, tai dar nereiškia, 
kad tėvai yra atleidžiami nuo pareigos 
juos mokyti šeimoje. Vargo mokykla šei
moje yra pagrindinė mokykla, gi vargo 
mokykla bendruomenėje yra vaikų paruo
šiamoji ir įvedamoji mokykla į lietuviš
kos bendruomenės gyvenimą. Vargo mo
kykla šeimoje yra lietuviška pradžios mo
kykla, gi vargo mokykla bendruomenėje 
yra gimnazija, paruošianti jaunimą augš- 
tajam mokslui — bendruomenės gyveni
mui.

Ir šios dviejų tipų vargo mokyklos yra 
būtinos mums tremtiniams, gyvenantiems 
šiose rūškanose britų salose, jei norime 
savo vaikus išsaugoti Lietuvai.

Mūsų tautiečiai, išvykę į užjūrius, ku
rių dauguma susitelkė JAV ir Kanadoje, 
atvirai kalbant, negrįš į Lietuvą, nes ge
resnės materialinės gyvenimo sąlygos ir 
savo gimtojo krašto nuotolis nulems spren 
dimą. Bet mes, gyvenantieji D. Britanijoj, 
pirmieji pasirodysime savo tėviškės lau- 
kuose. Juk ir čia pasilikome ne geresnių 
gyvenimo sąlygų viliojami, bet vis tvirtai 
tikėdami, kad po naujų audrų vėl galėsi
me grįžti į savo brangią tėvynę.

Bet laikas bėga, jau ir dešimtmečio su
laukėme Anglijos rūkuose, o grįžimas te
liko paremtas tik viltimis. Iš Lietuvos at
vykę vaikai jau užaugo, gi čia gimę jau 
ritasi per angliškos mokyklos slenkstį. 
Jaunuoliai jau neturi supratimo apie Lie
tuvą. Lietuva jiems atrodo tik miražinis 
kraštas, kuriame tarp gražiųjų mūsų tė
viškės upių, miškų ir ežerų, tarp dangaus 
mėlynės ir žaliųjų pievų siaučia nesuval
domas batuotas raudonasis maskolius, ap
sikarstęs šoviniais ir naganais. Jų lietu
viška sąmonė jau Anglijos rūkais aptrauk
ta.

Vargo mokyklų uždavinys šiuos vaikų 
rukus praskiesti, juos praskaidrinti, kad 
išvengus tautinio invalidumo pavojaus. 
Vargo mokyklos yra reikalingos ne tik 
tiems, kurie jau yra apsisprendę pasilikti 
svečioje žemėje.

3. VLIK“ o PASTANGOS
Iki šiol šios vargo mokyklos, tos pagrin

dinės lietuvybės išlaikymo tvirtoves, bu
vo organizuojamos be jokio plano, atskirų 
šeimų ar pavienių mokytojų iniciatyva. 
Ypač Anglijoje ši sritis yra apleista. Ne
geriau yra ir kituose kraštuose. Kai nėra 
koordinuotos veiklos, tai pasireiškusi par
tizaniška veikla yra pasmerkta žūti. Atsi
radusios vargo mokyklos šeimose ir ben
druomenėse žuvo, neradusias tinkamo su
pratimo ir atramos mūsų pagrindinėse or
ganizacijose.

Pagaliau ir VLIK'as susirūpino šia ža
linga padėtimi. Todėl apsvarstęs susida
riusią padėtį, VLIK'as prie Lietuvybės 
Išlaikymo Tarnybos (LIT) įsteigė švieti
mo Komisiją, kuri š. m. sausio mėn. 28 d. 
buvo susirinkusi j pirmą posėdį. Šios komi
sijos tikslai ir uždaviniai, kaip matyti iš 
ELTOS INFORMACIJOSE (Nr. 5-169) pa
skelbto statuto, yra šie: a) koordinuoti 
lietuviškų švietimo įstaigų darbą; b) ben
drinti lietuvišką auklėjimą ir lituanistikos 
mokymą; c) ieškoti veiksmingų priemonių 
lietuviškumui išeivijoje palaikyti; d) teik
ti LIT Valdytojui patarimų visais klausi
mais, susijusiais su lietuvybės išlaikymu 
išeivijoje. Tikslo siekdama, švietimo Ko
misija: a) ruošia ir sistematina vargo mo
kyklų programas; b) padeda paruošti ir 
nustatyti kitų lietuviškų mokyklų lituanis
tikos programas; c) vertina naujai išleis
tus vadovėlius ir skatina reikalingų, va

dovėlių bei tautinę sąmonę žadinančių vei
kalų leidimą; d) ieško veiksmingų priemo
nių lietuvybei palaikyti priaugančioje kar
toje ir šiaip išeiviuose bei tremtiniuose; 
e) rūpinasi rasti priemonių ir būdų ki
toms gyvenimo iškeltoms tautinio auklė
jimo problemoms spręsti.

LIT valdytojas K. Žalkauskas, infor
muodamas PLB kraštų valdybas, aplink
raštyje rašo, kad šios Komisijos įsteigimas 
nėra susijęs su noru centralizuoti bei di
riguoti auklėjimo ar mokymo darbą atski
rose lietuviškose mokyklose, jį vienodinti 
ar jam vadovauti. Naujai įsteigtos komi
sijos uždavinys yra savo sugestijomis, pa
tarimais ir sumanymais paskatinti ir pa
remti bendruomenių darbą švietimo srity
je, analizuoti esamą padėtį, studijuoti ir 
siūlyti konkrečias priemones, turinčias 
tikslą išlaikyti lietuvybę emigracijoje.

Iš šio aplinkraščio ir paskelbto Švietimo 
Komisijos statuto išvada aiški: LIT siekia, 
kad mūsų mokytojų darbas išeitų iš im
provizacijos ir partizaniškos veiklos sta
dijos ir pasidarytų koordinuotas, suderin
tas švietimas visų kraštų bendruomenėse.

šis LIT paskelbtas planas yra labai 
reikšmingas visoms vargo mokykloms. Bet 
jo Įgyvendinimas priklausys nuo pačių 
kraštų bendruomenių kultūrininkų supra
timo ir veiklos.

Tačiau vieną klaidą LIT valdytojas da
ro minėtame aplinkraštyje, ragindamas 
kraštų valdybas paskatinti kultūros vado
vus ir atskirus mokyklų mokytojus sueiti 
į asmenišką kontaktą su ŠK pirmininku 
ar jos nariais. Reiškia, vargo mokyklų mo
kytojai iš D. Britanijos, Š. Amerikos, to
limosios Australijos turės švietimo reika
lais betarpiai kreiptis švietimo Komisi
jos narius, gyy. Vokietijoj. Yra pavojaus, 
kad šiuo atveju ŠK bus perkrauta asme
niškais kultūrininkų ir mokytojų iš visų 
pasaulio kampų laiškais ir koordinacinis 
švietimo darbas pavirs tik biurokratiniu 
susirašinėjimu. Tai klaidingas kelias.

Panašiai kaip prie LIT yra įsteigta 
Švietimo Komisija, taip lygiagrečiai prie 
kraštų bendruomenių valdybų turi būti 
organizuotos švietimo komisijos, sudary
tos iš pedagogų ir visuomeninkų. Prie kai 
kurių bendiuomenių valdybų, kaip Kana
doje, tokios švietimo komisijos jau sėkmin 
gai veikia, šios kraštų švietimo komisijos 
turi rūpintis savo krašto švietimo reika
lais ir palaikyti tamprų ryšį su Švietimo 
Komisija prie LIT.

4. VARGO MOKYKLOS D. BRITANIJOJE
Kokia yra padėtis vargo mokyklų D. 

Britanijoje?
— Tragiška, katastrofiška!
Mūsų vargo mokykloms pagrindinės or

ganizacijos neparodė jokio dėmesio. Vai
kų mkymas yra paliktas pačių tėvų nuo
žiūrai. Nedaug tėvų savo vaikus patys mo
ko lietuviškai, nedaug vargo mokyklų šei
mose, nes niekas jiems neaiškino šio švie
timo reikalingumo, niekas neatsiliepė į jų 
pagalbos šauksmą. Čia užaugę vaikai jau 
kalba angliškai, gi paaugliai, atvykę iš 
Vokietijos, sunkiai apverčia lietuvišką lie
žuvį.

Vargo mokyklą bendruomenėje turime 
tik Bradfordo kolonijoje, kuri privačių as
menų rūpesčiu veikia be pertraukos ket- 
veri metai. Tai vienintelis šviesus žiburė
lis visoje D. Britanijoje. Panašios mokyk
los veikė Manchesteryje ir dar kažkur, 
bet jos neišplėtė savo veiklos, kaip Brad
fordo mokykla.

Kai kas tvirtina, kad šios vargo mokyk
los bendruomenėje negali veikti, nes lie
tuviai gyvena plačiai išsisklaidę didžiu
liuose miestuose. Ypač tokį argumentą 
naudoja londoniškiai, kurie iki šiol nesu
gebėjo suorganizuoti nė vienos mokyklos. 
Išsisklaidymas nėra pagrindinė priežastis. 
Pavyzdžiui, į Bradfordo mokyklą mokiniai 
atvyksta iš tolimų apylinkių. 6-7 metų 
amžiaus vaikai turi keliauti apie 10-12 my
lių įvairiais autobusais, kad pasiektų šią 
mokyklą.

Rimtenė kliūtis mokykloms yra savų pa
talpų neturėjimas ir mokslo priemonių 
trūkumas, "'šias klūtis ne visos kolonijos 
gali lengvai išspręsti, šiuo atveju vargo 
mokykloms turi ateiti i pagalbą organiza
cijos.

Svarbiausia D. Britanijoje mūsų orga
nizacija yra Lietuvių Bendruomenė, kuri 
formaliai apjungia visas veikiančias šiame 
krašte organizacijas. Ši pagrindinė organi
zacija dėl netinkamos organizacinės struk
tūros (pagal organizacinę struktūrą D. 
Britanijos Liet. Bendruomenė faktiškai 
yra tik veikiančių lietuviškų organizacijų 
sąjunga arba centras J. V.) neišvystė pa
kankamai savo veiklos ir jos pagrindinius 
uždavinius vykdo DBLS, kurios nariai 
yra tik tremtiniai. Tuo tarpu senieji išei
viai liko savo organizacijų nariais r atsi
radusios naujos lietuviškos organizacijos 
neturėjo jiems įtakos. D. Britanijos Lietu
vių Bendruomenės dabartinė valdyba tu
rėtų persvarstyti savo organizacinę struk
tūrą, siekiant suaktyvinti visuomeninę 
veiklą. Bet tai jau kita tema ir, gal būt, 
teks šį klausimą pasvarstyti kitą kartą.

Vargo mokykloms padėti DB Lietuvių 
Bendruomenės valdyba turi sudaryti iš 
prityrusių pedagogų ir visuomeninkų švie
timo komisiją, kuri bendradarbiaudama 
su LIT švietimo komisija, ne tik remtų 
vargo mokyklas šeimose, bet organizuotų 
vargo mokyklas bendruomenėje.- Tiesa, 
panaši švietimo komisija, berods, buvo su
daryta prie DBLS, bet ji, jokios veiklos 
neparodė, nes, kaip paskutiniame DBLS 
metiniame skyrių atstovų suvažiavime bu
vo paaiškinta, niekas į ją nesikreipė... Aiš
ku, jei taip yra suprantamas komisijos 
darbas, tai tokia komisija yra pasmerkta 
žūti pačioj savo užuomazgoj. Švietimo 
komisija turi pati parodyti savo iniciaty
vą ir sumanumą.

Išvada: nedelsdami organizuokime var
go mokyklas, nes tai yra pagrindinė prie
monė jaunojoje kartoje išlaikyti lietuvy
bę. šiam tikslui nepagailėkime nei darbo, 
nei rūpesčių jiei pinigo.
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BALFUI 10 METŲ
(atkelta U psl. 2.)

(sitikinus, kad laisvę mylintiems lietu
viams raudonasis priešas užsklendė tėvynės 
vartus, buvo susirūpinta benamių tautiečių 
likimu. Šimtai rezoliucijų ir prašymų buvo 
pasiųsta Amerikos vyriausybei ir kongresui, 
delegacijos varste įstaigų duris, kad ši šalis 
suteiktų pastogę bolševizmo aukoms. O kai 
atsirado įstatymas, leidžiąs tremtiniams čia 
kurtis, BALFas griebėsi naujų darbų, kad 
tik didesnis skaičius galėtų atvykti į tą šalį. 
Taip apie 30.000 lietuvių rado namus lais
vojoje Amerikoje.

Ką tie tūkstančiai Amerikos lietuvių, ap
sijungę BALFan, nuveikė ir kiek gero savo 
aukomis padarė ir tebedaro, gerai žino visi, 
dar geriau BALFo darbuotojai ir aukotojai, 
o geriausiai —i. tie lietuviai pabėgėliai, ku
rie šiandien tebeskursta užjūriuose, nes li
ga, senatvė ar luošumas jiems neleido čia 

’įsikurti.
BALFo direktoriatas, jausdamas, kad 

šios šalpos organizacijos gyvavimo dešimt
metis yra brangi ir prasminga sukaktis visų 
įsitikinimų lietuviams, nutarė 1954 metus 
laikyti šalpos sukaktuviniais metais ir kvies 
ti visuomenę, BALFo skyrius, visas organi
zacijas, parapijas, lietuviškąją spaudą ir ra
diją šią sukaktį tinkamai paminėti.

šalpos sukaktuviniai metai, — sakoma jų 
atsišaukime, — tebūnie sustiprintos ir suak
tyvintos paramos metai. Juose sukeikime 
didesnius išteklius likusiems Europoje pa
bėgėliams šelpti. Dabartinė pasaulinė padė
tis nežada ramaus rytojaus, ir iš mūsų gali 
būti pareikalauta dar daugiau jėgų ir vie
ningo darbo. Ryžkimės ir darbuokimės su 
viltimi, kad bendros mūsų pastangos padė
tų išsilaisvinti lietuvių tautai ir jai grįžti į 
laisvą gyvenimą, j savo Tėvynę Lietuvą.

BALFo centro valdybą sudaro: prof. J. 
B. Končius — pirmininkas, prel. J. Balko
nas — vicepirmininkas, A. Devenienė — 
vicepirmininkė, Anthony A. Olis — vice
pirmininkas, Br. Spudienė — vicepirminin
kė, Nora M. Gugienė — sekretorė, A. S. 
Trečiokas — iždininkas, St. Bredes jr„ — 
finansų sekretorius.

BALFo direktoriai: Joseph Boley, Stiney 
Gegužis, Juozas Ginkus, P. Gribienė, kun. 
Dr. A. Juška, A. Kanin - Kaniušis, M. Ka
sė - Kasevičienė, J. L. Kass - Kasmauskas, 
M. Michelsonienė, Juozas Skorubskas, J. P. 
Tuinila, Petras Viščinis, Matas Zujus.

LIETUVIAI SVETUR
ARGENTINA

Tarp 40.000 Argentinos lietuvių, „ALB“ 
žiniomis, keli tūkstančiai yra gimę Argen
tinoje. Šiemet Įvykę Vasario 16 d. minėji
mai išjudino visuomenę ir padarė didelę 
propagandą Lietuvos išlaisvinimo reikalui. 
Ir vietinė Argentinos spauda atžymėjo 
Argentinos lietuvių pastangas bekovojant 
už savo tautos laisvę. Inž. R. Musteikis 
laimėjo konkursus kelioms didelėms sta
tyboms. Argentinos Rio Negro provincija 
savo sodų vaisiais konkuruoja su Kalifor
nija. Ten yra gražiai jsikūrę ir sėkmingai 
verčiasi taip pat lietuviai sodininkai J. 
Gutauskas ir Pr. Venclauskas.

JAV
Detroito dienr. „Times“ plačiai aprašė 

lietuvio arch. Edm. Arbačiausko darbus 
ir veiklą. Jis didžia dalimi prisidėjo prie 
projektų parengimo Michigano un-to atom, 
energijai tyrinėti institutui, sudarė brai
žinius naujajai Detroito didmiesčio van
dentiekio stočiai, apimančiai 40 ha ploto, 
suprojektavo visą eilę mokyklų, sporto 
pastatų, ligoninių. Į jj kreipiasi su užsaky
mais ne tik iš JAV, bet taip pat iš Italijos, 
Argentinos, Brazilijos, Peru. Šiuo metu 
jis projektuoja planus didžiuliam un-to 
miestui ir yra Lawrence Technologijos In
stituto architektūros dekano prof. Earl 
Pellerino vyr. bendradarbis. Un-to biule
tenis skyrė beveik visą numerį jo veiklai 
pavaizduoti. Arch. Arbačiauskas yra vedęs 
rašytoją Al. Rūtą — Nakaitę, kurios vei
kalas vaikams bus greitu laiku statomas 
Čikagoje. Arbačiauskas yra laisvosios Lie
tuvos un-to auklėtinis.

N. ZELANDIJA
Iš viso N. Zelandijoje esama per 200 lie

tuvių. Iš senųjų emigrantų yra dvi šeimos; 
Vienas iš jų šiuo metu atstovauja lietu
viams Baltų klube. Lietuviai psižymi pla
tesne veikla 4 miestuose: Dunedine, Christ- 
churchy, Wellingtone ir Aucklande. Dune- 
dlno apylinkės valdybos pareigas ėjo kraš
to valdyba, bet vasario 16 d. proga buvo 
išrinkta vietos valdyba iš šių asmenų: 
Kuzmos, Skriaulaičio ir Raudonikio. Lietu 
vis Vyčius kartais padainuoja per radiją. 
Daugiausia lietuvių gyvena Aucklande — 
64. Šiuo metu valdybą sudaro: pirm. Č. 
Liutikas, nariai Mitkevičienė ir Procuta. 
Suorganizuota savaitgalio mokykla, kurią 
lanko visi mokyklinio amžiaus vaikai. Jo
je dėstoma lietuvių kalba, literatūra ir is
torija. Šiemet mėginama suorganizuoti pa
čių jauniausiųjų grupė. Aucklande taip 
pat suorganizuota biblioteka, kur gauna
ma visa eilė lietuviškų laikraščių. Biblio
teką veda N. Liutikaitė. Per Vasario 16 d. 
minėjimą gražiai pasirodė ir tautinių šo
klų grupė. Berželio tragiškų {vykių minė
jimą visuomet organizuoja Baltų klubas. 
Pernai buvo gražiai pravesta Motinos die
na. Rūpinamasi ir propaganda per radiją. 
Ieškoma bičiulių ir tarp svetimtaučių. Jų 
vis daugiau surandama, štai šiemet per 
Vasario 16 d. minėjimą paskaitą anglų k. 
skaitė mokytoja lietuvių bičiulė S. Baird. 
N. Zelandijos lietuvių veikla pagyvėjo, kai 
i ją įsijungė iš Australijos atvykęs Č. Liu
tikas su šeima. Dabartinė valdyba nori su
registruoti visus lietuvius.

Tautiniai Parlamentai 
Tremtyje?

SUDEGE BRITU LAIVAS
14.000 tonų britų transtoperto laivas 

•Empire Windrush“, kuriuo plaukė Angli- 
jon 1.286 kariai su šeimomis ir vaikais, už
sidegė, kai laivas buvo Viduržemio jūroje. 
Dėka nepaprastai šalto laikymosi keleivių 
ir įgulos sumanumo beveik visi keleiviai iš
sigelbėjo. Iki šiolei nesurasta keturių įgulos 
narių. Spėjama, kad jie žuvo, bandydami 
užgesinti kilusį gaisrą mašinų skyriuje.

Kilęs gaisras sunaikino elektros laidus, 
ir įmigusius keleivius negalėjo per garsia
kalbius įspėti apie pavojų. Kariai, pratę 
prie nakties pratimų, manė, kad tai eilinis 
pratimas, taip pat pradžioje netikėję ąpie 
skelbiamą pavojų. Kapitonui įsakius ka
riams ir keleiviams šokti jūron, niekas nesi
ryžo tol, kol vienas karininkas pirmas ne
iššoko jūron- Laive buvo 450 moterų ir vai

kų, kurie be mažiausios panikos sulipo į 
gelbėjimosi laivelius. Jūroje plūduriuojan
čius keleivius išžvejojo laivai, atvykę pagal
bon. Laivo įgula sumetė jūron medinius 
baldus ir įvairias dėžes, kurių laikėsi įsitvė
rę keleiviai. Išgelbėtuosius pagalbos laivai 
iškeldino Alžire, kur sužeistiesiems buvo 
suteikta pirmoji pagalba.

Laivo kapitonas pasiliko degančiame lai
ve tol, kol iš ten buvo išgelbėtas paskutinis 
keleivis ir įgūlos pareigūnas. Britų spauda 
tvirtina, kad tik kapitono šaltumas, orien
tacija ir sumanumas išgelbėjo šimtus gyvy
bių. Prieš karą „Empire Windrush" laivas 
priklausė vokiečiams. Britų Transporto mi
nisterija įsakė ištirti gaisro priežastį. Kalba
ma, kad galėjęs būti sabotažas, nors laivo 
kapitonas šią prielaidą paneigęs.

Jungtinių Tautų bendrojo posėdžio Pa
ryžiuje metu (Palais de Chaillot) Prancūzi
jos Sąjunga Pavergtoms Tautoms Ginti 
(1‘Union pour la Defense des Peuples Op
prime) įteikė visumos delegatams nekomu- 
nistams memorandumą, kuriame buvo pra
šoma įkurti oficialų organą pavergtoms tau
toms atstovauti. 1954 m. sausio mėn. minė
tosios prancūzų sąjungos pirmininkas Fran
cois de Romainville įteikė JTO general, sek
retoriui Hammerskjoldui raštą su tais pa
čiais reikalavimais, kuriuos parėmė „New 
York Times“, skelbdamas, kad Pavergto
sioms Tautoms Ginti Sąjunga turi būti pri
pažinta lygiagrečiu Jungtinių Tautų orga-
nizmu.

Sąjunga, primindama Žmogaus Teisių 
Deklaraciją ir iš jos susidarančias išvadas 
bei tautų pasižadėjimus (atskirdama tikrąją 
rusų tautą nuo ten viešpataujančio režimo) 
ir konstatuodama, kad Sov. Sąjungoje pa
vergtųjų tautų valia negali būti laisvai iš
reiškiama, prašo, kad okupuotųjų kraštų 
egzilai būtų laikomi savo tautų reprezentan- 

Žodžio Galia
Amerikoje pries 24 metus

Pirmajam Pasauliniam karui pasibaigus, 
Amerikos gamybinis potencialas pradėjo 
sparčiai augti, prekyba pasiekė iki tol Ame
rikos istorijoje neturėtus pavyzdžius, o su 
gamybos ir prekybos pažanga žingsnis j 
žingsnį žengė, augo ir bujojo — spekuliaci
ja. Netrukus šis „biznis“ pralenkė gamybi
nį ir prekybinį biznį: kelių valandų bėgyje 
biržose „laimingieji“ įsigydavo milioninės 
vertės turtus ir, žinoma, tuo metu niekas 
negalvojo, kad kada nors šis „puikus“ biz
nis gali pasibaigti. Tuometinis prezidentas 
Coolidge, dažnai įspėjamas, kad artėjama 
prie savižudiškos krizės, ramiausiai atsaky
davo: — Dievas geriausiai žino, ką daro“. 
Vėliau tūli komentatoriai pašiepdavo, kad 
tai buvusi ilgiausia prezidento kalba, kokią 
jis yra pasakęs savo gyvenime. Jojo įpėdinis 
— prezidentas Hooveris kalbėjo, tiesa, žy
miai ilgiau, tačiau jo kalbos turinį suglau
dus, galima buvo pasidaryti išvadą: — te
vyksta tai. kas turi įvykti... Netrukus ir įvy
ko: žemės ūkio gaminių kainos krito pu
siau, krito akcijų kainos ir jų vertė, nedar
bas palietė 10 milionų darbininkų, kas mė
nesį bankrutuodavo po 80 įvairių bankų, o 
1930 metų pabaigoje per mėnesį subankru
tuodavo po tris šimtus bankų. Sutirpo su- 
taupos, namai ir ūkiai, tauta, pratusi prie 
nuolatinio ūkinio gerbūvio augimo ir plėti
mosi pasijuto palaužta. Tuo metu Europo
je dygo diktatūriniai režimai.

Sunku šiandien pasakyti, kaip būtų atsiti
kę su Amerika, jei savo laiku nebūtų į pre
zidentus atėjęs Rooseveltas su savo nauja 
programa, mat tuo kritišku metu, netikėtai 
ir Amerikoje atsirado... diktatorius, — kata
likų kunigas Charles Coughlin, Royal Oak 
klebonas, kuris jau keturis metus sakydavęs
kalbas per radiją. Pradžioje tik vaikams, 
sekmadieniais, o po kurio laiko priėjo išva
dos, kad verta prabilti ir į vaikų tėvus. Tu
rėdamas tiek pat teisių kalbėti apie krizę, 
kiek ir prezidentas, iš tikrųjų nežinodamas 
iš kur toji krizė atsirado ir kaip ją nugalėti. 
Turėjo, tačiau, šis klebonas vieną Dievo 
dovaną: ramų, gilų, įtikinantį, pamokantį 
ir tėvišką balsą, tokį, kuriam tiki masės, ku
ris neįsako, bet minias veda. Šiuo savo gra
žiu balsu 1930 metų rudenį, spalio 30 d., 
Royal Oak klebonas pasakė kalbą, kurioje 
dėl siautėjančios krizės apkaltino šutvę tarp
tautinių bankininkų, pabrėždamas apie ar
tėjantį Amerikon komunizmą.

Kitos dienos rytą klebonas gavo tūkstan
čius laiškų: rašė juos ūkininkai, kuriems 
grėsė varžytinės, nedarbo paliesti darbinin
kai, iš tarnybos išmesti tarnautojai, šeimi
ninkės, neturėdamos iŠ ko nusipirkti mais
to. Rašė juos katalikai, protestantai ir žy
dai. Tuose laiškuose buvo ir dolerių radio 
išlaidoms padengti. Po trijų mėnesių kalbų 
per radio, klebonas gaudavęs 50.000 laiškų 
per savaitę. Po vienos jo kalbos, kurioje j:s 
puolė prezidentą, klausytojai atsiuntė gero
kai virš vieno miliono laiškų. Detroito vys
kupas Gallagher'is parėmė kleboną, prana
šaudamas, kad tai naujai užgimstanti Baž
nyčios žvaigždė. Bostono kardinolas O'Con
nell pasmerkė demagogiją klebono, kalban
čio per radiją, bet kun. Coughlin šaltai pa
stebėjo, kad jo dvasios vadu esąs vyskupas, 
o ne kardinolas. Prezidento rinkimų metu, 
kuriuose buvo išrinktas Rooseveltas, buvo 
skaičiuojama, kad kun. Coughlin turjs savo 
radio klausytojų per 40 milionų, kuriuos jis 
kvietė remti Roosevelto kandidatūrą ir taip 
pat naują prezidento programą. Tuo laiku 
kun. Coughlin'o savaitinės pajamos siekė 
20.000 dolerių. Jis turėjo savo organizaciją, 
pasivadinusią Radio League of the Little 
Flower. Pastatė didelę bažnyčią ir dar di
desnį pastatą savo organizacijos įstaigoms. 
Mokėjo per savaitę 14.000 dolerių radio sto 
tints- Bet tuoj pat jis susigaudė, kad nebe
užteks savo kalbose kaltinti tarptautinius

tais ir kad jiems būtų leidžiama išrinkti sa
vo tautinius parlamentus tremty. Toks par
lamentas numatytas iš dviejų rūmų: vieni 
susidarytų iš emigrantų, išvykusių prieš ka
rą ir vėliausiai iki karo pabaigos, antrieji 
rūmai — iš piliečių, emigravusių jau po ka
ro.

Pavergtoms Tautoms Ginti S-ga taip pat 
pageidauja, kad toms vyriausybėms būtų 
suteikta po kelis ha simbolinės eksteritori- 
nės teritorijos. Tai turėtų milžinišką reikš
mę ateičiai. Tai būtų realus patvirtinimas 
tų teisių, kurių atstatyti Jungtinės Tautos 
nepajėgia, nors tai padaryti būtų jų prievo
lė. Tuo būdu laisvosios tautos galėtų kiek
nuraminti savo sąžinę prieš istorijos teismą, 
o tuo pačiu paruoštų kelią į laisvę ir gerovę.

Jungtinių Tautų posėdžiai, kuriuose da
lyvauja Sov. Sąjungos atstovai, atstovaują 
pagrobtosioms valstybėms, sulyginami su 
anoniminės akcinės bendrovės visuotiniu 
susirinkimu, kur didelė dalis balsų atstovau
jama gangsterių pavogtomis akcijomis — 
iš 10 narių valstybių.

bankininkus ir komunistus. Šitokios kalbos 
tiko, kai Baltuosiuose Rūmuose sėdėjo Ho
overis ir negalėjo sugebėti malšinti krizės. 
Dabar ten jau buvo Rooseveltas su nauju 
planu, kuris kaip tik kovojo su bankinin
kais. Nors kun. Coughlin ir rėmė preziden
to Roosevelto išrinkimą, bet jis žinojo, kad 
pasisekimą jam atneša tik tada, kai jis yra 
opozicijoj. Todėl savo kalbas nukreipė prieš 
naująjį prezidentą, prieš naująją jo progra
mą, profesines sąjungas, pritariančias nau
jai administracijai. Sutvėrė naują lygą — 
National Union for Social Justice ir pa
skelbė savo programą, susidedančią iš 16 
punktų, kuri labai buvo panaši į Mussolinio 
ir Hitlerio programas, tais metais jau žen
giančius diktatūros pakopomis. Be to, kun. 
Coughlin paskelbė naują piniginę reformą, 
kuri turėjusi kiekvienam suteikti reikiamą 
sumą pinigų... Šitokia programa jis laimė
jo naujus draugus, ypač bankininkų tarpe, 
kurie tuo metu kovojo prieš Rooseveltą. 
Pradėjo girti Mussolinį ir jo amerikiečius 
šalininkus ir taip pat Hitlerį, kuris jau bu
vo valdžioje. Savo 40 milionų klausytojų 
armiją ėmė tikinti, kad „bankininkai ir ko
munistai, tai tikrumoje žydai. Klausytojai 
jau prieš tai suprato, kur taiko jų garsusis 
klebonas. Amerikiečių fašistai, reakcijonie- 
riai, užkietėję konservatoriai visada rėmė 
izoliacionizmą. Tos krypties spauda — Chi- 
cagos „Tribūne“ ir Hearsto spaudos kon
cernas sveikino kun. Coughliną naujame jo 
žygyje. Jis padarė tai, ko niekas iš jų nega
lėjo įvykdyti. Kai senate buvo svarstomas 
Amerikos įstojimas Tarptautinį Tribunolą 
Hagoje, jis įsakė savo klausytojams siųsti 
protesto laiškus ir telegramas senatoriams
ir atstovams. Vašingtonas buvo užverstas 
protesto laiškais. Telegramų įstaigą užgriu
vo tokia masė telegramų, kad reikėjo ku
riam laikui ją uždaryti. Aplinkiniais keliais 
traukiniais ir sunkvežimiais iš įvairių miestų 
atvežta toks kiekis protesto laiškų ir telegra 
mų, kad senatoriai pabūgo. Rooseveltas pra 
laimėjo. Suprantama, kad kun. Coughlin 
negalėjo galvoti apie prezidento kėdę Bal
tuose Rūmuose. Ten dar niekas nematė ka
talikų dvasiškio šitokiose pareigose. Tačiau 
jis nutarė turėti „nuosavą“ prezidentą... 
Kaip jam šitai pavyko, paskaitysime kitame 
„E. Lietuvio“ numeryje.
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PASITARIMAI DEL BIZNIO 
SU SOVIETAIS

Londone, specialioje konferencijoje, ku
rion JAV prezidentas Eisenhoweris išsiuntė 
Haroldą Stasscną, buvo tartasi del britų ir 
kitų JAV Europos sąjungininkų noro iš
plėsti prekybos ryšius su Sovietų Sąjunga.

Jau prieš tai, prez. Eisenhoweris, sužino
jęs D. Britanijos planus praplėsti prekybi
nius santykius su sovietine Rusija, buvo at
siuntęs britų premjerui telegramą, kurioje 
bandęs sulaikyti nuo šitų sumanymų. Ma
tyt, kad JAV prezidentui šito nepavykę pa
siekti. todėl tam tikslui išsiųstas Stassenas.

Telegramoje prez. Eisenhoweris pastebė
jęs. kad britų siūlymas prekiauti su sovie
tais esąs pavojingas ir neatitinkąs pasaulio 
laisvės interesams.

Amerikiečių žinovai tvirtina, kad britų

siūlymai padidintų apie 80 procentų strate
ginių prekių pardavimą sovietams, tuo tar
pu karo pramonei nereikšmingu prekių šis 
siūlymas padidintų vos 10 procentų. Labiau 
šiai amerikiečiai nerimauja, sužinoję, kad 
britai numato Sovietų Rusijai gaminti įvai
rias mašinas ir stakles, kurių pagalba sovie
tai galėtų žymiai išplėsti karo pramonę. 
Amerikiečių nuomonę, būtų geriau, jei bri
tai sovietams gamintų tankus, nes tankai 
nepadidinsią sovietinės pramonės, o laikui 
bėgant jie būtų pasenę naujoviškam karui.

Konferencijoje buvo paliestas tik su Ru 
sija ir jos satelitais prekybos klausimas. Be 
JAV atstovo — H. Stasseno. konferencijo
je dalyvavo ir prancūzų atstovas — užsie
nio reikalų vice-ministeris M. Schumanas-

AMŽIUS IR 
LAIMĖJIMAI

šitokia antrašte knygą yra parašęs 
amerikietis psichologijos profesorius Har
vey Lehman'as, kurioje surinkta daugybė 
pavyzdžių, vaizduojančių, kokio amžiaus 
žmogus yra kūrybingiausias. Iš tos kny
gos aiškėja, kad, vis dėlto, kūrybingiausias 
žmogaus amžius yra iki keturiasdešimties 
metų, nors, žinoma, ir čia neapsieinama 
be išimčių. Jei paimsime garsenybes: che
mijos, matematikos, fizikos, botanikos ir 
praktiškų išradimų moksluose, tai tobulia- 
si laimėjimai pasiekti žmonių, turinčių 
26-34 metus. Išimtimi yra garsusis Gali- 
Įėjus, kuris tiek pat sugebėjo turėdamas 
17 ir 73 metus. Muzikoje gražiausias dai
nas ir simfonijas sukūrė kompozitoriai, 
turėdami 30 - 34 metus, gi operų kūrėjų 
statistika rodanti, kad jiems kūrybingiau, 
si metai — 34 - 39, tačiau ir čia taisyklė 
sulaužoma, jei paimsime, pvz., Verdi, ku
ris „Otelio“ ir kitas operas sukūrė, bū
damas septyniasdešimt metų senelis. Su
prantama, kad kalbant anie poeziją,- be 
abejonės ši sritis reikalujanti jaunystės 
metų. Tačiau prof. Lehmanas pastebi, kad 
irpoezijoje gražiausių kūrinių susilaukta, 
kai poetams sukakdavo 24 - 26metai , gi 
dramaturgams ir komedijų autoriams kū
rybingi metai 30 - 36, nors, pvz., garsusis 
B. Shaw pradėjo šios rūšies veikalus ra
šyti,* sulaukęs 40 metų. Dailininkų rąnko- 
se gražiausius kūrinius teptukas Įamžino, 
kai jie turėję 32 - 36 metus, nors Leonardo 
da Vinci nemirtingąjį kūrini „Paskutinio
ji vakarienė" sukūrė, turėdamas virš 40 
metų. Įprasta, kad minėdami filosofą, vi
sada vaizduotėje turime vyresnio amžiaus 
mintytoją, barzdotą vyrą, tuo tarpu Spi
noza savo svarbiausius veikalus pradėjo 
rašyti būdamas 23 metu ir baigė eidamas 
43 metus, o Shopenhaueriui kūrybingiausi 
metai buvo, kai jis turėjo 31 metus.

Flackwell Meath skyriaus valdy
bos nariui

•JUOZUI STULGAIČIUI ir
p-lei IRMGARD SCHACKE, 

sukūrusiems šeimynini gyvenimą, 
linkime geriausio pasisekimo ir lai
mingo gyvenimo.

Skyriaus valdyba Ir nariai.

DBLS Edinburgho ir Lothians apyl. 
skyriaus narį

LEONARDĄ RAMANAUSKĄ 
ir p-lę HELEN BROGEN, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir 
linki gražaus ir laimingo gyvenimo.

— Kas buvo kalbėta Europos socialistų konferencijoje?
— Ar turime sąjungininkų kovoje dėl Lietuvos laisvės? 

Sužinosite skaitydami prof. J. Kaminsko redaguojamą 
žurnalą

DARBAS
Užsisakyti galima pas A. Zamžicką, 26, Dcvonport Rd. London, W. 12. 

Atskiro numerio kaina 2/6, metams — 8 šilingai.

JUOKAI
BE IŠAUKLĖJIMO
— Šių dienų jaunimas neturi jokio Iš

auklėjimo.
— Kaip tai? Jūs ką tik pasakėt, kad tū

las jaunas vaikinas užleido autobuse jums 
savo vietą...

— Taip, tai tiesa, bet mano serganti 
žmona ir toliau liko stovinti...

VEDYBŲ ĮSTAIGOJE
— Taigi, sakote, kad peršamasis turi aš- 

tuonių kambariu butą?
— Taip, panele, aštuoni kambariai!
— Bet ar jis man patiks?
— Menkniekis! Astuonių kambarių bute ' 

jūs galėsite lengvai vienas kito nematyti.* * 4t • ♦
— Jau šešetą kartų skelbiausi, kad ap

leistoji, kuriai reikalinga šviesos ir šilu
mos, ieško ryšio?..

— Ir niekas neatsiliepė į Jūsų skelbi
mus?! ,

— Taip, instaliacijos firma.

SKELBIMAI
PAJ IEŠKOJIMAS

Turintieji kokių nors žinių apie JONĄ 
ENDRIUKAITĮ, gimusi 1926 metais Meš
kinės kaime, Kidulių valsč., šakiu npskv., 
labai prašomi pranešti jo tėvui Pranui 
Endriukaičiui.

77, Edmund Rd., Saltley, 
Birmingham, 8, Gt. Britain.

Merginos ar našlės, rašykite dviem jau
nikaičiams — 32 ir 46 m. amžiaus. Šiuo 
adresu: Mr. J. Vilčinskas, Woomera West, 

South Australia.

Nottinghame, 9 St: Matthias Rd., skubiai 
parduodamas NAMAS — 2 fronto kamba
riai, valgomasis, virtuvė, veranda, 4 mie
gamieji, vonia. Erdvus kiemas. Teirautis 
kiekvienu metu.

Reikalingas geras, prityręs moterų ir 
vyrų rūbų 

SIUVĖJAS
Kreiptis: N. Dulinskas, 31, Trelawn Rd. 

London, S. W. 2. Telef. Brixton 2275.

FABRIKUI. VAKARINĖJE ANGLIJOJE 

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi

DARBININKAI
Viengungiams galima apsigyventi hostelyje. 

Anglų kalba rašyti:

Employment Department, 
R. A. Lister & Co. Ltd., 
Dursley. Glos.
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