
DEŠIMTS TREMTIES METU
Kurgi laukai tolieji? 
Pirkios, medinis pirkios!

VI. Šlaitas

ti Innr nepastebč^ ar nenorėdami atsimin
ti gūdžios praeities, mes tylime, lyg apsi-

• mė ? SU lrem>tleS dabartimi- kad šj sp^io 
mėnes! suėjo dešimts metų, kaip mes aplei
dome gimtosios Lietuvos laukus.

Traukėmės į Vakarus gyva mintimi įr 
gaivinančia svajone, kad tik laikinai pasi
traukiame, kad karo ir politikos svarstyk
lės nusistovės ir ginklas tiesą pripažins kiek 
vienai tautai pagrindinę prigimtą teisę _
laisvai ir nepriklausomai nuo įvairių dikta
torių tvarkytis ir valdytis.

Praėjo dešimts tremties metu, ir šiandien 
su mQSu poetu Vl. šlaitu tebekartojame 
liūdnus, bet žiauria tikrove persunktus žo
džius :

Mano kraite raudonos vėliavos lyg
, . . , . iaiztlos.
ir kaminai, rankas apdegusias iškėlę.
pro griaučius mirusių namų į naktį
n a klykta.
Raudonos vėliavos botagais plaka

malda ir darbas

Jei mūsų organizacinis ir visas lietuviš
kas darbas mūsuose tebėra palyginti darnus 
ir metodiškas (su ateisties planais), — su 
ryžtu ir nepalaužta dvasia pradedame ir 
vienuoliktuosius tremties metus.

Su ryžtu, sakau, nes, anot mūsų VI. Šlai
to. jei „tave nublokš, užrems duris ir aklą 
kiniečių sieną pastatys prieš patį veidą“, —

o jie ateis pro aitvaras ir sienas
o. tolimi namai!

Gimtieji namai dar ir šiandien mus šil
do, rodos tik vakar palikta namų dvasia ir 
priverčia vėl tiestis, įsipareigoti ir atlikti, 
kas mūsų kartai šio laikotarpio skirta.

Plušo, dirbo visą savaitę mūsų ūkininkas 
su talkininkais. Jis matė ankstybus vasaros 
saulėtekius, o ir ankstybi rudens saulėlei
džiai neįviliodavo jo j namus supleišėjusių 
rankų paalsinti. Tačiau, kai jo ar kaimyni
nėje parapijoje mišparų varpai besiartinan
čius atlaidus gaudė, skelbė, — mūsų ūki- 

----  r----- ninkas vėl anksti kėlė, šventadieninę „ka
ntono toliąsias lygumas...------------------- lamašką“ valė ir, pasikinkęs dar nespėju-

Dciimte a «• >■ s'us Pas‘*sčti arklius, su visą šeimyna j Die-
t c imts metų, dcnm.s ilgų tremties me- vo namus dardėjo.

J s, mūsų ūkininkas, prie knygos ar laik-

Dievo Motinos stebuklingasis paveikslas A

ar nepavargome?

Mūsų spaudoje kartais galima užtikti 
minčių, kad mūsuose jausti nuovargis, su 
kurtuoju šamatoja liūdnos temos ir širdį 
kaustą vaizdai, kad, kaip Jurgis Lengvenis 
pastebėjo, norėtum atasvaros, vilties, ener
gingumo, ryžto dvasios (Santarvė, 8 nr.).

Kartais mus pradeda alsinti politinė ir 
kultūrinė veikla, kartais ir pati malda nerei
kalinga atrodo. Tačiau, kaip jau minėtas 
tautietis pastebi, mums reikia jungti ir dar
bą, ir maldą: „Melskis, dirbk ir kovok dėl 
doro tikslo, tuomet ir Dievas tau padės... 
Orą et labora!“

Ne, mūsų žmogus — pilkas, kasdienio 
darbo nuvargintas — dar nepavargo. Jei 
kieno kūnas paliego, jei ką fizinė nesvei
kata prislėgė, — jis vistiek dvasia gyvas, 

t veržlus ir atkaklus „svajotojas“ apie laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą.

Mes čia Anglijoje turime žaliūkų užgrū
dintų vyrų, kurie gyvena bendrabučiuose, 
kaip kokiuose pakelės viešbučiuose, ir ligi 
šiol iš lagaminų visų daiktų neišsiėmė, kad 
laikui atėjus būtų pasirengę kaip kariai.

Jeigu atskiri asmenys ir užsidarė savo 
gyvenimo kiaute, jei vienas kitas pailso, vis 
dėlto dauguma tebegyvena kovos ir ryžto 
dvasia. Ta dauguma lietuvišką laikraštį 
skaito, ir lietuviškai organizacijai priklau
so, ir lietuviškus reikalus medžiaginiai pa
remia, ir visuomet yra išjudinama lietuviš
kai, savai veiklai. Tai įrodė ir šių metų są
skrydis Nottinghame, kad nuoširdus kvieti
mas suskristi buvo daug nuoširdžiau išgirs
tas nei gal patys rengėjai tikėjosi.

Taigi, dešimtieji mūsų tremties metai te
beranda mus susiorganizavusius, susiklau- 

• siustus ir dideliems ateities darbams pasiry
žusius, tik reikia, kad mūsų spauda ir skir
ti bei rinkti mūsų vadovai muštų vieningo 
ir darnaus darbo ir kovos taktan.

ušros Vartuose, Lietuvos širdyje, Vilniuje.

raščio tik šventadieniais begalėjęs prieiti, 
gražiausiai vykdė seną išmintį: orą et labo
ra — melskis ir dirbk! Dėl to valstybė — 
jauna ir besikurianti — jį tautos pamatais, 
šulu vadino.

TREMTIES VARPAI

• Kauno Arkivyskupas Metropolitas Juo
zapas Skvireckas, rašydamas Bradforde su- 
skrendantiems lietuviams į Marijos šventę 
ganytojinį laišką, pažymėjo:

„Kai 1951 metais visi tremtyje esą Lietu
vos Vyskupai ir lietuvių tautos atstovai Ro
moje, šv. Kazimiero Kolegijos koplyčioje, 
paaukojo mūsų Tėvynę Lietuvą Nekalčiau
siai Panos Marijos širdžiai, didžiausias Mū
sų troškimas buvo, kad šis paaukojimas ne
liktų vien rašytas popieriaus gabalas, bet 
pasiektų kiekvieno lietuvio kataliko širdį ir 
būtų gyvu šaltiniu naujos jėgos bei stipry
bės šio gyvenimo vargingoje kelionėje“.

Šv. Tėvas Pijus XH, kuris taip karštai 
rūpinasi, kad pasaulyje įsiviešpatautų teisin
ga taika, skelbdamas šiuos Marijos Metus, 
specialioje enciklikoje pabrėžė liūdną šių 
laikų pasaulio buitį, ragindamas tikinčiuo
sius iki sužydėjimo atnaujinti krikščionišką 
gyvenimą: „Reikia šauktis augštesnės už 
žmogiškąją Jėgos, kuri dangiška šviesa ap
šviestų žmonių protus ir pasiektų pačias jų 
širdies gelmes“.

Dėl to spalio 31 d. suskambės tremties 
varpai, kviesdami mūsų brolius ir seseris 
pasekti lietuvio ūkininko pavyzdžiu ir at
vykti į lietuviškus atlaidus. Darbo ir veik
los atvangoje bus pakeltos mintys į dangų, 
bus dar kartą paaukota mūsų tremtis ir 
Lietuva Nekalč. Marijos širdžiai, kad mal
da pašvęstų mūsų darbus, kad tikėjimas dar 
stipriau sutvirtintų įsitikinimą, jog amžinais 
pasaulio dėsniais mūsų teisės į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą yra teisingos ir būti
nos pasiekti.

J. E. Ark. j. SKVIRECKO LAIŠKAS
Z a m s, 1954 m. spalio 10 d.

MIELI ANGLIJOS LIETUVIAI 
KATALIKAI,

Kai 1951 metais visi tremtyje esą Lietu
vos Vyskupai ir lietuvių tautos atstovai 
Romoje, šv. Kazimiero Kolegijos koply
čioje. paaukojo mūsų Tėvynę Lietuva Ne
kalčiausiai Panos Marijos Širdžiai, didžiau 
sis Mūsų troškimas buvo, kad šis paauko
jimas neliktų vien rašytas popieriaus ga
balas, bet pasiektų kiekvieno lietuvio ka
taliko širdį ir būtų gyvu šaltiniu naujos 
jėgos bei stiprybės šio gyvenimo vargingo
je kelionėje.

Kiekvienas lietuvis tad turi pajusti šven 
tą pareigą tą paaukojimą įgyvendinti sa
vyje, savo šeimoje, savo aplinkoje, kad 
Marijos meilė persunktų mūsų tiek priva
tų, tiek viešą gyvenimą it taip mes liktu
me tikrais Marijos sūnumis ir dukromis. 
„Štai tavo Motina" — tarė Kristus ant 
kryžiaus savo mokytiniui šv. Jonui. Tuomi 
Jis paaukojo visą žmoniją, kartu ir mus, 
savo Motinai Marijai. Šv. Tėvas Pijus 
XII, vykdydamas Kristaus pasiuntinybę 
1942 metais, matydamas baisiausias žmo
nijos kančias, kuriomis krikščioniškasis 
pasaulis buvo prislėgtas baisiojo karo 
metu, kaip kadaise šv. Tėvas Leonas XIII 
kad paaukojo visą žmoniją švč. Jėzaus. 
Širdžiai, lygiai taip pat paaukojo visą 
žmoniją ir katalikų Bažnyčią Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai.

III-SIS KARAS VYKSTA
Anglų feldmaršalas tardąs Montgomery, 

vyriausio sąjungininkų karo vado Europoje 
pavaduotojas, karts nuo karto pasako kal
bą. Jo kalbos yra rimtos, pagrįstos ir todėl 
vertos dėmesio.

Neseniai Londone jis skaitė paskaitą, ku
rios tema buvo tokia: „Vaizdas per langą 
1 III pasaulinį karą." Jis pasakė, kad kai- 
kurių nuomone III pasaulinis karas jau 
vyksta, kad jis vykstąs kitaip, skirtingai 
nuo kitų karų. Tas karas pavadintas šaltu 
karu, galėjo būti pavadintas ir šalta taika.

Montgomery nuomone, dabartinė padėtis 
tęsis ilgą laiką. Bet, mano galva, reikšmin
gas buvo jo teisingas klausimo pastatymas. 
Pirma, konstatavimas, kad pasaulis šiandien 
yra kare, nesvarbu kaip mes šj karą, III 
pasaulinį karą, pavadintume. Antra, jei toks 
karas vyksta, reikia siekti jį laimėti, išven
giant, jei tik galima, tikrojo karšiojo karo, 
nes tokiam karui prasidėjus panaudojimas 
atominių ir kitokių naujųjų ginklų bus ne
išvengiamas. Jei gi konstatuojama, kad ka
ras vyksta ir jam vykstant, savaime supran
tama, reikia siekti jį laimėti, yra reikalinga 
derinti ekonomines ir karines priemones 
šiam laimėjimui užtikrinti.

Dėja, iki šiol vakaruose kažkodėl daugu
moje yra neteisingai galvojama, o neteisin
gai galvojant daromos klaidingos išvados. 
Užuot atvirai prisipažinus, kad šiuo metu 
taikos nėra, o vyksta III pasaulinis karas, 
kurį reikia laimėti, kalbama, kad gyvena
ma taikoje, ir reikią tą taiką išsaugoti, ją 
išlaikyti. Kai komunistinis pasaulis gerai 
žino, kad karas vyksta, nors jis yra veda
mas ir kitomis priemonėmis, vakaruose, įsi
kalbėjus iliuziją, kad dabar turime taiką, 
užimama klaidingoji pozicija, panaudoja
ma klaidinga taktika, o to viso rezultate 
einama niio pralaimėjimo iki pralaimėjimo. 
Pralaimėjimais nebus galima taikos išsau
goti, o dar mažiau šaltąjį karą laimėti.

Vakarų išeitasis kelias mus baugina. Nuo 
1945 m. einama ratu ir vėl atsiduriama to
je pat vietoje. Pradžioje tikėta taikingu su
gyvenimu su sovietais ir vardan šito atiduo
ta jiems pusė Europos, o vėliau ir visa Ki
nija. Paskui susirūpinta sovietų plėtimąsi 
sulaikyti, kitaip sakant, pradėta vesti garsią 
sulaikymo „containment“ politiką. Vėliau 
lyg užsimota padėti pagrindus išlaisvinimo 
politikai, bet lyg ir išsigąsta, ir dabar turi
me taikingo sugyvenimo politiką, kitaip sa
kant, grįžome prie to, kas buvo 1945 me-

O tu, tolimas mūsų krašte, o tu, mano 
kaime, VI. Šlaito žodžiais betariant, 

miegok su sniego kailiniais, 
miegokit, gilūs šuliniai ir medįio svir

tys, 
miegoki, tolimas ir atpustytas mano 

kaime,
IKI PAVASARIO PIRMOS AU

DROS! 
J. Kuzmickis.

DBLS Halifaxo skyriaus nariui
a.a. Juozui Graževičiui 

mirus,
jo žmonai ir dukrelėms, skaudaus 
liūdesio valandoje reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Halifaxo skyriaus valdyba

tais, prie vilties, ar teisingiau pasakius 
prie iliuzijos, kad su sovietais galima gy
venti taikoje. Atsieit, reikia lik pasidaryti 
kiek stipresniems, pasiūlyti Malenkovui 50 
metų taikingo sugyvenimo paktą, kaip jau 
laikraščiai užsimena, ir taika garantuota.

Jau yra ženklų, kad „peaceful coexis- 
tance“ politikos kryptimi vis daugiau ima 
linkti ir Amerikos Jungtinės Valstybės. 
Prezidento Eisenhowerio kalbų pagrindinis 
motyvas pasidarė taikos išlaikymo klausi
mas. ' l “r

Bet tos taikos nėra. Karas vyksta, kito
kia forma vedamas, negu buvę karai, bet 
visdėlto karas. Jei yra karas, turi būti ka
rui vesti planas, reikia žinoti kas norima 
laimėti ir tų laimėjimų siekti. Kalbant apie 
taiką ir taikos išlaikymą, tik save klaidina
ma ir tuo pačiu pasitarnaujama priešui.

Komunistinė Maskva labai gerai žino, ką 
daro. Kiek tik dabar visokiausių delegaci
jų kviečiamasi į Rusiją, kiek rusų reprezen
tantų, sportininkų, šachmatininkų, artistų 
ir kt. siunčiama į vakarus. Girdime vaka
ruose kalbant, kad tik daugiau santykių ir 
kontaktų ir bus galima atidaryti akis rusų 
tautai ir sugyventi taikoje ilgus metus. So
vietinės ambasados Vašingtone nariai vis 
dažniau kviečiasi amerikiečius ir kitokius 
žurnalistus privačionjs viešnagėms ir Lt. ir 
t.t. šitokiuose reiškiniuose įžiūrima gerą ko
munistų norą, naują Maskvos „taikingą" 
politiką. Tarsi nenorima matyti, kad tai tė
ra nauja Maskvos taktika jų vedamajame 
kare prieš vakarus. Tai nėra Maskvos atsi
sakymas nuo savo imperialistinių tikslų, bet 
tik noras vesti karą prieš vakarus taip, kaip 
Maskva laiko sau naudinga. Tiesa, Mask
va gal nenori šiuo metu pasaulinio karšto 
karo, todėl gali prilaikyti ir raudonąją Ki
niją nuo vakarų provokavimo, nes Maskva 
bijosi, kad karštam karui prasidėjus, ji gali 
jj pralaimėti. Bet tai taktikos klausimas, 
nuo paties karo, vedamo kitomis priemonė
mis, Maskva neatsisako ir nėra duomenį), 
kad norėtų atsisakyti. Viena, ji žino, kad 
laikas veikia jos naudai, antra, ji toliau te
betęsia savo subversyvinę veiklą.

Užtenka tik tokio įrodymo, kaip pasku
tiniu metu dar nepasibaigę streikai Londo
ne. Ekonominio pagrindo tiems streikams 
nėra. Jie nėra oficialiai profesinių sąjungų 
paskelbti. Jų organizavimo taktika pasida
rė gana aiški, kaip pavyzdžiui nubalsavi- 
mas prisijungti prie streiko, kad jau darbi- 

.ninkai išsiskirstė manydami, jog toks pa
siūlymas buvęs atmestas ir pan. Nenuosta
bu, kad profesinių sąjungų vadai mato čia 
komunistų ranką tuos streikus sukeliant ir 
juos už tai kaltina. Geras taikingas sugyve
nimas!

Dabar raudonoje Kinijoje lankosi Indi
jos premjeras Nehru. Atrodo, kad jis ne
betenka turėtų iliuzijų dėl taikingo sugyve
nimo su komunistine Kinija. Nehru galvo
ja, kad taikingas sugyvenimas reiškia pa
tiems taikoje gyventi ir kitiems leisti gyven
ti. Bet komunistai žodį taiką ir taikingą su
gyvenimą supranta kitaip, jiems taikingas 
sugyvenimas yra karas „taikingomis“ prie
monėmis. Malajuose kiniečių yra virš pus
trečio miliono, t.y. virš pusės visų gyvento
jų, Siame kiniečių yra trys milionai, t.y. 15 
procentų visų gyventojų, Indokinijoje kinie
čių yra vienas milionas, Burmoje 300.000, 
britų Borneo virš dviejų šimtų tūkstančių, 
kas sudaro gyventojų daugumą, Filipinuose 

(Nukelta į psl. 4.)

Tuo būdu ir visa lietuvių tauta stovi 
Marijos prieglobstyje ir Jos širdis plaka 
kartu su mūsų širdimis. Ji žino visas mū
sų tautos nelaimes, vargus ir kančias, ma
to mūsų troškimus ir siekius, ir tikrai, 
kaip geriausia Motina, suteiks mums gau
siausių savo malonių. Tik mes patys turi
me uoliai atlikti tas sąlygas, kurias mums 
stato Dievo Motina, kad pasaulyje vėl 
įsigyventų taika, kad Kristaus Bažnyčiai 
vėl būtų suteikta laisvė, kad visi nusidė
jėliai grįžtų atgal prie Dievo ir apverktų 
savo kaltes, o visi tikintieji visu uolumu 
mylėtų nekaltumą, ugdytų savyje dory
bes ir kiekvienas savo valia eitų vis prie
kin krikščioniškojo tobulumo keliu!

Kad šis mūsų bendradarbiavimas būtų 
veiksmingas, jūs, Mielieji, susirinkę čia 
Bradforde pažymėti Marijai pašvęstus 
šiuos jubiliejinius Metus, kiekvienas at
skirai ir visi bendrai, laisvai, atnaujinda
mi pasiaukojimą Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai, stojate, po Marijos vėliava ir pa
vedate save Jos maloniausiai valdžiai. Tai 
džiugina mano, Jūsų Ganytojo, širdį ir 
aš siųsdamas Jums visiems savo Ganyto- 
jinį palaiminimą, meldžiu Jums Augščiau- 
siojo Viešpaties gausiausių malonių ir pa
laimos, o Nekalčiausioji Marijos Širdis te
viešpatauja Jumyse!

Palankiausias Jums Jėzuje Kristuje

Juozapas J. Skvireckas
Kauno Arkivyskupas Metropolitas

7 DIENOS
„TAI NE MIRUSIEJI KALBA“...

Rugsėjo mėnesyje Strasburge, Prancūzi
joje, kalbėdamas Baltijos Valstybių Santar
vės ir bendradarbiavimo 20 metų sukakties 
minėjime, p. E. Pezet, Prancūzijos Senato 
vice-pirmininkas ir Europos Tarybos na
rys, priminęs Baltijos valstybių diplomati
nių atstovų pasakytąsias tame minėjime kal
bas, pareiškė:

„Tai ne mirusieji mums kalbėjo šį vaka
rą Baltijos valstybių diplomatinių atstovų 
lūpomis. Tos valstybės nėra mirusios, bet 
kankinamos ir gyvos uždarytos kape:

„Savo kvalifikuotų patikėtinių, savo tikrų 
jų diplomatinių atstovų, vis tebeinančių sa
vo pareigas, lūpomis tos tautos priminė sa
ve mums, o per mus ir kitiems dar laisviems 
europiečiams.

Jie kalbėjo į mus su tikru autoritetu, 
nes jie tebeturi savo tautų pavedimą, kuris 
niekuomet nebuvo atšauktas. Jie turi teisę, 
kaip vakar taip ir šiandieną, atstovauti 
prieš pasaulį Lietuvą, Estiją ir Latviją".

L.G.K.

Vašingtonas. Amerikos Atominės Ener
gijos komisija praneša, kad Sovietų Rusi
joje buvo naujai išsprogdinta eilė atomi
nių bombų, kurių radioaktyvinės dulkės 
nukritusios Amerikoje.

Bonna. Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris išskrido į JAV pasitarimams 
su prezidentu Eisenhoweriu ir užsn. rei
kalų ministeriu Dullesu. Iš Vašingtono
amerikiečiai atsiuntė Adenaueriui specia
lų karinį lėktuvą, kuriuo kaneeleris išskri
do, Viešnagės programoje numatyta Ade- 
nauerį apdovanoti Coiumbijos universite
to honoris causa žyminiu.

* * *
Roma. Liūtys ir viesulas Salemo pro

vincijoje, Italijoje, sugriovė daug namų. 
Per šimtas žmonių žuvo ir keli šimtai su
žeisti. Audra užtiko miegančius šios ir kai 

’••-'yninių provincijų gyventojus. Tarp Sa
lerno ir Amalfi vietovių dalis geležinkelio 
nusmuko jūron. Per 500 gyventojų neteko 
pastogės. Italų premjeras Scelba įsakė ka
riuomenei nukentėjusiems gyventojams 
telkti pagalbą.

* * *
Vašingtonas. Pirmą kartą Amerikos is

torijoje buvo per televiziją transliuoja
mas ministerių kabinėto posėdis, kurio 
metu Dulles pranešė JAV prezidentui ir 
vyriausybei apie Paryžiaus konferencijos 
nutarimus. Milionai amerikiečių galėjo 
matyti vyriausybės posėdį. Dulles pareiš
kė, kad pirmoje eilėje Vakarai turį sustip
rėti ir tinkamai susijungti, o tik tada 
svarstyti ar verta kalbėtis Europos klausi
mu su Sovietų Sąjunga, šiuo metu jis pa
neigęs betkokius siūlymus Europos reika
lais kalbėtis su Kremliaus valdovais.

* * *
Hamburgas. Vengrų technikas Imre 

Komorčky, 28 metų amžiaus, pasislėpė 
skrynioje, kurioje buvo tekinimo mašina, 
skirta persiųsti į Australiją, per Hambur
gą. Toje skrynioje jis išbuvo 14 dienų, 
nors duonos ir vandens turėjęs tik 6 die
noms. Čekoslovakijoje vienoje stotyje ši 
skrynia išgulėjo stotyje 7 dienas. Paga
liau po 14 dienų skrynia pasiekė Hambur
gą, o bėglys — laisvę. Komorčky paguldy
tas ligoninėje, nes jis per dvi savaites ne
teko 10 klg. svorio ir labai nusilpo.

* * *
Londonas. Londono ir kitų uostų dar

bininkų streikas tebesitęsia. Tik nedidelis 
darbininkų skaičius šiomis dienomis ryžo
si grįžti prie darbo. Antradienio ryte į 
Londono uostą grįžo 1.250 darbininkų. Jų 
dėka buvo iškrauti keturi laivai su apelsi
nais ir bananais.

♦ * *
Londonas. Karalienė — motina išvyko 

viešnagėn į JAV. Iš New Yorko karalienė 
vyks į Kanadą, o iš ten lapkričio 23 d. grį
šianti j D. Britaniją.

♦ ♦ «
Viena. Komunistinės Vengrijos ministe- 

ris pirmininkas atšriai puolė savo pirmta- 
kūną buv. premjerą Rokosį, kaltindamas 
jį sabotažu krašto ūkinėje gamyboje. Spė
jama, kad Rakosi bus didžioji Vengrijos 
„valymo“ auka, nors jis ir 'šiuo metu dar 
buvo vengrų kompartijos gener. sekreto
rius.

* ♦ *
Londonas. Metalo ir laivų statybos prof, 

sąjungų vadovai reikalauja metalurgijos 
pramonėje dirbantiems darbininkams pa
didinti atlyginimą 15 šil. savaitėje.

* ♦ *
Nairobi. Mau Mau teroristai užpuolė 

brito Gray Leakey ūkį. Nužudę ūkininko 
žmoną ir virėją, išsivedė ūkininką Leakey 
į laukus ir užkasė jį gyvą, Apie šį baisų 
nusiklatimą pranešė oficialus valdžios at
stovas.
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K. BARĖNAS

LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
KALBA MENKĖJA, O KALBININKAI 

NESUTARIA DAR DEL RAŠYBOS

Mūsų laikraščių kalba kas metai menkė
ja, ir skaitytojas pamažu nebetenka sau 
nuolatinio gimtosios kalbos mokytojo. Net 
kai kurios knygos taip pat jau paleidžia
mos j žmones labai bloga kalba parašytos. 
Žinoma, laikraštis negali iŠ visų savo ben
dradarbių reikalauti gerai mokėti taisyk
lingai ir stilingai rašyti. Ne visi nė knygų 
autoriai pajėgia taip savo mintis dėstyti, 
kaip reikalauja gimtosios kalbos dėsniai, o 
parašytą knygą dažnai skuba nešti spaustu- 
vėn tokią, kokia parašyta, nebesistengdami 
palyginti ir padailinti. Redaktoriai ir leidė
jai dažnai taip pat ne iš tų savo titulų valgo 
duoną, todėl ir nepasirūpina, kad spausdi
namieji raštai būtų išdailinti, išgražinti, iš
lyginti, kad jie skaitytoją pasiektų ir dai
lūs ir lietuviški, su visais ženkliukais vieto
je ir kad visi sakiniai plauktų taip, lyg svies
tu patepti.

Bet tie, kurie didžiausią atsakomybę tu
rėtų jausti už laikraščio ar knygos kalbą, 
dažnai turi ir kuo šiek tiek pasiteisintu Gir
di, neturime> kur to lietuviškumo patys pa
simokyti, nes svetima aplinka visus mus su
sina ir išgarina iš mūsų, ką atsinešėme iš
mokę, o nėra kuo papildyti tos apsvetimė- 
jusios tuštumos.

Iš tiesų kaip ir nėra iš kur mokytis. Tu
rime ..Lietuvių kalbos vadovą“. Jo rašyba 
naudojasi kai kurie laikraščiai, bet ne visi. 
Jo nurodymų laikomasi kai kuriose knygo
se, bet taaip pat ne visose. Ar tos „Lietuvių 
kalbos vadovo“ rašybos visi turėtume lai
kytis (kitų šaltinių mokytis daugiau nėra, 
tik Vadovas, laikraščiai ir knygos)? Pasi
rodo, kad ne. Pasirodo, esama dar truputį 
net liūdniau: patys didieji mūsų kalbinin
kai dar nesutaria dėl rašybos, ir dėl to yra 
kliūčių atgaivinti ,,Gimtosios Kalbos“ žur
nalui, iš kurio praktiškai galėtume mokytis, 
kaip namie mokėmės, o taip pat išleisti ki
tam kalbos vadovui, greičiausia, skirtam 
praktiniam kalbos reikalui ir papildančiam 
šitą jau išleistąjį.

Rugsėjo 18 d. Clevelande, Amerikoje, bu 
vo susirinkę žymieji mūsų kalbininkai pa
sitarti dėl rašybos aktualijų, jos naujovių 
ir suskydimo.

Dėl to pasitarimo „Naujienų“ kalbos da
lykams skintajame kampelyje šitaip rašo
ma (1954 m. rugsėjo 25 d., straipsnis „Pa
sitarimas dėl rašybos"):

„Pr. Skardžius pranešė, jog J. Kapočius 
sutiktų leisti bendrinės kalbos reikalui ski
riamą žurnalą „Gimtąją Kalbą“, kuri ėjo 
nepriklausomoje Lietuvoje ; tik čia, šalia 
kalbinės medžiagos, esą leidėjo siūloma dė
ti ir LE (Lietuvių Enciklopedijos) propa
gandinių raštų bei skelbimų. Taip pat LE 
leidėjas sutinkąs išleisti tam tikrą didesnį, 
įvairias kalbines sritis apimantį, lietuvių 
kalbos vadovą.

„Kadangi visam tam praktiškai lyg ir 
sąlyga yra kalbininkų sutarimas dėl vieno
dos rašybos, visas pasitarimas praėjo dis
kutuojant rašybos klausimą; bet. deja ne
pavyko prieiti vienos nuomonės.

„Pr. Skardžius siūlė imti pagrindu rašy
bą „Lietuvių kalbos vadovo“ (1950 m.), re
daguoto Pr. Skardžiaus, St. Barzduko ir J. 
M. Laurinaičio. Bet jis sutiko, kad ten, — 
matyt, atsimenant šios knygos kritiką, — 
kai kas būtų pakeista. Pvz. jis sutinkąs, kad 
būtų rašoma su jotu Marijona, marijonas, 
Valerijonas, zakristijonas, gal ir milijonas 
ir kt. Bet šiaip reikėtų laikytis tos knygos 
rašybos, nes ji remiantis daugelio Lietuvos 

rašybos reformos komisijų nutarimais, tai
gi jau esąs žingsnis į priekį.

„A. Salys ir P. Jonikas įrodinėjo, kad ir 
už krašto ribų reikia laikytis laisvojoje 
Lietuvoje vartotosios jablonskinės rašybos 
(kuria buvo leidžiami laikraščiai ir mokyk
lų vadovėliai) ir mažai tautos daliai išeivi
joje nedera skirtis ir reformuoti vienai ra
šybą, ypač kad net ir dabar Lietuvoje teb
esanti nepakeista rašyba. Nors teoriškai 
kalbininkui ir atrodytų, kad kai kurie „Lie
tuvių kalbos vadovo“ dalykai ( kaip pjau
ti, bjaurus su jotu) yra priimtinesnį negu 
anoj tradicinėj, bet vis dėlto rašyboj lemia 
praktiniai motyvai. Jeigu ir būtų kalbinin
kų sutarta reformuoti rašybą, tai, esą, ko
kiu titulu ir sankcijom ją galima būtų įgy
vendinti, kas ją prigydytų kad ir vienoje 
išeivijoje.

„A. Salys taip pat įsakmiai pažymėjo, 
kad ir nepriklausomojoje Lietuvoje refor
mų komisijoms nepavykę įgyvendinti rašy
bos reformos.

„P. Būtėnas pareiškė, jog jis nesijaučiąs 
autoritetingai galįs kalbėti sprendžiant da
bartinę rašybos problemą, bet pasisakė 
ėmęs vartoti nuo II LE tomo, net jau nuo 
I tomo pabaigos (po kalbos taisytojo J. 
Kulboko), vadovinę rašybą. Tai daręs, kaip 
jis aiškinosi, dėl to, kad „Lietuvių kalbos 
vadove" radęs daugiau konkrečių rašybos 
klausimų atsakytų.

„J. Puzinas pageidavo, kad svarbiausieji 
mūsų kalbininkai susitartų, tada, esą, ir 
visuomenė tą susitarimą priimsianti.

„Abu pastarieji kalbėtojai reiškė susirū
pinimą, kas bus, jei nebus prieita susitari
mo. A. Salys čia pažymėjo, jog dėl šios kri
zės turi kaltę prisiimti „Lietuvių kalbos 
vadovo“ autoriai, nes jie padarė neafcargų 
žingsnį, nors dar prieš to vadovo pasiro
dymą kiti kalbininkai (P. Jonikas) Europo
je įspėję dėl siūlomosios rašybos reformos 
pasėkų. Be to, A. Salys kritikavo eilę atski
rų „Lietuvių'kalbos vadovo“ siūlomų ra- 
šybinių bei morfologinių lyčių (kaip primas 
„primusas“, dinamas ir kt.).

„Pr. Skardžius iš viso to padarė išvadą, 
jog nesą pagrindo vienai rašybinei nuomo
nei. Taip šis pasitarimas rašybos vienybės 
ir nepasisekė.“

Taip mes ir neturime iš kur mokytis.

GAL NE TUO KELIU BUVO EITA?
Spaudos atgavimo sukakties metų proga 

kan. M. Vaitkus „Aidų“ Nr. 7 davė gabalą 
atsiminimų (.Atsiminimai iš knygnešių ga
dynės“), kur jis, be kita ko, iškelia labai 
retai tejudinamą klausimą, ar anuomet tuo 
keliu buvo eita, ar nereikėjo prisiimti ru
sų raidžių lietuviškoms knygoms ir visą ko 
vą nukreipti kita linkme, ir štai kokios yra 
jo ir jo kai kurių bendralaikių pažiūros į 
tą kitą kelią:

„Ar daugeliui lietuvių anuomet ateidavo 
abejonių, begu yra taip jau tikslu be niekur 
nieko atmesti rusų graždanką ir ilgam pa
silikti beveik be knygų, tuo būdu žymiai 
stabdant savo kultūros vystymą? Vėliau to
kių abejojimų lietuvių tarpe kildavo. Jie 
galvodavo šitaip:

„Broliai latviai pasiėmė vokiškąjį gotiš
kąjį šriftą — ir nieko jiems tautiniu atžvil
giu nepakenkė, nors jiems pavojus buvo 
didesnis, negu mums rusų atžvilgiu, kadan
gi latvių ir tikyba ta pati, ir vokiečių kul
tūra daug impozantiškesnė, ir sugyvenimas 
per ilgus amžius susidaręs įprastinis — 
tad gana sklandus. Ir žiūrėkit — kiek lat
viai per tuos 40 metų padarė kultūros sri
ty! O mes pabijojome prisiimti rusų raidy-

(Nukelta Į psl. 4.)

EUROPOS LIETUVIS

60 METŲ SUKAKTUVININKAS

Sukaktuvininkas kun. K.A. Matulaitis, MIC.

Londono lietuviai, ypač senoji lietuvių 
kolonija, gerai pažįsta savo buvusį klebo
ną, kun. KA. Matulaitį, MIC, neseniai iš
vykusį į JAV Arkivyskupo Jurgio Matu
levičiaus beatifikacijos bylos reikalais, šis 
garbingas kunigas šio mėnesio 19 d. at
šventė savo kūribingo amžiaus 60 metų 
sukaktį.

Kun. K.A. Matulaitis gimė 1894 m., spa
lio 19 d., Bitikuose. Pirmojo Pasaulinio 
karo metu, 1916 m. mokytojavo Disnoie, 
tremtinių mokykloje, kur bedirbdamas su
sirgo džiova ir buvo pašalintas iš Petra
pilio Akademijos^ Gydėsi Jaltoje. 1917 m. 
grįžo į Petrapilį ir vysk. J. Ciepliko buvo 
įšvęstas kunigu. Vienerius metus jaunasis 
kunigas sakydavo lietuviškus pamokslus 
Disnoje. Grįžęs Lietuvon trumpą laiką bu 
vo Igliaukos vikaru, o 1920 m. naujoku 
Marijonų Vienuojyne, Marijampolėje. 
1920-1923 metais studijuoja Friburge, o 
1924 m. patenka Chicagon ir čia redaguo
ja „Draugą" Kun. Matulaitis 11 kartų 
yra perplaukęs Atlantą, 16 karti! Angli
jos kanalą ir net trimis laikotarpiais kle
bonavo Londono Lietuvių parapijoje.

Spaudoje pradėjo bendradarbiauti jau 
1912 m. „Ateityje“. Pirmasis jo ilgesnis 
kūrinėlis — „Pabaigtuvės“ buvo atspaus
dintas .Ateityje" Biriko slapyvardžiu. 
Kun. Matulaitis ir „Draugo“ vyr. redak
toriaus pareigas ėjęs net trimis atvejais. 
Be to, redagavo „Laivą“, „šaltinį“, nuolat 
bendradarbiaudamas katalikiškoje perio
dikoje. Yra išleidęs 3 asketines knygas: 
Kristaus Patarimų Keliais, Sielos Keliai 
Tobulybėn, Dorybės, šv. Mišios Rytų Apei 
gomis, tain pat keletą novenų. Šventųjų 
Gyvenimus. Iš monografinių darbu, pažy
mėtini: „Londono Lietuviai“ ir Londono 
Lietuvių Bažnyčios „Auksinis Jubiliejus“. 
Turi parašęs naują maldaknygę, Mystika 
ir taip pat rankraščiuose turįs iššifruotą 
Hititų 9 eilių ieroglifinį raštą, kurių vie
na kita ištraukėlė buvo atspausdinta ir 
„E. Lietuvyje".

Šiuo metu kun. K.A. Matulaitis, MIC 
einąs Vice Postuliatoriaus pareigas arkiv. 
Jurgio Mafulevičiaus beataifikacijos bylo
je.

Šio krašto lietuviai garbingajam kuni
gui, jo 60 metų amžiaus sukakties proga, 
siunčia geriausius sveikinimus, linkėdami 
sveikatos ir sėkmingai užbaigti didįjį dar
bą, kuriam sukaktuvininkas visa siela yra 
pasišventęs.

V. Pabališkis
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Sekmadienį — spalio 31 d. yra KRIS
TAUS KARALIAUS šventė, kuri visame 
katalikiškame pasaulyje iškilmingai šven
čiama, pareikšti pasaulio Išganytojui sa
vo atsidavimą, pagarbą ir meilę, bei atsi
prašyti už savo ir kitų žmonių padarytus 
Jam įžeidimus.

Šv. Kazimiero Lietuvių bažnyčioje iškil
mingos Šv. Mišios Kristaus Karaliaus gar
bei bus laikomos 11 vai. Tuoj po jų prie 
įstatyto Švenč. Sakramento iškilmingas 
visų pasiaukojimo aktas Kristui Karaliui. 
Dalyvaują pamaldose ir pasiaukojime įgy
ja visuotinus atlaidus.

Pirmadienį — lapkričio 1 d. Visų šven
tų šventė, kurioje, šventajam Tėvui suti
kus, pirmą kartą visame pasaulyje bus 
drauge švenčiama MARIJOS KARALIE
NĖS šventė. Nors Anglijoje ta šventė yra 
darbo diena, bet tikintiesiems yra priva
loma išklausyti Šv. Mišias. Lietuvių baž
nyčioje pirmosios šv. Mišios 7 vai. rytą. 
Vakare 8 vai. Šv. Mišios Visų šventųjų ir 
Marijos Karalienės garbei. Vakare po Mi
šių iškilmingas pasiaukojimas Nekalčiau
siajai Marijos širdžiai. Dalyvaują vakari
nėse Mišiose ir pasiaukojime įgys Marijos 
Metų atlaidus.

Švenčiant mūsų dangiškųjų Valdovų 
šventes, pasistenkime visi prieiti prie šv. 
Sakramentų ir tuo viešai pareikšti aiškų 
prisirišimą ir meilę Kristui Karaliui ir 
Marijai Karalienei. Kas prie Šv. Komuni
jos eis per vakarines Šv. Mišias, tas turi 
nuo 5 vai. vakaro susilaikyti nuo valgio.

Lapkričio 2 d. yra Vėlinių diena. Baž
nyčia ypatingai norėdama, kad mes visi 
nuoširdžiai ir daug pasimelstume už mi
rusius, teikia visuotinius atlaidus toties — 
quoties, kiekvienas riek kartų gali laimėti 
už mirusius, kiek kartų aplankys bet ku
rią bažnyčią ir sukalbės 6 poterius Šven
tojo Tėvo intencija, orieš tai atlikus išpa
žintį. Bažnyčia tuos Visuotinų Atlaidų dan 
giškuosius turtus taip lengvom sąlygom 
atidaro Visų Šventų šventėje 12 vai. die
nos metu ir juos galima laimėti iki Vėli
nių dienos 24 vai. Todėl realiai pagelbėki
me mūsų įnirusiems tautiečiams!* « * * «

SILVERTOWNo bažnyčioje Kristaus Ka 
raliaus šventės vigilijoje spalių 30 d. šeš
tadienį 2.30 vai. po pietų, kun. P. Dauk
nys MIC laikys konferenciją ir klausys iš
pažinčių. Vietos lietuviai yra prašomi gau
siai dalyvauti.

LIETUVOS
šiemet sueina 425 metai nuo pirmosios 

Lietuvos Statuto laidos paskelbimo. Lietu
vos statutas buvo sudarytas iš didžiųjų 
kunigaikščių duotų privilegijų ano meto 
bajorams, Bažnyčiai, miestams ir svetim
šaliams. Jam turėjo įtakos vad. Kazimie
ro Teisynas, kuris teapėmė baudžiamosios 
teisės sritį. Lietuvos Statute užtinkama 
nemaža romėnų teisės įtaka. Lietuvos Sta 
tūtas anuo metu turėjo nepaprastą reikš
mę Lietuvai ir jos valdytiems kraštams. 
Jis pakeitė vadinamąją papročių teisę, ku 
rią galėjo didžiojo kunigaikščio pareigū
nai savaip aiškinti. Ano meto teisė Statu
te (glaudinta tam tikra tvarka ir suskirs
tyta skyriais.

Lietuvos Statutas ypač didelę įtaką tu
rėjo lietuvių valdytuose kraštuose. Ten 
lietuviai atnešė tvarką, teisę ir teisingu
mą. Stautas buvo išleistas gudų kalba ir 
išverstas j lenkų ir lotynų kalbas. Tai 
yra ano meto lietuvių tolerancijos pavyz
dys. Lietuvos Statutas 16 a. neturėjo sau 
lygaus teisyno visoje Europoje. Todėl jo 
įtaka siekė žymiai toliau negu Lietuvos 
sienos.

Istorinė Lietuva savo valdytuose kraš
tuose įvedė ne tik teisinę tvarką, bet drau-

STATUTAS
ge skleidė Vakarų civilizaciją ir kultūrą. 
Visai nenuostabu, kad gudai ir ukrainie
čiai Lietuvos Statutą ir lietuvių atneštą 
kultūrą pradėjo laikyti savais. Lietuvos 
Statutas Gudijoje ir Ukrainoje veikė per 
3 šimtmečius. įžvalgesnieji gudai ir ukrai
niečiai Lietuvos valdymo tarpsnį vadina 
auksiniu amžium. Šiandieniniai gudai ne
retais atvejais Lietuvos valdovus ir Lie
tuvos Istoriją laiko savais. Visa tai rodo 
lietuvius turėjus nepaprastą pakantrumą 
valdomiesiems. Tačiau dalį tų kraštų, ku
riuos anksčiau valdė lietuviai, šiuo metu 
yra okupavę rusai. Bet koks milžiniškas 
skirtumas tarp šių dviejų valdymo siste
mų! Jei ukrainiečiai ir gudai lietuvių 
valdymo laikotarpį vadina auksiniu amžių 
mi, tai bolševikinė okupacija įeis į jų, 
kaip ir kitų okupuotųjų tautų istorijas, 
kaip vienas iš jodžiausiųjų periodų.

Rusai nesugebėjo pasimokyti iš istori
nės Lietuvos. Jie šiandien žudo svetimas 
tautas, jas naikina ir persekioja. Jie su
kūrė tokią santvarką, kuri remiasi ne tei
se pagrįstu tautų bendravimu, bet prie
varta ir pavergimu. Visai kitoks gyveni
mas buvo įvedus Lietuvos Statutą, kuris 
šiandien su pagarba visur minimas.

„Elta"

J. KUZMICKE
LIUCIJA KALBA APIE FATIMOS MADONĄ

„Ji buvo šviesa, šviesa, šviesa! Era 
luz, luz, luz!“ —

Irma Marija Lucija de Jesus

Kai grįžau iš Fatimos ir pasakojau sa
vo įspūdžius žmonėms, prie manęs priėjo 
malonus bičiulis ir man pasakė:

— Reiktų daugiau žinių apie Fatimą, 
Tiesa, įdomi pati kelionė: Ispanijos gam
ta, Portugalijos kauburiai, akmenų krū
vos ir apskurdę ąžuolai... Tačiau dar įdo
mesni tie įvykiai, kurie taip pakeitė ano 
krašto veidą.

Tikrai; nepaprastai įdomu sužinoti net 
smulkmenas apie Fatimos Madoną ir ma
žuosius regėtojus, kurių viena — sesuo 
Irma Marija Liucija de Jesus — tebėra 
gyva ir prie progos papasakoja daugiau 
smulkmenų apie dangišką Karalienę.,

Deja, ne kiekvienas gali ją aplanky'ti ir 
jos pasakojimų pasiklausyti. Kai asump- 
tionistas kun. Joseph A. Pelletier rinko 
medžiagą knygai apie Fatimą. jis ištisą 
savaitą gyveno Leirios vyskupo Jose Alves 
Correia da Silva rūmuose, tačiau sesers 
Liucijos negalėjo aplankyti: „Coimbria 
Arkivyskupas, kuris yra sesers Liucijos 
bažnytinis viršininkas nuo 1948 m„ kada 
ji įstojo į Coimbra karmelitų vienuolyną, 
nesuteikė trokšto leidimo. Pagerbiant Ar
kivyskupą, reikia pripažinti, kad jo nusi
statymas teisuš: sesuo Liucija pasirinko 
uždarą Karmelitų vienuoliją, kad pabėgtų 
nuo lankytojų; Jo Ekselencija neprileido 
kitų rašytojų ir jautėsi negalįs duoti lei
dimo vienam, kai jo nedavė nė kitiems“ 
(„The Sun Danced at Fatima").

O visdėlto amerikietis skulptorius do
minikonas kun. Thomas McGlynn 1947 
metais net kelis kartus aplankė sės. Liu
ciją, kai pasišovė padaryti tikslią Fatimos 
Madonos skulptūrą. Savo įspūdžius apra

šė įspūdingoje „Vision of Fatima" knygo
je. iš kurios sužinome įvairių labai įdomių 
smulkmenų.

Tegu tad Thomas McGlynn pasakoja —

IRMA DORES — MARIJA LIUCIJA
Nuo dabar Liuciją vadinsiu „Irma Do

res“ Tuo vardu ji žinoma savo bendruo
menėje. Irma (kaip vėliau sužinojau) ppr 
tugališkai reiškia seserį. Dores išvesta iš 
ios pirmykščio slapyvardžio Marija das 
lores pravardės, kurią jai davė vyskupas, 

kai ji dar maža buvo įkurdinta prieglau
doje..;

Kunigas Gardinęs pirmas perdavė Liu
cijos seserų Marijos ir Teresės sveikini
mus. Irma Dores jam padėkojo ir paklau
sė apie savo seseris. Dabar buvo mano eilė 
kalbėti.

Pradėjau pasakydamas, kad sekančią 
dieną sukanka šimtas metų, kaip Jungti
nės Valstybės paaukotos Nekaltai Prasi
dėjusiai ir prašydamas pasimelsti už mano 
tėvynę. Kaio ir vėliau panašiais atvejais, 
ji nuolankiai palenkė galvą, tarsi būtų 
susirūpinusi, ir maloniai pasakė: „Taip“.

Jos išraiškos nebuvo lengva nustatyti. 
Akys buvo labai atidžios ir visą laiką 
įsmeigtos i žmogų, kuris kalbėjo. Jos lai
kysenoje buvo jausti pasyvumo ir akty
vumo žymių. Nuolankiai jdomaudūmasi 
kokio nors klausimo visuma, atidžiai ste
bėjo klausiančiojo asmenį ir žodžius. Min 
ties aktyvumas ir jėga atsispindėjo jos 
judriose, ekspresiškose lūpose ir plačiame 
smakre. Sėdėjo laisvai, truputį pasvirusi 
į priekį. Rankos paprastai buvo sudėtos 
skraistėje, tačiau kartkartėmis ištiesdavo 
pirštus, spausdama delnus i kelius natū
raliu atvangos mostu po įtempto apklau
sinėjimo. Jos balsas — plonas ir augštas 

— leidosi monotoniškomis kadencijomis, 
ką aš pastebėjau pas daugį portugalų, prie 
šingai kitų lotynų žmonių "įvairuojančiai 
toninei artikuliacijai. Prajuokinta, juok
davosi trumpai ir spontaniškai, pritarda
ma puikiu humoro jausmu ir būdingu il
galaikiu santūrumu.

Mano apsilankymo tikslas buvo trum
pai pasakytas. Būdamas skulptorius, bu
vau paprašytas padaryti Fatimos Mado
nos statulą ir norėjau, kad ji būtų tiksli. 
Norėčiau, kad ji papasakotų regėjimą. 
Kad būtų lengviau jai pasakoti, atgabe
nau mažą modelį jos kritikai.

Irma Dores matė statulą kambaryje. Ji 
neparodė jokios reakcijos. Maniau, kad 
tai priklausė nuo jos atidaus klausymo ir 
nebuvo nepritarimo ženklas.

NAO DA POSICAO
Laikiau savo kūrinį pačiam patogiau

siam augštume jai studijuoti. Sekė nepa
prastai ilga akimirka, kada visi laukėme 
jos reakcijos.. Jos kaktoje (o taipgi ir ma
no sieloje) pasirodė raukšlės.

— Nao da posicao — pasakė; tai buvo 
pirmasis portugališkas sakinys, kurį išmo
kau ir kurio niekuomet nepamiršiu: — 
Pozicija nėra tiksli. Dešinioji ranka turi 
būti pakelta, o karioji nuleista žemiau, — 
tęsė.

Ji šypsojosi atsiprašydama, negalėda
ma atspėti, kad aš domėjausi simbolizmu. 
Niekas negalėjo atstoti jai tikrovės, ir ji 
dar kartą pakartojo pirmąją pastabą:

— Nao da posicao.
— Statulos rūbai yra perdaug lygūs, — 

pasakė, kai mes visi vėl susisėdom ir sta
tula ilsėjosi ant nedidelio marmuru išklo
to stalelio.

Jausmas, kad kabėjau su ta, kuri matė 
ir kalbėjosi su Marija, susipynęs su nusi

ir ilgas šydas ar apsiaustas; tunika buvo 
be apikaklės ir rankogalių; apie liemenį 
nebuvo nei juostos nei diržo, nors palaidi- 

■nė apie liemneį buvo įtraukta. Kai paklau 
siau Irma Dores, kokio platumo buvo pa
laidinės rankovės, ji lengvai sutraukė ma
no apsiausto rankovę ir pasakė, kad jos 
atrodė tokio platumo.

Norėdamas užpildyti tuštumą gaubtuvo 
viduryje prie kaklo, buvau parodęs Mari
jos plaukus. Tačiau to nepagrindė atpa
sakojimas, nors niekas ir neprieštaravo. 
Šito plano buvo du tikslai: pagal jį. vei
das atrodė kur kas jaunesnis ir, kaip man 
atrodė, našalino ginčytinus šešėlius. Pa
klausiau, ką apie ta galvoja Irma Dores.

— Aš niekuomet nemačiau plaukų, — 
trumpai išsprendė.

Statula jai priminė birželio apsireiški
mą.

— Ji apsireiškė kaip Nekalčiausioj! šir
dis tiktai birželį, — pasakė; paskui, išė
musi rožančių iš abito kišenės, užnėrė jį 
ant dešinės rankos delno ir, sudėjusi ran
kas tarsi maldai, tęsė: — Birželio mėnesį 
Ji pirmiausia apsireiškė kaip ir kitų apsi
reiškimų metu, paskui išskleidė savo ran
kas.

Irma Dores parodė: jos dešinioji ranka 
buvo ištiesta, iki alkūnės nutolusi nuo lie
mens ir truputį pakelta virš horizonto, 
švelniai įgaubtas delnas atverstas žemyn. 
Jos kairioji ranka buvo apversta įcent- 
riui, nelabai nutolusi nuo kūno, pirštai 
truputį žemiau juosmens. Rūpestingai nu
stačiusi šitokią poziciją (kurią prašiau va
landėlę palaikyti, kad galėčiau išstudijuo
ti), Irma Dores pridėjo dešinės rankos 
delną dviejų inčų atstu prie kairios krū
tinės pusės, kad pavaizduotų poziciją, 
kaip atrodė Nekalčiausioj! širdis apipin
ta erškėčiais. Aš išreiškiau nuostabą, kad 
širdis pasirodė toliau nuo kūno, tačiau ji 
užtikrino,kad taip iš tikrųjų buvo. Man 
atrodė, kad skulptūrai tai nelabai patogu, 
bet ypatingai manęs neišblaškė. Aš buvau 
perdaug susidomėjęs jos atpasakojimo vi
suma.

vylimu, kad nepatvirtino mano kūrinio, 
sukėlė susidomėjimą tolimesne kritika.

Vėl atsiprašiau:
— Iš oaskelbtų aprašymų žinau, kad 

apsireiškimas buvo nepaprastas. Tačiau 
skulptūroje neįmanoma išreikšti šviesos 
kitaip, kaip atspindint lygiame paviršiu
je. Štai dėl ko padariau tokius lygius rū
bus.

— Tačiau šviesa buvo banguota ir su
darė rūbų su klostėmis vaizdą, — pasa
kė. — Ji buvo šviesos apsupta ir buvo 
šviesos viduryje, — tęsė, patvirtindama 
mano ankstybesnę pastabą apie žėrėjimą 
tikrumą, ir pridūrė:

— Jos kojos buvo ant azinheira.
Tai buvo staigmena. Ar ten nebuvo de

besies? Ir apskaičiavimas, ir vaizduotė 
leido spėlioti, kad buvo. Debesies supro
jektavimo problema buvo ypatingai keb
li, darant statulos modelį: kokiu būdu pa
daryti tai, kas primintų garus ir visdėlto 
būtų įjungtas į visą kompoziciją. Aš ma
niau, kad pagaliau tą problemą išspren
džiau mažu kaip kilimas debesiu, kuris 
išniro tarp figūros kojų. Ar Irma Dores 
dabar tvirtino, kad ten nebuvo debesies?

— Žmonės kalbėjo apie debesį, bet aš 
ji nemačiau. Marijos kojos lengvai lietė 
šakų viršūnes.

MARIJOS RŪBAI
Toliau buvo pastebėta pralaida.
— Ji visuomet turėjo žvaigždę ant pa

laidinės.
Man atrodė, kad tai buvo įprasto įsivaiz 

davimo klaida. Bet tai bus galima lengvai 
pataisyti. Tuo metu ji paminėjo kitą 
smulkmeną, apie kurią niekuomet nebu
vau girdėjęs:

— Ji visuomet turėjo raikštelį su ma
ži: šviesos rutulėliu, — pasakė, pavaizduo
dama įsivaizduojamą raikštį, kabantį apie 
kaklą ir siekiantį beveik liemenį.

Daugiau informaciniu smulkmėm! apie 
Fatimos Marijos rūbus buvo Irma Dores 
atsakuose i visą eilę klausimi;: buvo ma
tyti tik dveji rūbai — paprasta palaidinė
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PRAŠOMA ADRESŲ
DBLS Centro Valdyba, norėdama pa

ruošti adresų sąrašą informacinei medžia
gai anglų kalba siuntinėti, prašo visus 
Skyrius ir atskirus asmenis, kurie bendra
darbiauja su įtakingesniais anglais, pri
siųsti jų adresus C. Valdybai. Siunčiant 
adresą, prašoma trumpai pažymėti as
mens užimamą vietą visuomeninėse or
ganizacijose. * * * * *

56 AKRAI ŽEMĖS
• Skaitytojams, nepripratusiems prie ang

liškų žemės matų, mūsų agronomai pa
aiškina, kad numatomas pirkti ūkis tui i 
22 ir pusę ha, arba 40 margų žemės.

*****
MUSŲ SERGANTIEJI

Mūsų tautietei O. Veličkienei, kuri nė 
vieno lietuvio nelankoma išgulėjo psichi
atrinėje ligoninėje tris metus, pastaruoju 
metu, Sąjungai dėl jos susirūpinus, buvo 
padaryta galvos operacija. Ligonės svei
kata gerėja. *****

LIETUVIAI ALBERT HALL SCENOJE
Londono Lietuvių Tautinių šokit; gru

pė spalio 23 d., šeštadieni, dalyvavo tarp- 
tautiname šokių festivalyje Albert Hall sa
lėje. Mūsų šokėjai pašoko 3 šokius: Mik'- 
tą. Rugelius ir Malūną. Ypatingai gražiai 
šokėjai pasirodė su „Malūnu“. Tūkstan
čiai žiūrovų šokio metu kelis kartus lietu
viams triukšmingai plojo.

Lietuvių grupėje šoko: D. Bulaitytė. G. 
Bulaitytė. J. Siniušytė, J. Mamaitytė, R. 
Petrušaitytė, A. Grikinaitė, A. Žakai evi- 
Čiūtė, J. Alkimavičius, M. Kaulėnas, S. 
Bosikis. K. Makūnas, P. Žilinskas. F. Mar 
kevičius.

Mūsų šokėjams DBLS Centro Valdybos 
vardu Rita Daunoraitė įteikė gėlių ouokš- 
tę. *****

LITERATŪROS VAKARAS 
IR SPAUDOS PARODA

Londono „Vaidilos“ sambūrio vadovai, 
susitarę su DBLS Centro Valdyba ruošia 
50 metų spaudos atgavimo sukakties pio- 
ga literatūros vakarą !r spaudos parodą 
Londone.

Vaidiliečiai pasiėmė suruošti Londone 
literatūros vakarą, o DBLS Centro Vaidy
ba tuo pačiu metu lietuvių spaudos paro
dą.. Literatūros vakaras įvyks Soc. Klubo 
patalpose, spaudos paroda — Lietuvių 
Namuose. Lietuviškosios knygos ir perio
dikos parodai suruošti Centro Valdyba 
pasikvietė spaudos platintoją Dainorą Dau 
noraitę. Spaudos paroda ir literatūros va- 
karas įvyks š.m. gruodžio pirmoje pusėje.

*****
• GRĮŽTA IŠ KANADOS

Šių metų liepos pradžioje lėktuvu i Ka
nadą išskridęs A. Venclova šiomis dieno
mis grįžo Anglijon, negalėjęs pagal savo 
sveikatą ir amžių rasti Kanadoje darbo. 
A. Venclova grįžo laivu. Turima žinių, kad 
iš Ketteringo prieš kurį laiką Kanadon iš
emigravusi Navickų šeima taip pat grįžta 
Pasirodo, kad ten gera, kur mūsų nėra...

*****
ORGANIZUOJAMAS TARPTAUTINIS 

BAZARAS IR LOTERIJA
Londone, gruodžio 10-12 d.d. įvyksta 

bazaras ir loterija. Be to. bazaro metu 
įvyks koncertas. Prašoma siusti bazarui 
daiktus, norimus parduoti ir taip pat pa
remti loteriją, aukojant daiktus ar pini
gus. Nors ir kukliausia pinigų auka, ar 
menkas daiktelis priimamas su širdinga 
padėka.

Centro Valdyba prašo skyrių valdybas 
paskatinti savo narius prisidėti prie šio 
bazaro ir loterijos ir taip pat patarpinin
kauti nariams daiktus persiunčiant. Siun
čiant aukas reikia pažymėti aukotojo pa
vardę ir adresą, o parduodamiesiems nu
rodyti kainas. Rankdarbiai priimami įvai
rūs: nebūtina lietuviškais raštais. Daiktus 
prašome siųsti Centro Valdybos vardu, pa 
žymint „Bazarui“.

Siunčiamieji daiktai turi pasiekti baza- 
rą iki š.m. gruodžio 6 d.

Lietuvių skyrių sutiko tvarkyti p. O. 
Kairiūkštienė.*****

IŠVYKA Į NUMATOMĄ PIRKTI 
VASARVIETĘ

Šį sekmadienį, splio 31 d., 11 vai. nuo 
Lietuvių Namų, 43, Holland Park, išvyks
ta specialus autobusas į Headley Park, 
Headley Hants.

Norį eksukrsijoje dalyvauti prašomi ra- 
skambinti telf. Par 9699. Kelionė i vieną 
galą užtruksianti apie pusantros valandos.

*****
ŠOKIŲ VAKARAS

■ Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Londono 
skyrius, spalio 30 d„ šeštadienį, 7 v.v. Pa
rapijos salėje rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Staliukus galima užsakyti Liūdžiu krau

tuvėje, arba tą patį vakarą prie įėjimo. 
Gros lietuvių džazas.

BUCKMINSTERIS
VYRŲ HOSTELYJE

Gražiame kaimelyje, kur nuolat švarus 
oras, netaip gražiame hostelyje gyvena 
bene 12 vyrų, kurie dirba ne tik laukuose, 
kasdami rūdą ir tiesdami geležinkelio bė
gius. bet ir lietuviškos veiklos dirvonuo
se. DBLS skyrius čia turi veiklią valdybą 
— viršilą Deveiki, A. Jušką ir J. Šukaitį, 
kurie atlieka įvairius organizacinius dar
bus.

Spalio 17 d. hostelyje apsilankė kun. J. 
Kuzmickis, kuris oavakary gražiai sutvar 
kytoje salėje-koplyčioje prie altoriaus, 

t papuošto Aušros Vartų paveikslu, atlaikė 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą apie Dievą 
ir žmogų. Mišių išklausė ne tik lietuviai, 
bet ir kiti hostelio tikintieji. Buvo keli ir 
anglai.

Po apeigų hostelio virėjas A. Jušką pa
rengė skanias vaišes. Jos buvo tikrai lie
tuviškos — su kopūstais, bulvėmis, klo
tomis vištomis ir kitais priedeliais. Prie 
stalo visi kartu pasikalbėjo, pasitarė, pa
juokavo. Buvo kalbėta ir apie Marijos 
Šventę Bradforde. Pasiėmę Šventės spaus 
dintų programų, vyrai jos išlaidoms pa
dengti tuoj sumetė 35 šil.. nepamiršdami 
ir kapeliono. Savo kalboje kapelionas dė
kojo vyrams už vaišingumą, svetingumą 
susiklausymą, ragindamas ir toliau supras 
ti vieniems kitus ir lengvinti pavargstan- 
čiųjų gyvenimo naštą, šaunią kalbą pa
sakė ir mielas viršila, nuolat degąs sava
norių meile Lietuvai ir tėviška globa jau
nesniaisiais.

Tikrai, neskaitlingas lietuvių vyrų bū
relis kalnus verčia, kai susiklauso ir su
taria.

COVENTRY
Spalio 16 d. atidaryta Coventrio ir apy

linkės anglų dailininkų _ Sąjungos meno 
paroda, kurioje savo kūriniais dalyvavo 
ir lietuvė dailininkė GENĖ JONELYNIĘ- 
NĖ. G. Jonelynienė, gyvendama Coventry 
je, jau nebe pirmą kartą dalyvauja pa
našiose parodose. Parodos atidarymo die
ną buvo pakviestas ir vietos DBLS sky
riaus pirmininkas J. Kazlauskas, kaip 
Coventiio lietuvių atstovas, kuris parodo
je pasikalbėjo su naujai statomos Coven- 
tryje Katedros architektu Mr. Besil Spen
ce ir miesto burmistru Lord Mayor Ai
derman John Fennell. Abu svečiai, kalbė
dami apie šią meno parodą pažymėjo, kad 
joje dalyvauja vienintelė užsienietė G.‘ Jo
nelynienė, kilusi iš Lietuvos, kuri anks
čiau buvusi laisva ir prilygusi’ savo kultū
ra didžiosioms tautoms. Kalbėtojai apgai
lestavo, kad išandien tame krašte laisvai 
nebegali reikštis menininkas.

Džiugu, kad mūsų menininkai ir tokiose 
sąlygose įveikia dalyvauti meno parodose 
ir tuo pačiu propaguoti tiek lietuvių var
dą, tiek mūsų kraštui padarytas skriau
das. *****

Paties Coventrio DBLS skyriaus veikla 
taip pat nuolat gyvėja. Sk. pirmininkas 
J. Kazlauskas pareiškė, kad jis tikisi, jog 
iki N. Metų šis skyrius turėsiąs visą šim
tinę narių. Kai kas gali nustebti, kad 
Coventry gyveną lietuviai dabar tik pra
dėjo stoti į DBLS nariais? Viena tų „pas
lapčių“ yra ta, kad ne vienam tik dabar 
paaiškėjo, kad DBL S-ga yra organizaci
ja, kuri toleruoja kitų organizacijų veiklą 
ir palaiko su jdmis ryšį, visiškai nesigilin
dama į atskiro žmogaus pažiūras. DBLS 
kultūrinė, socialinė ir politinė veikla yra 
artimiausia kiekvienam lietuviui, todėl ir 
iki šiol neįstoįęs, dabar jungiasi bendion 
veiklon. *****

Skyriaus finansiniai reikalai taip pat 
pusėtini: metų pabaigoje, su visais atsi
skaičius, skyriaus, kasoje tikimasi turėti 
per 50 svarų. Per visuotinį skyriaus na
rių susirinkimą bus aptarta, kam ši suma 
bus paskirta. .*****

šiuo metu Coventry ligoninėje gydosi 
dvi lietuvaitės: p. Adamonienė ir p. Žvy- 
nienė. p. Adamonienė jau anksčiau ąerga 
ir gana ilgas laikas guli ligoninėje. Lietu
viai prašomi jas aplankyti.

*****

Vietos skyrius šiais metais ruošia Ka
lėdų proga bendrą pasilinksminimą — po
būvį „Pilot“ hotel salėje. Numatoma taip 
pat iš anksto organizuoti ekskursiją į 
Spaudos balių. Londonan.

*****

Jei pavyktų gauti tinkamas patalpas, 
DBLS Coventrio skyrius žada suruošti lie
tuviškosios spaudos parodą, ryšium su 
šiais metais suėjusia spaudos atgavimo 
50 metų sukaktimi.

P. Šablinskas

WOLVERKAMTONAS
SPORTAS

Spalio 10 d. Cosford RAF stovyklos sa
lėje įvyko krepšinio žaibo turnyras Wol
ves vartininko Bert Williams skirtai tau
rei laimėti.

Turnyre dalyvavo aštuonios komandos, 
jų tarpe ir Wolverhamptono sporto klubo 
„Viltis“ krepšininkai. Mūsų krepšininkus 
palydėjo skaitlingas būrys vvolverhampto- 
niečių lietuvių, kurie Žaidimo metu ne
paprastai jaudinosi ir pergyveno sėkmin
gas ir nesėkmingas minutes. Taurės, kuri 
buvo jau ranka pasiekiama, nepavyko lai
mėti vien dėl mažos nesėkmės, ar dėl va
dovybės kaltės. Džiugu, kad „Vilties“ vy
rai dabar jau sudaro puikų vienetą ir pir
mame savo pasirodyme sumušė tvirtą ir 
kovingą Cosford'o RAF komandą 34:8, 
tuo įvarydami baimės ir pačioms geriau
sioms anglų komandoms. Prieš Cosford 
žaidė ir taškus pelnė: A. Eitmonas — 12, 
V. Kamilavičius — 9, V. Kelmištraits — 
9. U Manga — 4, I. Vanags — 0. B. Vi- 
liūnas — 0, V. Klyvis — 0, L. Banaitis 
— 0,

Po šių rungtynių „Viltis“ įėjo į pusfina
lį, kuriame turėjo susitikti su turnyro fa
voritu Hednesford RAF komanda.

Visi jautėm, kad jei ši kliūtis bus nu
galėta — taurė bus mūsų vyrų rapkose. 
Rungtynės buvo labai įdomios ir kietos. 
Pralaimėta vien nesekme mėtyme — 
20:25. Mūsiškiai gavo mesti net aštuonias 
baudas, kurių išnaudojo tik dvi. Žaidė ir 
taškus pelnė: V. Kelmistraitis —9, A. Eit
monas — 6, V. Kamilavičius — 2, U. Mon 
ga — 2. I. Vanags — 1.

Taurę laimėjusi Hednesford RAF ko
manda yra treniruojama amerikiečio, ku
ris šiose rungtynėse pats žaidė, yra skai
toma viena stipriausių komandų visoje di
vizijoje. Netrukus mūsų komandai teks su 
ja susitikti lygos rungtynėse, kurios, rei
kia tikėtis, bus tikrai įdomios. -

BRADFORDAS
MARIJOS ŠVENTĖS PROGRAMA

šeštadieni, spalio 30 d., 4 vai. p.p. St. 
Ann's bažnyčioje vakarinės pamaldos, 
kun. V. Kamaičio pamokslas ir išpažintis. 
9 vai. vakaro prie p. Motekonio namų 
(Melbourne Place) sutinkami Šv. Cecilijos 
choro dalyviai, parsivedant juos nakvynei.

Sekmadienį, spalio 31 d., išpažinčių 
klausoma St. Ann's bažn. nuo 12 vai. Iš
kilmingos Mišios 1 vai. p.p. Pamokslą sa
ko kun. J. Gutauskas. Po pamaldų pietų 
pertrauka. Iš toliau atvykusieji galės gau
ti pietus prie bažnyčios — mokyklos val
gykloje, kur visų lauks malonios šeimi
ninkės.

4,30 vai. p.p. visi renkasi St. Mary's 
bažnyčioje (East Parade), kur bus atliktas 
Pasiaukojimas Nekalč. Marijos Širdžiai.

Iš bažnyčios pereinama į šalia Esančią 
St. Mary's salę, kur bus iškilminga akade
mija. Paskaitą skaitys kun. A. Kazlaus
kas. Po to — šv. Cecilijos choro koncer
tas.

Šventės programa pasibaigs apie 8 vai. 
vakaro, kad visi suspėtų laiku grįžti na
mo.

Iki pasimatymo Bradforde!
Bažn. komitetas

*****
Bradfordo ligoninėje nepaprastai sun

kiai serga bradfordietis i lietuvis Julius 
Chatkevičius. Jo gyvybė pavojuje.

HALIFAXAS
A.A. JUOZAS GRAZEVIČIUS

Prieš kelerius metus, palikęs nykstančią 
Tadcasterio vyrų stovyklą, atsikėlė į Hali- 
faxą pilnas sumanymu ir energijos Juo
zas Graževičius ir pradėjo čia kurtis. Pra
dėjęs dirbti tekstilės pramonėje, netrukus 
įsigijo namus ir gyveno vis ateities vilti
mis: o gal netrukus atsidarys keliai į lais
vą Lietuvą ir galima bus grįžti pas- savo 
žmoną ir dvi dukreles. Turėdamas jas 
galvoje, Juozas ir toliau rūpestingai taupė, 
be reikalo nesišvaistydamąs ir pats pasi
tenkindamas būtiniausiais gyvenimui maž 
možiais.

Buvo pačiame vyro pajėgume — sulau
kė 46 metų. Savo kilme panevėžietis, 
gražaus Lietuvos krašto sūnus.

Kai reikėjo, rėmė kiekvieną gerą suma
nymą: priklausė ir DBL Sąjungai ir lietu
viu kat. parapijinei bendruomenei, Per
skaitęs C. Valdybos pranešimą apie suma
nymą įsigyti ūkį ir gražią aplinką kultū
riniams subuvimams, pasidžiaugė, kad tai 
geras, realus sumanymas ir ryžosi remti, 
prisidedant ir savo paskola.

Spalio 18 d. Juozas kaip ir paprastai 
nuėjo į darbovietę, tačiau greit pasijuto ne 
gerai: kažkas smigtelėjo širdin. Nemany
damas. kad tai mirties, stuktelėjimas, pa
sakė, kad praeis pasilsėjus ir nesiryžo nė 
į ligoninę važiuoti. Tačiau širdies smū
gio būta stipraus ir netrukus Juozas amži
nai užmerkė akis. Neišsipildė Jo svajonė 
grįžti pas savo šeimą į Tžvyną, neliko to
limesniam darbui ir planams.

Spalio 23 d. St. Mary's bažnyčioje susi
rinko gražus būrys Halifaxo lietuvių, ku
rie, išklausę gedulingų kapeliono Mišių, 
susitelkę palydėjo velionį į kapus.. Kai 
prieš kiek laiko mirė a.a. O. Duobienė. ve
lionis nešė jos karstą, svarstydamas, kas 
bus sekantis. Šį kartą jį jau nešė kiti — 
susimąstę nuliūdę draugai, braukdami nuo 
veido ašaras.

Kapinėse pasakė pamokslą kun. J. Kuz
mickis, pabrėžęs mūsų gyvenimo netikru
mą: mes planuojame savo planus. Dievas 
vykdo savo sumanymus. Lietuvių vardu 
velionį atsisveikino DBLS Halifaxo sk. 
pirm. Al. Balsys, iškėlęs aikštėn velionio 
organizuotumą, kuris įgalirfo jį taip gra
žiai ir organizuotai ir į amžino poilsio vie 
tą palydėti.

A.a. Juozo Graževičiaus laidotuvėmis 
rūpinosi Halifaxo skyriaus valdyba, kuri 
dabar rūpinasi, kad jo palikimas, neužra
šytas testamentu, būtų bent artimiesiems 
rezervuotas.

Amžiną atilsį duok mirusio sielai. Vieš
patie!

— is

PADĖKA

Gerb. kun. (Kuzmickiui, visiems Hali
faxo lietuviams ir kitataučiams, dalyva
vusiems DBLS Halifaxo skyriaus nario 
a.a. JUOZO GRAŽEVIČIAUS laidotuvėse, 
nuoširdžiai dėkojame.

Skyriaus Valdyba.

KETTERINGAS
DBLS-gos Ketteringo Skyrius naujus 

veiklos metus pradėjo rugsėjo 11 d. vi- 
sutlniu narių susirinkimu, kuriame K. 
Klegeris valdybos vardu pranešė apie nu
veiktus darbus. Dėl nedidelio narių skai
čiaus Ketteringo skyrius neišvystė dides
nio kultūrinio-socialjnio veikimo, tačiau 
stengėsi paremti tą veikimą kitur, prisi
dėdamas pinigine parama ir dalyvauda
mas kaimyninių kolonijų arganizuotuose 
parengimuose. Aukomis buvo paremta lie 
tuviško jaunimo stovykla. Tautos Fondas, 
sąjungos veiklos pagyvinimo vajus ir vie
na vargstanti ligonių šeima Vokietijoje.

V. Kaupys padarė pranešimą Revizijos 
Komisijos vardu. Po to buvo išrinkta nau
ja skyriaus vadovybė, kuri pareigomis pa
siskirstė šitaip: Pirmininkas — Pužaus 
kas. Sekretorius — J. Žičkus Iždininkė 
— F._ Nagįenė. Kandidatai J. Staras ir J. 
Bakaitis. Revizijos Komisijon išrinkti: P. 
Klegerienė, B. Pužauskienė ir V. Kaupys.

Bažnytiniam komitetui vadovauti ir to
liau liko — J. Bakaitis. Susirinkimas ap
svarstęs einamuosius reikalus ir išklausęs 
pranešimo apie Sąjungos Konferencijos 
darbus, (pranešė A. Pužauskas), išsiskir
stė su pasiryžimu ir sekančiais veiklos 
metais atlikti savo lietuviškas pareigas 
Bendruomenės ir Pavergtos Tėvynės nau- 
dai.

4 DIENOS -
Pačioje prieglaudos-vasarvietės pirkimo 

užuomazgoje buvo organizatorių aiškiai 
pabrėžta, kad šio sumanymo įgyvendini
mas ar atmetimias — atiduodamas nu
spręsti šiame krašte gyvenantiems lietu
viams.

Mūsų uždavinys buvo parinkti, išstudi
juoti, atitinkamoje formoje perduoti to 
krašto lietuviams tai, ką per ilgą laiką 
radome mūsų sąlygomis tinkamiausią. Ra 
dę, kiek įveikdami aiškiau, be poezijų ir 
be ypatingo raginimo, perdavėm skaityto
jams mūsų įvertinimus patikrinti, pergal
voti ir galutinai pasisakyti: taip ar ne? 
Kiekvienas, gavęs anketą, prašomas į ją 
atsakyti ir tuo pačiu dalyvauti šiame sa
votiškame belsavime: reikia mums įsigyti 
šitokią prieglaudą — vasarvietę — ūkį, 
ar ne? Jei šio krašto lietuviai nuspręs, 
kad reikia, — mes jų valią įvykdysime, 
jei ne — šį sumanymą paliksime ramybė
je. Iki šios savaitės antradienio 5 vai. vaka 
ro, t.y., per keturias dienas nuo anketų 
gavimo, atsakė 297 asmenys teigiamai, 
atsiųsdami užpildytas atkarpas su pažadu 
prieglaudos — vasarvietės įsigijimo reika
lui išpirkti akcijų už

1,622 svarus.

Tai rodo, kad reikamoji suma peršoko 
50 procentų, šios savaitės bėgyje, reikia 
tikėtis pasisakys dar ir tie, kurie nespėjo, 
ar neapsisprendė i anketas atsakyti. Ten
ka pažymėti, kad iš 297 teigiamų atsaky
mų, 2 atsakymai buvo neigiami anketose 
ir du lietuviai prisiuntė straipsnius, ku
riuose pareiškiama neigiama nuomonė tuo 
klausimu.

Didžioje dalyje prisiųstų anketų pasta
bose yra labai gražių, skatinančių ir svei
kinančių žodžių ir taip pat apie 100 at
skirų laiškų, kuriuose pasisakoma, kad 
šitoks sumanymas būtinai įgyvendintinas. 
Nenorėdami vėlinti laikraščio, šių pasisa
kymų negalime atspausdinti.

Prašome likusiųjų 700 lietuvių, gavusių 
anketas, pasakyti savo nuomonę iki pir
madienio, lapkričio 1 d. Tada galėsime 
daryti galutinį sprendimą: pirkti ar ne
pirkti?

Žemiau spausdiname sąsrašą pasižadė
jusių prieglaudai — vasarvietei pirkti ak
cijų už:

Po 100 svarų:,

T, J. Bakaičiai, Pranas Milašius.

Po 60 svarų:...

Kostas Žeimys

Po 50 svarų

J, Karalius, Antanas Petraitis

Po 25 svarus:

Petras Gimys, J. Gylys, Ksaveras Gar- 
nelis.

Po 20 svarų:
L. Okolov-Zubkovski, Bronius Kmie

liauskas, Dr. K. Valteris, Kazys Jurka.

Po 15 svarų:

Stasys Karalevičius.

Po 10 svarų:

Bronius Daunoras, M. Bajorinas, Kos
tas Klegeris, Mikas Stranavlčius, Marty
nas Vereika, Juozas Čerkesas, Kazys Vita- 
vičius, Kazys Jankus, Pranas Adomaitis, 
Jonas Mockus, Jonas Ramonis, Juozas 
Gečlonis, Jonas Petrušaitis, Andrius Slo- 
žas, Bronislovas Kurtinaitis, A. Jarošius, 
Antanas Žukauskas, J. Simanavičius, Ipo
litas Jasiukevičius, Petras Žilinskas, Er
nestas Gložaitis, Antanas Kukeckas, Juo
zas Gutauskas, Pranas Ivanauskas, Myko
las Valiukonis, Juozas Strumskis, Kazys 
Plukas, Liudvikas Nemeika, kun. Gutaus
kas, Antanas Bruzgys, Jonas Zaleckas.

Po 6 svarus:

Vladas Tamašauskas, Vincas Janonis, 
Stasys Skopas, Stasys čereškevičius, Fa
bijonas Neveravičius, Vincas Mažulis.

Po 5 svarus:

Antanas Šukys, J. Minkevičius, Petras 
Motušis, Pranas Taujinskas, Kostas Ba
rauskas, J. Naujokas, Pranas Parėštis, 
Vladas Vištinis, Vaclovas Jarutis, Jonas 
Vosylius, Julius Jarutis, Alfonsas Paukš
tys, Kazys Navakauskas, Rožė Flankaus- 
kienė, Mečys Čiukšys, Rapolas-žudžius, 
Vytautas Kvietkauskas, Paulina Adomai
tienė, Pranas Miliauskas, J. Saukas, Jur
gis Jonkaitis, Feliksas Janusas, Kuliukas 
Juozas, Albinas Savukaitis, E. Jakutienė. 
Kazys Bačanskas, Vytautas Marcinkevi
čius, J. Strumskis, Vincas Buzius, A. Rū
sys, Juozas Liukaitis, Petras Radzevičius, 
Kazys Mažylis, Antanas Kasikauskas, V. 
Tamašauskas, Kazys Kursonas, Vincas 
Byla, Stasys Skibiniauskas, Klemensas 
Žukauskas, Leonas Gedzevičius, Albinas 
Barauskas, B. ir K. Šleideriai, K. Norkai- 
tė, Juozas Vaičiulis, Aleks. Juzaitis, Je-
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ronimas Černius, Bolius Eidimtas, A, Vai
čaitis, Nikodemas Mockus, K. Sruoga, A. 
Bernatonis, Vladas Mažeika, Juozas Lū- 
ža, Kazys Rūsys, Pijus Iškauskas, Vladas 
Karanauskas,- Vincas Jokūbaitis, Juozas 
Lažauninkas, Jonas Balčiūnas, Adomas 
Daučanskas, Jonas Ambraziūnas, Andrius 
Kaziūnas, J. Vilčinskas, Jonas Lubickas, 
Antanas Baranauskas, Stepas Jutelis.

Po 4 svarus:

Antanas Mikalauskas, Antanas Brazdys, 
K. Stirbys, Aleksas ir Olimpija Kukanaus- 
kai, Justinas Snobaitis, Juozas Naudžiū
nas, Juozas Bružinskas, 'Jurgis Tamulaitis.

Po 3 svarus:

V. Kaupis, Bronius Bulevičius, Aldonis 
Putcė, Adolfas Putcė, J. Pranauskis, An
tanas Bernotas, Jonas Juška, Algirdas Pu
žauskas, Stasys Puidokas, Aldona Ruginis, 
Kostas Bagdonavičius, Petras Janušaitis, 
Antanas Linkevičius, Vladas. Paliulionis,
J. Vilimaitis, Stanys Grudzinskas, K. Gri- 
kinienė, Antanas Česnauskas, Albinas 
Grinkevičius, Jonas Krušinskas, Jonas 
Čiegis, Povilas Grimalis, Stasys Majaus
kas, Aldona Bagdonienė, Povilas Ramaitis, 
Ildefonsas Meilus, Paulius' Žvirblis, Jonas 
Urbonas, Jonas Vinciūnas, Stasys Barysa, 
Kl. Naudužas, Bronius Totoraitis, kun. Va
lentinas Kamaitis, Antanas Pilipavičius, 
U. Vigamauskaitė, Zigmas Bindokas, Izi
dorius Laucius, Juozas Mačys, JUozas Skor 
ka, Kazys Makūnas, Jonas-Algirdas Dau- 
gelavičius, Jonas Kalvis, Juozas Sauliū- 
nas, S. Smukštys, Povilas Eigelis, Juozas 
Ramanauskas, Juozas Garijonas, Anta
nas Ivanauskas, Petras Šablinskas, Jonas 
Sasnys, Petras Gelažius, Petras Senvai- 
tis, Juozas Sadūnas, Valentas Paliuškevi- 
čius, Kazys Vaicekauskas^ Juozas Jankaus 
kas, Mykolas Sabas, Vincas Jurevičius, 
Albinas Ožys, Albertas Kontrimas, Anta
nas Tamošiūnas, Jonas Ger veils, Alf. Ke- 
dykas, Z. Šalkauskas, Z. Baranauskienė, 
Jonas Baublys, V. Pranauskas.

Po 2 svarus:

Jurgis Rainys, Juozas Pečkaitls, Jonas 
Liobė, S. Avižienis, Stasys Kuliavas, Sta
sys Ambrazas, J. Pipynė, Stepas ir Gerda 
Anužiai, J. Peleckis, Vytautas Olensevl- 
čiuĄ Jurgis Šergalys, Juozas Verbyla, B. 
Vaškelis, Elena Ramonas, Juozas Kleiza, 
Bronius Sasnauskas, Petras Umbrazas, A. 
Mikalinis, Vytautas Andriuškevičius, Jo
nas Shatkus, A. Žukauskas, Juozas Greb
lys, Pranas Kleinas, Alfonsas Grochalskis, 
Vincas Lisius, Vladas Kančius, Dominin
kas Graužinis, Andriušaitis Andrius, Ur
šulė Verbylaitė, Juozas Riklikas, Zigmas 
Dzemyda, Marcijonas Ramonas, Juoz. Kin 
ka, Petras Kaminskas, Aloyzas Stankus, 
Domas Steponavičius, Mercelinas Kilas, 
Jonas Mataitis, A. Adomėnas, Viktoras 
Zdanavičius, Juozas Markevičius, Eugeni
jus Birbilas, Antanas Litvinavičius, Jur
gis Žamba, Feliksas Urbonavičius, Anta
nas Mongirdas, Kazys Kairys, Kazys Vit
kus, Ona Adamonienė, Justas Prasauskas, 
Bronius Šipkinas, Stepas Nedzelskis, S. 
Žymantas, Antanas Navakas, Antanas 
Stankevičius, J. Dubickas, Antanas Pau
lauskas, L. Savickas, Antanas Barančiu- 
kas, Jonas Šėma, Izidorius Narbutas, Al
fredas Klrkelionis, Kajetonas Taujanskas, 
Simas Barčaitis, Juozas Kiburas, Tadas 
Krivickas, Napolenas Žvirblis, Elena Bal
čiūnienė.

Po 1 svarą:

Jonas Krivickas, J. Paulauskas, P. Ulba, 
Petras Bugailiškis, Vytautas Vyšniauskas, 
Petras Andriejauskas, Bronius "Gleveckas, 
Justinas Gudaitis,. Petras Šnyras, Jonas 
Vilimas, Povilas Balčikonis, V. Garbon- 
kus, Pranas Milašius, Filomena Naglenė, 
Benediktas Poviląvičlus, Marija Žvingilie- 
nė, Ona Galinytė, Janė-Leona Kiggius, A. 
Kadžionis, Miss E.M. Charlton, Regina 
Platkauskienė, Juozas Maslauskas, B. 
Černiauskas, Ponia X, p. Y. Teresė Ka- 
čergytė, V. Jakštaitė, Ignas Šimbelis, Ig
nas Mūrelis, Jonas Daugėla, M. Balčiūnas,'
K. Katulis.

Nairobi. Britų kariniai žvalgai suėmė 
Mau-Mau teroristų organizacijos vadą Ka- 
lebą. kuris buvo garsaus „generolo Chi- 
ny" pavaduotoju, suimto šių metų pra
džioje.

* * *
WaSlngtonas. Princeton universiteto pro 

fešorių, dr. John von Neumann, 50 metų 
mokslininką, JAV prezidentas Eisenhove- 
ris paskyrė atominės energijos komisijos 
nariu penkeriems metams. |Dr. Neumann 
gimęs Budapešte.

« « *
Teheranas. Karinis persų tribunolas nu

teisė mirties bausme keturis karininkus už 
šnipinėjimą Sovietų Sąjungai. Septyni ka
rininkai nuteisti kalėjimu iki gyvos gal
vos, Apie 600 asmenų, įtartų Šnipinėjimu 
komunistams, laukia teismo,

1
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LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE
(atkelta tt psl. 2.) PAVERGTU TAUTU SEIMO

ną, nors mums surusėti buvo daug mažes
nis pavojus, kadangi ir tikyba skirtinga, ir 
rusų priespaudos politika mus nuo jų stum
te stūmė, ir rusų kultūra ne taip jau galėjo 
mums imponuoti, kaip latviams vokiečių. 
Mums daug didesnis pavojus buvo sulen
kėti, kadangi ir tikyba ta pati, ir per ilgus 
laikus buvo apsiprasta su jais išvien gyven
ti, ir jau savo tarpe turėjome daug aplen
kėjusių brolių. To nepaisydami, prisiėmė- 
me bendrą su jais lotyniškąjį raidyną — ir 
tuo būdu palengvinome lenkystės plitimą 
Lietuvoje, o negalėdami stipriai išvystyti 
savo raštijos, per 40 metų toli atsitikome 
nuo latvių. Taip galvojo tie abejotojai.

„Man yrą tekę tuo klausimu kalbėti su 
Jonu Šliūpu, Adomu Jakštu, Vaižgantu, is
toriku Antanu Alekna. Jakštas ir Alekna 
buvo linkę sutikti, kad gal būtų buvę tiks
liau kovoti su rusicizmu ne šitame, tik kita
me fronte, sakysim, nepriimti rusiškos pra
džios mokyklos, nes juk ši dar labiau galėjo 
mus surusinti bei supravoslavinti, nei raidy 
nas. Atsimenu, Vaižgantas purkšdavo prieš 
abejotojus. Šliūpas man sakė, jog jie savo 
laiku susirinkę bene Marijampolėje, rimtai 
apsvarstę tą klausimą ir sąmoningai ryžęsi 
vesti kovą savo raidyno bare.

„Vistiek kaip ten dabar kas tą dalyką 
spręstų, tai praeities nebepakeis... O anoji 
kova dėl savo lietuviško raidyno, šiaip ar 
taip, buvo kilni idealistų kova prieš netei
sėtus rusų kėslus ir, kaip tokia, žadino tau
tinę sąmonę, ugdė atsparumą visokeriopai 
priespaudai ir klojo kelią į laisvę bei kul
tūrą — tad buvo labai naudinga, nors gal, 
susikoncentravus gintis kitoj tvirtovės for
tų linijoj, būtų buvę ir daug geriau. Kalbė
damas su anais senaisiais kovotojais apie tą 
dalyką, suprasdavau, kaip jiems būtų sunku 
įsisąmoninti klydus ir prisipažinti: juk tiek ____ _____
pastangų padėta, tiek iškentėta! Kitas visą mas pavergėjo radijas ir spauda ir tuojau 
gyvenimą tam pavedė; visi jautėsi kilnų 
darbą dirbą, karžygiai bei kankiniai 
(ir iš tikrųjų buvo!).“

VEIKLA

kurie seka

TRECIASIS KARAS VYKSTA

(atkelta iš psl. 1.)

esą

pradėjo iš New Yorko 1951 m. 
16 d., o iš Europos — 1952 m. 
15 d. Abiem atvejais transliacijų 
sutapo su reikšmingomis lietuvių

„AMERIKOS BALSO” TARNYBA
Amerikos Balsas yra Jungtinių Ameri

kos Valstybių Informacijos žinybos įstai
ga tiesos žodžiui skelbti ir skleisti visame 
pasaulyje — laisvajame ir ypač laikinai 
atsidūrusiame anapus geležinės uždangos. 
JAV Informacijos Žinyba 'Siekia parodyti 
visoms tautoms, kad Amerikos politika ir 
siekimai sutampa su visų žmonių teisėtais 
laisvės, pažangos ir taikos troškimais. 

Vykdydamas šią paskirtį, Amerikos Bal
sas ne tik perduoda ir aiškina Amerikos 
užsienio politikos tikslus, bet ir numas- 
kuoja bei atremia priešiškus kėslus, sie
kiančius iškreipti ir neteisingai atvaizduo 
ti Amerikos siekimus.

Amerikos Balsas savo lietuviškas trans
liacijas 
vasario 
gegužės 
pradžia
tautai dienomis. Amerikos Balsas pradėjo 
kalbėti pavergtiesiems kraštams iš Euro
pos, norėdamas būti arčiau žmonių, kurie 
prieš savo valią ir norą buvo ir tebėra at
skirti nuo laisvojo pasaulio, kuriuos sle
gia pavergėjo letena, iš kurių yra laiki
nai išplėšta ne tik galimybė tvarkyti pa
gal savo norus gyvenimą, bet net nelei
džiama laisvai susisiekti su laisvuoju pa
sauliu.

Amerikos Balso Europoje lietuviškųjų 
transliacijų programa girdima Lietuvoje 
kasdien 21.15 vai. Lietuvos laiku — 25-ių, 
31-o, 41-o ir 251 m. bangomis. Ji kartoja 
ma: 3 vai. naktį ir ryto 7.15 vai. — 31, 
41, 42, 49 ir 75 m. bangomis, o 16 vai. — 
25, 31, 42, ir 49 m. bangomis. (Vid. Euro
pos laikas — 2 vai. anksčiau už Lietuvos.)

Šalia žinių A.B. duoda komentarus, pra
nešimus ir apybraiSas pavergtąjai Lietu
vai aktualiomis temomis. Atidžiai seka-

jos — lietuvis (V. Sidzikauskas), ekonomi- 
,nės — estas (A. Kitt). Socialinių reikalų 
ir teisių komisijų pirmininkai — lenkai, 
bet pirmosios vicepirmininkas estas, o an
trosios lietuvis (A. Trimakas). Po vieną 
narį kiekviena delegacija turi visose ko
misijose.

Specialiai Lietuvą liečlą pareiškimai 
leidiny yra: bendras estų, latvių ir lietu
vių delegacijų protestas 
riausybės uzurpaciją tų 
mo Jungtinėse Tautose 
protestas savo laiku
spaudoj atžymėtas) ir lietuvių delegacijos 
pirmininko V. Sidzikausko kalba (34-37 
psl.).

Trečias šio seimo plenumo posėdis bus 
lapkričio 7-8 d.

New Yorkas, spalio 22 d. Jungtinių Tau 
tų posėdžiuose- dalyvaujančios delegacijos 
šiandien gavo ryškų įspėjimą dėl jų ren
giamos formulos agresijai apibūdinti. Tas 
įspėjimas atėjo iš Pavergtųjų Tautų Sei
mo, kuris vėl buvo susirinkęs visuotinio 
posėdžio New Yorke, tiesiog skersai gatvę 
priešais Jungtinių Tautų rūmus.

Seimas, kuriame dalyvauja devynių So
vietų Sąjungos okupuotų ar jos užviešpa
tautų tautų delegacijos, pareiškė, kad 
Jungtinėse Tautose siūlomasis naujas 
agresijos apibūdinimas tik patarnautų to
limesniems komunistinės agresijos veiks
mams palengvinti bei pateisinti, šio sei
mo priimtoje tuo reikalu rezoliucijoje siū
loma Jungtinėms Tautoms visų pirma per 
žvelgti čia pat nurodytus jau įvykdytuo
sius sovietų agresijos veiksmus, atitaisyti 
jų sukurtą padėtį, ir tik tada įgyvendinti 
naują tarptautinę nepuolimo sutartį.

Prie to prijungta ir kita šio seimo re
zoliucija, kurioje laisvų kraštų delegaci
jos Jungtinėse Tautose devynių pavergtų 
tautų vardu raginamos pasmerkti sovietų 
įvykdytuosius agresijos veiksmus ir su
daryti sąlygas pavergtųjų tautų nepri
klausomybei bei suverenumui atstatyti.

Be to, seime priimtos ir atitinkamoms 
delegacijoms Jungtinėse Tautose tuojau 
perduotos šios rezoliucijos bei memoran
dumai: dėl taikos sutarčių sulaužymo iš 
sovietų pusės ir jų užviešpatautų kraštų 
sumilitarizavimo; dėl religijos persekioji
mo sovietų viešpataujamuose kraštuose; 
dėl priverstinio darbo sistemos tuose kraš
tuose praktikavimo bei priemonių tai 
praktikai sustabdyti; dėl siūlymo Bulgari
ją, Rumuniją ir Vengriją priimti į Jungti
nių Tautų Organizaciją, griežtai pasisa
kant prieš priėmimą tol, kol tiems kraš
tams atstovaus marionetinės vyriausybės.

Seimo diskusijų santrauka maždaug 
kas pusvalandis išleidžiamuose biulete
niuose irgi buvo perduodama i Jungtines 
Tautas — i delegacijų ir ten akredituotų 
spaudos atstovų biurus. Pertraukos'metu 
įvyko delegacijų pirmininkų pasikalbėji
mas su spaudos atstovais.

Jau pasirodė ir pirmasis leidinys, apie 
Pavergtųjų Tautų Seimo (Assembly of 
Captive European Nations — ACEN) dar
bus. Tai 68 puslapių knyga, anglų kalba, 
apimanti 1954 m. rugsėjo 20 ir 21 d. posė
džius. Joje išdėstyti ir seimo organizaci
jos nuostatai (panašūs Jungtinių Tau
tų), delegacijų sudėtis, komisijų vadovy
bės, pirmuose posėdžiuose priimtos rezoliu 

,cijos ir delegacijų padarytų pareiškimų 
tekstai. Krinta į akį žymus pabaltiečių 
vaidmuo šioj institucijoj: pagrindinės — 
bendrųjų reikalų — komisijos pirminin
kas latvis (V. Masens), politinės komisi-

Kersteno komisijos posėdžius Londone, 
Berlyne ir Muenchene. Pats Kerstenas du 
kartu kalbėjo Lietuvai; atskiras kalbas 
pasakė komisijos nariai kongreso nariai 
Busbey, Feighan ir Machrowcz. Specialiai 
Lietuvai savo žodžius yra pasakę kardino
las Francis Spellman, senatorius Beale, 
kongreso atstovų rūmų pirmininkas Joe 
Martin, kongreso narys Bentley.

Amerikos Balsas mielai pasinaudoja tai 
ka lietuvių mokslininkų, kultūrininkų, 
politikų ir visuomenininkų,
A.B. programas ir domisi jų reikšme bei ’ 
tobulinimu. A. Balsui rūpi ir krašto žmo
nių dvasinis gyvenimas. Tam tikslui kiek
vieną šeštadienį yra duodama kelių mi
nučių tikybinės nuotaikos programa, ku
riai praturtinti yra daug prisidėję prel. 
L. Tulaba, evang. senj. kun. A. Keleris, 
kun. Dr. Vyt. Balčiūnas, mons. — 
minas, kan, J.B. Končius ir kiti 
kai.

Kreipiamas didelis dėmesys i 
kurį okupantas stengiasi atplėšti 
tos kamieno. Tam tikslui duodami istori
ko prof. Z. Ivinskio komentarai, kuriais 
atitaisomi lietuvių istorijos faktų iškrai
pymai. Be to, neseniai pradėti akademi
niam jaunimui specialūs komentarai, duo
dami pedagogo J. Jurginio vardu.

Nepaisant įvairių trukdymų, A.B. yra 
gerai girdimas, ir jo noromis klausomasi 
krašte. Apie tai yra gauta daug įrodymų. 
Kad Amerikos Balso programos labai 
skaudžios okupantui ir jo bernams Lie
tuvoje, ryškiausiai parodo pats Antanas 
Sniečkus, kuriam A.B. prisegė „Marytės“ 
operos nacių agento Von Bummelio var
dą. Sniečkus dėl Amerikos Balso progra
mų veikimo skundėsi Augščiausiaįame 
Soviete Maskvoje pavasarį ir prieš kelias 
savaites rašytojų suvažiavime.

A.B. lietuviškosios tarnybos sąstatas 
yra toks: vedėjas — J.B. Laučkas, redak
torius — Dr. Pr. Padalis; kiti štabo nariai 
— Jonas Stonys, Dr. Juozas Sakalauskas 
ir Irena Jakštienė. Nuolatinis pranešėjas 
yra Jonas Vaitkevičius. Kazys Grinius, 
buvęs A.B. lietuvių skyriaus redaktorium 
nuo transliacijų pradžios, š.m. gegužės 
mėn. paskirtas A.B. Europoje rusų sky
rių vedėjo pavaduotoju. „E".

Kl. Raz- 
dvasinin-

jaurilmą, 
nuo tau-

prieš Sovietų vy- 
kraštų atstovavi- 
(14-tas pusi.; tas 

buvo ir didžiojoj '

Tolesnių informacijų galima gauti 
Lietuvos Laisvės Komitete,;

Committee for a Free Lithuania
4 West 57th St., New York 19, N.Y.

VOKIETIJA
PASAULINIO MOTINŲ SĄJŪDŽIO 

TARPTAUTINĖ STUDIJŲ DIENA IR 
TARPTAUTINĖS TARYBOS 

BONNOJE
Š.m. spalio mėn. 13-14-15 

Bonnoje ir Koelne Pasaulinio . . . 
jūdėio manifestacija: Studijų Diena ir šio' 
sąjūdžio Tarptautinės Tarybos posėdis. 
Programą organizavo Genr. Sekretoriatas 
ir P.M.S. Vokietijos Tautinis Komitetas 
su Ponia Dr. Schumacher ir parlamenta
re Dr. Helene Weber priešakyje.

Ponia Dr. H. Weber atidarydama Studi
jų Dieną pasveikino išvardydama visus 
kraštus, kurių atstovės dalyvauja: Austri
jos, Anglijos, Belgijos, Graikijos, Italijos, 
Lietuvos, Olandijos. Ispanijos, Prancūzi
jos, Uragvajaus ir Ukrainos. Kitų kraštų 
atstovės buvo atsiuntusios motyvuotus raš 
tus, nurodydamos kliūtis dėl kuriu nega
lėjo atvykti.

Studijų Diena buvo skirta išryškinti 
motinos vaidmenį šeimoje ekonominiu, 
psichologiniu ir pedagoginiu požiūriu. Su
stota ilgiau prie motinos pusdienio oarbo 
klausimo. Pasikeičiant nuomonėmis šiuo 
klausimu buvo suteikta žinių ir apie Lie
tuves motinas tremtyje, kurių taip pat 

1 80 procentų dirba už šeimos ribų.
Pasaulinis Motinų Sąjūdis, kaip pata

riamoji ONU organizacija pateiks Motinos 
pusdienio darbo klausimu nutarimus bei 
rezoliucijas Jungtinių Tautų Organizaci
jai. Baigiant Studijų Diena, dar padarė • 
pranešimus prancūzų demografinių studi
jų Tautinio Centro dokumentacijos vady
bos Direktorius Monsieur Dari?, iškelda
mas motinos darbo reikšme šeimoje val
stybės ūkio plotmėje. Dr. WUERMELING 
Ministeris šeimos klausimams (Bundes- 
ministter fuer Familienfragen) savo pa
skaitoje pabrėžė, kad svarbiausias daly
kas yra šeimos apsisprendimo laisvė. Ne 
šeima valstybei, bet valstybė šeimai. Vai
kai pirmon eilėn priklauso šeimai, o ne 
valstybei ir motina negali būti nušalinta 
iš motinos auklėtojos pareigų.

Vokietijos parlamentarė Dr. H. Weber 
savo, užbaigiamoje kalboje taip pat pabrė
žė, kad rusai visu aršumu vara? kovą už 
šeimos laisvės ir jos pačios sunaikinimą ir 
jei jiems pavyktų tai padaryti 50 procentų 
jau' jie būtų šaltąjį karą laimėję.../

POSĖDIS

d.d. įvykp 
Motinų Są-

atitinkamai reaguojama — numaskuojami 
okupanto paklusnūs tarnai, atitaisomi 
Lietuvos istorijos iškraipymai, atidengia
mi okupanto kėslai kraštui rusinti ir tau
tinei sąmonei nuodyti.

Pasiklausius Am. Balso transliacijų ir 
iš pasikalbėjimų susidarė įspūdis, kad A. 
B. Europoje stengėsi pranešti apie visus 
svarbiuosius lietuvių gyvenimo bei veik
los įvykius. Buvo duoti platūs reportažai 
iš Europos Lietuvių Bendruomenės suva
žiavimų, Vasario 16-os gimnazijos gyve
nimo, lietuvių darbo kuopų iškilmių, įvai
rių tarptautinių suvažiavimų, kuriuose 
dalyvavo ir Lietuvos atstovai! Pax Roma
ną, Liberalų kongresas, Socialistų konfe
rencija, Žaliojo Internacionalo, Rytų ir

kiniečių yra 120000. Jei Pekingas juos 
laiko raudonosios Kinijos piliečiais ir ne
sustabdys per juos varyti subversyvinę veik
lą, tai anksčiau ar vėliau Tolimieji Rytai 
paklius komunistų įtakon. Tai baimina 
Nehru. Jis nori įsitikinti, kiek iš tikrųjų Pe- 
kinge esama noro taikingai sugyventi? Kad 
po šešių mėnesių ta dalis Vietnamo, kuri 
dar nėra komunistų'rankose, pasidarys ko- Vidurio Europos* jaunimo ir kt.) Per A.B. 
munistinė, tuo pradedama neabejoti.

Kitą vertus, grįžę britų parlamentarų 
delegatai iš viešnagės Sovietų Sąjungoje, at- 

1 virai pripažįsta, kad negali būti abejonės, 
jog sovietinių vadų tikslas yra dominavi
mas pasauly. Todėl taikingo sugyvenimo 
formulė vakarams gali reikšti viltį taikoje 
gyventi, bet sovietiniams vadams tai toli 
gražu nereiškia taikos noro, kaip tą taiką 
vakaruose yra suprantama.

Štai kur glūdi dabartinio gyvenamo lai
kotarpio pavojus. Tas pavojus yra iliuzijoj 
dėl taikingo sugyvenimo su komunistiniu 
pasauliu. Atrodė, kad po Stalino mirties su
sidariusios iliuzijos dėl sovietų politikos Pa
keitimų lyg ir buvo išsisklaidžiusios, bet da
bar, atrodo, vėl imama save tomis iliuzijo
mis maitinti.

Mums labiausiai rūpi, kad neužtinkama, 
arba labai mažai užtinkama, balsų, kurie 
atvirai imtų kelti, jog jei sovietai tikrai no
rėtų taikingai sugyventi, tai pirminė sąlyga 
turėtu būti jų atsitraukimas iš tos Europos 
dalies, kurią jie prievarta užėmė ir prievar
ta laiko užėmę. Ar Maskva pradėtų karą, 
jei vakarai tokią sąlygą taikingam sugyve
nimui su Sovietų Sąjunga pastatytų? Anaip 
tol- Maskva to karo nepradėtų. Tokią są
lygą Maskvai vakarai turi iškelti.

Gal būt, kad tai padaryti yra dar anksti. 
Pirma reikia pačiai Vakarų Europai savyje 
susitvarkyti. Pradžia naujos Vakarų Euro
pos organizacijos, Vakarų Europos Sąjun
gos, Vakarų Vokietijos priėmimas į Atlanto 
sąjungą yra didelis žingsnis pirmyn. Bet 
būtų mirtina klaida, jei tas žingsnis būtų 
panaudotas tik išgavimui iš sovietų pripa
žinimo dabartinės padėties Europoje ir su
tikimo taikingam sugyvenimui Europos pa
dalinimo į dvi dalis pagrindu.

Jei tie didieji vėl sutiktų susitikti su ko
munistais, nenorėdami iš jų gauti sutikimą, 
kad dabar jau sąjungininkų karinėms pajė
goms padidėjus dvylika vokiečių divizijų, 
Maskva pasižadės nepulti vakarų ir bus 
galima tikėtis „taikingai“ su ja sugyventi 
50 ar dangiau metų, tai bus apsirikta labai 
skaudžiai. Tiesą sakant, toks Maskvos 
žadas nieko jai nekaštuotų. Ji pratusi 
žadus duoti, tik nepratusi jų Tęsėti.

S. Žymantas.

visus

PRAEITIES KLAIDOS
Prie ko priveda bendradarbiavimas 

Sovietais ir bolševikų peršamoji
su

__  _ ... . _ „koeg
zistencija'*. nors ir stengdamasis teisinti

Europoje Lietuvai kalbėjo vysk. V, Pa- 
dolskis, vysk. V. Brizgys, VLIK‘o pirm. 

•M. Krupavičius. Vykdomosios Tarybos 
pirm. K. Žalkauskas, min. St. Lozoraitis, 
Lietuvos atstovas Prancūzijai Dr. St. Bač- 
kls, Vykdomosios Tarybos nariai Dr. P. 
Karvelis ir M. Gelžinis, dabai tiniai ar bu
vusieji VLIK‘o nariai Šidiškis, Miglinas, 
Glemža, Norkaitis, J. Tyris, Simonaitis, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. V. Si
dzikauskas, BALF'o pirm. prof. J. Kon
čius, Tarptautinės Valstiečių Sąjungos 
ir BALF‘o vicepirmininkė A. Devenienė, 
BALF'o direkt. A. Trečiokas, ALT'o pir
mininko pavad. inž. A. Rudis, Lietuvių 
Fronto Bičiulių Amerikoje pirm. prof. J. 
Brazaitis, PLB Vokietijos krašto valdybos 
pirm. Pr. Zunde ir visa eilė kitų asmenų.

A.B. Europoje plačiai pranešinėjo apie

amerikiečių, ypač Roosevelto, padarytą
sias klaidas, aiškiau pavaizduoja, kad ir 
buv. JAV ambasadorius Maskvoj K. Ken
nanas. Vokiečių žurnalas „Osteuropa“ ką 
tik pasirodžiusiam savo paskutiniam š.m., 
spalio mėn. numferyje paskelbė jo straips
nį „Amerika ir Rusija nuo Brest-Litovško 
iki Potsdamo“, kuriame, kad ir prabėgo
mis. aprašo, kodėl susmuko Vakarų pa
stangos užgniaužti bolševizmą pačioj pra
džioj, kaip paskum bolševikai tik šiaurės 
ruože (prie Murmansko ir Archangelsko) 
išskerdė vienų manymu 3000, kitų — 7000 
gyventojų, apkaltintų bendradarbiavus su 
„interventais". kaip nuoširdų kovotoja, su 
bolševizmu Bulittą du kartus apvylė jo 
vyriausybė, o trečią kartą bolševikai, kad 
jis aomaudo pagautas, nutaręs sėdėti Ri
vieroje ir. nepajudindamas nė piršto žiū
rėti, kaip' pasaulis rieda į prarają, etc.

Vakarų liberalai, kaip pažymi G. Ken
nanas, paruošęs netrukus anglų k. išlei
džiamą brošiūrą „Amerikiečių — rusų 
santykiai*', nenorėjo tikėti, kad sovieti
nis imperializmas sudaro kaimynams, 
ypač Europos tautoms grėsmę. Ir pats Ro- 
osveltas greičiausiai nežinojo, ką reiškia 
gyventi Stalino valdžioj. Jis taip pat nesu 
prato, kad už Rusijos įtraukimą į kolekty
vinį saugumą prieš Hitlerį teks sumokėti 
tokią tiesiog lupikišką kainą, būtent —

pa-
pa-

New Yorkas. Amerikos metereologai, ne 
seniai tvirtinę, kad atominių ir vandenilio 
bombų bandymai neturėję įtakos į oro pa
sikeitimus, šiomis dienomis pakeitė šią 
nuomonę, pasisakydami, jog vandenilio 
bombų sprogdinimai galį turėti įtakos oro 
pasikeitimuose visame žemės rutulyje.

ŽIUPSNELIS PASTABŲ
PLUNKSNAGRAUŽIUI

„E. Lietuvio“ 40 Nr. tilpo Plunksna. j”s‘ovietinę’impčriją "bus įjungta didelė da- 
graužio atsilankymo pas anglikę aprašy- iis Rytų Europos, — vadinasi, tokią kainą, 
mas. kuri paliestosioms tautoms reiškia ne tik

Pirmiausiai visą ta pasikalbėjimą aoie netekimą nepriklausomybės ir ju atidavi- 
orą nebuvo reikalo atvaizduoti anglų kai- mą savųjų komunistų malonei, iei iau ne 
ba, Rodos, mes pakankamai turime ir sa- tikrą tautžudybę bet ir ligi nepaprastai 
vo kalboje žodžių, kurie nė kiek neblogiau pavojingo laipsnio įtempė visoje Europo- 
atvaizduotų visą padėtį. je jėgų pusiausvyrą, dabar konstatuoja

Tiek dėl anglų teksto. Man daugiau rū- Kennanas. Suomijos užpuolimas, ciniškas 
pi anglų papročių atvaizdavimas. Išeina, Pabaltijo valstvįiu ir rytinės Lenkijos 
kad atsilankymo metu visas pašnekesys įjungimas į Sov. Sąjungą, tiesa, Vašingto- 
sukosi tiktai apie orą. Anglai bendrai jau ne sukėlė didelį nepasitenkinimą. Deja... 
nėra tokie bukapročiai, kad nesugebėtų Veltui stengėsi nedaugelis senųjų Rusijos 
kalbėti ir apie ką nors kitą. Jeigu laike reikalų žinovų atverti vyriausybei akis, 
vizito nebuvo kitos temos pašnekesiui, tai kad tų tikslų, kurių siekia įtraukta i ka- 
čia kaltas pats Plunksnagraužis. Šeimi- rą Sov. Sąjunga, toli gražu negalima sude- 
ninkė nepažindama arčiau svečio ir nežino rinti su Santarvininkų paskelbtaisiais ka
bama kokias temas galima iškelti, kad ne- ro tikslais. Veltui jie patarinėjo, kad jau 
užgavus svečio, taktingai laukė, kad sve- pirmaisiais karo metais reikia iš esmės 
čias pakeistų „oro“ temą kuo nors kitu, išsiaiškinti, ko siekia Sov. Sąjunga Vidu-

Vižitas, matyt, buvo ne pačio žemiau- rio ir Rytų Europoje, o jei Sovietų atsa- 
sio luomo namuose, nes buvo geriamas kymas nebūtų patenkinamas, tai suma- 
konjakas, o ne viski. Tokiu būdu ir šei- žinti jiems teikiamą medžiaginę paramą 
mininkė buvo ypatingai taktiška. ir atsiriboti nuo sovietinių kėslų. Deja,

Dabar dėl arbatos. Tiesa, kiekviena tokių blaivių balsų buvo ne Tiek daug, ir 
tauta turi savo tradicijas, ypatingai smu'k jų nelabai benorėjo kas klausyti... Tada 
menos atrodo ir juokingos ir nereikšmin- prosovietinio nusistatymo veiklai atsivėrė 
gos. Bet tuo tautos ir skiriasi viena nuo visiškai laisvas kelias. Kol... su laiku at
kilos — savo smulkmenomis. sldarė akys ir patiems amerikiečiams, ką

Mat, anglų namuose, net pačiuose pap- reiškia įsileisti Sovietus i Europą. Net ir 
rasčiausiuose, arbatą pilsto arba pati šei- pats Kennanas dabar pripažįsta, kad JAV 
mininkė, arba jos pavestas asmuo. Ge- politikoje su Sov. Sąjunga 1935-1945 m. 
riantis tik pasako, kokią arbatą jis mėgs- padarytąsias klaidas reikia laikyti „pačio- 
ta: silpną, stiprią,’su pienu ar be jo, kiek mis didžiosiomis ir lemtingosiomis visoje 
cukraus irt.t. Pienas dažniausiai pilamas amerikiečių užsienio politikos storijoje“. 
pirma arbatos, dėl to, kad matyti kiek Taip kalbama dabar. Ir ar vėl nebus po 
lieka arbatai puoduke vietos. (Esama vi- kiek laiko apgailestaujama, jog net ir po 
šokio dydžio puodukų). Tad šeimininkė tokių pamokų tebedaromos toliau naujos 
čia pasijuto išmušta iš vagos ne pieno pi- klaidos, tikint galimu taikiu sugyvenimu 
limu, bet pačiu faktu, kad svečias pilies; su imperialistiškuoju bolševizmu? Ar ir 
arbatą pats, tuo lyg pabrėždamas, kad dabar visi net toje pačioje Amerikoje yra 
šeimininkė nesugebėjo patenkinti svečio gerai įsisąmoninę milioninio „Life'* žurna- 
skonio ir aišku savo tokiu netaktu pasta- Jo vedamajame neseniai pasakytuosius žo- 
tė ją į tokią padėtį, kad tikrai nieko kito džiu, kad reikia melstis, jog Eisenhoweris, 
nebeliko, kaip tęsti ir toliau pašnekesį išlaisvinęs andai Europą, niekaip neišsi- 
apfe orą. suktų iš pareigos tapti didžiausio istorijo-

PABALTIJYS — JAU NE EUROPA?
štai dar vienas įspėjęs balsas. Britų 

Londone leidžiamas „Times“, rašydamas 
apie Londono konferenciją ir bolševikų 
pastangas* suskaldyti Europą, ypač ne!/- 
džiant jai apsijungti, pažymi, kad tikrąjį 
imperialistinio komunizmo Europoje pa
grindą sudaro raud. armija. Tačiau vis 
tiek taip, kaip dabar yra, amžinai nebus. 
Ilgam laikui Europos minties negalima 
užmušti. Ateis laikas — ir smuks bolše
vikinis komunizmas, kuris turės grįžti į 
natūralias Europos sienas taip, kaip savo 
laiku iš Europos buvo priversti pasitrauk 
ti persai, kartageniečiai, turkai ir maurai. 
„Times“ Europos skiriamąja riba laiko 
Odesos — Karaliaučiaus liniją: jam Eu- 
orpa yra tiktai į vakarus nuo šios linijos. 
Dėl tokio neteisingo „Times“ tvirtinimo 
reagavo net ir vokiečių pabėgėlių centri
nis organas „Das Ostpreussenblatt", š.m. 
spalio 9 d. numeryje pažymėdamas, kad 
čia „Times“ labai klysta: Europa siekia 
toliau į rytus, pvz. ir Pabaltijo valstybės 
taip pat priklauso prie Europos. Visai tei
singa lietuvių kaimynų laikraščio pastaba.

PMS Tarptautinės Tarybos posėdyje 
kiekviena tarybos narė referavo savo kraš 
to organizacine veiklos struktūrą. Lietu
vė atstovė O. Bačkienė padarė pranešimą 
apie mūsų lietuvišką veiklą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės rėmuose. Po prane
šimo P.M.S. Pirmininkė p. Moncaux pa
sakė: „Lietuviai taip susiorganizavę lai
mės tai, dėl ko jie kovoja.“

Priėmimai buvo Bundeshaus, pas Koel- 
no miesto Burmistrą ir Prancūzų Amba
sadoje. Lietuvos atstovė, kaip to Sąjūdžio 
Tarpt. Tarybos narė, visur buvo pakviesta 
ir dalyvavo.

Ona K. je kryžiaus karo už laisvę vadu?

NAUJAUSIOS KNYGOS

A. Vienuolis — KRYŽKELĖS — romanas. 
Aistis — APIE LAIKUS IR ŽMONES. 
Landsbergis — KELIONĖ 
Kralikauskas — URVINIAI ŽMONĖS 
V, Ramonas — KRYŽIAI (anglų klb.) 
Tolstojus — ANNA KARENINA III, IV

Norį Kalėdoms gauti lietuviškų plokš
telių prašomi dabar užsisakyti. D. Dauno- 
raitė, 49, Thornton Ave. London W. 4.

Prašo atsiliepti Bronių Venclovą, anks
čiau gyvenusį 288, Victoria Pk. Rd. Hack
ney, London E, 9.

Jis pats, arba žiną jo dabartinę gyvena
mą vietą, prašomi pranešti „E.L.“ 43, Hol
land Park, London W. 11.

t. Prašo atsiliepti AUGUSTĄ ŠNEIDERĮ, 
1947 m. gyvenusį Bodenverden stovyklo
je, Britų Zonoje, Vokietijoje. Jis pats, ar
ba jo adresą žiną prašomi parašyti Mr. 
J. Giriūnas, 43, Holland Park, Lonodon 
W. 11.

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA

Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, 
darbo-buto garantijas, etc. ) parūpina diplomuotas teisininkas

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 5, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1. B. C., CANADA 

apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos
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