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perskirtos ŠEIMOS RAUDONI DEBESYS VIRŠ FORMOZOS
ĮIEŠKO PAGALBOS

Daugelis įvairių tautybių tremtinių 
(DP),jų tarpe nemažai ir lietuvių, prasi
dėjus iš Vokietijos i USA emigracijai, dėl 
sveikatos negalėjo drauge su visais savo 
šeimos artimaisiais išemigruoti. Daliai šei 
mos narių išemigravus, kita dalis tikėjosi 
greitai pasveikti ir taip pat išemigruoti. 
Tokie persiskyrimai vyko dažniausiai dėl 
džiovos. Taip be blogos valios persiskyrė 
ne tik vaikai nuo tėvų, bet ir žmonos nuo 
vyrų. Dėtos viltys dėl likusių šeimos na
rių Vokietijoje greito išemigravimo, nepa
siteisino. Jau eilė metų praėjo, bet dar be
veik nebuvo atvejų, kad susirgusiems 
džiova po 1952 metų būtų pavykę į USA 
išemigruoti. Ne tik atvira džiova sergan
tieji, bet ir uždarieji, kurie vokiečių gy
dytojų pripažįstami visiškai pesveiku- 
siais, į USA neįleidžiami. Tokius konsula
tai laiks nuo laiko patikrina, bet neišlei
džia — vis atideda. Negelbsti net ir tūks
tantinės dolerių garantijos bei protekcijos 
žymesniųjų USA vyrų. Spėjama, kad dar 
yra apie 200 perskirtų, bet nesugriuvusių 
šeimų, desperatiškai kovojančių su savo 
likimu. Tai nėra labai daug, bet jų tragi
ką juo didesnė, kad laikui bėgant vis dau
giau ir daugiau šeimų visiškai sugriūva. 
Šventi moterystės ryšiai suardomi. Vis 
dąugiau atsiranda atšalusia sąžine vyrų, 
kurie susiranda naujas „žmonas“, ir žmo
nų, kurios susiranda naujus „vyrus“, sa
vo tikruosius vyrus ar žmonas pamesda- 
mi ir kurdami naujas „šeimas“.

Vokietijoj išlikusių dar nesugriuvusių 
perskirtų vedusiųjų žmonos ir vyrai, susi
rūpinę savo šeimų likimu, sukūrė draugi
ją, kurią vokiškai pavadino „Interessen- 
gemeinschaft fuer die Auswanderung der 
getrennten Ehegatten nach USA.“ (Drau
gija perskirtų vedusiųjų šeimos narių už- 
interesuotų išvykimu į USA). Draugija 
užsiregistravo vokiečių teisme, Stamber- 
ge (Amtsgericht Starnberg). Teismas 
1955 m. sausio 14 d. šią draugiją įtraukė 
į spec, draugijų registrą po Nr. 116, Band 
III, leisdamas šiai draugijai veikti ofici
aliai.

Draugija savo darbą jau pradėjo. Jau 
išsjuntinėjo laiškus šiems asmenims, įs
taigoms bei organlžacijdms: prezidentui 
Eisenhoweriui, USA Sveikatos Departa
mentui, Augštajam USA Komisarui Vo
kietijoje, Vyriausiam Komisarui Vokieti
joje pabėgėlių reikalams, NCWC, WCC, 
Vak. Vokietijos prezidentui T. Heussui, 
kancleriui dr. Adenaueriui, pabėgėlių mi- 
nisteriui Oberlaenderiui ir šeimų ministe- 
riui Wuermelingui. Greitai numato para
šyti laiškus įvairioms amerikiečių įstai
goms, moterų organizacijoms, kongresma 
nams, senatoriams ir visur, kur tik gali
ma sulaukti pritarimo ar paramos. Tuose 
laiškuose prašoma atsižvelgti į žmonišku
mą, paremti savo įtaka, garantijomis ir, 
jei kitaip negalima, tai pakeisti USA imi
gracijos įstatymą ar priimti naują įstaty
mą, kad likusiems Vokietijoje šeimų na
riams — vyrams ir žmonoms — būtų leis
ta įvažiuoti į USA pas savo atskirtas šei
mas.

Ši draugija nieko neprižada, tačiau turi 
vilčių, kad kartą šį reikalą išjudinus, gal 
pasiseks bent sveikesniesiems džiovos li
goniams išemigruoti, nes ir prezidentas 
Eisenhoweris, savo kalboje USA kongre
sai 1955. I. 6. pasisakė už tam tikrų imi
gracijos įstatymų koregavimą, nes jų kai 
kurie esą „nepakankami ir diskriminuo
ją.“

Vyriausias Komisaras Vokietijoje pabė
gėlių reikalams, Mr. Terrillon, minėtos 
Draugijos veikla jau susiįdomavo ir pa
prašė raštiškai suteikti reikalingų žinių 
ir skaičių pagalbos reikalingų šeimų. Dėl 
to ir lietuviai, užinteresuotieji išvykimu į 
USA, kurių žmonos ar vyrai randasi Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse ir kurie dėl 
džiovos nebuvo leisti išemigruoti (kitų 
šeimos narių minėta Draugija neapima), 
turėtų skubiai registruoti minėtoje Drau
gijoje tokiu adresu: Interessengemein- 
schaft fuer die Auswanderung der getren
nten Ehegatten nach USA, (13b) Gauting 
Obb., Karlstrasse 2.

Norį smulkesnių informacijų, turi tuo 
adresu parašyti laišką vokiečių kalba ir 
pridėti voką, aplipintą pašto ženklais, at
sakymui.

Minėtos Draugijos Valdybą sudaro: 
pirmininkas — latvis, sekr. — ukrainietis, 
kasininkas — lietuvis ir valdybos narys 
— ukrainietis.

M. Musteikis (ELI)

NUTARTA TRAUKTIS

Dangus virš Kinijos krantų dar negied
rėja, nors dedamos visos galimos pastan
gos padėtį sušvelninti. JAV vyriausybė 
laikosi nuomonės, kad, jei pasitraukiant 
iš Tačen salos teks susikirsti su raudo
naisiais, kautynės bus tik vietnio pobū
džio. 20.000 kinų tautinės kariuomenės 
evakavimas iš Tačen grupės bus pradėtas 
tučtuojau. Ta kariuomenė kelsis JAV ka
rinio laivyno ir aviacijos priedangoje. 
Pasitraukimo operacija truks keturias die 
nas. Vietos JAV karinei vadovybei įsaky
ta atidengti ugnį tik užpultiems esant.

Po Tačen palikimo numatoma pasitrauk 
ti iš Matsu ir Quemoy salų. Tokiu būdu, 
Čiang Kaišeko rankose beliks tik Formo- 
za ir Peskadorų salynas. Vadinasi, nuo
laidos jau padarytos.

Ši amerikiečių pažiūra buvo svarstyta 
ir britų imperijos ministerių pirmininkų 
konferencijoje. D. Britanijos vyriausybė 
nuolat posėdžiauja.

MOLOTOVAS PRABILO

Pagaliau teikėsi tarti žodį ir vienas iš 
Kremliaus. Dvigm JAV žurnalistams Mo
lotovas pasakė: „Jei Čiang Kaišekas nori

TŪPČIOJIMAS AR
Įvairių neutralistų ir koegzistentų buvo 

tikėtasi, kad prasidėjusieji 1955 metai at
neš taiką ir gerą „sugyvenimą“ su bolševi
kais. Bet jau tų metų pirmasis sausio mė
nuo atnešė krizę Tolimuose Rytuose. Ki- 
nietiškieji bolševikai nori Formozos ir 
grąso, kad vienu ar kitu būdu jie ją atsi
ims. Bet amerikiečiai visai nėra linkę ko
munistus įsileisti Formozon. Tačiau tokie 
vakarų politikai kaip Attlee, ima įrodinėti, 
kad Formoza formaliai priklauso raudona
jai Kinijai, kad negalima kliudyti raudo
niesiems kinams ją paimti, kad toks kliu
dymas yra kišimasis į kinų vidaus reikalus 
ir t.t.

Kaip gi tie dalykai atrodo iš esmės? 
Maskvos politika yra aiški, ji buvo aiški 
jau prieš penkiolika metų. Jie vengė ir tur
būt, vengs atviros agresijos prieš vakarus ir 
JAV, nes šiandien jie dar nesitiki atviroje 
kovoje laimėti. Kitaip sakant, Maskva ven
gia frontalinės atakos prieš vakarus, Bet, 
toli gražu, nereiškia, kad Maskva savo agre 
šyvių kėslų būtų atsisakiusi. Maskvos pla
nas yra pirmiausiai vakarus išstumti iš Azi 
jos ir Tolimųjų Rytų, o paskui gal ir iš 
Afrikos ir Artimųjų Rytų. Šį savo planą 
bolševikai vykdo sistematingai. O kartą 
Vakarų Europa ir JAV bus iš Azijos ir Af
rikos kontinentų išstumtos, tada Maskva 
galės pagalvoti ir apie frontalinę ataką. 
Formoza čia užima lapai svarbią strategi
nę padėtį. Ji dengia Japoniją, Filipinus ir 
toliau net pačią Australiją. Šios pozicijos 
JAV jokiu būdu komunistams negali užleis 
ti. Lygiai taip pat, kaip savo metu britai 
jokiu būdu negalėjo prileisti, kad Graiki
joje užviešpatautų komunistai. Britai tada 
visai aiškiai įsikišo į Graikijos vidaus rei
kalus ir labai teisingai padarė. Ir šiandien 
JAV labai teisingai daro, aiškiai ir nedvi
prasmiškai pasakydami komunistams, kad 
Formozcs ir netoli jos esančių Pescadcrų 
salų raudoniesiems komunistams jie nema
no užleisti ir neužleis. Tuo būdu, jei rau
donieji kinai bandytų Formozą pulti, ame
rikiečiai ją gintų, reiškia prasidėtų karas. 
Ar jam prasidėjus amerikiečiai galėtų ap
siriboti vien Formozos gynimu, patys ne
puldami karinių bazių Kinijos žemyne, 
sunku pasakyti, greiičausiai, kad ne. Ko
rėjoje daryta klaida neturėtų būti kartoja
ma. Tuo būdu padėtis yra rimta. Kokių 
nors nuolaidų Formozos atžvilgiu JAV da
ryti negali, nes bet kuri nuolaida čia reikš
tų didelį vakarų pralaimėjimą prieš komu
nistus.

Tuo tarpu Pekingas laikosi labai agresy
viai ir dedasi pasiruošęs Formozą pulti. 
Raudonoji propaganda vaizduoja ameri- 
kiečus agresoriais ir veikia kurstomai. Bet 
totalitarinėje diktatūroje propaganda gali 
būti lengvai pasukta tai į vieną, tai į kitą 
pusę, nes ji yra iš viršaus diriguojama. Ar 
prasidės karas tarp raudonosios Kinijos ir
JAV, priklausys nuo Pekingo. Labai įdo-
mu, kokį čia vaidmenį vaidina Maskva? 
Ar Maskvai nebūtų naudinga, kad JAV 
įsiveltų į karą su raudonąja Kinija, palik
dama Maskvą stebėtoja, pasiruošusia in
tervenuoti, kai ii manys, kad atėjo momen-

Londonas, Prekybiniuose slougsniuose 
manoma, kad kava gali pabrangti nuo 6 
penų iki 1 šil. svarui. Pasirodo, kad kavos 
plantacijų produkcija nebepatenkina pa
reikalavimų.

A.A. AG. TALKAČIAUSKIENEI 
mirus,

jos vyrą MYKOLĄ, skaudaus liūde
sio valandoje, nuoširdžiai užjaučia

Rochdale Lietuviai

tas realizuoti jos grobuoniškus siekius? 
Taip Maskva laikėsi II pasaulinio garo pra 
džioje, pasiruošusi žengti į Europą, kai tik 
ji bus nusilpusi Vokietijos karo su Anglija 
ir Prancūzija eigoje. Tik Hitleris sumaišė 
kortas, atsisukęs ir pats puolęs Sovietų Są
jungą. Kaip ir Korėjos karo metu, taip ir 
šio galimo karo metu dėl Formozos bol
ševikinės hydros galva liktų Maskva, ir jei

trauktis iš betkokios salos, vargu ar kas 
mėgins jam trukdyti“. I šį jo pareiškimą 
Londone yra kreipiamas ypatingas dėme
sys. Manoma, kad jis tai pasakė su Pe- 
kingo žinia.

SAUGUMO TARYBOJE

Tuo tarpu JTO Saugumo Taryboje taip 
pat nesnaudžiama. Naujoji Zelandija siū
lo pakviesti prie stalo ir raudonosios Ki
nijos atstovus. Jei Pekingas atsisakytų, 
manoma, kad Indijos premjeras Nehru pa 
siūlys sušaukti paliaubų konferenciją už 
JTO ribų. Nehru palaiko artimus ryšius 
su Kinijos vyriausybe. Jo pažiūroms Ede
nas skiria didelę reikšmę. Jis jau ir as
meniškai kalbėjosi su Nehru.

Sovietai gi maišo kortas kaip įmanyda
mi. Jie reikalauja neatidėliotino Saugu
mo Tarybos posėdžio tuo klausimu. Jie 
kaltina Ameriką agresija prieš raudoną
ją Kiniją ir reikalauja atitraukti JAV ka
rines pajėgas iš Formozos. Jie taip pat rei 
kalauja ugnies paliaubų ir siūlo, kad nie
kas netrukdytų tautinei kinų kariuome
nei pasitraukti iš Kinijos salų. Panašią 
rezoliuciją sovietai nori išgauti iš Saugu
mo Tarybos dar prieš Naujosios Zelandi
jos plano svarstymą.

ANTRASIS ČEMBERLENAS

Pekingo spauda propagandos ugnį da
bar atgręžė į D. Britaniją. Vienas tos rau
donųjų sostinės laikraštis savo vedama
jame rašo:

„Sir Anthony Eden veikih mirusiojo 
Chamberlaino logika. Anas politikas pri
vertė Čekoslovakiją atiduoti Sudetus Hit
leriui. Dabar gi Edenas nesigaili pastangų 
priversti kinų liaudį sutikti su Formozos 
palikimu amerikiečių rankose. Jo tikslas 
yra aiškus. Jis nori, kad būtų dvi Kinijos. 
Ir tai yra, ko visados trokšta britų val
dančioji klika. Tai yra labiausiai nedrau
giška laikysena kinų liaudies atžvilgiu. 
Mes nepakęsime to“.

ATOSLŪGIS NEAIŠKUS

Gyvename labai reikšmingą politiniu 
atžvilgiu savaitę. Vaišngtonas, kaip lygiai 
ir Pekingas, yra tvirtai nusistatę vykdyti 
kas numatyta, ir kompromisai neprilei- 
džiami. Prez. Eisenhoveris jau pasirašė 
kongreso jam suteiktus įgaliojimus pa
vartoti jėgą. Juose pabrėžiama:

„Esame vieningi nusistatydami ginti gy
vybinį Amerikos saugumui ir pasaulio 
laisvei rajoną“.

ŠUOLIS PIRMYN ?
vakarai norėtų hydrą įveikti, jie turėtų 
stengtis nukirsti jos galvą.

Tvirtas nusistatymas ginti Formozą prieš 
raudonųjų kinų agresiją savo esmėje yra 
defenzyvinis. Tas nusistatymas nereiškia 
amerikiečių pasiryžimą likviduoti bolševi
kinį pavojų iš esmės. Net visai priešingai. 
Paskutiniai Vašingtono sprendimai reiškė 
nemažą posūkį ligšiolinėje JAV politikoje 
raudonosios Kinijos atžvilgiu. Tais spren
dimais JAV pripažino, kad tenka atsisakyti 
iliuzijų nuversti komunistinį režimą raudo
nojoje Kinijoje. Esmėje jie reiškė tęsimą 
koegzistencinės politikos. Raudonoji Kini
ja lieka ir nacionalistiniams kinams būtų 
uždrausta galvoti apie išsilaipinimą Kini
jos žemyne. Formoza formaliai nesudaro 
Kinijos dalies. 1945 metais Formoza buvo 
atskirta nuo Japonijos, bet nebuvo padary
ta sprendimo ją grąžinti Kinijai. JAV nu
sistatymas šiandien atrodo toks, kad jei 
Pekingas pripažintų esamą status quo ir 
nesikėsintų į Formozą, JAV būtų linkusios 
pripažinti raudonąją Kiniją ir evakuoti na
cionalistų kinų kariuomenę iš Kinijos pa
kraščiuose esamų salų. Kitaip sakant, šiuo 
metu yra toks klausimas, ar komunistai To 
limuose Rytuose Formozos reikale sutiks 
su stabilizavimu būklės, kaip ji šiandien 
yra stabilizuota padalintoje Vokietijoje, 
Korėjoje ir tuo tarpu Indokinijoje, ar ne? 
Vakarai nori taikingo sugyvenimo pagal 
esamą status quo tarp R'ytų ir Vakarų. 
Klausimas, ar komunistai su tuo sutiks, ar
ba jie bandys veržtis pirmyn. Sprendimas 
priklauso Pekingui ir Maskvai. JAV vals
tybės nuėjo nemažą ktlią nuo buvusio nusi 
statymo Ženevos konferencijos metu, jos 
yra atsisakiusios nuo minties intervenuoti 
pačioje Kinijoje, jos tik siekia stabilizuoti 
padėtį ir išlaikyti savo gynimo sistemoje 
Formozą, kuri joje užima raktinę padėtį.

Šiandien dėmesys nukrypęs į Tolimuo
sius Rytus. Bet nereikia išleisti iš akių to, 
kas darosi Vakarų Europoje. Kaip tai nėra 
stebėtina, ofenzyvą ir iniciatyvą savo ran
kose tebeturi Maskva. Vis dar vakarai ne
gali ratifikuoti Vakarų Europos Sąjungos 
sutartį, leidžia Maskvai drumsti vandenį 
Vakarų Vokietijoje. Pačioje Prancūzijoje 
šansai ratifikuoti šią sutartį Prancūzijos 
Augštuosiuose Rūmuose (Senate) yra suma 
žėję. Tuo tarpu Vakarų Europos Sąjungos 
greitesnis sudarymas yra gyvybės klausi
mas visai Europai ir bendrai Vakarams.

S. Žymantas.

Komunistinė gi Kinija į tai atsakė, kad 
negali būti nė kalbos apie paliaubas ir 
kad jie yra tvirtai nusistatę išlaisvinti 
Formozą.

Jau žinoma, kad Saugumo Taryba de
vyniais balsais prieš vieną sutiko su Nau
josios Zelandijos’siūlymu pakviesti raudo
nosios Kinijos atstovus ginklo paliaubų 
reikalu. Sovietų Sąjungos atstovo rezoliu
cija, kaltinanti JAV ir siūlanti atitraukti 
amerikiečių kariuomenę iš Formozos, at
mesta.

Paskutinieji pranešimai skelbia, kad Pe
kingas sutiko priimti Saugumo Tarybos 
kvietimą.

STATYS AUTOSTRADĄ ...
LONDONAS —"YORKSHIRE

Britų transporto ministeris Boyd Car
penter paskelbė naujus kelių statybos 
planus D. Britanijoje. Bendrajame kelių 
statybos plane numatyta pirmoje eilėje 
tiesti autostradą Londonas — Yorkshire. 
Kelių tinklo praplėtimui numatoma jau 
ateinančiais metais išleisti 27 milionus 
svarų. Sekantiems trims metams tam tik: 
lui biudžete numatyta suma ’siekia 120 
milionų svarų.

Ateinančiais biudžetiniais metais (1956 
-1957 m.) pirmoje eilėje bus pradėta ties
ti antostrada iš St. Albans iki Rugby. Iš 
čia autostrada eisianti į Birminghamą. Be 
to, bus statomas dviejų krypčių plentas iš 
Prestono į Birminghamą. Naujoje auto
stradoje judėjimas bus ribojamas ir už va 
žiavimą teks mokėti specialus mokestis.

Bendrajame kelių statybos plane nu
matyta pastatyti modernų tiltą Inverness 
ir dviejų krypčių plentą tarp Glasgowo ir 
Carlisle.

Paryžius, Generalinis Atlanto pakto or
ganizacijos sekretorius lordas Ismay pa
skelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad 
Sovietų Sąjunga ir jos satelitai turi Euro
poje šešis milionus karių po ginklu. Jų 
mobilizacinis aparatas per 30 dienų nuo 
mobilizacijos paskelbimo gali turėti 400 
divizijų, tinkamų kautis. Pati Sovietų Są
junga turi 175 divizijas — lygiai tik, kiek 
turėjo 1947 metais, tačiau tų dalinių ug
nies pajėgumas padidėjo. Kiti sovietų blo
ko kraštai turi 80 divizijų. Vakarų sąjun
gininkai, Atlanto pakto dalyviai, arba 
NATO, turi 100 divizijų, išdėstytų nuo 
Turkijos iki Norvegijos.

SOVIETINIS „PARLAMENTAS” POSĖDŽIAUJA
šį ketvirtadienį Maskvoje prasidėjo Vokietijos apginklavimas. Manoma, kad 

Vyr. Sovieto posėdžiai. Suprantama, kad dar kartą Kremliaus valdovai bandys su- 
visi Sovietų Sąjungos užsienio ir vidaus kliudyti, gundydami įvairius siūlymus, jų 
politikos klausimai yra iš anksto nuspręs- tarpe ir laisvus rinkimus rytinėje Vokie-

7 DIENOS
Londonas. Princesė Margaret išskrido 

ilgesnio pobūvio užsienyje.
* * *

Kairas. Čia pakarti du tariamieji šni
pai — Dr. Moussa Lieto Marzouk, Pran
cūzijos pilietis ir Samuel Azar, žydas mo
kytojas. Abu jie buvo sionistų organiza
cijos nariai.

* * *
Londonas. Atšaukti į Maskvą du Sovie

tų Sąjungos prekybos atstovybės Angli
joje pareigūnai — Nikolai Andrienko ir 
Sergei Malinin. Spėliojama, kad šis atšau
kimas turi ką bendro su Mikojano pava- 
rymu iš pareigų, nors oficialiai skelbia
ma, kad baigėsi jų tarnybiniai įgaliojimai.♦ * *

Londonas. Britų parlamento tam tikra 
komisija apkaltino užsienio reikalų minis 
teriją perdideliu išlaidingumu. Užsienio 
reikalų ministerija tuoj atsikirto, . kad 
parlamento nariai neturi supratimo apie 
diplomatų pareigas ir gyvenimą šiais mo
derniais laikais. Taip pat ji atmetė savo 
įstaigos revizijos mintį, nes tai paliestų įr 
politikos dalykus. Gi už politiką yra at
sakingas tik užsienio reikalų ministeris.* * ♦

Hongkongas. 18 britų prekybininkų biz 
nio reikalais vyksta į raudonąją Kiniją.

* * *
Johanenshurgas. Pretoria Parke flirtuo

jančioms porelėms vietos policija patarė 
būti ginkluotoms ir šauti į kiekvieną už
puoliką, turintį pavojingą ginklą. Pasiro
do,, kad afrikiečiai praktikuoja užpuldi
nėti tokias poreles peiliais.

* * *
Londonas. Pirmą kartą po 10 metų Bri

tų parlamento valgykla davė pelno.
* * *

Niujorkas. Paslaptingai nužudytasis tur 
tuolis Rubinšteinas palaidotas 6.000 dole
rių vertės karste. Rabinas Julius Mark 
prie jo kapo pasakė: „Velionis turėjo ga
bumų kopti turtą, bet niekad nesuprato, 
kad pinigai yra geras tarnas, bet žiaurus 
ponas. Jis mėgo draugus, bet niekad jų 
neturėjo. Jis troško meilės, bet niekad 
nesuprato, kad meilė neperkama, o laimi
ma. Jis norėjo būti saugus, bet neturėjo 
vidaus ramybės. Jis bijojo mirties, nes 
neturėjo tikėjimo. Jo pagarbi motina ne
turėtų aimanuoti, nes jos neramusis sū
nus ilsisi ramybėje“.

• * *
Viena. Austrijos policija kreipėsi į tarp

tautinės policijos organizaciją (Interpol), 
kad padėtų surasti 15 jaunų mergaičių 
austrių,1 tariamai išvykusių i Siciliją su 
kažkokia koncertų agente. Tai įvyko prieš 
mėnesį laiko. Viena mergaitė jau atsilie
pė iš Sirijos, kad ji verčiama šokti nakti
niame klube. * » «

Varšuva. Tik dabar Lenkija paskelbė 
karo pabaigą s;į Vokietija. Sovietų Sąjun 
ga tai padarė prieš savaitę.* ♦ *

Vatikanas. Popiežius Pijus XII pirmą 
kartą priėmė Turkijos vyriausybės na
rius. Tai buvo ministeris pirmininkas 
Menderes ir užsienio reikalų ministeris 
Koprulu.

* * •
Reutlingenas. G. Galva pasitraukė iš 

Vliko Informacijos Tarnybos Radijo Sky
riaus viršininko pareigų. Jo įpėdinis dar 
nežinomas.

)|c
Londonas. Britų kariuomenė bus laiko

ma Korėjoje tol, kol to reikalaus aplinky 
bės.

* * *
Londonas. 1954 metais Anglijoje užre

gistruota 238.318 susisiekimo nelaimių. 
Daugiausia yra nukentėjusių šoferių ir 
keleivių.

* * *
Berlynas. Tik š.m. sausio mėnesį 6000 

jaunų vokiečių, vengdami karinės tarny
bos taip vadinamuose policijos daliniuose, 
pabėgo į Vakarus. Komunistai leidžia jau 
nimui baigti mokyklą, o paskui verčia sto 
ti į kariuomenę. Jei kuris nepaklauso rau
donųjų, tokiam neišduodamas mokyklos 
baigimo pažymėjimas. Terorizuojama ir 
kitais būdais.

* * *
Kairas. Egipto vyriausybės atstovas at-

ti, tik jie bus „parlamente“ paskelbti ir, 
žinoma, vienbalsiai priimti, taip, kaip iš 
anksto yra nutaręs visagalinčios partijos 
centrinis komitetas, tuo reikalu pasėdžia- 
vęs nuo sausio 25 d.

Sovietinio „parlamento“ sesija, kurioje 
dalyvauja 1347 atstovai, buvo sušaukta 
skubos keliu. Paprastai tie „atstovai“ tu
ri laiko tokiai sesijai ruoštis kelias sa
vaites; šį kartą ir iš tolimiausių provin
cijų reikėjo suskubti dešimties dienų bė
gyje. Dėl šitokio skubotumo, spėjama, 
kad bus „svarstyti“ nepaprastos reikšmės 
reikalai.

Diplomatiniai vakarų stebėtojai mano, 
kad pirmoje eilėje bus paliestas Vakarų

tijoje. Vyr. Sovietas, lyg ir laisvųjų kraš
tų parlamentas, apeliuosiąs į demokrati
nius vakarų valstybių parlamentus, kad 
pastarieji nesutiktų ratifikuoti Vakarų 
Vokietijos apginklavimo traktato.

Laukiama, kad sovietinis „parlamen
tas“, svarstydamas vidaus reikalus, nu
tars skirti sunkiajai pramonei didesnes 
biudžete sumas, motyvuodamas būtinybę 
ginkluotis prieš „agresorius“. Jau prieš 
tai maskviškė spauda tuo klausimu pasi
sakė, įspėdama apie didėjančią karo grės
mę, atseit, gyventojai negalį tikėtis jokio 
pagerinimo ūkiniame gyvenime, kai „tai
ką mylinčiam“ Kremliui reikia patrankų.

sisakė pasirašyti arabų lygos posėdžių 
komunikatą. Keturių asmenų arabų dele
gacija vyksta į Bagdadą pranešti Irako 
premjerui, kad Egiptas graso pasitraukti 
iš arabų lygos, jei Turkijos — Irako sau
gumo paktas bus patvirtintas. Irakas tve 
tarpu yra nusistatęs eiti savo keliu, šis 
saugumo paktas apims Iraką, Turkiją, 
Pakistaną, D. Britaniją ir Jungtines Ame
rikos Valstybes. • « *

Vašingtonas. JAV aviacija jau rengiasi 
statyti atomine energija varomą lėktuvą. 
Tam tikslui jau paskirta 300.000 dolerių. 
Atominių ir vandenilio bombų jau turima 
pakankamai. Jos kraunamos į tam tikrus 
sandėlius.
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LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE SOVIETINĖ TAUTOSAKOS RINKTINĖ
TĖVUI IR MOTINAI

Dr. K. Pautienius, susirūpinęs mūsų 
tautos išnykimo priežastimis, su didele 
širdgėla štai kaip rašo „Laisvojoje Lietu
voje“ : „Atsikuriančiai, Nepriklausomai 
Lietuvai, bus reikalingas kiekvienas lietu- 

, vis, o ypač jaunimas, baigęs augštuosius 
mokslus. Atgimstančios Tėvynės maldavi
mas ir šauksmas grįžti j Tėvynę ras kiek
vienoje jaunoje lietuviškoje širdyje pritari
mo, jei tik tėvai, spauda, organizacijos pa
rengs savo vaikus, kad jie, neužmiršę išei
vijoje savo Tėvynės, nepasiduotų visu 100 
proc. svetimybėms ir kad nepaslystų nuo 
lietuviško kelio ir nepaskęstų šitoje tautų 
jūroje“. Toliau straipsnio autorius jau ryž
tingai kreipiasi į tėvus šiais žodžiais: 
„Brangūs lietuviai tėvai, nežiūrėkite leng
vapėdiškai ir neužmirškite, kad vaikai, su-, 
laukę 17-20 metų, dar būtinai reikalingi 
tėvų globos, o ypač ištekėjimo ir apsivedi- 
mo atveju. Būtų klaidinga galvoti, kad 
mažais vaikais visokeriopai rūpinomės, o 
dabar sūnui ar dukrai jau apie 20 metų, ir 
jie palitkami savistoviam apsisprendimui. 
Tegu mūsų vaikai su kuo nori ir kada no
ri draugauja, romansuoja ir išteka ar ve
da. Ne. Šitaip neturi būti. Tėvų yra augš- 
čiausia pareiga kuo rūpestingiausiai ir uo
liai rūpintis vaikų reikalais ir jų ateitimi 
ir po 20 metų amžiaus, kad vaikai nuo do
rovinės, tikybinžs ir lietuviškos linijos ne
nukryptų“. Kreipdamasis į jaunimą, auto
rius sako, kad paskendimas tautų jūroje 
yra tautinė mirtis ir visų mūsų lietuvių di
džiausias širdits skausmas, o kenčiančiai 
tėvynei — kruvini ašarų upeliai. Straips
nio gale skaitome: „Tenai, sentėvių žemė
je, mums bus gardesnis tyras lietuviškas 
vandenėlis už tremties svetimą vyną. Te
nai, gimtoje mylimoje žemėje, mums lietu
viška juoda duona gardesnė už. čia svetimą 
pyragą. Tenai, savoje, nors priešo nuterio- 
toje Tėvynėje, mums bus patogiau ir svei
kiau gulėti ant lietuviškų savų lentų, negu 
čia, svetimuose kraštuose, tėvynės ilgesio 
kančiose, gulėti ant minkštų patalų“. Ką 
gi, belieka palinkėti, kad turintieji ausis į- 
siklausytų į tuos žodžius.

DĖL NELEMTO PAVADINIMO

„Drauge“ aptinkame Al. Gimanto straip 
snį „Atgal į Vakarus“. Jame rašoma: 
„Nelemtu sutapimu, o gal ir dėl geogra
finių sąvokų sumaišymo, ar iš dalies mū
sų pačių pritarimu, pasaulyje Lietuvą pri
imta vadinti Rytų Europos dalimi,, o lietu
vių tautos narius rytų europiečiais, bet 
toks mūsų apibendrinimas yra ne tik ne
tikslus, bet savotiškai darąs ir nemaža 
skriaudos visai Lietuvos bylai, mūsų vardui 
vakarinių tautų bendruomenėje“. Toliau 
straipsnio autirius teigia, kad mūsų menas, 
mūsų būdas bei aplinkos pažinimas ir aps
kritai kultūros apraiškos yra perdėm Va
karų dvasios, gal tik kartais su nežymia 
Rytų įtaka. Todėl, jo manymu, mes nesa
me Rytų Europos nariai. Straipsnio pabai
goje siūloma nusikratyti to nelemto pava
dinimo. Ten rašoma: „Be abejo, šios die
nos lietuvių istorijos klastotojai Vilniuje 
ir Maskvoje iš kailio neriasi besiplėšydami, 
kad kuo daugiau falsifikatų pagamintų 
ir tuo įrodytų, kad lietuvių* tautos nuotai
kos yra perdėm rytietiškos, visiškai skirtin
gos nuo Vakarų, bet tai yra tik rafinuotas 
raudonasis melas, kuriam negali tikėti ir 
patys jo skleidėjai. Gi lietuviai, esantieji 
laisvajame Vakarų pasaulyje, turi visa da
ryti, kad bent mažiausiu savo neapdairu
mu neprisidėtų prie faktų klastojimo ir sve
timųjų klaidinimo. Įsidėmėkime, žinokime 

ir nuolat kartokime sau ir svetimiems, kad 
Lietuva nebuvo, nėra ir negalės būti Ry
tų Europos dalimi, nes tai prieštarauja ne 
tik istorijai, geografijai, bet ir pačiam lie
tuvių tautos įsitikinimui. Tad atgal į Vaka
rus, į mums priklausančią vietą Vidurinės 
Europos tautų šeimoje!“ Neginčytinas da
lykas.

APIE ŽODĮ

„Tėviškės Žiburiuose“ Pr. Gaidamavičius 
štai ką rašo apie žodį: „Gimsta ne tiktai 
kūdikiai. Gimsta ir žodžiai. Jie ateina iš 
žmogaus gelmių ir pasklinda aplinkoje. 
Vienų žodžiai yra „sparnuoti“ — dvelkia 
patraukliu pavidalu, svariu turiniu ir aidi 
iš kartos karton, kitų — pilki, kasdieniniai, 
nusitrynę lyg ridenami akmenėliai ir ding
sta kasdienybėjt. Vienų žodžiai yra kupini 
tiesos, lemtingi ir krenta sielonf versdami 
klausantį susimąstyti, kitų sumišę su melu, 
su klasta, veidmainyste. Vienų žodžiai yra 
lengvi, žaismingi, pilni giedros bei džiaugs 
mo, kitų — sunkūs, prikrauti liūdesio, 
skausmo bei kartelio. Ir kas išskaičiuos vi
sus žodžio virpesius, kuriais prab'yla termo
metru nei kitu apčiuopiamu matu neišma
tuojamas pasaulis? Juk per žodį apsireiš
kia žmogaus vidus, kuriame s'ypi sukrau
ti turtai. Tai lyg paskendęs varpas, kurio 
dūžiai ataidi paviršiun su kiekvienu žo
džiu. Atimk žodį — tariamą, rašomą ar 
kitaip išreiškiamą — ir liks žmogus toks už 
daras, vienišas, tarsi be gyvybės“. Taip, žo
dis yra didelė brandgenybė. Todėl straips
nio autorius dar sako, kad jis yra ypač di
delė brangtnybė, kai ne tik savąjį pasau
lį apreiškia, bet ir kitus įvesdina turtin- 
gesnin pasaulin. O ką bekalbėti apie gim
tąjį žodį, kurs krenta į pat širdį, nes širdy
je yra gimęs? Beje, dieviškąjį pasaulį ap
reiškia Dievas savuoju žodžiu — visomis 
kalbomis, tarp jų ir mūsų gražiąja kalba. 
Branginkime ją, kaipo savo dvasios išraiš
kos nepakeičiamą priemonę.

ŽYMIAUSIOS KNYGOS

Šimtai tūkstančių knygų spausdinama 
kas metai, tačiau žymiausiomis pasaulio 
knygomis yra laikomos šios:

1. Babilono kodeksas, Hammurabo (18 
amžiaus prieš Kristaus gimimą). Tuo ko
deksu buvo nustatytos buržuazijos civili
zacijos formos ir teisinės sankcijos.

2. Egipto mirusiųjų knyga (apie 15 am
žių prieš Kristaus gimimą). Toje knygoje 
buvo apsprendžiamas Egipto civilizacijos 
pastovumas remiantis pastabomis apie 
pomirtinį gyvenimą.

3. Mozės knygos (1400 m. prieš Kris
tų). Tai išrinktosios tautos gyvenimo 
nuostatai.

4. Homero epopėja (8-9 amž. prieš Kris 
tų). Tuo veikalu buvo siekiama nera
maus helenų pasaulio vienybės.

5. Manu teisių knyga, pasirodžiusi šiek 
tiek vėliau už Homero veikalą.. Joje bu
vo nustatyta indų luomų sistema, var
žanti Indiją net ir po šiai dienai.

6. Konfuncijaus išvados (apie 500 m. 
prieš Kristų). Tie raštai tūkstančius me
tų formavo kinų valdančiosios klasės 
sampratą.

7. Respublika, Platono (apie 390 m. 
prieš Kristų). Tai idealios valstybės ap
tarimas.

8. Politika, Aristotelio (apie 330 m. 
prieš Kristų). Tame veikale nagrinėjami 
valstybės santvarkos klausimai.

9. Šventasis Raštas, arba Biblija (1 
amžiaus). Tai Dievo, kurs tapo žmogumi, 
mokslo užrašai.

Per dešimtį metų tremtyje išleista jau ne
maža tautosakos rinkinių. Ypač daug yra 
davęs Dr. J. Balys, kuriam pasisekė išsiga
benti šiek tiek tekstų (jo Lietuvių tautosa
kos skaitymai, trys tomai Tautosakos lo
byno, tomas pasakų, istoriniai padavimai ir 
kt.). Be jo, išleistos dar G. Krivickienės su
rinktosios dainos, J. Švaisto pagal Basana
vičiaus rinkinius sudarytasis pasakų rinki
nys Aukso Kirvis. Taigi didelio bado šioje 
srityje nejaučiame, ir tarybinėje Lietuvoje 
dabar išleistasis stambus tautosakos tomas 
Lietuvių tautosakos rinktinė įdomi jau ne
be kaip liaudies kūrybos aruodas, bet kaip 
darbas, kuris iškeptas pagal tam tikrus me
todus.

Rinktinė sudaryta Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos Lietuvių Kalbos ir Literatū
ros instiuto. Jos atsakomasis redaktorius 
K. Korsakas, paruošė Amb. Jonynas, A. 
Mockus, B. Uginčius ir M. Vymerytė. Dai
lininkas Kulakauskas. Knygą 1954 m. iš
leido Valstybinė Grožinės Literatūros Lei
dykla. 560 psl. Įrišta. Išleista 10.000 egz. 
Kaina būta nustatyta 26 rubl. 80 k., bet 
paskui sumažinta į 13 rb. 90 k. Knyga 
iliustruota.

Šios storos knygos pratarmėje šitaip su
darytojų pasisakoma, kodėl ši rinktinė iš
leidžiama :

„Tačiau carizmo ir buržuazijos valdymo 
metais išleistieji lietuvių tautosakos rinki
niai pateikia neteisingą lietuvių tautosakos 
vaizdą, nes į juos dėl įvairių priežasčių daž
nai nepatekdavo patys pažangiausieji. lie
tuvių tautosakos kūriniai. Be to, anksčiau 
išleistieji lietuvių tautosakos rinkiniai šiuo 
metu yra pasidarę retas dalykas ir platie- 
siems tarybinės visuomenės sluogsniams 
sunkiai beprieinami. Todėl iškyla būtinas 
reikalas leisti naujus lietuvių tautosakos 
rinkinius. Kol bus pradėta leisti mūsų tau
tosakos žahrų kūriniai specialiais išsamiais 
leidiniais, tikslinga ir reikalinga pateikti n 
sų tarybiniai visuomenei bent siauresnė' 
apimties lietuvių tautosakos rinkinius, su
pažindinančius su pagrindiniais liaudies 
poetinės kūrybos žanrais ir būdingiausiais 
pavyzdžiais.“

Be kita ko, šioje pratarmėje prisipažįs
tamą, kad tai ir yra pirmasis bandymas pa
teikti lietuvių visuomenei liaudies poetinės 
kūrybos būdingiausius pavyzdžius, suklasi
fikuojant juos pagal tarybinio folklioristi- 
kos mokslo principus. O tie principai reiš
kia ne kokią nors gudrybę, o vien tai, kad 
tautosaka padalyta į du pagrindinius sky
rius: lietuvių tautosaka iki spalio revoliu
cijos ir po spalio revoliucijos.

Pats toks prisipažinimas, kad čia tik pir
mas tautosakos rinkinys per visą tą dešim
ties metų okupacijos laikotarpį, kažkaip 
padrąsinančiai ir giedriai nuteikia. Taigi 
vakaruose čia tremties metais išleistasis vie 
nas tas Dr. J. Balio Lietuvių tautosakos 
skaitymų tomas atstoja visą jų rinktinę! 
O jis ne vienas mums šaltinis čia, kaip iau 
esu minėjęs (net ir Poezijos antolokija tu
ri gražų šimtą dainų!).

Kai jau patys rinktinės redaktoriai pa
brėžia pagrindini savo knygos padalijimą 
į dvi (nelygias) dalis, tai ir laikysimės to jų 
pasiimtojo principo. Kas rinktinėje jų duo
dama iš tos senosios mūsų liaudies kūry
bos.

Dainų apie darbą duota 30 (kai kurios 
su gaidomis), dainų apie gamtos reiškinius 
5, apie meilę 11, apie šeimos gyvenimą 53, 
vaišių dainų 7, apie išnaudotojus 17, apie 
tėvynės gynimą ir karo tarnybą 22, revo
liucinių kovos dainų 9, žaidimų 10, vestu
vinių apeigų tautosakos 3 dalykai, raudų 
5, šiek tiek garsų pamėgdžiojimų; pasakų 
apie gyvulius 23, stebuklingų pasakų ir pa

davimų 24, buitinių pasakų 18, pasakojimų 
19, anekdotų 9, šiek tiek patarlių ir prie- 
židžių, mįslių ir minklių.

Skaitytoją iš karto galėtų nustebinti tie 
trys dainų skyrių pavadinimai, kur kalba
ma apie tėvynės gynimą ir karo tarnybą, 
apie kovos dainas ir apie išnaudotojus. Bet 
tai tik rėkiančios antraštės, nes beveik visi 
šioje knygos dalyje spausdinamieji dalykai 
yra paimti iš jau mums seniai žinomųjų tau 
tosakos šaltinių, tik ten skyriai turėjo kitas, 
nepropagandines antraštes. Taigi vien 
muilo burbulų pūtimas į akis yra pratar
mės tvirtinimas, kad į senuosius rinkinius 
negalėję patekti patys pažangiausieji daly
kai. Kaip šaltiniai rodo, sudarytojai nau
dojos: J. Bendoriaus, Rugio, St. Šimkaus, 
Rėzos, Niemio ir Sabaliausko, Norkaus, 
Binkio, Sruogos, Daukanto, Basanavičiaus, 
Volterio ir kitų sukauptąja ir paskelbtąja 
medžiaga, tik niekur neminimos prof. M. 
Biržiškos, prof. Krėvės, prof. Dr. J. Balio 
pavardės. Keletas dalykų išspausdinta iš 
buv. Lietuvių Tautosakos Archyvo medžią 
gos, ir tarp tų tik keletas pačių prasčiausių 
užrašyta jau bolševikų valdymo laikais.

Antroji dalis labai skurdi. Kovai dėl ta
rybų valdžios skirtos 5 dainos, buržuazi
nės nacionalistinės diktatūros laikotarpiui 
14 dainų, puslapėlis priežodžių, patarlių ir 
mįslių; tarybinės santvarkos metams 3 
dainos, karo laikotarpiui 10 dainų, keli prie 
žodžiai, pokario laikotarpiui 6 dainos, 2 
žaidimai ir kelios patarlės.

Suprantama, kiek rinktinės sudarinėtojai 
turėjo išlieti prakaito, kol surinko medžia
gą tai antrajai daliai, ir vis dėlto visos čia 
sudėtosios dainos bus paimtos iš tūlų leid - 
nėlių, visos laibai prastų eiliuotojų ar tū
lais atvejais gal ir pačių redaktorių pada
lytos. Šičia apie kokį nors grožį ir kūrybą 
nebegali būti nė kalbos. Tokio žaidimo 
„Mūs kolūkio pirmininkas“ metrikacija 
išduoda, kaip šitokie dalykai padaromi: 
valstybinis liaudies dainų ansamblis sukū
rė jį ir vežiojasi, populiarina.

Šis tas vis dėlto aiškėja ir iš tos naujo
sios tautosakos. Aiškėja, kad senas ir ma
žas turi kolchoze eiti dirbti („Tuojau šiena- 
piūtė pas mus prasidės — seniai ir mažie
ji šieną grėbt pradės“), ne taip, kaip bur
žuazijos laikais. Aiškėja, kad su gaidžiais 
reikia keltis („Gaidžiai gieda, diena švinta, 
laikas kelt, brolau, brigadierius užplanavo 
darbą man ir tau“, arba: „Tavo, tavo mer 
gužėlės brigada pirmoji anksti rytą, saulei 
tekant, per laukus nuėjo“, arba: „Tavo, ta
vo bernužėlio brigada pirmoji anksti rytą 
rytmetėlį į darbą išėjo“, kaip ir dera sun
kios baudžiavos laikais!).

Toje naujojoje „tautosakoje“ dažnai mi
nimas buožė. Čia dainoj tupi buožė už kal
niuko ir laukia karo, čia patarlėj jis širsta, 
išgirdęs apie kolūkį, arba lenda į jį, arba 
nekenčia tarybų Lietuvos, arba laukia ir ne 
sulaukia karo. Žinant, kad buožė yra kitk- 
vienas ūkininkas, nesunku ir iš tų trupinių 
suprasti tenykštes kaimo nuotaikas.

P. Galinis

ANTRA R. SPALIO KNYGA 
LATVIŠKAI

Amerikoje leidžiamas latvių laikraštis 
„Laiks“ prieš kurį laiką išspausdino R. 
Spalio „Gatvės berniuko nuotykių“ ver
timą. Dabar tas pats laikraštis jau spaus- 
dinasi R. Spalio kitą knygą — „Ant Ri
bos“, kurią lietuviškai praeitų metų gale 
išleido „Tremties“ leidykla.

Būdinga, kad pastaroji knyga buvo pra 
dėta versti iš rankraščio, kol dar nebuvo 
pasirodžiusi lietuviškoji laida. Abi kny
gas vertė E. Skujenieks.

Dieviškojo Mokytojo palyginimas, kurį 
iškelia sekmadienio Evangelija, primena 
įvairių rūšių rauges — piktžoles, kurias 
neprietelis — piktoji dvasia sėja krikščio 
niškoje bendruomenėje, šimtmečių bėgy
je jis prisėjo nesuskaitomų klaidų ir he- 
rezijų, o mūsų dienomis su nauju neat- 
lyžtamu įnirtimu, tariamo gėrio vardu, 
skleidžia komunizmą. Sužadinęs klaidin
gus gyvenimo principus, sąmyšiais ir re
voliucijomis, svajoja „pasaulį seną išar
dyti iš pačių pamatų“ skelbiant visišką 
žmonių lygybę ir privatinės nuosavybės 
panaikinimą. Raugės auga kaip ant mie
lių ir jų baisūs vaisiai pasirodo grąsiną 
jau ne vien tik atskiroms tautoms, bet ir 
visam pasauliui.

Kiekvienas ir be didelio mokslo mato, 
kad žemėje visiškos lygybės nėra ir ne
gali būti: nėra nė vieno žmogaus, kuris 
būtų lygus savo išvaizda ir savo gabu
mais. Šių dienų gamtininkai atranda, kad 
didžiuliuose miškuose net dviejų lapų nė
ra visiškai panašių! Net ir ten, kur ide
alizmas suveda žmones į vienuolynus, 
tuos artimo meilės židinius, kur visi kar
tu be kitų dalykų padaro ir neturto įža
dus, visiškos lygybės nėra. Nes paprastas 
broliukas negali turėti tuos pačius reika
lavimus, kaip jo bendrabrolis mokslinin
kas, kuris taip pat visiškai pasišventęs 
varo kultūros darbą pirmyn. Sv. Tomas 
moko, kad privatinė ar kolektyvinė nuo
savybė dėl žmogaus galutinio tikslo pa
siekimo yra indiferentiška. Bet nežiūrint 
to, gyvenimo patyrimas įrodė, kad indi
vidualinio ir socialinio gerbūvio pažangai 
privatinė nuosavybė yra nepakeičiamas 
dalykas, jei žmogus dėl Dievo ir artimo 
meilės jos neatsižada. Kitaip reikia pa
vartoti prievartą, kuri atveda i žiaurią 
vergiją, kurią patys savo akimis matėme 
ir patyrėme.

— Viešpatie, argi ne gerą sėklą pasė
jai savo dirvoje? Iš kur atsirado raugių? 
Ir Kristus atsakė: „Tai neprietelis vel
nias, kuris jas pasėjo. Kaip surenkama 
raugės ir sudeginama ugnyje, taip bus 
pasaulio pabaigoje. Žmogaus Sūnus siųs 
savo angelus, ir jie surinks iš jo karalys
tės visus papiktinimus ir tuos, kurie da
ro neteisybę,. ir juos įmes į ugnies kros
nį. Ten bus verksmo ir dantų griežimo. 
Tuomet teisieji žibės kaip saulė savo Tė
vo karalystėje“.

Bažnyčia jungia savyje dieviškumą ir 
žmogiškumą. Kristaus dvasia gaivina ir 
užtikrina neklaidingumą, tuo tarpu žmo
gus ateina su savo vargais, silpnumais ir 
klaidomis. Bet virš visų savo narių neto
bulumų BAŽNYČIA stovi nugalėdama 
visus sunkumus ir pasaulyje lieka kaip 
Šviesos Švyturys, Tiesos Saugotoja, Tei
singumo Gynėja, šventumo Šaltinis, Ar
timo Meilės Skatintoja!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
NOTTINGHAME — vasario 5 d„ 11 v. 

ir 6 d. — 12,15 v.
MANSFIELD — vasario 5 d., 5 v. v.
BRADFORD — vasario 13 d., 12,30 v.
LEEDS — vasario 13 d., 3 v. p.p.

GRAŽIOS KNYGOS

šiomis dienomis naujai pasirodė Pulgio 
Andriušio jumoristinis romanas TIPELIS. 
Knygos kaina — 21 ši.

įdomus pasiskaitymas — KON - TIKI. 
Vertė Vainoras. Knyga per 400 puslapių. 
Iliustruota. Kaštuoja tik — 17 ši. 6 d.

Gauta ir kitų naujų ir vertingų knygų. 
Reikalaukite sąrašo.

Galima užsisakyti lietuviškų plokštelių, 
Liet. Enciklopediją ir visą periodiką. Ra
šyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave., 
London W.4.

THOR HEYERDAHL

KON - TIKI
(Iš norvegų kalbos

Šiomis dienomis Knygų leidykla 
TERRA išleido lietuvių kalba garsiąją 
KON — TIKI knygą. Čia spausdina
ma trumpa iš tos knygos ištrauka.

Pasiruošimas ekspedicijai

Atrodo, kad visa tai bus prasidėję vie
ną vakarą prie ugnies laužo Pietjūrių sa
loj, kur senas tengimais pasakojo savo kil- 
tits istoriją ir padavimus. Po daugelio me
tų sėdėjau su kitu seniu, šį kartą didelio 
New Yorko muziejaus tamsiame kabinete.

Aplink stiklinėse spintose buvo tvarkin
gai sudėti daiktai, primeną dingusias kul
tūras. Likusią vietą kambaryj užėmė len
tynos, prikrautos knygomis, jų didžią da
lį, tikrai, bus skaitęs tik vienas kitas daly
ko žinovas. Pražilęs ir širdingos išvaizdos 
senis už rašomojo stalo buvo jas visas skai
tęs ir nemaža pats parašęs. Atrodė, kad 
jam užlipau ant kojos, nes jis neramiai 
barškino pirštais į kėdės atramą ir atrodė 
nepatenkintas.

— Ne, — tarė jis. — Niekados.
Kalėdų senis būtų taip pat atrodęs, jei 

kas nors būtų ėmęs jam tvirtinti, kad ki
tos Kalėdos išpuola vidurvasarį.

— Jūs klystate, — visiškai klystate, — 
jis kartojo ir kratė pyktelėjęs galvą.

— Bet juk jūs dar nieko apie tai nes
kaitėte, — tariau, linktelėdamas viltingai 

vertė St. Vainoras)

galvą į rankraštį, gulėjusį ant stalo. Mano 
argumentai....

— Argumentai, — nenoriai jis pakartojo. 
—Juk negalima svarstyti etnologinio klau
simo, kaip tai daro detektyvas.

—Kodėl ne? — atsakiau. — Aš savo iš
vadas padariau, remdamasis savais stebėji
mais ir mokslo patiektais faktais.

— Mokslo uždavinys tiktai konstantuo- 
ti, bet ne įrodyti vieną ar kitą.

Jis pamažu pastūmė rankraštį į šoną ir 
žiūrėjo į rašomąjį stalą.

— Visiškai teisinga, kad Pieų Amerika 
davė vieną iš nuostabiausių praeities kul
tūrų ; taip pat teisinga, kad mes nei žino
me, iš kur atėjo Tiahuanacos statytojai ir 
kur jie dingo, kai inkos indėnai perėmė 
valdžią. Bet vienas dalykas yra vis dėlto 
aiškus: nei viena iš Pietų Amerikos tautų 
neperskėlė į Ramiojo vandenyno salas.

Jis pažiūrėjo tyrinėjančiai į mane ir pri
dėjo:

— Ir žinote kodėl? Atsakymas labai pap 
rastas: jie negalėjo ten nuvykti. Neturėjo 
laivų!

— Jie turėjo plaustų, — bandžiau abe
jingai. — Žinote, plaustai iš baisos medžio. 
— Senis ramiai atsilošė ir tarė:

— Jūs galite juk pamėginti nuplaukti 
baisos plaustu iš Perų į Pietjūrių salas: tuo 
met pamatysite, ko jie verti...

Aš jam neatsakiau. Buvo vėlu. Mes at
sistojome ir nusilenkėme. Senasis moksli
ninkas patapšnojo man draugiškai per petį, 
palydėjo iki durų ir priminė, kad galiu vi
sados kreiptis į jį reikalui ištikus. Bet dėl 
manęs geriausia būtų, jeigu aš specializuo- 
čiaus arba Polynezijos arba Amerikos klau 
Simuose, bet šitaip nemaišyčiau šių dviejų 
skirtingų pasaulio dalių. Jis grįžo prie ra
šomojo stalo.

— Juk jūs užmiršote šitą, — jis pasakė 
-r sugrąžino rankraštĮ.

Aš pažiūrėjau į pažįstamą užrašą: „Po
lynesia and America, A Study of Prehis
toric Relations“. Pasikišęs rankraštį po 
pažastim, skubiai pasileidau laiptais žemyn 
ir atsidūriau gatvės judėjime.

Vėliau vakare pasibeldžiau į namus 
Greenwich Village užkampyj. Čia dažnai 
ateidavau su savo problemomis ir rūpes
čiais.

— Malonu, kad atėjai, — tarė šeiminin
kas. Kaip reikalai?

— Blogai, — atsakiau. — Niekas neno
ri skaityti rankraščio.

Jis paruošė vakarienę, ir mes susėdome 
pavalgyti.

— Dalykas labai paprastas, — jis pasa
kė, — visi, į kuriuos kreipeisi, mano, kad 
tai pripuolama ir paviršutiniška idėja. Tu 
žinai, kad čia, Amerikoj dažnai išdygsta 
žmonių su keistomis idėjomis.

— Prie to dar vienas dalykas, — paste
bėjau.

— Taip, — perėmė jis žodį, — darbo 
metodas. Jie visi specialistai ir nepasitiki 
darbo metodais, aprėpiančiais visas specia
lias sritis, nuo botanikos iki archeologijos.

Jis atsikėlė ir susijieško.io didoką rank
raštį.

— Žiūrėk čionai, — jis pasakė. — Ma
no paskutinis darbas apie paukščių moty
vus kinų išsiuvinėjimuose. Tam sugaišau 
septynetą metų, bet užtat jį tuojau priėmė 
į spaudą. Laikas reikalauja dirbti smulkme- 
niškai.

Karolis, mano draugas, buvo teisus. 
Bet norint išspręsti Ramiojo vandenyno 
problemą, nenušviečiant jos iš visų pusių, 
man atrodė taip pat nesėkminga.

Mes nuvokėme stalą, o aš pagelbėiau, 
valydamas lėkštes.

— Kas nors naujo iš Chicagos universi
teto?

— O ką sakė tavo senas draugas šian
dien muziejuje?

— Jis taip pat neparodė susidomėjimo,
— atsakiau. Jis pasakė: kadangi indėnai 
turėjo tik atvirus plaustus, yra beprasmiš
ka manyti, kad jie galėjo atrasti Pietjūrių 
salas.

— Tiesa pasakius, ir man atrodo, kad 
tai gali būti praktinė kliūtis, dėl kurios ta
vo teorija atrodo negalima. Nesuprask 
manęs blagai, — pasiskubino jis pridėti.
— Aš tikiu, kad tu teisus, bet kartu visa 
tai atrodo neišaiškinama. Pavyzdžiui, ma
no darbas apie paukščių motyvus, pare
mia tavo teoriją.

— Karoli, — pasakiau, — aš esu visiš
kai įsitikinęs, kad Pietų Amerikos indėnai 
perplaukė plaustais Ramųjį vandenyną, ir 
aš esu pasiruošęs statyti plaustą ir buriuo
ti juo per vandenyną, kad parodyčiau, jog 
tai įmanoma.

— Ar tu iš proto išsikraustei!

Mano draugas priėmė mano žodžius už 
oką.
— Vadinasi, tu netiki, kad tai galima?
— Ne, tu esi pakvaišęs,—tik ne plaustu.
Dabar supratau, kad niekas nepatikės 

mano teorijai, kadangi tarp Perų ir Poly
nezijos yra neaprėpiama vandens platuma 
ir kad aš mėginau trumpai ir paprastai iš
aiškinti, pasinaudodamas priešistoriniu 
plaustu.

Karolis netvirtai pažiūrėjo į mane.
— Einame į miestą ir išgersime po bur

nelę.
Išėjome ir išgėrėme po ketvertą.
Tą pačią savaitę pasibaigė mano nuoma, 

Norvegijos bankas tuo pat metu pranešė, 
kad nebegaliu gauti dolerių. Valiutos su
varžymai. Susikroviau daiktus ir įsėdau į 
požeminį traukinį, einantį įBrooklyną. Ten 
dūlinau į norvegų jūrininkų namus, Kur vai 
gis buvo stiprus ir geras, o kainos atitiko 
piniginę. Gavau kambariuką, bet valgiau 
kartu su jūros žmonėmis.

Įvairios išvaizdos ir blaivumo jūrininkai 
vienu dalyku buvo bendri, būtent: kai kal
bėdavo apie jūrą, jie žinodavo ką jie kal
ba. Bet jų žinios apie plaustus buvo men
kos. Plaustas — ne laivas, jis neturi nei 
kielio, nei bordų. Tai daiktas, kuriuo nau
dojamasi bėdos atveju, kol koks norint lai
vas ištraukia iš vandens. Vienas jūreivis 
kalbėjo su pagarba apie plaustus, jis iš
silaikęs net tris savaites, kai vokiečių po
vandeninis torpedavo jo laivą Atlante.

— Bet plaustu negalima vairuoti, — jis 
pridėjo. Jis ėjo tai šonais, tai galais, tai 
ratu, pasiduodamas vėjui.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS DERBY CORBY LOWTONAS VOKIETDA

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Nepriklausomybės sukakties minėjimą 

rengia Lietuvių Klubo Valdyba vasario 
16 d., trečiadienį, .Lietuvių Namuose, 1/2 
Ladbroke Gardens, London W. 11. Minė
jimo pradžia 7.30. Londoniečiai prašomi 
tą vakarą atsilankyti minėjiman.

* * *
DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos visuo
tinis suvažiavimas įvypks š.m. kovo 19-20 
dienomis. Kovo 19 d. taip pat įvyksta ir 
Lietuvių Namų B-vės metinis akcininkų 
susirinkimas.

* * *
CARE PAKETAI

Pereitą savaitę buvo išsiuntinėti Care 
paketai, gauti per Balfą. Paketai išsiųsti 
pagal skyrių valdybų atsiųstus adresus. 
Dar yra likęs nedidelis kiekis, todėl tie, 
kas jų būtų reikalingi., prašomi pranešti 
savo adresus.

Už paketėlio persiuntimą ir kitas paš
to išlaidas DBLS centras sumokėjo to 
2/6 už kiekvieną paketą. Būtų gera, jei 
gavėjai tas išlaidas padengtų, prisiųsdami 
Centrui 2 ši. 6. d.

Paketėlių gavėjams pasiųstos dvi kor
telės: vienoje yra pažymėta siuntėjo ad
resas. Pageidautina, kad siuntėjui būtų 
parašyta ir padėkota už paketą. Antrąją 
kortelę prašoma pasirašyti, kaip ten pa
žymėta Ir ją kaip galima greičiau grąžin
ti DBLS centrui.

* * *
PRANAŠAUJA ŠILTĄ ŽIEMOS 

PABAIGĄ
Britų metereologai tvirtina, kad liku

sioji šių metų žiemos pabaiga būsianti 
švelni. Rašoma, kad metereologai paste
bėję apie saulę tam tikrą vainiką — žie
dą, kuris sušvelninęs temperatūrą, šio 
žiedo įtaka yra tokia didelė, kad ir sau
lei nusileidus galima pastebėti vakaruose 
ilgesnį laiką šviesiau, negu tai buvę to
kiu pat laiku kitais metais.* * *

SŪNŪS PASIKVIETĖ TĖVĄ
Jonas Čekanauskas, išgyvenęs Anglijo

je šešeris metus, šiomis dienomis gavo 
vizą Amerikon, kur jo sūnus, išvykęs iš 
Vokietijos, studijuoja Chicagoje techniką. 
Jaunasis Čekanauskas buvo mobilizuotas 
ir dalyvavo Korėjos kare. Buvo sužeis
tas. Dabar, gavęs pilietybę ir stipendiją 
studijoms tęsti, pasikvietė tėvą, gyvenu
sį Glaucheteryje. J. Čekanauskas visą 
priklausė DBLS-gai.

Susipratusiam lietuviui linkime laimin
gos kelionės ir sėkmingo įsikūrimo nau
jame krašte. * * *

IŠVYKO KANADON
Iš Didžiosios Britanijos i Kanadą pas

toviam apsigyvenimui išvyko Pranas 
Kumža. Jis išplaukė laivu „Franconia“. 
Prieš imigruodamas į Kanadą P. Kumža 
gyveno Midlothian apygardoje, Škotijoje. 
P. Kumža imigracijos dokumentus sėk
mingai tvarkė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos Apylinkės 
Valdybos pirmininkas, dipl. teisininkas 
Jonas J. Juškaitis.

' Spaudos Balius
Spaudos balius virto ne tik Londono, 

bet visos Anglijos lietuvių tradiciniu po
būviu. Tai viena įdomiausių pramogų, ku 
ri yra visų laukiama ir kas metai skait
lingiau lankoma, šitai aiškiai parodė ir 
paskutinysis spaudos balius, įvykęs pe
reitą šeštadienį, sausio 29 d., į kurį atsi
lankė žymiai daugiau svečių, negu bet 
kada praeityje. Skaitlingai atsilankė ne 
tik londoniečiai lietuviai, bet nemažai 
svečių iš įvairių Anglijos vietovių.

Pirmieji provincijos svečiai — skaitlin
ga coventriečių ekskursija, vadovaujama 
skyriaus pirmininko J. Kazlausko, pasi
rodė pietų metu ir tuoj pat įsteigė savo 
bazę atskirame kambaryje. Kiek vėliau 
atvyko svečiai ir iš kitų provincijos mies
tų, o gerokai sutemus būriai londoniečių 
įvairiomis susisiekimo priemonėmis sku
bėjo i balių. Tenka pastebėti, kad šį kar
tą į spaudos balių ypatingai gausiai atsi
lankė senoji išeivija iš rytinio Londono, 
Ilfordo ir kitur. Susirinko spaudos dar
buotojai, visuomenininkai, fabrikantai, 
biznieriai. Suvažiavo provincijos farme- 
riai, angliakasiai ir su kitomis naujai įsi
gytomis specialybėmis svečiai.

Pati pradžia ėjo truputį nesklandžiai, 
nes dauguma svečių dar tik pirmą kartą 
įžengė į naujuosius Lietuvių Namus. Kiek 
vienas norėjo pamatyti, įsitikinti, įvertin
ti, girti, peikti, ateitį namams nusakyti, 
diskutuoti dėl spalvų, užuolaidų, kamba
rių paskirties, žodžiu, susipažinti kaip rei 
kiant su visa situacija. Tik po ilgesnės 
žvalgybos pradėjo megstis naujos pažin
tys, bičiulystė, kitaip tariant, pradėta gy
venti baliaus nuotaikomis.

Šiek tiek apšilus, eterio bangomis nus
kambėjo tvirtovės komendanto J. Kazlaus 
ko įsakymas, kad vienos minutės bėgyje, 
visi svečiai prašomi susirinkti į šokių sa
lę. Susirinkusius pasveikino „E., Lietu
vio“ redaktorius B. Daunoras, paskelbda
mas, kad balius atidarytas, šiemet spau

DBLS Derby skyrius š.m. vasario 19 
d., 5.30 vai. YMCA Hall, St. Peter's 
Church Yard, Derby (Miesto centre) ren
gia Vasario 16-sios

MINĖJIMĄ
Programoje: M. Bajorino paskaita. Meni
nę dalį išpildys Derby skyriaus mėgėjų 
būrelis. Vaidins K. Vaitkevičiaus parašy
tą ir režisuotą 3-jų veiksmų dramą „Dvi 
širdys“.

Po vaidinimo bus šokiai iki 12 vai. 
Turtinga loterija.

Maloniai kviečiame atsilankyti Derby 
ir apylinkių lietuvius minėjimą ir spek
taklį.

Skyriaus valdyba

SHEFFIELD

IŠ SKYRIAUS VEIKLOS
Praėjusiais metais įsisteigęs Shefieldo 

Liet. S-gos skyrius neseniai turėjo savo 
pirmąjį metinį susirinkimą. Dėl mažo na
rių skaičiaus ir pajėgų stokos skyrius pir
mais metais didelio veiklumo neparodė. 
Tačiau šiek tiek ūgtelėjo ir sustiprėjo. 
Metų bėgy skyrius gražiai tvarkė savo fi
nansinius reikalus ir gausiai sušelpė 
skautų stovyklą. Pavieniai skyriaus na
riai dalyvavo lietuviškuose sambūriuose 
Nottinghame, Derby, Londone ir kitur.

• Naujos valdybos pirmininku perrink
tas J. Sirutis, kurio namuose vyksta susi
rinkimai ir gyvena beveik pusė visų na
rių. Iždininku išrinktas Dūda, o sekreto
rium Kalasauskas, nuo pat skyriaus įsis- 
teigimo pavyzdingai tvarkąs jo raštinės 
reikalus. Bendrai, skyrius pasiryžęs šiais 
metais pagyvinti savo veiklą ir pritrauk
ti daugiau naujų narių .

NAUJA SKYRIAUS VALDYBA
DBLS Sheffieldo skyrius išsirinko nau

ją valdybą, kurion įeina: J. Sirutis — 
pirmininkas, J. Dūda — sekretorius ir V. 
Kalasauskas — iždininkas.

PAVYZDINGA ŠEIMA

Sheffielde jau kuris laikas gyvena buv. 
gimnazijos' direktorius šiaulietis Grybe, 
kurio duktė Mrs Lydia Tonwsend dirba 
kaip dantų gydytoja. Nors senukas p. 
Grybe yra nustojęs regėjimo, tačiau rū
pestingos ir sumanios dukters globojama 
visa šeima gyvena tikrai gražiai ir pavyz
dingai. Lydija Grybytė — Tonwsend stu
dijavo Kauno universitete. Į Angliją at
vyko kartu su kitais tremtiniais ir čia 
ištekėjusi ir pradėjusi savarankiškai dirb 
ti, atsigabeno iš Vokietijos tėvus. Jos rū
pestinga tėvų globa yra gražus pavyzdys 
ne tik lietuviams, bet ir svetimtaučiams. 
Šiuo metu jie turi jau įsigiję savus na
mus ir automobilį.

J. Karkluva.

dos balius buvo pradėtas ne įprastu spau
dos baliaus valsu, bet lietuvišku suktiniu. 
Nuo šitos minutės balius įeina nuotaikin- 
gon atmosferon. Matyt, kad rengėjai, tu
rėdami galvoje laiką, šiais metais baliu
je nepateikė specialios ilgesnės progra
mos. Todėl svečiai turėjo daugiau laisvo 
laiko pasilinksminti ir pasivaišinti drau
gų rateliuose, kurie labai greit susidary
davo. Atrodo, kad balius nuo to nenuken
tėjo. Svečiai buvo patenkinti, kai neteko 
klausyti ilgų kalbų.

Pagirtina, kad ir loterija buvo pravesta 
žaibiškai. Tradicinė spaudos antis atiteko 
vyriausiam amžiumi baliaus svečiui — 
p. Naujokaičiui, o rėčio didumo puikus 
ponios Jagminienės (Coventry) baliui do
vanotas tortas, su irašu „Remkime lietu
višką s paudą“ — atiteko p. Akelaičiui, 
kuriam šį kartą laimė lėmė sučiupti sa
votišką „honorarą“, nes jis nekartą yra 
sielojęsis dėl lietuviškos spaudos įr lietu
viškos knygos.

COVENTRIEČIŲ DOVANOS

Coventriečiai į balių atvyko netuščio
mis rankomis. Kai aptilo muzikos garsai, 
baliaus svečiai vėl buvo sukviesti salėn, 
kur visų akivaizdoje ir pasirodė covent
riečiai su dovanomis.

P. J. Kazlauskas iteikė DBLS pirminin
kui M. Bajorinui paveikslą, tapytą p. G. 
Grigaravičiūtės. Pati paveikslo autorė, ne 
galėjusi baliuje dalyvauti, šitaip rašo:

„Siunčiu DBLS-gai kuklią savo darbo 
dovaną, kuri teprisideda prie mūsų visų 
namų papuošimo. Kiekvienu atveju tebū
nie tai paskatinimas kolegoms meninin
kams prisidėti savo darbais prie Londo
ne esančių Lietuvių Namų pagražinimo“.

G. Grigaravičiūtė (buv. Jonelynienė) 
Antrąją dovaną p. J. Kazlauskas iteikė 

redaktoriui senųjų išeivių, gyvenančių 
Coventryje, vardu. Kukli, bet labai sim
bolinė dovana — Nepriklausomos- Lietu-

DBLS Corby skyriaus valdyba prane
ša, kad dėl susidėjusių nepalankių aplin
kybių Nepriklausomybės šventės minėji
mas, kaip buvo '„E. Lietuvio“ Nr. 4 pas
kelbta, neįvyksta.

Vasario 20 d, corbiečiai rengia Užgavė
nių linksmavakarį Forest Bowling Klub, 
(Rockingham Rd.) patalpose. Pradžia 4 
vai. vakaro. Kviečiami apylinkės lietuviai 
atsilankyti. Veiks Užgavėnių bufetas.

BRADFORD AS
NAUJA DBLS BRADFORDO 

SKYRIAUS VALDYBA .
DBLS Bradfordo skyriaus 1955 m. sau

sio 1 d. visuotiniame skyriaus susirinki
me išrinktoji valdyba savo š. m. sausio 
2 d. posėdyje pasiskirstė šitaip: Viktoras 
Ignaitis — pirmininkas, Povilas Grigaliū
nas — vice pirmininkas, Aleksandras 
Dičpetris — sekretorius, Kazys Kaktavius
— iždininkas ir Antanas Šukys — narys.

Naujoji valdyba, kuri per vieną savo 
kadencijos mėnesį jau turėjo tris posė
džius, pradėjo ir kiek kitokios linkmės 
darbą, kuris Bradfordo lietuvių gyvenime 
yra lyg ir šiokia tokia naujiena, būtent, 
tos valdybos, o daugiausia jos pirm. V. 
Ignaičio iniciatyva, jau du kartus jo bu
te buvo susirinkę visų Bradforde esan
čių lietuviškų organizacijų — abiejų sky
rių, rezistencinės santarvės, skautu ir 
„Atžalyno“ atstovai bei veiklesnieji vie
tos visuomenininkai. Tokiuose pobūviuo
se nuodugniai išgvildenami mūsų vieti
niai ir bendrieji Anglijos lietuvių reika
lai, pasikeičiama nuomonėmis, draugiš
koj dvasioj padiskutuojama. Tokiame 
praeito sekmadienio pobūvyje p. Varana
vičius skaitė referatą apie DBLS proble
mas; artimoj ateityje p. Čepas (buv. Lie
tuvos konsulas Vokietijoje) referuos apie 
Lietuvos Pasiuntinybės Berlyne likvida
vimo detales. Sekantis toks pobūvis įvyks 
ta vasario 27 d., 3 vai. p.p.

Artimiausias tiesioginis naujosios val
dybos uždavinys yra tinkamai paminėti 
Vasario 16 sukaktį. Toks Vasario 16 su
kakties paminėjimas Bradforde ruošia
mas paskutinį šeštadienį prieš užgavėnes
— vasario mėn. 19 d. 6 vai p.p. St. Pat
ricks salėje. Minėjimo programoje — į- 
žanginis žodis, agr. J. Lūžos paskaita, 
linksmoji dalis, vadovaujama „Atžalyno“ 
muziko Buroko ir šokiai bei alutis, šo
kiams gros mišrus orkestras, o alučio me
tu vyks loterija ir kitokie blynų įvairu
mai. Sekančią dieną, sekmadienį, — St. 
Anns bažnyčioje, 12.30 vai. bus laikomos 
iškilmingos pamaldos už Tėvynę.

Lietuviškoji Bradfordo ir apylinkių vi
suomenė kviečiama kuo skaitlingiau da
lyvauti ir minėjime ir pamaldose su ta 
mintimi, kad bent vieną kartą per metus 
susiburti visiems krūvoje ir viena Tėvy
nės dvasia pagyventi niekam negali suk
liudyti jokios priežastys.

Aidi

WOLVERHAMTONAS
Vasario 12 d., 6 vai., George Kotelyje 

rangiamas
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

Tą pačią dieną sporto klubas „Viltis“ 
švęs savo veiklos vienerių metų sukaktį. 
Programoje: stalo teniso rungtynės, mi
nėjimas ir vakare šokiai, šokiams gros 
geras džazdandas, o pertraukų metu plok
štelių muzika. Baras veiks iki 11 vai. Pa
baiga 12 vai. Visus artimų ir tolimu apy
linkių lietuvius maloniai kviečiame atsi
lankyti. Sporto Klubo Valdyba

■ vos gamybos degtukų dėžutė su Vytimi- 
ir lietuviškais įrašais.

DBLS pirmininkas ir redaktorius nuo
širdžiai coventriečiams padėkojo už gra
žias dovanas.

Atskiroje patalpoje buvo įrengtas spau
dos kioskas ir kavinė. Kioską tvarkė 
spaudos platintoja D. Daunoraitė ir p. 
Daunorienė. Čia buvo galima įsigyti visas 
naujausias knygas, žurnalus, Užsisakyti 
lietuvišką spaudą ir išgerti kavos. Greti
muose staluose buvo išdėstyti „Nidos“ 
spaustuvės darbo pavyzdžiai ir Knygų 
Klubo išleistos knygos. Iš pridėtų sąrašų 
ir diagramų paaiškėjo, kad „Nidos“ Kny 
gų Klubas jau turi gana gražų skaičių 
narių, būtent: Anglijoje — visas tūkstan
tis, Amerikoje — keturis šimtus, o kituo
se kraštuose — šešis šimtus. Atseit, viso 
jaunasis knygų klubas turi du tūkstan
čius nuolatinių skaitytojų. Spaudos kam
barys buvo skoningai įruoštas ir jame 
maloniai laiką praleido tie, kuriems bv - 
vo įdomu susipažinti tiek su naujaisiais 
tremtyje pasirodžiusiais leidiniais, tiek ir 
su „Nidos“ spaustuvės darbais, ių tarne 
ir su „E. Lietuvio“ spausdinimo procesu. 
Gražu, kad baliaus rengėjai nepamiršta 
svarbiausio dalyko — tokia proga paro
dyti ir, kaip ant durų buvo plakate įrašy
ta — „pasidžiaugti tuo, ką turime“, šito
kios spaudos parodėlės įrengimas kiek
vieną svetį iš karto įveda į tam tikrą 
spaudos nuotaiką. Kiekvieną, pamačiusį 
gražiąsias lietuviškas knygas, ir be ilgų 
kalbų įtikina, kad spaudos baliuje atsi
lankiusio svečio paliktas penas ar svaras 
yra didelė parama sunkias dienas gyve
nančiam Europos lietuvių savaitraščiui.

Reikia tikėtis, kad ir ateityje mūsų vi
suomenė taip, kaip ir šiais metais, gau
siai lankys šios rūšies pramogas, jei dar 
mums bus lemta ateinančiais metais šia- 
rpe krašte gyventi.

V. Z-cius

Sausio 23 d. Lowtono Hostelio salėje 
įvyko DBLS vietos skyriaus metinis na
rių susirinkimas, kuriame dalyvavo apy
linkės lietuviai. Skyriaus pirmininkui su
sirinkimą atidarius, pakvietus darbo pre
zidiumą, pirmininkaująs D. Norkus pap
rašė susirinkusiuosius tylos minute pa
gerbti tragiškai prieš metus žuvusį Noock 
kasyklose A.A J. Oksą.

Pranešimus padarė pirmin. V. Miškinis, 
sekretor. D. Steponavičius ir iždininkas 
A. Bruzgys. Po diskusijų išrinkta valdy
ba ir revizijos komisija. Naują valdybą 
sudaro: pirminink. J. Evaškaitis, vice- 
pirm. D. Norkus, I-sis sekretorius D. Ste
ponavičius, II-sis sekrt. — A. Bruzgys ir 
iždininkas V. Miškinis. Revizijos komisi
jom E. Ūsienė, J. Pilipavičius ir S. Griš- 
kauskas. Pažymėtina, kad p. Ūsienė ir J. 
Evaškaitis yra gimę ir augę. Earlistowne, 
Anglijoje. Abu yra susipratę lietuviai ir 
nuoširdžiai remia visus lietuviškus reika
lus.

Susirinkime nutarta Manchesteryje, 
Moston kapinėse, prie paminklinio lietu
vių kryžiaus įsigyti žemės sklypelį, A. 
Bruzgiui pasiūlius, susirinkusieji tam rei
kalui sumetė pirmąsias. aukas. Taip pat 
nutarta A.A J. Oksui, metinių proga, už
sakyti už jo vėlę gedulingas Šv. Mišias, o 
prie paminklo padėti gėlių.

Nutarta ir sergantį J. Kvietkauską ap
lankyti. Tam tikslui surinkta aukų.

D. S.

MŪSŲ MIRUSIEJI
A.a. Agota Talkačiauskienė

Sausio 26 d, ryte Rochdalės ligoninėje 
mirė Agota Talkačiauskienė, palikusi nu 
liūdusį vyrą ir gedinčią lietuvių bendruo 
menę. Velionės laidotuvės įvyko sausio 
29 Mostono kapinėse po gedulingų mišių, 
kurias kapinių koplyčioje atlaikė kun. J. 
Kuzmickis. Pamaldų išklausė skaitlingas 
būrelis Rochdalės lietuvių, kurie specialiu 
autobusu atvažiavo palydėti savo bend
ruomenės narę į amžiną poilsio vietą prie 
gražaus lietuviško kryžiaus. Prie atviros 
kapo duobės paskutinį atsisveikinimo žo
dį tarė kapelionas, priminęs velionės re
ligingumą ir kančią ilgos ligos metu.

A.a. Agota Talkačiauskienė gimė 1900 
m. kovo 31 d. Aleksiuos, Alsėdžių valse., 
Telšių apskr. giliai lietuviškoje ir tikin
čioje Bonaventūro ir Marcijonos Grigu- 
tų šeimoje. Karo audra nubloškė ją į Vo
kietiją, kur praleido kelerius vargo me
tus. Visą laiką nesij ausdama kaip rei
kiant stipri, visdėlto stengėsi žydėti gie
dra, nuoširdi, draugiška. Atvykusi į Ang
liją, persikėlė į Rochdalę ir čia prieš po
rą metų ištekėjo už p. Talkačiausko. Bu
vo rūpestinga, pamaldi, dažnai atsiminė 
Lietuvą, kurią dar tikėjosi kada nors pa
matyti. Kol galėjo, dirbo ir tvarkė namų 
ruošą. Vėliau kai liga labiau įsigalėjo, 
likosi namie, Jankė gydytojus ir paga
liau atsigulė ligoninėje, kur jai buvo pa
daryta vidurių operacija. Deja, operacija 
nepavyko ir velionė, pabuvojusi kelias 
dienas namie, vėl grįžo ligoninėn, kant
riai kentėdama kančias, nesiskyrė su ro
žančiumi, kurį visą laiką turėjo savo 
rankoje.

Amžiną atilsį mirusios sielai tesuteikia 
Viešpats.

J. Ks.
A.a. Jonas Lažauninkas

Gauta žinia, kad pernai, gruodžio 31 d., 
Kanadoje, Pembroke, po ilgos ir sunkios 
ligos, mirė Jonas Lažauninkas.

Velionis gimė 1900 metais, Juškaičių 
kaime, Slavikų valse., Šakių apskr. Nepri
klausomybės laikais tarnavo karo aviaci
joje — mechaniku. Bolševikams antrą 
kartą okupuojant Lietuvą, pasitraukė į 
Vokietiją. Po karo gyveno Selingstadto 
stovykloje. 1948 m. atvykęs į Angliją, ap
sigyveno Rudingtone, prie Nottinghamo. 
Čia sunkiai dirbo gipso kasykloje, taupy
damas pinigus senatvei. Jieškodamas leng 
vesnių gyvenimo sąlygų, 1951 m. išvyko 
į Kanadą. Ten po kurio laiko pasijuto ne
sveikas. Buvo priverstas atsigulti į ligo
ninę, kur buvo padaryta sunki operacija. 
Deja, ir po operacijos nesijautė sveikas. 
Gydytojai vėliau pripažino jį sergant vė
žio liga, kuri ir priartino mirtį. Lietuvo
je paliko žmoną, dvi dukreles ir sūnų, o 
čia, tremtyje, brolį. Velionis buvo pavyz
dingas katalikas, taurus lietuvis. Palaido
tas Pembroke, R. katalikų kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo visa vietos lietuvių 
kolonija.

Tebūna jam lengva svetimoji žemė.

A.a. Jonas Gilis
Vos pasirgęs tris dienas pleuritu, 1955 

m. sausio 7 d. užmigo amžinu miegu mū
sų brangus tautietis Jonas Gilis.

Mirusiojo likimas buvo panašus į tūks
tančių mūšų brolių įr sesių. Atslenkant 
antrą kartą raudoniesiems,'jis neteko na
mų ir visos šeimos. Benamis būdamas, 
1945 metais Šveicarijoje rado pastogę. 
Apie metus laiko jam teko gyventi pabė
gėlių stovykloje. Kaip batsiuvys, taisyda
vo visų mūsų batus. Gavęs darbo leidimą 
ir darbą, 1946 m. apsigyveno Zuerick'e. 
Buvo dosnus, o ypač jaunimui, studenti
jai. Svetimtaučiai jį laikė punktualiu, 
darbščiu ir sąžiningu darbininku. Visais 
atvejais velionis stengėsi būti savo tėvy
nės vertas sūnus ir nesuteršti jos garbės.

Palaidotas sausio 10 dieną. Laidotuvėse 
dalyvavo visi Zuerick'o lietuviai, su ben
druomenės pirmininku p. A. Paulaičiu ir 
sekretore p. D. Thoma — Mašalaityte (su 
vyru) priešaky. Dalyvavo ir keletas mi
rusiojo bendradarbių. Palaidotas Zue
rick'o kapinėse. Ant kapo buvo padėti ke
turi vainikai, kurių vienas su mūsų tri
spalve, o vienas jo darbovietės. Paskutinį 
kartą atsisveikinant, mūsų buvo sugiedo
ta „Marija, Marija“ ir tautos himnas.

Teesie jam lengva svetimoji žemelė.
L, Kemeklytė

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Sausio mėn. 20 d. į gimnaziją keliolika 

mašinų suvažiavo svečių, amerikiečių ar
mijos vyr. štabo būstinės karininkų ir 
tarnautojų, aukojusių gimnazijos moki
nių Kalėdų kelionei, su šeimomis. Svečių 
atvykimą organizavo gimnazijos anglų 
kalbos mokytojas stud, asesorius Winge- 
rath. Svečių buvo apie 60 ir jiems dėkin
gi gimnazijos mokiniai gražiai pašoko.

Svečiai šokių atlikimu, ypač jaunųjų 
mokinukų, sužavėti, karštai plojo, fotog
rafavo ir išvyko patenkinti savo atsilan
kymu.

Aukos Gimnazijos Namams
KLB Šalpos Fondo Toronto Komitetas, 

vadovaujamas pono V. Vaidoto, paauko
jo Gimnazijos Namams ir Vargo Mokyk 
loms po

200 — dol.
šios Toronto Komiteto .aukos, nors ski

riamos gimnazijai ir- vargo mokykloms 
yra kartu didelė parama ir visai lietuvių 
bendruomenei, nes mokinių šeimose yra 
ligonių ar šiaip nedarbingų, kuriems ati
mamas rūpestis vaikais ir tuo palengvi
nama jų būklė.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje IV 
Apskritis Conn., švęsdama savo 40 metų 
sukaktį, paskyrė Gimnazijos Namams gra 
žų 100 — dol.
įnašą, atsiųsdama tą sumą ir įamžindama 
savo organizaciją Vasario 16 Gimnazijos 
Rūmų Aukotojų Garbės Knygoje.

Lietuvių Gailestingųjų Seserų Draugi
ja Čikagoje jau pakartotina savo auka 
prisideda prie aukų gimnazijos pastogei. 
Jos dabartinis įnašas

100 — dol.
K. Rūkas, Hartforde, siųsdamas pakar

totiną auką Gimnazijos Namams
35 — doL, 

savo sutelktų aukų sumą padidino tuo 
budu iki 227 — dol.

BALF'o 72-ras Skyrius, Brockton, Mass., 
nepaprastai dosnus lietuvių bendruome
nės vaikučiams, per poną M. Gofensą įne
šė Gimnazijos Namams

150 — dol.
Pinigai gauti per BALF'o įgaliotinio 

įstaigą Muenchene.

Vasario 16-tosios minėjimas
Gimnazija intensyviai ruošėsi minėji

mui, numatydama pastatyti M. Venclaus- 
ko pasaką „Užburtoji dūdelė“. Vasario 
16-tai dienai, deja, veikalas dar negalės 
būti pastatytas, nes, atsižvelgiant į moki
nių tiesiogines pareigas, negalėjo būti 
paskirta pakankamai laiko repeticijoms.

Minėjimo meninė dalis bus atlikta sa
vomis jėgomis. Be to, kviečiama minėji
me dalyvauti nauja meninė pajėga, ope
ros solistė Marija Simaniukštytė.

M. Simaniukštytė, baigusi Vienos kon
servatoriją, 1943 m. buvo pakviesta gas- 
trolei Vilniaus Operoje. Ji operoje „Rigo- 
letto“ dainavo Gildos rolę. Karas sutruk
dė jai pasilikti Vilniaus Operoje ir 1944 
m. ji padarė sutartį su Vienos Liaudies 
Opera, 1945 m. Berlyne dainavo radiofo
ne, o 1952 m. buvo angažuota -„Hofthe- 
atr'e“.

Tikimasi, kaęl M. Simaniukštytė, gyve
nanti Bavarijoje, ir atitrukusi nuo lietu
vių bendruomenės, apie kurios egzistavi
mą ji iki šiol nežinojo, dalyvaus ne tik 
Vasario 16 Gimnazijos minėjime, bet sa
vo labai maloniu koloratūriniu sopranu 
praturtins ir kitose vietovėse ruošiamus 
minėjimus.

Vaikų priedų reikalu
Įspėjame dirbančiuosius tautiečius, tu

rinčius nemažiau trijų vaikų, kad pagal 
Vokietijos priimtą įstatymą jie turi teisę 
gauti už trečią vaiką ir daugiau po 25 
DM mėnesiui.

Prašymai paduodami darbdaviui, kuris 
juos registruoja savo profesinėje koope- 
ratyvinėje sąjungoje, „Berufsgenossen- 
schaft“.

AGAFIB visuotinas (metinis) 
susirinkimas

1954 m. gruodžio 11 d. Muenchene įvy
kusiame AGAFIB metiniame susirinkime 
dalyvavo 13 tautinių grupių (jų tarpe ir 
lietuvių) atstovų su balsavimo teise. Sve
čiais dalyvavo Bavarijos valdžios atsto
vai: Maurer — vidaus reikalų ministeri
jos soc. reikalų referantas, dr. Korn- 
rumpf — ĄER gen. sekretorius ir Kohle 
—•' Regierungsrat pabėgėlių reikalams.

Diskusijose svarstyta užsieniečiams dar 
bo gavimo klausimas. Kadangi užsienie
čiams, ypatingai intelektualams, labai sun 
ku gauti darbą, pageidauta, kad reiktų 
didesnį dėmesį kreipti į tų žmonių socia
linę globą bei paramą. Į tai vidaus reik, 
min. soc. reik, referanto Maurer buvo pa
reikšta, kad kiti kraštai žiūri į Vokietiją 
kaip ūkiškai sustiprėjusią ir dėl to para
ma vis mažėjanti. Toliau siūlyta išnaudo
ti darbo gavimo reikalu būsimą padėtį, 
kuri susidarysianti, kai Vokietija turė
sianti savo kariuomenę.

Švietimo srityje jokių pagerinimų ne
buvę galima padaryti, nes viskas priklau 
so nuo veikiančių įstatymų. Stovyklose 
visos tautybės išlaiko savo šeštadienines 
mokyklas.

Įpilietinimo klausimas ben. užsienie
čiams yra nepalankus, nes tam tikslui 
reikalaujamo pragyvenimo šaltinio daugu 
mas negali įrodyti. Pirmiausia turėtų bū
ti pravestas ūkinis įsijungimas ir tik ta
da turėtų sekti įpilietinimas.

Pasų (ypač taip vad. Londono paso) ir 
apsigyvenimo leidimo (Aufėnthaltserlaub 
nis) reikalais buvo paruoštas ir kraštų 
vyriausybėms išsiuntinėtas atitinkamas 
memorandumas.

Nusiskųsta, kad vokiečių įstaigos, ruoš
damos įstatymų projektus -ar administra
cinius potvarkius, liečiančius benamių 
pabėgėlių reikalus, niekuomet neatsiklau- 
sia AGAFIB nuomonės. Taip pat pasigen
dama vokiečių vyriausybės vienodos lini
jos benamių pabėgėlių reikalu.

Po diskusijų buvo priimtos šios rezoliu
cijos: Centro Sąjunga ir Taryba turi su
sitvarkyti, sujungti Bavarijos AGAFIB ir 
kitų Vokietijos kraštų panašias organiza
cijas į vieną, sunormuoti Augštojo Komi
saro ir AGAFIB santykius ir išlaikyti 
tautines švietimo institucijas,
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Žinome visi, kad į minėjimus, koncer
tus, vaidinimus, pamaldas ar susirinki
mus renkamės neskaitlingai ir be didelio 
entuziazmo. Daugumas turime šabloninį 
pasiteisinimą — nėra laiko. Tai darome 
beveik visi su mažomis išimtimis. Vienam 
nepatinka sueigų ar minėjimų rengėjų 
veidai, kitam ten sueiną, trečiam nelei
džiančios „politinės jo pažiūros“, ketvir
tam nėra noro ten eiti, nes jis turįs kita
tautę žmoną, penktąjį sulaiko nakties ar 
vakaro pamaina darbovietėje, žodžiu, 
priežasčių aibių aibės. Daugelis pasiteisi
na, kad į tokius lietuviškus pobūvius 
neiną todėl, kad ten labai neįdomu, nuo
bodu, nejauku, nešvaru, nepatogu. Ir, tie
są pasakius, niekas negali priversti ateiti 
į tokius pobūvius, kur, kaip sakoma, ne
traukia širidis.

Turime, tačiau, šventę, į kurią privalo
me ateiti visi, jei save laikome lietuviais, 
jei norime prisipažinti tokiais esą. Tai 
Vasario 16-sios, Nepriklausomybės sukak
ties šventė. Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiais, mes, gyveną svetur, kiekvie
nas turime atsilankyti į tos “dienos ren
giamus minėjimus savo apylinkėse. Tai, 
gal būt, vienintelė pareiga net ir tiems, 
kurie metų bėgyje neužsuka į jokius lie
tuvių rengiamus pobūvius ar susirinki
mus. Tai jau pareiga, neturinti jokių pasi
teisinimo priežasčių, nei motyvų. Jei ger
biame save, jei gerbiame ir norime Lie
tuvai laisvės, privalome pagerbti ir tos 
laisvės sukaktį, atsilankydami nors trum
pam į tas vietas, kur tos dienos minėji
mai yra rengiami.*****

Keista žmogų apima nuotaika, kai, kar 
tais, išgirsti savo artimą bičiulį, kalbantį 
iš okupuoto krašto. Neseniai tokį išgyve
nimą turėjau, klausydamas Vilniaus ra- 
dijaus. Kalbėjo vienas geriausių mano bi
čiulių. Nepriklausomoje Lietuvoje drauge 
augom, drauge dirbom, drauge kalbėda
vome apie ateitį. Apie komunizmą mano 
bičiulis, kaip ir visi padorūs žmonės, iš
sitardavo, kaip apie pabaisą, siekiančią 
sunaikinti pasaulį, o pirmoje eilėje žmo
gų. Kai jo kalbos klausiausi, jutau, kad 
jo širdyje verda kraujas, tariant patį 
bjauriausi melą apie mūsų Nepriklauso
mybės laikus. Jutau, kad ten, už jo nuga
ros, stovi čekistas su naganu prievartau
damas kūnu gyvą, bet dvasioje užmuštą 
žmogų. Jis, tas mano nelaimingasis bičiu
lis, buvo priverstas meluoti, meluoti taip 

JAU PATS LAIKAS UŽSIPRENUMERUOTI
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VISAME LAISVAJAME PASAULYJE SKAITOMĄ VIENINTELĮ NE
PARTINĮ INFORMACIJŲ IR KULTŪROS LAIKRAŠTĮ!

Lietuvis, gyvenanti^ Anglijoje, 27 m. am- JEI RADOTE?
žiaus, rimto būdo, sąžiningas, jieško gy- 
veninio draugės. Lietuvaitės, norinčios su Vienai malonei spaudos, baliaus viešnel 
kurti lietuvišką šeimą, prašomos parašy- dingo pudrinė, brangi kaip dovana.
ti: Nr 8896, „E. Lietuvis“, 1, Ladbroke Svetį, radusį, ar žinantį kas rado, pra- 
Gardens, London W.ll, England. Some grąžinti „E. Lietuvio“ Redakcijai.

ATSIŲSKIT „1984 metus“. Iš „Gyvulių ūkis“ neseniai padaryta „Co-
Kai praėjusiais metais įsisteigė Nidos m*c“ filmas, kuris su didžiausiu pasiseki- 

Knygų Klubas, jis be kitų veikalų paža- mu rodomas JAV ir Anglijoj. Ten vaiz- 
dėjo F. Neveravičiaus verstą Orwell'io duojama, kaip prisimename, gyvulių re- 
knygą „1984 metai“. Tačiau ' nežinia ar voliucija ūkininko Jones farmoj.
todėl, kad vienas kitas skaitytojas tos Taigi jau vien dėl šių knygų populia- 
knygos nepageidavo, ar dėl kurių kitų rūmo yra neįmanoma išsiversti jų nes- 
priežasčių ši knyga iš Nidos Klubo sąra- kaičius. Tuo labiau, kad dažnas anglas da 
šo išnyko. bar paklausia, ar tikrai ten už geležinės

Šiuo metu ši knyga, vaizduojanti komu- uždangos esąs „big brother“, kuris seka 
nizmo įsigalėjimą, yra beveik tikra sen- kiekvi judesi. Būtu labai gerai kad 
sacija. „1984 metai du kartu buvo per-............ • ,
duota per britu televiziją ir sukėlė tokią Nldos KIubas ga!etų knygą vėl jtrau- 
už ir prieš audrą, kokios nebuvo buvę ^ti i savo sąrašą ir artimiausiu laiku ją 
radijo ir televizijos istorijoj. Berods, jau išsiuntinėti savo nariams.
susitarta pagal šią gnygą padaryti filmas. J. Raskila

^iiiniiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiNmiiiiiiiiiimiig
1 PABALTIJO VALSTYBIŲ PAŠTO ŽENKLAI
= prieinamomis kainomis. Užsakymai priimami viso pasaulio pašto ženklams | 
= įsigyti. Tie, kurie pageidauja sudaryti rinkinius, siūloma: _ į
į| 50 Lietuvos pašto ženklų nuo 10 šil. visi skirtingi.
f 100 ‘ ‘ , , 25 ‘
h 100 Pabaltijo valst. ženki. 15 šil.
įį 150 Europos valst. p. ž. 15 šil. ‘
| Tie, kuria neužinteresuoti rinkti kolekcijas, bet norį turėti Lietuvos p.ž. § 
= atminimui, siūlau Lietuvos p.ž. rinkinėlį, sudarytą lapuose nuo L. 1 iki 2 a 
S svarų, ir rinkinėlį mažuose albumuose nuo 3, 4 ir 5 svarų.
g Pasiteiravimus prašau rašyti, nurodant savo adresą: Mr. E. Vilnis, 16, = 
= Addison Road. Kensington, London, W. 14. =
^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiv

šlykščiai, kaip gali sugalvoti patys didie
ji pasaulio melo meisteriai — komunistai.

Anglijoje XIII šimtmetyje gyveno gar
susis vienuolis Roger Bacon. Jis tvirtino, 
kad žmonės, neturį savo tezėms paremti 
argumentų, griebiasi paprasčiausio melo. 
Šį melą jie nuolat kartoja, tikėdami, kad 
su laiku melas pavaduos tiesą. Minėtas 
vienuolis rašė, kad nuolat meluojant, vis 
šis tas prilimpa. Kremliaus valdovai lai
kosi šios taktikos,: melo dumtuvėmis pu
čia pasauliui visa tai, kas visiškai nieko 
bendra neturi su tiesa, dažniausiai šito
kiai melo propagandai prievartaudami ne 
kaltus ir padorius žmones. Tokia sovieti
nio melo auka buvo ir mano bičiulis, pri
verstas meluoti pats sau.

*****
Į spaudos balių atvykau beveik tiesiog 

iš savo darbovietės — Hyde Parko, kai 
tik 10 vai. ryte prajojo takais patys didie 
ji tūzai ir damos. Nervavausi jau iš va
karo, kad tik nepavėlavus. Greitomis 
barzdą nugramdęs, Namuose atsiradau 
„lančo“ metu. Tikėjausi būti pirmas. Ap- 
sivyliau. Būta stropesnių. Coventry eša’o 
nas jau stovėjo kampinėje gatvėje, prie 
kampinių namų, jieškodamas iškabų. Pa
sirodo, kad Lietuvių Namuose ne tik spal 
vos nesuderintos, bet ir iškabų nespė'a 
prikabinti. Kaip vėliau paaiškėjo, ne vie
nas, atvykęs iš provincijos, tik policijos 
pagalba susirado Namus. Žinoma, tie ku
rie bent dešimt minučių pavėlavo, ilgai 
nevargo j ieškodami, nes baliui prasidė
jus, iškabų galėjo ir nebebūti...
Kaip žinia, per spaudos balių mes visada 

ypatingą dėmesį kreipiam laikraščiams ir 
knygoms. Negi tokia proga pulsi tuoj prie 
baro. Jei ne tos knygos, tikrai baliaus ba
rai būtų turėję geresnį pasisekimą. Ger
biamieji, ateityje, jei jau ruošite balius, 
tai knygų, susimildami, nerodykite! Da
rykite taip, kaip daro po visą platų pa
saulį pasklidę vargšai tremtiniai: balius, 
tai balius! Kaip žinote, spaudą rėmiau 
visą laiką, bet šį kartą, tai baliaus ren
gėjai prašovė: priekyje, gražiausiomis 
spalvomis išdažytame kambaryje — kny
gos! O barai, žinote, tik akimirkai pra
daro duris ir vėl tuoj šaukia: Džentel
menai, taimas, prašau!... Ir kur tada dė
tis? Prie knygų. Tokiu būdu, iš pasalų 
girdėjau, kad per spaudos balių knygų 
išplatinta net už 1700 penų! Todėl nenuos 
tabu, kad barai ir neturėjo pasisekimo...

Neseniai Londone pasirodė anglų 
ir lenkų kalbomis knyga, kurioje visa 
eilė buvusių parašiutininkų-slapukų 
rašo savo atsiminimus iš pereito ka
ro. Čia spausdinama parašiutininko, 
numesto Lenkijon, trumpas pasakoji
mas tų įspūdžių, kuriuos tenka to
kiems pasiryžėliams išgyventi.

Parašiutininkas — slapukas turėjo būti 
išmokslintas veikti įvairiose srityse. Iš pap 
rasto kario turėjo tapti gudri lapė, drąsus 
diversantas, konspiracijos veikėjas, puikus 
šaulys, vikrus užpuolikas, budrus stebėto
jas ir, pagaliau, gerai išlavintas parašiuti
ninkas.

Teko lavintis įvairiuose kursuose, ku
riuose reikalauta iš mūsų gana daug ir ne
paprastų dalykų. Didelė silpnesniųjų dalis 
atkrisdavo. Visumos apmokymas turėjo 
tikslą išprusinti kandidatą daugelyje „spe
cialios žinybos“ šakose, bet pirmoje eilėje 
teko lavinti valią. Tik charakterio tvirtu
mas įgalindavo kandidatui pereiti visą mo
kymo ciklą, pradžioje įveikiant fizinį pa
ruošimą.

Kursai buvo pravedami gilioje paslap
tyje. Visas mokymas vykdavo sandariai 
nuslėptas prieš išorinį pasaulį. Ši izoliaci
ja buvo vienas svarbiausių ir būdingiausių 
požymių mūsų mokyklos. Svarbu buvo su
daryti reikiamas psichines sąlygas, susi
kaupti ir rimtai nusistatyti tiems uždavi- 
nias, kurie mus laukė kovoje už krašto 
laisvę. Mums buvo sudaroma visa eilė si
tuacijų, su kuriomis galėjome susidurti a- 
teityje, kraštan numesti.

Tiek kursų tvarka, tiek jų lygis buvo la
bai įvairus, priklausąs nuo grupėje esančių 
mokinių paskirties. Mokymo būdas buvo 
lankstus, kitaip sakant, priklausė nuo tų 
reikalavimų ir pageidavimų, kurie buvo 
gaunami iš okupuotojo krašto. Pasiruoši
mas pradžioje pradedamas kūno pratyba 
ir sugebėjimu rasti išeitį, atsidūrus pačio
se primityviškiausiose sąlygose. Turėjome 
specialų, taip vadinamą „šaknelių kursą“. 
Tame laikotarpyje buvome apgyvendinami 
palapinėse, visą laiką bendravome su gam
ta, maitinomės augalų šaknimis, kralikais, 
paukščiais, žuvimis, bet visa tai reikėdavo 
susimedžioti savo priemonėmis ir sugebė
jimais.

Antrasis, panašus kursas, tekdavo išeiti 
kietose atmosferos sąlygose, šiaurinėje Ško
tijoje, kur buvo lavinamas fizinis patvaru
mas, giminastikuojant, bėgant ir įvairiau
siose tarpusavio imtynėse. Čia taip pat bu
vo mokoma šaudyti iš pistoletų, automati
nių ginklų ir kit. Šiuose kursuose turėjome 
laikytis keisto papročio: mokiniai neida
vo į savo būstines pro duris, bet visada 
pro langus ar vartus, o į sodus ar parkus, 
pro tvoras, spygliuotas vielas ir pan.

Vėliau teko lavinti mūsų budrumą ir 
proto blaivumą, taip vadinamoje „melo 
mokykloje“. Šį kursą, visiškai priešingai 
negu pirmąjame, perėjome liuksusinėse są
lygose ir prabangiškoje aplinkoje. Gyveno
me ir maitinomės puikiai. Tačiau mūsų dė
mesys visuomet buvo įtemptas, nes tiek 
dienos, tiek nakties metu atvykdavo „tar
domosios komisijos“, kurios mus tikrinda
vo ir tirdavo. Buvome klausiami gana pa
prastų dalykų: — kur vakar buvai, ką ten 
veikei, su kuo ir apie ką kalbėjai? Atsa
kant, suprantama, visada reikėdavo meluo
ti, bet meluoti taip, kad visas šis melas bū
tų tiesa, nes kitame kambaryje „tardomo
ji komisija“ klausinėjo draugą, su kuriuo 
tave vakar kažkas matė mieste. Tokiu bū
du mūsų dėmėsys ir atidumas visą laiką tu 
rėjo būti įtemptas ir visiems įvykiams rei
kėjo turėti paruoštas specialias legendas, 
kurias tekdavo nuolat aktualinti, priderin
ti.

Iš šio kurso vykdavome į apgyvendin
tas apylinkes, į miestus, tarp žmonių paves 
tiems uždaviniams atlikti. Pratimai būda
vo ilgesni ir trumpesni; kartais vos dvi 
trys dienos. Vienas paprasčiausiu uždavi
niu — sekti apibūdintą asmenį minioje, 
arba pačiam išsprūsti iš seklio — slapuko 
stebėjimo. Prie sunkesnių priklausė stebė
ti traukinių judėjimą mazginėse stotyse, 
pro kurias vykdavę kariuomenės transpor
tai, tiksliai apskaičiuoti laivus, įplaukian
čius ir išplaukiančius iš uostų, svarbesnių 
dienos įvykių stebėjimas, ryšio užmezgi
mas, su nepažįstamais žmonėmis. Visa tai 
reikdavo atlikti paslaptingai ir diskretiškai, 
neatkreipiant viešosios policijos ir slaptų 
agentų dėmesio, kas nevisada pavykdavę. 
Tokiam mokiniui tekdavo atsidurti polici
jos būstinėje. Čia atsidūręs, moksleivis jo
kiu būdu negalėjo išduoti viso reikalo, pa
sisakant kas esi. Sulaikytasis turėjo savo 
sugebėjimais išsimeluoti. Prisipažinimas ir 
kortų atidengimas, net ir žvalgybos agen
tams, diskvalifikuodavo mokinį, ir jis ne
begalėjo tikėtis įsijungti slapukų — para
šiutininkų darbui krašte.

Tame pat kurse buvome supažindinami 
su vokiečių kariuomenės ir vokiečių polici
jos organizacija, su okupuotų sričių admi
nistravimu, slaptaisiais šifrais ir nematomo 
rašalo ypatybėmis. Atpažinti vokiečių ka
rių laipsnius ir karinius atžymėjimus, par
tijos ir policijos laipsnius.

įgavus būtinas kiekvienam parašiutinin
kui žinias, prasidėdavo pratimai. Parašiuti
ninkai buvo skirstomi į įvairias grupes, pa
gal sugebėjimus. Diversijos ir sabotažo

veiksmams kursuose buvo mokoma: tiltų, 
geležinkelių, gynybos bunkerių sprogdini
mas ; susižinojimo ir susisiekimo tinklų 
naikinimas, pasiruošimas iš pasalų užpulti 
žygiuojančias kolonas, transportą; likvi
davimas mažesnių priešo grupių, ar pavie
nių asmenų jų butuose, gatvėse, keliuose 
ir traukiniuose. Ten buvo dėstoma taip 
pat bendri metodai fabrikų sabotažams.

Pratimams atlikti išvykdavome į miestus, 
kur tekdavo padaryti įsilaužimus, apvogi
mus ir pan. Papildomasis kursas buvo gat
vės kovoms pravesti, kurias atlikdavome 
subombarduoto Londono dalyje. Specia
liame kurse tekdavo susipažinti su vikšri
niais vokiečių tankais. Kai kurie mokėsi ka 
rinio ūkio organizacijos, propagandos, ki
ti išeidavo ypatingai sunkų, bet įdomų, kur 
są — dokumentų padirbinėjimas, mikro- 
fotografija.

Be bendrojo kurso, kuriame buvome 
išrūšiuojami, buvome lavinami šuoliams su 
parašiutu. Šie pratimai vykdavę taip vadi
namame „beždžionių gojuje“, po to, kai 
jau mokiniai buvo išėję reikiamąjį pagrin
dinį kursą, neišskiriant nė mokslo „ty
liems žudymams“. Apskritai, tuo metu, kai 
patekdavome į „beždžionių gojų“, kiekvie
nas mūsų buvo jau gerokai išprusintas, ta
čiau „beždžionių gojus“ buvo keista mo
kykla net ir patiems geriausiems sportinin
kams.
(Knygoje yra specialus atsiminimų skyre
lis apie „beždžionių gojaus mokyklą. V. 
P.)

Parašiutininko — slapuko paruošimas 
reikalauja ne tik ilgesnio laiko, bet tam 
tikro charakterio, drąsos ir pasiryžimo. 
Minėtoje knygoje plačiai pavaizduotas 
tiek pats parašiutininkų paruošimas, tiek 
ir jų žygiai nusileidus į priešo okupuotą 
kraštą. Štai vienas trumpas epizodėlis pa
rašiutininko — slapuko, karo metu išmes
to iš lėktuvo specialiems uždaviniams 
fronto užnugaryje.

„Skridimas per Baltijos jūrą Įvyko be di
desnių įspūdžių. Iš tolo matėm skaitlingas, 
bet blankias švieseles laivuose, plaukian
čiuose jūroje. Svinemundę aplenkėm iš 
šiaurės. Netrukus mūsų lėktuvas pasverdė
jo, duodamas ženklą, kad jau vėl esame 
virš žemyno.

Despatcheris, (lakūnas, prižiūrįs parašiu
tininkų nuleidimą iš lėktuvo V. P.) karts 
nuo karto žvelgdavo į navigatoriaus kabi
ną, kartojo mums vietovardes, pro kurias 
buvome perskridę. Artėjant prie Vislos, mū

sų susijaudinimas augo. Augo ir nerimas, 
nes jau artėjo laikas šuoliui žemyn, Paga
liau despatcheris pranešė, kad reikia užim
ti vietas prie skylės, nes už kelių minučių 
būsime pasiekę tikslą.

Susikaupę užėmėm vietas. Pokalbiai, ves
ti iki šiolei normaliais balsais, virto šnabž
dėjimu. „Sod“ (slapuko vardas) dar kartą 
priminė mums slaptažodžius ir pakartojo 
prieš tai duotus nurodymus. Linksmasis 
lvovietis pritvirtino prie parašiuto raiščius. 
Buvome pasiruošę.

Po valandėlės, despatcheris, gavęs įgu
los vado įsakymą, pakėlė kabinos grindų 
dangtį. Pūstelėjo į mus šaltas ir persmeL 
kiąs vėjas. Mus apėmė šiurpas gal nuo šal
tos oro srovės, o gal nuo įspūdžio- Kaž
kaip keistai virpa keliai, mūsų šnabždesys 
nebenatūralus. Tai vis požymiai tų įspū
džių, kai žinai, kad po valandėlės įvyks 
veiksmas, kuriam taip ilgai ruošiamės: šuo 
lis — ir susitikimas su gimtąja žeme.

Tvirtai prilupome kabinos grindyse, stip
riai delnais įsiremdami į klubus. Despat
cheris vis dar priima kažkokius įsakymus, 
perduoda kažkokius pranešimus. Mūsų dė
mesys pasiekia didžiausį įtempimą. Jaus
mai padirginti. Sąvoka visiškai nebeveikia. 
Už akimirkos tapsime automatais, bet va
lingais automatais. Kaip tik ši momentą 
valia turės pereiti augščiausį sugebėjimo 
bandymą.

Su nepaprasta išraiška stebima visa, kas 
vyksta aplinkui. Nevalia pamesti nė dale
lytės sekundės: įsižiūrėję i dtspateherį, su 
didžiausiu įtempimu laukiame jo magiško
jo žodžio — GO! Bet tos akimirkos pašė
lusiai ilgėja. Stebiu draugus ir stengiuos į- 
žvelgti jų savijautą. Įsitikinu, kad visi lai
komės žymiai ramiau, negu pratimų metu. 
Signalinės švieselės uždegimas mus įelekt
rina. Vienu laiku visi keturi automatiškai 
pataisėm pritupimus. Raumenys įsittmpė. 
Tuo pačiu metu aštrus lėktuvo posūkis da
vė mums ženklą, kad imama speciali išme
timams kryptis. Sitai patvirtino įpėjimas 
despateherio, kuris kas sekundę vis dau
giau jaudinosi.

Atidaromų skylių garsas pranešė mums, 
kad išmetama manta ir medžiaga. Tuo 
pat laiku žibtelėjo žalia švieselė ir kartu su 
krečiantis riksmas: GO! — pastūmė mū
sų ketvertuką judesiui.

(b. d.)
Laisvai vertė V. Pabališkis

IS AUSTRALIJOS PRAEITIES
Sausio 26-toji — Australijos tautinė mai. Maistui parūpinti buvo kuriamos 

šventė. smulkios sodybos — ūkiai, bet jie nepajė-
Norėdami geriau suprasti šios dienos gė pakankamai užauginti net daržovių, 

reikšmę ir esmę, pažinkime Australijos Maisto parūpinti turėjo Anglija, bet dide- 
įsikūrimo istoriją, nusikeikime mintimis lių atstumų ir neišsivysčiusios laivinin- 

įpalyginamai netolima praeiti. kystės, dažnai maistas labai pavėluotai
Dar viduramžiais, buriniais laivais be- 

plaukiojant, buvo pasiekti Vakarų Aust
ralijos krantai. Tada atrastoji žemė bu
vo pavadinta Naująja Olandija. Niekas 
nesidomėjo plikom, smėlėtom atrastojo 
krašto pakrantėm, nes nesitikėjo iš jos 
jokios naudos.

Pirmas europiečių apsilankymas yra 
užregistruotas 1606 m., kai olandų laivas 
sustojo Carpentaria įlankoj. Kiek vėliau 
anglas kapitonas William Dampier, paty
rinėjęs šiaurinius Australijos krantus, pa 
reiškė, kad jis čia teradęs blogiausius lau 
kinių žmonių tipus. Nuo tada ilgą laiką 
niekas daugiau Australija vėl nesidomė
jo.

Maždaug po pusantro šimto metų ang
las kapitonas Cook, grįždamas iš moksli-, 
nės ekspedicijos, 1770 m. atrado derlingą 
Rytų Australijos pakiaštį. Bet ir Į jo 
aiškinimus, kad Australija turi didelę 
ateitį ir yra plačių galimybių kraštas, dė
mesio nebuvo atkreipta.

1776 m. Šiaurės Amerika, iki tol buvu
si britų kolonija, pasiskelbė nepriklauso
ma valstybe. Britai, nuo seniau siuntę sa
vo kalinius bausmei atlikti i Ameriką, 
pradėjo dairytis, kur jie galėtų juos da
bar padėti. O anais laikais britų įstaty
mai buvo labai žiaurūs: už duonos riekės 
pavogimą buvo baudžiama iki 7 metų ka
lėjimo. Tad suprantama, kad britų kalė
jimai buvo perpildyti, netik kriminalinių, 
bet ir politinių kalinių, kurių valdovai 
labiausiai norėjo atsikratyti. Tada ir ki
lo mintis Australiją panaudoti kaip kali
nių trėmimo vietą.

Kapitonas Arthur Phillip buvo paskir
tas naujai formuojamos britų nusikaltė
lių kolonijos valdytoju.

1787 m. gegužės mėn. kapitonas Phi
llip išplaukė su 11 laivų laivynu vykdyti 
savo uždavinio. Tais laivais keliavo 290 
jūrininkų ir 717 kalinių. Po 8 mėnesių ne 
paprastai vargingos kelionės, kap. Phillip 
laivynas pasiekė Australuos vandenis, o 
sausio 26 d. iškėlė D. Britanijos vėliavą 
dabartiniame Sydnėjaus uoste. Toji tad 
diena ir laikoma Australijos tautinės 
šventės diena.

Pirmieji kolonistai kūrėsi labai sunkio
mis sąlygomis. Buvo daug rūpesčių, bet 
didžiausias — apsirūpinimas maistu, dra
bužiais ir pastoge. Visko stigo. Įsikūrimo 
darbus ypač sunkino čiabuvių užpuoli-

pasiekdavo Australiją. Badas kamavo ko
loniją iki 1790 metų.

Nepaprastos drąsos ir energijos, suma
nus ir taikaus būdo gubernatorius Phillip 
įveikė sunkumus. Per ketverius metus jis 
sukūrė tvirtą New South Wales koloniją. 
Dėl pašlijusios sveikatos 1792 metais tu
rėjo grįžti Anglijon, kur po 12 metų ir 
mirė.

Tokiu būdu tasai 1000 kapitono Phillip 
žmonių, kurių didžiąją dalį sudarė britų 
žiaurių įstatymų pasmerktieji, pradėjo 
Australijos tautos istoriją. Šiandien Aust
ralija jau turi apie9 milionus gyventojų 
ir yra vienas turtingiausių kraštų pasau
lyje. Puoselėdama žmogiškumo įstatymus 
ir priglausdama šimtus tūkstančių bena
mių, ji pelno ir mūsų pagarbą. Plečiama 
imigracijos politika, spartus gyventojų di 
dėjimas, sveika ūkinė politika, netolimoj 
ateity šį turtais pertekusį kraštą įgalins 
atsistoti vadovaujančių pasaulio valsty
bių eilėn.

KOLUMBIJA
Iš Bogotos lietuvių gyvenimo. Lietuviš

kos vienybės ir bendruomenės narių soli
darumu yra galimumas išlaikyti LIETU
VIŲ NAMUS. Čia reiškiasi visokeriopas 
kultūrinis gyvenimas: juose veikia šešta
dienio mokykla, knygynas, vyksta susirin 
kimai, įvairūs taut, švenčių minėjimai 
bei ruošiamos kitos kultūrinės pramogos. 
Per Kalėdas juose suruošta vaikučiams 
Kalėdų eglutė ir Namų metinės sukakties 
minėjimas. Dalyvavo konsulas S. Sirutis, 
kolonijos kapel. kun. V. Vaičiūnas ir vie
tos lietuviai. Bendruomenės pirm. J. Pen- 
čyla nusakė šventės reikšmę ir išdalino 
V. Tamulaičio veikalą „Sugrįžimas“. O 
atsilankęs Kalėdų senelis su dovanėlėmis 
(pulk. J. Kazitėno asmeny) papasakojo 
mažiesiems apie mūsų gražią Tėvynę ir 
paskiau kiekvienam įteikė po dovanėlę. 
Šventės nuotaiką paįvairino lietuviškų 
plokštelių muzika, N. Meti; išvakarėse 
Liet. Namuose įvyko bendruomenės narių 
visuot. sus-mas, kuriame J. Penč.yla pa
sidalino mintimis apie bėgamuosius rei
kalus.

36 m. lietuvis, rimtas, sąžiningas ir darb 
štus, mėgstąs skaityti ir ramų gyvenimą, 
turįs šiek tiek sutaupų, jieško gyvenimo 
draugės. Lietuvaitės, norinčios sukurti 
šeimos židinį, prašomos parašyti šiuo ad
resu: Mr. S. A. B. „E. Lietuvis“, 1, Lad
broke Gardens, London W.ll.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
P. Mariją Žvingilienę malonįai prašau 

atsiliepti: B. Liktorienė 109, Cumberland 
Rd., Bradford, 7, Yorks.
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