
KEISTI BURES
Per pirmąjį tremties dešimtmetį Pabaltijo 

kraštų tremtiniai buvo daugiau ar mažiau 
B pasinešę parodyti laisvajam pasauliui ko- 
I munizmą be kaukės. Tiek santykiuose su pri 
I vačiais asmenimis, tiek viešose vietose ir 

■ spaudoje buvo keliamas aikštėn komunisti
nis imperijaiizmas ir jo sukti metodai. Sa
vo pačių skaudžių išgyvenimų ir kenčian
čios tėvynės akyvaizdoje daugiausia apie tas 
kančias ir kalbėta. Ir reikia pasakyti, kad 
nežiūrint įvairių sutiktų kliūčių, šioje srity
je yra gana tolokai pasiirta. Tačiau trem- 

■ čiai nusitęsus, atrodo, būtų tiksliu perstaty-
į ti laivo būręs ir pabandyti šiek tiek keisti I mūsų laivo kryptį.

Nebeturėdami ilgesnį laiką tiesioginio ry
šio su savo tėvyne, pabaltiečiai nebegali nie
ko naujo ir imponuojančio apie įvykius už 
Geležinės Uždangos pasakyti. Tuo tarpu 
beveik kiekvieną dieną iš ten įvairiais bū
dais atvyksta nauji žmonės ir nušviečia pa
čius paskutinius įvykius. Vien tik iš sovieti
nės Vokietijos per paskutinius kelius metus 
atbėgo į Vakarus trys milijonai gyventojų. 
Lenkai, čekai, vengrai, rumunai ir kitų sa
telitinių kraštų pavieniai žmonės prasiver
žia pro uždangą ir praneša kas dedasi so- 

, vietiniame „rojuje“. Jeigu tik panorėsime, 
anglų bibliotekose atrasime desėtkus geriau- 
siai parašytų knygų, vaizduojančių neužmas 
luotą gyvenimą anapus Geležinės Uždan
gos. Tų knygų autoriai įvairuoja nuo augš- 
čiausio į Vakarus pabėgusio komunistinio 
rėžimo pareigūno iki paprasto, eilinio pabė
gėlio. Šiuo metu iš sovietinių vergų stovyklų 
grįžta apie desėtkas tūkstančių vokiečių ka
ro belaisvių. Ne vienas iš jų imsis plunksnos 
ir paskelbs pasauliui kas iš tikrųjų ten de
dasi. Taigi tie, kuriems reikia, ar kurie nori 
žinoti apie gyvenimą „rojuje" yra išsamiai 
ir pakankamai informuojami. Todėl buvu
sieji DP galėtų šioje srity atleisti varžtus ir 
savo jėgas nukreipti į kitus uždavinius. Tų 
uždavinių galima būtų priskaičiuoti visą ei
lę. Šioje vietoje norėtųsi atkreipti dėmesį 
bent į du svarbesnius mūsų veiklos momen
tus. ...

■Pirmiausia turime parodyti pasauliui, kad 
mūsų, kaip pavergtos tautos, pagrindinis 
priešas yra ne komunizmas kaipo toks, bet 
pats tos tautos pavergėjas. (Žinoma, tuo ne
norima pasakyti, kad komunizmas būtų 

. mums priimtinas.) Mes lygiai kovotume ir 
į nepakęstume kiekvieną kitą, kuris ateitų 
sLmūsų tautos pavergti, nesvarbu ar tai būtų 
W rusas, lenkas, vokietis ar amerikietis. Vadi- 
f naši, mūsų veiklos tikslas yra tėvynės laisvė.

Jeigu sakoma, kad pasaulio istorija yra 
niekas daugiau kaip karų kronika, tai Lietu
vos istorija būtų beveik ištisa laisvės kovų 
grandinė. Nuo Mindaugo iki Steigiamojo Sei 
mo laikų lietuviai grūmėsi dėl savo krašto 
laisvės. Nuo Margio iki Juozapavičiaus Lie
tuvos sūnūs herojiškai dėl tos laisvės auko
josi ir žuvo. Nuo Nežinomo Kareivio iki 
paslaptingo partizano kapo lietuvių kaulai 
nuklojo gimtąją žemę. Tačiau šiandien be
veik niekas apie tai pasauliui nebyloja. Neži 
nau nei vieno diplomato, mokslininko, kario 
ar valstybės vyro, kuris būtų tatai svetimoje 
kalboje įdomiai ir aiškiai juodu ant balto 

y, pasauliui išdėstęs. Iki šiol tebegalvojama, 
kad mes lenkėme sprandą kiekvienam, kuris 

\Wk panorėjo ant jo atsisėsti. Pasaulis beveik 
/nežino, kad Vytautas savo žygiais išgelbėjo 

Europą ir kad savanoriai-kūrėjai savo krau
ju buvo atpirkę Nepriklausomą Lietuvą, 

į Jani tatai turi būti pasakyta.
Kalbos apie kančią; trėmimus ir priespau- 1 dą greit nusibosta. Vakariečiai tiems daly- I kams nėra labai ir jautrūs. Kiekvienas ta- 

S riasi turįs savo vargų pakankamai. Juos 
daug daugiau žavi kova, pasipriešinimas, 
akcija. Antai prie Palestinos sienų skursta 
be maisto ir pastogės daugiau kaip pusė 
milijono arabų D P. Ir niekas dėl jų perdaug 
nesisieloja. O kai žydų ar arabų sargybos 
vieni kitus kulkosvaidžiais paspirgina, tuoj 
viso pasaulio spauda ant kojų atsistoja. To
dėl pasaulis turi žinoti, kad mes ne vien tik 
kęsti esame įpratę. Jis turi žinoti, kad mes 
per amžius už savo tautos laisvę kovojom, 
kad už ją nelygioje kovoje žūsta mūsų tau
tos vaikai dabar ir kad kovosim už ją ateity.

Antras ne mažiau svarbus uždavinys bū
tų patiems būti tinkamai pasiruošusiems vi
sokeriopai kovai dėl tėvynės laisvės. Pagrin
dinė šitam pasiruošimui sąlyga yra išlikti ge 
rais, susipratusiais lietuviais. Tai yra sunki 
sąlyga ir neįmanu šioje vietoje nurodyti, 
kaip ją tinkamiausiai reiktu įvykdyti. Ta
čiau viena yra aišku, kad tas, kuris nebeva- 
dins savęs lietuviu, dėl Lietuvos laisvės ne-I bekovos.

Viename Yorkshiro pakraštyje teko už- 
į tikti mažą vietovę, kur daugelio gyventojų 

pavardės yra prancūziškos. Pasirodo, kad 
tai yra beveik prieš 200 metų nuo religinio 
persekiojimo į Angliją atbėgusių hugenotų 
šeimų palikuonys. Bet šiandien jie visi jau 
yra virtę anglais. Vien tik jų pavardės dar 
kalba apie prancūziškus protėvius. Jeigu ir 
mes nesurasime būdų atsispirti nutautimo 
bangai, kuri mus tirpdyte tirpdo, tai po ke
leto desėtkų metų vien tik iškraipyti lietu
viški vardai bus tepatikę. O tada pasibaigs 
kalbos ir apie laisvą tėvynę, dėl kurios mes 
šiandien vargstame ir sielojamės. /. L.

KONFERENCIJOJE NEAIŠKU, AR PIRMA 7 DIENOS
ATSIRADO KIAUŠINIS AR VIŠTA?

(SPECIALINĖ KO
Jeigu pasitvirtintų, kad keturių didžiųjų 

valstybių užsienio reikalų ministerių kon
ferencija Ženevoje turi užtrukti tris savai
tes, tai išeitų, kad tuo metu, kai rašome 
šią korespondenciją, pusė jai skirtojo lai
ko jau yra praėjusi. Tačiau dar ligšiol ne
galima numatyti, kaip iš esmės bus galima 
išlyginti pasireiškusius nuomonių skirtu
mus.

Užsienio reikalų ministeriai susirenka 
kasdien, 3 vai. popiet. Posėdžiai trunka 
tris-keturias valandas, o po to keturių de
legacijų spaudos šefai šaukia skyrium (bet 
vienu ir tuo pat metu) vad. spaudos konfe
rencijas. Posėdžio metu užsienio reikalų 
ministerių pasakytosios kalbos dažniausia 
būna jau atspausdintos ir jas galima gauti 
„spaudos namuose“. Spaudos šefai savo 
pranešimuose paryškina, kas vyko tos die
nos ministerių posėdyje, ir atsakinėja į 
klausimus.

Bet ligšiol beveik visada buvo galima iš 
anksto pasakyti, kad ministeriai iki mono
toniškumo grojo, muzikalinius terminus 
pavartojus, tiktai variantus ta pačia te
ma. O tema, kaip per vieną posėdį išsitarė 
pirmasis britų delegatas Macmillan, kai ka 
da įnešąs į debatus gaivinančio sąmojaus, 
yra tokia: ar pirma atsirado kiaušinis ar 
višta? Kitais žodžiais tariant, kas turi pir
mauti: ar Vokietijos apjungimas ar sau
gumas?

Per kelis posėdžius Molotovas išsisuki
nėjo, vis neduodamas aiškaus atsakymo, 
ar jis yra už abiejų Vokietijos dalių su
jungimą. Jungtinių Valstybių užsienio rei
kalų politikos vairuotojas Dulles ėmė ro
dyti nekantrumo žymes, reikalaudamas iš 
Kremliaus delegato nedviprasmiško atsa
kymo. Molotovas atsikirto, kad jis savo pa
siūlymus pateiksiąs artimiausiomis dieno
mis, bet čia pat pridūrė, kad sovietų nu
sistatymas tuo klausimu esąs seniai žino
mas.

Pasirodė, kad ši kartą. Molotovas savo 
pažadą ištesėjo, bet lygiu būdu pasitvirti
no, kad sovietų pažiūra i Vokietijos ap
jungimą nė kiek nepakitėjo. Maskva siūlo 
priimti kaipo faktą tą aplinkybę, kad eg
zistuojančios dvi Vokietijos, todėl reikią 
išklausyti abiejų valstybių atstovus. Pati 
gi problema pirmoje eilėje liečianti voki? 
čius, todėl jie turį susėsti už derybų stalo. 
Reikią sudaryti „jungtinę vokiečių tary
bą“, kuri paruoštų kelią apsijungimui. 
Tiek Molotovas, tiek Ženevoje atsiradęs 
Rytų Vokietijos užsienio reikalų ministe- 
ris betgi iš anksto stato sąlygą, kad „dar
bo masių socialiniai laimėjimai“ nenueitų 
niekais.

Visos šios frazeologijos esmė kiekvie
nam suprantama be ypatingų aiškinimų. 
Kremlius nori įvesdinti Rytų Vokietijos 
satelitą, sulyginti jį su Vakarų Vokitijos 
valstybe, o per tiesiogines derybas tarp 
pačių vokiečių pasiekti, kad „liaudies de
mokratija“ išplėstų savo įtaką vakaruose.

Ilgas valandas buvo diskutuota apie 
laisvus rinkimus Vokietijoje. Molotovaš 
neatsargiai prasitarė, kad per rinkimus už 
dabartinį režimą Rytų Vokietijoje buvę 
paduota 99 procentai balsų. Toks teigimas 
iššaukė tikro juoko. Macmillan atsikirto, 
jog jis stebėjęs visą eilę visuotinų rinkimų

SKANDALAS 
MINISTERIJOJE

Britų diplomatų Burgesso ir Macleano 
šnipinėjimo ir krašto išdavimo byla šio
mis dienomis garsiai atsiliepė atstovu rū
muose. Anksčiau buvo išleista tuo reikalu 
Baltoji Knyga, bet ji visuomenės nepa
tenkino, nes ne viską toje knygoje buvo 
aišku. Smalsiausias klausimas buvo, kas 
yra tas „trečiasis žmogus“, kuris lemiamą 
valandą įspėjo išdavikus pasislėpti už ge
ležinės uždangos — išdumti pas sovietus. 
Tas trečiasis žmogus ir šiandien dar neži
nomas nors, vis žadama nuplėšti nuo jo 
kaukę, o rasit ir labai greit. Debatų metu 
išplaukė į paviršių daug dalykų, nors ir ne 
taip jau smalsių. Viena tik žinoma, kad 
po tų dviejų šnipų aferos britų užsienio 
reikalų ministerija nesnaudė. Devynių šim 
tų tamauotjų visokeriopa ištikimybė buvo 
patikrinta iš pagrindų. Po to keturi val
dininkai buvo atleisti, o šeši perkelti į ki
tus darbus. Apibendrindamas debatus, 
premjeras Edenas pasiūlė sudaryti iš abie
jų partijų informacinę komisiją, kuri tu
rėtų pasisakyti ar dabartinės atsargumo 
priemonės yra pakankamos, ar ne. ši ko
misija taip pat turės pasisakyti, ar reika
lingas būtų koks specialus tuo reikalu įsta
tymas.

RESPONDENCIJA „EUROPOS LIETUVIU 1
Didžiojoje Britanijoje, bet kad noramliniu 
būdu rinkimuose būtų dalyvavę 99 procen
tai žomnių, to niekur nesą atsitikę. Reiš
kia, pone Molotovai, ar rinkimai yra fal
sifikuojami, ar žmonės prievarta eina prie 
urnų...

Pagaliau, Molotovas atidengė savo kor
tas, pasakydamas, kad reikią sudaryti vie- 
pui vieną kandidatų sąrašą, o prieš rinki
mus turėtų būti pašalinti „kapitalistiniai 
ir karo kurstytojų“ sluogsniai. Kitaip sa
kant, Kremliaus emisaras siūlo rinkimus 
pagal išbandytus „liaudies demokratijų“ 
receptus. Macmillan ir čia surado sąmo
jingą palyginimą. Girdi, nelengva apibū
dinti dramblį, bet kai jį pamatai, tuojau 
pat sumeti, kad prieš tave stovi dramb
lys. Taip esą ir su laisvais rinkimais. Sun
ku iš anksto pasakyti, kada rinkimai lai
kytini laisvais, bet kiekvienam supranta
ma laisvų rinkimų sąvoka.'

Norėdami pasiekti aiškumo, vakrų atsto
vai konkrečiai pasiūlė, kad 1956 metų rug
sėjo mėnesį visoje Vokietijoje būtų įvyk
dyti laisvi parlamento rinkimai. Parla
mento uždavinys būtų parengti konstitu
ciją ir paskirti bendrą visai, Vokietijai 
vyriausybę.

Molotovas dar nedavė aiškaus atsakymo 
į šį Dulles pateiktą pasiūlymą. Tačiau 
įvyktų stebuklas, jeigu Maskva tokį pro
jektą priimtų.

Kai dėl Europos saugumo, tai Molotovas 
savo pirmykščius pasiūlymus kiek pakeitė. 
Dulles pastebėjo, kad abiejų pusių pažiū
ros į saugumą esančios kiek priartėjusios. 
Toks optimizmas betgi ligšiol neatrodo pa
remtas viešumai žinomais faktais.

Dar pridursime, kad abi pusės pateikė 
savo pasiūlymus dėl trečiojo darbų tvar
kos punkto, būtent, kontaktų tarp Vakarų 
ir Rytų. Vakarų delegatai palietė visą šios 
problemos esmę, reikalaudami informaci
jos laisvės Sovietų Sąjungoje dirbantiems 
užsienio korespondentams, cenzūros panai
kinimo, laisvo užsienio spaudos įsileidimo 
Jr 1.1. Tarp kita, pareikalauta sustabdyti

Y patingi
Pereitą sekmadienį sir Anthony Edenas 

sušaukė nepaprastą savo kabineto posėdį. 
Jį sušaukė aiškiai ryšium su Vid. Rytų 
politine krize, kurią sukėlė ten atsidūrę 
sovietų gamybos ginklai ir Maskvos in
struktoriai. Tame posėdyje dalyvavo iš Že
nevos atskridęs užsien. reikalų ministras 
Macmillanas ir Kipro gubernatorius Har- 
gas, marchalas. Kalbėti buvo apie ką, nes 
reikėjo nusistatyti, kaip D. Britanija pa
sielgtų, jei Egiptas ir Izraelis nesutiktų su 
JTO-jos pasiūlymu atitraukti savo pasie
nio dalinius iš niekieno žemės. Jei kovos 
vėl suliepsnotų. D. Britanija, Amerika ir 
Prancūzija, Palestinos paliaubų garantuo- 
tojos, turėtų pagaliau veiksmingai įsikišti. 
Siūloma, kad tokiu atveju D. Britanija pa
sinaudotų savo teisėmis pagal sutartį su 
Egiptu ir Suezo kanalo zoną vėl paverstų 
pajėgia karine baze. Ten dar esama apie

KODĖL UŽKLIUVO VOKIEČIŲ
Netikėtai grąžinamų vokiečių belaisvių 

transportai nutrūko. Pasikeitusią padėtį 
sovietai aiškina, kad tai įvyko dėl trans
porto priemonių trūkumo. Į Vakarų Vokie 
tijos siūlymą pagelbėti šioje srityje, sovie
tų vyriausybė nereagavusi. Vakarų spauda 
spėlioja tikrąją belaisvių sulaikymo prie
žastį. Nors V. Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris von Breton lapkričio 4 d. pareiš 
kęs, kad atsiradusi pertrauka neturinti 
„politinio charakterio“, tačiau spaudoje 
kaip tik iškeliamas politinis momentas, 
šveicarų dienraštis „National Zeitung“ pa 
stebi, jog į belaisvių sulaikymą reikia ži 
rėti kaip į spaudimo priemonę, siekiančią 
pagreitinti Vak. Vokietijos vyriausybės nu 
tarimą — sutikti priimti sovietinį pasiun
tinį Zariną, kuris yra laisvajam pasauliui 
žinomas, kaip specas parengti kratšo vidu
je politinius perversmus komunistų nau
dai.

Pasiuntinio Zarino uždavinys ir būsiąs 
išplėsti komunistų įtaką V. Vokietijoje, ku 
ri šiuo metu ten neturinti jokios reikšmės.

Socialdemokratų dienraštis „Freier Aar- 
gauer“ lapkričio 5 d. laidoje užsimena apie 
„mainus“: 5000 vokiečių už 100.000 sovie
tų piliečių. Įdomu? sutapimas, nes beveik 
tuo pačiu metu Vak. Vokietijos vidaus rei
kalų ministeris Dr. G. Schroder gvęs iš 
Rytų Berlyne veikiančio sovietų komiteto 
pirm. Michailovo raštą, kuriame reikalau
jama, kad V. Vokietijos radijas ir spauda 
skelbtų apie „galimybę ir amnestijas“ su
grįžti į Sovietų Sąjungą. Michailovas savo 
rašte nurodo, jog V. Vokietijoje yra apie 
100.000 „sovietų piliečių“, kurie prieš savo

BELAISVIŲ TRANSPORTAI?
valią laikomi Vak. Vokietijoje. Tuo tarpu 
V. Vokieitjos vyriausybės apskaičiavimu 
buvusių sovietų piliečių laisvoje Vokieti
jos dalyje yra tik apie 13.000, kurie, kaip 
pastebi „Freier Aargauer“ — „greičiau nu 
sižudytų, negu sutiktų grįžti pas komu
nistus“.

IŠKYLOS Į PABALTIJĮ?
Šveicarų dienraštis „Neue Zuerfcher 

Zeitung“ lapkričio 5 d. atspausdino įdomią 
žinią apie sovietų ruošimąsi atidaryti tu
ristams sieną į Pabaltijo valstybes. Laik
raštis rašo: „Nuo to laiko, kai Pabaltijo 
valstybės buvo inkorporuotos į Sovietų Są 
jungą, jų teritoriją sovietai saugojo griež
čiausiai ir ji buvo aklinai užtverta sve
čiams iš užsienio. Net ir paskutiniuoju 
metu, kada gausus vakarų kraštų žumalis 
tų skaičius galėjo aplankyti Sovietų Są
jungą, nebuvo padaryta jokių išimčių ir 
palengvinimų Pabaltijo valstybėms aplan
kyti. Todėl su dideliu susidomėjimu su
tikta Šiaurėje žinia, kai rusų „Inturist“ 
direktorius Ankudinovas, šiuo metu vie
šįs Helsiknyje, suomiams pasiūlė iškylas 
Baltijos jūra. Jo pareiškimu, tos ekskursi
jos būsiančios rengiamos ir bus sustojama 
Helsinkyje, Leningrade ir Rygoje. Spau
dos žiniomis iš Helsinkio, jis pareiškęs, 
kad nuo ateinančių metų liepos mėnesio 
Rygoje, VILNIUJE ir Dorpate bus atidary
ti užsienio tursitams viešbučiai. Į laikraš
tininkų suomių klausimą, ar bus galima 
aplankyti ir Estijos sostinę — baliną, An
kudinovas neatsakęs.

Ženeva. Lietuvos diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis yra Ženevoje, kur kartu su pa
siuntinybės patarėju Dr. A. Geručiu seka

» IŠ ŽENEVOS)

radijo emisijų trukdymą ir leisti nekliu
domai keliauti, panaikinant suvaržymus 
lankyti kai kurias sritis. Sovietų delegaci
ja savo pasiūlymuose pirmoje eilėje tenki
nasi tuo, kad jai atrodo naudingiausia, t.y. 
ji nori, kad būtų panaikinti prekybos su
varžymai. Kitaip sakant, ji siekia, kad 
amerikiečiai netrukdytų karo pramonei rei 
kalingų prekių įvežimą.

„Kontaktų“ reikalu konferencija pasky
rė tam tikrą komisiją, kuri turi pateikti sa 
vo pasiūlymus. Bet jau šiandien pakanka
mai paaiškėjo, kad ir šiuo darbų tvarkos 
punktu nuomonių skirtumai yra ne mažes
ni, kaip ir pirmaisiais dviem punktais.

Šiuo metu, kai konferencija įžengė į ant
rą kėlinį, dažnas stato klausimą, kaip visa 
tai pasibaigs. Optimistinių balsų, galima 
teigti, kaip ir netenka girdėti. Linkstama 
manyti, kad bus pavesta ekspertams to
liau svarstyti klausimus, dėl kurių nepa
siekta pažiūrų vienodumo. Tai yra įprastas 
metodas tais atvejais, kai vengiama nu
traukti kalbas. Iš visa ko atrodo, kad ši 
konferencija tikrai nebus paskutinė. Jau 
imama užsiminti, kad ekspertams būsią 
paskirtas terminas savo pasiūlymams su
formuluoti iki kitų metų sausio mėnesio, 
o po to vėl galima laukti naujos konferen
cijos.

Bet čia pat kyla klausimas, katrai pusei 
tokia savo rūšies permanentinių konferen
cijų būsena būtų naudingesnė. Klausimas 
yra per daug painus, kad galėtume šioje 
vietoje į jį be niekur nieko atsakyti. Vie
na galima pastebėti, kad ligšiol vakarų de
legatai laikosi vieningai. Jokios spragos 
jų fronte nepastebima, o prancūzų užsienio 
reikalų ministeris Pinay kartais pareiškia 
mintis, kurios savo nedviprasmingumu 
prašoka net abiejų anglosaksų ministerių 
pasisakymus.

Konferencijos gi „antraktais“ (per sa
vaitgalius) Dulles dažniausia atlieka dide
les keliones, kurių etapa yra nepaprastai 
reikšmingi: Madridas, Viena, Brioni sala.

V.

posėdžiai
30.000 britų karių, todėl ir sustiprinti tą 
bazę nebūtų sunku. Kipro sala, kaipo riau 
šių ir neramumų židinys, nesanti persaugi 
atrama rimtesnėms operacijoms.

Esama ir kitokių projektų, tačiau neleng 
va britams sušvelninti arabų nuotaikas ir 
palenkti jas priešinga Maskvai kryptimi. 
Padėtis dar labiau paaštrėtų, jei britai, 
prieš Egipto norą, sumanytų vėl įsistiprin
ti Suezo kanale. Tai atvertų dar didesnę 
prarają tarp Vakarų ir arabų pasaulių. A. 
sisakius gi nuo to žygio, britų karinės pa
jėgos krizės metu liktų be saugaus užnuga 
rio. Štai kokie klausimai vargina dabar 
britų vyriausybę. Anksčiau ar vėliau jie 
turės būti išspręsti, turės būti nusistatyta 
kaip veikti, nes prakišti juk niekas neno
ri, o neatsargus žingsnis reikštų pralaimė
jimą toje žemės dalyje. Semaforai į pra
laimėjimą ir dabar jau adari.

trijų didžiųjų valstybių ir Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministerių konferen
cijos eigą.

Bielgradas. Valstybės sekretorius Dulles 
ir maršalas Tito savo trumpoje konferen
cijoje sutarė, kad Rytų Europos komunisti
nės valstybės turi teisę būti nepriklauso
mos ir tvarkytis be pašalinių globėjų taip, 
kaip joms patinka.

New Yorkas. Fordų šeima paskelbė, kad 
nuo šiol jų motorų pramonės akcijos bus 
laisvai pardavinėjamos, kad ir visuomenė 
galėtų pasinaudoti pelnu. Kaip žinoma, 
Henry Fordas, jau miręs, pradėjo gaminti 
automobilius prieš daugiau kaip pusšimtį 
metų.

Palermo. Prie Ragusos, Sicilijoje, užsi
degė naujas naftos šaltinis. Gaisras yra 
toks didelis, o karštis toks baisus, kad ug
niagesiai negali nė prisiartinti prie lieps
nojančios versmės.

Ankara. Turkija dabar turi 24.109.641 
gyventoją.

Londonas. Kažkoks šviesiaplaukis žmo
gus buvo pastebėtas befilmuojąs raketinės 
artilerijos bandymo vietas Pendine, Car- 
martshire. Policijai besiartinant užkalbinti 
jį, vyrukas šoko j savo Fordą ir paspruko. 
Buvo tik pamatytas jo automobilio nume
ris — 972.

Romai. Popiežius Pijus XII-sis vėl. įspėjo 
pasaulio galinguosius nesigriebti ginklo 
sprendžiant politikos klausimus ir nesta
tyti žmonijos į pavojų.

Londonas. Sovietų ambasadoje Londone 
revoliucijos sukaktuvių metu pritrūko vod 
kos. Ji buvo slepiama net nuo britų, nes 
vienas jaunas rusas pasirodė visiškai nusi
tašęs.

Briuselis. Pulkininkas Peter Townsendas 
jau grįžo prie savo pareigų. Jis yra britų 
aviacijos atstovas Belgijoje.

Neapolis, čia futbolo rungtynės tarp Ne
apolio ir Bolonės komandų baigėsi rezulta
tu 3:3 ir labai liūdnai, nes dėl baudos ka
muolio paskutinę minutę neapoliečiai ne
paprastai užsigavo. Dėl to kilo smarkios 
muštynės tarp žiūrovų.. Buvo norima, už
mušti teisėją. Ligoninėje atsidūrė 150 ci
vilių ir 58 policininkai. Du žmonės jau mi
rė. Suimtų yra 15. Pasipiktinęs Neapolio 
burmistras pranešė, kad jo miesto koman
da nebedalyvaus sekančiose rungtynėse.

Bcnna. Vak. Vokietijos vyriausybė, ap
saugos tarybos patariama, suskato pagrei
tinti apsiginklavimą. Kolei kas, 20.000 pa
sienio policijos bus įjungta į kariuomenę. 
Bus imamasi ir kitų skubių žygių.

Karachi. Pakistano užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad iš Afganistano yra 
siunčiami ginkluoti būriai sabotažo tiks
lais. Įsibrovėliai gadina telefono linijas, 
sprogdina geležinkelius ir apšaudo pasie
nio sargybinius. Kolei kas tai dar nelaiko
ma žymiu įvykiu, nei grėsme taikai. Pasi
kartojimo atveju, Pakistanas žada griebtis 
griežtų priemonių.

Ženeva. Pranešama, kad ilgų derybų su 
kinų komunistais pasekmėje, Ču En-lai pa
sižadėjęs nevartoti jėgos sprendžiant For- 
mozos klausimą. Už tai Amerikoje jau gal
vojama apie Dulles pasimatymą su juo, 
apie diplomatinių santykių su Pekingu už
mezgimą, o toliau net apie raudonosios Ki
nijos įsileidimą į JTO-ją.

New Yorkas. Prez. Eisenhoweris šią sa
vaitę parskris į Vašingtoną. Jo sevikata 
jau leidžia palikti ligoninę.

New Delhi. Pranešama, kad komunisti
nės Kinijos kariniai daliniai, stovintieji Ti 
bete, įsiveržė į kraštą, kurį Indija laiko 
savo žeme. Raudonieji peržengė sieną 
Garhwalo srityje.

Londdnas. Per penkeris metus britai yra 
pasirengę pastatyti du naujus po 38.000 to
nų okeaninius keleivinius laivus, kurie 
kursuos tarp Anglijos ir Australijos. Kiek 
vienas galės paimti po 2.000 keleivių, žy
mų kiekį krovinio ir pašto. Abu milžinai 
atseis 16 milionų svarų.

Maskva, šiais metais spalio revoliucijos 
sukakties proga pagrindinę kalbą pasakė 
Lazaris Kaganovičius. Jis pažymėjo, kad 
priešingumai tarp komunistinio ir nekomu
nistinio pasaulio gali būti sušvelninti de
rybomis. Sovietai, girdi, nori taikos, bet iie 
niekam nepataria mėginti jų galią. Pana
šiai kalbėjo ir maršalas Žukovas.

APIE MUSŲ DIPLOMATŲ NOTAS
Šveicarų dienraštis „Basler Nachrich- 

ten“ lapkričio 3 d. numeryje praneša: „Pa
baltijo valstybių diplomatiniai atstovai 
įteikė užsienio ministeriams Wašingtone, 
Londone ir Paryžiuje panašaus turinio no
tas, kuriose jie pasisako prieš sovietų tvir
tinimą, jog Sovietų Sąjunga, pasitraukda
ma iš Parkkalos bazės, Suomijoje, nebe
turinti užisenyje jokių apsaugos bazių. Pa
baltijo diplomatai reikalauja, kad Mask
vos vyriausybė atitrauktų savo kariuome
nę ir iš Pabaltijo valstybių.“ '
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
APIE PEREKULCIKUS

Lietuvos nepriklausomybės laikais pere- 
kulčikais buvo vadinami partiniai perbė
gėliai, arba karjeristai, kurie lengvai keitė 
politines partijas pagal šūkį: „Kur vėjas 
pučia“. Tokiais perekulčikais galima būtų 
pavadinti ir mūsų nutautėlius, kurie pri
silaiko šūkio: „Kur duona, ten ir tėvynė“. 
Tokių žmonių visuomeninę vertę „Laisvo
joje Lietuvoje“ mėgina apibudinti P J. Žiū 
rys. Jis byloja:

„Perbėgėlių klausimą labai tiksliai api
būdina dr. Ross savo knygoje „Abnormal 
Psychology“ puslapiuose, kur sakoma: — 
„Tie žmonės, kurie pakeičia savo pavardes, 
greitai persiima svetimą tautybę bei kul
tūrą, yra mažaverčiai, nes jie patys, netu
rėdami ką įnešti, naujosios kultūros ne- 
persiimą, tik paveldi josios paviršutinišku 
mą bei drumzles. Tokie žmonės buvo ma
žaverčiai savo tautai, jie nebus vertingais 
ir svetimai, į kurią taip greitai įsiliejo“.
— Toliau, tas pats autorius sako, kad pa
sisavinimas garsių ir garbingų vyrų pa
vardžių, kaip tai daro juodaodžiai, pavyz
džiui, pasivadindami Wasingtonnais, Lin- 
kolnais, Monroes ir kitokiais, liudija, kad 
tie žmonės yra be vertės, nes siekią įsi
gyti kokios nors garsenybės anspaudą ir 
tokiu apgaulės būdu pozuoti, būk ir jie 
yra vertingi. Ir tie, kurie prisiima svetimą 
tautybę, taip pat yra nedidelės vertės, nes 
kitaip jie nemestų savo asmenybės anspau 
do. Tokios pamėgdžiojančios beždžionės 
yra tik savo rūšies moranai, jiešką neuž
tarnautų nuopelnų...

Sakoma, kad geras peilis yra toks, kuris 
turi geras briaunas ir dažnai aštrinamas. 
Toksai peilis būna nublizgintas ir aštrus. 
Tas pat pasakytina ir apie žmogų: kuris 
parodo atsparumą, jo nepalaužia nei garbė 
nei turtas, jis gyvena visur ir visada savo 
prigimtu tautiniu anspaudu. Toksai žmo
gus yra tikras, natūralus, ryškus ir pati
kimas. Varna, pasipuošusi kanarėlės plunk 
snomis, nečiulbės, bet kranksės, kaip 
kranksėjusi...

Dar anais, 1914 metais, kada man teko 
mokyti Klivlando Goodrich Hall'ėje lietu
vius anglų kalbos, aš susipažinau su viena 
garsia sociologe Gannett. Kartą aš jai pa
tiekiau greito suamerikonėjimo klausimą. 
Josios reakcija buvo sekanti: — „Tie žmo
nės, kurie greitai nutautėja, naujam kraš
tui yra pavojingi. Jeigu jie paneigia savo 
krašto paveldėtą kilmę, gimtą kalbą, pap
ročius ir tradicijas, tą patį jie gali pakar
toti ir naujame krašte. Tokie žmonės yra 
nesavaimingi, be atsparumo ir ištvermės“.

„Rimti žmonės tavęs neniekina, o nerim 
tų žmonių nuomonė apie tave yra bevertė“
— byloja sena britų patarlė. Šita patarlė 
tinka ir tautybės išlaikymo reikalui.“

DIDŽIUOJU RŪPESČIU
A. Augustinavičienė DIRVOJE rašo apie 

mūsų jaunimą, apie kurį, tiesą pasakius, 
mes daugiausia rūpinamės kol kas žo
džiais, apsiribodami jų pačių pastangomis 
vieną kartą metuose surengta šešių ar sep
tynių dienų stovykla. Praktiškai, jaunimas 
gyvena sau, labai skubotai grimzdamas 
svetimųjų įtakose, gi mūsų organizacijos 
ir vadinamieji veiksniai pasitenkina karts 
nuo karto parašydami tuo reikalu pagrau
denimus. Ši nepaprastai svarbi mūsų tau
tai dirva yra apleista. Apleista žymiai dau 
giau, negu kurios nors kitos tautos jauni
mas, atsiradęs išeivijoje.

Tuo klausimu A. Augustinavičienė rašo:
„Mes dažnai užmirštame, kad jaunieji 

augdami visai kitame krašte, besimokyda
mi visai kitais metodais, supami kitokios 
aplinkos ir patys tampa kitoniški. Lygiai 
dažnai mes kažkaip negalime suprasti, kad 
kas mums gražu, sava ir artima, nebūtinai 
gali būti taip pat gražu, sava ir artima čia 
augantiems mūsų jauniesiems. Jei eilę lie
tuviškų reiškinių, mes vertiname grynai 
sentimentaliai ir turime visišką teisę juos 
šitaip vertinti, tai jaunimas juos vertinda
mas daugiau intelektualiai juose neberan
da tų pačių vertybių, kurias mes randame.

Minėtas dviejų kartų lietuviškumo ne
susipratimas daugiausia glūdi mumyse pa
čiuose: 1) mes nesugebame suprasti dabar 
ties jaunimo, prie jo prieiti ir jų lietuviš
kumą ugdome, išeidami ne iš jų, bet iš sa
vo galvojimo būdo, 2) mes nesukuriame ir 
nesistengiame ypatingai atsižvelgdami į 
savo jaunimą sukurti pačios gražiausios 
Lietuvos iliuzijos išeivijoje.

Jeigu jau taip sielojamės lietuvybės tęs
tinumu išeivijoje, tai juo sielotis turėtume 
ir iš esmės ir iki galo. Juk neužtenka tik 
įsteigti vadinamų lituanistinių mokyklų, 
bet reikia, kad jos galimai pilniau atliktų 
savo uždavinį ir mokiniai mielai jas lan
kytų. Lygiai negana, kad lietuviškos jauni 
mo organizacijos tik būtų. Mums svarbu, 
kad mūsų jaunimas jomis iš širdies domė
tųsi.

Nereikia ir specialiai skirtos jaunimui 
spaudos, jeigu išeivijos jaunimas jos ne
skaitys. Dėl to lietuvybės išlaikymo esmė 
gludi ne vien specialiai sukurtame jauni
mui judėjime, bet tokiam judėjime, kuris 
dabarties jaunimui būtų patrauklus ir įdo 
mus.

Turbūt mes niekai taip stipriai nenusi
kalstame šventai lietuvybės idėjai, kaip vi 
siškai sustingdami tose pačiose formose, 
nejieškodami tam didžiajam turiniui iš
reikšti visa tai, ką savyje turime geriausio 
ir vertingiausio. Kaip tie Brazdžionio žmo
nės, keliaudami per pasaulį stebime, kad 
tos pačios vertybės ne tik gali, bet ir turi 
būti, o dažnai įdėtos į naujas formas. Dėl 
ko tat ir lietuviškumo turinys privalėtų 
sustingti tose pačiose formose ir tam pa
čiam stiliuje? Sustingimas formoj dar ne
reiškia tradicijų gerbimo, lygiai kaip nau
jumo jieškojimas visiškai neįrodo tradici
jų išsižadėjimo. Jaunimo lietuviškumo iš
laikymui labai daug padėtų kaip tik to lie
tuviškumo judėjimo dinamizmas.

O mūsų minėtas Lietuvos iliuzijos su
kūrimas? Jaunimui veik nemačiusiam Lie
tuvos ir ją įsivaizduojančiam tik iš savo 
tėvų pasakojimų, konkreti Lietuva yra čia 
išeivijoje. Jiems Lietuva yra čia mūsų su
kurtas lietuviškas judėjimas su visu orga
nizaciniu tinklu, lietuvišku menu, spauda, 
partiniais ginčais, asmeniškumais, visu kul 
tūriniu pasireiškimu ir visu mažesnių bei 
didesnių lietuviškų kolonijų gyvenimu. 
Kuo tas mūsų sukurtas lietuviškas gyve
nimas bus gražesnis, oresnis, gyvesnis ir 
turiningesnis, tuo ir pati Lietuva musų 
jaunimui atrodys didesnė ir puikesnė. Kari 
ir visai apie tai negalvodami, mes patys 
netiesioginiai esame didžiausi ir galing'au 
si jaunimo lietuviškumo mokytojai.

Jaunoji karta mus labai kritiškai stebė
dama, kaip ir dera jauniesiems, nejučio
mis bus įtraukta į tokį mūsų tautinio judė 
jimo idealistinį nuoširdumą, kokį mes 
jiems sugebėsime parodyti. Dėl to besisie
lodami lietuvybės tęstinumu, daugiau sie- 
lokimės pačiu lietuvybės judėjimo tobuli
nimu, jo vertingumu, visokeriopu jo lygio 
pakėlimu.

Amerikiečių pedagogas Spencer'is yra 
pasakęs, kad auklėjimas yra didžiausias 
uždavinys, uždėtas suaugusiam žmogui. 
Nūnai ir mes galėtume pasakyti, kad pats 
sunkiausias uždavinys, kurį mums uždėjo 
lietuvybės pareiga išeivijoje, yra išauklėti 
busimąją kartą lietuviais. Ir nebūtinai to
kiais pat lietuviais, kokie mes esame, bet 
sąmoningais lietuviais, kad ir kitokiais, 
kad ir svetimose žemėse augintais, bet 
žmonėmis, kurie supranta tautinės parei
gos didumą bei svarbą.

O mes tikrai permažai galvojame savo 
jaunimu, arba labai negiliai galvojame 
tiek jiems specialiai lietuviškumo mokyk
lą kurdami, tiek, jiems per menką vietą 
skirdami visam lietuvybės judėjime. Tuo 
klausimu susirūpinę iš esmės mes turime 
kruopščiai jieškoti tų visų konkrečių bū
dų ir priemonių, ką reikia daryti, kad jau
nimas norėtų išaugti lietuviškas."

OPUS GINČAS
Rašytojai daro savo, o visuomeninkai 

laikosi savo. Žinoma, ne visi rašytojai ir 
ne visi visuomenininkai laikosi iš vien. 
Klausimas yra, ar literatūros kūriniuose 
dabar pritinka vaizduoti Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpio neigiamybes, ar 
verčiau idealizuoti savo tėvynės gyvenimą. 
Kibirkštys laksto jau nebepirmą kartą. 
Tuo reikalu štai kitas to paties savaitraš
čio bendradarbis, V. Ramutis, tvirtina:

„Benagrinėdami mūsų tautos teisingos 
kovos gaires ir kelią, turime konstatuoti 
nevisai malonų faktą, kad kai kurie plunk 
snos žmonės daro tiesiog nepateisinamų 
klaidų. Tai rodo žemiau talpinami pavyz
džiai.

Paskutiniais metais kai kuriose knygo
se, Nepriklausomos Lietuvos kasdieninio 
gyvenimo vaizdai yra atvaizduojami nei
giama prasme. Pav.: „Sodas už horizonto“, 
„Trumpa diena“ romanuose ir kt. Vaikas, 
siekiąs mokslo ir tikįs knygų neklaidingu

EUROPOS LIETUVIS

„FATIMA IR MES”
NAUJOSIOS KUN. JONO KUZMICKIO KNYGOS PASIRODYMO PROGA

Dažnas lietuvis daugiau ar mažiau jau 
yra girdėjęs apie ypatingus 1917 m. įvy
kius Fatimoje. Ypač nuo 1942 m. kada 
Bažnyčia juos po ilgų tyrimų patvirtino, 
rado platų atgarsį ir didelį susidomėjimą 
ne vien tik pačioje Portugalijoje, bet ir 
visame katalikiškajame pasaulyje. Apie 
Švč. Marijos apsireiškimus ir jų regėtojus 
Fatimos piemenėlius visomis kalbomis yra 
pasirodę daug rimtų knygų ir mokslinių 
studijų. Tai lyg katalikiškų tautų varžy
bos pagerbti Mariją už Jos Pranešimą Baž 
nyčios vaikams. Kitaip ir būti negali: vai
kų širdyse yra įgimta meilė savo dangiš
kajai Motinai.

Bradfordo Lietuvių kolonijos veiklus 
kapelionas kun. Jonas Kuzmickis šiais me
tais jau antrą aktualią religinę knygą iš
leidžia, šį kartą specialiai Fatimos Mari
jos apsireiškimams. Tai patraukiantis vei
kalas iš kurio sklinda šviežus nekaltumo 
paprastumas ir švyti didvyriško šventumo 
viršukalnės, pasiekiamos net mažame
čiams vaikams. Ar Šv. Povilas nesakė, 
kad krikščionis „yra Kristaus laiškas pa
rašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo dva
sia“? (II Kor. 3,3,). Galima sakyti, kad 
Fatimos regėtojai yra toks Švenč. Marijos 
laiškas, kuris turėtų būti skaitomas visų 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų.

Autorius prityrusia ranka duoda lengvu 
stiliumi gyvą studiją apie pačius regėtojus 
ir Marijos reikalavimų reikšmę visam pa
sauliui. Tokiu būdu knyga pasidaro ne.ei
linė, nagrinėdama giliausiose priežastyse 
•bolševizmo pašalinimą. Darbas atliktas 
rimtai ir kritiškai. Medžiagą sėmė, pagal 
duotą bibliografiją, iš pagrindinių anglų 
kalba veikalų apie Fatimą.

Autorius ėmėsi plunksnos, kad dar kar
tą ir mūsų žmonėms primintų didžiųjų Fa 
timos įvykių prasmę, kurią 1917 m. liepos 
13 d. pasakė Švenč. Marija šiais žodžiais: 
„Jei mano reikalavimai bus išpildyti. Ru
sija bus atversta ir bus taika. Jei ne, — 
pikta propaganda skleis savo klaidas visa
me pasaulyje, keldama karus ir Bažny
čios persekiojimus. Daugybė bus nukan
kinta; šv. Tėvas daug kentės; kai kurios 
tautos bus sunaikintos“. (10 psl.)

Tokiu budu visų trokštamas Rusijos at- 
sivertimas yra krikščionių, taigi ir musų 
rankose. Todėl kaip reikia stengtis, kad 
tie Marijos reikalavimai visų butų gerai 
žinomi ir įgyvendinami. „Fatimos reikšmė 
kasdieną labiau aiškėja. Tai yra dangaus 
atsakymas į dabartinę psaulio krizę, ku
rios viena apraiška yra komunizmas. Fa
timos pranešimas yra vienintelis atsakas 
į šią krizę ir, kol mes galutinai nesuprasi
me šio fakto, mes ir toliau gyvensime bai
mėje, vienai apgaulingai taikos vilčiai pa
keičiant kitą“ (11 psl.).

Nuo dabartinės Rusijos likimo neišven
giamai priklauso ir Lietuvos ateitis. Įdo
miai autorius sprendžia šią problemą. Jis 

mu, pasiskaitęs panašaus turinio knygas, 
savo tėvus, bei lituanistikos mokyklų mo
kytojus, nežiūrint, kaip gražiai jie sugebė
tų savo pasakojimuose Lietuvą atvaizduo
ti, turės savo nekaltoje širdyje laikyti me
lagiais ar mažiausiai tokiais įtarti. Deja, 
menas menui šalininkai šito nemato.

Ir iš tikro, ar Lietuva būtų buvusi pajė
gi atsikelti Nepriklausomam gyvenimui, 
jei mūsų senesniųjų istorinių romanų auto 
riai senovės Lietuvą būtų vaizdavę neigia
mai, ir jei aušrininkai,^varpininkai, knyg
nešiai, savanoriai kūrėjai ir senieji Ame
rikos lietuviai nebūtų svilinę padų miega
liams, išsigimėliams ir tautos priešams. N 
tokioje dvasioje ir musų tautos himnas gi
mė.

Baigiant, tenka pasakyti, kad sąmonin
gas lietuvis šiandien negali pasitenkinti 
meno etikete, kurią an kurinio užklijuoja 
kūrėjai, ar žmonės iš „nieko nepadarysi“ 
lagerio, nes, kada kūrinyje išdergiamas 
žmogus, tauta, valstybė, visuomenė ar 
šventi žmonių įsitikinimai, ir meniškiau
siai parašytą kūrinį reikia laikyti bever
čiu. Ir čia nejučiomis iš po sąmonės iš
plaukia nuotykis su Sokratovu, kai jo žmo 
na, parodydama savo menkystę, ant Sokra 
tovo galvos užpylė kibirą pamazgų, o jis 
nusišypsojęs tarė: „Nesistebiu, kad po per
kūnijos atsirado lietus.“ Taip ir mes, nesi
stebime, kad šiame suiručių laikotarpyje, 
visokios pamazgos pilamos ant lietuvio 
galvos. Lietuviui belieka: dar daugiau su
sikaupti ir sukauptom jėgom auklėti jau
nimą tokioj tautinėj dvasioj, kad suskam
bėjus Laisvės Varpui, vieni grįžtų į Tėvy
nę, o kiti, kad ir čia pasilikę, būtų stipriais 
lietuvybės ramsčiais.“ 

rašo: .Marijos reikalavimų įvykdymas ga
lėtų taip giliai pakeisti pasaulio dvasią, 
jog Rusijos atsivertimas būtų neišvengia
mas. Deja, yra nemaža katalikų, kurie ne 
tik nesidomi Fatimos įvykiais, bet ir ne
tiki Švenč. Marijos nurodymu, kad mal
dos ir aukos pagalba, galima komunistus 
atversti. Tokie pamiršta, kad nė vienas 
karas nepajėgė išspręsti opiausių žmonijos 
problemų, o priešingai — atnešė pasau
liui sunaikinimą, vargą ir bada“. (246 p.)

Knyga baigiama jautriu „Apsispręski
me“ — gelbėkime savo sielas, gelbėkime 
mūsų brangią Lietuvą. Pats Popiežius Fa- 
timai skiria tokią didelę reikšmę, kad Ju
biliejinius 1950 m. Fatimai buvo pratęsęs 
dar metus. Jų uždarymui 1951 m. spalių 
13 d. į Fatimą nusiuntė savo Legatą Jo 
Eminenciją Kardinolą Tisserant, kur bend 
rai maldai buvo susirinkusi tiesiog pasa
kiškai skaitlinga minia — apie vieną mi- 
lioną žmonių! Ta proga Kardinolas savo 
kalboje išsireiškė: '„Fatima yra Evangeli
ja. Tai buvo labai pabrėžta, nes Evangeli
ja yra Geroji Taikos Naujiena visiems ge
ros valios žmonėms“. (Lawrence F. Han- 
rey „By the Queen's Command“, Glasgow, 
1952, psl. 34).

Apskritai paėmus knygos kalba sklandi. 
Gal kiek per dažnai autorius vartoja por
tugalų kalba išsireiškimus, kada ir lietu
viškai galima visai tiksliai išsireikšti. Re
tas kuris tuos išsireiškimus teisingai iš
tars, nes portugalų kalboje dažnai vienaip 
rašoma, o kitip ištariama. Pasitaiko ir la
bai vaidingų išsireiškimų, pav., „Kalnų 
keteros drybso, tartum priešistorinių lai
kų žvėrys milžinai, iškėlę gauruotas gal
vas“ (13 psl.).

FATIMA IR MES yra viena iš aktualiau 
šių dabarties knygų, nes ji duoda bolševiz
mo problemos išsprendimą, įgyvendinant 
Marijos reikalavimus. Autorius prie svar
besnių teigimų visuomet nurodo tikslius 
šaltinius, nes knygai duoda mokslinės stu
dijos charakterį ir vertę. Tai knyga, kuri 
turėtų būti skaitoma ir apmąstoma kiek
vieno tremtinio ir tuo visi žymiai prisidė
tume prie savo Tėvynės ir kitų pavergtų
jų tautų išlaisvinimo iš bolševizmo jungo. 
Šv. Tėvas PIJUS XII, papildydamas Ma
rijos prašymą Fatimoje, 1952 m. liepos 7 
d. Rusiją specialiai paaukojo Marijos Ne 
kalčiausiajai Širdžiai, kad Kristaus kara
lystė, kuri yra tiesos ir gyvenimo, šventu
mo ir malonės, teisingumo, meilės ir tai
kos Karalystė, stipriai įsigalėtų pačioje Ru 
sijoje ir visame pasaulyje. (Plg. „Actą 
Apostolicae Sedis“, 1952 m. psl. 511).

Nepriklausomybės metais maža turėjo
me taip gražiai meniškai išleistų religinių 
knygų, kaip „Fatima ir mes“. Tai kartu 
gražus ir NIDOS spaustuvės sugebėjimas. 
Tegul ši knyga aplanko visus geros valios 
tautiečius!

P. Dauknys MIC

GAUTA PAMINĖTI
ŠVENTAS KAZIMIERAS, parašė Zeno

nas Ivinskis, išleista New Yorke, 1955 me
tais. Tai platus anksti mirusio Lietuvos 
šventojo gyvenimo aprašymas su daugybe 
paveikslų. Knyga turi šiuos skyrius: 
I. Šventasis tarp kontrastų, II. Trumpo gy
venimo kely, III. Kelias į kanonizaciją, 
IV. Kanonizacijos bulos mįslė, V. Švento
jo Sosto ištarmė, VI. Kazimiero kultas 
Lietuvoje, VII. Kazimiero kultas svetur, 
VIII, šventasis dabartyje, IX. Šventojo 
reikšmė Lietuvai. Knygos gale nurodyti 
šaltiniai, kurių gausumas byloja už studi
jų rimtį ir apimtį. Pagirtina, kad yra 'ir 
santrauka anglų kalba. Atliktas didelis ir 
sunkus, tačiau labai reikalingas darbas.

IlI-sios KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
METRAŠTIS, redagavo J. Kardelis, išleido 
K.L.B. Montrealio Seimelis 1955 metais, 
viršelis dail. Juozo Akstino. Leidinys turi
ningas, gausiai paveiksluotas, su daugybe 
informacijų. Jame sutalpinta: pasisaky
mai, sveikinimai ir linkėjimai; Lietuvos 
viešpatingumui pagerbti; lietuviai Kanado 
je; Kanados Lietuvių Bendruomenė; KLB 
organizacija; trečiosios Kanados lietuvių 
dienos Montrealyje programa; kitos orga
nizacijos,; skelbimai ir metraštį redagavu
sio žodis.

Sveikintinas ir pavyzdingas, pasakytu
me, žygis, ir Kanadoje jau nebepirmas. Jis 
kartu yra ir stambus įnašas į lietuvių iš
eivių istoriją, kuri kituose kraštuose no 
taip r.ūpestingai rašoma, arba kurios tik 
nuotrupos paberiamos spaudoje. Leidinį

Kraujas musų gyslom teka po 7 mylias 
____ _____ _________ . per valandą. Iš žmogaus kūno riebalų gali 
malonu paimti į rankas ir pasigėrėti Ka- ma būtų padaryti 100 žvakių, o iš paties 
nados lietuvių atliktais darbais. kūno — 4000 kubinių pėdų gazo.

KRUVINI PERSEKIOJIMAI
Prof. Dr. Antanas Maceina, mūsų žy

miausias filosofas, parašė labai vertingą 
gilią knygą vokiečių kalba „Blogio paslap 
tis“. Aiškindamas Solovjovo Pasakojimą 
apie Antikristą, filosofiškai ir teologiškai 
nagrinėja blogio pasireiškimą istorijos bė
gyje. Čia duodame keletą tos knygos min
čių.

— Su Bažnyčios išstūmimu iš viešojo 
gyvenimo ranka rankon eina kruvini per
sekiojimai, kaip antroji forma antikrikš- 
čioniškos kovos prieš Mistinį Kristaus Kū
ną. Antikristo draudimo akivaizdoje „vi
sai nekalbėti ir nemokyti Jėzaus vardu“, ’ 
daugelis krikščionių pakartoja Šv. Petro 
žodžius, pasakytus Vyriausiai Žydų Tary
bai Jeruzalėje,: „Dievo reikia labiau klau
syti, kaip žmonių.“ Kaip tada tai girdėda
mi žydai įnirto ir manė Apaštalus užmuš
ti, lygiai taip niršta ir visais šimtmečiais 
antikrikšičoniškos jėgos, jei sutinka Kris
taus pasekėjų nenuolaidumą ir juos už
muša be jokio atsižvelgimo į jų socialinę, 
politinę ar kultūrinę padėtį bendruome
nėje. Krikšičonių persekiojimai ir žudynės 
nuo Herodo dienų, kuris „išžudė visus vai- ,j 
kus dviejų metų ir jaunesnius, siekia ir 3 
mūsų laikus, kada taip skelbiamos žmo- «■ 
gaus teisės. Kruvini Bažnyčios persekioji- 
mai yra jos istorijos buvimo dalis. Jie nė->* 
ra joks grynas žmogiškas nesusipratimas 
ar politinė klaida. Juose glūdi kažkas d g 
moniško ir antidieviško. Jie yra velnio bai 
saus nusistatymo konkreti apraiška prieš 
Dievo kūrinį ir dėl to turi gilų religinį 
charakterį. Krikščionių persekiojimas liau 
džiai skelbiamas kaip pareiga. „Kiekvie
nas, kurs jus užmuš, tarsis tarnaująs Die
vui“, kalbėjo Kristus. Kankinių kraujo 
žmonės neperneša. Dėl to Antikristas 
krikščionius skelbia nusikaltėliais: valsty
bės, bendrosios gerovės, kultūros priešais 
ir tada remdamasis tais kaltinimais, šau
kia pasaulį į kovą prieš Bažnyčią. Velnio 
kova prieš istorijoje pasirodantį Kristų 
yra gilusis pagrindas visų krikščionių per
sekiojimų. Kada velnias negali Kristaus 
antru kart nužudyti, jis griebia Jo Misti
nio Kūno narius, nes mano, kad sunaiki
nus Kūną ir Kristų iš istorijos galėsią iš- j 
tremti.

—• Savo mokslu Bažnyčia pervertina vi
sas senąsias vertybes. Savo valdžia nori 
maištingą pasaulį atvesti į Dievo karalys
tę. Savo Sakramentais vadovauja būties 
perkeitimą ir nušvietimą. Viskas, kas bu
vo sena, turi praeiti. Iš Bažnyčios prie
globsčio turi kilti naujas žmogus ir nau
jas gyvenimas. Pasaulis privalo iš miego 
pabusti, tamsybių darbus'numesti ir apsi
vilkti Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tai yra 
nenustojantis Bažnyčios šauksmas pasau
lio žmonėms, senajam Adomui, kurio isto
rinis išsivystimas sudaro tai, ką mes žo
džiu „pasaulis“ suprantame. Jei Bažnyčia 
žmonėms Tiesą neša ir jur.T^TtoTLj^esti į 
amžinąjį išganymą, ji turi būti kalptrėfcfis 
iš anksto Apaštalams paskelbė, kasdieną 
iš naujo kovai pasiruošusi. Todėl krikščio
nys neturi stebėti, jei yra persekiojimų. j

Antanas Maceina, „Das Geheimnis <> 
der Bosheit". Verlag Herder, Freiburg, įį 
1955, pslp. X-230. Kieti geltonos dro- | 
bės viršeliai su originaliais meniškais į 
aplankais. Kaina nepažymėta.

PAMALDOS
NOTTINGHAM — lapkričio 13 d., 12,15
PETERBOROUGH (Geneva St. bažn.) 

— lapkričio 13 d., 5 v. p.p.
HALIFAX — lapkričio 20 d., 11,50 v.
SHEFFIELD (St. Wilfrid's bažn.) — lap 

kričio 20 d., 5 v. p.p.

Modernaus laikraščio pradžia paprastai 
skaitoma nub 1566 m., kai Venecijos vy
riausybė, Italijoje, išleido rašytus naujie
nų lapus ir iškabino juos gatvėse. Kiek
vienas, sumokėjęs mažą monetą, vadina
mą gazettą, galėdavo juos skaityti. Dėl to 
šie naujienų lapai buvo vadinami galėto
mis. Netrukus tokios gazetos buvo išleis
tos dideliuose Europos miestuose. Pirma
sis anglų laikraštis Weekly News buvo iš
leistas Londone 1622 m. Bet šis laikraštis 
ir jį pakeitę laikraščiai iki 1641 m. spaus
dindavo tiktai užsienio naujienas.
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KETURI
TRAKĖNAI

(ARKLIO ATSIMINIMAI)
(Devynioliktas tęsinys)

Bokšto varpai ūmai nutilo. Ten dar ne
spėjo sugrįžti išbaukštinti karveliai, kai dan 
gous mėlynėje suburzgė sidabriniai paukš
čiai, plaukią ta pačia kryptimi, kaip ir visa 
mūsų tiršta vežimų kolona, per valandą pa- 
sistumėdama nedaugiau, kaip keletą sieks
nių pirmyn.

— Anglų lėktuvai! Slėpkitės! — šaukė 
kamšatyje balsai, tačiau mažai kas kreipė 
į tai dėmesio: noras kūogreičiausia išspruk
ti per sieną, gandai, kad raudonarmiečiai 
jau užėmę Pilviškius, daug daugiau baugino 
žmones, negu mirtį nešančių plieninių paukš 
čių pasirodymas virš miestelio.

Mūsų priekyje buvo keli vokiečių augš- 
tais tekiniais vežimai, paskui kuriuos mes 
slinkome, žengdami paskutiniąsias pėdas 
gimto krašto žeme. Atrodė, lyg toji nely
giais akmenimis grįsta žemė nenorėtų mū
sų paleisti, nes mums iš tikrųjų tomis minu
tėmis ėmė nesisekti. Dar tebeslenkant mieste 
lio gatve nei iš šio, nei iš to, nuriedčji nuo 
mūšų vežimo tekinio ratlankis, gi Smilga,

BR. DAUBARAS

netekusi kantrybės stovėti, o gal dėl nuovar
gio po nakties kelionės, ar, greičiausiai, dėl 
savo nevalyvo būdo, taip užgulė rodyklį, jog 
jis perlūžo pusiau, it degtukas. Mykolas, vir 
vagaliu aptvarstęs tekinį, dairėsi kaip patai
sius Smilgos sunkią ir skaudžią tokią valan
dą padarytą žąlą, bet tuo pačiu laiku prie
kyje staiga pajudėjo kamšatis. Seimininkas 
šūktelėjo kažką Mykolui, ir mes nelauktai 
priartėjome prie pat tilto. Čia vėl sustojome.

Abipus kelio buvo tokia žmonių spūstis, 
jog nieko nesimatė, kas ten dėjosi anapus 
griovių. Tai pėsčiųjų minia, laukianti leidi
mo pereiti sieną. Dauguma jų buvo taip ap
sirengę, lyg jie būtų išbėgę nuo gaisro ar 
potvynio. Pavydo akimis jie žiūrėjo į tuos 
vežimus, kurie pervažiuodavo tiltą.

Judėjimą tvarką kareiviai sulaikė mus vi
sai prie tilto. Pro šalį vėl važiavo vokiečių 
civiliai ir karių daliniai. Nutolo ir tie, kurių 
priedanga mes atslinkome iki čia. Šeiminin
kas, Mykolo padedamas, paskubomis sutvar 
kė sulaužytą rodyklį.

Kitoje pusėje tilto saulė buvo pasikabinu
si virš medžių ir dabar ji švietė mums tie

siai į akis. Atsiminiau, kad vakar tokiu pat 
laiku mes buvome Žvirgždų pievoje, prie 
sraunaus upelio. Troškulys mane taip kan
kino, jog upelį prisiminus, nutyso ilgos sei
lės iki pat dulkėto takelio, kurio pakraštyje 
gulėjo daugybės kojų sutryptos dilgėlės ir 
builiai.

Vienu metu, plentu riedančioje kolonoje 
pasidarė spraga.

— Važiuokite! Važiuokite! — šaukė nuo 
šlaito žmonės, rodydami mums tiltą.

Kažkoks uniformuotas vokietis mostelėjo 
ranka mūsų šeimininkui, ir tas suragino ku
meles.

— Sėskite į vežimą! — išgirdau kažkieno 
balsą ir tuo metu, kai mes buvome vos keli 
metrai nuo tilto, vežimus aplipo nuo šlaito 
atitrūkę vyrai. Po minutės sparčia risčia nu
dardėjome akmenuota pakalnėle. Dešinėje 
raudonavo Širvintos miestelio pastatai. Mes 
buvome prūsų žemėje.

— Sustokite! — šaukė Mykolas šeimi
ninkui.

— Aš toliau nebevažiuoju. Grįžtu atgal į 
Lietuvą — pasakė Mykolas, visi didižau- 
siam nustebimui,

— Grįžtu, nesz jaučiu, kad mano kojos 
nelimpa prie svetimos žemės, — atsikirto 
jis visų perkalbėjimams.

— Na, o tu, Perkūne, — kreipėsi jis į ma 
ne, — žiūrėk, kad nepadarytumei man gė
dos ir greit grįžtumei taip pat į Grunvaldo 
gatvę. Ten aš tavęs lauksiu! — perbraukė 
man per dulkėtas šnerves, pataisė pakink
tus, palygino Bijūnui sutaršytus karčius ir, 
atsisveikinęs su keleiviais, peršoko griovį. 

Po akimirkos jį uždengė lauko krūmokš
niai : grįžo ten, iš kur prieš pusvalandį išbė
gome.

Mes tebestovėjome, lyg lauktume, kad jis 
dar vėl pasirodys. Plentu žygiavo keista ko
lona: priekyje keli ginkluoti vokiečiai, o 
paskui juos apdriskę vyrų šešėliai. Vieni jų 
basi -bidzeno ristele, nespėdami paskui pir
muosius. Kolonos gale, keli vokiečiai, ran
kose laikydami vyteles, takšnojo jomis per 
strėnas tų, kurie it pavargę žąsiukai, nebe- 
įveikė sparčiau žygiuoti paskui stipresniuo
sius. Tai buvo judančių griaučių kolona, 
tarsi jie būtų seniai palaidoti,ir dabar vėl 
prikelti šiam skubiam žygiui į nežinią...

— Tai rusų belaisviai, — kažkas paste
bėjo nuo vežimo, šešėlių vilkstinei dingus 
dulkėse.

Saulė dar nebuvo visiškai nusileidusi, ta
čiau ji pasislėpė už miško užuolaidų, lyg 
mergaitė, besirengdama upelyje maudytis. Iš 
ten, nuo miško pusės, išgirdau cypiantį švil
pimą ir tuoj pat žmonių riksmą:

— Slėpkitės! Lėktuvai!..
Ir tą pačią akimirką prasidėjo pragaras: 

tratėjo kulkosvaidžiai, kilo aplinkui augšti 
žemių stulpai, vaitojo žemai skrendančių 
lėktuvų motorai, šaukė žmonės plente ir 
grioviuose. Mes stovėjome plento pakraš
tyje, medžių priedangoje. Griovio dugne su
sigūžę, veidus prie žemės priglaudę tūnojo 
mūsų keleiviai. Plyname lauke lakstė su ve
žimo pirmagaliu pamišęs arklys. Kulkų lie
tus nuskabė gretimų medžių lapus ir, atsi
trenkusios į plento akmenis, jos zvimbė apie 

mūsų galvas. Skeveldrėlės įgelta Mėta, iš
gąstingai sužvengė, pasisukaliojo, apie moti
ną ir lyg stirna šūstelėjo per griovį į lauką. 
Plieninio paukščio šešėlis pridengė medžius, 
spjaudydamas ugnimi ir švinu.

Staiga užėjusi mirties audra greitai nutilo. 
Nutilo ir į laukus išbėgusi Mėta. Iš ten ji 
jau nebegrįžo, nors jos motina šaukė ją kas 
minutę gailiai žvengdama...

Valandėlę aplinkui buvo visiška ramybė. 
Dvokė paraku, degėsiais ir siera. Gyvieji 
dar nebuvo atsipeikėję. Sužeistiesiems bai
mės galia buvo nuslopinusi žaizdų skaus
mus. Dulkėtame kelyje užmuštiesiems nie
kur negaudė varpai... Tirštėjanti vakaro prie 
blanda dengė žemę, į kurią bėgo žmonės, 
vejami to nematomo, bet kiekviename žemės 
grumstelyje dvelkiančio, siaubo. Net ir šioje 
tilto pusėje žmonių veiduose, atsiplėšusiuose 
nuo griovio dugno, spindėjo vienintelis mo- 
ras: kuo toliau į vakarus!..

Temstant, mes pajudėjome vėl patvinusiu 
vežimais ir žmonėmis plentu. Mūsų tarpe 
nebebuvo lepūnės Mėtos ir mūsų gerojo ve
žėjo Mykolo.

Pirmosios dalies galas.

„Keturių Trakėnų“ istorijos pirmoji 
dalis baigta. Gausi nuotykiais šių ark
lių kelionė po Vokietiją, antrasis bė
gimas, išgyvenimai apleistose sodybo
se, darbas pas vokiečių ūkininkus, ark 
lių mainai, besikuriančios DP stovyk
los, .persiskyrimas ir visa kita trakė
no Perkūno atpasakojama antroje da
lyje. Abi dalys pasirodys vienoje, kny
goje.
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Nr. 44. (424) 10. XI. 1955. EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
METINĖ „EUROPOS LIETUVIO“ 

PRENUMERATOS KAINA 
PALIEKA TA PATI IR 1956 M. 
Nežiūrint, kad viskas yra žymiai pabran 

gę, tiek popieris, tiek ir darbas, „Europos 
Lietuvio“ prenumerata 1956 metams pa
liekama ta pati, t.y., 35 ši. metams.

Prenumeruojant net ir milionlnius tira
žus turinčius leidinius, kaip žinome, reikia 
visada atsiskaityti su leidykla iš anksto. 
Ką bekalbėti apie skurdžiai gyvenančius 
lietuviškus laikraščius. Todėl ir už „Euro
pos Lietuvį“ 35 šilingai skaitoma tik 
tiems, kurie mokestį už 1956 metus atsiųs 
iki š.m. gruodžio 31 d. Mokantiems po N. 
Metų prenumeratos kaina — 40 ši. me
tams, pusmečiui — 22 ši. ir metų ketvir
čiui — 12 ši. Adreso pakeitimas — 2 ši.

10 ŠILINGŲ PIGIAU 
tiems, kurie užsakys laikraštį sau ir nau
jam skaitytojui visiems 1956 metams ir 
prenumeratos mokestį atsiųs iki šių metų 
pabaigos. Tuo būdu, prenumeratorius, už
sakydamas laikraštį sau ir naujam, iki 
šiol neskaičiusiam, sumoka ne 70 šilingų, 
bet tik 60 ši. Visi žinome, kad šiame kraš
te dar yra nemažas lietuvių skaičius, ne
skaitančių vienintelio Europoje savaitraš
čio „E., Lietuvio“. Dalis jų neskaito vien 
todėl, kad neprisirengia jį užsisakyti. Se
nieji skaitytojai ir kviečiami talkon, pasi
naudojant šia žymia nuolaida arba juos 
paskatinant užsisakyti, arba padaryti ka
lėdinę dovaną, kurią Jūsų pažįstamas pri
simins kiekvieną savaitę per visus metus!

Naujai surastiems prenumeratoriams 
bus pasiųstas ir šių metų padidintas kalė
dinis numeris, įdedant sveikinimo korte
lę su užsakytojo pavarde ir linkėjimais.

Kiekvienas „E. Lietuvio“ skaitytojas tu
ri bičiulių ir pažįstamų tiek čia, tiek ki
tuose kraštuose. Jiems ir padarykime vir. 
ną geriausių ir kultūringiausių dovanų!

PROF. ŽYMANTAS IR RED. DAUNORAS 
APLANKYS NOTTINGIIAMIEČIUS

Šį šeštadienį į rengiamą DBLS Notting- 
hamo skyriaus kariuomenės šventę iš Lon
dono vyksta DBLS vice pirmininkas prof. 
S. Žymantas ir „E. Lietuvio“ Red. Br. Dau
noras.

Kariuomenės šventės minėjimas bus įra
šomas į juostas.

VISUOTINAS CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

1955 m. lapkričio 13 d., sekmadienį, 3 v. 
p.p., Lietuvių Namuose, šaukiamas visuo
tinas Centrinio skyriaus narių susirinki
mas. Dienotvarkėje: Valdybos ir Revizijos 
K-jos rinkimai, Centrinio Skyriaus meti
nės veiklos apžvalga, ateities veikimas ir 
atstovų į Visuotiną DBLS-gos Suvažiavimą 
rinkimas.

PO „PONIOS DULSKIENĖS MORALĖS“ 
— „BUBULIS IR DUNDULIS“

Kaip jau buvo pranešta praėjusiame 
„Eur. Lietuvio“ n-yje, ateinantį šeštadie
nį, lapkričio mėn. 12 d. 6 v.v. ir sekmadie
nį, lapkričio mėn. 13 d. 6 v. 35 m. v. Lon
dono Parapijos Salėje Meno Sambūrio 
VAIDILA vaidintojų bus suvaidintas žy
mus draminės literatūros veikalas, mies
čioniškoji (perkeltine prasme — kaltūniš- 
koji) tragikomedija PONIOS DULSKIE
NĖS MORALĖ, surežisuotas F. Neveravi- 
čiaus.

Po pasirodymų Londone, numatoma, jei
gu leis sąlygos, šį pastatymą parodyti ir 
kaikur provincijoje.

Meno Sambūriui VAIDILA vėl pagyvi
nus savo veiklą, galima netrukus laukti 
naujų pastatymų.

Teko patirti, kad, perdirbus ir padidi-
nūs Parapijos Salės sceną (tam tikslui 
Londono lietuviškos organizacijos yra pa
žadėjusios pinigų, sudaryta komisija ir 
A.J. Kaulėno parengtas planas), F. Neve- 
ravičius pasiims surežisuoti vieną įdomiau 
šių lietuviškos naujosios dramaturgijos 
veikalų — A. Rūko eiliuotąją komediją 
„Bubulis ir Dundulis“.

RUDENS VAKARAS
1955 m. lapkričio 19 d., šeštadienį 7.30 v. 

vakare, Lietuvių klube rengiamas Rudens 
Vakaras. Vakaro proga bus skiriamos pre
mijos. Šokiams gros „STANLEY“ džazas.

Šį sekmadienį, lapkričio 13 d. vakare, 
Lietuvių Klube ruošiamas 6 tautų ŠOKIŲ 
VAKARAS. Klubo narius maloniai kvie
čiame atsilankyti.

Apie 'šio šeštadienio šokius paskelbta 4 
psl.

FABRIKUI, VAKARINĖJE
ANGLIJOJE 

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi
DARBININKAI

Viengungiams galima apsigyventi 
hostelyje.

Anglų kalba rašyti: 
Employment Department, 
R. A. Lister & Co. Ltd., 
Dursley, Glos.

SHEFFIELDAS MANCHESTERIS
PETERBOROUGH IR SHEFFIELDO 

LIETUVIAMS

Susitaręs su Peterborough Geneva St. 
ir Sheffieldo St. Wilfrid's bažnyčių klebo
nais, netrukus turėsiu progą aplankyti tų 
vietų lietuvius ir atlaikyti jiems pamaldas, 
patarnaudamas jų religiniuose reikaluose. 
Pamaldų tvarka tokia:

PETERBOROUGH (Geneva St.) bažny- 
6čioje pamaldos lapkričio 13 d. 5 vai. p.p.

SHEFFIELD St. Wilfrid's bažn. (Queen's 
Road, Sh.2) pamaldos lapkričio 20 d. 5 v. 
P-P.

Abiejose vietose prieš pamaldas bus 
klausoma išpažinčių.

Nuoširdžiai kviečiu abiejų vietovių ir 
apylinkių lietuvius dalyvauti šiose pamal
dose, aukojant maldas už Tėvynės Lietu
vos išlaisvinimą.

Kun, J. Kuzmickis

BUS PAMALDOS LIETUVIAMS
Š.m. lapkričio mėn. 20 d. 4.30 vai. p.p. 

Sheffielde St. Wilfrid's bažnyčioje kun. 
Kuzmickis laikys lietuviams pamaldas. Po 
paihaldų numatomas visų Sheffieldo ir 
apylinkės lietuvių susirinkimas su svečio 
kun. Kuzmickio paskaita.

St. Wilfrid's bažnyčią esančią Queen's 
Road iš miesto centro lengva pasiekti tram 
vajais su užrašu Queen's Road arba Shor- 
ham Street. Įsėsti Fiat Street prie centr. 
Pašto Rūmų kampo ir išlipti prie Have- 
Itbk Bridge sustojimo.

Visi Sheffieldo ir apylinkių lietuviai 
kviečiami pamaldose kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

DBLS Sheffieldo Skyr. V-ba

BRADFORDAS
IŠVYKO Į ITALIJĄ

. Lapkričio 7 d., atsisveikinę su savo na
miškiais ir artimaisiais bei miglotu Brad- 
fordo oru, išvažiavo į Italiją dar du bend
ruomenės jaunuoliai — Raimondas Dar- 
žinskas ir Antanas Šergalis. Abu T. Sale
ziečių vedamoje Lietuvių Gimnazijoje As
ti mieste įsijungs į kitų musų jaunuolių 
gretas ir mokysis lietuviškos dvasios gau
biamoje gimnazijoje.

Kiek anksčiau ten pat tęsti mokslo iš
vyko bradfordiškiai H. Dičpetris ir A. Mi- 
cuta.

Sėkmės ir ištvermės mūsų jaunuoliams!

MIRĖ A.A. JONAS PLASKAUSKAS

Lapkričio 4 d. naktį po ilgos ligos širdies 
smūgio ištiktas mirė a.a. Jonas Plaskaus- 
kas. Sunkaus pobūdžio širdies liga buvo 
paveikusi velionio regėjimą ir jis apie me
tus laiko negalėjo kaip reikiant matyti.

A.a. Jonas Plaskauskas bus laidojamas 
lapkričio 12 d. Tą dieną St. Ann's bažny
čioje gedulingos pamaldos 9 vai. ryto, po 
to — kūno eksportacija į West Bowling 
kapines.

Laidotuvėse kviečiami dalyvauti visi 
apylinkės lietuviai.

DERBY
Po ilgesnės pertraukos Derby DBLS 

skyrius sukruto ruoštis Kariuomenės šven 
tės minėjimui, kuris čia įvyks lapkričio 26 
d. Tos dienos proga paskaitą skaitys Dr. 
J. Mockus. Meninėje dalyje pasirodys F. 
Ramonio vedamas oktetas, kuris, nors ir 
nepalankiose sąlygose, vis dar nenuleidžia 
rankų ir toliau tęsia šioje srityje darbą, 
garsindamas skambias lietuviškas dainas. 
Tenka apgailestauti, kad skyriaus vaidy
bos būrelis nesuskubo šia proga pastatyti 
veikalo, tačiau, atrodo, kad netolirrfoje atei 
tyje ir šis meno vienetas pasirodys.

Skyriaus valdybos nutarimu, po oficia
lios bei meninės dalies, bus šokiai ir turtin 
ga loterija. Veiks bufetas su gėrimais ir 
užkandžiais.

Visi lietuviai prašomi gausiai atsilanky
ti į minėjimą su svečiais ir tuo paremti 
skyriaus veiklą. Minėjimo salė pačiame 
miesto centre. Jauki ir moderni.

Smulkiau apie šį minėjimą bus paskelb
ta vėliau. , .

J. Levinskas

APIE TAUTINĘ KULTŪRĄ

Reportaže apie DBLS-gos š.m. Konferen 
ciją buvo atpasakotas ir trumpas F. Ne- 
veravičiaus paskaitos apie kultūros daly
kus turinys. Iš tos antraukos galima su
prasti pagirndines paskaitos mintis, ku
rios, deja, neatrodo teisingos. '

Kultūra, gilesne to žodžio prasme, iš vi
so negali būti tautinė, kaip nėra tautinės 
biologijos ar medicinos. Pats žmogus, iš 
dvasinės ar fizinės pusės imant, juk taip 
pat yra universalus, atseit, „tarptautinis“. 
Tiesa, yra kalbama apie tautines kultūras. 
Gyvenime lygiai matome, kad kiekviena 
tauta, šalia savo būdingų bruožų, turi ir 
nuo kitų skirtingą kultūrą. Bet tai nėra 
tik paviršutiniškas ir klaidingas vaizdas. 
Tai yra greičiau tik nevienodai išsivysčiu
sios įvairios kultūros šakos, o kartais net 
ir anti-kultūra palaikoma už kultūrą. Tai 
ir sudaro klaidingą įspūdį, lyg kultūros 
esančios tautinės, kilusios iš tautos dva
sios

Tikrovėje tie skirtumai atsiranda dėl 
geografinės padėties, tautos amžiaus, kli
mato, istorinių aplinkybių, didvyrių kul
to ir pan. Kultūros trūkumai ar klaidos

LITERATŪROS VAKARAS
Lapkričio 5 d. Manchesterio Lietuvių 

Klubas surengė jau seniai kur bebuvusį 
literatūros vakarą, kuris įvyko jaukiose 
Klubo patalpose.

Vakarą atidarė Klubo valdybos pirm. A. 
Kuzmickis, pabrėžęs lietuvių kovą dėl 
spaudos laisvės, trunkančią iki šių laikų. 
Pasidžiaugęs mūsų vis dar gyvai pulsuo
jančia spauda ir raštija, pasveikino jos 
darbininkus — rašytojus, kviesdamas juos 
paskaityti savo kūrinius.

Pirmiausia publika šiltomis katutėmis 
sutiko kun. Joną Kuzmickį-Gailių, kuris 
perskaitė novelę, nuaustą Šv. Rašto moty
vais. „Veronikos skaroje“ buvo išryškintas 
ilgą laiką kraujoplūdžiu sirgusios ir nuo
stabiai Viešpaties pagydytos Veronikos as
muo: jos meilė Mokytojui ir mažo ūgio 
Zakajui.

Nuoširdižai buvo sutiktas Manchesterio 
lietuvis rašytojas Kaz. Birenąs, kuris gra
žiai šypsodamasis perskaitė turbūt nau
jausią savo kūrinį — „Karališka diena“. 
Autorius keliais pradiniais sakiniais nukė
lė klausytojus į mielą Tėvynę ir gražiai nu 
charakterizavo ūkininką Širmulį, sustab
džiusi traukinį dėl pabėgusio generolo par 
šiuko. Rodos tokia paprasta kasdienio gy
venimo iškarpa, tačiau vykusiai rašytojo 
plunksnos nutapyta, priminė tuos ramius 
laikus, kada tokie paprasti įvykiai, kaip 
paršiuko gaudymas, įnešdavo gyvų kalbų 
ir giedrios nuotaikos į mūsų buitį.

Pagaliau pasirodė Halifaxe dirbąs ir ku 
riąs mūsų produktyvus rašytojas Rom. 
Spalis, kuris ypačiai populiarus savo gy
vais ir nuotaikingais feljetonais. Šį kartą 
jis perskaitė specialiai ta proga sukurtą 
satyrą — „Inteligentas“. Nors kūrinėlis ne 
buvo ilgas, tačiau gabus rašytojas juo pa
lyginti vykusiai pavaizdavo nedidelės lie
tuvių kolonijos gyvenimą, kai šeši žmonės 
organizuoja net šešias partijas. Žinomų ir 
pažįstamų žmonių pavardžių įpinimas sa
tyrą padarė dar aktualesnę.

Visi apgailestavo, kad programoje nu
matytas poetas VI. šlaitas negalėjo daly
vauti literatūros vakare.

Tenka pasidžiaugti gražia Manchesterio 
Lietuviui Klubo valdybos iniciatyva popu
liarinti mūsų raštiją, suvedant rašytojus 
ir skaitytojus lietuviškuose namuose ir su
įdominant žmones mūsų rašytojų darbais, 
o rašytojus — skaitytojų nuotaikomis. Ma
lonu pažymėti, kad vakaro dalyviai laikėsi 
gražiai, atidžiai sekdami skaitymo eigą.

Tik ar nereikėtų ateityje tokių vakarų 
proga surengti mūsų knygos parodėlę, kad 
lietuviška knyga ir toliau sėkmingai skin
tus! kelius į lietuviškus namus ir ūkanoto
je Anglijoje?!

Buvęs

BRADFORDE
Moterų ir vyrų ranko darbo eilutės ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Turime geriausios „Crombie“ me
džiagos!

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos.

JOHN GAY
25, Manchester Road 

BRADFORD

SKAUTIŠKUOJU KELIU
NAUJA RAJONO SESERIJOS VADEIVĖ

Laikinai ėjusi Rajono Seserijos Vadei- 
vės pareigas vyr. si. R. Bružinskizenė, nuo 
š.m. spalio mėn., iš šių pareigų Vyriausios 
Skautininkės atleista.

Anglijos Rajono Seserijos Vadeive, nuo 
tos pat dienos, paskirta psktn. Danutė Fid- 
lerienė, 48, Henry Rd., West Bridgeford, 
Nottingham.

Sesių vienetų vadovės ir pavieniai skau- 
taujančios, visais skautiškais reikalais 
kreipiasi į naująją Vadeivę.

SKAUTŲ LAUŽAS WOLVERMAPTONE
Lapkričio mėn. 26 d. DBLS Wolverhamp 

tono skyrius rengia Kariuomenės šventės 
minėjimą, kurio meninę programą atliks 
skautai-tės, su skautiškų lauželiu. Į Wol- 
verhamptoną tai dienai atvažiuoja „Vytau 
to“ draugovė iš Stoke-on-Trent, be to skau 
tai-tės iš Londono, Nottinghamo ir Derbio.

Visi Broliai ir Sesės, galintieji tai die
nai atvykti į Wolverhamptoną, maloniai 
kivečiami. Atvykstantieji skautai-tės turi 
būti pilnoj, tvarkingoj skautiškoj unifor
moj, ir nevėliau 4 vai. p.p. susirinkti Wol- 
verhamptone, George Hotel salėje bend
ram pasitarimui.

Gerbiamoji Wolverhampton© skyriaus 
Valdyba su jos pirmininku p. Žukausku 
priešakyje, šventės minėjimo pelną paža
dėjo skirti skautiškų palapinių įsigijimo 
reikalui.

SKAUTŲ PASIRODYMAS 
BUS ĮRAŠYTAS Į JUOSTAS

Skautų pasirodymas Wolverhamptone 
bus įrašytas į juostas, todėl visi broliai ir 
sesės skautai prašomi iš anksto geriau pa
siruošti. Jei programėlę gerai pavyks pra
vesti, ji bus „Amerikos Balso“ korespon
dento persiųsta transliuoti į mūsų paverg
tąją Tėvynę.

KORPORACIJOS „VYTIS“ SKYRIUS
įsisteigęs Skautų Akademikų Korporaci

jos „Vytis“ skyrius Anglijoje, šiomis die
nomis išsirinko valdybą tokios sudėties: 
Valdybos pirmininkas — Fil. Kun. Pranas 
Dauknys, Vicepirmininkas — Senį. Vilius 
Fidleris ir Valdybos narys — junj. Algir
das Šukys.

Lietuviai akademikai norintieji įstoti į 
šį skyrių, rašo jo pirmininkui Fil. Kun. P. 
Daukniui, 21, The Oval, Hackney Road, 
London, E.2.

STOKE-ON-TRENT
Mūsų skautai, tarsi gyvas ir veiklus 

skruzdėlynas: kištelėk lazdą ir ten, tame 
skruzdėlyne, prasidės didelis judėjimas ir 
skubėjimas... O tokia lazdą kyštelėjo Wol- 
verhamptono skyriaus valdyba, parinkda
ma gerą progą ir tikslą: š.m. lapkričio 26 
d. ji rengia Kariuomenės šventės minėji
mą, gi gautąjį pelną skiria skautų naudai. 
Todėl ir sujudo, subruzdo mūsų jaunieji 
skautai, besirengdami tokiam pasirody
mui.

Stoke on Trent skautų tarpe taip pat 
jaučiamas didelis pagyvėjimas ir pasiren
gimas, juo labiau, kad ir vyr. štabo atsto
vai lankosi, kažką slaptai planuoja, ruo
šiasi.

Skautų ir jaunimo rėmėjai taip pat pra
šomi prisijungti prie iškylos į Wolver- 
hamptoną. Lapkričio 26 d. iš Tunstalio 
aikštės išvyksta specialus autobusas 3.45 
vai. p.p. Prašome nevėluoti! Skautai ten 
jau lauks!

Vyt. Andr.

kartais tautas brangiai apmokamos, o po 
to vėl griebiamasi globoti apleistas šakas.

Toliau p. F .N. meną, mokslą, istoriją ir 
dar kaiką jau laiko tautinės kultūros da
lykais. Su tuo galima sutikti tik iš maže- 
lytės dalies. Juk tai yra tik kultūrai kurti 
priemonės. Taip, jas galima pavadinti tau 
tinėmis, bet jos dar nesudaro kultūros. Im 
kime italų tautą. Jos įvairių rūšių menas 
yra labai augštas, turi grabingą istoriją, 
išpažįsta krikščionybę, tačiau pati tauta 
nėra laikoma augštos kultūros tauta. Suo
miai gi atvirkščiai. Nors meno lobiais ne- 
apsižymi, tačiau yra laikomi kultūringais 
žmonėmis.

Pagaliau tenka peržvelgti ir tautines 
kultūros elementus, arba priemones. Jei 
dėl Rūpintojėlių dar galima būtų ginčytis, 
tai Vilniaus katedros ar Pažaislio bažny
čios priskyrimą prie tautinės kultūros ele
mentų reikia laikyti visai be pagimdo. Tai 
nėra mums budingi meno kūriniai, nors 
pačių lietuvių pastatyti. Tad išeiną, kad 
p. F.N. nenušvietė kaip reikiant kultūros 
sąvokos. Ir nenuostabu, nes ne tik jis, bet 
ir eilė kitų autorių nepajėgia įtikinamai 
išaiškinti kultūros esmę. Ką gi, atleistina, 
nes ne geriau yra ir šu psichologijos pa
grindais.

A. Garbauskas

NESUGEBAME IŠ?
J. Kaributas, Los Angeles, rašydamas 

„Drauge“ apie filmus, teisingai pastebi, 
kad lietuviai visai nesugeba, gal ir tingi, 
išnaudoti propagandiniams tikslams kino 
ekraną. J. Kaributas tarp kitako rašo:

„šiemet garsusis Hollywoodo režisorius 
DeMille atšventė 74 metų sukaktį, šią su
kaktį jis norėjo atžymėti užbaigimu vieno 
iš jo geriausių filmų „The Ten Command
ments“. Deja laikas jo visus planus sugrio 
vė. Tas filmas bus baigtas tik po metų 
laiko. Vadinasi — su 75 metų sukaktimi 
išeis jis su premjera savo didžiausio pasta
tymo. Bob Hope, kuris buvo vyriausias 
šios sukaktuvių puotos organizatorius, 
taip išsireiškė: „Gal ir gerai, kad nepasku
bo mielas mūsų sukaktuvininkas baigti tą 
taip visų laukiamą filmą, kai jį bus kur-

AUDOTI PROGAS
kas maloniau turėti tada, kai jis švęs ly
gius 75 metus“. Žinoma, kad čia pasipylė 
audra katučių, o jis plačiai nusišypsojo 
sukaktuvininkui duodamas suprasti jo lai
mėjimus.

Didžiausia figūra
C. DeMille dabar yra laikomas didžiau

sia figūra Hollywoodo filmų pasaulyje. Jis 
savo karjerą yra pradėjęs prieš 42 metus 
kaip režisorius. Jo filmų yra žiūrėję per 
bilioną žmonių, šiandien jis ne vieną ste
bina savo dar nepaprastai didele energija. 
Vienas iš jo aktorių sveikinimo kalboje 
taip pastebėjo: „Norėčiau aš turėti jo ener 
giją".

Sukaktuvininkas savo apžvalginėje kal
boje perbėgo visus 42 filmuose dirbtus me 
tus ir pats pridėjo, kad didžiausias jo fil
mas bus „The Ten Commandments“ — is
torija iš Mozės gyvenimo. Kada vėliau jį 
apsupo žurnalistai ir užklausė, kokie jo 
tolimesni planai, jis vsiems atsakė:

— Kitas dar didesnis filmas — arba ki
tas pasaulis.

Sveikinimai ir priėmimas
Kada tą senuką įvedė pora gražuolių į 

Paramount studijos valgyklą, jo laukė svei 
kinimai ir didelis gimimo tartas su šam
panu ir kitais patiekalais.

Sveikinimų buvo iš visų kraštų, kur tik 
jam teko būti ir sukti filmus. Tą kalną 
sveikinimų vargu ar yra galima ir įsivaiz
duoti. Aktorius Bob Hope, kuris skaitė 
sveikinimus, iš anksto įspėjo, kad perskai
tyti tegalėsiąs tik telegramas, o kitus tu
rėsiąs atidėti į šalį. Tarpe kitų, kurį verta 
paminėti, tai anglų diplomato Churchillo. 
Vienintelė iš tokio stambaus užsienietiško 
šulo. Kaip ir reikėjo laukti, tas sveikini
mas buvo ypatingai šiltai visų priimtas.

Rūta Roman
Išgarsėjusi aktorė, apie kurią buvo ži

noma, kad yra lietuvaitė paklausta apie 
tautybę sakėsi, kad motina buvo lenkė, o 
tėvas italas. Iš anksčiau buvo žinių, kad ji 
kilimo iš Bostono ir turėjusi ryšių su lie
tuviais, tai ir užklausiau, ar ji kada buvu
si lietuvių tarpe. Gavusi tą klausimą, su
mišo ir paraudusi atsakė, kad keletą kartų 
jai tekę susidurti artimiau ir turinti labai 
gerą nuomonę apie juos.

Rūta Kihnonytė
Baigusi visą seriją televizijos filmų pasi 

rašė sutartį vėl su MGM, kur suka filmą 
„Gaby“. Kiek teko su ja kalbėti yra labai 
patenkinta, kad vaidmuo teko jai lietuvai
tės. Neteko dar patirti, kaip ir kokiu būdu 
tame filme bus prisiminta Lietuva ir joje 
įvesta lietuvaitė. Los Angeles vietas lietu
viai džiaugiasi jos pasisekimu.

„Trial“
Veik prieš porą mėnesių taip iškilmingai 

leistas filmas „Trial“ arba „Tragedija Pa
plūdimy“, ėjęs viename teatre, po poros 
dienų buvo išimtas ir pargabentas atgal į 
MGM studiją. Kadangi filmas buvo stip
rus ir drąsiai pasisakąs prieš šio krašto 
slaptai veikiančius komunistus, ne vienam 
jau buvo kilusi mintis, kad tas filmas ne
išvys dienos šviesos — bus „pertaisytas“. 
Filmui dingus iš „horizonto“ užklausiau 
studiją kas nutiko. Nežino. Liepė kreiptis 
į kitą skyrių. Įkyriai besiteiraujant pasiro 
dė iš gerai patikimų šaltinių tokios žinios: 
filmas atiduotas pertaisyti! Štai kur stipri 
ranka ir svarus žodis. Kitų komentarų ma
nau, kad nei nereikia.

Mūsų akcija
Mano buvo prašyta, kad kas gali angliš

kai, o jei ne — ir lietuviškai rašytų studi
jai padėkos laiškus, bet deja — kaip ir vi
sur kitur mes labai pasyvus esame. Man 
pasiteiravus studiją atsakas gautas: joks 
laiškas iš mūsų tautiečių nėra studijos pa
siekęs. O buvo nemenkas dalykas. Buvo 
labai svarbus mūsų visų reikaias, nes toks 
filmas, išleistas į plačią amerikonišką vi
suomenę, būtų atlikęs didelį ir milžinišką 
darbą propagandos srityje.

Po viso šito, suprantama — mano nusi
vylimas buvo didelis. Man dabar nenoro- ' 
mis prisimena vieno aktoriaus mums pasa
kytieji svarūs žodžiai:

— Jus neatliekat reikiamos misijos pa
vergtai savo tėvynei.

Visi sakome, kad reikia suintensyvinti 
propagandą pas svetimtaučius. Proga bu
vo...

LAS NOTTINGHAMO SKYRIUS
š.m. lapkričio mėn. 19 d., šeštadienį, 6 v.v.
Sycamore Rd., mokykloje,
Kariuomenės šventės proga rengia

DIDELI KONCERTĄ
1. A.J. Kaulėno paskaita,
2. Londono Lietuvių vyrų choro, vadovaujamo 

V. Mamaičio, solistų p. Mačionienės-Ado- 
mavičiūtės, B. Povilavičiaus ir J. Černiaus 
koncertas,

3. Priešadventiniai šokiai, grojant Londono 
Lietuvių orkestrui,

4. Bufetas ir loterija.
Salė pasiekiama iš miesto centro autobusu 
Nr. 31.
Nottinghamo ir apylinkės lietuviai kviečiami 
skaitlngiausiai dalyvautt
LAS skyriaus Valdyba;
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PLUNKSNAGRAUŽIO
= UŽRAŠAI =

SAUGOKITĖS SUGNIAUŽTO KUMŠČIO

Lapai nuo medžių nebekrenta, o stačiai 
ibirte byra. Lapų lavonai išklojo gatves, žo 
lynus, sodus ir parkus. Einame lapiniais 
kilimais. Gaila mums jų, tų nukritusių la
pų. Gal todėl ir nuotaika ne vieno mūsų 
labai jau rudeniška. Gal ne vienas susi
mąstome: kiek mūsų nebesulauks naujų 
ateinanti pavasarį besiskleidžiančių žiedų? 
Ir, kai tokie klausimai kyla, žmogus dar 
daugiau nuliūsta, juodų minčių apsėstas. 
Todėl nustembi, kai tokį metą sutinki la
bai linksmai nusiteikusį žmogų, juo labiau 
pesimizman linkusią moterį.

Klevais turtingame Londono rajone suti 
kau tokią džiugiai nusiteikusią subrendu
sio amžiaus moteriškę, ilgus metus Londo
ne gyvenančią, lietuvę. Ji dar buvo įkaitu
siais žandais, apsikarsčiusi dailiais ryšu
lėliais, tik ką išsprūdusi iš puošnių Londo
no krautuvių.

— Tai jau kalėdiniai pirkiniai? — pa
klausiau laimingąją.

— O, ne, tai nekalėdiniai! Tai dovanos 
į Lietuvą. Kalėdoms aš jau būsiu Lietuvo
je!..

Tokį atsakymą išgirdęs nukračiau užkri 
tusį lapą nuo galvos, įtardamas, kad suti
kau moterį, pritrenktą gausybės lapų, juo 
labiau, kaip visi žinome, „trenktų“ mūsų 
tarpe vis daugiau pasirodo.

— Visus dokumentus jau sutvarkiau. 
Dabar tik turiu apsipirkti, nes tie kapita
listai neleidžia iš čia išvežti svarų. Todėl 
ir perku, kas tik krenta į akis. Negi tiems 
išnaudotojams pinigus paliksiu! Koks čia 
gyvenimas! Negaliu gi iš tos duodamos 
dviejų svarų pensijos gyventi! — prablai
vino mane šitokiais žodžiais „laimingoji“ 
keleivė į anapus.

— Važiuokite ir ponas! Neklausykite tų 
fašistų propagandos! Jie visi dirba už pi
nigus! Šnipai... — ėmė ir mane kalbinti 
raudonosios propagandos auka.

— Atpraskite, drauge-piliete, nuo bur
žuazinio žodžio „ponas“! Ten, „laimingaja
me“ krašte už tai baudžia...

— Et, ką jūs, ponas, aš juk geriau ži
nau! Jei ten ponais ir nesivadina, tai visi 
gyvena, kaip ponai! Girdėjau apie savo tė
viškę ir per radiją iš Vilniaus. Kaip gra
žiai kalba, o jau dainuoja, tai ne taip, kaip 
tie fašistai dipukai! Tik paklausykite....

— Tai į kurį kraštą važiuojate?
— Tiesiog į Žagarę! I savo Žagarėlę, 

tiek metų nematytą! Ten juk nedarbingais 
žmonėmis ne taip rūpinasi, kaip tie kapi
talistai! Ten ne du svarus per savaitę gau
siu, bet visą ūkį su vištom, karvėm, nau
jais pastatais...

— Kas jums apie tai pripasakojo?
— Tie, kurie viską žino! Jei ponas va

žiuosite, tai galiu duoti ir adresą. Nieko 
neima. Viskas nemokamai! Važiuokite, po
nas! Vien tik iš Londono jau vienuolika už 
sirašė įvairių žmonių, kurie suprato, jog 
ten daug geriau. Ko jums čia dabar lauk
ti!

JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ!

Nottinghame
š.m. lapkričio 12 d., 5.30 vai. Sycamore Mokyk., 
Sycamore Rd., Nottinghame, rengiamas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Paskaitą, skaitys prof. S. Žymantas
Linksmą, ir Įdomią programą praves 
Nottinghamo Vyrų oktetas, vadovaujamas 
p. Maldučio. Akomponuoja — p. Venckus, 
šokiams gros Conventrio džazas. Veiks švelnus 
ir kartus bufetas.

KVIEČIAME SKAITLINGAI ATSILANKYTI 
DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba.

TRYS CHAMAI JUOKO
GERAI APSKAIČIUOJA

Motina: — Joneli, pasisemk saujelę rie
šutų!

Jonelis: —■ Mamyte, būk gera, paduok 
man.

Motina: — Matai, kad šiuo metu užimta 
ir negaliu...

Jonelis: — Tai aš palauksiu.
Motina: — Kodėl gi pats negali pasiimti?
Jonelis: — Palauksiu, nes mamytės sauja 

didesnė.

DAUG MATĖ
— Galite įsivaizduoti, — būdamas ma

žas sirgau angliška liga, vėliau susirgau 
aziatine cholera, prieš du metus vos ne
apakau nuo egiptietiško akių uždegimo...

— Nemaniau, kad tamsta esate tiek 
daug keliavęs...

Pažadėjau. O ji, toji „laimingoji“, paža
dėjo man tuoj, tuoj parašyti iš Žagarės, iš 
savo gautojo ūkio laišką. Lauksiu... Jį ga
vęs, atspausdinsiu šioje pačioje vietoje.

Tik tie lapai po kojomis šnarėjo, kai ji 
pasuko,savo keliu, o aš savuoju: — Nepa
rašys, neparašys, vargšė muselė, įklimpusi 
į raudono voro voratinklius...

* * *
Visiems, kurie sako, kad mes esame 

menki kariai, mazgote nosį nušluostė not- 
tinghamiečiai. lietuviai, vaizdžiai įrodyda
mi, kaip jie gerbia ir myli mūsų karius. 
Ten, Kariuomenės šventės proga net du iš 
eilės minėjimai! Rengėjai metriniais skel
bimais kviečia skaitlingai dalyvauti abe
juose. Linksma matyti tokį vieningumą: 
susitarė gražiuoju nerengti tą patį subat- 
vakarį... Kiek blogiau su ta gausia ir mar- 
gaspalvia nottinghamiečių visuomene. Iš 
ten man taip rašo:
(Autentiškas laiško nuorašas) .

„Mielas Pone Plunksnagraužį,
Esame nelaimingi nottinghamieičai! No

rime paminėti Kariuomenės šventę, bet ne 
sugalvejame, kurio skelbimo paklausyti 
Būkite malonus patarti, ką turėtumėm da
ryti?

„Iš skelbimo atrodo, kad Nottinghame 
yra labai daug lietuvių. Todėl, gal geriau
siai būtų surengti tretį minėjimą? Paskai
tininku kviestume Jus, p. PlunkSnagrauži. 
Meninę dalį kaip nors vietoje suklijuotu- 
mėm.

Laukiame Jūsų patarimo.
Kazytė ir Antanas iš Nottingham©“.

Tokiu opiu reikalu patarimą galėtų duo 
ti nebent pats Salemonas. Asmeniškai taip 
pat turėčiau klausti patarimo, nors į pirmą 
jį minėjimą kvietimą gavau rugpjūčio pra 
džioje, o į antrąjį spalio pabaigoje. Tačiau, 
jei abiejų minėjimų būtų maža, jei į juos 
nottinghamiečiai nesutilptų, pritariu Ka
zytės ir Antanėlio minčiai — rengti tretį 
tokia proga minėjimą. Nes, kaip vaizdus 
gyvenimas rodo, kariškai nusiteikusiems 
nottinghamiečiams pritrūko švenčių vie
šiems pasirodymams! Nors dūšioje ir ti
kiu, kad buvę DBLS skyrių pirmininkai 
ateis talkon dabartiniam Nottinghamo sky
riaus pirmininkui, rengiančiam 12 šio mė
nesio Kariuomenės šventę, o pastarasis pa 
sižadės aniesiems sulaikyti atvykusius sve 
čius Nottinghame vieną savaitę ir dalyvau 
ti antroje karinėje šventėje, įvykstančioje 
toje pat salėje po septynių dienų ir 30 mi
nučių... Tikiuosi, kad prieš šitokį sumany
mą ypač nieko prieš neturės prie Syca
more Mokyklos gyvenąs karčiamninkas, 
kurio valdomame bare, antrame augšte, 
per abu šeštadienio laisvalaikius aplaisty- 
simą laisvės laisvinimą laisvose vietose.

Ateičiai, jei rudeniop kiltų varžybos dėl 
švenčių, galėtume pasekti mūsų priaugan
čio atžalyno pavyzdžiu ir masiškai daly
vauti lapkričio 5 vakaro „Guy Fawkes“ su 
lietuvintuose minėjimuose.

GERAI SUPRATO

Mokytoja aiškina Staseliui skirtumą žo
džių — konkretus ir abstraktus.

— Konkretus — daiktas, kurį galima 
matyti; abstraktus — daiktas, kurio nega
lime matyti. Ar supratai?

— Taip, panele mokytoja.
— Duok pavyzdį.
— Mano kelnaitės yra konkretus daik

tas, o tamstos — abstraktus.

LIETUVOS ISTORIJĄ TURĖKIME VISI!

300 Lietuvos praeities paveikslų, 800 
puslapių knyga — Lietuvos Istorija, iš 
anksto užsisakiusiems tik 36 ši. ir 8 d. Už
sakyti beliko tik 2 savaitės laiko. Pasku
bėkime! Rašyti — D. Daunoraitė, 49, Thorn 
ton Av. London W.4.

Nors ir ruduo, bet Vakaruose vis daž
niau galime užtikti politinib prablaivėjimo 
prošvaisčių po šypsenų epidemijos, paskli
dusios laisvajame pasaulyje Didžiųjų kon
ferencijai pasibaigus Ženevoje. Tokio re
alaus prablaivėjimo pavyzdžiu galime lai
kyti prieš savaitę „Daily Mail“ Mr. Ian 
Holton pasirodžiusį straipsnį „Watch out 
for the Clenchet Fist“. Straipsnio autorius 
rašo: „Ženevcoje prezidentas Eisenhoweris 
komunistams užtikrino, kad jis visiškai ne 
norįs karo. Tuo pažadu jis nuėmė Maskvai 
didžiausią baimę ir visiškai nieko už tai 
negaudamas. Tai brangi dovana, atiduota 
už nieką toje pat dvasioje, kaip ir ponas 
Rooseveltas anuomet pasielgė, padaryda
mas taktinę klaidą, atnešusią katastrofines 
pasekmes po Teherano ir Jaltos konferen
cijų“.

Toliau straipsnio autorius pastebi, kad 
dabartinė vakariečių diplomatija yra įėju
si į naują fazę, kurią jis vadina „principų 
kova“. Idėjų kovoje — vakarų valstybių 
vyrai turį dabar virsti apaštalais, arba 
likti vakarų pasaulio laisvės duobkasiais.

„Viešai, įkyriai ir užsispyrusiai rusų va 
dai puoselėja savo idėją — pasaulinį ko
munizmą. Šiam tikslui jie įvairiose pasau
lio dalyse pasisavina prieš daugelį metų 
čia naudotus vakariečių principus. Komu
nistai neturi daug rūpesčių dėl savo vi
suomenės nuomonės ir todėl jie gali su
kaupti visas savo jėgas ir išdaigomis dil
ginti vakariečių visuomenę, trokštančią tai 
kos ir nusiginklavimo. Tačiau kuria kai
na? Vakarų politikai privalėtų turėti jė
gos ir drąsos savo visuomenei skelbti tos 
kainos dydį ir visą tiesą. Jei tokios poli
tinės taktikos būtų prisilaikyta tarp 1936 
ir 1938 metų, tikriausiai būtų išvengta ir 
Antrojo Pasaulinio karo. Tam karui buvo 
dvi pagrindinės priežastys: labai mažai 
žmonių skaitė ką Hitleris skelbė ir rašė, 
tinkamai neįvertindami grėsmės, antra, tai 
virtinė nuolat daromų nuolaidų, kurias Sir 
Winstonas Churchillis anuomet pavadino

1947 metų lapkričio 5 d., popietinę pa
mainą įpusėjus, už fabriko langų ėmė kaž
kas šaudyti. Tai buvo dienos, kada mes 
vos buvome įkėlę kojas į šią salą. Netikėti 
šūviai sukėlė mums tokį vakarą įvairių 
spėliojimų, jt/o labiau, kad fabrike dirban 
čiųjų anglų aiškinimo negalėjome supras
ti. Tik iš jų veidų galėjome spėlioti, kad 
ten, lauke, tikriausiai nieko baisaus, nes 
tie veidai nerodė jokio susijaudinimo nei 
panikos. Atseit, nei karas, nei sukilimas. 
Tačiau, juo tamsyn, juo šūviai ir sprogi
mai dažnėjo, stiprėjo garsai ir dangų nu- 
šviečią įvairiaspalvės raketos. — Ką tai 
visa reiškia? Sukome tada galvas, neras
dami pateisinimo, šiam keistam to vakaro 
„karui“. Pagaliau po dienos ar savaitės, 
šiek tiek sužinojome apie lapkričio 5-tosios 
šūvius ir sprogdinimus. Sužinojome, ir ki
tais metais jau nebesistebėjome, nors, tie
są pasakius, gal ir nedaug kas mūsų ir 
šiandien žinome, ką iš tikrųjų reiškia to 
vakaro triukšmingos iškilmės? Nuo kada 
šios salos gyventojai pradėjo lapkričio 5 
dienos vakare šaudyti gatvėse, sprogdinti, 
deginti iki vėlyvos nakties aikštėse lau
žus? Ką reiškia pats žodis „Guy Fawkes“, 
arba „The Gunpowder Plot“?

Pereito šeštadienio vakarą „Guy Faw
kes“ atšventė 350 metų sukaktį. Gi pradžia 
yra tokia. 1605 metais, lapkričio 5 d., iš
vakarėse iškilmingo parlamento atidary
mo, Lordų Rūmų požemiuose buvo atras
ta keturios tonos parako, kuris turėjęs su
sprogdinti Lordų Rūmus ir ten susirinku
sius posėdžiui visus atstovus, lordus, kuni
gaikščius, vyriausybės narius, karališkąją 
šeimą ir patį karalių, Jokūbą Pirmąjį. Lai
mingu sutapimu visas sąmokslas paaiškėjo 
paskutiniąją valandą.

Tuometinė anglų vyriausybė surašiusi 
Baltoje Knygoje visą sąmokslo epopėją. 
Baltosios Knygos puslapiuose sąmokslo 
kaltininkai — katalikai, norėję jėga nu
versti protestantų valdžią ir jos vietoje su 
grąžinti katalikus. Kalbama, kad sąmoks
lininkus moraliai rėmęs Popiežius, gi me
džiaginiai Ispanijos karalius Pilypas II-sis. 
Viduje sąmokslininkams talkininkavę jė
zuitai. Šiems kaltinimams priešinosi kata
likai, tvirtindami, kad tai buvusi provoka
cija anuometinės, vyriausybės. Tuo klausi
mu ginčai tebesitęsia iki šiandien.

1603 metais, po Elžbietos I-sios, sostan 
patekęs Jokūbas I. Sakoma, kad katalikų 
grupė, kuriai vadovavęs tūlas Robertas 
Catesby, priėjusi išvados, jog katalikams 
prie naujojo karaliaus būsią dar sunkesni 
laikai. Todėl jie, prisijungus įtakingam 
Tomui Percy, Johnui Wright, Robertui 
Winter ir kitiems, nutarė parlamento ati
darymo dieną susprogdinti parlamentą, su 
kelti sąmyši ir sostan pasodinti katali
kams palankesnį karalių. Tam įgyvendinti, 
reikėji specialisto, mokančio apsieiti su 
sprogstamąja medžiaga. Flandrijoje buvo 
pagarsėjęs parako žinovas, padauža Guid 
Faukes, kurį už tam tikrą sumą sąmoks

bergždžių „krokodilo šėrimu“. Šiandieninė 
padėtis tokia pat. Gal būt dar žymiai pa
vojingesnė.“

„Komunistų taktika ir tikslai yra aiš
kiai nusakyti Lenino, Stalino ir kitų raš
tuose. Jie kartojami atvirai ir agresyviai 
Mr. Chruščiovo ir jo kolegų. Kiek daug 
vakarų valstybių vyrų skaitė juos ir keli 
jų suprato tikrąją reikšmę?!

„Pažvelkime į žemėlapį, prie ko privedė 
kompromisai po Teherano, Jaltos, Potsda
mo, Korėjos, Indokinijos konferencijų?! 
Kompromisai veda Vakarų laisvę į kapi
nes! Kiekvienas kompromisas vakariečių 
padarytas praeityje vaizdžiai rodo Vaka
rų nuostolį ir laimikį Kremliui!“

„Ir iš dabartinės usžienio reikalų minis- 
terių konferencijos vakariečiai ministerial 
neprivalo bijoti grįžti tuščiomis rankomis 
ir pasirodyti savo visuomenei be jokių 
naujų paktų ir be naujų kompromisų. Jei 
visuomenė bus reikiamai painformuota, ji 
supras tokį „nuostolį“ ir jį parems.“ *

„Tiems, kurie tiki, jog komunistų širdys 
pasikeitė, tebūnie man leista pacituoti, ką 
ukrainietis komunistas, vadas ir šefas, at
stovas Tautų Sąjungoje, Dimitri Manuils- 
ki rašė 1931 metais. Tebūnie leista jo žo
džius palyginti su dabartine tarptautine 
padėtimi: — „Karas tarp komunizmo ir 
kapitalizmo yra neišvengiamas. Aišku, 
šiandien mes nesame pakankamai pajėgūs 
pulti, Mums ateis laikas po 20 ar 30 metų. 
Turtuoliai bus užmigdyti mūsų skleidžia
ma įtakinga taikos idėja. Kvaili ir smunką 
kapitalistų kraštai, džiaugsis mūsų sukur-< 
tu bendradarbiavimu, jų pačių sunaikini
mui. Juo greičiau jų saugai susmuks, juo 
greičiau mes juos pribaigsime sugniaužto
mis kumštimis“...

Mr. Ian Holton straipsnį baigia šitokiu 
sakiniu, kreipdamasis į vakariečius užsie
nių reikalų ministerius: „... Apsieikite su 
savo visuomene, kaip su suaugusiais ir 
saugokitės tų sugniaužtų kumščių!“. I

M. Vaišvilas

MISTER,’ A REMW FOR THE GUV...
lininkai pasamdę ir atsigabenę Anglijon. 
Jo vardas ir perėjo šio krašto istorijon.

Parengiamieji darbai užtruko gana ilgą 
laiką. Pradžioje buvo išnuomuoti privatus 
namai, parlamento rūmų kaiminystėje. Na 
mus išnuomavęs Thomas Percy savo var. 
du. Į tuos namus slapta buvo gabenamos 
parako statinės. Gi rūsyje pradėtas kasti 
tunelis, kuriuo buvo manyta prieiti iki pat 
parlamento pastatų. Tunelio kasimo dar
bai buvo vykdomi tik naktimis. Po šešių 
mėnesių darbo pasirodė, kad vis dar toli
mas kelias iki posėdžių salės. Tačiau liki
mas sąmokslininkams buvęs palankus: tuo 
laiku Lordų Rūmų požemiai buvo išnuo- 
muojami krautuvėms. Kažkokia Mrs. 
Brigh, išsinuomavusi rūsį, perleido są
mokslininkams, kurie nudžiugo, sužinoję, 
jog rūsio viršuje kaip tik yra salė, kurioje 
sėdįs ir pats karalius.

Į buvusią Mrs. Bright krautuvę sąmoks 
lininkai atgabeno 40 statinių parako. 
Sprogstamąją medžiagą užgriozdino lento
mis ir išsiskirstė. Tai buvo 1605 metais, ko 
vo mėnesį. Iki parlamento atidarymo rei
kėjo laukti dar 8 mėnesius. Laukimo metu 
sąmokslininkai aptarė smulkų veikimo pla 
ną. Jie, žinojo, kad karalių sulikvidavus, 
reikėjo turėti teisėtą kandidatą į jo vietą. 
Gi tikrieji ir teisėti kandidatai, galėjo taip 
pat žūti per sprogimą. Nutarta, kad Tho
mas Percy, parlamento atidarymo dieną, 
pagrobsiąs Yorko kunigaikštį, gi kitas są
mokslo šulas — Everard Digby — pavog
siąs princesę Elžbietą. Vienas pagrobtųjų 
ir būsiąs naujuoju karaliumi. Tuo pačiu 
metu kontinente buvo verbuojami kariai 
eventualiam naminiam karui Anglijoje. 
Sakoma, kad visas sąmokslas paaiškėjęs 
dėl lordo Monteagle, kuris gavęs anonimi
nį savo giminaičio, sąmokslo dalyvio, laiš
ką, perspėjantį, kad jis nedalyvautų par
lamento atidaryme. Lapkričio 4 d. Mont
eagle gautąjį laišką perdavęs vyriausybei. 
Karališkoji sargyba iškrėtė visus rūmų po 
žemius, tačiau parako statinių nerado. 
„Lentų sandėlyje“ sargyba radusi „parda
vėją“ Guy Fawkes, laukiantį parlamento 
atidarymo valandos...

Nakties metu karaliui atėjusi mintis, 
jog lentų krautuvė esanti kaip tik po jo 
sostu, gi krautuvės savininkas opozicionie
rius Thomas Percy. Tai sukėlė įtarimą, ir 
jis įsakęs dar kartą padaryti kratą. Ant
ruoju kart sargyba atradusi statines pa
rako ir patį Guy Fawkes, kuris buvo vie
toje suimįas ir vėliau nukirsdintas. Suim
ta ir daug kitų sąmokslininkų, šį sąmoks
lą tuometinė vyriausybė panaudojo prieš 
katalikus ir ypač prieš jėzuitus, kurių ne 
vienas tada buvo nuteistas mirtimi. Perse
kiojami ir gaudomi jėzuitai išbėgo iš Ang
lijos. Sąmokslo atidengimas sukėlęs ne
paprastai stiprią akciją prieš „papistus“, 
t.y. prieš katalikus. Nuo 1605 metų kiek
vieną lapkričio 5 d. vakarą užkuriami lau
žai ir juose deginamos „sąmokslininkų“ 
iškamšos. Nuo tos dienos iki šiandien ka
rališkoji sargyba prieš parlamento atida
rymą daranti kratas rūmų rūsiuose.

LIETUVIŲ TAUTINIS SĄJŪDIS 
PASITRAUKĖ IŠ VLIK'O

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio atstovas 
VLIKe praneša, kad visų VLIKe dalyvau
jančių junginių pirmininkams ir atsto
vams yra įteiktas toks pareiškimas:

Prieš pusketvirtų metų buvo paskelbtas 
Vliko pasižadėjimas energingiau siekti vi
suomenės suvienijimo ir glaudesnio bend
radarbiavimo tarp Lietuvos išlaisvinimu 
besirūpinančių veiksnių. Tuo pripažinta, 
kad padėtis Vliko veikloje buvo nepaten
kinama.

Ligi šiam laikui ta padėtis nepagerėjo.. 
Priešingai, Vlike dar labiau įsigalėjo su
vienijimui ir bendradarbiavimui priešingi 
užsimojimai. Jie padidino nesantaiką vi
suomenėje, Vliko santykiuose su kitais ir 
net pačiame Vlike. Dėl to Vilkas dar la
biau atitrūko nuo daugumo Lietuvos bylai 
svarbių darbų, o jo pajėgos ir lėšos vis 
daugiau atitenka tam tikslui nereikalingų 
ar net ir kensmingų užsimojimų vykdy
mui.

Atsakomybė dėl to krinta tiėms Vlike 
dalyvaujančių junginių vadovams ir atsto
vams, kurie tokia padėtimi patenkinti ir 
daro viską, kad ji pasiliktų tokia kaip yra, 
ar nedaro nieko, kad ji būtų pataisyta.

Tas verčia daryti išvadą, kad dabarti
nis Vliko vardu besivadinąs komitetas yra 
netekęs Lietuvoje sukurto Vyriausiojo Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pobūdžio, ir 
kad jis vedamas jokiais įtikinimais nepa
lenkiamos valios, nei nesistengia to pobū
džio atgauti.

Dėl to sprendžiame, kad dalyvauti šia
me komitete nebėra prasmės, ir praneša
me, kad Lietuvių Tautinio Sąjūdžio atsto
vas nuo šiol iš jo atšaukiamas.

LIETUVIŲ TAUTINIO SĄJŪDŽIO var
du —

V. Rastenis, pirm. B. Nemickas, 
sekr. P. Ališauskas, v. narys. T. Ši
diškis, atstovas Vlike.

Ar šis sąmokslas iš tikrųjų buvęs kata
likų, ar jį rėmęs Popiežius, Ispanijos kara 
liūs ir Anglijos jėzuitai, šiandien sunku 
tvirtinti, juo labiau, kad tuo klausimu gin
čas jau 350 metų tebesitęsia ir tarp istori
kų. Viena tik aišku, kad lapkričio 5 d. 
„iškilmėse“ šiandien dalyvauja ir katali
kų jaunimas, kad tradicija prigijo ir ją 
sunku panaikinti, nors per tuos šaudymus 
ir sprogdinimus nukenčia ir patys jaunie
ji dalyviai, išsisvilindami ne kartą viens 
kitam akis, o tūkstančiai svarų tą vakarą 
išgaruoja dūmais, kurių šio krašto mies
tuose ir taip gausu, ypač miglų sezone — 
lapkričio mėnesiais.

V. Blackberry

PONIOS DULSKIENĖS MORALĖ

3-jų veiksmų kaltūniškoji tragikomedija 
šeštadieni, lapkričio 12 d. — 6 v.v.
Sekmadienį,, lapkričio 13 d. — 6 v. 30 m.v.

Londono Parapijos Salėje, 345 a Victo
ria Park Rd., Hackney Wick.

PRAŠO ATSILIEPTI
ALEKSAS SKUODIS, gyv. Anglijoje, 

prašomas atsliepti šiuo adresu: Jonas Ta
mulevičius, 10, Wallbridge, Stroud, Glos.

LAIŠKAS p. L. KUKLIUI
Iš Amerikos yra gautas p. L. Kukliui 

laiškas nuo Dalytės. Kreiptis pas Žeimį.

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

Š.m. lapkričio mėn. 12 d. 7.30 vai. 
rengiami

ŠOKIAI
Klubo narius ir jų svečius maloniai 

kviečiame atsilankyti.
Pradžia 7.30

Jau atidarytas ir klube veikia jau
kus „RAGO“ baras. Klubo narius 
kviečiame atsilankyti.
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