
KAME ŠUO PAKASTAS
Žinome, kad komunistai Anglijos parla

mente neturi nė vieno atstovo. Ten, kur 
per paskutiniuosius rinkimus pastatė kan
didatus, neteko užstatų, nes nesurinko rei
kiamo minimumo balsų. „Daily Worker" 
turi mažiausį tiražą iš Londone išeinančių 
anglų kalba dienraščių. Savivaldybės rin 
kimuose komunistams sekasi nė kiek nege 
riau, nors šen bei ten ir turi savo patarėju. 
Šiais faktais dažnai motyvuojama pažiūra, 
jog britų salose komunizmas neturįs reikš
mės. Paviršutiniai pažvelgus, atrodo, ka ’ 
ši pažiūra yra teisinga. Krašte, kur yr i 
vispusiška politinė laisvė, nepravedus nė 

! vieno parlamente atstovo, neturint milic- 
I ninių tiražų spaudos, atrodo, jog negalima 

turėti jokios didesnės įtakos.
Tikrovėje yra visiškai kitaip. Komuniz

mas labai giliai įsiskverbia šio krašto gy- 
:. veniman ir jo likimui turi nemaža įtakos. 

Visa tai vyksta panaudojant diskretiškas, 
bet veiksmingas priemones. Jei atidžiau 
pažvelgsime, įsitikinsime, kad tos priemo
nės gudriai suderintos ir suktai vedamos. 
Britų politika, nors ir apdairi, iki šiol .iė- 

i ra visiškai neutrali. Tiek vyriausybė, tiek 
ir opozicija laikosi tampraus bendradar- 

fc biavimo su Amerika principo, remia NA- 
TO ir Vakarų Vokietijos apginklavimo 

■įklausimą. D. Britanija nejieško su jokiu 
SF kraštu priekabiu ir ji nuoširdžiai nori tai- 
r kos. Solidariškumas su JAValstybėmis ir 

jos vidaus susitvarkymas užtikrina jai po
litinį pastovumą. Veiksmingiausiai ją su
silpninti galima7 tik jos ekonominį gyve
nimą puolant, kuris yra ypatingai jautrus.

Jau keleri metai D. Britanija susiduria 
su aštria Japonijos ir Indijos konkurenci
ja tarptautinėje rinkoje, o paskutiniu me
tu ir su Vakarų Vokietija. Darbininkams 
mokamąjį biudžetą gali išlaikyti tik did - 
nant eksportą, kas konkurencijos sąlygose 
pasiekiama, suteikiant pirkėjui atitink. 
mas kainas, kreditą ir prisilaikant sutarty
se numatyto termino. Bet, nelamei, jau 
prieš metus prasidėjo streikai, lyg tyčia 
kaip tik šią poziciją gerai susilpninę. Bū
dingiausia, kad tie streikai nenukreipti 
prieš darbdavius, bet darbininkai nesuta
ria su prof, sąjungomis. Kartais vėl su- 

į streikuoja maža grupė specialistų, kas iš- 
L šaukia tūkstančiams kitų šakų dirbantie- 

1 siems nedarbą. Vienerių metų bėgyje buvo 
feašip streikai: 700 elektrotechnikų, (vadovy- 

bę sudaro komunistai), dirbančių spaustu-- 
? vėse, autobusus aptarnaujančių darbinin- 
- kų trijų savaičių streikas, uosto darbinin

kų streikas, kilęs dėl kompetencijos taip 
profsąjungų, sulaikęs dviems mėnesiarrs 
šimtus laivų su prekėmis'; garvežiu maš- 
nistų streikas, taip pat kilęs dėl ginčo ta> j 
mašinistų sąjungos su geležinkeliečių pro
fesine sąjunga, suparaližavęs kelioms die
noms visą transportą. Ir visi tie streikai 
pasibaigė, neatnešę darbininkams jokių 
pasikeitimų. Atrodytų, jog tie streikai su
kelti ne tam, kad pagerinus darbininkų 
būklę, bet tam, kad apskritai toks ar ki- 

f toks sterikas būtų ir, suprantama, kiek ga
lima ilgiau jis užsitęstų.

Profsąjungų (TUC) organizacijos vado
vybė puikiai supranta tokios situacijos 
pavojų, tačiau ji nėra tokia pajėgi, kad šia 

Kne reikale galutinai galėtų pasakyti lemia 
mą žodį. Jos balsas — patariamasis balsas. 
Atskirų šakų darbininkų sąjungos turi sa
vo vadovybėje komunistus, kitose komu
nistų įtaka yra paslėpta ir tyli, bet įtakin
ga. Dažnai įvyksta taip vadinamieji „ne
oficialūs“ streikai, taip pat surežisuojami 
komunistų.-

Dabar jau keliama nauja banga reikala
vimų didinti uždarbį keliems milionams 
dirbančiųjų. Jei šis reikalavimas būtinpa- 
tenkintas, reikėtų išmokėti pusę miliardo 
svarų metams daugiau. Neseniai įvykusio 
TUC kongreso metu, pirmininkavęs kon
gresui Charles Geddes perspėjo dėl „ūki
nės savižudybės“, kuri įvyktų, jei D. Bri
tanija savo eksportuojamoms prekėms pa
didintų kainas. O tas kainas tektų padi
dinti, jei reikėtų darbininkams pakelt: už
darbį. Tiesa, spaudžiant TUC vyr. Tarybai 
kongresas nutarė suteikti teisę vadovybei 
betarpiškai interveniuoti kilus streikui, ta 
čiau 40 procentų balsavusiųjų pasisakė 
prieš. Tai komunistų rankose esančios dir
bančių sąjungų vadovybės.

Anglių kasyklose nedateklius šiais me
tais siekia 4 milionų tonų, nežiūrint, kad 
paskutiniu laiku padaryta daug techniškų 
patobulinimų. Kai suvalstybintoms kasyk
loms buvo norima pasisamdyti darbo jė
gos iš kitur, angliakasių sąjunga pasiprie
šino šitam vyriausybės žygiui. Rezultate, 
anglis, kuri kadaise buvo pagrindinis šio 
kratšo kapitalas, šiandien pasidarė pir
muoju ūkio nedateklio rūpesčiu. Didžiau
sioj darbimetėje, kokios niekas nepamena, 
neturint nė vieno bedarbio, krašto ūkinis 
gyvenimas nebesubalansuojamas, nes ža
liavos ir maisto sąskaitos viršija eksporto 
sąskaitas. Ilgesnė tokia padėtis gresia in
fliacija ir bankrotu, ko komunistams ir 
reikia, ko jie ir ’siekia. Tokiu būdu, ko
munistai, neturėdami krašto pralamente

SUPRATO SOVIETŲ
APGAULE

Sovietinės Rusijos delegacija Jungtinių 
Tautų posėdžiuose šiais metais ypatingai 
stengėsi pravesti nutarimą pabėgėlių repat
riacijos klausimu. Sovietai norėjo, kad augš- 
tasis JT komisaras pabėgėlių reikalams for
suotų raginimą grįžti į kilmės kraštus žmo
nėms, išsprukusiems iš komunistinio „ro
jaus.“

Šiam sovietų delegacijos žygiui energingai 
pasipriešino Amerikos atstovas J. Blaustein, 
dar prieš balsavimą pareikšdamas, kad tai, 
ką rusai vadina savanoriška repatriacija, 
praktikoje greit gali išvirsti į priverstiną grį
žimą, kadangi tikrą padėtį ir tikslus sovie
tai užmaskuoja. Amerikos delegatą parėmė 
ir britų atstovas Samuel Hoare, pareikšda
mas, kad rusų rezoliucijoje spaudimas dėl 
pabėgėlių repatriavimo, gali privesti prie 
ypatingai rimtų konsekvencijų.

J. Tautų Komisija, atmesdama rusų rezo
liuciją, nedviprasmiškai pabrėžė, jog sovieti
nė rezoliucija, liečianti repatriaciją, yra ne
patikima. Matyt, kad šiais metais rusai bu
vo neusprendę bet kuria kaina gauti JT fo

AUSROS VARTAI LIETUVOS SOSTINĖJE

Spalio mėnesį įvairiuose kraštuose gyveną lietuviai rengia 
Lietuvos sostinės garbei minėjimus, Vilniaus Dienos vardu.

PARTIJŲ KONFERENCIJOS
Dvi didžiosios britų politinės partijos 

šiomis dienomis sušaukė savo metines kon 
ferencijas. Valdančioji konservatorių par
tija ne taip jau daug rūpesčių teturėjo, 
nes, laimėjus rinkimus, atrodo, jog kele
rius metus galima ramiai vykdyti savo 
programą ir ne taip skrupulingai žiūrėti 
į ateitį. Laukiamasis ministrų kabineto 
pertvarkymas daugelio nustebimui neįvy
ko, tik krašto apsaugos ministras Selwyn 
Lloydas gavo platesnius įgaliojimus tvar
kyti aviacijos reikalus, tariant laikytis tik 
stambesnių firmų ir užsakinėti mažesnio 
įvairumo lėktuvus. Nepasidavė Edenas ir 
visuomenės spaudimui sumažinti karinės 
tarnybos laiką, kurs ir toliau paliekamas 
dvejų metų. Tai bene ir bus visos konser 
vatorių konferencijos „sensacijos", nors 
pakuždomis kalbama, kad visdėltd būta 
rungtyniavimo dėl valdžios, kad viršūnėse 
tarp Edeno ir Butlerio neišvengta susirė
mimų.

Jau neslepiamų rūpesčių slegiami Mar
gate susirinko darbiečių atstovai. Praėju
sių rinkimų pralaimėjimas, Bevano išsišo
kimai, neoficialūs streįkai, Attlee senatvė 
ir kiti galai verčia socialistus rimtai susi
rūpinti savo partijos dalykais, apžvelgti 
klaidas, jieškoti kelių į populiarumą ir su
formuluoti jaunąja! kartai patrauklią po
litiką. Tai nėra taip lengvas uždavinys, to
dėl konferencija turės kietai padirbėti.
Kaip paprastai, pasigirs šūviai iš kairiojo 
ir dešiniojo partijos sparno, bet jie nebus 
žudikiški, nes darbiečių partija nėra dar

nė vieno atstovo, be didelių viešų riaušių 
ir be aukų, siekia savo tikslo su „draugiš
komis“ šypsenomis ir abipusių vizitų pasi
keitimais. Ir jiems, kaip matome, labai ge
rai sekasi.

rumo moralinį pritarimą jų prieš metus pra 
dėtąjai pabėgėlių grąžinimo akcijai.

Sovietų delegacija, dar prieš balsavimą 
patyrusi, jog jų užmaskuota yla išlindo iš 
maišo, bandė daryti „nuolaidų“, tačiau nie
ko nepešė, nežiūrint ir Saudi Arabijos at
stovo, bandžiusio siūlyti kompromisinę iš
eitį. Negelbėjo sovietų delegacijos gausios 
citatos apie „amnestijas, kurios, neva, buvo 
suteiktos grįžusiems. Dauguma balsų sovieti 
nę rezoliuciją atmetus, priimta bendra rezo
liucija, kurioje sakoma, kad tikrasis pabėgė
lių iš už geležinės uždangos klausimo iš
sprendimas, tai jų apgyvendinimas kraštuo
se, kuriuose jie vieši.

Pabėgėlių reikalams augštąjį komisarą dr. 
Van Heuven Goedhart'ą J.T. tuo klausimu 
išneštoji rezoliucija įpareigoja užtikrinti pa
bėgėliams tarptautinę globą. Rezoliucijoje 
priimtas atsišaukimas į visas valstybes, kad 
jos finansiniai prisidėtų prie pabėgėliams 
remti fondo. Kanados atstovas J.E. Houck 
pastebėjo, kad iš 44 kraštų, balsavusių JT 
posėdyje, iki šiol tik 12 valstybių yra minė
tam fondui įmokėjusios įnašus.

pavojingai sunegalavusi. Ji tik sloguoja. 
Netenka abejoti, kad vaistas bus rastas.

Beje, profsąjungų vadovybės įspėja abi 
partijas mažiausiai kištis į darbininkų są
jūdžio reikalus, o labiau rūpiitns savo par 
tiniais dalykais.

Darbiečių Partijos paskelbtieji rinkimų 
duomenys rodo, kad buv. darbiečių vyriau
sybės finansų ministerio Gaitskellio popu
liarumas auga, gi Bevano pozicija žymiai 
susilpnėjo. Gaitskell ir Bevanas, yra rim
tieji kandidatai greta Morrisono į partijos 
vadovybę. Nors iš anksto buvo spėlioja
ma, kad Gaitskell nugalės Bevaną, tačiau 
niekas nesitikėjo, kad jis gausiąs tokią žy
mią persvarą: už GaitskelTį pasisakė 
5.475.000 balsų, gi už Bevaną tik 1.225.000, 
tuo tarpu prieš metus Bevanas turėjęs be
veik dvigubai tiek rėmėjų.

Paryžius. Moroko tautelių sukilimas ple
čiasi. Apskaičiuojama, kad jų eilėse yra 
35.000 kovotojų, su kuriais kaujasi 8.000 
legionierių. Prancūzų karinė valdžia sku
biai siunčia naujus dalinius į mūšio lau
ką. Tam tikslui rekvizuojami net privat 
sunkvežimiai. Nors Prancūzijos vyrausy- 
bės politiką š. Afrikos atžvilgiu pralamen- 
tas balsu dauguma patvirtino, blogos nau
jienos gali sukelti naujus ginčus ir pasta
tyti Faure kabinetą į keblią padėtį.

Š.m. spalio 9 d., 7 vai. Bradfordo Royal Infirmary ligoninėje, 
po ilgos ir sunkios ligos, mirė veiklus, lietuviškam reikalui dir

bęs taurus lietuvis, „Europos Lietuvio“ platintojas
POVILAS GRIGALIŪNAS.

Laidojamas Bradforde; šeštadienį, spalio 15 d.

NOTA BRITŲ VYRIAUSYBEI
Kaip žinoma, spalio 27 d. Genevoje prasi 

dės Keturių Didžiųjų Valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferencija.

Svarbiausi klausimai, kurie žada būti 
svarstomi šioje konferencijoje, yra Europos 
saugumo pakto sudarymas ir Vakarų bei 
Rytų Vokietijos suvienijimas. Abiejų šių 
klausimų rišimas gali gyvai paliesti ir Lie
tuvos, kaipo artimiausios Rytų Vokietį- 
kaimynės, interesus.

Tenka patirti, kad ryšium su viršminėta 
konferencija, Lietuvos Ministeris, p. Bro
nius K. Balutis, šiomis dienomis įteikė ati
tinkamą notą Britų Vyriausybei.

EISENHOWERIO SVEIKATA
JAV-bių prezidentas Dwight Eisenhowe- 

ris jau tiek atsigavo po neseniai jį ištiku
sio širdies smūgio, kad vėl graibstosi vai
ro traukti valstybės reikalus pirmyn. Ne 
visus, žinoma, tik svarbiuosius. Šiomis die
nomis j Denverį buvo atskridęs valstybės 
sekretorius Dulles pasitarti užsienio poli
tikos klausimais. Jis supažindino preziden 
tą su svarbiausiais punktais, kurių yra 
nusistatęs laikytis Ženevoje spalio 25 d. ir 
kuriuos valstybės galva turi patvirtinti. 
Apsilankė pas Eisenhower} ir viceprezi
dentas Nixonas, pateikdamas ministrų ka
bineto posėdžio programą ir nustatydamas 
augštų lankytojų eilę.

širdies ligų specialistas Dr. White pa
reiškė, kad Eisenhoweris galės palikti li
goninę po keturiij, gal penkių savaičių, o 

-rimtai imtis darbo apie Naujuosius Metus.
Vėliausią! gautomis žiniomis, Amerikoje 

vėl kalbama apie Eisenhowerio pasitrauki
mą dar prieš kadencijos pabaigą. Augš- 
tuosiuose sluogsniuose manoma, kad jis 
nesvyruotų tai padaryti vardan savo svei
katos. Jis tik esąs susirūpinęs įpėdinystės 
klausimu, nes Nixonas nesąs pakankamai 
populiarus viršūnėse, nors pats Eisenho
weris laiko jį patikimu ir geru vyru. Atro 
do, jog ir Amerikos visuomenė jau gailes- 
tingiau žiūri į Ikes pasiaukojimą kraštui. 
Šiaip ar taip, ilgesnis Eisenhowerio prezi
dentavimas yra klausimo ženkle, todėl ir 
spėliojimų bei pranašavimų netrūksta.

KAS PALENKS SOVIETUS?
Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio 

reikalų sekretorius Dulles, klbėdamas 
Amerikos Legiono konferencijoje, iškėlė 
visuomenės nuomonės, arba opinijos, svar
bą. Jis sukritikavo skeptikus, kurie tvirti
na, kad visuomenės opinija nieko nereiš
kianti. Kaipo pavyzdį, Dulles priminė Aus
trijos bylą ir to klausimo palanku išspren
dimą. Jo nuomone, tai buvę padaryta vi
suomenės opinijai reikalaujant elementa
raus teisingumo. Ta proga Dulles prisimi
nė ir pavergtuosius kraštus. Jis štai ką pa
reiškė:

„Tuo pačiu būdu pasaulio opinija pri
vers sovietus atsisakyti valdžios Rytų Vo
kietijoje ir sutikti su Vokietijos suvieny- 
jimu. Sprendžiu, jog ta pati pasaulio opini 
ja lygiai išreikalaus tautinės nepriklauso
mybės visoms Rytų Europos tautoms“.

Savo kalboje Dulles vienok įspėjo, kad 
esą neaišku, ar sovietai iš tikro pakeitė 
savo politikos tikslus, ar jie tik manev
ruoja. „Kiekvienu atveju,“ jis pridūrė, 
„mes turime būti pasirengę tiek vienai, 
tiek antrai galimybei“. Jis patarė ir Pe- 
kingui nemėginti siekti savo tikslų jėga.

Turint galvoje artėjančią keturių didžių
jų užsienio reikalų ministrų konferenciją 
Ženevoje, Vakarų politikų pasisakymai 
verti ypatingo dėmesio. Jei galvojama, kad 
visuomenės opinija formuoja vyriausybės 
politiką, tai ir vyriausybė iš dalies for
muoja visuomenės opiniją.

Paryžius. Gen. Whiteley įspėjo Atlanto 
pakto valstybių krašto apsaugos ministrus, 
kad sovietų bloko karo grėsmė niekad ne
buvusi taip didelė, kaip dabar. Jo žo
džiais, sovietai padarę tuo atžvilgiu dides
nę pažangą, nei tai buvo numatoma prieš 
dvejus metus.

*
Berlynas. Vokiečių belaisvių transportai 

iš soivetų jau siunčiami į Vokietiją. Iki 
šiol paleisti 24 generolai, tarp kurių ir ge
rokai paraudęs Walther von Seydlitz, pa
sidavęs su savo armija prie Stalingrado. 
Grįžo ir Hitlerio patikimiausias tarnas 
Heinz Linge, kurs patvirtino diktatoriaus 
ir jo meilužės Eva Braun savižudybę. Jis 
pasisakė pats sudeginęs Hitlerio lavoną. 
Paleistas ir „patrankų karaliaus“ jaunesny 
sis brolis Harald Kruppas. Manoma, kad 
jis buvo laikomas kaipo įkaitas.

7 DIENOS
Nicosia. Kipro saloje terorizmas vis dar 

neatslūgsta. Aštuoni veidus prisidengę vy
rai užpuolė karinį sandėlį Famagustoje ir 
paspruko su dėže ginklų. Graikų archivys- 
kupo Makarios dvi konferencijos su britų 
gubernatorium John Hardingu nebuvo pa
sekmingos. Šis šventikas yra svarbiausias 
graikų veiksnys toje saloje, reikalaująs 
Kipro prijungimo prie Graikijos, o ma
žiausiai — nepriklausomybės.*

Maskva. Molotovas žurnale „Komunist“ 
paskelbė atgailavimo straipsnį, kuriame 
prisipažįsta netiksliai išsireiškęs apie so
cialistinės visuomenės sudarymo baigmę 
sovietijoje. Vakarų diplomatiniuose sluogs 
niuose spėjama, kad tai esanti paskutinio 
senosios komunistų gvardijos mohikano 
gulbės giesmė. Molotovas dar prieš tai bu
vo prasitaręs, kad jam aju atėjęs laikas 
pasitraukti, nes per senas esąs (65 m.). 
Įdomu dar ir tai, kad Chruščiovas priver
tė jį prisipažinti klystant prieš pat ketu
rių didžiųjų užsien. reikalų ministerių 
konferenciją Ženevoje. Pats Molotovas nei 
gia pasitraukimo gandus.»

Meibournas. JAV-bių patikėtinis pik. 
Osborne veda derybas su Australijos vy- - 
riausybe dėl aviacijos bazės įsteigimo ta
me krašte. Toje bazėje numatoma laikyti 
tolimo skridimo lėktuvus, galinčius lanky
tis žvalgybos tikslais virš antarktikos. į 

*
Vašingtonas. Valstybės sekretorius Dul

les, kalbėdamas Miami, pareiškė, kad Ame 
rika jokiu būdu nesiduos Kremliaus ma
nevrų apgaunama — nesumažins savo ka
rinių pajėgų ir nepristabdys karinės pra
monės.

*
Paryžius. Duai, šiaurinė Prancūzija, gy

venantieji arabai surengė didžiulę de
monstraciją prieš prancūzų politiką Š. Af
rikoje. Policija buvo apmėtyta akmenimis 
ir mušama lazdomis. Atidengus ugnį, trys 
arabai buvo užmušti.*

Buenos Aires. Paragvajuje prisiglaudęs 
buv. Argentinos diktatorius Peronas pa
reiškė sutiksiąs būti teisiamas legaliai iš
rinkto parlamento skirto tribunolo.*

Berlynas. Rugsėjo mėnesį iš Rytų Vokie
tijos per geležinę uždangą į Vakarų Ber
lyną prasiveržė net 19.069 pabėgėliai. Jų 
tarpe yra 550 liaudies policininkų. Du tree 
daliai atbėgusių sudaro junimas nuo 16 
iki 24 metų amžiaus. Nuo šių metų sausio 
1 d. iki spalių 1 d. iš sovietų zonos į Va
karų Vokietiją jieškodami laisvės atbėgo 
104.600 vokiečių. Šie dideli pabėgėlių skai
čiai šaukte šaukia laisvajam pasauliui, ko
kia nežmoniška priespauda ten yra užgu
lusi. ♦

New Yorkas. Amerikos spauda skelbia, 
kad karalienės Elizabeth motina ateinan
čiais metais bus paskirta Australijos ge
neralgubernatorium.

Maskva. Tass paskelbė per radiją, kad 
vienas Azerbeidžano piemuo atšventė sa
vo 147 metų amžiaus sukaktį. Jo giminėlę 
sudaro 152 žmonės. Pats jis turi 23 vai
kus. Vyriausioji duktė susilaukė 120 m. 
amžiaus. Jei taip, tai senelis piemuo Mah- 
mudas Fivazovas Napoleonui bėgant iš 
Maskvos buvo ketverių metų. Sukaktuvi
ninkas dar tebegano kolchozo galvijus.*

Londonas. Britų vyriausybė kreipėsi į 
savo karalienę, prašydama paskelbti š.m. 
gruodžio 27 dieną visuomenės švente.

New Yorkas. Pirmieji du Gutenbergo 
spausdinti Biblijos tomai yra New Yorko 
bibliotekoje. Jie apdrausti puse miliono 
dolerių ir yra stropiai saugojami.•

Buenos Aires. Naujoji Aregntinos vy
riausybė panaikino bažnyčių mokesčius, 
kurie buvo imami Perono.

Londonas. Nedidelis sovietų laivyno da
linys išplaukė iš Leningrado. Jis lankysis 
Portsmouthe. Britai taip pat rengiasi pa
daryti savo laivyno vizitą Leningrade.»

Helsinkis. Pirmasis amerikietis turistas 
atsidūrė sovietuose su savo automobiliu. 
Ir koks buvo jo nustebimas, kai jis niekur 
negalėjo gauti benzino. Misteriui B. Schul- 
tzui rusai patarė atvykti pas juos lėktuvu 
arba traukiniu.

New Jersey. 68 m. amžiaus senuolė Bun
ker išlaikė keleivinių lėktuvų lakūno egza
minus ir gavo pažymėjimą. Pirmuosius la- 
kūnystės egzaminus ji išlaikė turėdama 
65 metus. *

Bremenas. Rinkimus į vietos seimelį lai
mėjo socialistai. Pralaimėjo pabėgėlių par
tija ir komunistai. Dabar čia socialistai 
valdys savarankiai ir nesišauks koalicijos. 
Tai tenka laikyti nepalankiu ženklu Aden
auerio apsiginklavimo politikai. Antra ver
tus, socialistai Bremene turėjo daugiausia 
įtakos.

1
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS TEATRAS IR JO ŽMONES NELAISVĖJE
labai gražiai yra perduodamos iš kartos 
į kartą. Ir kas stebėtina, dauguma jų tai 
emigrantai, kurie apleido savo kraštą dėl 
duonos kąsnio, o ne dėl politinių priežas
čių. Mes turėtume būti atsparesni ir są
moningesni. Bet ne, gyvenimo patirtis ro
do ką kitą. Kodėl?

Kad duotume atsakymą, tektų labai pla 
čiai nagrinėti praeitį ir dabartį. Tai ne 
mažo laikraščio skilčių darbas. Tas klausi 
mas reikalingas specialios studijos. Bet, 
bene, teisingas bus atsakymas suglaustas 
į šias kelias eilutes: mes stokojame tauti
nio — nacionalinio susipratimo.

Tas teigimas ir vėl iššaukia paklausimą
— kodėl?

Lietuvis senovėje sukūręs savo galingą 
valstybę, plačią teritorijomis, su puikiu ad 
ministraciniu sutvarkymu, aišku, turėjo 
turėti pakankamai tautinio susipratimo ir 
energijos bei gabumų. Kur visa tai dingo?

Nelaimingų aplinkybių susikryžiavimas 
(unija su šlėktų Lenkija) įvėlė mus į vals 
tybinę pražūtį, kurios rezultatas buvo tau 
tos vergija. Lietuvis, skraidęs sakalu nuo 
Baltijos iki Juodjūrio, liko pažemintas, su 
varžytas, pavergtas. Ir tas baisus vergijos 
šimtmetis sužalojo tautos charakterį. Mes 
pasisavinome daug neigiamų žymių, ku
rių dar ir šiandien nepajėgiame nusikraty 
ti. Laisvės kovos ir laisvo gyvenimo perio 
das buvo per trumpas, kad šimtmečio už
dėtą antspaudą butume galėję galutinai 
ištrinti. Už tai mes iki šiai dienai vis tebe- 
sinešiojame savo širdyse vergiškumo lie
kanas. Jos plačios ir išsišakojusios, bet jų 
pagrindai galima suvesti į šias tris kate
gorijas:

1) Stoka ryžtingumo ir per didelis nuo
lankumas bei baimė — „ką pasakys jie...“

2) Baimė parodyti kūrybinį savo „Aš“.
3) Perdėta pagarba ir susižavėjimas vis 

kuo, „kas ne mūsų, o iš kitur“.
Tos paveldėtos savybės suvaržė lietuvio 

ryžtą, jo meilę ir tikėjimą į savo tautą ir 
degredavo jį į nekovinio žmogaus padėti“.

Nelemtų susilpnėjimo priežasčių galima 
būtų ir daugiau nurodyti, o kas iš to? Jos 
visos veda prie vieno liūdno vaizdo — 
prie išeivijos dalies abejingumo tauti
niams reikalams.

PAVYZDYS MĖGĖJAMS

Štai „Darbininkas“ įsidėjo aprašymą vie 
nos paprastos ir gana senos ūkininkės ke
lio į garsenybes, štai kas ten pasakojama:

„Rugsėjo 7 d. garsiai dailininkei, vadi
namai Grandma Moses, suėjo 95 metai. Ji 
yra tikrai retas reiškinys meno istorijoje
— visą gyvenimą praleidusi ūkininkauda
ma, tik senatvėje pradėjo piešti.

Gimė ji 1860 m. rugsėjo 7 Greenwich, 
N. Y., gimtoji pavardė Anna Robertson. 
Vėliau ištekėjo už Moses, dabar turi 11 
anūkų ir 17 proanukų. Visą laiką sunkiai 
dirbo žemės ūkyje. 1937 m. — ji buvo tuo
met 77 metų, — išsekus jėgoms ir nebega
lint laukuose triūsti, duktė patarė motinai 
piešti paveikslus ir juos prekymečiuose 
pardavinėti. Senutė ir ėmėsi teotuko, da
žų, kaip išmanė, taip juos maišė ir tepė. 
Jau sekančioje Cambridge mugėje ji išsta 
tė savo paveikslėlius, bet tuo metu dar jos 
niekas nepastebėjo.

Kiek vėliau Hoesick Falls, N. Y. vienoje 
vaistinėje ji išstatė kelioliką paveikslų. 
Juos pamatė vienas žurnalistas ir nupir
ko už ypatingai mažą kainą. Parsivežė į 
New Yorką, kur 1940 m. spalio mėn. Otto 
Keller išstatė savo galerijoje, pavadinda
mas „Ką piešė ūkininkė“. Pasisekimas bu 
vo tiesiog netikėtinas. Senutė buvo tikra 
naujiena, ji išgarsėjo ne tik Amerikoje, 
bet ir Europos kraštuose. Jos paveikslu įsi 
gijo Metropolitan muzėjus New Yorke, 
Londono muzėjus, Salzburgo ir Vienos me 
no galerijos. Kritikai pripažino jos origi
nalumą, ypač ją įvertino anglai, kurie ra
do jbs kūryboje skaidrų šviežumą, išraiš
kos jėgą, savitumą, kuris apjungia . visą 
būtį. Nuo tada ji ir vadinama tiesiog 
„Grandma Moses“, jos paveikslo stilius ir
gi pavadintas jos vardu.

Meno ji niekur nesimokė. Piešė kaip iš
manė. Vėliau bedirbdama pati suvokė spal 
vų maišymą ir taip susikūrė originalų sti 
lių“.

Tad išeina, kad mėginti atspėti savo pa
šaukimą. niekad nevėlu. Ir kaip kartais 
keista atrodo girdint mūsiškius kalbant, 
lankyti kokius kursus jie esą jau perseni. 
Klaidingas galvojimas! Šis pavyzdys rodo 
ką kitą.

NEPATARTINA FEDERACIJA
„Nepriklausomoje Lietuvoje“ Vyt. Sir

vydas aiškiai pasisako prieš Pabaltijo vals 
tybių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) poli
tinę, ekonominę ir karinę sąjungą. Kriti
kuodamas mūsų visuomenės veikėjo R. 
Skipičio mintis ir remdamasis amerikieė’ 
žurnalisto Walter Lippmano samprotavi
mais apie didžiųjų valstybių blokų galin
gumą, jis rašo:

„Mažoms tautoms moderninėje gadynėje 
nepriklausomoms gyventi nelengva. Tą pa 
tyrė visus saitus su britų imperija nuirau 
kusi Airija. O Izraelio valstybei seniai bu 
tų bankrotas, jei ne viso pasaulio žydų 
milionai. Tenka stipriai suabejoti, begu 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinis pajėgu 
mas, net sujungtas, atsilaikytų reikale 
prieš vokiečius ar rusus. Ekonomiškai, jie 
visi — žemės ūkio kraštai, siekią panašius 
gaminius toms pačioms rinkoms iškišti. 
Politiškai, visi žinome, didelio susibrolia
vimo nėra. Vienu žodžiu, siūloma sąjunga 
būtų nuotaka iš prievartos. Tačiau, net 
prievartos nėra.

Žmogus šaudo, velnias kulkas gaudo. 
Ateitis mums nežinoma, ir net nėra aišku, 
ar žmogui yra įteikta pajėgumas savo li
kimą kalti. Istorijos neatlaidžiai klausinė
jome, tikslu numatyti jos kelius, bet ji daž 
niausią mus nuveda visai ne ten, kur no
rime. Todėl ir kalbos apie Pabaltijo są
jungą, nors gražios ir mūsų širdį patukina, 
tačiau, bene priklauso prie Lietuvoje dai
lidės mokiniams taikomos pašaipos: „ob
liuok, obliuok, sūneli: meistras ateis ir kir ' 
viu ištašys“.

Pasaulio centre dabar du žymūs vaidy- 
los, vadinami Vakarai ir Rvtai. Sparnuo
se stovinėja, savo eilės belaukdami, Indi
ja ir Kinija, o kažkur užscenyje grimuo
jasi arabiškasis magometonų pasaulis ir 
Afrikos juodukai.

Šių bendrtiomenių sudėtinėms dalelėms 
tėra vienas politinis kelias — gyventi ge
rais kaimynais, štai, kaip Lippmanas šitą 
nusako: „Didelės ir mažos valstybės, įei
nančios į savaimingą saugumo vienetą, pri 
valo būti talkininkai, ir taikos, ir karo me 
tu, jei nori gerais kaimynais sugyventi. 
Didžiosios teiks karinės globos, nes, prie 
modeminių karo technikos reikalavimų, 
maža valstybė neįstengia reikiamais gink
lais pati apsirūpinti. Mažosios atsidėkos, 
suteikdamos didžiąjai vietovių bendram 
apsigynimui ir, be to, neįleis į savo vidų 
didžiąjai valstybei priešingų perversminin 
kų, intrigantų ir šnipų“.

Kitais žodžiais tariant, „savaimingoje di 
džioje bendruomenėje“ gyventi maža tau
ta neturi teisės savitai užsienio politikai 
ir savitam kariškam pasiruošimui. Gali 
būti, tiesa. Atsimename, kad trys Pabalti
jo valstybės nei šūvio neiššovė prieš jas 
okupuoti ateinančius rusus, o Prancūzija, 
Italija, Turkija, Jugoslavija, ir net pati 
Anglija negalėtų ginkluotis be Amerikos 
dolerių ir ginklų.

Tokiu būdu, jei tame ilgame evoliucijos 
laikotarpyje Rytų bendruomenės (prie ku 
rios dabar ne vien Praga, bet pusė Vokie

tijos, Lenkija, Vengrija ir gera Balkanų da 
lis priklauso) gyventojai iškovotų tokias 
laisves ir ekonominę gerovę, kuria džiau
giasi Amerikos lietuviai, kasžin, ar tie gy 
ventoj ai tebenorėtų turėtų nepriklausomy
bes, kurių greta, tuojau kurtų kuoplačiau- 
sias sąjungas? Ypač žinant, kad žmonija 
jau raumenis lanksto atominę energiją ori 
taikyti netik kasdieniniam gyvenimui, bet 
pasidirbdinti mėnulius ir raketinius skrai 
duolius į planetas, ir už jų?“

Diskusijos dėl Pabaltijo federacijos ne- 
benaujos — pasisakoma už ir prieš, visdėl 
to, straipsnio autorius išleidžia iš akių 
prielaidą, kad milžiniškų blokų gadynei 
gali kada nors ateiti galas. O tad kas — 
arba žmonijos visuotinumas, arba regio
ninės santarvės. Vadinasi’, projektuoti ga
lima.

PRIEŽSUIŲ NURODYMAS
Londone pasirodė jau penktas „Tėvų 

žemės,, numeris. Tai LAS Anglijos vieti- 
ninkijos organas. Ketvirtajame sąsiuviny
je aptinkame A. J. Kaulėno vedamąjį, ku
riame jis nagrinėja mūsų tautinės sąmo
nės prigesimo priežastis. Ten skaitome:

„Kai žiūri į kitų tautų bendruomenes, 
gyvenančias svetimoje aplinkoje, matai, 
kad jų tautinis susipratimas ir tradicijos

Komunistai didelį dėmesį kreipia į ma
sinės propagandos priemones — į spaudą, 
filmą, teatrą ir literatūrą. Pats Leninas 
juos mokė tas priemones stipriai laikyti 
rankose, nes jomis lengviausia prieiti prie 
žmogaus ir daryti į jį savo įtaką, svaigin
ti jį ir palenkti savo naudai.

Šį kartą apie teatrą. Originalių pjesių 
lietuviai dramaturgai nedaug teparašo. 
Dabar žinomesni yra šie veikalai: Baltu
šio „Gieda gaideliai“, Avyžiaus „Baltieji 
gluosniai“, Griciaus „Karšta vasara“, Gru
šo „Dūmai“, Belazaro operetė „Auksinės 
marios“ ir keli kiti. Šiaip, statomi kitatau
čių autoriai. Visuose tuose veikaluose der 
giamas nepriklausomybės laikų ūkininkas 
ir šiaip sąmoningas lietuvis, o idealizuo
jamas komunistas arba parsidavėlis. Jie 
yra tendencingi, tariant, šališki iki pasku
tinės raidės, todėl ir meno juose šykštu. 
Daug žinomų aktorių dar pasirodo sceno
je. Prieauglis taip pat mėgina savo jėgas.

Vilniaus dramos teatre dirba J. Siparis, 
J. Staniulis, Derkintis, Jukna, J, Radzins- 
kas, A. Radzevičius, T. Vaičiūnienė, A. 
Leimontaitė, G. Jakavičiūtė, O. Juodytė. 
Nuolatiniais režisoriais yra J. Rudzinskas 
ir R. Juknevičius. Retkarčiais spektaklius 
režisuoja B. Lukošius, A. Radzevičius,_K. 
Kymantaitė, M. Mironaitė, S. Nosevičiutė. 
Režisoriaus asistentu dirba T. Tamoliunas.

Kaune prie „Jaunojo žiūrovo“ teatro dir 
ba P. Kubertavičius, S. Petraitis, B. Kur- 
mytė ir Liaugaudaitė.

Kauno muzikiniame dramos teatre dir
ba A. Vainiūnaitė2 J. Laucius, J. Macke
vičius ir K. Jarašūnas.

Šiaulių dramos teatre dirba P. Pinkaus- 
kaitė ir E. Bindokaitė.

Klaipėdos teatre dirba K. Juršys. Paski
rus spektaklius režisuoja A. Kupstas,

Panevėžio teatre vyresnysis režisorius 
yra Alekna ir režisoriai V. Bledžis ir Kar
kas.

K. Petrauskas savo 70-ties metų sukak
čiai stato „Otelio“ opera ir pats dar dai
nuos „Otelio“ rolę. A. Sodeika, profeso
riaudamas konservatorijoje, kartkartėmis 
dainuoja operoje. Tarp kitų dirba J. Ma
žeika, K. Gutauskas, S. Sodeika, R. Mari- 
jošius, P. Zaniauskaitė, J. Jasaitytė, Da- 
gelytė, režisoriai — J. Gribauskas ir J. 
Gustaitisjchormeistris J. Dautartas. Balete 
šoka M. Juozapaitytė, D. Jovaišytė-Olek- 
kienė, T. Sventickaitė, S. Sabaliauskaitė, 
B/ Kelbauskas, B. Kunavičius. Iš jaunų
jų dainuoja J. Stasiūnas, M. Aleskevičiūtė, 
J. Petravičiūtė, R. Siparis ir balete Banys.

Konservatorijoje mokytojauja K. Pet
rauskas. A. Sodeika, P. Oleka, Vainiūnas, 
Babravičius, Budriūnas, Kaupelytė; Griauz 
dė, Karnavičius, Račiūnas, Dvarionis, Ber- 
kevičius, J. Siparis, J. Markevičius, R. 
Senkutė, S. Nosevičiutė ir J. Kavaliaus
kas.

Kai kurie dėl nesveikatos pasitraukė iš 
aktingo darbo. A. Sutkus rašo savo atsi
minimus. J. Petrauskas padeda meno ra
teliams.

Mirė B. Dauguvietis, M. Bukša, artistės 
O. Rimaitė ir O. Kurmytė.

Už šį sąrašą neatsargu būtų guldyti gal 
vą, nes yra ir prieštaraujančių žinių. Rei
kia manyti, jog ištrėmimai neaplenkė nė 
scenos darbuotojų. Kiti, kaip matome, bai
gia savo karjerą pastumdėliais arba užmir 
šti ir užsidarę gyvena laisvės prisimini
mais. Nenuostabu, kad po tokio sukrėtimo 
nebūtu nukentėjusių, išeivijoje taip pat 
atsidūė gražus jų būrelis.

Teatro papročiai kenčiančioje Lietuvoje 
žvmiai pasikeitė. Dabar jau priimta, kad 
žiūrovai tam tikromis progomis tuoj po 
spektaklio atidaro lyg ir mitingą — apta
ria ir kritikuoja veikalą, neleisdami nu
bėgti žarijų nė aktoriams. Kaisk akis, va
dinasi, ir teisinkis, kodėl taip, o ne kitaip 
suvaidinai kolchozo pirmininką; kodėl per 
gerą pavaizdavai liaudies priešą. Tokiu bū 
du niekam neleidžiama laisvai kūrybiškai 
pasireikšti, jei tas reiškimasis nesuderina
mas su generaline linija.

Yra aktorių jau gavusių kompartijos bi 
lietus, bet ju. atrodo, nedaug, o ypač iš se
nosios gvardijos. Aiman, su bilietu nekaip, 
o jau be bilieto, tai tikrai sunku išvengti 
budrios politruko akies ir jo pepaprastos 
„išminties“. Marksizmas-leninizmas uoliai 
kalamas į seną ir jauną galvą.

Visdėlto, nors ir kokti propaganda skel
biama nuo scenos, lietuviai aktoriai mėgs
ta teatro meną ir žiauriausiomis sąlygomis 
dirba kiek įmanydami.

Dabar, kis statoma bolševikiniuose teat 
ruošė? Valstybinis Teatras Vilniuje sezo
ną pradėjo š.m. rugsėjo 17 d. „Ugnies til
tu“. Teatro vyr. rėžis. J. Rudzinsko pareis 
kimu kom, spaudai, šiuo metu statomi Po

godino „Kremliaus kurantai“. Iki s.m. pa
baigos pasirodys A. Bieliausko pjesė jau
nimui „Egzaminas“, vaizduojanti „tarybi
nės lietuvių studentijos gyvenimą“. S. 
Čiurlionienės literatūros darbo 50 metų su 
kakčiai atžymėti ruošiamasi pastatyti jos 
pasaką „12 brolių, juodvarniais lakstan
čių“. Teatras šį sezoną numato taip pat 
parodyti B. Sruogos „Apyaušrio dalia“, 
įscenizuoti A. Vienuolio „Paskenduolę“ ir 
duoti Lermontovo „Maskaradą“.

Vilniaus Rusų Dramos Teatras davė Gor 
kio „Barbarų“ premjerą. Šį sezoną teatras 
numato parodyti visą eilę naujų pastaty
mų: A. Korneičiuko „Sparnus“, Šekspyro 
„Hamletą“, šestakovo pasaką „Finistas 
šviesusis sakalas“, lenkų klasikės G. Za- 
polskos „Ponios Dulskos moralę“. Dramos 
teatro direktorius M. Pancovas

Kauno Muzikinio Dramos Teatro vyr. 
režisierės R. Senkutės oareiškimu, dramos 
grupė jau dabar repetuoja G. Zapolskos 
miesčioniška tragikomediją „Ponios Duls
kos moralė“. Dar šiais metais trupė pa
statys J. Paukštelio pjesę „Potvynis“, Če
chovo — „Tris seseris“. Teatro muzikinė 
grupė ruošia Čaikovskio operą „Jolantą“, 
Gadžibekovo muzikinę komediją „Aršin- 
Malalan“ ir Schuberto lyrinę muzikinę ko 
mediją „Trijų mergelių namai“, taip pat 
Bizet operą „Carmen“. Teatro dramos 
grupei vadovauja vyr. režisoriuš Vancevi
čius.

Kauno Jaunojo Žiūrovo Teatras iki Nau 
jų Metų parodys tris naujus spektaklius. 
Tai D. Čiurlionytės pasaką-pjesę „Pasakų 
šalyje“, V. Bogačenkovo įscenizuoti pagal 
Twaineą „Fino nuotykiai“ ir čekų rašytojo 
M. Stegliko „Medinis namelis“. Šiaulių te
atro direktorius yra K. Dimkus, o vyr. re
žisorius — Šeinis. Dramos teatras naują 
sezoną pradėjo Griciaus „Karštos vasa
ros“ spektakliu, o dabar ruošia Leonovo 
„Paprastą žmogų“ ir lygegrečiai dirba su 
M. Gorkio vardo literatūros instituto dip
lomatės M. Juraitės drama „Janina“. Be 
to, šiauliečiai turės progos pamatyti Šeks
pyro komediją „Vindzoro kūmutės“, Gor
kio pjesę „Vasarotojai“, A. Korneičiuko 
„Sparnus“ ir J. Rainio dramą „Meilė stip
resnė už mirtį“. Šią pastatyti padės Rygos 
J. Rainio vardo dailės teatras. J. Macko
nis parašė dramą apie menininkus „Įkvė
pimas“.

Klaipėdos Dramos Teatro lietuviška gru 
pė šiuo metu ruošia Puškino „Dubrovskį“. 
Teatro 10 metų sukakčiai pažymėti numa
toma pastatyti B. Sruogos „Apyaušrio da
lią“.

Panevėžio Dramos Teatro sezonas buvo 
pradėtas J. Jurandoto komedijos „Tokie 
laikai“ pastatymu. Teatro gyvavimo 15 m. 
sukakčiai atžymėti lapkričio 18 d. bus duo 
ta M. Gorkio pjesė „Paskutinieji“ premje
ra. Metų pabaigoje teatras panevėžiečiams 
parodys kinu rašytojo Van ši-fu pjese 
„Palieta taurė“. Vyr. rėžis. Aleknos pareis 
kimu, numatoma pastatyti ir keletą lietu
vių rašytojų draminių kūrinių. Į repertua
rą įtrauktas K. Binkio „Atžalynas“, gal
vojama apie B. Sruogos istorinės pjesės 
„Pavasario giesmė“ pastatymą. Pereitą se 
zoną teatras davė A. Vienuolio „Prieblan
doje“.

Danguolė Sadunaitė

DEIMANTAIS 
VORATINKLIAI SAGIOJAS

Deimantais voratinkliai sagiojas, 
Pagal mišką šaltas rūkas klojas — 
Artinas diena.
Laikas keltis, į lankas skubėti
Darbelius sunkios dienos pradėti.
Mėlyni lineliai plaukia — lyg šilkai,
Ilgi metai nužydėjo — kur gi Tavo pažadai!
Teka saulė rytmetinė —
Mano skausmas begalinis
Liejas ašarom patvinęs.

Columbia Broadcasting System neseniai 
demonstravo savo sudarytąjį spalvotą te
levizinį mikroskopą, kurs padidina stebi
mą dalyką 15.000 kartų ir paskiau jo vaiz
das matomas 6 pėdų ekrane, šiuo mikro
skopu galima matyti vėžio pagautas ląs
teles. Protozoa, gyvūnas turįs plotį kaip 
plaukas, šiame mikroskope matosi pėdos 
didumo. Buvo galima matyti, kaip tie gy
vūnėliai ryja įmestas dažytas mieles.

ROŽIŲ PUOKŠTĖS
žmonės jau nuo seniausių laikų mėgo ro 

žes, nes visur jos imbolizavo meilę. Tai 
viena iš pačių gražiausių gėlių. Neveltui 
poetai rožę vadina gėlių karaliene. Jei mū
sų kasdieniškame gyvenime išauga dva
sios milžinų — šventųjų didvyrių, tai gra
žiausių žmonijos papuošalų — dvasinių 
gėlių, tai jų visų karalienė yra švenč. Ma
rija — Mistinė Rožė. Ji vienintelė pasauly 
je buvo arčiausiai susijungusi su Dievu, 
nes yra Kristaus — Įsikūnijusio Dievo 
Motina. Tad ir spalių mėnuo pašvęstas Ma 
rijos garbei, kad Jai aukotume dvasinių 
rožių puokštes — Rožančiaus maldas.

Rožančius kokia dieviška poema! Nuo
lat kartojame paties Išganytojo išmokytą 
maldą ir Arkangelo pasveikinimą Marijai. 
Net 48 Popiežiai įvairiais dekretais, raš
tais ir atlaidais iškelia ir įvertina Rožan
čiaus kalbėjimą. Vyskupas Fulton Sheen 
sako, kad meilė niekad nėra monotoniška, 
jei ir vienodai kartojama. Vyro širdis 
prieš mylimą moterį jaučiasi per daug 
vargšė, kad įvairiais žodžiais galėtų išreikš 
ti savo meilę. Širdies kalba neturi daug 
išsireiškimų. Širdis randa tik viena, žodį: 
„Myliu tave" ir daugiau kartų tai sakyda
ma nekartoja to paties. Taip yra kada mes 
kalbame Rožančių. Rožančiaus karolėliai j 
sužadina pirštus, lupas ir širdį į vieną ? 
maldos simfoniją ir dėl to jis yra gražiau
sia malda, kurią mirtingas žmogus gali 
sukurtu Jį kalbant pro akis praslenka 
svarbieji žmonijos atpirkimo įvykiai: Bet
liejus, Jeruzalė, Golgota, pats Dangus. Tai 
tikra Evangelijos santrauka.

Išmokime pašventinti tuščius mūsų gy
venimo tarpus. Kada vieni einame ar va
žiuojame gatve — kišenėje, ar rankoje 
paslėptu Rožančių melskimės Marijos gar
bei. Didysis kompozitorius Hydnas rašė: 
„Kada kompozicijos man nebesiseka, sa
vo kambaryje vaikštau su Rožančium ran 
koje, sukalbu keletą Sveika Marija ir į 
pasąmonę ateina didingos melodijos“. Mo- 
zartas po savo triumfališku simfonijų kon
certų visada sukalbėdavo Rožančių. Mūsų 
dienų žymiausias teologas Romos Angeli- 
cumo prof. Garrigou-Lagrange išveda, kad 
Rožaničus po šv. Mišių yra viena sėkmin
giausia ir gražiausia malda. Tad kasdieną 
aukokime Marijai tu mistiniu rožių puokš 
tę. Nuoširdžiai kalbamas Rožaničus Tau , 
tikrai atneš Laimę ir pavergtai Tėvynei 
Laisvę!

. Kun. Dauknys MIC

PAMALDOS
BRADFORD — spalio 16 d. 12,30 v.
KEIGHLEY — spalio 16 d., 5 v.p.p.
NOTTINGHAM — spalio 23 d., 12,15 v.

„DIRVOS“ 40 METŲ SUKAKTIS
Clevelande, Amerikoje, lietuvių savait

raštis „Dirva“ šio mėnesio 9 d. iškilmingai 
atšventė 40 metų sukaktį. Gražaus amže- 
lio sukakčiai paminėti išleistas specialus ’ 
„Dirvos“ numeris. Šiuo metu „Dirvą“ re
daguoja Balys Gaidžiūnas.

Antrame šių metų ketvirtyje Rockfe- 
llerio fondas kultūros reikalams paskyrė 
5.686.004 dol. Duotos stipendijos 66 studi
juojantiems 24-se kraštuose. Wisconsin© 
universitetui paskirtas ketvirtis miliono 
tyrinėjimui panaudojimo saulės energijos. 
Princentono universitetui paskirta pusė 
miliono studijoms santykio tarp gyvento
jų skaičiaus pasikeitimo ir ūkinio krašto 
gyvenimo. Pirmon eilėn imamos studijuo
ti Indijos problemos. Hopkins universite
tas gauna 150.000 dol., kad testų tyrinėsi
mus virusų, sukeliančiu . ligas kvėpavimo 
organuose. Užsienio studijų taryba gauna 
pusę miliono. Nemažai lėšų skiriama įvai
rioms mokslo įstaigoms Pietų Amerikoje 
ir kitose pasaulio dalyse.

Šią vasarą Prancūzijoje į kunigus buvo 
įšventintas generolas Teissier de Margue
rites. Generolas jau buvo dalyvavęs Di
džiajame kare ir priklausė garbės legiono 
karininkų kadrui. Antrojo Pasaulinio karo 
metu jis vadovavo pasiprieišnimo sąjū
džiui Paryžiaus apylinkėse. Prieš 6 metus, 
po savo žmonos mirties, jis pradėjo teolo
gijos studijas ir dabar įšventintas kunigu, 
turėdamas 73 m. amžiaus.
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BETURI BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
(ARKLIO ATSIMINIMAI)

neštą maistą. Jos abi godžiai valgė, vaikš- 
tinėdamos po pašiūrę. Matyt, kad ten jų 
slėptuvėje, buvo ankšta vietos, ir jos sten
gėsi išjudinti sustingusius kojų sąnarius.

— Bet lietuviai, kas tik gali, visi bėga. 
Jau ir mūsų kaimynai Motiekos pasifetigė 
kelionėn. Aš vis dar negaliu-apsispręsti: va
žiuoti, ar pasilikti? — abejojo Trumpūnas, 
taip pat kažką kramtydamas.

— Kam jums iš namų bėgti, jei jūs iš- 
gelbėjote žydus? Mes jums būsime geriau
sios lidininkės, kad jūs kovojote prieš Hit
lerį. Jūs aukojote savo gyvenimą už mumis, 
tai ir mes jus išgelbėsime prieš komunistus. 
Tegu tik anys ateina greičiau ir bus viskas 
tvarkoje! Mes viskas jiems pasakysime, ką 
mums padarėte. Oi, kaip mes džiaugiamės, 
kad vėl galėsime būti gyvos ir kartu su ju
mis gyventi, — nuoširdžiai drąsino vyres
nioji žydė Trumpūną, atkalbinėdama jį nuo 
bėgimo plano.

— Jei ir liksiu, tai tik dėl jūsų. Ir aš. ir 
mano žmona, ir tėvai, mes visi tikime, kad 
jūs mus užtarsite prieš komunistus...

— Ar jau mes greit galėsime pasirodyti?

Penkioliktas tęsinys

Pradžioje niekas neatsakė į Trumpūno ty
lų šaukimą. Netrukus juodoje kiaurymėje 
ėmė kažkas šlamėti, ir tuoj pat toje skylė
je pasirodė juodais plaukais moters galva. 
Trumpūnas pagelbėjo jai išlipti pašiūrėm Po 
akimirkos pasirodė ir antroji, žymiai jaunes
nė .moteris, tamsia skaryte apsirišusi galvą. 
Jos abi apsižvalgė, nubraukė nuo suknelių 
prikibusius šiaudgalius ir nustebusios žiū
rėjo į mus, laukdamos Trumpūno paaiškini
mo, dėl mūsų netikėto atsiradimo prie jų 
slėptuvės.

— Visi miega, — padrąsino vyras, išvy
niodamas atneštąsias anklodes.

— Mes visas kalbas girdėjome. Jie nebijo 
važiuoti in tą Vokietiją? Jau tik ponas 
Trumpūnas nevažiuokite! Ten vokiečiai su 
jumis padarys taip, kaip ir su mumis... Jei 
vokiečiai jau bėga, tai viskas bus gerai. Ko
munistai nieko jums nepadarys, kai mes pa
sakysime, jog jūs mus išgelbėojte nuo su
šaudymas, — tyliai kalbėjo vyresnioji juod- 
i>laukė, imdama iš ryšulėlio Trumpūno at

— nutraukė Trumpūną jaunesnioji slapukė, 
ilgėsingai žiūrėdama j daržus, apšviestus 
mėnulio balzgana šviesa.

— Dabar, pačios pavojingiausios dienos. 
Jei jau tiek laiko iškentėjote, palaukite dar 
kantriai, nes gali nelauktai koks nors vo
kiečių dalinys čia užsukti ir tada visiems 
prapultis. Ryte, kai tie žmonės išvažiuos, aš 
vėl pas jus ateisiu su paskutiniomis žinio
mis. Manau, kad po savaitės būsite visiškai 
laisvos.

— O kaip su Marijampolės geto? Ar ne
žinote, kur iš ten išvežė mūsų žmones? Gal 
dar mano vyras kur gyvas yra? Jis toks 
sam buvo geras. O, kad mes galėtume jį 
dar susitikti! — maldaujančiu balsu teira
vosi moteris, tarsi nuo Trumpūno priklau
sytų tų persekiojamų žmonių dalia.

— Girdėjau, kad iš Marijampolės juos 
jau seniai išvežė kažkur darbams. Gal ir iš
liks jie gyvi. Nepraraskite vilčių. Gal ir juos 
kur nors lietuviai paslėpę laiko, kaip ir mes 
jus. Aš tik galvoju, ar, antriesiems okupan
tams atėjus, nereikės jums taip manęs nak
timis valgydinti, kaip aš dabar jus. Jei ko
munistai ir dabar taip elgsis, kaip jie darė 
pirmais:ais metais, tai ar negeriau ir mums 
ir jums drauge bėgti, kur akys neša. Nors ir 
į tą pačią Vokietiją. Per tokią suirutę nie
kas ir jūsų neatpažins. Išrašysime valsčiuje 
lietuviškus pasus ir važiuokime kartu, — 
vėl jis grįžo prie bėgimo minties.

— Ten ir patiems vokiečiams badas, tai 
kas bus su .mumis? čia, jūs visko turitę. Te
gu tik Vokiečiai išbėga, tai mes prieš bolše

vikus užtarsime. Jie dabar jau nebus tokie, 
kokie buvo prieš karą, — spyrėsi žydė, bi
jodama, kad Trumpūnas jų nepaliktų pa
šiūrėje.

— Aš visuomet turiu tokį nujautimą, ku
ris niekad manęs dar neapvylė. Ir dabar tas 
nujautimas man sako, kad geriau būtų, jei 
iš čia pasitrauktume, nors iki pasienio, — 
lyg ir sau pasakė vyriškis, tačiau tas pasa
kymas buvo neryžtingas ir jis pats tikriau
siai jautė, jog jo neįgyvendins.

Ilgai Trumpūnas kalbėjosi su savo sla
pukėmis, kurios teiravosi jo, kokie žmonė 
išvyksta mūsų vežimais, kas dedasi Kaune, 
kokios žinios skelbiamos per radiją, vis grjž 
damos prie to paties klausimo: — ar dar 
ilgai joms teks slėptuvėje tūnoti.

Mėnuliui pasisukus tiesiog į pašiūrės galą, 
Trumpūnas atnešė moterims vandens. Jos 
nusiprausė, prisipylė butelius, pasiėmė mais
to likučius ir vėl viena paskui kitą sulipo 
tamsion skylėn sienoje. Trumpūnas sudės
tė rąstus į vietą. Sienoje nebuvo jokios žy
mės, kad ten, už tų rąstų, gyvena žmonės. 
Tik Bijūnas ilgai spoksojo į tą sieną, kurio
je dingo abi Trumpūno paslėptos nuo žmo
nių akių moterys. Man nepatiko toksai ic 
domėjimasis žmonių reikalais ir, norėda
mas jį atitraukti nuo smalsumo, dantimis 
pradėjau kasyti jam kaklą. Jis visu kūnu pa 
sviro į mane, palenkė sprandą ir nuo dide
lio malonumo nukaro jam analinė lūpa, nro 
gurios krąštus žemėn varvėjo seilės, pino
jau, kad Bijūnas jau bųyo pamiršęs, ką tą 
naktį mes matėm ir girdėjom vaišingoje su

valkiečio Trumpūno pašiūrėje, nors mūsų 
Mykolas buvo kitos nuomonės apie suval- 
kičius. Bijūnas vis dar taikstėsi su savo kak
lu, kad jį pakasyčiau, tačiau, radęs vežimo 
kampelyje gniūžtę žalių dobilų, pradėjau 
juos kramtyti, jausdamas, jog išaušus vėl 
pasirodys akiniuotasis mūsų vežėjas ir jo 
draugė, kuriuos mums reikės vežti nežino
mais keliais.

Ir neapsirikau. Kai aplinkui pradėjo rė
kauti spiegiančiais balsais jauni gaidžiukai, 
kai karts nuo karto jiems pritardavo senojo 
storasis kakarieku, kai kažkur tvarte ėmė 
bliauti karvės, žviegti kiaulės ir pro pašiūrės 
galą skraidyti balti karveliai, tuoj pat pasiro 
dė ir Mykolas, kurio veide dar žymėjo nely- ; 
gios pagalvės įspausti dryžiai. Jis, radęs kie- - 
tai įmigusį Thumpūną, tyčiojosi iš jo sargy s 
bos, sakydamas, kad ne tik mus, bet ir patį * 
sargybinį, jei tik kas būtų norėjęs, galėjo iš- ? 
sivežti. Pažadintasis, apsižvalgė aplinkui, tik 3 
rindamas, ar neliko įtartinų pėdsakų po jo 
nakties vaišių, surengtų moterims, dabar ty- ' 
liai sėdinčioms sienoje. Mačiau, kai jo akys 
ilgėliau stabtelėjo ties rąstais, užmaskatvu- • 
siais skylę.

— Iš vakaro negalėjau ilgai užmigti, —r- 
prisipažino Mykolui Trumpūnas, nepasaky 
damas tikrosios priežasties. Tylėjome ir 
mes. Juo labiau, kad visas mūsų dėmesys 
dabar susikoncentravo prie maišo, iš kurio ■- 
į abrakines Mykolas pylė čiažančias avižas. J 
Bijūnas, išgirdęs šią avižų muziką, nebest- • 
valdė ir koja taip kasė žemes, kad grumstai 
lėkė iki pintinės, pašiūrės sienos.

(Bus daugiau)
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IŠ CENTRINIO SKYRIAUS VEIKLOS
Centrinio Skyriaus V-ba metų bėgyje tu 

rėjo tris posėdžius, kurių metu buvo krei
piamas didelis dėmesys j Centrinio Sky
riaus narių pageidavimus bei pasiūlymus. 

. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas i 
-Centrinio Skyriaus biblioteką, kuriai — 
naujų knygų įsigijimui, jų įrišimui, bei 
toms knygoms laikyti spintos įsigijimui 
buvo paskirta iš Centrinio Skyriaus kasos 
41 sv. Nepasiturintiems Skyriaus nariams 
buvo išsiuntinėti Care pakietėliai, o taip 
pat, du Skyriaus nariai, dėl nesveikatos 
ir blogos finansinės padėties, buvo atleisti 
nuo nario mokesčio. Dviejuose biuleteniuo 
se, kuriuos sudarė ir nariams išsiuntinėjo 
Centrinio Skyriaus V-ba, buvo kreipiamasi 
į-Skyriaus narius jų prašant, pagal gali
mybes, neužmiršti ir galimai paremti Va
sario 16 Gimnaziją; aktyviai dalyvauti 
naujų narių verbavime. Pravesti rinkimai 
į 1955 m. Visuotiną DBLS Atstovų suva
žiavimą. Šiais metais įvykusia. Skautų ir 
Jaunimo vasaros stovyklą, Centrinis Sky
rius parėmė kuklia 5 sV. vienkartine'auka.

VISUOTINAS CENTRINIO SKYR. NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Paskutiniame savo posėdyje Centrinio 
Skyriaus V-ba nutarė visuotiną narni su
sirinkimą paskelbti 1955 m. lapkričio mėn. 
13 d. 5 vai. vakare, Lietuvių Namuose. Su
sirinkimo dienotvarkėn įtraukti šie punk
tai: Centrinio Skyriaus V-bos, Revizijos K- 
jos, ir Balsų Skaičiavimo K-jos rinkimai; 
pranešimas iš Centrinio Skyriaus Metinės 
veiklos: Revizijos K-jos pranešimas; išrin 

a kimas atstovų į Visuotiną DBLS suvažia
vimą bei paklausimai ir sumanymai. Vi
siems Londone gyvenantiems Centrinio 
Skyriaus nariams šiame metiniame susi
rinkime dalyvavimas būtinas. Taip pat į 
jį, maloniai kviečiame ir galinčius atvykti 
provincijos narius.

VILNIAUS VAKARAS
Spalio 8 d. Lietuvių Soc. Klubo salėje 

LAS-gos Londono skyrius surengė mūsų 
amžinosios sostinės minėjimą, kadangi 
spalio mėnuo yra budingas Vilniaus by
loje.

Minėjimą pradėjo ir įžangos žodį tarė 
skyriaus pirmininkas P. Adomaitis. Trum
pai ir nuoširdžiai kalbėjo skyriaus pirmi
ninkas P. Adomaitis. Trumpai ir nuošir
džiai kalbėjo savanoris viršila K .Devei
kis, o A.J. Kaulėnas plačiai nušvietė Vil
niaus problemą šiandien, lenkų propagan
dą ir mūsų veiksnių teigiamus bei neigia
mus žygius tuo atžvilgiu.

Glausta ir įdomi buvo mefflhė dalis. S. 
Kaulėnienė ir Mineikienė nuotaikingai pa
deklamavo Maironio garsiuosius eilėraš
čius apie Vilnių, o J. Černis ir L. Mačio- 
nienė solo padainavo po du dalykus. Ako 
ponavo V. Mamaitis.

Publikos buvo artipilnė salė. Buvo at
vykusi LAS-gos Nottinghamo skyriaus 
ekskursija, kurios dalyviai ypač pabrėžė 
minėjimo svarbą.

Po programos, susirinkusieji pašoko ir 
pasišnekučiavo prie stiklo alaus.

Iš viso, parengimas padarė gražų įspū
dį. Jo organizatoriai tikrai verti pagyrimo 
ir padėkos. * * «

P.S. „E.L.“ Redaktorius nuoširdžiai at
siprašo Vilniaus Dienos rengėjus, kad dėl 
įvykusio neapsižiūrėjimo prisiųstas ren
gėjų; pranešimas nebuvo atspausdintas 
„E.L.“ Nr. 39.

TARPTAUTINIS KALĖDINIS BAZARAS.
TAUTIEČIAI PRAŠOMI PRISIDĖTI

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šį
met, gruodžio 2,3 ir 4 d.d, Pabaltijo kraš
tų moterys rengia Kalėdinį Bazarą. Lietu
vių skyriaus komitetas kreipiasi į visuo
menę, prašydamas paremti mūsų skyrių. 
Bazare bus parduodamų daiktų skyrius ir 
maža loterijėlė.

Už parduotus daiktus, atskaičius 10 
proc., pinigai bus išmokėti savininkui, ne
parduoti — grąžinti. Skirti pardavimui 
eksponatai atžymimi savininko pavarde, 
adresu ir daikto kaina. Pageidautina, kad 
kaina būtų pažymėta tokii, jog atitiktų ob 
jekto vertę. Daiktai ir rankdarbiai gali 
būti įvairaus stiliaus ir įvairių raštų. Ne
būtina, kad viskas būtų taut, motyvais.

LOTERIJAI tinka ir mažaverčiai menk
niekiai: nebevartojami žaisliukai, dėžutės, 
portsigarai ir t.t. Nors tie daiktai būtų ir 
nubraižyti ir nešvarus, prašome juos siųs
ti. Svarbu, kad būtų sveiki, nesuskilę.

Mielosios šeimininkės padarykite savo 
butuose rudens valymą ir visa, kas berei
kalingai užima vietą ir kas tinka bazarui, 
aukokite loterijai. Neturinčius atliekamo 
dalykėlio, ypač viengungiai, nrašbmi ne
pagailėti ir kuklios^ piniginės aukos. Visa 
bus priimta su didžia padėka.

Bazaro tikslas — oropagandinis, o jo 
pelnas šiais metais skiriamas vargstan
tiems ir sergantiems tautiečiams Vokieti
joje. Aukos ir daiktai siunčiami iki š.m. 
lapkričio 25 d. šiais adresais: Lietuvių 
Parapija — 21, The Oval, Hackney Rd. 
London, E.2, arba ten pat asmeniškai įtei
kiami po pamaldų; arba Lietuvių Namai, 
Bazarui, 1-2, Ladbroke Gardens, W.11.

Negalinčius nei prisiųsti, nei pristatyti, 
komitetas prašo pranešti savo adresą, nu
rodant laiką, kada būtų galima aplankyti 
ir tuos eksponatus ar fantus paimti. Liet, 
skyriaus kom. p-kei O. Kairiukštienei, 82, 
St. Stephens Av. London W.12, arba šv, 
Onos D-jos valdybos narėms.

PIRMOJI MIGLA
Šios savaitės antradienio ryte Londoną 

apgaubė pirmoji rudens migla. Vidudieny
je migla išsisklaidė ir vėl buvo šilta ir 
giedra. Po nepaprastai gražios vasaros, 
šiais metais ir rudens dienos Anglijoje sau 
lėtos ir šiltos.

VOKIETIJA
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOJ

Š.m. rugsėjo mėn. 18 d. posėdyje naujai 
išrinkta PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Valdybos pirminin 
kas Pr. Zunde, vicepirmininkas E. Simo
naitis, sekretorius kun. dr. J. Aviža, iždi
ninkas J. Glemža ir narys I. Apyrubis.

Krašto Valdybos atstovu Vasario 16 
Gimnazijos Kuratorijoje paskirtas p. E. Si 
monaitis.

Spalio mėn. pirmoje pusėje Valdybos 
vicepirmininkas p. E. Simonaitis vyksta į 
šiaurės. Vokietiją, ir ta proga aplankys 
eilę Bendruomenės apylinkių! Numato bū
ti Hannoveryje, Pinnebege, Hamburge, 
Luebecke, Timmendorfe, Neustadte, Buti
ne ir Neumuenstery.

IŠ APYLINKIŲ GYVENIMO
DUSSELDORFAS — Apylinkė neseniai 

susiorganizavo. Šiomis dienomis įvyko gau 
sus apylinkės nariu, susirinkimas. Pamal
das evangelikams, kurių ten dauguma, lai
kė iš Bonnos atvykęs kun. Urdzė. Kai ku
rie apylinkės nariai jau dešimt ar daugiau 
metų nebuvo girdėję lietuvišku pamaldų 
ir kun. Urdzės žodis bei lietuviškos gies
mės juos giliai sujaudino. Po pamaldų lie
tuviai susirinko pas apylinkės seniūną R. 
Drinkmaną, kuris juos pavaišino kava. Jo 
pastangomis toji apylinkė buvo suorgani
zuota ir dabar gražiai veikia.

NEUSTADTAS — Gražiai paminėta Tau 
tos Šventė. Krašto Tarybos narys p. E. Ži
lius skaitė gausiai į minėjimą susirinku? 
siems tautiečiams paskaitą. Priminęs klau
sytojams Lietuvos nepriklausomybės lai
kus, jis ragino nepamesti vilties, bet bend
romis jėgomis skinti sau kelią į šviesesnę 
ateitį. Minėjimo dalyviams p. Žiliaus pas
kaita paliko labai gražų įspūdį.

HAMBURGAS — Gražiai paminėta Tau 
tos Šventė ir Hamburgo apylinkėje. Pa
maldas laikė kun. V. Šarka. Minėjime pas
kaitą skaitė miškų urėdas A. Požėla. Po 
iškilmingos dalies, kuri buvo baigta Tau
tos Himnu, apylinkės lietuviai susirinko 
bendrai kavutei. Iki vėlyvo vakaro stovyk
loje skambėjo lietuviška daina. Pobūvio 
metu buvo surinkta aukų Vasario 16 Gim
nazijai. Stambiausią auką, 50 DM, pasky
rė p. A. Požėla, kuris jau ir anksčiau gim
naziją yra ne kartą nuoširdžiai parėmęs. 
Prie šio darnaus Tautos Šventės minėjimo 
daug prisidėjo apylinkės pirmininkas E. 
Čerkus, M. Lingienė, J. Kazlauskas, E. Ok- 
manaitė, Saliamonienė, Kazlauskienė. M. 
Čerkus ir kiti susipratę vietos lietuviai.

SALZGITTER - LEBENSTEDT — Šioje 
vienoje iš didžiausių Lietuvių Bendruome
nės apylinkių Vokietijoje Tautos Šventės 
minėjimui buvo ilgai ir kruopščiai ruošta
si. Šventės dieną gražiai dekoruotoje sa
lėje susirinko gausus būrys tautiečių. Mi
nėjimą pravedė aoylinkės vargo mokyklos 
mokytojas Bobkaitis. Krašto Valdybos na
rys L Apyrubis skaitė paskaitą. Paskaitoje 
buvo gvildenama Tautos Šventės atsira
dimo istorija ir dabartinė jos prasmė lie
tuviams tremtiniams. Trumpą sveikinimo 
žodį susirinkusiems tarė katalikų kun. V. 
Šarka ir evangelikų senjoras A. Keleris. 
Vietos lietuvių choras, kuriam vadovauja 
J. Vitlybas, padainavo eilę lietuviškų liau 
dies dainų. Sugiedojus Tautos Himną, ofi
ciali minėjimo dalis buvo baigta. Po to 
sekė trijų veiksmų komedija, kuri sukėlė 
žiūrovams daug gardaus juoko. Vaidinimą 
pastatė p. Bobkaitis. Tas vietos lietuvių 
scenos mėgėjų pasirodymas visų dalyvių 
buvo pripažintas labai pasisekusiu.

DIEBURGAS —- Katalikų Tremtinių Šie 
lovados Tvarkytojas t. Alfonsas Bernato
nis išvyko į Romą vesti lietuvių Šv. Kazi
miero kolegijos studentams vienos savai
tės rekolecijas.

GOETTINGEN — Vietos universitete 
valstybinius medicinos egzaminus labai ge 
rai išlaikė stud. Aleksandra šilinytė. Šili
nių šeima — tėvas teisin. A. Borovskis-Ši- 
linis ir motina med. gyd. A. Šilinienė — 
yra kilusi iš Vilniaus krašto. Naujoji lie
tuvaitė gydytoja mokslus pradėjo Vilniu
je. Tremtyje nemažai vargo kol pagaliau 
užbaigė savo studijas. Dabar ji rašo dizer- 
taciją, o vėliau ruošiasi emigruoti į JAV. 
Visa šilinių šeima yra susipratę ir uolūs 
lietuviai.

LANDAU — Landau mieste ir apylinkė
se gyvena keletą lietuvių šeimų. Didesnė 
dalis jų jau yra įsikūrę, turi pastovų dar
bą. P. Antano Valaičio pastangomis prieš 
keletą metų buvo suorganizuota Bendruo- 

. menės apylinkė, kuriai pradžioje vadovavo 
pats p. A. Valaitis, o dabar — Pr. Stonys. 
Apylinkės lietuvius šiomis dienomis aplan 
kė Krašto Valdybos pirmininkas p. Pr. 
Zunde. Apylinkės nariai buvo susirinkę p. 
A. Valaičio bute. Pasikalbėta įvairiais apy
linkės narius įdomaujančiais klausimais.

LIETUVIAI VAIKAI ŠVEICARIJOJE

Šiuo metu Šveicarijoje atostogauja apie 
70 lietuvių vaikų iš Vokietijos. Vaikai ap
gyvendinti šveicarų šeimose. Vaikus į švei 
cariją atgabeno ir jiems globėjus parūpi
no Šveicarų-Lietuvių Pagalbos Komitetas, 
kuriam labai energingai vadovauja šveica- 
rietis B. Thoma. Išbuvusi Šveicarijoje tris 
mėnesius, pirmoji vaikų grupė spalio mėn. 
antroje pusėje grįžta atgal į Vokietiją. Li
kusieji vaikai grįš lapkričio mėn. antroje 
pusėje. Vaikai savo atostogomis labai pa
tenkinti.

AMATŲ MOKYKLA ULME

Ulme pastatyta didelė _ ir moderniška 
amatų mokykla. Statybai skyrė lėšų ir 
Laisvosios Europos Komitetas, iš anksto 
susitaręs, kad mokykloje bus rezervuotos 
35 vietos tremtiniams'. Veikia šaltkalvių, 
machanikų, mūrininkų, stalių, elektrotech 
nikų, braižytojų, puodžių, mėsininkų, ke
pėjų, kirpėjų, slaugių, mašininkių ir dau
giau kitų Specialybių skyrių. Jaunuoliai, 
kurių tėvai bedarbiai, gauna mokykloje 
nemokamai pilną išlaikymą. Mokslas trun 
ka tris metus. Suinteresuotieji daugiau in
formacijų gali gauti PLB Vokietijos Kraš
to Valdyboje.

LIETUVIŲ SODYBAI ŠIĄ SAVAITĘ 
PIRKO AKCIJAS:

J. Hube — 2 sv., K. Bačanskas — 3 sv., 
J. černis — 2 sv., K. Jurka — 6 sv., V. 
Petrauskas — 1 sv., J. Gervelis — 1 sv., 
P. Trečiokas — 3 sv., Miss M. MacDonagh 
— 2 sv., P. Miglovas — 3 sv. Nenorįs skelb 
ti pavardės lietuvis — 3 sv.

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBOS 
DERLIAUS ŠVENTĘ

Spalio mėn. 22 d. (šeštadienį) 2 vai. p.p. 
išvykstama į Lietuvių Sodyboje ruošiamą 
Derliaus Šventę. Norintieji minimoje iš
vykoje dalyvauti, prašomi užsirašyti pas 
Lietuvių Klubo sekretorių . Išvykos, mo- 
ketis 10/-. . "

BRADFORDAS
MIRĖ POVILAS GRIGALIŪNAS

Bradfcrdo Skyriaus Valdyba draugų ir 
pažįstamų žiniai praneša, jog šių metų 
spalio 9 d. 7 vai rytą Bradford© Royal1 In
firmary ligoninėje po ilgos ligos mirė il
gametis skyriaus valdybos narys POVI
LAS GRIGALIŪNAS.

Šv. Mišios už a.a. P. Grigaliūno vėlę bus 
laikomos St. Ann's bažnyčioje š.m. spalio 
15 d., šeštadienį 9 vai. rytą. Laidotuvės 
įvyks tuoj, po šv. Mišių West Bowling ka- 
kapinėse. Lietuviškoji Bradford© ir apylin
kės visuomenė kviečiama dalyvauti pamal
dose ir laidotuvėse.

ATIDĖTAS VILNIAUS DIENOS 
MINĖJIMAS

Dėl skyriaus valdybos vicepirmininko P. 
Grigaliūno mirties skyriaus rengiamas Vii 
niaus Dienos minėjimas iš š.m. spalio mėn. 
15 d. nukeliamas į SPALIO mėn. 29 d. 
ŠEŠTADIENĮ, 5 vai. popiet tose pačiose 
patalpose — Lietuvių Klube, 5, Eliffton 
Villas, off Manningham Lane.

Bradford© Skyr. V-ba.

NOTTINGHAM AS
METINIS SUSIRINKIMAS

Spalio 9 d. po savo pamaldų St. Patri
cks salėje susirinko Nottinghamo lietuviai 
katalikai aptarti savo parapijinių reikalų. 
Salėje visų laukė Moterų Draugijos valdy
bos parengta arbatėlė. Žmonėms besistip- 
rinant, bažnytinio komiteto pirm. Kz. Bi- 
vainis atidarė susirinkimą, pakivesdamas 
pirmininkauti kun. J. Kuzmickį, sekreto
riauti — St. Matulevičių. IŠ pirmininko 
patiektos metinės apyskaitos paaiškėjo, 
kad Nottinghamo lietuviai uoliai palaik' 
religinį, sąjūdį, nuoširdžiai rūpindamiesi 
savo kunigo išlaikymu. Metų bėgyje buvo 
atlaikytos 27 Mišios, surengtos rekolekci
jos.

Po to buvo renkamas naujas bažnytinis 
komitetas. Išrinkti: Kz. Bivainis, Ign. Šim 
kus. J. Oželis, P. Radzevičius ir St. Matu
levičius. Kandidatais liko: A. Sabulis, p. 
Zaveckas ir Pr. Ivanauskas.

Svarstant einamuosius reikalus, buvo 
nutarta ateinančiais metais surengti dides
nius atlaidus, sutraukiant ir apylinkės lie
tuvius. Siūlyta palengvinti kolektorių dar
bą ta prasme, kad vienas priimtų narių 
aukas prie bažnyčios pamaldų metu. Be 
to, ranginta uoliau remti religinį žurnalą 
„Žibintą“, kad jis lankytų kiekvienus lie
tuvių katalikų namus.

Susirinkimas įgaliavo kapelioną susirin
kusių vardu pasveikinti J.E. Ark. J. Skvi
recką.

* * *
Jei lietuvis ilgesnį laiką negirdi lietuviš

kos dainos, jis darosi paniuręs, nusiminęs, 
ir be vilties. Dainos reikalauja lietuviška 
prigimtis. Š.m. lapkričio mėn. 12 d. Ka
riuomenės šventės proga Nottinghamo vy
rų oktetas, vadovaujamas Maldučio ir 
akordeonisto Venskaus, pasirodys su nau
jomis dainomis, praves šventės minėjimą 
su įdomiu linksmavakariu. Kviečiama vi
sus nottinghamiečius ir apylinkėje gyve
nančius lietuvius atsilankyti, išgirsti gra
žių lietuviškų dainų, pasiklausyti įdomios 
prof. S. Žymanto paskaitos.

DBLS Skyr. V-ba.

CORBY VARGO MOKYK. AUKLĖTINIAI 
ĮKALBĖJO Į JUOSTAS

Pereitą šeštadienį Corby lietuvių šešta
dieninę — vargo mokyklą aplankė Ameri
kos Balso korespondentas Anglijoje. Ne
skaitlingos lietuvių kolonijos vaikučiai, tą 
dieną atėję į mokyklėlę, padainavę ir pa
deklamavo. Jų pasirodymas įrašytas į juos 
tą ir persiųstas A.B. transliuoti į Lietuvą. 
Corby lietuvių mokyklėlę veda mokytoja 
Permanienė, kuri trumpai papasakojo apie 
darbą vargo mokykloje.

HALIFAXAS
SUNKIAI SUŽEISTAS BALSIŲ SŲNELIS

Žinomą lietuvių Balsių šeimą, gyvenan
čių Halifaxe, ištiko skaudi nelaimė. Maža
metį jų sūnelį Algį, einantį skersai gatvės, 
užkliudė automobilis, sunkiai sužalodamas 
abi vaiko kojas, šiuo metu mažojo Algio 
sveikata žymiai pagerėjusi.

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ“!

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
PIRMAS L. SKAUTŲ BROLIJOS 

VOKIETIJOS RAJONO SUVAŽIAVIMAS

Spalio mėn. 1 d. ir 2 d. Vasario 16 Gim
nazijos rūmuose įvyko pirmas toks Vokie
tijos Rajono Skautų Brolijos suvažiavi
mas. Suvažiavusius svečius priglaudė šie 
savi lietuvių Bendruomenės namai, kurių 
pastogėje yra įsikūręs ir didžiausias Vo
kietijoje skautų vienetas, AUŠROS Tun
tas.

Suvažiavime dalyvavo skautininkai, 
skautai vyčiai ir atskirų vienetų vadovai. 
Atvyko 24 žmonės, jų tarpe Rajono vadas 
sktn. Giedraitis ir seserijos vadeivė psktn. 
Aldona Gasnerienė bei pasveikęs ir vėl 
aktyviai veikiąs lietuvių Bendruomenėje 
Vokietijos Rajono skautų kapelionas kun. 
V. šai'ka.

Suvažiavimą atidarė Rajono vadeiva A. 
Venclauskas, pažymėdamas, kad be tiesio
ginio suvažiavimo tikslo aptarti ateities 
veiklos planą ir suderinti veikiančių drau
govių veiklą antras, nemažiau svarbus, 
tikslas yra duoti progos musų jaunimui 
pasireikšti, kalbėti, susipažinti su visuo
meniškojo darbo metodais ir į juos įpras
ti, nebūti pasyviais stebėtojais, bet akty
viais savo reikalų sprendėjais.

Suvažiavimą pradedant, buvo įneštos ir 
pagerbtos tautinė ir tunto vėliavos. Suva
žiavimą žodžiu sveikino gimn. direktorius 
dr. Vi. Literskis, seserijos vadeivė Gasne- 
irenė, rajono vadas Giedraitis, Evangeli
kų Bažnyčios vardu kun. šimukėnės, evan 
gelikų moksleivių ratelio vardu mkt. Sk 
rys, vietos lietuvių apylinkės vardu mkt. 
Antanaitis, o raštu gimnazijos ateitininkų 
kuopos vadovas mkt. Natkevičius.

Iš padarytų pranešimų paaiškėjo, kad 
Vokitijoje veikia AUŠROS Tuntas pačioje 
Vasario 16 Gimnazijoje ir atskiros mišrios 
draugovės Muenchene, Memmingene, Salz- 
gitter-Lebenstedte ir Diepholze. Po prane
šimų sklt. Polkis skaitė paskaitą apie skau 
tų skilties veiklą.

Po gyvų diskusijų priimtas 1956 m. veik 
los planas, kuriuo numatoma surengti se
serijos ir brolijos vasaros stovyklą, jai rū
pestingai pasiruošiant iš anksto. Taip pat 
numatytos vietovės, kur galima įsteigti 
naujas draugoves arba skiltis. Nutarta 
pravesti draugovių veiklos konkursą. Bro
liams amerikiečiams, aukojusiems skautų 
stovykloms ir rėmusiems lietuvių skautiš
kąjį darbą, pareikšta nuoširdi padėka.

Po suvažiavimo, šeštadienį, dalyvaujant 
svečiams, buvo AŪŠROS Tunto sueiga, ku
rioje dalyvavo ir kaimyniniai vokiečių 
skautai iš Viernheimo, išsirikiavę su savo 
vėliava kartu su tunto skautais. Sueigoje 
kelios skautės davė įžodį ir buvo atlikti 
keli pakėlimai, jų tarpe Lebenstedtp drau
gininkas Bobkaitis pakeltas į vyr. skltn.

šeštadienio vakare gimnazijos parke įvy 
ko laužas su ilga programa, dalyvaujant ir 
vokiečių skautams. Sekmadienį buvo taip 
pat pirmas Vokietijos rajono skautu, vy
čių suvažiavimas, kuriame paskaitą laikė 
vyr. skltn. studentas A. Brinkis. Buvo 
įsteigtas Vokietijos rajono skautų vyčių 
skyrius, j kurio vadovybę išrinkti skautai 
vyčiai K. Dikšaitis, Skopas ir A. Brinkis.

Suvažiavimui pirmininkavo sktn. Venc
lauskas, o vyčių suvažiavimui vyr. skltn. 
Dikšaitis.

Pažymėtina, kad apie suvažiavimą šiltai 
atsiliepė Viernheimo vokiečių dienraštis, 
ypač pabrėždamas tą gilų įspūdį, kuri sve
čiams vokiečiams padarė patriotinė lietu
vių skautų dvasia ir jų prisirišimas prie 
tėvynės. Svečiai skautai sužavėti laužu ir 
lietuvių skautų veikla, spontaniškai pakvie 
tė lietuvius skautus svečiais į Folke Ber
nadotte Tunto sueigą po 10 dienų.

GIMNAZIJOS KREPŠININKŲ 
LAIMĖJIMAI

Gimnazijos parke įrengtoji sporto aikštė 
nelieka beveik nei vieną sekmadienį be 
svečių ir rungtynių. Rugsėjo 25 d. įvyko 
gimnazijos komandos rungtynės su geru 
vokiečių vienetu, „Eintracht“ Frankfurt, 
vienu iš didžiausių ir turtingiausių Vokie
tijos sporto klubų, kurio krepšinio koman
doje dalyvauja ir vienas kinietis bei vie
nas amerikietis. Rungtynės sutraukė daug 
žiūrovų, suvažiavusių mašinomis iš tolimų 
vietovių.

Rungtynės buvo labai įdomios ir įtemp
tos. „Eintracht Frankfurt“ pirmose minu
tėse veda 21:7. Gimnazijos komanda, pa
didinusi spartą, visdėlto užbaigia kėlinį 
savo naudai 32:29. Antrame kėlinyje re
zultatas laikosi beveik lygiomis, o 7 min. 
nrieš pabaigą Frankfurtui pasiseka visai 
išlyginti 60:60. Gimnazijos komandos kon
dicija buvo visdėlto geresnė ir sparta ’ 
tiksliais metimais ji užbaigia rungtynes 
savo naudai 84:68.

Puikiai pasirodė pirmasis gimnazijos vie 
netas su Barkausku, Venclova. Linge, Bi- 
reta, Valteriu Timpa ir T. Gailium.

Spalio 2 d. pakartotos rungtynės su 
Gross Gerau TV rinktine. Rinktinė atva
žiavo netikėtai, nes Hesseno sporto apy
garda užmiršo pranešti. Tuo budu keli pir
mojo sąstato gimnazijos žaidėjai buvo iš
vykę ir turėjo progos oer šias rungtynes 
nasireikšti jaunesnieji žaidėjai. Po puikios 
kovos gimnazijos vienetas laimėjo rungty
nes 104:45.

Gimnazijos rinktinė dalvvadja Hesseno 
Sporto Apygardos krepšinio nirmenybėse. 
Po trijų susitikimų ji stovi pirmoje vieto
je. Tašku santykis 6:0, kreošiu santykis 
288:142.

MOKSLEIVIŲ EVANGELIKŲ 
EKSKURSIJA

Sekmadienį, spalio mėn. 2 d„ Vasario 16 
Gimnazijos mokiniai evangelikai, lydimi 
kelių mokytojų, išvyko patogiomis mašino 
mis į didelę ir gerai paruoštą ekskursiją 
į Wormsą, Speyerį, Schwetzingeną ir Hei
delbergą. Ekskursijoje dalyvavo apie 80 
žmonių. Jai vadovavo gimn. mkt. Skėrys. 
Ekskursijos išlaidas apmokėjo Pasaulio 
Liuteronų Sąjunga.

Ekskursantai visur buvo sutikti globėjų: 
Wormse juos pasitiko vietos gimnazijos is
torijos mokytojas Studienrat Schloer, ku
ris aprodė miesto įžymybes ir gyvai nu
pasakojo su vietove susijusius istorinius 
įvykius. Speyeryje laukė ekskursijos net 
trys CVJM vadovai ir teko dalintis į tris 
grupes. Ypač įdomu buvo pamatyti pasau
lio evangelikų aukomis pastatytą milžiniš

ką evangelikų bažnyčią. Schwetzingene 
ekskursantai pasigrožėjo pasaulinio garso 
parku, o Heidelberge lankė pilį arba gro
žėjosi įdomiu miestu. Visi grįžo pilni įspū
džių, nors nuvargę, bet patenkinti turinin
ga ekskursija.

NAUJAS ANGLŲ IR VOKIEČIŲ KALBOS 
MOKYTOJAS

Išėjusio į Bremeno vokiečių gimnaziją 
Studienrato Wingerath vietoje gimnazijon 
pakviestas anglų ir vokiečių kalbos moky
toju p. C.J. Schubert-O'Connor, .vokiečių- 
airių kilmės mokytojas, kurio tėvas Did. 
Britanijos pilietis, Reading univedsiteto 
profesorius.

Naujas mokytojas turi dėstytojo patyri
mą, nes buvo anglų instituto ir įvairių ver
tėjų kursų lektorium. Šalia darbo gimnazi
joje, jis gilina savo žinias Heidelbergo uni 
versitete, kurį yra jau seniai baigęs ir ku
rį laiką dirbęs, panaudodamas savo kalbi
nius sugebėjimus, kitose srityse.

GIMNAZIJOS ŠOKĖJŲ PASIRODYMAI
Gimnazijos šokėjų grupė darosi vis la

biau žinoma ir mėgiama Pietų Vokietijoje. 
Šio mėn. būvyje jie kviečiami viešiems 
pasirodymams į Heidelbergą ir Mannhei- 
mą. Kūno kultūros mkt. Skeivalienė su šo
kėjais ruošia kelis naujus šokius. Nema
ža sunkumų yra su kostiumais, ypač šo
kėjoms, nes trūksta lėšų naujųjų šokėjų 
aprangai.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Albertas MAČIULAITIS. 

gim. 1905 m. kovo 3 d. Pajevony, Vilkaviš
kio apskr. ir Jonas PEČKAITIS, gim. maž
daug 1905 m. Ašmoniškiuose, šakių apskr.

Jieškomi kare žuvusio Alfonso NARAUS 
KO, gim. 1924 m. sausio 23 d. Kolviškiuo- 
se, giminės.

Pajieškomas Herbertas KOMOSA, ka
pelmeisteris iš Klaipėdos.

Artimųjų pajieškomas Augustas KASIU 
LIS, Miko sūnus, gimęs Karpolyje, Tau
ragės apskr.

Pajieškomieji arba žinantieji apie juos, 
prašomi susisiekti su PLB Vokietijos Kraš 
to Valdyba adresu: Litauisches Zentralko- 
mitee (17a) Weinheim/Bergstr., Postfach 
233. Germany.

ATITAISYMAS
„PLB Vokietijos Krašto Valdybos In

formacijose“ 1955 m. rugsėjo 15 d. nr. 15, 
straipsnyje „Metinis Krašto Tarybos su
važiavimas“ buvo rašyta:

„Gimnazijos Kuratorijos vardu pranešė 
jos pirmininkas p. Damijonaitis. Jo prane
šimo išvadoje Krašto Taryba tiksliau ap
rėžė Kuratorijos, kaip patariamojo organo, 
kompetenciją“.

Kuratorijos pirmininkui p. Damijonai
čiui atkreipus redakcijos dėmesį, kad skai
tytojai gali tuo klausimu susidaryti klai
dingą vaizdą, patiksliname:

Savo pranešime Tarybos suvažiavime 
Vasario 16 Gimnazijos Kuratorijos pirmi
ninkas nesiūlė laikyti Kuratoriją pataria
muoju organu. Jis siūlė Krašto Tarybai 
kuratoriją praplėsti ir duoti jai daugiau 
teisių. Tik tą klausimą Taryboje išdisku
tavus, buvo padarytas pranešime minėtas 
nutarimas, drauge palaikant praėjusių me 
tų Tarybos suvažiavimo nutarimą, kad 
„Krašto Valdybai drauge su Kuratoriją pa 
vedama rūpintis praplėsti Vasario 16 Gim
nazijos Kuratorijos sąstatą, įtraukiant į 
ją pagrindines laisvojo pasaulio lietuvių 
organizacijas ir prapleičant jos kompeten
cijas, kad laisvojo pasaulio lietuviai jaus
tųsi turį teisių į gimnaziją“.

ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Vilniuje rugpjūčio 13 d. Gedimino kal
no papėdėje buvo atidarytas skulpt. Vyš
niausko ir archit. Nasvyčio sudarytas pa
minklas Puškinui. Puškinų šeima, skelbia 
ma, yra artimai susiėta su Vilniumi. Gor
kio gatvėje esanti nedidelė cerkvė, kurio
je caras Petras I krikštyjo poeto protėvį 
Hanibalą. Vilniaus priemiestyje Makučiuo 
se palaidotas jaunesnysis poeto sūnus Gri 
gorijus. Ten pat yra ir Puškino muzėjųs.

Gautomis žiniomis, Sibire mirė į jį iš
tremtas Pulgis Lumbis, buv. Steig. Seimo 
narys. 1955 m. rugpjūčio 18 d. okup. Lie
tuvoje po ilgos ir sunkios ligos mirė pasi
žymėjęs lituanistas ir ilgametis bolševik. 
valstyb. leidyklos redakt. Jurgis Talman- 
tas. Ir lietuvių spauda plačiai paminėjo 
šio ilgamečio pedagogo, kalbininko ir va
dovėlių autoriaus mirtį bei nuopelnus lie
tuvių kultūros gyvenime. Š.m. rugsėjo 27 
d. okup. Lietuvoje palaidota Valerija Val- 
siunienė, viena iš daugiausia subolševikė- 
jusių „raudonųjų poečių“. Iš „taryb. rašy 
tojų sąjungos rūmų“ ji buvo palydėta į 
kapus, kur „gedulingą mitingą“ atidarė 
rašytojų s-gos pirm. A. Venclova. Mitingi
nes kalbas pasakė dar T. Tilvytis, parti
jos m. Komiteto sekretorius Ramošiūnienė 
ir stud. Tamašauskaitė.

NAUJAS NUMERIS „BUDĖKIME“
Šią savaitę pasirodė P.L.S.S. Anglijos 

Rajono Leidinys „Budėkime“ Nr. 14. Nors 
žurnaliukas išleistas rotatoriumi, bet šis 
numeris ypatingai švariai atspausdintas. 
Jo turinys gyvas ir įdomus netik mūsų 
jaunimui, bet ir senimui. „Budėkime“ pa
varčius, susidaro įspūdis, kad šis leidinė
lis yra Anglijoje gyvenančio jaunimo „ofi
ciozas“, kuriame didžiąją dalį turinio už
pildo patys jaunieji skaitytojai. Būtų ge
ra, kad kiekvienas jaunuolis šį leidinėlį 
paskaitytų.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Johann Norvais (Norvai

ša), gimęs 1925 m., Šilalės valsč. Tarnavęs 
vokiečių kariuomenėje. 1947 m. buvęs be
laisvių stovykloje Epsom, Anglijoje. Kas 
žinotų jo dabartinį adresą, prašomas pra
nešti jo motinai: Sofija Indriksonienė, 998 
Lakeshore Rd., New Toronto, Ont. Cana
da.
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PAVERGTŲJŲ JUNGTINIŲ TAUTŲ REZOLIUCIJA
DĖL BUSIMOS KETURIŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJOS

ŽINODAMOS, kad pagal Britanijos, JV, SUPRASDAMOS, kad Centro bei Rytų
Prancūzijos ir Sovietų S-gos vyriausybių 
galvų sprendimą š.m. spalio 27 Ženevon 
susirenka šių galybių užsienių reikalų mi
nisterial svarstyti klausimų: (1) Europos 
saugumas ir Vokietija, (2) nusiginklavi
mas, (3) Rytų-Vakarų kontaktų plėtimas;

PATVIRTIDAMOS savo nusistatymą, pa 
reikštą š.m. liepos 4 d. specialios sesijos 
Strasburge priimtoje deklaracijoje bei re
zoliucijoje ženevinėš Keturių Galybių kon
ferencijos išvakarėse;

DIDŽIAI VERTINDAMOS JAV Prezi
dento iniciatyvą iškelti Keturių Galybių 
konferencijoje Ženevoje pavergtųjų Euro
pos valstybių — Albanijos, Bulgarijos, Če- 
choslovakijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Rumunijos''ir Vengrijos — ne
priklausomybės ir laisvės atstatymo klau
simą;

PROTESTUODAMOS prieš Sov. S-gos 
vyriausybės galvos klaidinantį tvirtinimą, 
kad pavergtųjų Europos valstybių laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymo svarstymas 
sudarytų neleistiną kišimąsi į konferenci
joje nedalyvaujančių suverenių valstybių 
vidaus reikalus;

PAREIKŠDAMOS, kad Centro bei Rytų 
Europos komunistinės vyriausybės buvo 
sudartyos ir laikosi tik Sov. S-gos brutaliu 
kišimusi į šių valstybių vidaus reikalus, 
visiškai neatsižvelgiant i atitinkamų tautų 
valią;

P JT ĮSPĖJA tremtinius
Ryšium su sovietine tremtinių grąžini

mo akcija, PJT per VOA ir RFE kreipės į 
savo pavergtąsias tautas tokiu pareiškimu:

— Sovietų ir jų marijonečių didinamos 
pastangos įtaigoti tremtinius atsisakyti 
kovos už savo valstybių nepriklausomybės 
atstatymą yra Maskvos naujosios politinės 
strategijos svarbi dalis. Vienu laiku pra
dėta marijonetinių vyriausybių tremtiniu 
grąžinimo akcija, be kita, ko, turi tikslo 
ir palaužti pavergtųjų tautų išlaisvinimo 
viltį. Tai yra bandymas įtikinti paverg
tuosius žmones, kad jau ir tremtiniai ry
šium su vadinamąja Ženevos dvasia yra 
praradę tikėjimą bei viltį ir kad Vakarų 
galybės yra atsisakiusios savo laisvinimo 
politikos. Pagrindinė tos grąžinimo propa
gandos mintis yra ta, kad tremtinių lais
vės kova yra neprasminga, nes esą tarptau 
tinė raida aiškiai rodanti pasaulį pradė
jus ilgo laikotarpio taikų sambūvį. Vadi
namos Ženevos dvasios priedangoje Sovie
tai nori sunaikinti politinę emigraciją ir 
tuo būdu sužlygdyti pačią laisvinimo idė
ją!

— Mūsų atsakymas į šią komunistinę 
propagandą yra trumpas. Laisvasis pa
saulis negali atsisakyti laisvinimo politi
kos ne tik dėl moralinių principų, kuriais 
jo politika atremta, bet ir dėl to, kad jis 
yra tikras negalint būti tikros taikos, kol

TREMTINIŲ SĄJUNGOS
Tremtinių Sąjunga, kuriai priklauso ir 

Lietuvių Bendruomenė, turėjo posėdį. 
Valdybos įgaliojimu jame dalyvavo iš lie
tuvių Tėvas Konstantinas O. F. M. Cap.

Posėdyje apsvarstyti įvairūs praktiški, 
tremtinius liečiantieji klausimai. Sąjunga 
stengiasi išgauti žinybų principinį sutiki
mą, kad tremtiniams būtų taikomos vizų 
lengvatos. Vokiečių belaisvėje buvusieji ir 
negavusieji nustatyto išmokėjimo už dar
bus, galės reikalauti atlyginimo. Bet tam 
reikalui turėtų būti numatytas kiekvienos 
tautybės žmogus, kuris iš milžiniškų buv. 
belaisvių sąrašų išrašytų savos tautybės 
žmones su jų uždirbtom sumom, kai tokie 
sąrašai bus prieinami visose trijose alijan 
tų pasiuntinybėse. Dėl anglų zonos stovyk 
lose atimtų pinigų, sumoms per 6000 RM, 
Buhr, Hamburg 36, Amtsgericht, Damm- 
galima kreiptis į Justizoberinspektor Kari 
torwall 41, Zimmer 107.

Landeszentralbanke Hambur deponuoti 
ir vokiečių KZ-tuose dirbusių uždarbiai. 
Susisiekti tiesiogiai.

Posėdyje buvo nusiskųsta, kad Vokieti
jos pabėgėliams skirta dabar iš viso 420. 
tūkst. dol. Nors dar neaišku kas ir kam 
tuos pinigus dalins, sąjungos prezidiumas 
stengsis iš jų gauti ir sąjungos reikalams. 
Vis dar aktualiu pasų reikalu konstantuo- 
ta, kad tremtiniai dabar turėtų gauti ne
be „Reiseausweis“ 1946 m. Londono kon
vencijos pagrindu, bet 1951 m. Ženevos su 
sitarimu, kaip tai jau daroma Austrijoje. 
Pageidauta, kad tautiniai komitetai per 
savo pasiuntinybes darytų žygių dėl vizų 
prievartos tremtiniams nuėmimo.

Sąjungos prezidiumas veda bylą prieš 
vieną vokiečių laikraštį, įdėjusį tremtinių 
adresu nepalankius straipsnius ir prašo 
tautinių komitetų pranešti panašius atsiti 
kimus, kad jis galėtų tinkamai reaguoti. 
Prezidiumas įteikė vokiečiu įstaigoms sa
vo pastabas dėl ruošiamo KZ aukoms atly 
ginti įstatymo. Pageidautina, kad prašy
mai dėl atlyginimo būtų įstaigoms įteikti 
iki š.m. pabaigos. Su pasipiktinimu buvo 
konstantuota, kad Arolsen esančius trem
tinius dokumentus perdavė Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui Ženevoje, kur jie ga 
Ii būti prieinami ir bolševikams. Prezidiu 
mas darys tuo reikalu intervenciją.

Posėdyje svarstyti ir tautinio švietimo 
reikalai, eventualiai keliaujančiųjų moky
tojų būtinumas bei nusiskųsta, kad vokie 
čių įstaigos, teoretiniai pripažįstančios rei 

Europos valstybių pavergimas yra viena 
iš esminių dabartinės tarptautinės įtampos 
priežasčių ir kad būsimos Keturių Galy
bių konferencijos darbotvarkės dalykai 
yra neatskiriamai susiję su pavergtųjų 
Europos valstybių laisvinimo problema, — 
PAVERGTOSIOS JUNGTINĖS TAUTOS 

NUTARIA:
(1) atkreipti Britanijos, JV ir Prancū

zijos vyriausybių dėmesį į faktą, kad So
vietų pasiūlytas tarptautinės įtampos at
leidimo būdas, be kita ko sudarant ir 
įveiksminant europinę saugumo sistemą 
prieš pavergtųjų mūsų valstybių išlaisvi
nimą, faktiškai įamžintų Sovietų viešpata
vimą Centro ir Rytų Europos pavergto
sioms valstybėms ir sudarytų palankias 
sąlygas tolimesnei komunistinei ekspansi
jai Europoje ir visur kitur;

(2) tvirtai reikalauti Britanijos JV ir 
Prancūzijos vyriausybes, kad neatsisakytų 
Albanijos, Bulgarijos, Čechoslovakijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumu
nijos ir Vengrijos laisvės bei nepriklauso
mybės atstatymo, sudarant sąlygų, įgali
nančių šiuose kraštuose pravesti tikrai 
laisvus ir nesuklastotus rinkimus,;

(3) kviesti Britanijos, JV ir Prancūzijos 
vyriausybes nepasirašyti su Sovietų S-gos 
vyriausybe jokios sutarties, kuri netiesio
giai arba įsakmiai patvirtintų Sovietų ne
teisėtus užgrobimus Centro bei Rytų Eu- 
ropoje Ar tuo budu pratęstų Europos da
bartinį suskaldymą;

(4) dar kartą patvirtinti pavergtųjų Eu
ropos valstybių pasiryžimą savo laisva va
lia įsijungti į europinio saugumo sistemą, 
kai tik jų laisvė ir valstybinė nepriklauso
mybė bus atstatyta ir patikrinta.

tik pusė pasaulio laisva, o antroji — pa
vergta. Rugpjūčio 4 d. prezidentas Eizen- 
howeris pareiškė, kad JAV negali sutikti 
su Rytų Europos pavergimo kaina už pa
kenčiamus santykius su Sovietais. Prezi
dentas toliau pareiškė tvirtą amerikieč 
įsitikinimą, kad, buvę praeityje neprik’r 
somos ir neteisėtai savo teises į savivaldą 
atimtos, tautos turi atgauti laisvę, sa > 
tautinės kultūros garbę ir savo nepriklau
somybės stiprybę.

— Tremtinių ši sovietinė propaganda 
nesuvedžios. Jie savo laisvės kovos neat
sižadės. Nors jie ir labai nori grįžti į sa
vus kraštus, bet negali grįžti tam, kad tap
tų bendrininkais savo, tautų pavergėjų. Jie 
grįš tik tada, kai bus atstatyta pavergtų
jų valstybių nepriklausomybė ir kai jų tau 
tų politinė laisvė bus patikrinta laisvus ir 
nesuklastotus rinkimus Įgalinančių sąlygų. 
Tremtiniai neturi jokių asmeninių užma
čių, bet yra pasiryžę prisidėti prie atsta
tymo tikrai demokratinių valstybių, laisvų 
nuo diktatūros ar svetimos priespaudos 
bet kurio pavidalo.

— Tikėkite, kad tremtiniai laiko ir lai
kys savo šventa pareiga kovoti dėl lais
vės. Jie niekada neišduos savo pavergtųjų 
tautų. Netikėkite sovietinei propagandai 
ar silpnabūdžių ar tremtinių tarpan infil
truotų sovietinių agentų pareiškimams. Ne 
praraskite išsilaisvinimo vilties!

VALDYBOS POSĖDIS
kalingumą, bet praktiškai beveik nieko ne 
darančios. Kitame posėdyje norima tuos 
klausimus konkrečiau apsvarstyti, ypač at 
sižvelgiant į nesamą paramą tokioms jau 
egzistuojančioms institucijoms kaip Vasa
rio 16 Gimnazizja.

KUR KELIAUJA LIETUVOS GAMINIAI?
Pavergtasis lietuvis gali dirbti iki jėgų 

išsekimo — vis tiek savo darbo vaisiu jis 
tematys tik nežymius likučius, nes daugu
ma Lietuvos gamybos išgabenama į nepa
sotinamą Sov. Sąjungą. Tatai žino ir pa
vergtasis lietuvis. Tik ne kiekvienas žino, 
į kurias Sovietų Sąjungos vietoves ir ku
rie Lietuvos gaminiai išgabenami. Į Mask
vą išvežami lietuvių pagaminti baldai, fa
nera ir batai. Kai dėl sunkių sąlygų pa
vergtam lietuviui tenka kiaurais batais 
vaikščioti, tai jo pagamintus batps dėvi 
Kremliuje sėdįs pavergėjas, taip pat le
ningradiečiai, Sverdlovsko ir kitų vietovių 
gyventojai. Ne vienam pavergtam mūsų 
tautiečiui tenka gyventi kiauru stogu pir
kioje, nes jis neturi kuo jį uždengti. Ta
čiau pavergtojo lietuvio pagamintais kil
nojamaisiais namais aprūpinama visa 
Taškento sritis. Soivetai viskuo giriasi, o 
tikrovėje pasirodo, jog ijems daug ko stin
ga. Pvz. pavergtieji lietuviai Kijevui ir ki
tiems miestams įrengė eilę dažyklų. Net 
toks paprastas kasdienio vartojimo reik
muo, kaip siūlai, iš Lietuvos išgabenami 
Sovietų Sąjungon ir pasiekia Ledjurio sri
tis. Pavergėjas įtikinėja, jog į Lietuvą at
siunčiama įvairioms įmonėms įrengimų. 
Taip, Maskva tatai daro. Ji pavergtoje Lie 
tuvoje įrengė įmonių, kad galėtų dar dau
giau plėšti kraštą, už atliktą darbą mokė
dama vergui tolygų atlyginimą.

Ne tik pramonės gaminiai iš Lietuvos 
gabenami Sovietų Sąjungon: tas pats da
roma ir su maisto produktais bei kitomis 
gėrybėmis.

Taipheas. Ryšium su kinų tautinės res
publikos 44 m. sukaktimi, čia įvyko kariuo 
menės paradas, kuriame dalyvavo 30.000 
karių, sunkieji šarvuočiai ir bombonešių 
eskadrilės. Paradą priėmė Čiang Kaišekas, 
apsuptas savo štabo.

NAUJO DARBO UŽUOMAZGA
Vienas didžiausių užsienyje gyvenančių 

lietuvių veiklos baras yra kultūrinis dar
bas. Nė kiek nemažiau, o gal ir žymiai dau 
giau reikšmingas, mūsų jaunosios kartos 
švietimo reikalas. Nerasime nė vienos or
ganizacijos, nė vieno laikraščio, kurie ne
sirūpintų augščiau pažymėtais klausimais. 
Kiekvienas žinome, kad nuo kultūrinio lo
byno, nuo sugebėjimo lietuviškoje dvasio
je išlaikyti mūsų jaunimą, priklausys i 
mūsų ateitis. Kiekviename krašte, kur tik 
yra lietuvių, pagal išgales šioje srityje dir
bama ir, reikia pasakyti, kad nemažai pa
daroma gražių darbų. Periodinė spauda, 
Lietuvių Enciklopedija, knygos, chorai, vai 
dinimų ir tautinių šokių sambūriai, meno 
ansambliai, tai tvirtovės, sudarančios visą 
mūsų kultūrinio darbo pynę. Tos, vadina
mos tvirtovės, metai iš metų išsektų, jei 
jas nepapildytų jaunimas. Todėl, savaime 
suprantama, kad į tą jaunimą ir reikia 
kreipti ypatingo dėmesio, reikia tėvams ir 
vadinamoms šeštadienio — vargo mokyk
loms talkininkauti. Tam tikslui yra spaus
dinami kuklūs vadovėliai, karts nuo karto 
pasirodo ir specialiai jaunimui skirta kny
ga ar knygutė, rengiamos vasaros stovyk
los, vienur kitur pastatomi jaunimui skir
ti veikalėliai, bendros kalėdinės eglutės. 
Tai, tikriausiai, ir viskas.

Visi, kurie turime radijo aparatus, daž
nai girdime specialias vaikams skirtas va
landėles. Tų valandėlių turi ir naujasis 
technikos stebuklas — televizija. Deja, 
mes, užsienyje gyveną lietuviai, lietuvybės 
išlaikymo rūpestyje čia nerasime talkos.

VISI Į DERLIAUS ŠVENTĘ!

COVENTRIO. LIETUVIAI RENGIA PIRMĄJĄ DERLIAUS ŠVENTĘ 
LIETUVIŲ SODYBOJE, HEADLEY PARK
SPALIO 22 D., ŠEŠTADIENI

ĮDOMI PROGRAMA. VEIKS BUFETAS. ŠOKIAI.
Ekskursijos atvyksta iš Londono, N ottinghamo, Coventry 
ir kitų miestų.

KVIEČIAMI LIETUVIAI SU SVEČIAIS
DALYVAUTI PIRMAJAME ŠIOS RŪŠIES POBŪVYJE.

I Augštaitis
ANKSTYVAS CHRISTMAS TURKEY

(APIE DZŪKO IR ŽEMAIČIO GINČĄ)

Linksma diena mums atėjo, 
didis ginčas prasidėjo: 
kaip tuos darbus čia nuveikti, 
kaip gerai prie jų prieiti, 
kalakutą kaip papjauti, 
kad sau gėdos neužtraukti.

Prieš to paukšičo sūdnią dieną, 
kad minkšta būtų paukštiena, 
girdi, konjaku nutrenkti reikia 
jautrius nervus kalakuto, 
kad pilve nevirst mamutu...

Šitaip mums nurašė Dzūkas, 
lengvu stilium, it tas pūkas. 
Susimąstė mūs Žemaitis, 
visų skriaudžiamas našlaitis. 
Mįslė tokia: kas čia būtų, 
jei konjako to nebūtų!..

Visad būdamas bekelnis, 
nors ir nešasi, kaip velnias, 
kilnaus gėrimo nematęs, 
kietą mėsą valgyt pratęs, 
pamokslingai mums nusakė, 
kad nebūtume patrakę...

LAIVŲ LAUŽYKLAI REIKALINGI PRITYRĘ 
DARBININKAI

Geras atlyginimas, pastovus darba s tinkamiems vyrams. Geros ir ne
brangios gyvenimo sąlygos. Teirautis — SHIPBREAKING INDUS
TRIES LTD, Faslane Port, Shandon, Dunbartonshire.

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA M **
Visus reikalingus oficialius dokumentus ( vizas, afidavitus, darbo - buto 
garantijas, etc. ) parūpina Pasaulio Liet. Bendruomenės Britų Kolum

bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, advokatas ir notaras

JONAS J. JUŠKA1TIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C., CANADA 

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

Gal priešingai. Gyvai taisyklingai perduoti 
gimtosios kalbos žodį mums lieka tik vie
na priemonė — plokštelė. Iki šiol į šią prie 
monę visiškai nebuvo kreipiamas dėmesys, 
nors lietuviškos plokštelės, nekalbant apie 
jų lietuviškumą ir meninę vertę, turėjo ir 
tebeturi didelį pasisekimą, (suprantama, 
suaugusiųjų tarpe). Privačios iniciatyvos 
dėka, dar šiais metais numatoma pradėti 
gaminti specialiai mūsų vaikams lietuviš
kos plokštelės, kuriose bus įkalbėtos trum 
pos pasakaitės, vaidinimėliai, eilėratšukai. 
Tose plokštelėse bus gyvai, vaizdižai, trum 
pai papasakota būdingesni Lietuvos isto
rijos įvykiai, jos geografija ir kit. Tech
niškieji šiam darbui įrengimai jau pada
ryti. Reikia talkos (ne piniginės!) tų, ku
rie galėtų tinkamai parengti toms plokšte
lėms tekstus. Pirmoje eilėje tos talkos pra
šomi mokytojai ir rašytojai. Parengtieji 
tekstai bus įkalbėti į juostas, patikrinti ir 
iškoreguoti, o iš jų gaminamos plokšte
lės.

Į juostas bus taip pat įrašomi būdinges
ni šio krašto lietuvių įvykiai ir jos pade
damos archyvan, kaip autentiškas doku
mentas ateičiai. Reikšmingesnių parengi
mų, minėjimų, sukakčių organizatoriai, 
norį tokias juostas turėti, taip pat prašo
mi ateityje apie tai nagalvoti. Patarnauja 
ma ir privatiems asmenims, norintiems tu
rėti atminčiai vaikų įkalbėjimus, įdaina- 
vimus, šeimyninių švenčių sukaktis ir kt.

Su pageidavimais ir siūlymais prašoma 
rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave., London 
W.4. JįTelf. CHI 2107).

Man, augštaičiui, to konjako, 
gaila gerklei šito smako. 
Pats geriau aš jį išmaučiau, 
jei paukštelį tą pagauičau: 
konjakėly jis plaukys — 
sotus vilkas — ir avis...

Nes augštaičiai — ne manjakai, 
ne problema mums konjakai: 
galim gert ir sdmagoną, 
neįžeidžiant savo stono. 
Kalakutui jis netiktų, 
nes nuo šito paukštis stiptų...

PASITEISINIMAS...
Korėjoj teisėju^- teko spręsti nemaloni 

byla. Kaltinamas buvo Pak in Soo, 20 me
tų vyrukas, viliojęs ir žadėjęs vesti 20 mer
gaičių. Salėje visos merginos į jį rodė pirš 
tais ir kiekviena reikalavo, kad priteistų 
jai- . . ..Kaltinamasis, vadovaudamasis rytie
čiams įprasta orientacija, pasiteisino sa
kydamas:

— Pone teisėjau, juk negalima versti 
žmogaus, norinčio išgerti tik vieną stiklą 
vyno, imti visą statinę.

Taip jam teisėjas ir priteisė. Įsakė imti 
ne visą statinę merginų, o tik vieną.

ELTOS KRONIKA

Tautos Fondo Valdyba visoms TF atsto
vybėms, įgaliotiniams ir PLB kraštų val
dyboms išsiuntinėjo Tautos Fondo pajamų 
apyskaitą, kuri buvo Vilkui pateikta ir jo 
patvirtinta paskiausiame posėdyje. Apys
kaitoje yra sužymėtos pinigų sumos, gau
tos iš atskirų kraštų per TF atstovybes, 
įgaliotinius ir tiesiogei iš tų kraštų prisius 
tos TF Valdybai. Drauge išsiuntinėtame 
bendraraštyje pažymima, kad šiuo metu 
susidariusi tarptautinė situacija, atrodo, 
pareikalaus ateityje iš mūsų veiksnių dar 
daugiau dėmesio įvairioms sritims. Bend
raraštyje nurodyta, kad apie 74 proc. visų 
1954 m. gautųjų pajamų sutelkė didžiosios 
lietuvių kolonijos Šiaurės Amerikoje, bū
tent — JAV ir Kanadą. Yra asmenų, ku
rie be jokių paraginimų patys yra įsipa
reigoję nuolatinėmis aukomis remti Tau
tos Fondą, kaip pvz. L. Vaštokas iš Toron
to, St. Tamulaitis iš Čikagos ir kt.

TF Valdyba pareiškė ne tik jiems padė
ką, bet pirmoj eilėj Altui, taip pat D. Bri
tanijos, Kanados, Australijos TF atstovy
bėms, N. Zelandijos įgaliotiniui ir kt. už jų 
nenuilstamą, jokios asmeninės naudos ne
teikiantį darbą, mobilizuojant laisvinimo 
veiklai reikalingas lėšas. Drauge pareikš
tas įsitikinimas, kad ir ateityje, nepaisant 
įvairių kliūčių bei sunkumų, mes visi 
įstengsime kartu dirbti ir pagal galimu
mus prisidėti prie savojo krašto greitesnio 
išlaisvinimo.

KULTŪROS PASTABOS
lowos universitete bei kaikuriose kitose j 

augštojo mokslo institucijose Amerikoje 
galima sįigyti magistro ar daktaro laipsnį 
parašant atitinkamos apimties vaidinimą, 
romaną, parengiant poezijos rinkini, dai
lės meno išdirbinių. Įdomus tas reiškinys 
tuo, kad dabar mokslinį laipsnį įsigyti ga
lima už grynai kūrybinį darbą, kuris ne
saistomas mokslinių principų, kurių rei
kia laikytis šiaip rengiant diplominius 
darbus. Tokiu žygiu minėti Amerikos uni
versitetai siekia parengti geresnę dirvą 
šiuo metu Amerikoje merdinčiam dvasinio 
aspekto kūrybiniam elementui ir atkreip
ti potencialų talentų dėmėsi. į kūrybinio 
darbo prasmingumą.

* * *
Romą aplankęs vienas ..Register“ redak 

torių R. Kekeisen džiaugiasi turėjęs pro
gos pažinti naujausius kasinėjimus šv. Pet 
ro bazilikoje. Tie archeologiniai tyrinėji
mai, su giliu tikrumu patvirtina, kad šv. 
Petras, Apaštalų kunigaikštis, ilsisi po 
Michelangelo meno šedevrais Romoje. Tie 
kasinėjimai sutvirtino tradicijos keliu 
mus pasiekusias žinias. Iš pradžių Šv. Pet 
ro palaikai buvo palaidoti šv. Sebastiono 
katakombose, gi kai Konstantinas suteikė 
krikščionims laisvę, jie buvo perkelti į 
vietą, ant kurios pastatyta dabartinė ba
zilika. Rasta metalo plokštelė su atvirkš
čių šv. Petro kryžiumi, rastas atitinkamas 
parašas ir taipgi skeletas, kurie draugėn 
sudėjus liudija, kad šv. Petras mirė Ro
moje.

* * *
Tarp įvairių kalbų grupių yra didelė se

mitų kalbų grupė. Šioje grupėje yra ara- 
mėjų kalbos, kurios taip pat pavadintos 
nuo seno Sirijos vardo — Aram.

Viena šių aramėjų kalbų kalbėjo Jėzus, 
nes tuo laiku Palestinoje buvo vartojama 
ši kalba. Pati aramėjų kalba nėra graži 
bei skambi. Taip pat tai nėra tobula kai- ? 
ba.

Tai buvo kukli kalba, kaip ir visas Jė
zaus gyvenimas. Tačiau šia paprasta kal
ba Jėzus išreiškė kilniausius, gražiausius 
dalykus, kurie kada buvo itšarti žemėje. 
Nepaisant to, į kokią kalbą jie būtų iš
versti, jie yra tolygiai gražūs.

• • •
Saulės sistemą sudaro: pati saulė, 9 di

delės planetos, keliaujančios aplink ją; 31 
tų planetų palydovai — mėnuliai; apie 
40.000 mažų planetėlių — planetoidų, ku
rių keliai telpa tarp Marso ir Jupiterio or
bitų; apie 50 periodinių uodeguotų kome
tų, ir nesuskaitoma daugybė meteorų. Tai 
ir viskas. Aišku, svarbiausias sistemos na
rys ir centras yra saulė. Vien tik rusas fi
losofas Kuzma Prutkov ginciio, kadjrie- 
nulis esąs svarbiausias: girdi, saulė švie
čia dieną, kada ir taip šviesu, o mėnulis 
šviečia kaip tik tada, kada labiausiai rU. 
kia — naktį..; *

Jau prieš 4,000 metų kinai gydė žmo
gaus gūžį juržolėmis, kuriose yra didelis 
jodo kiekis, bet pirmasis asmuo, pavarto- 1 
jęs jodą kaip vaistus, buvo italas Rug- 
gierro Frugardi, kuris 1170 m. prirašyda
vo gūžiui gydyti kempių ir jūržolių pele
nus. * * *

Charles Burton 1848 m. išrado vaikų 
vežimėlius ir bandė juos vartoti New Yor 
ko mieste, bet dėl piliečių protestų^ būk 
jie gresia pėsčiųjų asmenų saugumui, 
Burton persikėlė Anglijon, kur jo vežimė
liai labai išpopuliarėjo. Karalienė Viktori
ja buvo viena pirmųjų jo klientų.

KNYGOS
Kun. Pikturna „Amžinoji Auka“ — 14/8.
N. Mazalaitė „Negestis“ — 14/8,
R. Spalis „Ant Ribos“ — 30 ši.
Vaičeliunas „Tėvynės Sargyboje“ •— 22 ši.
K. Barėnas „Giedra Visad Grįžta“ — 15 ši. 
Naujai pasirodė kun. Kuzmickio FATIMA 
IR MES.

Dainora Daunoraitė, 49, Thornton Av.
London, W.4, /

Esu virš 30 metų. Noriu susirašinėti su 
lietuvaitėmis rimtu reikaJu. Mano adresas: 
Atžala P. Bruchmuehlbach/Pfalz, Post- | 
fach 4203. Germany.

VIEŠA PADĖKA
-•wal

Po sunkios skilvio operacijos, man gu- ■ 
lint Clayton ligoninėje, Wakefielde, tėviš- J 
kai manim rūpinusiems: p. Bugeniui ir 
poniai, mano prieteliams p. Barysui, Mar
cinkevičiui. Žukauskui ir Vasiliauskui, o 
taip pat p. Bražinskui, kuris gyvendamas I 
net 30 mylių atstume taip pat mane lan- I 
k.vdavo, reiškiu nuoširdžią lietuvišką pa- | 
dėką.

Juozas Juškys Wakefield, a
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