
AR NE PERDAUG MINĖJIMU? DERYBOS SU LENKAIS ? 7 DIENOS
Neskaitant vietinio ar asmeniško pobū

džio švenčių ar jubiliejų, mes lietuviai 
kiekvienais metais turime ne mažiau ketu
ris viešus tautinius minėjimus. Skaičiuo
jant pagal chronologinę tvarką jie būtų —
1. Nepriklausomybės šventė (vasario 16),
2. Trėmimų minėjimas (birželio 13-15 dd),
3. Tautos šventė (rugsėjo 8 d.) ir 4. Ka
riuomenės šventė (lapkričio 23 d.). Trum
pai apie kiekvieną šių minėjimų .iš eilės.

Netpriklausomybės paskelbimas yra pa
grindinė mūsų tautinė ii- valstybinė. šven
tė. Ji turi mums tokią pat reikšmę, kaip 
amerikiečiams Independence Day ar pran
cūzams Bastilijos išgriovimas. Tą dieną 
buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos vals 
tybė, kurios foromali egzistencija, nežiū
rint okupacijos, iki šio meto nėra galuti
nai sunaikinta. Todėl, atrodo, yra visiš
kai tikslu ir būtina, kad tą dieną lietu
viai, nežiūrint kur jie bebūtų, kuo iškil
mingiausiai kasmet paminėtų.

Birželio 13-15 yra tautinės tragedijos 
dienos. Tragedijos, kuri tebesikartoja iki 
šiam laikui. Toji tragedija apėmė visus 
gyventojus, visą tautą todėl ir nusipelno 
visos tautos minėjimo. Tačiau pažymėti
na, kad ji tiesioginiai nepalietė valstybės, 
nes Lietuvos valstybės tragedijos aktas 
buvo įvykdytas kiek anksčiau, neteisėtai 
inkorporuojant ją į Sovietų1 Sąjungą. Šių 
tragiškųjų dienų minėjimas turi dvigubą 
reikšmę: prisiminti ištremtus bei tremią-

teratūrinės pajėgos. Visa, kas perdaug mė 
gėjiška ir ant greitųjų paruošta turėtų 
būti palikta daugiau šeimyninio pobūdžio 
subuvimams (pav., Kalėdos, Velykos) kai 
žmonės, šventiškos nuotaikos pagauti, vis
ką nuoširdžiau priima ir mieliau apsilan
ko. Ir jeigu tik minėjimui yra tinkamai 
pasiruotša, turėtume nevengti į ji pasi
kviesti ir kitų tautų atstovus.

Kaip jau anksčiau minėta, Tautos ir 
Kariuomenės ševntės galėtų būti įjungtos 
į Vasario 16 d. minėjimą. Šis įjungimas 
labiau išryškintų pačios Nepriklausomy
bės šventės prasmę, greičiausiai padidintų 
dalyvių skaičių ir sumažintų skyrių val
dybų rūpestį vieną minėjimą užbaigus, 
pradėti jieškoti prelegentų ir programos 
dalyvių kitam minėjimui.

Birželio trėmimų minėjimai, kurie turi 
visai skirtingą pobūdį ir užduotį, turėtų 
būti tęsiami. Tik jie galėtų būti labiau 
sujungti su dabartinės Lietuvos gyvenimo 
ir naujai susidariusių sąlygų nagrinėjimu. 
Šiais dviem momentais — viena švente i) 
vienu minėjimu mes galėtume tremtyje ir 
pasitenkinti. Žinoma, kas nori ir pajėgia 

‘daugiau, nebūtų reikalo atkalbinėti. Ta
čiau tai neturėtų būti skaitoma lyg ir tau
tinė pareiga. Tuo tarpu Nepriklausomybės 
šventė jau yra mūsų įsipareigojimas tė
vynei, o trėmimų minėjimas — meilė ir 
solidarumas kenčiantiems broliams.

- J. Lūža

LIETUVIAI SUDARĖ SPECIALIĄ KOMISIJĄ 
LENKŲ — LIETUVIŲ PASITARIMAMS“

Tokia antrašte šios savaitės londoniš- 
kis lenkų dienraštis „Dziennik Polski“ pir 
madienio, sausio 9 d. numeryje, atspaus
dino straipsnį, kuriame rašoma:

„Lietuvių inciatyva netrukus prasidės 
pasitarimai tarp Lenkijos 'ir Lietuvos vy
riausybių atstovų tremtyje, tikslu nusta
tyti glaudaus bendradarbiavimo principus 
po šių tautų išsilaisvinimo“.

„Lietuviai jau sudarė 3 asmenų komisi
ją, užmegsti artimesniems ryšiams su 
lenkų emigracija. Lenkų trijų atstovų pa
skyrimas numatomas artimiausioj ateityj. 
Lenkų-lietuvių komisijos darbai vyks JA 
Valstybėse.“

„Kai bus pasiekta susitarimo, numato
ma paskirti abiejų politinių vadovybių at
stovai, susitarimo aktui pasirašyti.“

„Pasitarimams iniciatyvos ėmėsi, lietu
vių vadovybė, kurioje neseniai įvyko pa
grindiniai pasikeitimai. Pasikeitė VLIKo 
ir Vykd. Komiteto nariai. Tuo pačiu nu
tarta prezidiumo būstinę iš Vokieti j o per- 
keldinti į JA' Valstybes. Vokietijoje pasi
liks tik 3 asmenų Vykd. Komitetas.

„Šiuo metu prezidiumą sudaro trys poli 
tikai, reprezentuoją svarbiausias partijas.

Prezidiuman įeina: J. Matulionis, Kana
dos lietuvių bendruomenės pirmininkas ir 
krikščionių demokratų partijos narys, J. 
Kaminskas — socialistas ir H. Blazas — 
valst. liaudininkas. Vykd. Komitetui pir
mininkaus moteris — Elena Devenis. Už
sienio reikalų vedėjas liko Karvelis“.

„Paskutiniuoju laiku. Karvelis, viešėda
mas Londone, turėjo pasikalbėjimą su 
Vykd. Komiteto užsienio reikalų vedėju 
min. Starzewskiu, perduodamas jam lietu
vių propozicijas“.

„Numatomiems pasikalbėjimams su len 
kais Komisiją sudaro: prezidiumo narys 
Kaminskas, kuris' yra vienintelis belikęs 
gyvas signataras Lietuvos Nepriklausomy
bės akto, (!) buvęs Lietuvos pasiuntinys 
Londone ir Berlyne, Sidzikauskas, buv. 
Varšuvos pasiuntinybės patarėjas ir buv. 
konsulas Vilniuje, Trimakas.“

„Lietuvių iniciatyva nuoširdžiausiai pri 
imta lenkų politiniuose sluogsniuose, kur 
turima vilčių, jog šis naujas bandymas 
glaudžiam bendradarbiavimui tarp šių 
abiejų tautų atneš geresnes pasekmes, ne
gu bandymai, daryti karo metu ir tuoj pat 
karui pasibaigus“.

mus savuosius ir parodyti pasauliui sovie-

Naujųjų metų išvakarėse Romos radio 
stotis transliavo lietuvių kalba Italijos 
Respublikos Prezidento G. Gronchi atsi
šaukimą į italus ir Lietuvos Diplomatijos 
Šefo S. Lozoraičio žodį lietuviams. Šia 
proga buvo sugroti Italijos ir Lietuvos 
himnai.

*Monrovia. Sovietai pakvietė Liberijos 
atstovų delegaciją apsilankyti Maskvoje.

Bonna. 28 įvairių laipsnių Amerikos ka
riai atvyko į Vak. Vokietiją. Jie bus nau
jojo Wermachto instruktoriai. Į apmoky
mo kursą įeis ir priešatominė bei prieš
dujinė apsauga. *

New Yorkas. Filmų aktorė, buv. mūri
ninko, dabar milionieriaus duktė Grace 
Kelly susižiedavo su mažytės Monaco vals 
tybės galva princu Raineriu. Jungtuvės 
numatomos vėlyvą pavasarį. Tai jau nebe 
pirmoji to karališkojo viengungio meilė, 
bet nulėmė milionai, o milionams patiko 
titulas. *

Kairas. Neramumai Jordane nesiliauja. 
Saudi Arabijos papirkinėjami kurstytojai 
jau net grasina nužudysią savo jauną ka
ralių Husseiną ir Arabų Legiono vadą 
britą Glubb Pashą. »

Vašingtonas. Visi tie, kurie galvoja, kad 
Amerikos visuomenę sudaro milionieriai, 
filmų žvaigždės ir gangsteriai, skaudžiai 
apsirinka. Apie tris ketvirtadalius Ameri-

tinto teroro žiaurumą. Todėl tie mini
mai turėtų būti kasmet kartojami iki tol, 
kol suskilęs pasaulis veda atkaklų šaltąjį 
karą ir kol mūsų tėvynų nėra išlaisvinta.

Tautos šventė (rugsėjo 8 d.), pasak kai skelfiė apie pakart Airiai padarytą britų 
kurių mūsų visuomenininkų, atsiradusi iš vyriausybei siūlymą-reikalavimą išgauti 
reikalo surasti patogesnę dieną Nepriklau- užšaldytus ši'anie krašte Lietuvos, Latvi- 
somybės šventės eisenoms bei iškilmėms, jos ir Estijos kapitalus — auksą, šis auk- 
nes paprastai dėl didelių šalčių vasario sas Pabaltijo valstybių buvo įneštas Ang- 
mėnesj tai buvo sunkiai įmanoma. Tai lijos Bankan 1940 metais, prieš pat Sovie- 
buvo lyg ir savotiškas tautos džiaugsmo tų Sąjungos neteisėtą šių trijų valstybių 
išreiškimas dėl Lietuvos valstybės atsik" okupaciją, 
rimo Neturint tikrai realaus pagrindo, iš 
karto nepasisekė nustatyti ir šiai šventei 
pastovios datos. Iš pradžių buvo pasirink- i 
ta gegužio 15 diena, vėliau nukelta į žo- j 
linę ir pagaliau apsistota prie rugsėjo aš
tuntosios — neįvykdyto Vytauto vainika
vimo datos. Nors tai ir buvo skaitoma ofi
ciali valstybinė šventė, tačiau plačioje vi
suomenėje ypač ūkininkijoje, ji praeidavo 
kažkaip nepastebėta. Visai kas kita būda
vo vasario 16 dienos minėjimas, į kurį no
riai jungdavos! visi tautos sluogsniai. Tie
sa, paskutiniais metais Tautos šventė bu
vo vis labiau bepradedanti įgauti taut' 
kai politinį charakterį, tačiau nelauktai 
užgriuvę įvykiai nebedavė tam charakte
riui išsiplėtoti. i______ ___„ „v, , a

Šiuo metu, esant tremtyje, rugsėjo 8 die zilija, Danija, Didžioji Britanija. ^EgipTas” 
nos minėjimas vargiai beturėtų rimtesnį Graikija, Irakas, Italija, Izraelis. Jungti- 
pagrindą. Visa tai, ką paskaitininkai daž- nės Amerikos Valstybės, Jugoslavija, Ka
nai su dideliu vargų suranda tos šventės nada, Kolumbij, Lichtenšteinas, Liuksem- 
proga pasakyti, be jokios abejonės galėtų burgąs, Monako, Norvegija, Olandija, 
būti pasakyta Vasario 16 dienos minėji- Prancūzija, švediia, Šveicarija, Turkija, 
me. Tokiu būdu būtų išvengta pasikarto- vakarų Vokietija. Iki 1955 m. snalio 25 d. 
jimų ir sumažėtų dažnų minėjimų rengi- konvenciją jau buvo ratifikavusios: Aus- 
—- . . tralija, Austrija, Belgija, Danija. Didžioji

Kariuomenės šventės minėjimas įeitų j Britanija, Ekvadoras, Italija, Izraelis,

Nori pagrobti Pabaltijo auksą
kos gyventojų virš 65 m. amžiaus neturi

Šio mėnesio 10 d. Maskvos radijas pa- Sovietų Rusija nustojusi mokėti ang
lams konpensaclją 1940 metais, okupavusi 
Paballtijo valstybes, kurių auksas būvy už
šaldytas Anglijos Banke. Maskvos radijas 
skelbia, kad šis siūlymas buvo britų užsie
nio reikalų ministerijai padarytas jau per 
eitų metų rugsėjo mėnesį, tačiau Maskva 
negavusi jokio atsakymo.

Trečiadienio ryte šią žinią paskelbė Lon 
dono BBC ir visi didieji to ryto britų dien 
raščiai.

Reikia tikėtis, kad D. Britanija vyriau
sybė, nepripažinusi Sovietų Rusijos Pabal
tijo valstybių okupacijos, atmes šį barba
rišką Maskvos reikalavimą.

arba pastogės arba uždarbio daugiau kaip 
1000 dolerių per metus, kas sudaro vos 3- 
jų svarų savaitinį uždarbį, palyginus su 
D. Britanija.

Bonna. Saaro 
vadas Conradas 
riausybė neprisieks tol, kol bus įvykdyta 
gyventojų valia — kol Saaras bus galuti
nai prijungtas prie Vokietijos.

vokiečių socialdemokratų 
pareiškė, kad Saarb vy-

Maskva siūlanti anglams šitokį „biznį“ 
padaryti, tvirtindama, jog iš Pabaltijo 

šio krašto banke su
skylą, kurią sovietai 
Goldfields koncernui 
Korporacijai, konfis-

tvirtindama, 
valstybių užšaldytų 
mų, ji apmokėsianti 
skolingi anglų Lena 
ir Tetikhe Kasyklų 
kuotoms 1932 ir 1934 metais.

TREMTINIU DĖMESIUI
Specialus PJT pranešimas 

Rytų Europos tremtiniams 
apie įsigaliojimą 1954 m. pasirašytos Že
nevos Tarptautinės Konvencijos. Ją tada 
pasirašė: Australija, Austrija, Belgija, Era

Centro ir 
informuoja

mo rūpesčiai. tralija, Austrija, Belgija, Danija. Didžioji
Kariuomenės šventės minėjimas įeitų į Britanija, Ekvadoras, Italija, 

tų pačią kategoriją, kaip ir rugsėjo aštun- Liuksemburgas, Monako, Norvegija, Pran 
tos šventė. Šiaip ar taip tai yra tik paski- - ■• ~ - ■ ■■ — ........
ro, nors ir labai svarbaus valstybės akto 
minėjimas. r~' 
buvo neeilinis įvykis ir jis turėjo lemia
mos reikšmės į pačios valstybės atsiradi- ucscllų A(IU UC1 ovvlcbų ________
mą, tačiau yisdėlto vargu būtų tikslu šio spaudimo gaii būti pavartota prievarta 
įvykio minėjimą bent tremtyje padaryti tremtiniams grąžinti, PJT pranešimas ci

tuoja konvencijos 33 str., kuris tatai įsak
miai draudžia. Konvencijos 33 str. sako: 
nė viena susitariančiųjų valstybių jokiu

cūzija, Švedija, Šveicarija, V. Vokietija.
Pranešimas trumpai išdėsto konvencijos 

Tiesa, kariuomenės įkūrimas nustatytas politinių pabėgėlių pagrindines 
teises. Atsižvelgiant į Europoje esančių pa 
bėgėlių nerimą, kad dėl sovietų nuolatinio 

i prievarta

visos tautos metine tradicija. Ar nepakak
tų mūsų kariuomenės ir savanorių nuopel
nus prisiminti Vasario 16 d. minėjimu p '• 
gomis, o paties įsteigimo faktą minėti tik pavidalu netrems ir negrąžins per sieną 
25 ar 50 metų jubiliejų progomis. Juk per pabėgėlio į tokias teritorijas, kuriose dėl 
dažnas vieno kurio dalyko minėjimas ir j0 rasės, religijos, tautybės, socialinės pri- 
kartojimas ne tik jo daugiau neišryškina, klausomybės ar politinių įsitikinimų būtų 

u bet kartais pradeda nublukinti. Ar ne pa- grąsoma jo gyvybei ar laisvei.
naišai atsitinka su žmonėmis, kurie per 
dažnai pradeda minėti savo visuomeninio 
ar profesinio 
čius ir t.t.

Sumuojant 
kyta, siūlosi 
sų dėmesys turėtų būti sutelktas į Vasario cya (32 sįr. )numato pabėgėliui išgyven- 
16 dienos minėjimą. Tai yra mūsų pagrin- dinti būtiną įstatyminę procedūrą. Save 
dinė tautos ir valstybės šventė. Į jos r- ruožtu konvencijos dalyvės valstybės yra 
nėjimą lengvai įsilieja visi kiti Neprikišu- įsipareigojusios duoti atitinkamo laiko po 
somos Lietuvos gyvenimo faktai ir įvy- bėgėliui pasirūpinti kito krašto sutikimą 
kiai. Tą dieną turėtume pamiršti visus ki- apsigyventi.
tus savo darbus bei rūpesčius ir mintimis Konvencija garantuoja, kad dėl grėsmės 
persikelti į tėvynę. Šitam minėjimui tu- Eavo gyvybei ar laisvei nelegaliai perėjęs 
retų būti pasitelkti geriausi mūsų visuo- signą įr atsidūręs kitame krašte asmuo, 
menininkai ir kalbėtojai, kurie sugebėtų paįs prisistatęs šio krašto atitinkamoms 
ne tik Nepriklausomos Lietuvos istoriją įstaigoms negali būti dėl nelegalaus sie- 
papasakoti, bet taip pat objektyviai per- nos perėjimo baudžiamas. Jo judėjimo 
žvelgtų mūsų metų bėgyje padarytą lais- iaįsvė tegali būti suvaržyta iki jo padėtis 
vinimo darbą ir mestų vieną kitą mint: naujajame krašte bus sutvarkyta arba iki 
ateičiai. Iš'praktikos žinome, kad tų kai- jjs gaųs kito krašto leidimą apsigyventi, 
bėtojų-paskaitininkų turime ne kažin kiek Konvencija( 1 str. 2 p.) aptaria, kas la:- 
ir jie kasmet kartojasi. Todėl ir dėl tos kytinas pabėgėliu, būtent: 1. kas „dėl b> 
priežasties turėtume nepersikrauti antra- Vusių prieš 1951,1.1. įvykių ir dėl pagrįs- 
eiliais minėjimais, leisdami jiems gerai su įos persekiojimo baimės dėl savo rasės, re 
sikoncentruoti ir pasiruošti. Nepriklauso- iįgįjos, tautybės, socialinės priklausomy- 
mybės švenčių minėjime turėtų pasirodyti bės ar dėl savo politinių pažiūrų yra pali- 
geriaustos mūsų meninės, kultūrinės ir Ii- kęs savo pilietybės kraštą ir negali ar dėl

Išgyvendinimas pabėgėlio gali būti svar 
stomas tik tokiais atvejais; kai gyvena
mam krašte padarytas ypatingai sunkus 
nusikaltimas ar kai' yra rimto pagrindo 

kas čia trumpai buvo paša- pabėgėlio buvimą laikyti pavojingą krašto 
išvada, kad pagrindinis mū- saugumui. Kiekvienu betgi atveju konven-

darbo penkmečius, dešimtme

P JT DĖL PREZ. EISENHOWERIO SVEIKINIMŲ 
IR CHRUŠČIOVO „ATSVEIKINIMO“

ir jų neapykantos pavergėjui nuolatinis 
kurstytojas yra ne kas kitas kaip sovieti
nis pavergimas; 2) kad Vakarų Galybės 
turi ne tik teisę, bet ir pareigą rūpintis 
laisvės ir nepriklausomybės atstatymu to
se valstybėse, kurioms tatai per II Pasau
lio karą buvo išplėšta; tatai eina iš At
lanto Chartos ir kitų įsipareigojimų, kr

Ryšium su prezidento Eisenhowerio ir 
Valstybės Sekretoriaus J.F. Dulles gruo
džio 23 d. kalėdiniais pareiškimais, kad 
Amerikos tauta supranta pavergtųjų tau
tų skaudų bandymą ir savo dvasia yra su 
pavergtaisiais, būdama tikra, kad laisvė 
ir, teisingumas pagaliau laimės, ir paverg
tieji kraštai vėl sugrįš į laisvųjų valsty
bių šeimą, Chruščiovas augščiausiame so-, riuos, be to, ir Sovietų Sąjunga yra prisi- 
viete gruodžio 29 d. užsipuolė JV, prikiš
damas joms „Ženevos dvasios“ nepaisy
mą, Centro bei Rytų Europos tautų aistri- 
nimą ir kišimąsi į jų vidaus reikalus bei 
siekimą atstatyti kapitalizmą.

Jau pats Chruščiovo reagavimo faktas 
ir būdas yra pažymėtini. Po Ženevos kon
ferencijų sovietinė propaganda įtaigojo pa 
vergtuosius, kad jų reikalas glutinai baig
tas, kad juos Vakarai yra galutinai „nu
rašę“. Ir, va, staiga paties Chruščiovo kai 
tinimai Amerikai, kam ji pavergtąsias tau 
tas aistrinanti, kam ji kišantis į jų vidaus 
reikalus etc. Tai ženklas, kad JV valstybės 
vyrų kalėdiniai pareiškimai buvo taiklūs 
ir laiku.

Ryšium su Chruščiovo „atsveikinimais“ 
į JV prezidento ir Valstybės Sekretoriaus 
kalėdinius sevikinimus, PJT spaudos biu
ras pateikė spaudai paaiškinimą. Jame at
kreipia laisvojo pasaulio dėmesį į tai: 1) 
kad tikrasis pavergtųjų tautų aistrintojas

ėmusi; 3) kad teisėtos pastangos sovieti
nės agresijos ir sovietinio kišimosi į pa
vergtųjų valstybių vidaus reikalus, o tik į 
sovietų agresijos reikalą ir todėl tatai 
Chruščiovui taip nepatinka; 4) kad Chruš 
čiovo paistymas apie Eisenhowerio ir Dul 
les siekimų atstatyti Rytų ir Centro Euro
poje kapitalizmą yra iš piršto laužtas, nes 
faktiškai Vakarai niekad neskelbė ir ne
įtaigojo išlaisvintoje Rytų ir Centro Eu
ropoje atstatyti vienokią ar kitokią socia
linę santvarką; Vakarai, taip pat ir sovie
tų pavergtųjų tautų laisvajame pasaulyje 
esantieji teisėti atstovai, pasisako tik uf 
nenusavinamų asmens teisių užtikrinimą 
ir už galimybę laisvai pasirinkti valdžios 
formą ir socialinę sistemą; šių dalykų 
kaip tiktai Sovietų Sąjunga ir bijo; paga
liau 5) kad Chruščiovo piktas reagavimas 
į JV Prezidento ir Valstybės Sekretoriaus 
kalėdinius pareiškimus tik dar kartą pa
liudijo, kad sovietų pavergtųjų valstybių 
laisvės ir nepriklausomybės problema yra 
gyva tarptautinė problem^, kuri bus baig
ta tik patenkinus pavergtųjų tautų teisė
tus troškimus.

Kadangi į Chruščiovo paistymus reaga-
į minėtos baimės nenori savo pilietybės 
1 krašto globa naudotis; arba 2. kas yra be

pilietybės ir dėl augščiau minėtų įvykių vo įr Baltieji Rūmai, tai ryšium su tuo 
! yra palikęs savo ankstesnio 

kraštą ir negali ar dėl baimės 
grįžti.“

Konvencija pabėgėliais laiko
’ riuos tokiais laiko IRO konstitucija. Dar 
’ daugiau. Konvencija pabėgėliais laiko ir 
’ tuos, kuriems IRO konstitucija buvo pa

bėgėlio globą atsakiusi, jei tik jie atitinka
’ konvencijos nuostatus.

PJT pranešimas sykiu perspėja tremti
nius, kad konvencijos globa tremtiniui ga
li nutrūkti, būtent tada, kai tremtinys sa
vo noru prisiima savo pilietybės krašto glo 
bą, kai tremtinys atgauna savo pilietybę, 
kai jis savo noru grįžta į kraštą, iš kurio 
buvo išbėgęs arba kai išnyksta pačios są
lygos, dėl kurių jis buvo pripažintas trem
tiniu.

PJT pranešimu konvencija įgalina trem 
tinius teisėtai pasipriešinti betkurioms tie 
stoginėms ir netiesioginėms pastangoms, 
pvz., dalyvavimui „šviečiamuosiuose susi
rinkimuose“, pakeisti jų nusistatymui. 
PJT taip pat pabrėžia, kad tol, kol Centro 
ir Rytų Europos sovietų pavergtuose kraš 
tuose nebus atstatyta valstybinė nepri
klausomybė ir asmens teisės, negali bv‘ 
nė kalbos apie susidarymą tremtiniams 
grįžti sąlygų.

gyvenimo 
nenori ten

visus, ku-

Vašingtonas. Norėdamas išvengti žemės 
ūkio krizės, prez. Eisenhoweris pasiūlė 
Kongresui planą, kad žemės ūkio gaminiai 
būtų pardavinėjami ir komunistų valdo
miems kraštams.

Rio de Žaneiras. Brazilijos policija pa
darė kratą komunistų vyr. būstinėje, Re
cife. Suimta tam tikras skaičius asmenų 
ir trys vadai. Kratos metu policija rado 
tam tikrą kiekį sprogstamosios medžiagos, 
pasams spausdinti mašiną, rankinių gink
lų, granatų, amunicijos ir ašarinių bombų. 
Rasta ir sovietų vėliava.

Maskva. Keli rusų šventikai per Mask
vos radiją kritikavo Canterbury anchivys- 
kupą Dr. Fisherį dėl jo palankių pasisa
kymų už vandenilio bombą.

Paryžius. Komunistai deda visas pastan
gas ir griebiasi visų galimų spaudimo prie 
monių, neišskiriant nė politinių streikų, 
kad tik priverstų socialistus ir radikalus 
respublikinį frontą paversti liaudies fron
tu. Pasisekimo atveju, jie tikisi turėti di
desnę įtaką vyriausybėje. Agitacija jau 
vyksta tarp žemės ūkio darbininkų ir vals 
tybės tarnautojų.

Vaišngtonas. Dar šių metų pradžioje 
Amerika rengiasi išsprogdinti dvi negirdė
to smarkumo vandenilio bombas. Jos bus 
gal tris kart baisesnės už visas lig šiol iš
sprogdintas.

Milanas. Nežinomi asmenys buvo pasi
kėsinę ant Milano vyskupo sufragano, ka
talikų akcijos vado, msgr. Carlo Martani 
gyvybės. Jie padėjo stiprią bombą ant jo 
kabineto palangės, tačiau bombos sprogi
mo metu vyskupo kabinete nebuvo —? jis 
sėdėjo savo sergančios motinos miegama
jame.

Baltųjų Rūmų reagavimu PJT Bendrui” 
Reikalų Komitetas pasiuntė Prezidentui 
Eisenhoweriui šiokio turinio padėkos tele
gramą:

„PJT džiaugiasi Jūsų pareiškimu, kad 
pavergtųjų tautų išlaisvinimas yra ir pa
siliks, kol bus pasiektas, JV užsienio poli
tikos didysis uždavinys. Šio gyvybinio da
lyko išryškinimas yra dvigubai sveikinti
nas. Jis nieku pavers sovietų uolias pas
tangas įtikinti pavergtąsias tautas, kad 
jos yra Vakarų paliktos savo žiauriam 
likimui. Jis padės pavertgosioms tautoms 
geriau suprasti ir 4 sovietinių marionečių 
iį JT neseniai įvykusį įsileidimą. Jūsų pa
kartotas ’užtikrinimas, kad JV pasiryžu- 
sios ne tik nedovanoti skriaudos, kurios 
aukomis yra mūsų valstybės, bet visomis 
įmanomomis priemonėmis aktyviai siekt i 
mūsų valstybių išlaisvinimo, tikrai sukels 
mūsų tautose naują vilties ir tikėjimo ban „ ,, , , . ,gą New Yorkas. Į pietų ašigali atplaukė pa

sidairyti ir sovietų ekspedicija, kurią su-
eMs tikime, kad Jūsų teisus pa- daro 216 žmonių. Tame pat ašigalyje jau 

reiškimas yra skardus kvietimas į didįjį sukinėjasi Amerikos, Naujosios Zelandijos 
žygį už teisingą taiką^ laisvėje, kuri vie- jr Prancūzijos ekspedicijos. Amerikiečiai 
nintelė gali apsaugoti žmoniją ir nuo ato- ten turi įsirengę net elektros apšvietimą ir 
minio karo ir nuo komunistinės vergijos kanalizaciją. Lūžus tiltui per prarają, žu- 
baisumų. vo Įr amerikiečių ekspedicijos ata

ka — traktoriaus šoferis. - . ■

Londonas. Į Londoną atvyko 10-ties ja
ponų delegacija, vadovaujama Matsumoto. 
Ji ves taikos derybas su sovietais.

Paryžius. Prancūzų socialistų partijos 
generalinis sekretorius Guy Molletas jau 
veda pasitarimus su radikalų vadu Men- 
des-France dėl busimosios vyriausybės. Jų 
nuomone, naujoji vyriausybė turėtų rem
tis centro ir kairiojo sparno partijų koali
cija. Suprantama, kad tos kombinacijos 
dar nėra lemiamos.

Londonas. Pastaruoju metu yra smar
kiai puolamas britų premjeras Edenas. 
Gandai apie jo atsistatydinimą taip pa
plito, kad prireikė net oficialaus jų pa- 

s neigimo. Nepatenkintų Edeno politika žmo 
' nių yra net konservatorių eilėse.

Vt. Vt.
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Kiti apie save ir kitus
IS MOŠŲ SPAUDOS PUSLAPIŲ 

SURENKA ELZĖ KISIELYTĖ

DARBININKAS
BRAZILIJOJE MOKOSI LIETUVIŠKAI
Brazilijoje, Villa Beloje, prieš porą me

tų, susikūrė naujas būdas, kaip vaikus ge
riau išmokyti lietuviškai. Tada susiorgani
zavo taip vadinami vaikų popiečiai. Pana
šūs jie i vaikų darželį, bet čia be mokyto
jų dar dalyvauja ir tėvai, kurie padeda at
likti programą.

Popiečiam pradžią davė keliolika vaikų, 
kurie lankė lietuvių kalbos pamokas.

Nors tai nėra organizacija, bet iš val
džios vistiek reikėjo gauti leidimą. Jį išsi
rūpinti padėjo „Lituanios“ organizacija, 
kuri su Lietuvių Sąjunga ir Tėvų Komite
tu ir, globoja šiuos popiečius. Valdžia pa
skyrė ir vedėją — „Lituanios“ arganiza- 
cijos pristatytą asmenį. Dabar vadovau
ja muzikas Jonas Kaseliunas, talkininkau
ja mok. M. Vinkšnaitienė, mok. Halina 
Mošinskienė, kun. dr. A. Milius, rašytoja 
Karolė Pažėraitė, tautodailininkė Genė 
Teresevičienė.

Popiečių svarbiausias tikslas ir yra pa
dėti patiems tėvams jų auklėjimo rūpes
čiuose, puoselėjant lietuvių kalbą bei sa
vus papročius.

Susirenka jie ketvirtadieniais ir sekma
dieniais. Iki šiol stengtasi nepraleisti nė 
vieno sekmadienio ir niekada nesivėlinti. 
Dažnai lankomasi i šeimos šventes, į su
kaktis, vardines, kur vaikai tėvų priežiūro 
je atlieka programą. Tėvai padeda vai
kams žaisti, dainuoti, lietuviškai kalbėti. 
Kartu moko įvairių rankdarbių, kuriuos 
palydi lietuviška muzika.

Patys mokytojai nemaža reikalauja ir 
iš tėvų ir iš vaikų, kad būtų išlaikoma 
bendra tvarka. Stengiamasi įrodyti prakt - 
koje, kad galima susikalbėti gryna lietu
vių kalba, nemaišant į ją svetimų žodžių. 
Skatinama su lietuvių visur kalbėtis tik 
lietuviškai, nesvarbu, kur jie būtų gimę. 
Visą laiką seka, kad vaikai savo tarpe kai 
bėtųsi tik lietuviškai. Jiems stengiamasi 
surasti lietuvius draugus, su kuriais ne 
tik mokykloje, bet ir už jos ribų kalbėtų
si tik lietuviškai. Mokytojai padeda vai
kams suprasti jų problemas, pamoko lie
tuviško tarimo. Kartu su vaikais stengiasi 
lietuviškai užkalbinti kitus lietuvius vai
kus ir juos įtraukti į savo ratelį. Prie ne
mokančių lietuviškai kiti dalyviai nesi- 
taiko; kaip jie, negirdėdami lietuviškai, ga 
Įėjo išmokti kitą kalbą, taip dabar, lie
tuvių draugijoje, be kitų pagalbos turi iš
mokti ir lietuviškai.

Šiuos vaikų popiečius dažnai pamini 
lietuviškoji spauda. Vaikai šiuos aprašy
mus išsikerpa ir sulipdo į albumą su lie
tuviškojo gyvenimo nuotraukomis bei lie
tuviškais vaiždais. Tuos albumus pavadi
no „Mūsų Lietuva". Kartais tokį albumėlį, 
papildę kitom iškarpom, padovanoja po
piečių rėmėjams.

Visus, kurie popiečius vienokiu ar kito
kiu būdu remia, surašo į atskirą knygą. 
Vieni mielai paskolina savo plokšteles, 
knygas, kiti veltui nufotografuoja, pado
vanoja vaikams rašomosios medžiagos ar 
žaislų.

Nors tik pora metų veikia šie popiečiai, 
bet jau matosi rezultatai: vaikai įpranta 
kalbėtis lietuviškai ne tik namie, bet ir 
viešose vietose. Jų tėvų komitetui pirmi
ninkauja Petras Makuška, o Lituanios or
ganizacijos pirmininku yra inž. Zenonas 
Bačelis.

Be šių popiečių lietuvių kalbą Sao Pau
lio mieste dar mokoma Vila Anastazijoje 
ir Vila Beloje. Pamokos vyksta 2-3 kartus 
per savaitę, globoja Liet. Sąjunga. Veikia 
vargo mokykla Moinho Velho, vadovauja 
J. Lukoševičius. Vila Zelinoje lietuvių 
kalbos pamokas suorganizavo ir kun 
Šeškevičius. Čia reikia pastebėti, kad Sao 
Paulo mieste susiorganizavo ir kitos lie
tuvių inteligentinės pajėgos: Prof. A. Sto
nis, dr. E. Draugelis, J. Lukoševičius ir 
kit. Jų tikslas padėti jaunimo sambūirams 
ir koordinuoti mokytojų darbus.

Motina M. Aloyza

DIRVA
REMKIME VASARIO 16 GIMNAZIJĄ
.Mūsų gimnazija žengė erškėčių keliu, 

pajėgdama nugalėti sunkumus po sunku
mų, tik dėka pasišventusių idealistų ener
gija, blaiviu numatymu ir veržliu pasiry
žimu. Šiuo požiūriu ji jau atsistojo ant 
tvirtų pagrindų. Baigusius šią gimnaziją 
Bonnos universitetas priima be egzaminų. 
Tačiau semestrą pabaigus laikomi nesun

J. MACKEVIČIUS

KELIAS I. NIEKUR
(šeštas tęsinys)

Vėl praslinko vienodo darbo dienos. Kel
davosi auštant, grįždavo saulėlydyje. Dienos 
ėjo trumpyn, tik darbo norma nepasikeitė. 
Paskutiniuoju laiku Povilas nesimatydavo 
su Veronika, kažkaip jam nesusiklostyda- 
vo: jautėsi pavargęs ir eidavo anksčiau gul 
ti.

Kažukrio šetšadienio vakarą Pamiškės 
Pranas pakvietė krūminei, kurią pats paga
mino. Diena buvo apsiniaukusi. Karolis, 
nuo paskutinio mieste pasimatymo su moti
na, nuolat buvo blogoje nuotaikoje ir tyliai 
nugerdavo. Pranas, lyg ir nuoširdžiai sve
čius vaišino, tačiau taip pat rūgtelėjęs. Tai 
žmoną ragino, tai žvalgėsi pro langą, it kaž
ko laukdamas, nors į Povilo klausimą atsa
kė, jog nieko daugiau nesitikįs. Svečiams su 
sidarė įspūdis, jog jam kažkas slegia širdį. 
Išgėrus puslitrinę, netikėtai pasakė:

•— Būkite, ponai, atsargūs... — Kai pa
žvelgė į jį kiek nustebę, pridūrė švelninda
mas: — aš tik taip sau sakau, kaip visi 
šneka, dėl visa ko.
,. — JCągi, mes tokio... — neužbaigė Karo
lis, jjatraukanidas pečiais; — Pagaliau, esa- 
ine saviškių tarpe.’

kūs egzaminai iš tos profesijos srities, ku
rią studijuoja. Gi nuo šio pavasario visi 
Vasario 16 gimnazijos atitinkamai išlaikiu 
šieji egzaminus įgys pilnas teises stoti į 
bet kurį Vokietijos universitetą. Taigi, pri 
lygs valstybinėms gimnazijoms, šiuo po
žiūriu, anot direktoriaus pareiškimo. Tai 
įdomiai stambi pažanga, kuria privalome 
džiaugtis. Abiturientai neras reikalo išme
tinėti ar priekaištauti, kad jie lankė šią 
lietuvių, o nevokiečių mokyklą, nes fakti- 
nai nebebus skirtumo.

Tiek aukojusieji ir aukojantieji išlaiky
mui Vasario 16 gimnazijai, tiek jos vado
vybė užtarnautai gali pasidžiaugti šito
kiais laimėjimais. Besidžiaugiant nereikia 
pamiršti, kad jos pažangai ir išlaikymui 
problemos dar neužbaigtos. Jas nugalėti 
reikės mūsų visų vieningų pastangų dar 
ilgą laiką.

Dr. Biežis

J. Sakalas

VALKATA IR PAKARUOKLIS

Dulkėtuos įsaulius ir v ėję 
Pagairėj valkata sau slampinėjo 
Ir dairėsi, kur eis, kur dėsis! 
Šlaite drimblotas ąžuolas pavėsį 
Skleidė; ošė siūbčiodamos šakos, 
O šalimais greiti ir lakūs 
Purpsėjo, krykštė paukščiai. 
Nejaugi valkata ko lauks čia! 
Ji's jaučias lyg pavargęs, nori miego. 
Kaip niekur nieko 
l ąžuolą patraukė. 
Tik net atšoko radęs, ko nelaukė. 
Po ąžuolu žmogus rėpsojo, 
Tačiau jo kojos 
Žemės nesiekė. 
Iš šonų rankos driekės 
Kaip švytuoklės. 
Tai buvo pakaruoklis. 
„Kas man čia tuos niekus taip baisiai 
Įžūliai užtaisė! 
Ar aš tik tiek jau vertas, 
Kad man po nosia kybotų pakartas 
Koks tuščias nulis, 
Pasturlaka brūzgulis! 
Kad aš dėl jo, nors pilnas vieko, 
Vėl trenkčlaus kur be vietos ir be nieko I “ 
Taip valkata įsikarščiavęs barės, 
O tas, bejėgiškai nukaręs 
Galvą ir palenkęs ausį, 
Saitai sau klausė.
O žinot, valkata užsimanys, 
Ir niekas jo nesulaikys.
Į glėbį kapt jis tą bevardį
Negyvėlį ir trink į skardį.
Bet pakaruoklis numestas, kiek pagulėjęs 
Staiga pakilo gyvas kaip nekabėjęs. 
Kad griebs už sprando 
Jis valkatą sakydamas-. „Atkando 
Toks į mane nevienas dantį." 
Iškratęs kišenes ir antį 
Švilpt valkatą į klaną, 
Kur kreivakojai gyvena.

Net merdinčtojo saugokis, brolyti1.
Pro musę kartais dramblio nematyti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Litauen und Seine Deutschen, Beihefte 

zum Jahrbuch der Albertus-Universitaet, 
Koenigsberg/Pr., XIII. Išleido Holzner- 
Verlag Wuerzburg. 125 pusi. Kaina nepa
žymėta.

New York „Times“, 72 metų ispanų ra
šytojo Jose Ortega mirtį pranešdamas, 
prisimena jo žodžius apie žmonijos civili
zacijas. Ortega sakęs:

„Neprisimenu civilizacijos, kuri būtų žu 
vusi dėl to, kad abejojo. Civilizacijos, pap 
rastai, sunyksta kada jų tradicinis tikėji
mas bei idealai pasidaro nebegyvi, akme
niniai; kada, taip sakant, įsiviešpatauja 
minčių arterijų klerosis (gyslų kietėji
mas)“.

- t ini. t i'iiiar- -..... .. 1

— Aš tamstai pasakysiu, tik va, kažkaip 
negaliu surasti žodžių... Kaip tai pasakius, 
pavyzdžiui, prie vokiečių, ar seniau ir prie 
tų pačių rusų... O! Tai buvo visiškai kitas 
reikalas. Prie bolševikų, tai savas — nebe 
savas... Ir nelabasis žino, kodėl taip išeina?

— Na, pavyzdžiui, kad taip nesidavus?
— Kaip nesidavus?
— Sakykim, seniau žmonės streikuoda

vo...
— Et, tamsta, lyg vaikas! — nutraukė 

Pranas. — Kasgi gali! Sunaikins, sumins 
kiekvieną, nė neapsidairysi.

— Gerai, — priešinosi Poviląs, — bet 
kodėl jau būtina pritarti? Kaip, pavyz
džiui, ir per tą mitingą. Visi, kaip vienas 
žmogus: „Urrra! “

— Matai tamsta, o aš kitaip suprantu. 
Kitaip ir būti negali. Nes dabar žmonėms 
duota baisi jėga. Tokios galios anksčiau 
niekas, niekas neturėjo. Šiandien — kiekvie
nas. Ir žmonės patys tos galios išsigando.

— Kokia galia?
— Toji galia ir yra, kad kiekvienas, ku

ris tik nori, gali sunaikinti kitą. Nereikia, 
kaip kadaise būdavo, peiliu ar iš pakampės, 
ar miške kur,šauti., Šiandien vienų žodžiu 
galima štirittikinti. Nuėjo šu pranešimų, pa

EX»£»OS UHONB

TIK UN MIESTĄ NESVEIKINK f
Neteko niekad būti Amerikoje ir pasi

klausyti, kaip ten šneka negrai. O kai ame
rikiečių rašytojų, ypač pietiečių, knygose, 
tai negras niekad nešneka žmoniška anglų 
kalba, ir vis kas knyga, tai tas negras ki
taip laužo tą anglų kalbą. Nežinau, kiek 
ten negrai turi tarmių (dialektų), bet galima 
darytis išvadą, jog maždaug tiek, kiek rašy
tojų, rašančių apie negrus... Vadinas, kas 
rašytojas, tai vis kita negro tarmė. Laimė 
tik, kad tie negrai nelabai daug knygose 
šneka...

Kai kurie amerikiečių ir anglų rašytojai 
taip pat pabando savo knygose duoti ir bal
tiesiems tarmiškai pašnekėti. Sunku, žinia, 
skaitytojui, jei jisai nepažįsta tos tarmės (o 
kur jas visas pažinsi!). Man tai rodos, kad 
šitoks kalbos laužymas ir visi tarmiškumai 
yra tik negerbimas skaitytojo. Lietuviai dar 
vis buvo ligi šiol santūrūs. Mažvydas, tie
sa, rašė žemaitiškai, Sirvydas aukštaitiškai, 
Simanas Daukantas žemaitiškai, vysk. Bara 
nauskas-Baronas aukštaitiškai, bet iš jų ne
buvo galima net reikalauti, kad rašytų bend 
rine kalba, nes, kai jie rašė, tai tebuvo tik 
tarmės, ir kiekvienas didesnis savo tarmės 
rašto atstovas buvo linkęs galvoti, kad jo 
tarmė išvirs į bendrinę kalbą visiems lietu
viams. Šiaip naujaisiais laikais maža kas iš 
rašytojų tesistengė sąmoningai negriškai 
laužyti kalbą savo knygose.

Norėdamas atsikvėpti nuo negrų, šventė
mis, be kita kd, įsitaisiau bene geriausią pra 
ėjusių metų lietuvišką knygą —• Draugo 
dienraščio premijuotą Alės Rūtos apysaką 
Trumpą dieną.

Knyga tikrai ne eilinė. Kai Draugo die- 
raščio skirtoji komisija atrinko ją, kaip ver
čiausią 1000 dolerių, tada poetas Bernar
das Brazdžionis tvirtinęs, kad šitokių knygų 
susilaukiame tik po vieną kas šimtas metų. 
Kai kurie laikraščiai išgyrė ją, dar neat
spaustą knygos pavidalu. Bet už tuos gi
nančiuosius dar didesni patriotai, priešin
gai, siūlė apsirūpinti didele degtukų dėžute 
(labai tinkam tam reikalui angliška degtukų 
dėžutė Swan — didelė!, nes ir knyga stora) 
ir paleisti šitą apysaką pelenais, nes joje 
vaizduojamieji kaimiečiai nelabai lengvai 
gyvena, nelabai šviesūs, dažnai basi vaikš
čioja, vieni labai sunkiai dirba, o kiti tik 
atsiima pusę derliaus (ir dar, idiotai, tie ba
sakojai gelbsti savo išnaudotojus nuo išve
žimo, nes sunkiu metu iš jų širdžių prasi
veržia didžiuliai šaltiniai tokio skystimo, 
kuris vadinamas žmoniškumu...).

Nežadu čia Alei Rūtai teisėjauti ar advo
katauti, tik mane, kaip skaitytoją, didžiai 
stebino pasiutiškai puikus pažinojimas kai
mo gyvenimo ir visų jo darbų etnografijos. 
Tris čia tremtyje turime tokius žinovus: 
Pulgį Andriušį, Marių Katiliškį, o dabar ir 
Alę Rūtą.

Bet Alės Rūtos knyga vis dėlto man ne
leido visiškai atsikvėpti po amerikietiškų 
negrų dialogo amerikiečių autorių knygose. 
Beveik visi jos žmonės kalba — tarmiškai... 
Gerai dar, kad nesu žemaitis kukutis, kad 
rašytojos tarmė šiek tiek gimininga mana
jai, tai tik vienoj vietoj turėjau sėdėti pusę 
valandos ir spėlioti, ką reiškia sakinys. Ži
noma, dar ir dabar nesu visiškai tikras, 
kas ten norėta pasakyti, bet po to nesuvirš
kinamo sakinio dar stipriau pajutau tą ne
malonumą, kuris užgulė jau nuo pirmųjų 
puslapių, kai tik prabilo knygos žmonės. 
Kam gi dabar apysakose ar romanuose r 
kalingi tie tarmiškumai? Nei trys, nei devy
ni!

Tiesa, savo metu mūsų naujalaikiai poetai 
(St. Anglickis, Butkų Juzė, o tremtyje V. 
Jo nikas) bandė tarmiškai rašyti eilėraščius. 
Pažaisti, žinoma, aglima, visą laiką neįma
noma rimtai gyventi, bet ir žaidimas turi 
savo ribas.

Didelis tas Simanas Daukantas, ir vertin
gas jo Būdas, o kai dabar ne žemaitis skai
tai neseniai perspausdintąją tą jo knygą, ta 

Per paskutinius 95 metus Šveicarijoje 
katalikų skaičius paaugo dvigubai ir da
bar jų yra du milionai; kas sudaro 41.6 

_ .. . . . , . , . • i procentų visų gyventojų, šiito metu Švei-žemaitybes taip ir pakerta skaitytoją, lyg carjjos katalikai leidžia 51 savo laikraštį.
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sakė ką ant kito ir anas žmogus dingo. Tie
sa, kad ir anksčiau galima buvo priloti, bet 
tai kitas dalykas, visai kitas reikalas buvo. 
Tuoj klausdavo, — o kur įrodymai? Kur 
liudininkai? O iš kur žinai? Ir teismas, ir 
viena, ir kita, ir trečia. Ir dar žiūrėk, kao 
už savo įskundimą netektų užsimokėti pa
čiam. Šiandien gi... Pasakei, užrašė ir baig
ta. Nei teismo, nei nieko. Štai iš kur ir yra, 
kad kiekvienas kitų akyse nenori parodyti 
skirtingumo ir nieku nesiskirti nuo kitų. 
Drauge, tai drauge. Kas pirmas „urra“, 
kaip tamsta sakai, tai paskui jį visi „urra“. 
— Pasviro kiek atgal suole ir šūktelėjo ki
ton patalpon:

— Mane! Duok dar čia vieną litrelį!
Karolis, pragiedrėjęs nuo išgėrimo, įga

vo geresnę nuotaiką, pusbalsiai įsiterpė: — 
Gal dar tų šviežiai užraugtų agurkėlių. Pui
kūs!

— Aha, tiesa. Mane! Ir agurkėlių duok 
dar. Girdi?! — sušuko Pranas, ir po va
landėlės tarė Povilui: — Ką manai, kad 
tamstos nepastebėjo, kad sėdėjai žolėje ir 
net neatsistojai, kai Stalino garbei visi va
liavo? Pastebėjo... būk tikras.

Karolis nuleido galvą ir mechaniškai žai
dė tuščia taurele.

— Na, ir kas? — Pažvelgė Povilas į Pra
ną beveik iššaukiančiai.

• — Nieko, kasgi gali būti... — atsakė 
anas.

— Nėra prasmės, nėra prasmės... — ner
viškai pirštais barbeno stale Karolis.

— Ką šakai? — pakėlė į jį akis Povilas.

gruodas kelyje keleivį. Šatrijos Ragana Se
nam dvare tik pabandė duoti pažemaičiuoti 
vienam kaimiečiui. Koks teisingas ir supra
tingas buvo Vaižgantas! Jei jo raštų veikė
jas šlektuoja, tai į jo kalbą Vaižgantas įtrau 
kia žodį panie, ir gana. Šiandien galvą nu
sisuktume ir prasikeiktume, jei jo Pragied
rulių šešiavilkiai, Vizgirda, Taučiai, Niau
ros ir kiti aukštaičiai kalbėtų kiekvienas sa
vo tarme, Gintautas žemaitiškai, o Vidman
tai prūsiškai. Tokius Pragiedrulius lietuviui 
būtų lygiai taip pat sunku, o gal net sun
kiau skaityti, kaip anglui James Joyce Uiysį 
ar Finnegans Voke.

Man aišku, kad Alė Rūta turėjo gerų no
rų, kaip ir 1952 m. savo Užuovėją išleidęs 
M. Katiliškis. Ir vienas ir kitas jie taip sun
kiai išgyvena persiskyrimą su savo kraštu, 
su tuo, ką matė ir girdėjo, o ypač su tuo, 
ką girdėjo, kad neatsispiria pagundai dar 
•kartą viską išgirsti iš savo parašytųjų kny
gų. Norai, aišku, patriotiški ir geri, bet to
kie stiprūs, kad per juos nebematomas skai
tytojas, kuriam skiriama knyga, o Katiliš
kio atveju nebebojama net ir tokio bran
gaus dėsnio: neužteršk skaitytojo kalbos 
šiukšlėmis, nes jis ir taip jau dideliuose pa
vojuose netekti savo gimtojo liežuvio. Kaip 
Katiliškio Užuovėją skaičiusieji atsimena, 
ten rašytojas šiaip geroje savo knygoje i 
veikėjų lūpas sudėjo visokius vaksavotus 
čebatus, apsidyvtjimus, ličynas, špetnybes, 
širde šnekus, peklos, įsitėmijimus ir kitokius 
bjaurumus, tartum išrankiotus iš anos labai 
senos maldaknygės, kurią mes šiandien pri
simename su liūdesiu, kaip mūsų kalbos 
teršėją gožėtoją. Aišku, Katiliškio ausyse 
dar tebeskambėjo tie svetimžodžiai, kuriuos 
jis jaunas girdėjo savo kaime ir kurie me
tai po metų nyko, o jis sudėjo juos į knygos 
veikėjų lūpas, kad nepasimestų arba kad 
skaitytojas prisimintų, ką jau seniai užmir
šo, kaip nereikalingą daiktą. Man rodes. 
rašytojas čia padarė klaidą. Tokie dalyk" 
reikalingi tik kalbininkams, kaip medžiaga 
jų studijoms, bet ne romanų skaitytojams.

Alei Rūtai taip pat, tur būt, tebeskamba: 
ar priimtumai mani sava klatelan! Nag ne- 
betol, ale da aždusins; Delta gal: žmogus 
žmogų ažmušt iš meilas; Tu mana, aš tava, 
tik un miestą nesveikink; keturių runku 
nature; Stasiuk, nepersišak, ir t.L Tai ji, to 
gerą jausmą jai keliančio skambėjimo pa
veikta, ta brangia jai tarme leidžia šnekėti 
savo apysakos veikėjams, užmiršdama ar ne 
paisydama, kad skaitys ne ji viena pat 
Dialektologija (tarmių mokslas) taip pat 
rūpi kalbininkams profesoriams, bet ne apy 
sakų ir romanų skaitytojams.

K. Barėnas

BROLĮ RADO PER LAIKRAŠTĮ
Nutinka šiais laikais nelauktų dalykų... 

Aleksandra Žalubienė Washingtone pama
tė laikrašty paveikslą ir jį iš karto pažino 

■— tai jos brolis. Jos brolis Henrikas Ma
linauskas, 35 metų, apie kurį žinojo, kad 
jis buvo išvežtas į Sibirą.

Jo paveikslas Amerikos laikraštyje atsi 
rado vieno austro belaisvio dėka. Belais
vis grįžo tik neseniai iš Vorkutos. Jis pa
pasakojo, kad Vorkutoje susipažinus su 
Malinausku, kuris iš Lietuvos buvo išvež
tas 1946 m. Kai austras buvo paleistas na 
mo, jis slaptai parsigabeno ir Malinausko 
fotografiją. Negalėdamas Austrijoje Mali
nauskui padėti, austras kreipėsi į Ameri
kos spaudą ir persiuntė fotografiją.

Dabar p. Žalubienė kreipėsi į valstybės 
departamentą, ar jis negalėtų dartiyti žy
gių, kad jos brolis būtų išgelbėtas.

— Viskas neturi reikšmės. Nes į kur tai 
veda?

— Į niekur, tikriausiai.
— Atseit, nėra prasmės. Nes kiekvienas 

veiksmas turi turėti tikslą. Privalo. Kam 
nors turi būti daroma. Gi mes kam taip el
giamės, jei nei žmonėms, nei sau? Gal būt 
todėl reikia keisti padėtį...

— Kągi nori, kad darytume? Kertame 
medžius. Matyt, reikalingi.

— Visai teisingai pasakėt, — pritarė Pra
nas.

Šeimininkė įnešė naują butelį ir lėkštę su 
agurkais.

* * *
Tuo laiku, vadinas jau po saulėlydžio, 

daržu ėjo Olė, artimiausia Mortos kaimynė, 
Antano Rimašausko žmona, nešdama, kaip 
ir kasdien, vakaro melžimo puodynę pieno. 
Išlindo pro skylę tvoroje, aplenkė šulinį, 
apaugusį vyšniomis, mechaniškai atkišdama 
ranką, kad apsaugojus akis nuo nematomų 
šakelių ir pastūmė vartelius, vedančius iš 
daržo į kiemą. Šuo, pažinęs ją, pasuko uode 
gą. Morta virtuvėje buvo viena pati. Iš lan
go krito ilga juosta šviesos, gelsvai nudažiu
si pušies liemenį.

Įgudusiu judesiu Olė susirado durų sklen 
dę ir, kaip jai jau buvo įprasta, lengvai at
sidusus, pastatė ant stalo puodynę pieno.

— Tik ką pamelžiau. Dar šiltas. — Pra
dėjo pilstyti. Ką čia aš norėjau pasakyti... 
Gal dar šį vakarą darysite kukulius?

— Ne, mario vytas nemėgsta Šutinto pie
no.

Nr. 2. (432) 12. I. 1958.

POPIEŽIAUS KALĖDINĖ KALBA
Šv. Tėvas PIJUS XII Kūčiose pasakė la 

bai reikšmingą Kalėdinę kalbą, kuri tuo 
pačiu metu buvo pertransliuota per 11 tau 
tinių radijo stočių. Kitos 29 Europoos ir 
užeuropinės didžiosios radijo stotys netru
kus davė pilnus vertimus. Vėliau dar 18 
radijo stočių šią kalbą perdavė popieti- 
nėm valandom ir Kalėdose. Pats Vatikano 
radijas pilną kalbos vertimą perdavė 30 
kalbų, jų tarpe ir lietuviškai. Tarptautinė 
spauda ir agentūros ją plaičai tebemini. 
Kalba originaliniame tekste užima 1033 
spaudos eilutes.

Ką sako Augščiausias Bažnyčios Auto
ritetas savo Kalėdinėje kalboje? Jis tie
siog šaukte šaukia, kad krikščionys da
bartiniame industrijos laikotarpyje nega
li tenkintis antikomunizmu, kuris remiasi 
paprastu laisvės be turinio gynimu. Krikš 
činoys privalo kurti bendruomenę, kurioje 
žmogaus saugumas remtųsi moraline tvar
ka, nušviečiančia žmogaus prigimtį. Joks 
saugumas negali kilti iš veiksmų ir tokios 
santvarkos, kuri negerbia prigimties ir 
Dievo tvarką ir nerodo geros valios.

Pirmoje kalbos dalyje, kurią galima pa
vadinti, kaip moderniško žmogaus nusi
teikimą Kalėdų atžvilgiu, Popiežius iške
lia susižavėjusius žmogaus išorine galia, 
jieškotojus klaidingo vidinio gyvenimo. 
Antroje dalyje žvelgia į Kristų istorinia
me ir socialiniame žmonijos gyvenime, nu 
rodo tikros žmogaus prigimties principus, 
kaip žmogaus saugumo pagrindą. Iškelia 
modernaus mokslo ir technikos laimėji
mus ir jų klaidingą pritaikymą saugumui 
ir Bažnyčios mintį apie komunizmą, 
kreipdamas visų krikščionių dėmesį. Tre
čioje dalyje žvelgia į būtiną kiekvieno 
žmogaus ygvenimo atnaujinimą Kristuje. 
Nurodo žmogaus išorinės galios ribas, dar 
bo augštos moralės vertę, taikos klausimą, 
branduolinius ginklus ir nusiginklavimo 
kontrolę ir baigia išvada.

„New York Times“ tvirtina, kad Popie
žiaus Kalėdinė kalba bus morališkai pa
remta yptaingai Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, o bendrai — Vakarų pasaulyje. 
Rašo, kad Popiežiaus dabarties problemų 
sprendimas „nėra nepriimtinas geros va
lios žmonėms ir kitų religijų, taip pat ir 
tiems, kurie nepriklauso jokiai Bažnyčiai 
ar religijai“. Kitas „New York Herald Tri 
hune“ pažymi, kad atominio karo baisu
mas nebuvo niekur taip teisingai pavaiz
duotas, kaip Popiežiaus kalboje.

— Dabar krikščionys, į kuriuos ypatin
gai kreipiamės, — sako Popiežius, — tu
rėtų geriau už kitus žinoti, kad Dievo Sū
nus tapęs žmogumi yra vienintelis stip
rus žmonijos sugyvenimo pagrindas, taip 
pat socialiniame ir istoriniame gyvenime, 
nes Jis priimdamas žmogaus prigimtį, pa
tvirtino vertę, kaip pagrindą moralinės 
tvarkos. Modernioji bendruomenė turi 
grįžti prie savo struktūros šaltinių, ku
riuos pašventė įsikūnijęs Dievas. Jei šio
je savo tarnyboje krikščionys apsileistų, 
būtų Dievo išdavimas, kuris matomai ap
sireiškė Betliejaus ėdžiose! . Jei taip pat. 
ir šiandieną Kristaus Gimimas pasaulį nu 
šviečia džiaugsmo šviesa ir širdyse suža
dina gilius jausmus, tai todėl, kad papras 
toje įsikūnijusio Dievo prakartėlėje yra 
begalinė viltis žmonių kartoms. Jame, su 
Juo ir per Jį yra žmonijos laikinoji ir am
žinoji paskirtis. Visiems ir kiekvienam yra 
atviras kelias prie šios prakartėlės, kad 
čia galėtų pasisemti žinių ir pavyzdžių įsi 
kūnijusio Dievo gerumo ir palaimos, rei
kalingos dabarčiai ir busimam gyvenimui.

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
BRADFOR — sausio 15 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — sausio 22 d„ 12,15 v.
ROCHDALE — sausio 29 d., 11 v.

Kartu skelbiama, kad sausio 28 d. 11 v. 
Rochdale‘s St. Patricks bažnyčioje už a.a. 
Talkačiauskienę bus laikomos trejos &v. 
Mišios.

Prof. Pr. Jucaičio, šiuo metu dirbančio 
prie Illinois technologijos instituto, dar
bai atžymėti „American Men of Science“ 
veikale, o jis pats įtrauktas į JAV garse
nybių leidinį „Who‘s Who“. Čikagos gydy
tojų grupė, kurioj dalyvauja ir lietuvis 
Dr. J. Adomavičius, paskelbė gydytojų 
suvažiavimui apie naują vaistą DDA, ku
ris sėkmingai naikina ulcerį. Tą vaistą gy 
dytojų draugija, ištyrus, pagyrė. 1
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— Nemėėėgsta?.. — pratęsė nustebusi 
Olė, lyg tai būtų labai svarbus dalykas. Pa
ėmė tuščią pudynę, valandėlę delsė ir ūmai 
priartėjusi prie Mortos, pašnibždėjo:

— Perspėkite savo vyrą, kad būtų atsar
gus su Pranu.

— Su kuriuo Pranu? !
Olė apsidairė virtuvėje, lyg pasitikrinda

ma, ar niekas jos neišgirs, ir sužemino bal
są:

— Su tuo, pamiškėje gyvenančiu. Apie 
jį kalbama, kad susirišęs su sielosvietu ir vi
sa jų gauja... Būk jam pavedė sekti ir pra
nešinėti.

— Apie ką?
Patraukė pečiais.
— Ir atrodė toks padorus žmogus.

• Olė atsiduso. — Labanaktis. — Bet stab
telėjo dar prie durų. — Na ir tas Roikevi- 
čius, kad kartais nepakenktų... Ponia žinai... 
— nuleido akis, — vyras tos Veronikos...

— Žinau, žinau, nusišypsojo Morta, abe 
jingai numodama ranka. — Labanaktis.

• * *
Povilas grįžo vėlai naktį ir miegojo gh’- 

tuoklišku miegu. Kai paryčiui įėjo virtuvėn 
ir pasisėmęs iš kibiro godžiai gėrė dideliais 
gurkšniais, norėdamas apraminti deginantį 
po krūminės troškulį, Morta padarė jam pa 
stabą:

— Tu vienok žiūrėk... — Kad tik tie ta 
vo flirtai neatrieŠIų rriuriis kokios nelaimėj

(Iš lertkų kalbos vertė V. Pabališkis)
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LONDONAS WOLVERHAMTONAS BRADFORDAS.
VAIKŲ EGLUTĖS

Londone lietuvių vaikučiams buvo su
rengtos dvi kalėdinės eglutės, šeštadieni 
Liet. Soc. Klube buvo susirinkę daugumo
je rytin. Londone gyveną lietuvių vaikai 
ir tėvai, sekmadienį — Lietuvių Namuose 
— vakarinio Londono vaikai su tėvais ir 
taip pat keliolika šeimų- iš rytin. Londono 
dalies.

Londono lietuviai skautai ir skautės pa
sirodė su programėlėmis abu vakarus.

Lietuvių Namuose surengtoje eglutėje 
gražiai prieš Kalėdų senelį ir susirinku
sius svečius pasirodė mažieji „akto
riai“, užpildę pusantros valandos progra
mą. Junioro Bajorino suktinis su Dalia 
Adomėnaite buvo vienas gražiausių pasiro 
dymų, turint galvoje, kad abiejų šoke 
bendras amžius — 6 metai. Ina Varkalai- 
tė, ktaminkrečio uniformoje pasirodė kaip 
tikra aktorė, nors jai vos penkeri metai. 
Solo baletą meniškai pašoko Stefanija Ba- 
jįorinaitė, lankanti baleto mokyklą. Jumo
ras Parulis pasirodė muzikoje, paskambi
nęs kelis kūrinėlius, o Petrauskaitės de
klamacijoje. Programa buvo atidaryta gy
vuoju paveikslu. Tenka pagirti programos 
rengėjus, kad visi vaikučiai, dalyvavę pro 
gramoje, buvo aprengti taut, drabužėliais. 
Neabejotina, kad šitoksai vaikų pasirody
mas buvo pirmą kartą Londone. Nuopel
nas ir padėka p.p. Kalibatienei ir Nenor- 
tienei, įdėjusioms daug darbo ir pasišventi 
mo parengiant vaikučius. Soc. Klube Ka
lėdų seneliu buvo P. Bulaitis, Lietuvių 
Namuose — p. Strimas. Fortepionu skam
bino p. Petrauskas.

Programos dalyviams ir visiems Lietu
vių Namuose surengtoje eglutėje dalyva
vusiems vaikučiams Kalėdų senelis įteikė 
dovanas. Po programos vaikučiai dalyva
vo bendroje arbatėlėje.

SPAUDOS BALIUS
Šio mėnesio paskutinįjį šeštadienį, sau

sio 28 d., rengiamas tradicinis Spaudos 
Balius. Šių metų Spaudos Baliaus metu 
bus dailininko A. Petrikonio paveikslų pa
roda. Baliaus pradžia — 7 vai. vakaro. 
Gerbiamieji svečiai prašomi iš anksto už
sisakyti staliukus, kurių skaičius ribotas.

SPAUDOS ANTIS
Senąją tradicija sekant, Spaudos Baliu

je loterijos būdu vienam svečių atiteks 
„Spaudos Antis“. Šių metų „Spaudos Zal- 
ziną“. padovanojo Lietuvių Sodyba, gi spe 
cialų narvelį padarė Sodyboje tarnaująs 
p. I. Gylys.

LONDONO VYRŲ CHORO METINĖS
Prieš vienerius metus Londone įsistei

gęs vyrų choras, š.m. kovo mėn. 4 d., Spor
to ir Soc. Klube (Victoria Prk. R3.), ruo
šiasi atšvęsti savo vienerių metų darbo 
sukaktį.

Norintieji dalyvauti, šia proga surengta
me pobūvyje su maža menine programėle, 
prašomi kreiptis pas choro seniūną J. Al 
kimavičių.

PADIDĖS BIBLIOTEKA
DBLS-gos Londono Centrinis skyrius rū 

pinasi praplėsti savo biblioteką. Tam rei
kalui paskirta 30 svarų. Skyriaus nariai 
domisi knygomis ir mielai jas skaito. Kny 
gų keitimas vyksta korespondenciniu bū
du.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS VAJUS
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA eina, kaip 

buvo numatyta. Iš suplanuotų 20-21 tomo

PADĖKA
Palikdami Angliją, kurioje beveik aš

tuonetą metų išgyvenome, ir per tą laiką 
bendraudami su Anglijos, o ypač su Wol- 
verhamptono lietuviais patyrėme labai 
daug moralinės paramos, o išvykdami bu
vome apdovanoti ir medžiaginėmis gėry
bėmis, norime pasakyti, kad jos, kaip sim
bolis mūsų buvusios draugystės, pasiliks 
mums amžinai atmintinos. Jei mes buvo
me verti to mums parodyto nuoširdumo, 
te Dievas Jums visiems atlygina, o aš čia 
noriu tik savo ir šeimos vardu išreikš', 
mūsų giliausia padėką ir perduoti mūsų 
geriausius linkėjimus šiais 1956-siais me
tais Jums visiems.

Neįmanoma čia man išvardyti visų 
mums linkėjusių, dovanojusių ir parodžiu 
šių nuoširdumą vardus, pavardes. Tas są
rašas apimtų nuo eilinio Sąjungos nario 
ar draugiško lietuvio iki augštųjų S-gos ir 
Skautų vadovų bei tarnautojų. Todėl vi
siems kartu tariame nuoširdų lietuvišką 
ačiū. Te Dievas Jums padeda ir toliau su
sikurti sau ateitį asmeniškai ir nepamirš
ti lietuviško darbo.

Wolverhamptono lietuviams, jų DBLS- 
gos Skyriui ir naujajai Valdybai, dar kai
tą dėkodamas, linkiu ištvermės, kantrybės 
ir žygiuoti tolyn lietuvišku keliu, kaip vii 
ningam vienetui.

Savo ir šeimos vardu —
KI. Žukauskas

VILTIS — WALSALL
Sporto klubo krepšinio komanda Viltis 

du kartus nugalėjo Walsallą, kurs, savo 
rėžtu, net du kartus įveikė vieną stipres
niųjų Wolverhamptono apygardos koman
dų — WBBC.

Viltis šiuo laimėjimu artinasi vėl prie 
pirmosios vietos. Į šias rungtynes viltie- 
čiai nuvyko tik šešiese, tačiau jaunesnį ir 
skaičiumi pajėgesnį priešą sutriuškino re
zultatu 54:36.

Walsallis, turėdamas 12 žaidėjų, padik
tavo žaibišką tempą ir, nuolat keisdamas 
žaidėjus, jokiu būdu neleido viltiečiams 
sudaryti gynimo zonos. Bet viltiečiai pa
keičia stilių ir pradeda žaisti atsargiai, 
stengdamiesi neprarasti kamuolio. Vadi
nasi, neapgalvoto žaidimo provokacija ne
pavyko. Tiesa, Walsallis gyrėsi nugalėsiąs 
Viltį, bet Viltis užtikrintai paima iš jų k 
turis taškus.

Už Viltį žaidė: W. Barlit — 18, V. Kel- 
mistraitis — 15, V. Karnilavičius — 14, 
V.Akmankalvis — 7, U. Manga — 0 ir P. 
Jasionis —• 0.

Sekančias rungtynes Viltis turės šio 
mėn. 14 d. Whitmore salėje, pradžia 3 v. 
p.p. 28-tą — prieš Birminghamo lenkų ko
mandą, pradžia 4 vai. p.p. 16-tą rungtynės 
įvyks Nortikote-Bushbury, tarp WBBC — 
Turve Green. Pradžia 7,45 v. vak. Teisė
jaus V. Kelmistraitis ir L. Banaitis. 18-tą 
ir 19-tą šio mėn. viltiečiai vyksta į Bir- 
minghamą. Rungtynių pradžia 8 vai. vak. 
Pageidaujantieji daugiau informacijų, 
kreipiasi pas klubo narius.

V. Kelmistraitis

NOTTINGHAMAS
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už Vaikų Eglutei 
paaukotus pinigus: Nottinghamo DBLS 
skyriui už 5 svarus, Bažnytiniam Komite
tui — 5 sv., LAS skyriui — 5 sv., p. Jo
nui Kazlauskui — 2 sv., Taip pat dėkoja
me p. Venskui už grojimą šokiams nemo
kamai ir Kalėdų seniui, nepabūgusiam to
kią tolimą kelionę sukarti ir pas mus at
keliauti.

Nottinghamo Moterų Dr-ja 
ilr Sekmadienio Mokykla

BIRMINGHAMAS
LIETUVIUI KAMBARYS

Lietuvių apgyventame kvartale, netoli 
centro, prie gero susisiekimo išnuomuoja- 
mas gražus KAMBARYS. Įvairus darbo 
pasirinkimas. Teirautis: V. T. 10, Cons
tance Rd., Birmingham 5.

Bradfordiškiai įsitikinę, kad po Londo
no Bradfordas yra veikliausias lietuviš
kos visuomenės miestas Anglijoje. Mūsų 

čia yra nedaug, gal apie 300, bet mes 
esam tai veiklai susibūrę į DBLS Bradfor 
do skyrių, DBLS Great Hortono skyrių, 
LRS Bradfordo skyrių, LAS Bradfordo 
skyrių, dvi skautų draugoves ir meninės 
veiklos sambūrį — „Atžalyną“.

Praeitieji metai visiems šiems viene
tams praėjo gyvos veiklos ženkle — įvai
rūs susirinkimai ir pobūviai, kuriuose mes 
lankėmės, nežiūrint priklausomumo vie
nam ar kitam vienetui.

Praeitų metų gruodžio mėn. 3 d. DBLS 
Bradfordo skyriaus susirinkimą pagyvino 
Centro Valdybos pirmininko M. Bajorino 
atsilankymas, kai jam dalyvavusiųjų bu
vo kelti įvairūs kažkur girdėti gandai, 
pagrįsti klausimai. Jo atsakymai vienus 
įtikino, kitus ir toliau paliko netikėliais 
tamošiais.

Praeitų metų paskutinę gruodžio mėn. 
dieną Bradfordo skyriaus valdyba „Atža
lynui“ surengė N. Metų sutikimą latvių 
klube, kuris praėjo gana jaukioj nuotai
koj prie gausiai apkrautų stalų. Sutikime 
buvo kviesta dalyvauti ir visa vietinė vi
suomenė, kuri, matyt, nedaug gero tesiti- 
kėdama ir iš 1956 metų, neparodė ypatin
go noro juos iškilmingiau pasitikti.

Tuo tarpu skyriaus valdyba, rengiasi 
metiniam skyriaus narių susirinkimui i’- 
Vasario 16 minėjimui, kuris įvyks vasario 
mėn. 11 d. Latvių United klube.

Tam minėjimui uoliai rengiasi ir .At
žalynas“ su ’domiu montažu. Šie metai 
Bradforde žada būti dar įdomesni todėl, 
kad tikimasi sulaukti ir savo laikraščio: 
atsiranda asmenų, kurie rengiasi net spaus 
tuvę įrengti ir tuo būdu duoti Bradfordo 
ir apylirikių lietuviams vietinio pobūdžio 
bei vietinių reikalų žinių laikraštį.

Paskutiniu metu gyviausiai visuomenės 
dėmesį erzina Bradfordo Lietuvių namų 
komiteto nariai, lankydamiesi po kiekvie
ną lietuvišką butą ir rinkdami pinigus bū 
simuosius Bradfordo Lietuvių Namus nu
pirkti. Jiems sekasi neblogai — vienur jie 
gauna pinigų, kitur — pamokslų ir pylos, 
nes pas mus yra ir tokių žmonių, kurie 
mano, kad namus galima su pamokslais ir 
pyla nupirkti.

Pagaliau prieš pat Kalėdas buvo praves 
ta rinkliava a.a. Padegimo šeimai parem
ti Kalėdų švenčių proga. P. O. Padegimie- 
nei auka įteikta gruodžio 21 d.

AT. Dičpetris

ITALIJA
KRAŠTO TARYBOS POSĖDIS

Š.m. lapkričio mėn. 2 d. įvyko PLB Ita
lijos Krašto Tarybos posėdis. Kaip jau 
buvo minėta birželio 13 d. aplinkraštyje, 
vietoje atsistatydinusiųjų Tarybos ir Val
dybos narių T.K. Žalalio ir Dr. J. Gailiaus 
į Tarybą buvo pakviesti pirmieji du iš ei
lės kandidatai kun. V. Bitinas ir p. K. Lo
zoraitis. Kadangi p. K. Lozoraitis, nors ir 
buvo atvykęs į šį posėdi;:, pareiškė atsisa
kąs įeiti į Krašto Tarybą, nes nesutinkąs 
su kaikuriais anksčiau padarytais Tarybos 
nutarimais, jo vieton teko pakviesti se
kantį iš eilės kandidatą: kun. R. Krasaus
ką. Taryba apgailestavo, kad du Krašto 
Valdybos nariai prieš atsistatydindami ne
sikreipė į Tarybą, kaip į augščiausiąjį 
Bendruomenės organą. Taip pat nuodug
niai susipažino su ligšioline Valdybos veik 
la ir rado ją atitinkančią Lietuvių Bend
ruomenės kaip tautiniai kultūrinės organi 
zacijos pobūdį. Ta pačia proga buvo pa
pildytas Valdybos sąstatas taip, kad ją 
šiuo metu sudaro: kun. V. Mincevičius — 
pirmininkas: T.P. Rabikauskas — sekreto
rius ir kun. V. Bitinas — iždininkas. Tu
rint galvoje, jog ir Italijos Lietuvių Bend
ruomenė yra įpareigota nors šiokiu tokiu 
piniginiu įnašu prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo, taip pat jog Vasario 16-sios mi 
nėjimas pareikalaus nemažai išlaidų, pa
vesta Valdybai paraginti visus Italijos lie
tuvius, kad neatidėliodami sumokėtų soli
darumo mokestį. Taip pat pritarta Valdy
bos pasiūlymui leisti Italijos lietuviams 
neperiodinį leidinį informacijos tikslams.

septyni jau atspausdinti, o VIII, IX ir X 
ruošiami. Darbas eina visu įtempimu.

Nuo VIII tomo LIETUVIŲ ENCIKLOPE 
DIJA bus spausdinama be atsargų, t.y., 
tik prenumeratoriams. Kad norintieji dar 
galėtų įsigyti pilnus komplektus, skelbia
mas LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS va
jus.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA verta tu
rėti kiekvienam. Ji yra didžiausias lietu
vių kultūrinis darbas už Lietuvos sienų. 
JI didžiausias lituanistikos žinynas. Iš jos 
ateities kartos semsis žinių apie lietuvių 
kultūros laimėjimus. Joj jaunimas jieškos 
tiesos apie savo tėvų žemę.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — kiek
vienos lietuvių šeimos neatskiriamas drau 
gas, lietuviškos šilumos šaltinis. Nelikite 
be jo!

Vieno tomo kaina 8 doleriai (įskaitant 
persiuntimo išlaidas). Suradusiam 6 nau
jus prenumeratorius vienas komplektas 
duodamas kaip premija. Užsisakiusiems ir 
įmokėjusiems bent už vieną tomą, visi iš
ėjusieji tomai siunčiami iš karto. Už juos 
likusią sumą bus galima mokėti dalimis 
susitarus su administracija. Tolimesni to
mai siunčiami apsimokėjus iš anksto.

Užsakymo reikalais kreiptis į leidyklą 
šiuo adresu:

J. Kapočius, Lietuvių Enciklopedija 
265 C Street, South Boston 27, Mass., 
U.S.A.

arba į Lietuvių Enciklopedijos atstovą
D. Daunoraitę
49, Thornton Ąve., London W.4.

VASARIO 16 MINĖJIMO REIKALU

Skyrių valdybos jau pradeda rūpintis, 
kaip iškilmingiau paminėti mūsų Nepri
klausomybės šventą — surengti vaidini
mą, pasikviesti chorą, deklamatorius, pas 
kaitininką, pavergtų tautų atstovus, vieną 
kitą anglą ir ko daugiau savo tautiečių.

Bet tai neturėtų būti svarbiausias minė
jimo tikslas. Toje laisvės kovoje mums rei 
kia paramos ir iš valstybės politikos vai
ruotojų. Jie turi mūsų balsą išgirsti. Per 
tokius minėjimus reikėtų ne pačius save 
įtikinėti apie bolševikų smurtą, nes tai 
mes visi gerai žinome. Mums svarbu kitus 
įtikinti, ypač atsakingus žmones, nuo ku
rių pareina būsų bylos eiga ir kurių nėra 
galimybės pasikviesti į tokius minėjimus.

Pirma, kiekvienos šventės minėjimo me
tu, po paskaitos, reikia priimti rezoliuciją, 
pasmerkiant Maskvos smurto veiksmus, ir 
dėti pastangas, kad tokia rezoliucija pa
siektų augštuosius krašto pareigūnus. To
je rezoliucijoje turėtų būti reikalaujama, 
kad Lietuva būtų laisva.

Antra, nereikėtų užmiršti, kad ir trum
pi atskirų asmenų laiškeliai politiniams

centrams, reikalaujant laisvės pavers' 
tėvynei, turi didelę reikšmę. Su tokių 
laiškelių gausumu valstybės politikai skai
tosi ne mažiau, kaip su organizacijų rezo
liucijomis.

Trečia, reikia ir vietos visuomenę infor 
muoti apie mūsų Krašto pavergimą, nes 
kitų tautybių žmonių mažai apsilanko mū 
sų minėjimuose. Patartina būtų, kad orga
nizacijos, ar net paskiri asmens per vie
tos anglų kleboną užprašytų Tautos Šven
tės proga artimiausią sekmadienį pamal
das apie , mūsų tėvynės kančias. Ta proga 
galima būtų įteikti klebonui anglų kalba 
literatūros apie Lietuvą, Lithuanian Fight 
for Freedom, Lithuania through the Ages, 
Lithuanian self taught ir kt. Čia ir vargas 
mažas, ir išlaidos nedidelės, o šimtus kita
taučių gali pasiekti mūsų skundas.

Taigi, mūsų minėjimai būtų pasisekę ir 
atsiekę savo tikslą, jei minėjimų aprašy
muose rastume ne pasigyrimus apie eT 
nių veikmių atlikimą, bet žinias apie tai, 
kiek buvo pasiųsta rezoliucijų, laiškelių, 
kiek sutarta pamaldų ir kokia masė žmr 
nių išgirdo mūsų tautos šauksmą.

Vyturėlis

VOKIETIJA
LIET. MISIJONIERIŲ DIREKTORIAUS 

LAIŠKAS
VOKIETIJOS LIETUV. KATALIKAMS
Brangūs Broliai, Sesės!
Ištikimai mylėdami tą žemę, kurią lie

tuviai amžių bėgyje papuošė gražiomis 
bažnyčiomis, laukų koplytėlėmis ir pake
lės kryžiais, visa siela trokštame paleng
vinti mūsų tautos kančias. Mes esame pa
siruošę viską atiduoti, kad tik būtų su
trumpintas sunkus mūsų brolių ir sesių 
bandymo laikas.

Bet kas gali mums šioje bėdoje padėti? 
Į ką mes turime kreiptis?

Po šio karo mes dėjome daug vilčių į 
vakarų politikos vairuotojus. Lengvai tikė 
jome jų žodžiais ir raminomės jų paža
dais. Bet ar mūsų viltys yra išpildytos? 
Ar nesame mes šiandien karčiai nusivylę 
įvairiomis konferencijomis? Taip, mums 
jau pabodo visos tos gražbilystės, kurių ne 
lydi ryžtingi darbai pažeistam pasaulyje 
teisingumui atstatyti.

Nerasdami kito kelio pagelbėti mūsų 
kenčiančiai tautai, mes keliame savo akis 
į šio pasaulio Kūrėją. Kas geriau už Jį pa
žįsta mūsų didįjį sielvartą? Kieno, jei ne 
Jo, rankoje yra galia padėti vargan pate
kusiems žmonėms? Per savo Sūnų, gimu
sį Betliejaus prakartėlėje, paskelbė Die
vas žmonėms: „Prašykite ir gausite“ (Jo
no 16,24). Savo pagalbos renką ištiesdavo 
Dievas visais laikais tiems, kurie tik krei
pėsi į Jį. „Jie šaukėsi į Viešpatį savo su
spaudime, ir Jis išlaisvino juos iš jų siel
vartų“ — liudija psalmininkas, prisiminęs 
izraelitus belaisvius, kuriems buvo sugrą
žinta prarasta laisvė (ps. 106,13).

Mes, lietuviai tremtiniai, niekad neuž
miršome, jog Dievas, kaip 45-toje psalmė
je giedame, yra „veikiausioji pagalba var
guose“. Jau nuo pat pirmų tremties dienų, 
mes prašėme Dievą savo maldose, jog Jis 
apsaugotų mūsų tėviškę nuo priešų siau
tėjimo ir pagreitintų išlaisvinimo valandą. 
Bet jeigu iki šiolei dar nenušvito Lietuvai 
laisvės aušra, kurios mūsų broliai tėvynė
je ir mes tremtyje taip nekantriai laukia
me, tai mums, tikintiesiems, nevalia nusi
vilti ir imti abejoti, ar verta iš viso dar 
melstis. Kaip tik tada, kai mūsų, kaip 
žmonių, negalia pasirodo visame savo iš
gąstingame nuogume, kai neviltis graso 
mus paskandinti savo žudančiose gelmėse, 
kaip tik tada atsiskleidžia kuriančiai Die
vo veiklai plačiausias laukas. Stovėdami 
ant nevilties bedungnės kranto, mes turi
me tiesti rankas į Tą, kurs yra „visos kū
rinijos Viešpats“ (Juditos 14). Savo visa
galybėje Jis yra per pranašą Izaiją dras' 
nęs apleistuosius: „Ar gali motina užmirš
ti savo vaiką?“ „Bet jei ir motinos užmirš 
tų, aš jūsų niekad neužmiršiu“ (Iz. 49,15). 
Kaip kūdikis prašo motiną kurio nors 
daikto tol, kol jo negauna, taip ir mes, 
lietuviai tremtiniai, nesiliaukime meldę 
Viešpatį Dievą laisvės musų brangiai tė
vynei Lietuvai.

Išėjus iš Egipto ir keliaujant Izraelio 
tautai dykuma, užpuolė ją beduinai amale 
kitai. Izraelitams nuo jų ginantis stebėjo 
Mozė nuo vienos kalvos jų kovą. Su augš- 
tyn iškelta lazda meldė Mozė Dievą pa
galbos. Ir kol jis meldė, tol izraelitų ka
riai atmušdavo užpuolikus. Tačiau vos tik 
Mozė nuleisdavo žemyn rankas, laimėdavo 
amalekitai.

Ir mes, brangūs lietuviai tikintieji, tu
rime tol nenuleisti maldai sudėtų rankų, 
kol priešas mindo mūsų tėvų žemę.

Iš kasdieninės patirties žinome, jog 
kiekvieną nesėkmę galima lengviau paša
linti, jeigu tik veikiama ne pavieniui, o su 
jungtomis jėgomis. Juo didesnė nesėkmė, 
tuo būtinesnis yra paskirų jėgų telkimas 
į vieną. Ar Lietuvos nelaimė, kuri taip 
vaizdžiai atsispindi nuskurdintame krašte, 
jėga išskirtose šeimose, tūkstančiuose iš
vežtųjų ir nužudytųjų, tūkstančiuose po 
platų pasaulį išblaškytų lietuvių, neverčia 
mus, tremtinius, jungtis maldoje ir kartu 
prašyti Dievą laisvės mūsų kenčiančiai tė
vynei? Pats Jėzus Kristus_ skatina mus 
taip daryti: „Jeigu du iš jūsų susitars že
mėje kurio nors dalyko melsti, bus juo- 
dviem padaryta mano Tėvo, kurs yra dan
guje“ (Mato 18,19).

Brangūs Broliai, Sesės! Susitarkime ir 
mes, pradėdami naujus metus, dar dau
giau ir dar karščiau negu iki šiolei melsti 
Dievą laisvės mūsų tėvynei! Aš kviečiu 
Jus visus, suaugusius ir jaunuosius, kiek; 
vieno mėnesio antrąjį sekmadienį aukoti 
už Lietuvą šv. Mišias, šv. Komuniją, ki
tas maldas bei artimo meilės darbus. Gi 
per visus 1956-tuosius metus, kasdieną 20 
vai. 30 min. sukalbėkime ta pačia inten
cija po Tėve mūsų, Sveika Marija ir Gar
bė Dievui. Kur bebūtumėme ir ką beveik
tumėme, atėjus vakaro pusiau devintajai, 
pertraukime darbą ar pokalbį ir susikaup
kime maldai už tėvynę. Jei taip kasdieną 
tuo pat laiku susirinks maldoje prie Vieš
paties sosto šimtai, o gal tūkstančiai lie
tuvių ir prašys laisvės savo pavergtam 
kraštui, tai tvirtai tikėkime, jog gerasis 
Dievas mus išklausys.

Tėvas Alt Bernatonis, O.FJVI.Cap. 
Lietuvių Misijonierių Vokietijoje 

Direktorius

LIUBEKAS
Liubeko Vargo Mokykla 1955 m., gruo

džio mėn. 23 d., surengė Kalėdų eglutę su 
gražia ir įdomia programa: vaidinimėliu, 
tautiniais šokiais, dainomis ir deklamaci
jomis. Kalėdų eglutėje dalyvavo per .100 
Liubeke gyvenančių lietuvių vaikų. Buvo 
taipgi nemažas skaičius ir suaugusių. Po 
meninės dalies Kalėdų senelis apdovanojo 
vaikus saldumynais, vaisiais ir kita. Už 
materialią pagalbą Liubeko lietuviai yra 
labai dėkingi BALF'ui, kuris parėmė fi
nansiniai. Liubeko vargo mokyklos moki
niai, ta pačia proga nuoširdžiai atsisvei
kino su savo mokytoju ir vargo mokyklos 
vedėju P. Lichutinu, kuris gruodžio 29 d. 
išemigravo į JAV. Liubeko vargo mokyk
los vedėjo pareigas laikinai perėmė P. La
banauskas, kuris su p-le E. Kalvaityte, 
Liubeko vargo mokyklą ves toliau.

švietimo Komisija prie LIT įteikė savo 
atsistatydinimo pareiškimą. LIT valdyto
jui K. Žalkauskui atsistatydinus iš VT, sa
vo atsistatydinimo pareiškimą įteikė ir 
švietimo Komisija (ją sudaro pirminin
kas A. Rukša ir nariai A. Giedraitis ir A. 
Venclauskas), kurią šiam darbui buvo pa
kvietęs K. žalkauskas. Švietimo Komisi
jos pareiškimą LIT valdytojas K. Žalkaus 
kas pažadėjo perduoti naujai VT pirmi
ninkei A. Devenienei, prašydamas Švieti
mo Komisiją iki to laiko pasilikti sąvo pa
reigose (LIT).

Krašto Valdybos iždininkas J. Glemža 
aplankė Hannoverio lietuvių apylinkę ir 
dalyvavo visuotiniame apylinkės narių su 
sirinkime. Susirinkime išrinkta nauja apy 
linkės valdyba, išsiaiškinti visi anksčiau 
apylinkėje pasireiškę nesklandumai. Kiek 
vėliau p. J. Glemža aplankė PLB Seedor- 
fo apylinkę.

Krašto Valdyba pasiuntė iš savo turi
mų atsargų Varelio, Neumuensterio, Dal- 
heimo, Hildesheimo, Hanau, Geesthachto, 
Neustadto, Eutino' ir Sievershuetteno apy
linkėms įvairių lietuviškų knygų. Knygos 
dalinamos pilnateisiams tų apylinkių na
riams. Viso jau išdalinta 506 egz. knygų. 
Ateityje bus pasiųsta knygų ir kitoms 
tvarkingoms Bendruomenės apylinkėms.

GIMNAZIJOS IŠLAIKYMAS

1955 m. spalio ir lapkričio mėn. gimnazi 
jai buvo finansiniu atžvilgiu bene sunkiau 
si mėnesiai. Žemiau paduodami patikrina
mieji balansai už 3, 4 ir 5 mėnesius rodo 
vis didėjantį gimnazijos įsiskolinimą ir 
šių apyskaitinių metų deficitą. Per 5 mėn. 
nepriteklius pasiekė 17.000 DM sumą, o 
skolos 40.000 DM.

Pirmosios gruodžio mėn. savaitės rodė 
pagerėjimą ir reikia tikėtis, kad būrelių 
įplaukos padidės ir rėmėjai pradės atsi
teisti už laisvu noru pasiimtąsias prievo
les, padėdami gimnazijai Naujaisiais Me
tais stabilizuoti jos finansinę būklę.

GERAI PASIRODĖ JAUNESNIEJI 
KREPŠININKAI

Po penkių savaičių pertraukos, gruodžio 
10 d., Vasario 16 Gimnazijos krepšininkai 
susitiko su Frankfurto „Eintracht“ rinkti
ne. Šiose rungtynėse gimnazijos krepšinln 
kai neparodė įprastos kondicijos. Pirma
me kėlinyje veda užtikrintai 15 taškų per 
švara ir jį baigia 40:30. Antrame kėlinyje 
Frankfurtas perima žaidimą į savo rankas 
ir keturias minutes prieš galą veda 3 taš
kų skirtumu. Paskutinės minutės labai 
įtemptos ir tik gera taktika bei baudų me 
timų išnaudojimu gimnazijos rinktinė vis 
dėlto laimi rungtynes santykiu 74:67.

Išemigravus keliems geriems gimnazi
jos rinktinės krepšininkams: Brakauskui, 
Birietai ir Reitneriui, jų vietas turėjo už
imti jaunesnieji žaidėjai. Pirmas jų pasiro 
dymas buvo Heidelberge,' kur jie gruodžio 
13 d. susitiko su vietos amerikiečių gim
nazija.

Amerikiečių krepšinio lygio netenka aiš 
kinti, todėl tas susitikimas buvo mūsų 
rinktinės jaunųjų jėgų išbandymas. Po 
gražios kovos jaunesnieji rungtynes laimi 
55:40 santykiu. Amerikiečiai buvo šiomis 
rungtynėmis labai patenkinti ir mūsų žai 
dimą įvertino gerai. Žaidimas įvyko gra
žioje, didelėje amerikiečių gimnazijos 
sporto salėje, kurioje žaidimą sekė gau
siai susirinkę amerikiečių gimnazijos mo
kiniai, gimnazijos direktorius ir mokyto
jai. šios rungtynės buvo gera rekomenda
cija Vasario 16 Gimnazijai amerikiečių 
tarpe.

PLSS AUŠROS TUNTAS

Tuntas dar prieš Kalėdas išleido nepe
riodinį, rotatorium spausdintą, skautišką 
laikraštėlį „Gairelė“.

Mūsų skautai palaiko glaudžius santy
kius su Viemheimo St. George vokiečių 
skautais. Jie buvo pakviesti į St. George 
iškilmingą sueigą ir pravedė bendrą nakti 
nį žaidimą. Apie šį įvykį šiltai atsiliepė 
Virnheimo dienraštis, aprašydamas Lietu
vos skautų dabartinę būklę.

KALĖDŲ SENELIS ATSKRIDO 
HELIKOPTERIU

Gruodžio mėn. 15 d. visai gimnazijai 
Schwetzingeno lietuvių kuopa, amerikie
čių kariuomenės Heidelbergo vyr. būstinė 
ir Schwetzingeno vokiečių būrys suruošė 
turtingą ir įspūdingą Kalėdų šventę. Tai 
šventei suruošti darbu ir lėšomis ypač pri 
sidėjo Schwetzingeno kuopos vadovybė ir 
vyrai.

Šioje Kalėdų eglutėje atsilankė net du 
Kalėdų seneliai, vienas atlėkęs helikopte
riu ir nusileidęs gimnazijos parke, o kitas 
automašina atvežęs ir pačiai gimnazijai 
brangią dovaną: didelį radio priimtuvą ir 
lietuviškų plokštelių.

Kalėdų eglutėje svečiais dalyvavo tą 
dieną į kapitonus pakeltas Schwetzingeno 
kuopos vadas Valiūnas, vyr. Itn. Bendorai 
tis ir visa eilė kitų, jų tarpe amerikiečių 
armijos kapelionai, majoras Smith, maj. 
Simpson, kariuomenės reporteriai, foto
grafavę šventę ir Amerikos Balso atstovas 
p. Dambrava, įrašęs programą į kaspinus 
ir sumaniai talkininkavęs šventei praves
ti, versdamas į anglų kalbą sveikinimo 
kalbas.

Turiningą šventės programą atliko gim
nazijos mokiniai: evangelikų ratelio ir 
ateitininkų chorai pagiedodami Kalėdų 
giesmes, o šokėjų grupės atlikdamos tau
tiškus šokius. Baitai pasirėdžiusių 6 mer
gaičių grupė atliko mkt. Skeivalienės pa
ruoštą gražų plastinį šokį — maldą.

Amerikiečių karo kapelionui, Kalėdų se 
neliui, atlėkusiam helikopteriu, serž. Ker- 
šuliui ir Schwetzingeno kuopos vadui kpt. 
Valiūnui buvo įteikti meniški padėkos 
lakštai ir tautinės juostos. Po programos 
linksmi, patenkinti moksleiviai susėdo sv 
svečiai prie ištaikingi paruoštų stalų va
karienei.

DARBO PASIŪLA
J.T. Augštasis Komisaras Pabėgėlių Rei 

kalams skelbia, kad Šveicarijoje reikalin
gas linotipistas, typografas, gerai mokan
tis rusų kalbą.

SKAITYK 
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J. LIŪDŽIUSZ. JURAS

PAJIEŠKOJIMAS

nusiau’-' 
vietų ke-

Pajieškomas p. Jonas GUSTAS, gimęs 
apie 1919 metus, kuris neva 1945-1946 me
tais yra buvojęs Didžiojoje Britanijoje.

Adresą pranešti „E. Lietuviui“, 1 Lad-

nuo Prancūzijos imperi alinių

AR
p. JANKAUSKIENĖ?

| 421, Hackney Rd. E.2.

| 146, Holland Park Ave. W.ll. į
| 20, Ridley Rd. E.8.

| Maistas pristatomas į namus ir iš-E
= siunčiami užsakymai iš į
I 421, Hatkney Rd. E.2. Telf. SHO 8734 g 
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PLUNKSNAGRAUŽIO

Šiais metais mums, nevedusiems vy
rams, reikia būti labai apdairiems. Nepa
menu, bet, rodos, kad Lietuvoje keliamie
ji metai neturėjo tokio papročio, koks 
praktikuojamas Vakaruose. Pasirodo, kad 
keliamaisiais metais moterys turi didesnę 
teisę pasipiršti negu vyrai! Kadangi lietu
viško kalendoriaus šiais metais neturime, 
todėl visus viengungius įspėju, kad šie, 
1956 metai kaip tik yra tie vadinamieji k’e 
liamieji, atseit, pavojingieji vyrams, ik 
šiol nesusiradusiems gyvenimo draugės.

Vyrai, užsiimą statistika, tvirtina, kad 
keliamaisiais metais moterys išleidžia dau 
giau pinigų blizgučiams, dažams, puošme
noms, drabužiams, žodžiu, „meškerioji
mo“ priemonėms. Sakoma, kad moteris vi
sada trokšta gražiai, gražiau už kitas, at
rodyti. Tačiau iš šimto — 99 atvejais jos 
pastanga gražiausiai atrodyti visada pa
grįsta yra viltimi, kad ji tai daranti turė
dama galvoje — išrinktąjį. Kai tokio nė
ra, moteris puošiasi „taip sau“, nes nie
kas mūsų negyvename be vilties...

Kiek tie vyrai, vedą statistikas, turi tie
sos, manau galėsime pasitikrinti, atvykę 
į vienintelį metuose Spaudos Balių, juo 
labiau keliamaisiais metais!.. Mano patik
rintomis žiniomis, moterų pasaulyje jau 
vyksta karšti pasirengimai. Žinoma, vis
kas laikoma didesnėje paslaptyje, negu 
atominės bombos išradimas. Griežčiausio
je paslaptyje iki paskutinės minutės sau
sio 28 d., Spaudos Baliaus vakaro, kurio 
metu, galimas dalykas, kad tie apkiauto 
rengėjai bent kartą susipras premijuoti 
gražiausiai baliuje apsirengusią viešnę...

Užsiminus apie poteris, reikia pasakyti, 
kad be jų neapsieina net ir tokie moder
nūs, amžinai skubą paskui greitai bėgantį 
dolerį, amerikiečiai. Ne tik, kad jie be jų 
negali gyventi, bet masiškai jas „impor
tuoja“ iš senelės Europos. Žinoma, (nors 
moterys ir mažiau pavydžios negu vyrai!), 
bet tuoj pat amerikoniškoje moterų spau
doje pradėta lukštenti priežastis, kodėl 
tiek daug amerikiečių vyrų, kuriuos kari
nė ar civilinė tarnyba perkelia Europon, 
veda europietes moteris? Iškilo klausimas, 
pradėta jieškoti ir atsakymų, lankant 
teiraujantis tų, kurie vedė europietes, ar
ba ir tas, kurios ištekėjo už amerikiečių. 
Kodėl? Iš daugybės atsakymų, aiškėja, 
kad ir tas amerikietis, galvatrūkčiais bė
gąs. pąskui „gyvenimą“, pasirodo, labiau 
susižavi senelės Europos šeimos papročiais 
ir tos šeimos židinėlio kurstytojos — žmo
nos laikysena. Europoje moteris yra namų 
šeimininkė, vaikų auklėtoja ir ji koncen
truoja savo jėgas ir galimybes, kad suda
rius laimę šeimai ir vyrui. Net ir dvasinė 
europietės žmonos laikysena yra visiškai 
skirtinga: ji mažiau varžosi dėl „viršinin
kystės“ šeimoje, tačiau tiek vaikų auklė
jimas, tiek visa vidaus namų „ministeri
ja“ yra jos žinioje ir tuo būdu iš darbo 
grįžusiam vyrui yra daugiau laiko ji do
mintiems klausimams.

Europietė moteris, ištekėdama už ame
rikiečio, niekad neparodo tos „baimės“, 
kad vyras gali susižavėti gražesne, įdomės 
ne. Ji visada daugiau turi pasitikėjimo 
savim. Gi amerikietės, nors ir sakosi, jog 
esančios „savarankiškos“, bet yra žymiai 
pavydesnės ir gyvena didesnėje „baimėje“ 
dėl konkurencijos, už europietes. Europie
tės mergaitės yra išauklėtos toje tradici
joje, įsitikinime, kad jų likimas yra di
džia dalimi vyro rankose. Tai sudaro, 
kaip pasisako amerikiečiai vyrai, ypatin
gą malonumą, ir šilumą, ir didesni atsa
komybės jausmą. Gi amerikietės žmonos 
esančios jau „nepriklausomos“ tiek visuo
meniniame, tiek ekonominiame gyvenime.

— Gi svarbiausiai, — tvirtina ameri
kiečių psichologas, — amerikietės netek' 
sugebėjimo sujaudinti vyro širdies, kai jai 
reikalinga jo globa, nes labai dažnais at
vejais amerikietė parodė, kad ji galinti 
apsieiti ir be vyriškos pagalbos.

euAmerikietis karininkas, apsivedęs su 
ropiete, sako:

— Grįžtant į Ameriką, atsivešime su sa
vim tai, ko mane išmokė mano žmona: gy
venimas nuosavam name, tarpusavio bend 
ravimas, nereikalaująs išorinių dirbtinų 
pasilinksminimų, kuriems amerikiečiai 
tiek daug išleidžia pinigų.“

Amerikiečiai pradeda pamėgdžioti sene
lės Europos šeimų gyvenimą ir nori jį 
„importuoti“ Amerikon.

Vienas amerikietis, karo kapelionas, 
taip yra išsireiškęs:

„Manau, kad mes, amerikiečiai, esame 
.pametę senąjį šeimos gyvenimo būdą, šei
myninis gyvenimas yra kažkas daugiau, 
negu namai su televizija, garažais, rašo
mom mašinėlėm ir šaldytuvais. Turime pa 
sižiūrėti į senosios civilizacijos šeimų pa
pročius ir gerai apie tai pagalvoti!“

Taip pasakė amerikietis. Mano draugas 
iš Chicagos rašo: „Gyvename labai laimin
gai. Susilaukėm antro įpėdinio. Turime 
„karą“, šaldytuvą ir namus. Žmona dirba 
naktimis ir geriau uždirba, ne‘gu aš dienos 
pamainoje“. Kaip matome, europietis lie
tuvis laimingas, nors jo žmonai, palikusiai 
vaikus, reikia dirbti naktimis, gi amerikie
tis, gabenasi iš Europos žmoną, kad ji ten 
Amerikoje, sudarytų jam šiltesnę ir jau 
kesnę šeimos nuotaiką...

Kalbant apie šeimą, verta prisiminti 
viengungio Bernard Shaw pasakymą: — 
„Vedybos yra valstybė miniatiūroje. Žmo
na veda žemės ūkio ir vidaus ministeriją; 
uošvė — karo ministeriją, vaikai — repre
zentuoja užsienio reikalus, gi vyras — tau 
tą, mokančią valstybės mokesčius...

Sausio 2 d. Prancūzijoje, kaip žinoma, 
įvyko parlamento rinkimai. Maskva trium 
fuoja: komunistų atstovų skaičius nuo 93 
pašoko beveik iki pusantro šimto. Neabejo 
tinai, tas duoda Maskvai didelį propagan
dinį ginklą, ypatingai pavergtųjų tautų 
tarpe, kurios šito fakto negalės kitaip su
prasti, kaip komunistų įtakos Prancūzijoje 
padidėjimą. Ir dar kokį padidėjimą, virš 
50 naujų atstovų!

Faktinai gi, komunistų įtaka nėra padi
dėjusi. Pereitų rinkimų metu, 1951 metais, 
komunistų gautų balsų nuošimtis visų bal
savusių buvo 26,5 procen., šių metų 
savime jų gautų balsų nuošimtis buvo 
procen., tuo būdu ne tik nepadidėjo, 
kad ir labai nežymiai, sumažėjo.

Kodėl komunistų atstovų skaičius
padidėjo? Tai įvyko dėl savotiškos Pran
cūzijos rinkimų sistemos. Ji numato, kad 
rinkiminėje apygardoje absoliutinę balsų 
daugumą gavusi grupė praveda visus at
stovus. Kitų balsai prapuola. Be to, tai ab 
soliutinei balsų daugumai sudaryti kelios 
grupės gali sudaryti santarvę, o paskui 
atstovus pasidalinti proporcingai. Tokia 
tvarka buvo įvesta prieš 1951 metus tam, 
kad užkirtus kelią komunistams pravesti 
daugiau atstovų. Būtent, kelios grupės to
je ar kitoje apygardoje susitardavo, gau
davo absoliutinę balsų daugumą ir praves 
davo visus atstovus. Komunistų balsai 
nueidavo niekais.

Šiais gi metais, jau prieš rinkimus įvy
ko skilimas radikal-socialistų partijoje. 
Rinkimų metu susidarė du frontai: deši
niųjų, vadovaujant Faure ir Pinay, ir kai
riųjų, vadovaujant Mendes-France ir sočia 
lįstų Mollet. Tarp tų dviejų frontų vyko 
aštri kova, todėl rinkimų apygardose ne
bebuvo sudaromi susitarimai tarp atskirų 
grupių, ir tuo pasinaudojo komunistai, 
nes niekam negaunant absoliutinės balsų

daugumos, atstovai buvo pravedami pagal 
gautų balsų skaičių, proporcingai. Tuo bū 
du, nesurinkdami daugiau balsų, negu jie 
buvo surinkę 1951 metais, komunistai dėl 
susidariusios frontų kovos, pravedė dau
giau atstovų.

Bet kas apie tai paaiškins tautoms, at
kirstoms nuo laisvo pasaulio geležine už
danga? Čia ir yra visas komunistų laimė
jimas, neskaitant to, kad, žinoma, turėda
mi daugiau atstovų parlamente, jie turi 
daugiau galimybių trukdyti normalų to 
parlamento veikimą, kuris ir taip nėra 
lengvas.

Žinoma, pats faktas, kad komunistų par 
tija Prancūzijoje gali surinkti virš 5 mili
jonų balsų, kelia didelių rūpesčių, nors 
komunistų įtaka ir nebūtų sustiprėjusi. 
Žmonės balsuoja už komunistus, didelėje 
daugumoje nesuvokdami, kad jie yra Mas 
kvos valdoma partija, svetimos, priešiškos 
valstybės diriguojama. Balsuoja taip to
dėl, kad rinkdamiesi tarp kairiųjų ir deši
niųjų jie pasirenka kairiuosius. Apskri
tai paėmus, rinkikai Prancūzijoje balsuoja 
nuostabiai pastoviai, išskyrus visišką gau- 
listų pralaimėjimą ir atsiradimą jų vietoje 
t.v. pužadistų, nepatenkintų smulkių pre
kybininkų, krautuvininkų, amatininkų, 
rinkikai nubalsavo beveik taip, kaip ir 
1951 metais. Nors linkimas į kairę buvo 
aiškus. Ji daugiausiai pasinaudojo tų bal
sais, kurie anksčiau balsavo už gaulistus, 
kurie parlamente buvo dešiniame sparne, 
ne kairiame.

Tas Prancūzijos palinkimas i kairę ne
turėtų būti suprantamas, kaip komunistų 
laimėjimas, nors jie tuo ir naudojasi ir 
naudosis. Pirmiausiai tai reiškia, kad 
prancūzai daugumoje yra už tai, kad rei
kia baigti kariavimą Afrikoje. Prancūzų 
dauguma pasisako prieš, jei taip galima 
pasakyti, Prancūzijos kolonijalinę politi-

Toliau prancūzai sakosi už netiesiogi- 
mokesčių naštos sumažinimą, sociali- 
apsaugos tarnybų padidinimą, mokyk- 
pigiųjų gyvenamų namų statybą ir 
. Reikia pažymėti, kad pavyzdžiui as-

Tokia tendencija parodo Prancūzijoje 
esant rimtų pakeitimų jos socialinėje 
struktūroje. Pramonės augimas sutelkė 
daugiau žmonių miestuose, ir jie stato sa
vo reikalavimus. Didžioji Britanija šitą 
yra jau išgyvenusi.

Kairiųjų frontas į rinkimus ėjo su aiš
kia programa. Tą frontą sudarė socialis
tai, kairieji radikal-socialistai ir kaikurios 
kitos grupės. Bet jie daugmos neturi, c 
dėtis su komunistais nenori. Dešinieji siū
lo jiems sudaryti tautinės vienybės vyriau 
sybę, bet socialistai su Mendes France to
kį pasiūlymą atmetė. Jie ruošia reikalingų 
reformų programą ir siūlosi sudaryti vy
riausybę joms vykdyti. Jie nenori tokios 
tautinės vienybės, kuri esmėje reikštų 
tūpčiojimą vietoje ir faktiną dešiniųjų 
valdymą, nors kraštas gana aiškiai yra 

pasisakęs už socialines reformas.
Socialistams ir Mendes-France radikal- . 

socialistams negalima nepripažinti logikos.^' 
Tautinė vienybė ir konkrečių darbų be tu<į 
rinio yra jokia vienybė, bet tuščiažodžia-W 
vimas. Jei norima gelbėti tikrai rimtą būkW 
lę Prancūzijoje, reikia pradėti nuo pagrin
dinių reformų.

Būklė, apskritai paėmus, tikrai kompli- | 
kuota. Ar dešinieji sutiks paremti kairio- į 
jo sparno vyriausybę, neaišku. Antra ver- I 
tus, tas kairysis sparnas negali naudotis ir : 
remtis komunistų parama, o be jos jis ne- | 
turėtų daugumos. Sudarymas dešiniųjų 
vyriausybės būtų priešingas rinkikų va
liai ir, faktinai, nieko negalėtų Prancūzi
joje išspręsti.

Tad visą būklę tenka rimtai vertinti, i 
Prancūzija Vakarams reikalinga.

Šitaip vertindami būklę, mes toli gražu . 
nepritariame visam tam, ką Mendes- į 
France, kairiojo sparno organizatorius, r 
kalbėjo rinkimų metu, ypač, kiek tai lie
čia Prancūzijos užsienio politiką. Tenden
cija vesti Prancūziją neutralizmo krypti
mi visam vakarų reikalui yra labai pavo
jinga. Mendes-France, atrodo, nelabai jau 
dinasi sovietų pavergtų tautų likimu, nei 
dėl laisvės ar teisybės nebuvimo sovietinė 
je imperijoje. Jis tai yra linkęs laikytis 
sovietų vidaus reikalu. Gal jis politikuoja 
rinkikų balsams gaudyti, bet politikavi- | 
mas yra dviejų asmenų ginklas. Prancūzi- i 
jos politikos Sovietų Sąjungos atžvilgiu Į 
Mendes-France mūsuose pasitikėjimo ne- S 
kelia.

Prieš keletą metų rašiau apie baisias 
sprogusios atombombės pasekmes k.a. me- 
chaninius-fizinius sprogimo padarinius: 
oro smūgį ir jo griaunamą jėgą, neįsivaiz
duojamą karštį, radioaktyvių spindulių 
žudančią galią. Be abejonės tai yra 
šiurpūs ir susimąstyti verčią dalykai, 
bet medikų akimis žiūrint, tai dar paken
čiama... Jei dabar kiltų atominis karas 
gal pavojingiausias dalykas būtų... van
duo! Taip, mūsų gyvybė labiausiai priklau 
sytų nuo vandens, kurio mes šiame lietin 
game krašte taip nevertiname.

Didmiesčiai, aišku, pirmoj eilėj nuken
tėtų nuo atombombių. Tūkstaničai ir šim
tai tūkstančių pabėgėlių užplūstų vienkie 
mius ir kaimus bei miestelius. Gyvena
mieji namai, pilys, mokyklos, salės, kluo
nai, bažnyčios sutalpintų visus miesčio
nis. Patogumų, žinoma, ten gal nebūtų 
daugiau kaip mes turėjom D.P. stovyklose 
Vokietijoje...

Maisto klausimas būtų opesnis negu pa
stogės, ypač kai dideli jo kiekiai būtų su
naikinti atombombės sprogimo pasėkoj ar 
apnuodyti radioaktyvių medžiagų. Šie sun 
kūmai irgi gali būti nugalimi jei iš anksto 
bus apsirūpinta konservuotu maistu, lai
komu pav. rūsy ar kitoj gerai dengtoj pa
talpoj.

Vanduo atominiame kare gali vaidin- . 
ti svarbiausią vaidmenį, ypač jei juo ne
bus rūpinamasi kruopščiai ir iš anksto. 
Galingai atominei at vandenilinei bombai 
sprogus virš Britų salų, visi atviri vande
nys būtų apnuodyti radioaktyviais kritu
liais. Ir šiuo atveju labiausiai nukentėtų 
miestų ir miestelių gyventojai, gerią van
dentiekio vandenį, gaunamą iš ežerų, upių 
ir vandens susitelkimų kalnuose. Tada 
būtų nepaprastai žiaurus klausimas: mirti 
troškuliu ar gerti užnuodytą vandenį ir po 
to mirti baisiose kančiose? Ligi šiol, deja, 
dar nemokam iš vandens iškošti radioak
tyvių medžiagų.

Sveikatai saugus vanduo gal galėtų būti 
tik iš šaltinių ir gerai dengtų šulinių. Šia
me krašte yra dar daug naudojamų, o gal

dar daugiau užleistų, nenaudojamų šuli
nių. Vadinasi, senamadiški vandentiekiai 
—■ šuliniai ir šaltiniai moderniškame kare 
galės išgelbėti tūkstančius ir milijonus gy
vybių!

Bet ir čia nereiktų užmiršti vieno svar
baus dalyko: kol pasieksi šulinį ar šalti
nį, ir ypač, kol pastovėsi prie jo eilutėj — 
tas vanduo tau gal jau nebus reikalingas, 
nes jau būsi „aplytas“ mirtinga radioak
tyvių medžiagų doze... Taigi iškyla specia
lių apsaugos drabužių reikalas...

Turint galvoj čia paminėtus pavojus, 
reikėtų pagalvoti ar neverta apsirūpinti 
gerai dengtais vandens baseinais ir laiky
ti juos pripildytus vandens, kurio pakak
tų nors porai savaičių visiems namo gy
ventojams? Bet žmogus yra optimistas: jis 
dažnai žino pavojus sveikatai ar gyvybei 
ir galėtų jų išvengti (čia turiu galvoj rū
korius, girtuoklius ir kitus nusikaltėlius!), 
bet netiki, kad su juo gali kas blogo ats - 
tikti. Dabar mes žinom atombombės pada
rinius ir šiokius tokius apsisaugojimo bū
dus, bet keli iš mūsų bus pasiruošę sutik
ti, o tuo pačiu ir išvengti šios nelaimės?!

K. Valteris

Apie žmogų pašauktą lietuvybei skelbti, 
200 puslapių gražiai išleista, iliustruota 
knyga — tik 10 šilingų! Verta kiekvienam 
lietuviui, turėti.

Liet. Enciklopedijos prenumeratoriams 
primenama, kad ateityje Enciklopedija ne 
bus siunčiama kreditan. Neužsimokėję už 
VI tomą, prašomi atsiskaityti.

D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave., Lon
don, W.4.
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SAUSIO MĖN. 21 D. ŠEŠTADIENĮ
Sycamoore School salėje, Sycamore Rd., Nottingham 

Sambūrio „Londono Vaidila“ gastrolė —

PONIOS DULSKISNES MORAIS
TRIJŲ VEIKSMŲ KALTŪNIŠKOJI TRAGIKOMEDIJA

Pradžia — 5 v. 30 m. p.p.
Biletus iš anksto galima gauti pas A. Matulaiti, 67 Queens 
Drive, Nottingham.

DBLS-os Nottingham© Skyr. V-ba

ką. ' 
nių 
nės 
lų, 1 
pan. 
meninių pajamų atžvilgiu, skirtumas tarp 
jų maksimumo ir minimumo Prancūzijoje 
yra didesnis negu bet kurioje kitoje ' 
karų valstybėje. Prancūzų dauguma taip 
pat pageidauja daugiau valstybės ekono
minio planavimo, tad už privataus kapi
talo įtakos sumažinimą. Dauguma prancū
zų nori eiti socialinių reformų kryptimi, 
atsisakant 
tradicijų.

— Mielas kaiųiyne, tamstos f 
anksčiau dainuodavo ir skambindavo per 
dienų dienas. Dabar jau kuris laikas nie
ko nebesigirdi...

— Matote, mielas kaimyne, — ji susi
laukė kūdikio...

— Ačiū Dievui, tie vaikai — tikra Die
vo palaima...

GERIAUSIAS, SVEIKIAUSIAS IR 
ŠVARIAUSIAS

angliško ir konitinentalinio maisto 
pasirinkimas

tik lietuviškose krautuvėse

Baltic Stores

Gaidys, evangelikų kunigas Gavėnas, pi- 
mą kartą nubaustas 25 m., o vėliau dar 5 
m. Petras Jankauskas, taip pat antrasis 
Jankauskas, kuris nubaustas 25 metams, 
yra lakūnas, o jo žmona gyvena Londone; 
10 metų nubaustas vilnietis docentas Pet- į 
ras Jodelis, kurio žmona su 13 metų duk
ra taip pat nugrūstos kažkur į Sibirą. Už 
pavalgydinimą partizanų nubaustas Pet
ras Jonaitis; Jonas Jonikas, 29 šachtoj yra 
apie 30 m. amžiaus dėl nepaprastai žiau
raus su juo administracijos elgesiu išėjęs 
iš proto Kairys ir kitas Kairys, kurių ne
atmenama. tiksliai vardų. 1954 m. Vorku
tos apylinkėje apgyvendintas Kasperavi
čius, tais pačiais metais ten pat apgyven
dintas Vincas Kalinauskas, apie 50 m. am
žiaus jau paleistas Juozas Kazlauskas, 
apie tokio pat amžiaus apgyvendintas Vor 
kutos aoylinkėje Antanas Jonas Kutas, 
plytinėje dirbęs gydytojas Lietus, buvęs 
lakūnas Lukšas, 11 metų nubaustas Juozas 
Macijauskas, Mečys Mačiūnas, kurio tė-- . 
vas yra girininkas. Leningrado kalėjime 
buvo ir jo brolis Leonas, su kuriuo jį 1 ® ■ 
nai išskyrė. Juozas Malinauskas ir antra-% 
sis Malinauskas. 10 mėtų nubaustas iš 
Marijmpolės Stasys Marazas. Stasys Mic- Ž 
kus, Vladas Misevičius, apie 42 m. a. An- į 
tanas Musteikis, 25-28 m. mokyt. Ožkeliu- 1 
nas. Kun. Marijonas Petkevičius, kurio tė 
vai taip ištremti iš Lietuvos. Feliksas Pet
rauskas, kun. Pranciškus Rdžiūnas, Rasi- 
bauskas, dar jaunas vyrukas Jurgis Re
mingas, apie 50 m. a. Juozas Ridikas, apie 
38 m. a. Ant. Sakalauskas, o 7 šachtoj dir 
ba kitas Sakalauskas. Gyd. Sinkus apgy
vendintas Vorkutos apylinkėje, kai atliko 
8 metų bausmę. Jo žmona — dantų gydy
toja. Stravinskas, Švelnys, Jonas Šapanis, 
Petras Vincas Šulauskas, Svietelis, Švitra, 
Truskauskas, kun. Vaičiūnas, Valiukas. 
Po karo iš Vak. Vokietijos grįžęs Sovietų 
valdomon Lietuvon Vanagas buvo 1952 m. 
suimtas ir išgabentas į Vorkutą, kur jį 
šių metu pradžioje aplankė žmona. Ed
vardas Valteris, buv. etirininkas Želvikas, 
žižiunas. 17 šachtoj dirbęs kun. Viktoras 
Kazimieras Vunderlichas jau yra miręs. 
ZUZUNOJE (prie aukšt. Kolymos) — vil 
nietis pedagogikos stud. Algis Stankevi-' 
čius, Šarkūnas, šiuškus, Žukauskas.

Elta

Čia skelbiamas papildomas sąrašas tų 
mūsų tautiečių, kurių pavardes grįžusieji 
vokieičai ir kitų tautybių buvusieji karo 
belaisviai ar civiliai internuotieji yra atsi
minę. JARCOVO stovykloje laikomas Vil
kaitis, JELCINO (Magadansko apylinkė
je) — Antanaitis, apie 29 m. amžiaus Pet
ras Bučiūnas, apie 37 m. Stasys Didžiū
nas, kuris susirašinėdavo su namiškiais 
ir turėtų būti jau paleistas, du Jankaus
kai, kokių 30 m. amžiaus Kalinauskas, 
apie 50 m. Paulauskas, apie 30 m. Petraus 
kas,' 1913 m. gimęs Stasys Kazys Prichods 
kas, Vaitkevičius, 1917 m. gimęs Stasys 
Vaškys. Turėjęs apie 50 m. amžiaus Rim- 
kūnas jau miręs. INTOJE — jau paleistas 
buv. brigadininkas Antanas Duobys (ar 
Duobas), kuris gerai nusimano apie elek
tros reikalus, Jonušas, nubaustas 10 metų 
priverčiamųjų darbų turėjęs 48 ha žemės 
Kaunas, Petrauskas, 1924 m. gimęs Jonas 
Služinskas ir Vilkauskas. KINGIRE —-Jo
nas Čekauskas, 1939 m. atvykęs Lietuvon 
iš Amerikos Pranas Jasinskas, bet vėliau 
sovietų suimtas ir ištremtas be to, K' 
kuskas, Petras Linkevičius, Petras Rut
kauskas. KOLYMOS apylinkėse — kaunie 
tis studentas Kazimieras Aleksandravi
čius. buv. karininkas Jonas Jurevičius, Ma 
Čiulevičius, Marčiulynas, Slavinskas. PO- 
SIOLOK CHOLODNYJ — Petro sūnus Al- 
fonsas Antanaitis, Mykolas Kavaliauskas,

Zmcm£l Albinas-Jonas Perlavičius. SPASKE (Ka
ragandos apylinkėje) — kokių 50 m. am
žiaus kunigas Mot. Dambrauskas. Stali- 
ningrado rajono MALENPOLĖS stovyklo
je —■ Leonas Levickis. SVERDLOVSKE — 
jau miręs pirmojoj stovykloj apie 56 m. 
Gustavas Ramonaitis. TAIŠETE — arti 30 
metų turinti Jane Baltušaitė, Jonas Ka
siulis, kaunietis Alfonsas Kevys, mokytoja 
Šilbajoriėnė

VORKUTOJE — už nukirpimą patriza- 
nų plaukų nubaustas apie 40 m. amžiaus 
Antanas Adamonis, 1954 m. dar metais 
naujai nubaustas už tariamą agitaciją 
tarp kalinių apie 30 m. amžiaus Jurgis Ali 
šauskas, apgyvendintas kaip „laisvasis“ 
Vorkutos apylinkėse Alfonsas Anskaitis, 
Augulėnas, Bacevičius, pirmą kartą nu
baustas 25 m., o vėliau vėl 5 Bakaniškis. 
Menininkas Pranas Bieliūnas, didelis gy
vulių draugas, įpratinęs katę sugyventi su 
pele ir prisijaukinęs varnėną, kaip pavo
jingas „visuomenės tvarkai“, taip pat bu
vo atvarytas į Vorkutą. Be jo, buvo ištrem 
ti ir du jo broliai, iš kurių vienas seniau 
simpatizavo raudoniesiems. 1924 m. gimęs 
Jonas- Pranas Baginskas, atlikęs 10 m. 
bausmę, išvyko į Sverdlovską, pas savo 
motiną. Braškauskas, buv. teologijos stu
dentas Bušvakis, apie 1913 m. gimęs jėzu
itas Česnauskas, Petro sūnūs Antanas 
Dermeikis, apie 1918 m. gimęs Daktariū- 
nas, 1954 m. amnestuotas, bet negavęs lei- ^cocĮ ,Kiallcau 
dimo išvykti dar jaunas vyras Frenkelis, broke Gardens, London, W.ll.

ŽIEMOS IŠDAIGOS
Šiomis dienomis visą Angliją 

smargi sniego audra. Daugelyje 
liai buvo taip užpustyti, kad sutrikdė su-į.
sisiekimą. Kaikurie kaima liko be elek- ’ 
tros ir telefonų. Po to vietomis prapliupo 
lietus.
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