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Tremtiniu Dalia Sibire 7 DIENOS
MIRĘ V. ENDZIULAITIS,. KUN. J. VILOKAITIS IR V. ČARNECKIS.

AMERIKOS BALSAS GIRDIMAS SIBIRE
Būdinga, kad pabaltiečiai niekad ir nie

kur nelaiko savęs Sovietų piliečiais — bet 
rusus laiko okupantais. Suimtieji yra ge
rai informuoti apie Vakarus. Amerikos 
Balsas girdimas net ir toli Sibire. Tačiau 
dėl lietuviškųjų programų jų klausantieji 
turi susidarę savą nuomonę ir turi joms 
reikšmingų pageidavimų. Yra ir vietos an- 
tibolševikinių siųstuvų. Programos iš jų 
duodamos rusų kalba. Tokie siųstuvai yra 
slapti, apie transliacijas daugiausia tepasa 
ko tik laiką, gi bangas reikia dažniausiai 
patiems susirasti. Daugiausia kalba rytais. 
Kiti baigia programą šūkiu „Mirtis šu
nims“.

Ne tik tarp lietuvių, bet ir kitų tautybių 
kaliniuose savo kai kuriais eilėraščiais yra 
labai išpopuliarėjęs rašytojas B. Brazdžio
nis ir kai kurie kiti mūsų poetai. Nors 
ir baudžiama, už jo eilėraščių turėjimą bei 
platinimą, tačiau jie vis tiek plinta. Lietu
vių jaunimas yra išmokęs daugelį jo eilė
raščių atmintinai ir juos verčia nelietu
viams, kurie taip pat jais žavisi. Grįžęs į 
Vakafus vienas daktaras yra įprašytas So 
vietų darbo vergų stovyklose sutikto lietu
vių jaunimo vardu už tai Brazdžioniui pa
dėkoti.

DAR VIENAS LIETUVIS IŠSPRUKO 
LAISVĖN

Vokiečiai rūpinasi, kad būtų išleisti į 
Vakarus ir civiliai vokiečiai, įvairiais pre
tekstais sulaikyti Sovietų Sąjungoje ir 
daugiausia išsiųsti į darbo stovyklas. Ci
viliai vokiečiai, grįžę į Vokietiją, parveža 
dar vertingesnių žinių apie Sibire laiko
mus mūsų tautiečius, su kuriais jiems te
ko susitikti, daugiau net už paleistuosius 
vokiečių karo belaisvius. Į Vakarus yra 
atvykę ir keli Klaipėdos krašto bei Ryt
prūsių vokieliai, pastaruoju metu ilgesnį 
laiką buvę okup. Lietuvoje. Iš anapus ge
ležinės uždangos į) Vakarus ištrūko ir vie
no garsaus Čikagos lietuvių gydytojo se
suo.

Grįžusieji teigia, kad veik visur, kur tik 
teko jiems būti, po ukrainiečių iš pabaltie- 
čių darbo vergų stovyklose daugiausia esą 
lietuvių. Lietuvių apsčiau randama Pere- 
bory, Jaroslavskio apylinkėse, į pietus nuo 
Ščerbakovo miesto, Uchtoje, Abez, Intoj, 
Solikamske, Javas stovykloje, Molotnicoje. 
Ypač daug Krasnojarske ir Altajaus kraš
te, mažiau — Liesozavodo, Norilsko, Ja- 
kucko ir Bakančansko, Nasilsko, Snašis- 
kio, Tasefsko, Ačinsko, Idereisko, Volog- 
dansko, Ust-Abakansko, Kazačinsko, Raz- 
dolnoje ir kitose vietovėse bei apylinkėse. 
Ten randama dar* 1941 metų, ne tik vėles
nių trėmimų tremtinių. Mamatove yra ar 
tik ne didžiausia miško pramonė visame 
Sibire. Čia atitremti dirbti labai daug jau 
nų lietuvių vyrų.

|B> Sakoma, kad laisvė brangesnė ir užį duo- 
ną, kai žmogus ar tautos tos laisvės ne

gi tenka. Gyvename tokį amžių, kada laisvo 
R žmogaus nuomonė atsispindi spaudoje-laik

raščiuose. Spauda, tiek didžiųjų, tiek ma
žiau skaitlingų tautų, jei tik tos tautos 
naudojasi laisve, eina nuolatinę sargybą 
prie tos laisvės vartų. Tikrosios demokra-

| tijos kraštuose nepriklausomas laikraštis 
f yra pats didysis laisvės ir žmogaus nuo- 

■ monės, žmogaus teisių saugotojas. Toli ne- 
jieškant pavyzdžių, paimkime britų spau
dą, kurioje ne tik kasdien, bet, galima sa
kyti, kas valandą atsispindi visas gyveni
mas. Didieji, nepriklausomi dienraščiai 
milžinai, nuolat budi pavienio žmogaus ir

- visuomenės laisvės sargyboje. Jų balsas 
yra svarus ir jis komnetuojamas tiek kraš 
to viduje, tiek ir užsieniuose.

Britų spaudoje njes rasime tūkstančius 
pavyzdžių, kada net ir partinė spauda kri
tikuoja savo lyderius, savo partijos poli
tikos vadovus ir jų šioje ar kitoje srityje 
daromus veiksmus. Kasdien galime rasti 
konservatorių spaudoje šaržus, karikatū- 

į ras, pajuokiančias tos pačios partijos žmo- 
L nes, vadovaujančius vidaus, užsienio, ūkio 
w politikai ir gyvenimui. Tokių pavyzdžių 
B nuolat randame ir kitos stambios šiame 

krašte darbiečių partijos leidžiamoje spau 
doje. Taip yra tikrosios demokratijos kraš
tuose, kur spausdintas žodis yra visiškai 
laisvas, kur atsakingas pareigas einąs vy
ras negali užsigauti, kai mato save ka
rikatūroje, kai skaito aštrius kitų pasisa
kymus, nesutinkančius su jo darbu ar pa
žiūromis.

Pažvelkime į save. Dažnomis progomis 
pasisakome, kad ir mes esame demokratai, 
kad jau prisisėmėm pavyzdžių iš laisvųjų 
kraštų laisvos spaudos, kad ir mes tole
ruojame kitų pažiūras ir gerbiam kitų 
nuomones... Deja, praktiškame gyvenime 
mes elgiamės dar toli gražu kitaip, kitaip, 
negu tie, iš kurių mes lyg ir mokytis nusi
žiūrėjome.

Įplaukę į savo vandenis, imkime, kad ir 
tokį biednioką, koks yra mūsų savaitraš
tis „Europos Lietuvis“. Jo leidėjai ir redak 
cija norėtų jį išlaikyti nesroviniu ląikraš- 
čiu vien' todėl, kad jis yra tarnyboje tų,

L kurie pasiliko Europoje. O jų, juk yra la- 
S bai įvairių pažiūrų. Tačiau, kartais ima 
I ir prasprunka koks straipsnelis, eilutė, šil 

tesnė apie kurią nors srovę, asmenį ar įvy 
kį. Po poros dienų ar po poros savaičių, 
tai priklauso nuo atstumo, Redakcija tuoj rjus £pt DULLES ryšium su šiemetiniu Va 
ir gauna iš priešingo lagerio „protestą“, 
kad, gird, laikraštis „parsidavė“ tiems ir 
aniems. Bendradarbis, rašęs kurį la k 
straipsnius, ūmai nutraukia bendradarbia
vimą. Pasirodo, kad jis rado straipsnį, ne
atitinkantį jo pažiūroms, kur vienu kitu 
sakiniu pasisakyta ne taip, kaip jam at
rodo. Mažiau užsispyręs bendradarbis grįž 
ta, kai po savaitės ar mėnesio paskaito jo

Į širdžiai mielą straipsnį...
k Šio laikraščio Redakcija savo bylose tu- 
iį, iri „demaršus“, kuriuos rašoma, jog toliau 

nieko bendra nebenorima turėti su laikraš
v čiu, nes atsiųsti straipsniai buvo atspaus

dinti ne pirmame, bet antrame puslapyje.
' Britų spaudoje karalienės paveikslas at

spausdinamas greta muilo reklamos, vi
duriniuose puslapiuose, ir niekas dėl to 
neįsižeidžia ir nerašo protesto.

Prieš kurį laiką keturi „šviesūs“ lietu
viai pareiškė protestą, atsisakydami skai
tyti toliau laikraštį. Du iš jų savo raštuose 
rašo, kad nebeskaitys todėl, jog „E. Lietu-

I vis“ yra „parsidavęs“ krikščionių demokra 
tų lageriui, gi kiti du, kad „Europos Lietu

» vis“ patekęs tautininkų įtakon. Vienas jų 
pareikalavo grąžinti prenumeratos skirtu
mą — 7 šilingus, nors nėra pasaulyje lei
dyklos, kuri grąžintų įmokėtus metų pra
džioje pinigus, jei laikraštis spausdinamas 
ir siuntinėjamas! Bet būdingiausiai, kai 
dėl to paties straipsnio Redakcija gauna 
dviejų skaitytojų laiškus, kurių vieno au
torius rašo, jog atspausdinto straipsnio 
mintys remiančios tautininkus, gi antra
me laiške taip užsipuolama: , Jūsų veda
majame taro eilučių gudriai paslėptos mi- 
tys... Tačiau kiekvienas supras, kad sėdi
te partiniame krikdemų vežime“. Partijų 
■rietenose taip nusipolitikavome, kad mū- 

fc sų „nervai nebeišlaiko“, kai tik paskaito
me ką nors apie kitas pažiūras turintį lie
tuvį ar lietuviškas . organizacijas. Gi per 
įvairius susibūrimus kalbame apie demo
kratiją ir toleranciją.

Į KRASNOJARSKO KRAŠTĄ 
IŠTREMTA DAUG KLAIPĖDIEČIŲ

Kai juos 1949 m. trėmė į Krasnojarsko 
sritį, tai visoje Lietuvoje prie traukinių 
prikabindavo vis naujų vagonų su tremti
niais. Iš 1941 m. išlikę tremtiniai jau tu
rį laisvę judėti po visą Krasnojarsko kraš
tą, o vėliau ištremtieji — dar tik po savo 
rajonus. 1943 m. trėmimų visi vyrai bene 
bus nubausti ne mažiau kaip 10 metų pri
verčiamųjų darbų. Atlikusieji bausmę ga
vo teisę grįžti Lietuvon, bet kai kurie iš 
jų, grįžusiųjų vokiečių teigimu, sugrįžo at

gal į Sibirą, nes miestuose negali gauti nei 
darbo, nei buto, o kolchozuose — per di
delis vargas. Iš savo rajono išvykti į kitą 
ilgesniam laikui reikalingas komendantū
ros leidimas. Gi išvykti visai teduoda lei
dimą tik Maskva. 1941 m. tremtiniai Kras
nojarske kurį laiką turėjo registruotis 
MVD kasdien, paskum kas dvi savaites ir 
kas mėnesį. Neretai MVD prikeldavo net 
naktimis, varydama registruotis.

Matygine gyveną lietuviai gali gauti 
maisto, išskyrus sviestą, prisipirkti pri
einamesnėmis kainomis. Kai kas iš ten 
siunčia maistą nef Lietuvon — padėti 
vargstantiems namiškiams, su' kuriais da
linasi ką turėdami. Bet kitose Krasnojars
ko krašto vietovėse padėtis labai bloga. 
Liesozavode sutelkta bene daugiausia lie
tuvių iš D. Lietuvos. Solikamske, be kitų, 
buvo ištremti iš Pabaltijo kraštų buvusie
ji ministerial bei kiti augštieji pareigūnai, 
kurie ten daugiausia išmarinti badu. Turė 
jo žūti tūkstančiai žmonių ypač 1941-42 
metais žiemą. Miręs yra ir buvusis latvių 
finansų ministeris.

Iš Intoje ir Abeze laikomų lietuvių esa
ma labai daug ištremtų 1948, 1949, 195C 
metais. Ypač daug jaunimo, kuris buvo ap 
kaltintas veikęs pogrindyje. Vokiečių teigi 
mu, atgabendavo ištisas klases suimtųjų. 
Visi jie esą nubausti nuo 10 iki 25 metų 
priverčiamųjų darbų.

TARP PRIVERČ. DARBŲ STOVYKLOSE 
LAIKOMŲ LIETUVIŲ YRA LABAI 

IŠPLITUSI DŽIOVA
Retas kas jos neturi. Pirmoje eilėje su

serga dirbantieji anglių kasyklose. O ypač 
jaunimą į šias stovyklas daugiausia ir skir 
davo. Itin bloga sergantiems džiova Abe
ze, nes ten prastas maistas. Vaistams gauti 
sudaromos tam tikros komisijos, kurios 
nustato, ar skiriamieji vaistai yra tikrai 
reikalingi. Bet tokie sprendimai neretai 
tiek nusitraukia, jog per tą laiką susirgęs 
ir miršta, šiaip vaistų lietuviai stengiasi 
pasirūpinti ir iš Lietuvos arba perka iš ki
tų. Tam tikslui neretai vieni kitiems su
deda pinigų. Iš kitų perkant pvz. už peni
cilino vienetą mokėti apie 30 rublių.

LAVONAI SUKRAUNAMI IKI 
PAVASARIO...

Mirusieji Krasnojarsko krašte laidoja
mi viešai, giedamos giesmės ir ant kapo sa 
komos kalbos, statomi kryžiai, dedamos gė 
lės su vainikais. Ypač ukrainiečiai tokio
mis progomis daro tiesiog tautines de
monstracijas. Iš 1941 metų ištremtųjų mū
sų tautiečių labai daug išmirę. Neįprastas 
klimatas, sunkūs darbai, trūkumas maisto, 
žmoniškesnių patalpų ir kitos žiaurios gy
venimo sąlygos atnešė masėms be laiko 
mirtį. Iki 1949 m. Vorkutoje ir Intoje lai
dodavo be karsto ir drabužių. Mirusius žie 
mą sudėdavo kur nors krūvon, o vasarą, 
kada kiek atleidžia, — sukiša į žemę. Jo
kių kryžių niekas nestatydavo, o tik lente
les su numeriais — pagal registracijos la
pus.

Londonas. Ryšium su Chruščiovo ir Bul- 
ganino atvykimu j Londoną, Verbų Sekma 
dienį, kovo 25 d., Albert Hall salėje ren
giamas protesto mitingas. Mitingą globoja 
politinis ,.Punch“ žurnalo redaktorius, Mal 
colm Muggeriedge.

Paryžius. Prancūzijos vyriausybė nuta
rė pasiųsti į Alžirą keliasdešimt tūkstan
čių naujai mobilizuotų vyrų kovai su ara
bų sukilėliais. Pagal šį nutarimą Alžire 
prancūzų armija sieksianti 350.*000 karių.

Paryžius. Komunistinės Jugoslavijos gal 
va, maršalas-prezidentas Tito, š.m. gegužio 
mėn. atvyks į Paryžių su oficialiu vizitu.

New Yorkas. Buvęs Argentinos diktato
rius Peronas pereitų metų pabaigoje atvy
ko į Balboa miestą, (Panamos kanalo sri
tis), kur apsistojo amerikiečiams priklau
sančiame viešbutyje. Amerikos vyriausy
bė pareikalavo, kad svetys tuojpat apleistų 
viešbutį ir iš viso išvažiuotų iš šios srities.

Londonas. Statybos darbininkai reika- . 
lauja pakelti uždarbį 6 d. už darbo valan
dą. Uždarbio padidinimo reikalauja ir du
jų fabrikuose dirbantieji, kuriems perei
tais metais balandžio mėn. uždarbis buvo 
pakeltas 3 d. už valanda.. Iš viso milionas 
ir šimtas tūkstančių dirbančiųjų reikalau
ja didesnių uždarbių.

Nikczia. Kipro salos laikraštininkas 
Georg Savva paskelbė vietos dienraštyje, 
kad britų kapralas Gordon Hill, prieš ku
rį laiką dingęs be žinios, teroristų laiko
mas kaipo įkaitas. Jei kipriečiui Karaolis, 
nužudžiusiam policininką bus įvykdyta 
mirties bausmė, tai, laikratšininko praneši 
mu, teroristinė organizacija tą patį pada
rys ir su britų kariu, Gordon Hill. Tačiau, 
paaiškėjo, jog visa tai buvo tik „spaudos 
antis“, paleista dienraščio korespondento, 
kuriam teks pasiaiškinti teisme.

Dulles linkėjimai lietuviams
riuos jos parodė, būdamos laisvųjų tautų 
benruomenėje. •
Nors toji laisvė iš Pabaltijo tautų yra iš
plėšta, tačiau mes žinome, kad jos tebe
turi nepalaužiamą valią būti laisvos. Mes 
ir toliau tikime principu, kad suvereninės 
teisės ir nepriklausomybė turi būti atsta
tytos tiems, iš kurių jos yra jėga išplėštos. 
■Mes esame tikri, kad tas principas vieną 
dieną bus įgyvendintas. E

Jungtinių Amerikos Valstybių sekreto-

sąrip 16-sios minėjimu paskelbė tokį viešą 
pareiškimą:

Šiais metais lietuvių, latvių ir estų tautos 
švenčia 38-sias nepriklausomybės nuo 
Rusijos paskelbimo metines. Ta Pro" 
ga dera dar kartą atkreipti dėmesį į tų 
tautų ryžtingumą ir pasiaukojimą, ku-

ŠALČIAI LIETUVOJE
nei Vilniuje, nei apskritai Lietuvoje ne
būsią.

Vasario 19 diena vėl pasižymėjo pūgo
mis, o Klaipėdoje lijundra. Šaltis viduti
nis.

šių metų žiema Lietuvoje pasižymi ne
paprastais kraštutinumais. Po kelių šal
tesnių dienų prieš Kalėdas, nuo Kūčių die
nos prasidėjo šlapdribos arba ir tikros liū 
tys. Ištisą mėnesį, iki sausio 25 dienos re
tą kurią dieną temperatūra buvo kritusi 
žemiau 4 laipsnių C šalčio, o daugeliu atve 
jų buvo pakilusi net iki 5 laipsnių C šilu
mos. Yra žinių, kad vakarinėse ir šiaurinė 
se Lietuvos dalyse net perkūnas trankėsi.

Sausio 19 d. pajūryje kilo audra. Tem
peratūra laikėsi augščiau nulio dar kelias 
dienas (t.y., augščiau 32 laipsnių F). Sau
sio 24 d. temperatūra ėmė staiga kristi ir 
greit nukrito vietomis iki 24 laipsnių C že 
miau nuliaus. Sausio 30 d. jau siekė kai- 
kur 38 laipsnius C šalčio ar dar žemiau. 
Mokyklose darbas sustojo. Telefonais į pro 
vinčiją lėkė įsakymai skubiai susirūpinti... 
gyvulių apsauga nuo šalčio.

Vasario pirmomis dienomis daug kur 
snigo, temperatūra laikėsi iki 27 laipsnių 
šalčio naktimis. Vasario 10 d. vėl krito iki 
32 ir net iki 39 laipsnių C žemiau nuliaus. 
Vasario 12 dienos rytą Vilniuje buvo 30 
laipsnių C žemiau nuliaus. Vasario 16 d. 
rytą jau buvo kiek atslūgę, liko tik 13 laip 
snių C šalčio. Bet ėmė sklisti gandai, kad 
nauja šalčio banga gali pasiekti net iki 
50 ar 60 laipsnių C šalčio. Metereologijos. kovas, Paleckis, šarkovas, 
biuras per radiją įspėdinėjo gyventojus, 
kad tais gandais netikėtų, kad tokių šalčių

LNA

STALINAS NEBEMANOJE

Maskva, Ryšium su nauja Kremliaus va 
dų linija, kuri aptarta paskutiniajame 
kongrese, visoje Sovietų Sąjungoje bus pa 
keisti istorijos vadovėliai. Chruščiovas ir 
Mikojanas pareiškė, kad istorijos vadovė
liuose turės būti įneštos pataisos. Bus ati
taisytos „klaidos“ apie „liaudies priešus“, 
kurie Stalino laikais buvo apkaltinti ir su- 
likviduoti.

Savaitraščio metrikacijoje yra pažymė
ta, kad Leidimo Tarybą, be DBLS Centro 
Valdybos sudaro ir Europos Lietuvių Bend 
ruomenių Pirmininkai. Tai labai gražu. 
Kiekvienais metais per PLB Europos 
Pirmininkų suvažiavimus iškeliamas ir Eu 
ropos lietuvių savaitraščio klausimas. Su
važiavę pirmininkai pareiškia savo nuo
mones dėl laikraščio turinio ir redagavi-, - -.-
mo, pabara, pakritikuoja ir, svarbiausiai, trikacijoje pasirašą leidėjai prenumeruoja 
pažada... bendradarbiauti. Suvažiavimas jų pačių leidžiamą laikraštį... 
išsiskirsto, ir pažadai pamirštami iki atei-

nančių metų suskridimo. ,_E. Lietuvio“ eg
zistencija ir jo turinys priklauso ne vien 
nuo redakcijos, bet ir nuo leidėjų, kurių, 
jei pažvelgsime į savaitraščio metrikaciją, 
nemažas būrys. Nuo tų leidėjų konkrečios 
talkos priklausys šio vienintelio savaitraš
čio Europoje tolimesnė ateitis. Deja, baugu 
ir prisiminti, kai suabejojama, ar visi ms-

Per Sov. Sąjungos kp kongresą Maskvo
je pasisakyta prieš Stalino kultą, nors jo 
asmens ir nenurodžius, už kolektyvinę par 
tijos vadovybę, už liaudies fronto taktiką 
užsienyje, nes, kalbėtojų pareiškimu, ko
munistinė sistema, kaip tariamai pranašes 
nė, ir taip su laiku turėsianti įsivyrauti 
visame pasaulyje. Pasisakyta už „taikų 
sambūvį“, iškelti 6-jo penkmečio „užsimo
jimai“, norint Sov. Sąjungą padaryti „pa
čia galingiausia pasaulyje pramonine vals
tybe“, etc. Per kongresą savo pozicijas su
tvirtino Chruščiovas, Bulganinas-ir kiti da 
bartiniai Sovietų vadai. Bet prieš tai būta 
smarkių valymų, ypač Suomių-Karelų sov. 
respublikoje ir Gruzijoje, kur buvo pas
kiausiu metu pašalinti apie 2.500 skyrių 
kp sekretorių.

Suvažiavime dalyvavo taip pat okup. 
Lietuvos komunistų delegacija, kurią su
darė Adomavičius, Kenevičius, Krainiu-

Jančaitytė ir 
RickeviČienė. Vadovavo delegacijai Snieč
kus su Sumausku. Jau iš anksto per bolše
vikinę spaudą ir radijus pavergtosios lie
tuvių tautos vardu buvo duodami pažadai, 
kad ji ištesėsianti viską, ko iš jos Krem
liaus vadovai pareikalaus, o ypač buvo ža
dama „pasitaisyti“ žemės ūkio ir pramo
nės srityse, ir atlikti okupantų reikalauja
mąsias pyliavas.

PROF. KRASAVINAS MIRĖ 1952 M.
Miręs jau ir buvusis diplomatas V. Čar

neckis, o 1943 m. mirė ir buv. vidaus rei
kalų ministeris A. Endziulaltis. Grįžusiųjų 
šiltai atsiliepiama apie prof. Karsaviną, 
kuris mirė 1952 m. liepos 19 d. Abez sto
vykloje Nr. 4. Apie jį žinoma, kad yra pa
rašęs daug filosofinio-religinio turinio vei 
kalų. Paminėtini žymesnieji šie darbai —( vo laivuose turėti atominę energiją, ypač 
interpretacijos „Pater noster“ ir „Credo“. 
Kai kurių darbų santraukas turi atsive
žęs į Vakarus vienas sugrįžusis. Mirusio
jo sesuo yra buvusi bene caro laikais ba
lerina, ištekėjusi už vieno D. Britanijos 
diplomato. Dabar rūpinamasi ją surasti ir 
pranešti apie šio pasižymėjusio mokslinin
ko mirtį. Norima jai atiduoti viską, kas 
dabar turima iš profesoriaus darbų.

Kai kurie grįžusieji teigia ,kad tebesąs 
gyvas vysk. Ramanauskas ir net vysk. Ma
tulionis buvęs Abez invalidų stovykloje 
dar 1955 metais pavasarį — stovykloje Nr. 
4. Vysk. Ramanauskas vaikščiodavęs vis 
apsivilkęs sutana. Bet vėliau buvo išleis
tas įsakymas, kad visi privalo vaikšičoti 
tik civiliai apsirengę. Vienas iš grįžusiųjų 
teigia, kad 1955 m. pradžioje Kazachstane buvo užrašyta „Happy Bjrthday“. Perpjo- 
buvęs ir prof. Augustinas Voldemaras, vus tortą, rasta du buteliai romo. Savinin- 
buv. ministeris pirmininkas.

Londonas. Karališkojo laivyno biudže
tas šiems metams siekia 401.670.000'svarų, 
t.y. 9.720.000 svarų daugiau, negu perei
tais metais. Pirmoje eilėje britai nori sa-

povandeniniams laivams.

Londonas. Whipsnade (prie Londono), 
zoologijos sodo direkcija, darydama meti
nį sodo gyventojų sąrašą, kataloguose 
įvertino kiek kuris kyvulys kaštuoja. Taip, 
pvz., hipopotamo skiltyje yra 1.500 svarų 
skaitlinė, dramblio — 900 sv., tigro — 500 
sv., o visų gyvulių karalius teįvertintas tik 
50 svarų. Pigiau negu pingvinas (80 sv.).’ 
Liūto kaina yra žema todėl, kad jie ir zo
ologijos soduose gyvendami, sparčiai dau
ginasi.

Plymouth. Uosto muitininkai atkreipė 
dėmesį į vieno keleivio atsivežtą milžiniš
ką tortą, kurio viršuje šokoladiniu kremu

kas neteko torto, romo ir 3 svarų...

B. D,

New Yorkas. Demokratų lyderis Steven- 
sonas reikalauja, kad prezidentas Eisenho- 
weris sukviestų į Baltuosius Rūmus negrų 
ir baltųjų žmonių atstovus pasitarimui dėl 
sumažinimo augančios tarp šių dviejų ra
sių neapykantos.

KANKINIŲ 
PAPILDOMAS SĄRAŠAS

štai appildomas sąrašas mūsų tautiečių, 
kuriuos atsiminė iš darbo vergų stovyklų 
grįžusieji į Vakarus bendro likimo drau
gai:

Abeze: Adomas ARLAUSKAS, gimęs be 
ne 1929 m. Tėvai ištremti į Sibirą. Pami
šęs. Vytautas GRYBAS, gimęs 1928 m., dir 
ba kaip felčeris, serga tbc, tėvai irgi Sibi
re. Iremiejus JANUTIS — iš Palangos, tė
vai Sibire. Medicinos komisijos buvo pri
pažintas invalidu dėl tbc, bet juridinė ko
misija tokį pripažinimą atmetė, nes apkal
tintas buvęs partizanu. Martynas KUNKIS
— iš Nemeržatės prie aPlangos. Gyd. ME- 
LIKOVAS iš Kauno, moka lietuviškai, su- 
paraližuotas, suėmė 1945 m. Kaune. Mat, 
prieš karą jis priklausė Lietuvos Raud. 
Kryžiui. Daug rašė visokių protestų Mask
von, ypač dėl vaistų stokos stovyklose. VIa 
das NACEVIČIUS — nubaustas 25 me
tams. Serga tbc, bet stinga vaistų. Kun. 
PIVARIŪNAS serga tbc. L. POVILIONIS
— laikomas stovykloje Nr. 1. RAMANAUS 
KAS, buv. ūkininkas. Gyd. ŠIMKŪNAS, 
jau atleistas, bet tebedirba kaip vyr. gyd. 
pavaduotojas centrinėje ligoninėje. Mar
tynas TITIKAS — apie 25 metų amžiaus. 
Abeze iki 1954 metų buvo laikomas ir fizi
kas prof. A. ŽVIRONAS. Bet vėliau buvo 
išgabentas Maskvon. Ar mirė Lietuvoje, ar 
dar Sov. Sąjungoje — grįžusieji tiksliai ne 
žino.

(NokeHa 1 jni. 4.) ’

GRĮŽO PREL. M. KRUPAVIČIUS
Tautos Fondo valdytojas prel. M. Kru

pavičius 1956.11.13 parvyko iš JAV atgal 
į Vokietiją.

K. ŽALKAUSKAS 
IŠVYKO AMERIKON

1956.11.11 buv. VT pirmininkas K. Žal- 
kauskas atsisveikino su VT nariais, Pabal 
tijo tarybos nariais ir savo bendradar
biais. Ta proga kalbas pasakė Vliko pirm. 
J. Matulionis, VT pirm. A. Devenienė, lat
vių min. R. Liepinš, estų pulk. Jakobsen, 
Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumo ir 
Vokietijos krašto valdybos vardu. E. Si
monaitis ir bendradarbių vardu — J. Jaks 
-Tyris. Už šiltą atsisveikinimo žodį, iške
liant sunkias veiklos sąlygas ir įvertinant 
buv. VT pirmininko nuopelnus per trejetą 
darbo metų, padėkojo K. Zaikauskas. K. 
Zaikauskas su žmona iš Europos išplaukė 
atgal į JAV 1956.11.24 tiesiai iš Bremer- 
haveno uosto.

LIETUVOS GLOBĖJO SV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS VATIKANO RADIOFONE
Kovo mėn. 4 d. (sekmadienį) 19 vai. 30 

min. Lietuvos laiku (17 vai. 30 min. Vidu
rio Europos laiku: 17 vai. 30 min. G.M.T. 
laiku Vatikano Radijas transliuos specialią 
programą Lietuvos Globėjo Šv. Kazimiero 
garbei.

Programa bus transliuojama įprastomis 
41-31-25-19 ir 196 metrų bangomis.
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GEN1JA US
Šįmet sukanka 75-ri metai nuo vieno 

įžymiausio rusų rašytojų kalendoriuje, F. 
M. Dostojevskio mirties. Tai neginčyjamas 
klasikas, kurio įtakų pajuto ne tik gausi 
rusų literatūra. Jo kūrybinio palikimo po
veikio šiandien vargiai gali išvengti gar
siausi literatūros laukų purentojai visame 
pasaulyje. Visų pirma, jo kūrybos prana
šumas glūdi originalioje veikalo kompozi
cijoje, tiesiog tapybiškame įvykių fono 
vaizdavime, nepalyginamame dialoge, ke
liamų problemų visuotinume ir sunkiai ap 
rėpiamų idėjų iškėlime. Nuvesti skaitytoją 
toli, pačiam autoriui dar tebestovint vie
toje, nejustinai tikrovę suliedinti su fanta
zija, surasti puolusiame žmoguje tiesos ir 
meilės prigesusias žiežirbas ir supažindinti 
su jo veiksmus kurstančiomis paslaptingo
mis jėgomis yra būdingas to literatūros 
milžino kūrybos bruožas ir nepaprastai 
brangi medžiaga kiekvieno rimto rašytojo 
studijoms.-

Dostojevskis visuotinei literatūrai davė 
psichologinį filosofinį romaną. Jo žymiau
si veikalai yra: „Vargani žmonės“, „Bie- 
sai“, „Nusikaltimas ir bausmė“, „Idiotas“, 
„Broliai Karamazovai“ ir eilė trumpesnių 
dalykų bei užrašų. Savo kūrybos pakopo
mis jis kilo skausmingai, lyg aštriomis 
uolėnomis, žmogiškąjį skausmą genialiai 
perteikdamas literatūros meno šedevruose. 
Jis teigė, kad rašytojas turi kentėti ir ken
tėti. Pagal Dostojevskį, išganymo reikia 
jieškoti savitvardoje, doroviškai tobulė
jant ir nepasimetant su Dievu. Išdidžiam 
protui jis neteikė pirmenybės. Atsargiai 
kalbant, Dostojevskis negraudino pomirti
nio gyvenimo vaizdais ir negrasė nuodė
mės pasekmėmis. Jis apsiribojo nuodėmin 
go ar puolusio žmogaus vidine kančia šioje 
žemėje.

Lemiamą vaidmenį jis skyrė Grožiui, 
skelbdamas, kad Grožis išgelbės pasaulį. 
Ar sutiksime su tokiu žmonijos išganymo 
apibudinimu, ar ne, kiekvienu atveju Dos
tojevskis atviromis akimis žiūrėjo į Dangų 
ir tikėjo į Dievo malonę. Nuteistas mirti 
už dalyvavimu revoliuciniame sąjūdyje, jis 
prieš pat sušaudymą buvo pasigailėtas ir 
pasiųstas į katorgą (sunkiųjų darbų kalė
jimą), kur jam teko susidurti su puolu
siais žmonėmis ir iš arčiau pažvelgti į jų 
sielas. Šitai suteikė jam gausios psicholo
ginės medžiagos ir sukristalizavo jo pažiū
ras į žmogaus tragediją. Jaunystėje lyg ir 
pasinešęs revoliucine kryptimi, vėliau at
sisakė fizinės kovos priemonių, pasinerda 
mas į lig tol negirdėtą žmogaus dvasios už
kampių nagrinėjimą, jieškodamas tuose 
užkampiuose užsilikusių dorybės deiman
čiukų, kaip lygiai ir šėtono perų.

Europą jis vadino brangiomis kapinė
mis, o rusų tautai skyrė sunkią, bet garbin 
gą misiją >— moraliai atgaivinti Europą, 
kuri jau esanti mirusi. Tokiu būdu, genia
lusis rašytojas norėjo pabrėžti rusų tautos 
primatą žmonijos skaistėjimo eigoje. Čia 
jis, kaip patyrimas rodo, apsiriko, galima 
sakyti, pažemino savo autoritetą, išaugštin 
damas Aziją, o rašydamas „Didįjį Inkvi
zitorių“, vieną atkarpą iš „Brolių Karama- 
zovų“ romano, jis pralenkė pats save, lyg 
aras pakildamas į filosofines erdves. Pa
našių nelygumų ir posūkių jo kūryboje ir 
gyvenime būta ir daugia, tačiau tai nesu
mažina nei jo raštų reikšmės pasaulinei 
literatūrai, nei jo genialumo.

Kalbama, kad F.M. Dostojevskis kilimo 
buvo lietuvis. Tai patvirtino ir jo duktė 
Liubov, parašiusi veikalą apie savo tėvą 
ir jo g/venimą. Ji išrodinėja savo sentė-

EUROPOS LIETUVIS
-' « - .V f-

SUKAKTIS Tautiečiai!
vius kilus iš Lietuvos ir buvus katalikais. 
Vėliau jie atsidūrę Ukrainoje, o paskui 
Rusijoje. Tad ir išeitų, kad lietuviai Dosto 
jevskiai ilgainiui asimiliavosi su rusais ir 
nutautėjo, štai kokie komplimentai paže- 
rami mums, kitaip sakant, štai kaip Liu
bov Dostojevskaitė atsiliepia apie mūsų 
tautą:

„Jokia tauta slavų civilizacijai nėra tiek 
davusi, kiek mažoji Lietuva. Kitos tautos 
dirbo sau, savo garbei, o Lietuva savo dva 
sios žiedus skyrė savo kaimynams. Lenki
ja, Ukraina ir Rusija to dar nesupranta ir 
nėra dėkingos. Bet ateis diena, kada aiš
kiai pažins, kaip daug jos yra skolingos iš 
skirtai, tylinčiai Lietuvai“.

Malonu girdėti tai, ir sykiu, gaila, kad 
nutautėjimo vėžio neišvengia nė dvasios 
milžinai. Pagaliau, ne mūsų uždavinys 
šiandien kaltinti genialųjį rašytoją, šian
dien mums tik neeilinė proga susimąstyti 
ties jo dvasios lobiais, Dostojevskių gen
ties išneštais iš mūsų tėvynės ir kitu pa
vadinimu padovanotais žmonijai.

S. L-s.

LAIŠKAS I
Vienas neseniai iš Bolševikijos grįžęs 

asmuo parvežė tokį vienos mūsų tautietės 
laišką:

„Brangieji giminės.
Nežinau ar Jūs prisimenate savo tetą 

(vardas, pavardė), Jūsų mamos (vardas, 
pavardė) seserę gyvenusią Lietuvoje. Aš, 
jos duktė (vardas, pavardė) noriu Jums 
parašyti apie mūsų šeimos likimą. Gal būt 
Jūs ir žinote, nes musų šeimos nuotrauka 
buvo pas Jus. Mes buvome x šeimos na
riai: Mama ir vaikai gyvenome. 1944 m. 
rusams okupavus Lietuvą ir susitvėrus ko 
munistinei valdžiai, visus kurie nenorėjo 
prisidėti prie komunistų, pradėjo žiauriai 
persekioti, areštuoti, sodinti į kalėjimus, 
tremti į Sibirą. Mano brolis (vardas) neno 
rėjo eiti į strebitilių-milicininkų eiles, tai
gi stojo į partizanų eiles. 194x metų tokio 
ir tokio mėn. x dieną areštavo mus visas 
xseseris. Žiauriai kankino. Jaunesniajai, 
nors mirtinai prikankintai, pavyko ištrūk 
ti iš budelių rankų. Kitos išeities, pabėgus, 
jai nebuvo kaip eiti į partizanų eiles. Ir 
išėjo pas brolį.

Po mūsų arešto Mamytė buvo žiauriai 
tardoma. Po visų tų smūgių Mamytė sun
kiai susirgo, nuo patalo nebepasikėlė. 194x 
m. (mėnesio) pabaigoje atvažiavo Enka
vedistai ir Mamytę pusnuogę sergančią su 
su visa lova išvežė į Sibirą. Mes tuo laiku 
su antrąja... buvome kalėjime, o brolis su 
(vardas) partizanų eilėse. Kada Mamytę 
išvežė, visą mūsų turtą konfiskavo, trobas 
išdraskė. Mus su ... nuteisė teismas už 
akių. Man davė 10 metų, o (vardas)- 7 me
tus. 194x m. mėnesį ir dieną sugavo brolį 
su ... ir sušaudė, ir ... dieną Sibire mirė Ma 
mytė. O mus po pusantrų metų kalėjimo 
išvežė į Rusijos lagerius. Mus su ... išsky
rė. Ją išvežė į Karagandą, o mane į x. 
Apie baisias gyvenimo sąlygas Rusijos la
geryje man nėra galimybės parašyti. Kiek 
vargo patirta, kiek bado pernešta, o kiek 
iškentėta moraliai po tokio žiauraus šei
mos likimo težino Dievas.

...atsėdėjusi 7 metus su nusilpusia svei
kata 195x m. tokį ir tokį mėn. grįžo į Lie
tuvą. Darbo negauna, namai išdraskyti ir 
juose įrengta kolchozo vištydė, gyventi nė
ra kur. Brolio ir sesutės nerado nei kapo. 
Nes su nužudytųjų partizanų lavonais el
giamasi žiauriai. Jie juos suguldydavo nu
žudytus gatvėse, po kelių dienų kada la
vonai pajuosdavo juos paimdavo ir kur 
nors į duobę suvertę užkasdavo.

Aš dar tebesėdžiu lagery. 195x metais... 
mėnesyje baigsiu savo bausmę. Ar mane 
leis į Lietuvą, nežinau. Nes baigusius irgi 
tremia į Sibirą gyventi.

Tai matote, Brangieji Giminės, aprašiau 
savo šeimos likimą „Komunistiniame ro
juje“.

Jūsų Mamos pusseserės (vardai, pavar-

Aštuntąją dešimtį metų beeinantį .rhusų 
tautos veteraną, Nepriklausomybės Akto 
signatarą, mokslo, politikos ir visuomenės 
veikėją, daug darbų nuveikusį ir Lietuvai 
labai nusipelniusį vyrą, Vilniaus universi
teto rektorių prof. Mykolą Biržišką pasta
ruoju metu ištiko nelaimė po nelaimės. 
1955 m. rugsėjo 15 d. mirė jo žmona 'Bro
nislava, lapkričio 24 d. po širdies smūgio 
mirė žentas Kazys Barauskas Ir-š-nt. sau
sio 3 d. mirė brolis prof. Vavlovaš Biržiš
ka. Motinai ir vyrui mirus, sunkiai susirgo 
Ona Biržiškaitė-Barauskienė, kuri yra rei
kalinga rimto ir ilgo gydymo. Prof. Myko
las Biržiška pasiėmė globoti tris mažame
čius Kazio ir Onos Barauskų vaikus — dvi 
dukteris 9 ir 5 metų ir sūnų 7 metų.

Bet pats profesorius jokio turto ir pra
gyvenimo šaltinio neturi. Atsidūrė grėsmė
je likti be duonos kąsnio ir be pastogės 
drauge su mažamečiais anūkais ir jų ser
gančia motina.

Esame tikri, kad visi lietuviai giliai at
jaučia prof. Mykolo Biržiškos nelaimes, 
jautriai supranta jo sunkią medžiaginę pa
dėtį ir gerai žino, kad jam ir jo globoja
miems mažamečiams vaikučiams reikalin
ga skubi pagalba.

Mes, žemiau- pasirašę, todėl ir kreipia
mės į Didžiosios Britanijos lietuvius, kvies 
darni visus galimai greičiau paaukoti pi-

S ANAPUS
dės) gavo iš Dėdės Jurgio laišką.,ir jos 
man parašė. Mes jau žinome, kad1 rnusų 
teta (vardas) ir jos vyras mirė. Bet aš ti
kiu, kad gal yra gyvi mūsų pusbroliai ir 
todėl pasitaikius tokiai progai rašau Jums 
laišką.

Jeigu Jūs gautumėte šį mano laiškelį 
nuoširdžiai prašau parašykite visiems mū
sų giminėms gyvenantiems Amerikoje 
apie mūsų šeimos likimą. O ypatingai dė
dei Jurgiui, nes kiek žinau, jis buvo labai 
palankus komunistų valdžiai.

Daug turėčiau ko parašyti, bet nėra gar 
limybės.

Brangieji broliai, vieną tik prašau Jūsų, 
saugokitės komunizmo baisiau kaip mir
ties. Nes pasauly nieko nėra baisesnio už 
komunizmą. Taigi sudiev. Likite laimingi.

VYDŪNO TRIJŲ METŲ MIRTIES
, SUKAKTIS

Š.m. vasario 20 d. suėjo Vydūno mirties 
3 m. suk. Vydūnas yra palaidotas Detmol- 
de, kur jam pastatytas kuklus paminklas. 
Jo karstas padėtas išmūrytame kape, kad, 
atėjus laikui, būtų galima jį pergabenti į 
Tilžę.

* * *

Šiemet vasario 15 d. suėjo 125 metai, kai 
gimė Mažosios Lietuvos himno-giesmės 
„Lietuviais esame mes gimę“ autorius Dr. 
Jurgis Sauverveinas-Girėnas. Buvo nepap 
rastai gabus kalboms, kurių buvo išmokęs 
42. Iš visų išmoktųjų kalbų jam geriausiai 
patiko lietuvių kalba, kurią jis laikė pačia 
gražiausia kalba pasaulyje. Lietuvių kal
bos jis išmoko Maž. Lietuvoje.

Dr. Sauerveinas darė žygių, kad lietu
viai savo žemėse patys valdytųsi. Pamilo 
mažlietuvdus ypač dėl to, kad neišsižadėjo 
senosios kalbos ir senųjų papročių. Užjaus
damas jų laisvės ilgesį, Sauerveinas ir pa
rašė giesmę .Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt“. Ši giesmė papli
to Prūsų Lietuvoj ir tapo lietuvninkų him
nu, o vėliau paplito visoj Lietuvoj ir buvo 
lietuvių labai pamėgta, ši giesmė tegali 
būti komunistų pavergtoje Lietuvoje da
bar prisimenama lietuvių tik širdyse. Bet 
kaip praėjusių šimtmečių audros nepalau
žė lietuvių, taip nepalauš ir raudonoji 
audra.

nigais, kiek kas išgali, prof. Mykoui Bir
žiškai pagelbėti jam labai sunkiose die- 
ndše. i

Surinkti pinigai bus persiųsti prof. M. 
Biržiškai tiesiog į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kuriose jis dabar gyvena.

.Aukas prašome siųsti ar įteikti vienu iš 
šių adresų, kaip kam patogiau: 1) Lithu
anian Association in Gt. Britain, Lithu
anian House, 1-2, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.ll. 2) Nida Book Club, 1-2 Lad- 
broke Gardens, London', W.ll (kas siųs 
kartu su apmokėjimu už Nidos Knygų Klu 
bo knygas) arba 3) Komiteto iždininkui 
kun. A.-Kazlauskui, 21, The Oval, Hack
ney Rd., London, E.2.

Mes tikime, kad kiekvieno mūsų auka 
parodys tautin įsolidarumą ir pagarbą vy
rui, kuris visą savo amžių ištikimai tar
navo ir šiandien, gilioje senatvėje, tarnau
ja Lietuvai.

P.B. Varkala, 
Komiteto Pirmininkas

NaHaįr M. Bajorinas, P. Bulaitis, Kun. 
A. Kazlauskas, Stp. Nenortas, 
F. Neveravičius. J. Senkus, T. 
Vidugiris, J. Vilčinskas.

V. Dargis 
Sekretorius

NAUJI LEIDINIAI

„A MODERN APOSTLE — Servant of 
God Archbishop Georg Matulaitis-Matule- 
vičius“. Paruošė ir išleido kun. K.' Matu
laitis MIC. spausdino Marijonų spaustuvė 
Chicagoje, 1955 m. Nedidelio formato, 24 
psl.

Tai gražiai techniškai išleistas leidinėlis 
anglų kalba apie Dievo Tarną Arkivysku
pą Jurgį Matulaitį. Duotas jo gyvenimo ao 
rašymas, Beatifikacijos bylos eiga, iškel
tas Dievo Tarno Jurgio gyvenimo šventu
mas.

„UN VIAGGIO OLTRE CORTINA“ (Ke 
lionė anapus uždangos). M.V. Rossetti, iš
leido ILTE leidykla Torine 1955 m. 80 psl. 
su žemėlapiu vaizduojančiu Maskvos bol
ševikų pagrobtus kraštus. Kaina 150 lirų.

Ši knyga, kaip autorius įžangoje rašo, 
pasirodė kaip atsakymas prof. A. Tondi, 
kuris neseniai apvažiavęs Čekoslovakiją, 
Lenkiją ir Vengriją. Italijos komunistu ofi 
cioze „Unitą“ skelbė serijinius straipsnius 
apie tariama religijos laisvę bolševikų už

imtuose kraštuose. Autorius autentiškais 
dokumentais demaskuoja komunistų agita 
torių, panašiai kaip Jonas Putvis iš Toron
to demaskavo knygos „Aš kaltinu“ auto
rių.

Apie pavergtąją Lietuva autorius kalba 
per du puslapius. Paminėdamas, kaip So
vietu Sąjunga privertė Lietuvą pasirašyti 
. savitarpinės pagalbos sutartį“ ir praslin
kus 8 mėn. ją sulaužė okupuodama Lietu
vos Respubliką. Autorius baigia:

— 1950 m. buvo skaičiuojama, kad į Si
birą jau ištremta 500.000 asmenų. Tai pu
sė miliono iš bendro tautos 3 milionų gy
ventoju skaičiaus. Čia nekalbame apie ..kri 
minalistus“ ar „valdžios- priešus“, bet apie 
pačią lietuvių tautą: ištisas še'mas jaunus 
ir senus vyrus, moteris, kūdikius. Komu
nizmas. naikindamas lietuvių tautą. na”-’ 
na ir Bažnyčią — jos civilizacijos motiną, 
jos teisių ir laisvės saugotoją.

— Krikščionys privalo dirbti už taika, 
laisvę ir žmonių gerbūvi. Ten kur viešpa
tauja komunizmas, laisvė ir taika daugiau 
nebeegzistuoja. Liaudis alksta ir milionai 
nekaltų žmonių pripildo priverčiamųjų 
darbų stovyklas Sibire. Komunizmo pavo
jaus akyvaizdoje kuris užsimaskavęs ne
kaltu avinėliu, krikščionys privalo dirbti, 
kad įgyvendintu Evangelijos teisingumo ir 
meilės dėsnius ir melstų Dievą už žmoni
jos išganymą!

* * *
Baltų Tyrinėjimo Institutas plečia savo 

biblioteką. Įvairiais savo leidiniais ją ypač 
turtina latviai ir estai. Pastaruoju metu 
Inf. Tarnyba pasiuntė institutui dėžę kny
gų ir pasiųs dar daugiau. Pasiųsta leidi
nių ne tik lietuvių, bet ir svetimomis kal
bomis. Taip pat siunčiami kai kurie laik
raščių bei žurnalų komplektai.
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ŠV. KAZIMIERO — LIETUVOS 
GLOBĖJO ŠVENTĖ

ŠVENTAS KAZIMIERAS, giliai įaugęs į 
lietuvių tautą ir susijęs su jos istorija, ne
gali būti vertinamas tuo pačiu mastu, kaip 
kiti tautai nusipelnę asmenys, jos didvy
riai. Šventumas taip pat tik didvyriško
mis pastangomis pasiekiamas, bet jo įver
tinimas išsprūsta iš istoriko pirštų, nes jie 
neužgriebia tos dvasios gilumos, kuri susi- 
lyti su kitu pasauliu, šventieji ten nuei
na, kaip ir kiekvienas žmogus, tačiau ne
pradingsta be žinios žemėje palikusioms: 
jie grįžta su šventumo aureole ir nežemiš
ka galia. Kas jai būna pavesta tautoje at
likti. nevisada suvokiame, bet gerai žino
me, kad šventųjų asmenų reikšmė tautai 
yra didelė. Tos didelės reikšmės lietuvių 
tautai turi ir Šv. Kazimieras.

Lietuvių tauta labiausiai Šv. Kazimierą 
pamilo, nes iš jos buvo kilęs, su ja miręs 
suaugo ir sunkiomis dienomis jai padėjo. 
Grubi istorija gali to nepripažinti, bet Lie 
tuvos liaudis savo tikėjimu tai jautė ir te
bejaučia. Ir paprastiem liaudies žmonėm 
buvo gerai suprantamas savo krašto kara
laitis, kuris prabangoje laikėsi neturto ir 
karališkojo dvaro pagundose iš liko skais- , 
tus. Dėl to ir gražioje liturginėje maldoje 
yra kreipiamasi p Dievą, kuris Šv. Kazimiė 
rą sustiprino ištvermės dorybe tarp kara
liškųjų linksmybių ir pasaulio vylionių, 
kad šventajam užtariant, padėtų savo iš
tikimiesiems neprisirišti prie žemiškųjų 
dalykų ir nuolat siekti dangiškųjų.

Lietuvių tautoj Kazimiero spindėjimas, 
įžiebtas skaistaus gyvenimo ir altorių gar
bės, tebešvyti per visus amžius iki mūsų 
dienu. Negalėjo šv. Kazimiero garbės už- 
stelbti nė pirmoji rusų okupacija, truku
si visą 120 metų. Nors rusai visaip truk
dė Šv. Kazimierą garbinti, bet žmonės ne
paisė — rinkosi į didžiuosius Šv. Kazimie
ro atlaidus, statydino jo garbei bažnyčias, 
kūrė jo vardu draugijas, šv. Kazimiero 
garbinimas Nepriklausomoje Lietuvoje 
kas kart gyvėjo. Šv. Kazimiero diena, ko- į. 
vo ketvirtoji, buvo oficiali bažnytinė ir vai (t' 
stybinė šventė.

Galimas daiktas, kad lietuvių tauta tik
tai dėl savo kuklumo ir santūrumo teturi 
lig šiol vienintelį Šventąjį. Bet dėl to Šv. 
Kazimieras mums ypač brangus ir garbin
tinas. Sunkiais laikais lietuviai nekartą 
šaukėsi jo paspirties ir paguodos, ir buvo 
išgirsti. Tikėkime, kad ir dabarties sunkio
se valandose lietuvių tauta bus išgirsta ir 
išvaduota iš vergijos!

PAMALDOS
KETTERING — Kovo 4 d. 12 vai.
COVENTRY — Kovo 11 d. St. Elizabeth 

bažnyčioje 12 vai.
NOTTINGHAM — Kovo 24-25 Rekolekc.
WOLVERHAMPTON — Velykų Id. Šv.

Petro ir Povilo bažn. 13 vai. (Did. šeš
tadienį po pietų bus klausomos išpažin
tys ir spec, konferencija. Valanda bus 
vėliau paskelbta).

CORBY —■ Velykų antrąją dieną 12 vai. Vį?1 
STOK-on-TRENT — Per Atvelykį, balan-į 

džio 8 d. 12 vai.
Visi kolonijų gyventojai pamaldų proga 

kvieičami kuo skaitlingiausiai atlikti Vely
kinę išpažinti. Pamaldas visur laikys kun. 
Dauknys MIC.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
SANTARVĖ — 1956 m. sausio-vasario 

mėn. Nr. 1.
MŪSŲ VYTIS — Pasaulio Lietuvių 

Skautų Sąjungos vadų, vadovių ir akade
mikų skautų-čių laikraštis 1956 m. Nr. 1.

JAUNIMO ŽYGIAI — Liet. Krikščionių 
Demokratų S-gos Jaunimo Sekcijos leidi
nys 1956 m. Nr. 1.

ATEITIS — katalikiškojo jaunimo, žur
nalas 1956 m. Nr. 1.

MOTERIS — 1956 m. sausio-kovo mėn. 
numeris.

NEWS FROM BEHIND THE IRON 
CURTAIN — 1956 m., Nr. 2. Laisvosios Eu 
ropos leidinys anglų kalba.

ZENONAS IVINSKIS

LIETUVIS, 0 VADINAMAS LENKU
,Jo karstas Vilniuje laukia išvaduoja
mas kartu su visa lietuvių tauta, krei
piančia į Šventąjį savo prašymus padėti 
greičiau to pasiekti. Z. Ivinskis“.

Šv. Kazimieras savo kilme buvo tikras 
lietuvis, o tačiau jis dažnai palaikomas 
lenku. Lenkiškos kilmės pėdsakų jame nė
ra nė žymės. Jis buvo kilęs iš garsiosios 
Gedimino giminės, kuri davė vieną po kito 
stambius valstybės vyrus — didžiuosius 
Lietuvos kunigaikščius, kilusius iš Augš- 
taičių. Tai giminei priklausė ir Šventojo 
tėvas — Kazimieras Jogailaitis, didysis 
Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius. 
Šv. Kazimiero senelė, Jogailos ketvirtoji 
žmona, buvo lietuvaitė, Alšėnų kunigaikš
tytė Sofija, augusi Vilniaus krašte, šv. Ka 
zimiero motina buvo kilusi iš Habsburgų, 
imperatoriaus Albrechto II duktė Elžbieta, 
austrė. Lenkų tauta nedavė šv. Kazimierui 
nei vieno savo kraujo lašo .O tačiau prie 
šio vienintelio lietuvių Šventojo ligi pat 
mūsų dienų dar nevengiama pridėti žodžio 
„Polonus". Taip buvo parašyta dar per
nai vienuolio koventualo A. Ricciardi, ka
ralienės Jadvygos beatifikacijos postulato- 
riaus, kuris pridėjo savo įvadą prie spaus
dintos lotyniškos paskaitos, parašytos O. 
Haleckio. Argi tai nėra kontrastas?

Šiam kontrastui galėjo duoti medžiagos 
tik ta aplinkybė, kad šv. Kazimiero tėvai 
(Kazimieras ir Elzbieta) buvo ne vien di
dieji Lietuvos kunigaikščiai, bet ir Lenki
jos karaliai. Po Jogailos mirties Lenkijos 
karalium buvo išrinktas jo sūnus Vladis
lovas, kuris, neilgai valdęs, žuvo kovoje su 

turkais prie Varnos (1444). Jo brolis Kazi
mieras Jogailaitis buvo pirmas didysis Lie 
tuvos kunigaikštis, suėmęs į savo rankas 
abu kraštus (1447). Tačiau jis buvo į Len
kiją išleistas tiktai po ilgų derybų ir Lie
tuvos bajorams užsitikrinus gana plačias 
privilegijas. Jis taip pat liko ir didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu, nors Krokuvoje už-, 
sidėjo Lenkijos karaliaus vainiką. Abiejų 
kraštų valdymu Lietuvos ponai vėliau bu
vo nepatenkinti. Ypač buvo pasišiaušusi 
vadovaujanti didikų Goštautų šeima, kam 
karalius Kazimieras per ilgai kartais užsi- 
sėdįs Lenkijoje. Dėl to vienu metu buvo 
aštriai įsitempę lietuvių ir lenkų santykiai. 
Lenkai tai yra praminę,, lietuvių separa
tizmo siekimais“.

Buvo jau praėję vienuolika metų, Kazi
mierui Jogailaičiui atsisėdus į Lenkijos 
sostą, kai jam Krokuvoje gimė sūnus, taip 
pat pakrikštytas Kazimieru. Jis gimė 1458 
m; spalių 3 d. Kadangi šv. Kazimieras gi
mė Krokuvoje ir Lenkijos karaliui, tai bre 
vioriaus antrojo noktumo ketvirtoje lekci
joje ( kovo 4) yra pasakyta „...gimęs iš 
Lenkijos karalių (Poloniae regibus), Ka
zimiero ir motinos Elzbietos, austrės“... Ta 
čiau dėl to vieno fakto, kad šv. Kazimiero 
tėvas buvo lenkų karalius, dar negalima 
sakyti, kad jo sūnus buvo lenkas. Kiek tik 
lietuvių tautos istorijos šaltiniai siekia, 
nuo pat seniausių laikų, šv. Kazimiero gi
minėje nebuvo nei vieno iš to krašto, kur 
jo tėvas karaliavo.

Po pirmojo Didžiojo karo pabjurus san
tykiam tarp lietuvių ir lenkų, seniau arti
mai gyvenusių, lenkiškoje spaudoje šv. Kr.

—.... ................................

zimieras buvo net apšauktas karštu Lietu
vos ir Lenkijos unijos rėmėju. Gana būdin 
gas tų naujai susiklosčiusių santykių vaiz
delis — tai 1921 metų^pavasarį atsiradusi 
Vilniaus teisme byla už piktžodžiavimą 
prieš Šventąjį. Bylinėjosi du laikraščių re
daktoriai, lietuvis ir lenkas. Bylą laimėjo 
lietuvis, kad ir lenkiškame teisme. Taip ne 
bičiuliškai susiviję lietuvių ir lenkų san
tykiai ėmė atsispindėti net šventuose daly
kuose: žinia gi, kad šv. Kazimieras Len
kijoje yra taip pat labai garbinamas šalia 
kitų šventųjų. Kas čia užkliūva, tai politi
ka. Ji mums atidengia dar vieną kontrastą 
šv. Kazimiero gyvenime.

NUO POLITIKOS ATSISAKĘS, TAČIAU 
POLITIKAI REIKŠMINGAS

Pasirinkęs šventojo vyro, o ne valstybės 
politiko idealą, šv. Kazimieras į politiką 
vis dėlto buvo traukte traukiamas. Į tą 
darbą sūnų tempė patys jo tėvai. Jie buvo 
didžiai persiėmę gausios savo šeimos di
nastiniais reikalais — parūpinti savo vai
kams karališkų sostų. Vienas iš jų Ven
grijos sostas, buvo nužiūrėtas ir šv. Kazi
mierui. Nors politikoje jis pasireiškė ga
biausiu iš savo brolių, tačiau subrendęs iš 
viešojo gyvenimo traukėsi. Pagaliau vals
tybės valdymo reikalus paliko visai nuoša
lyje, apie 1482 metus, kai pasirodė matomi 
džiovos ženklai ir kada jis savo karališkos 
aplinkos žmonėm galėjo tiesiai sakyti, jog 
„ne jam yra šio pasaulio karalystės“.

O tačiau šv. Kazimieras turėjo nemažai 
reikšmės Lietuvos politikai, ypač jos san
tykiams su provoslaviška Maskva. Reikš
mingi buvo ne jo paties politiniai žings
niai, atlikti dar jaunuose metuose, bet jo 
šventas asmuo ir stebuklų garsas, apipin
tas dar gausiomis legendomis ryšium, su

Maskva. Šv. Kazimiero lietuviai šaukdavo, 
kada užgriūdavo nelaimės iš rytų. Po žiau 
rios 1655 metų rusų okupacijos, kai lai
mingai buvo pasibaigęs maskolių jungas 
Vilniui, Kaunui ir Gardinui, žmonės dar 
pustrečio šimto metų giedojo: „Kazimie
ras šventas iš dangaus atėjo, kurį Žalnie
riai ant oro regėjo“. Šią giesmę rusai devy 
nioliktojo amžiaus viduryje uždraudė gie
doti. Iš „kantičkų“ ji turėjo būti išimta.

Nuo šešioliktojo amžiaus pradžios 
(1518) šv. Kazimieras pagarsi Lietuvoj 
kaip antimaskoliškos kovos simbolis. Paša 
kojimai iš jo gyvenimo ir stebuklų stiprin
davo Lietuvos žmones. Dėl to rusai šv. Ka
zimiero kultą laikė jiem pavojingu, o pat; 
Šventąjį skelbė savo priešu. Antai, Mask
vos archiriejus (stačiatikių vyskupas), vos 
tiktai rusų kariuomenė įžengė į Polocką 
1655 m., šv. Kazimierą pagal Rytų Bažny
čios apeigas „ekskomunikavo“. Prie Poloc
ko šv. Kazimieras buvo pasirodęs pirmą 
kartą lietuvių kariuomenei 1518 m.

Lietuvą rusams galutinai užėmus, po tre 
čiojo padalinimo (1795), puošni šv. Kazi
miero bažnyčia Vilniuje buvo paversta 
cerkve. Be to, kada katalikai kitas savo 
šventes galėjo dar nekliudomi švęsti, Ka
zimiero šventė kovo 4 d. buvo varžoma. 
Jei tą dieną katalikai mokiniai nepasiro
dydavo pamokose, jie būdavo baudžiami. 
Taigi Kazimiero šventės ramiai atšvęsti 
jau nebebuvo galima.

RAMIAI PRAGYVENĘS, PO MIRTIES 
BE RAMYBĖS

Nei šv. Kazimiero kūnas po mirties ne
turėjo ramybės. Tai yra dar viena priešy
bė, prisiminus jo išgyventas ramias dienas. 
Visą savo gyvenimą, išskyrus 13 metų ber
niuko žygį į Vengriją, šv. Kazimieras ra-

W.i ■ i................................ Inl—

miai gyveno tai Lietuvoje, tai Lenkijoje. 
Tačiau jam mirus, šventojo palaikai ra
mybės neteko. Štai, Vilniaus vyskupas Jur 
gis Tiškevičius jau 4654 m. rugpjūčio 13 d. 
susirūpinęs klausė popiežiaus nuncijaus 
patarimo, kur paslėpti šv. Kazimiero relik 
vijas, kad „nepatektų į priešo rankas, kai 
užims Vilnių“. Šv. Kazimiero altoriaus 
brangūs papuošalai ir sidabras buvo su
naudoti ginantis nuo įsibrovėlių, o kūnas 
išvežtas iš miesto ir paslėptas. Antrą kar
tą šv. Kazimiero relikvijas teko slėpti aš
tuonioliktam amžiuje, kai Lietuvą užkliu
dė didysis Šiaurės karas, o jos žemę trypė 
svetimieji, net skirtingų konfesijų žmo
nės: stačiatikiai ir protestantai.

Protestantizmas kaip žinome reiškė Va
karų Bažnyčios skilimą, viduriniams am
žiams pereinant į naujuosius. Šv. Kaži- ' 
mieras kaip tik gyveno tų dviejų amžių 
sąvartoje. Jis ano meto humanistines ten
dencijas pirmiausia pažino Krokuvoje, nes 
ir jo mokytojai buvo humanistai. Kai va
karų Europos daugelis humanistų vienu 
ar kitu atžvilgiu savo jėgas skyrė Bažny
čiai silpninti, humanistų mokinys šv. Ka
zimieras Lietuvoje ir Lenkijoje tapo Baž
nyčios garbė ir skilimo metu jos atrama. 
Lietuvoje jo kultas prisidėjo prie religinės 
vienybės. Čia yra gana reikšminga, kad 
šv. Kazimiero kanonizacijos byla buvo pra 
dėta tais metais, kai Martynas1 [Liuteris iš
ėjo su savo tezėmis (1517 m.); gi šv. Ka
zimiero kultas plačiai išplito Lietuvoje ka-’ 
talikų ir protestantų kovos metu. Šventa^ 
sis savo garbe prisidėjo prie katalikybės 
galutinės persvaros. Jo vardas plačiai nu
aidėjo per Lietuvą ir svetimus kraštus.

(Iš prof. Z. Ivinskio neseniai pasiro
džiusios knygos „šv. Kazimiėras“.) : , i
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BRADFORDASLONDONAS VOKIETDA
BRITŲ ATSILIEPIMAI

ISPANIJA
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MADRIDE

Gražus žygis

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

ITALIJA

BIRMINGHAMAS

VATIKANO RADIJAS V. Andr.

X. Y, TIKĖTI, AR NETIKĖTI?
SKAUTIŠKUOJU KELIU

PRESTON

K.K.B.

LIETUVIS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS HEIDELBERGE

ŽINIOS IŠ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOS, 
CASTELNŪOVO DON BOSCO

„IŠLAISVINTAS“ BIRMINGHAMAS
. - , , .W . , .U JUSČIllie UCXkXXIKX UUNXICHIB UX1VU1U IX 1X1

Aplankyti Birminghamą, „issivadavusi dos tautiečiams už rodomą gerą širdį. 
Dr. Valterio „diktatūrinio režimo“,, bu;

fe’

Europos Lietuvių Kronika
į Kaip jau buvome rašę, Lietuvos Nepri

klausomybės paskelbimo sukaktį minint, 
į Vasario 16 d., Lietuvių Namuose, Londo- 
| ne, DBLS Centro Valdyba buvo surengusi 
F kuklų priėmimą, į kurį atsilankė visa ei’.

žymių asmenų. DBLS Centro V-bos pirmi
ninkas yra gavęs keliolika laiškų, kuriuose 
reiškiama padėka ir perduodami geriausi 

■' linkėjimai visiems šiame krašte gyvenan
tiems lietuviams. Taip, pvz., Sir Alfred Bo- 
ssom, konservatorių atstovas Parlamente 
savo laiške rašo, kad jam buvo ypatingai 
malonu vėl susitikti su lietuviais, nes anks 
čiau jis yra buvęs Lietuvoje. Jis perduo
da geriausius linkėjimus lietuviams ir lie
tuvėms, esantiems šiame krašte.

Vakariniame Londone išeinantieji laik
raščiai „Kensington Post“ ir „The Ken
sington News and West London Times“ la
bai gražiai atsiliepė apie šį priėmimą ir 
apie Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
sukaktį. „Kensington Post“ pastebi, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė yra mi
nima kiekvienais metais nuo 1941 m. kada 
Rusija okupavo Lietuvą, Vakaruose gyve
nančių lietuvių. Vienas iš svečių, pastebi 
laikraštis, buvo paskutinis ambasadorius 
Lietuvoje, Mr. T.H. Preston'ąs.

„The Kensington News“, pažymėjęs ko
kia proga buvo surengtas lietuvių priėmi
mas ir kokią reikšmę lietuviams turinti 
Vasario 16-toji, pastebi, kad lietuviai Lon
done turi nuosavus namus, knygų klubą 
ir taip pat savoje spaustuvėje spausdina
mą laikraštį.

Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čioje trijų dienų Rekolekcijas ves Brad- 
fordo ir Šiaurės Anglijos kapelionas kun. 
Jonas Kuzmickis. Rekolekcijų pradžia ko
vo 23 d. penktadienį. Užbaigimas Palmių 
sekmadienį.

s * * * *
Šią vasarą, biržežlio 21 d., kun. J. Kuz- 

mickiui sueina 20 metų Kunigystės sukak
tis.

*****
Kovo 4 — sekmadienį yra Šv. KAZIMIE 

RO — Lietuvos ir Londono Lietuvių baž
nyčios Globėjo šventė. Iškilmingos Šv. Mi
šios į mūsų šventąjį Karalaitį bus 11 vai. 
Iš ryto 9 vai. Šv. Mišios, kurių metu prie 
Bendros šv. Komunijos eina visi Tretinin
kai, Švenč. Sakramento Brolija, Maldos 
Apaštalavimas, Mėlynosios Armijos nariai.

DBLS LONDONO PIRMOJO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 4 d., 5 vai. p.p. Lietuvių Sporto ir 
Soc. Klube, 345 a Victroria Park. Rd. Lon
don E.9, šaukiamas Londono Pirmojo sky
riaus visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkusiems pranešimą padarys Cent 
ro V-bos p-kas M. Bajorinas.

Kviečiame narius ir visus buvusius na
rius, bet pasitraukusius iš šio skyriaus, su 
sirinkime skaitlingai dalyvauti. Bus ak
tuali ir įdomi susirinkimo dienotvarkė.

Skyriaus valdyba

„LONDONO VAIDILOS“ NAUJA 
VALDYBA

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Vasario 25 d. po lietuvių pamaldų St. 

Ann‘s klube buvo sušauktas metinis para
pijinis susirinkimas, kuriame dėl palyginti 
vėsaus oro atsilankė nelabai gausiai pa
maldų dalyvių.

Susirinkimą atidarė kun. J. Kuzmickis, 
pakviesdamas susirinkimui vadovauti V. 
Ignaitį. Perskaičius praėjusių metų susi
rinkimo protokolą, jis buvo priimtas be pa 
taisų, apgailestaujant, kad metų bėgyje nu 
mirė du revizijos komisijos nariai — P. 
Grigaliūnas ir V. Padegimas.

Po to buvo išklausyta metinės apyskai
tos. Pasirodė, kad „skrajojantis“ kapelio
nas per 1955 m. Bradforde atlaikė 23 sek
madienio Mišias lietuviams, kuriose lietu
viai palyginti skaitlingai dalyvavo. Visus 
metus pamaldų metu vargonais grojo J. 
Juška, giedant visiems žmonėms įvairias, 
mūsų giesmes. Gegužės ir spalio mėn. tu
rėta specialias tų mėnesių pamaldas; prak 
tikuoti pirmieji mėnesių šeštadieniai, ne
mažam skaičiui tikinčiųjų susibūrus į M- 
lynąją Armiją. Gavėnios metu kun. P' 
Dauknys MIC pravedė rekolekcijas. Visų 
metų bėgyje pakrikštyta 10 kūdikių — 6 
berniukai ir 4 mergaitės; sutuoktos trys 
poros; mirė trys. '

Taipgi buvo pasidžiaugta, kad praėju
siais metais pradėta leisti „Žibinto“ žurna
lą, kurio skaitytojų Bradforde atsirado 72. 
Be to, čia yra nemaža jo rėmėjų ir keli 
bendradarbiai.

Bažnyčioje metų bėgyje surinkta 59 sv. 
19 šilingų ir 6 su puse peno; aukomis per 
namus — 46 sv. 19 šil. Bendriems parapiji 
niams reikalams suaukota 23 sv. 6 šil., : 
kurių 11 sv. 10 šil. duota St. Ann's bažn. 
kun. klebonui už leidimą naudotis bažny
čia. Kitokių išlaidų buvo 12 sv. 4 šil. 6 d.

Pabaigoje kun. kapelionas padėkojo bu
vusiam komitetui ir kolektoriams už dide
lę talką ir pasiaukavimą ir visiems religi
nių reikalų rėmėjams.

Į naują bažnytinį komitetą išrinkti: Z. 
Žilionis, J. Juška ir O Pelecklenė. Į revizi
jos komisiją: A. Šukys, St. Kuliavas ir J. 
Varanavičius.

Toliau ilgiau buvo aptarti bažnytinio 
chorelio reikalai. Visi pritarė, kad .chore
lis reikalingas ir kad reikia jį organizuoti. 
J. Juškai sutinkant jam vadovauti, berei- 
kia tik aktyvaus žmonių parėmimo. Visi iš 
reiškė viltį, kad pakvietus į repeticiją vis 
dėlto atsiras žmonių, kurie paaukos bend
riems reikalams savo laiką ir jėgas. Iš tik
rųjų Bradforde netrūksta gerų norų ir jė
gų, tik reikia daugiau darbo ir ryžto.

Pabaigoje Bradfordo Namų įsigijimo ko
miteto pirm. J. Varanavičius pranešė apie 
aukų ir paskolų vajų. Paaiškėjo, kad lig 
šiol namų pirkimo idėją parėmė nemaža 
žmonių ir komitetas gali jau disponuoti br 
maž arti tūkstančio. Tačiau reikia dar dau 
giau pinigų ir tikimasi, kad visi vieninga' 
paremdami tą reikalą, įgalins pagaliau 
taip būtinus šioje vietoje namus įsigyti. 
Jau projektuojami juridiniai busimų na
mų pagrindai, norint bazuotis Soc. Klubo 
principu. Nariai būtų tikrieji — aukavę ir 
parėmę namų pirkimą ir rėmėjai — n> 
nemokėję, bet kurie norėtų dalyvauti klu
bo veikloje. Klubui vadovaus 8 žmonių ko 
mitetas, kurių tarpe 4 atstovaus Bradfor- 
dą ir po vieną — Halifaxą, Huddersfieldą, 
Keighley ir Leeds.

Taigi, Bradfordas kruta ir reikia tikėti? 
kad ateityje jame dar sustiprės kultūrinė 
ir visuomeninė veikla.

k.

STOKE ON TRENT
" į

Atrodo, dar taip neseniai dalyvavome 
Stoke-on-Trent skyriaus steigime, gi štai, 
dabar, jau atrandame visiškai subrendusį 
ir gerai susiorganizavusį vienetą. Tas pats 
energingas skyriaus pirm. p. V. Andriuške 
vičius mus ir šį kartą pasitinka, pirmiau
siai supažindindamas su savo nuosavais 
būsimais skyriaus ndriais...

Vasario 16-tos minėjimas įvyko Leopard 
viešbučio salėje, vasario 18 d. Prisirinko 
pilna salė vietinių lietuvių, kuriuos papil
dė ekskursijos iš Derby, Wolverhamptono 
ir kitur. Meninę dalį išpildė Štoko ir Der
by skautai, vadovaujami „kuko“ Zinkevi
čiaus. Daugiausia katučių susilaukė E. 
Jurkšaitytė, išdrožusi 20 minučių poemą. 
Dainos, kupletai, baletas, taut, šokiai, spor 
tas užpildė programą.

P. Jacevičienė, kurią Anglijos lietuviai 
jau nuo seniai pažįsta kaip nenuilstamą 

. darbuotoją jaunimo tarpe ir šį kartą įdėjo 
' daug triūso ir kantrybės, paruošiant ma
žyčius tokiam sėkmingam pasirodymui.

Skyriaus pirmininkui atidarius minėji
mą, įžanginį žodį tarė DBLS p-kas M. Ba
jorinas, o po programos — kun. A. Kaz
lauskas, DBLS Centro V-bos vice-pirm. 
jausmingu žodžiu baigė oficialią dalį.

Minėjimo metu surinkta 30 svarų pelno, 
kurį DBLS skyrius paskyrė skautams. K. 
Vaitkevičius, skautų vyriausias virišnin- 
kas šiame krašte, šitokiu DBLS Stoke-on- 
Trent žygiu, atrodė, buvo patenkintas...

Stoke gyveną lietuviai gana gerai įsikū
rę. Yra ir „motorizuotų dalinių“. Nuosavų 
namų irgi jau daug kas turi, jų tarpe ir 
p.p. Renteliai, kurių pastogėje teko malo
ni viešnagė.

Sekmadienį kun. A. Kazlauskas atlaik 
šv. Mišias ir pasakė progai pritaikintą pa
mokslą.

B. K.

Minint Vasario 16 šventę, Stoke on 
Trent DBLS skyrius, surengė minėjimą, 
kurio pelną paskyrė lietuviškam jaunimui 
— skautams. Savo akte, persiųstame Ang
lijos rajono vadovybei, skyriaus valdyba 
tarp kita ko rašo: „Musų jaunimas yra blo 
gose sąlygose. Vaikystė — tarp anglų mo
kyklose ir gatvėje. Jaunystei pražydus — 
fizinis darbas ir rūpestis dėl duonos kąs
nio. Nėra aiškesnių perspektyvų, galimy
bių. bei progų. Nėra stiprios jaunimo orga 
nizacijos. Gi organizuotas jaunimas, tai 
jau ne paskiri žiogeliai.

Šių paprastų faktų akivaizdoje, Stoke 
on Trent DBLS skyrius, surengęs 1956 m. 
vasario 18 d. Nepriklausomybės šventės 
minėjimą, kurio programą atliko vietos 
skautai, vadovaujant skautų vadovybei, to 
dėl surinktą pelną 30 svarų šiuo aktu nu
sprendė perduoti vyr. skautų vadovybei.

Skautų organizacija padės jaunimui la
vintis, išlaikyti lietuvybę ir savo jaunys
tės energiją panaudoti Dievui ir Tėvynei.

Aktą pasirašė: skyriaus pirm. V. And
riuškevičius, sekretorius P. Dudėnas ir 
skyr. kasininkas (pavardė neišskaitoma).

Wednen (prie Oldenburgo), Lietuvos ne 
priklausomybės šventė čia paminėta iškil- 
kilmingai š.m. vasario mėn. 16 d. 9 vai. sto 
vykios aikštėje buvo pakelta tautinė vė
liava ir sugiedotas Tautos Himnas. 10 vai. 
abiejų konfesijų bažnyčiose atlaikytos pa
maldos. 15 v. stovyklos gyventojams skait
lingai dalyvaujant, salėje įvyko iškilmin
gas posėdis, kurį atidarė PLB vietos apy
linkės valdybos pirmininkas Vincas Marti 
naitis, savo kalboje iškeldamas lietuvių 
tautos vaidmenį Europos tautų šeimoje ir 
atpasakodamas jos nueitąjį kelią nuo XIII 
a. iki nepriklausomybės atgavimo. PLB 
Vokietijos krašto tarybos narys kun. Ke- 
leris pavaizdavo nepriklausomos Lietuvos 
pasiektus laimėjimus kultūrinio bei eko
nominio gyvenimo srityse. Vietos R. kat. 
parapijos klebonas Tėvas Konstantinas 
kalbėjo apie nepriklausomybės šventės 
prasmę bei reikšmę tremtyje. Svečias vo
kietis Breuer susirinkusius pasveikino vie
tinės valdžios vardu, ragino nenustoti vil
ties grįžti į savo gimtąjį kraštą ir pareiš
kė, kad lietuvių tautai turės būti grąžinta 
laisvė ir kad Lietuva vėl galės įsijungti į 
laisvų Europos tautų šeimą, kaip savaran
kiška ir nepriklausoma valstybė.

Baigiant priimta rezoliucija, kurioje 
smerkiamas vakarų demokratinio pasau
lio pasyvumas rytų Europos tautų išlais
vinime, protestuojama prieš lietuvių tau
tos ir valstybės suverenumo teisių mindžio 
jimą ir reikalaujama: iškelti Lietuvos by
lą Jungtinių Tautų Organizacijoje; sustab 
dyti genocidą Lietuvoje; pasmerkti oku
pantų prievartą, smurtą ir brutalios jėgos 
naudojimą; paleisti nekaltai kalėjimuose 
laikomus oolitinius kalinius ir grąžinti į 
savo gimtąjį kraštą visus dar gyvus esan
čius tremtinius; pareikalauti okupantus pa 
sitraukti iš Lietuvos, sudarant sąlygas at
sikurti nepriklausomai demokratinei Lietu
vos valstybei.

Iškilmingam potsėdžiui pasibaigus buvo 
alikta meninė dalis, kurioje vietos scenos 
mėgėjų trupė suvaidino stovyklos gyvento
jo Daukanto parašytą ir jo paties sureži
suotą 2 veiksmų vaidinimą „Laisvės bc- 
jieškant“. Vaidinimas vykusiai pavaizda
vo pirmąjį bolševikmetį Lietuvoje. Men. 
nės dalies pabaigai vietos lietuvių vargo 
mokyklos tautinių šokių ansamblis, mok. 
Atienės vadovaujamas, pašoko keletą tauti 
nių šokių.

Dalyvis

Hamburg. Labai gražiai paminėjo Ham
burgo lietuviai savo tarpe Vasario 16-tą. 
Paskaitą skaitė mokyt. Iz. Sragauskas, de
klamavo: Kelerytė, Jankevičius, Pasekelis, 
Keleris ir Vida Pasekelytė. Septintuko var 
go mokyklos choras gražiai atliko 5 lietu
vių liaudies dainas. Visus susįrinkiišltls 
Lietuvos Nepriklausomybės proga gyvū žo 
džiu sveikino latvių bendruomenės’pirmi-, 
ninkas P. Zacs ir estų — P. Moorin,

Ta pačia proga buvo atlaikytos pamal
dos, kurių metu visi tikintieji pasimeldė 
už kenčiančią tautą. Specialia malda buvo 
pagerbti visi mūsų mirusieji ir žuvusieji 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, •.

Minėjimą sėkmingai pravedė Hamburgo 
apylinkės pirmininkas E. Čerkus. Jam uo
liai talkininkavo J. Valaitis, Kuprevičius, 
Kazlauskas. Daugiausiai tačiau darbo ir 
širdies įdėjo į tuos visus pasiruošimus mū 
sų moterys pagamindamos valgius, paruoš 
damos skanią arbatėlę. Padėka priklauso 
p.p. M. Lingienei, Šaliamonienei, Okma- 
naitei. Dargienei.

C.A.R.E. pakietai
Mūsų buvusio Kinijos misijonieriaus 

kun. P. Urbaičio dėka, kuris šiuo metu lan 
kosi JAV-se ir kuris turi progos supažin
dinti mūsų geradarius su šios mokyklos gy 
venimu ir vargais, sausio mėn. pabaigoje 
mus pasiekė gana didelis kiekis C.A.R.E. 
maisto pakietų. Tai didelė parama įstaigai. 
Esame dėkingi dosniems JAV-bių jr Kana-

16 Vasario minėjimą surengė Lietuvių 
darbo ir sargybų kuopos prie amerikiečių 
armijos, į kurį susirinko virš 500 įvairių 
svečių.

Salė buvo išpuošta Lietuvos, Amerikos 
ir Vokietijos tautinėmis vėliavomis. Mi
nėjimą atidarė kapitonas Bervingas, trim 
kalbom. Po to kpt. Bervingas pristatė sve
čiams p. Devenienę, kuri pasakė anglų kai 
ba puikią kalbą. Po jos kalbėjo p. Gelžinis, 
VLIKo informacijos skyriaus viršininkas.

Meninė dalis pradėta Lietuvių Kuopų 
vyrų choro koncertu. Vasario 16 gimnazi
jos mokiniai pasirodė su puikiais šokiais 
ir dainomis.

Po kpt. Bervingo uždarymo kalbos, ame
rikiečių teisėjas, Generolas Gardes, pasa
kė trumpą kalbą, pasveikindamas visus 
lietuvius Nepriklausomybės šventės proga.

Šventės rengėjai -— Kun. Liubinas, Kpt, 
Valiūnas ir kiti gali ramiai atsikvėpti, nes 
darbas buvo gerai atliktas.

V. Keršulis

Kur tik bent vienas lietuvis — ten Vasa 
rio šešioliktoji iškilmingai švenčiama. 
Madrido, kad ir negausi lietuvių saujelė, 
tačiau bendromis jėgomis, priruošė gan 
jaukią 16-tajai Vasario aplinką.

Ankstybą Vasario 16-sios rytą kun. Ka
zio Patalavičiaus ispaniukių mergaičių 
dvasiniai aptarnaujamoje Pilar kolegijos 
gimnazijos bažnyčioje buvo specialiai at
laikytos pamaldos už Lietuvą, kurios da
lyvavo ir kiti, lietuviai.

Lietuvių Radijo Valandėlių darbuotojų 
rūpesčiu, šiemet buvo suįdominta Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventės proga ’< beveik 
visa Madrido spauda. Lietuviškų Radijo 
Valandėlių programų redaktorius pateikė 
vietos spaudai turiningą straipsnį, šia pro
ga, kurį mielai spausdino net keli Madrido 
dienraščiai. „YA“, vienas didžiausių Mad
rido dienraščių, išspausdino minėtą straips 
nį ištisą, pridėdamas mažą Pabaltijo kraš
tų žemėlapį su trumpu paaiškinimu. Gar
sus ispanų žurnalistas dr. Jose L. Gomez 
Tello, palankaus lietuviams „ARRIBA“ 
dienraščio redaktorius, pats parašė Vasa
rio 16-tajai pritaikintą ilgą ir išsamų 
straipsnį apie Lietuvą, jos praeitį, jos da
bartines kančias ir ateities viltis. Visa is
panų spauda linkėjo Lietuvai greitos ir 
pilnos laisvės, greito jos kančių ir vergi
jos galo.

Aktualijų pusvalandyje, per Radio Na- 
cional transliacijas Ispanijai, kurias’ per- 
trasliuoja kiti krašto radiofonai, Madrido 
lietuviškų transliacijų vedėjas kalbėjo is
panams apie Lietuvą, jos praeitį, nepri
klausomo gyvenimo padarytą visokeriopą 
pažangą, dabarties žiaurią priespaudą ir 
viltis ateičiai. Reikia pastebėti, kad Radio 
Nacional vadovybė visuomet ir mielai lie
tuviams leidžia naudotis savo galinga ra
dijo stotimi.

Bet svarbiausias Vasario- 16-tosięs minė
jimo momentas Madride buvo lietuviška 
radijo valandėlė, skirta specialiai sukak
čiai paminėti. Pirmiausiai buvo perduotas 
Lietuvon Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Prezidiumo atsišaukimas. Po 
to, sugrota Tautos Himnas, ir pagaliau 
transliuotas įdomus it progai pritaikintas 
Augustino Upėno straipsnis „Visų lietuvių 
šventė“, šventės proga apie Lietuvą ir lie
tuvius labai šiltai atsiliepė per savo trans 
liacijas iš Madrido latviai, estai, slovakai, 
lenkai, ukrainiečiai ir kiti. Per latvių ir 
estų transliacijas buvo perduotas Lietuvos 
Himnas.

Vasario 19 d., sekmadienį, meno sambū- 
Iris „Londono Vaidila“ sukvietė susirinki

mą, kurio metu išrinkta nauja šios sudė
ties valdyba: pirmininkas—V. Šalčiūnas, 

t vicepir. — A. Mašalaitienė ir J» Černius, 
sekr. — V. Zdanavičius, iždink. — A. Ra
gauskas.

NE TIK APIE LAIKĄ, BET IR APIE ORĄ

Londoniečiai, norėdami patikrinti laiką, 
pasuka telefono skritulyje tris raides — 
TIM, ir tuoj pat išgirsta švelnų moterišką 
balselį, sekundės tikslumu pasakantį lai
ką. Nuo š,m. kovo 5 d., londoniečiai pasu
kę telefonu WEA 2211, išgirs pranešimą 
apie būsimą orą Londone ir jo apylinkėse. 
Oro pranašystės bus keičiamos kas devy
nios valandos ir, jei būtų reikalas, daž
niau.

Vatikano radijo lietuviška programa yra 
transliuojama septynis kartus savaitėje:

Pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadie
niais 21 vai. Antradieniais, ketvirtadie
niais 17 vai. Lietuv. 1. 41-31-25-19 ir 196 
metrų bangomis.

iš ---------- „---------- --------- .
vo tikrai įdomu. Vos spėjus pasisveikinti 
su skyriaus pirmininku p. J. Zoku, šis tuoj 
pasiūlo cigaretę ir dar kai ko, su kuo anks 
čia tik pogrindyje buvo galima pasirodyti. 
Tačiau p. Zokas ne vien cigaretę moka su
rūkyti. bet ir skyriui sėkmingai vadovau
ti, ypač naudingą propagandą už Lietuvą 
vesti anglų tarpe.

Nepriklausomybės šventės minėjime, ku 
ris įvyko Birmingham Arms salėje vasario 
25 d., dalyvavo ir kalbą apsakė miesto Ta
rybos narys Dennis Thomas, geras lietu
vių bičiulis. Sveikino latvių ir estų atsto
vai, o coventriečių galva J. Kazlauskas pa
deklamavo du tai progai pritaikintus eilė
raščius. Paskaitą skaitė DBLS pirm. M. 
Bajorinas. Minėjimui „vadovavo skyriaus 
pirm. J. Zokas.

Po oficialios dalies, Coventrio lietuvių 
orkestrui grojant, vyko šokiai ir žaidimai. 
Per šokius pasigesta daugiau gražiosios ly 
ties atstovių, bet, kaip vėliau paaiškėjo, j 
iš viso Birminghame beveik nėra. Čia vien 
gungiai jau įprato ne tik patys save 
ir svečius gerai vaišinti ir šeimininkauti 
be moteriškos pagalbos. Vargu ar galima 
rasti geresnį tos rūšies šeimininką už p 
Starką, skyriaus kasininką.

Į Birminghamo surengtą gerai pavykusį 
Vasario 16-tos minėjimą atsilankė ekskur
sijos iš Coventrio, Wolverhamptono ir ki
tur.

Jaunimo Globėjo šventė
Sausio 31 diena buvo iškilmingaį atšvęs

ta mūsų Įstaigoj. Mat ta diena yra skirta 
jaunimo Globėjo ir mūsų šventojo kun. 
Jono Bosko pagerbimui. Be to šventasis 
yra gimęs kaip tik Caštelnuovo Don Bosco 
apylinkėje.

Panašių kaip mūsiškė kun. Jono Bosco 
įsteigtų mokyklų pasaulyje yra virš tūks
tančio. Mūsiškė auklėja vien tik tremtyje 
esantį lietuvišką jaunimą.

AR RAŠYTI Į LIETUVĄ?

Lietuvių tautinių šokių grupei ir daini
ninkams iš Manchesterio neatvykus į Ne- 
priklausoipybės Paskelbimo šventės minė
jimą, surengtą DBLS Prestono skyriaus, 
meninę programos dalį atliko vietos pajė
gos. Minėjimas įvyko š.m. vasario 25 die
ną Englisd Martyrs klubo salėje, kur pas
kaitą skaitė DBLS C. V-bos narys J. Vil
činskas.

■> Atvykęs iš Manchesterio, susirinkusius 
sveikino „Ramovės“ pirm. P. Kupstys. 
Trumpoje meninės programos dalyje gra
žiai pasirodė Kontrimas, jun., Ramonas ir 
Paliulionis.

PADĖKA
DBLS Stoke on Trent Skyriaus Valdybai 

ir jos pirmininkui p. Andriuškeviičui už 
Vasario 16-tosios minėjimo pelną — tris
dešimt svarų paaukotą skautų reikalams; 
p. mokytojai Jacevičienei už jos gražų ar- 
bą su jaun. skautėmis, p.p. Jurkšaičiams 
už leidimą naudotis patalpa skautų-čių su
eigoms, mielai Stoke on Trent visuomenei 
už paramą, malonioms Derbio ir Wolver
hamptono ekskursijoms už atsilankymą, ta 
riame tikrai nuoširdų skautišką DĖKUI!

PLSS Anglijos Rajono V-bė

Vasario 16-sios minėjimas.
Tautos šventei nuo seniau ruošėmės: kas 

su muzika, kas su poezijomis ar kalbomis 
kas su vaidinimais. Per „Labanakt“ kun. 
Direktorius dažnai pakalbėdavo tautinės 
šventės tema.

Nors dėl didelių šalčių tik maža dalis 
apylinkės lietuvių tegalėjo atsilankyti, su
silaukėm brangių svečių iš toliau. Iš Ro
mos atvyk’o kun. Dr, Balčiūnas, šv. Kazi
miero Kolegijos Dvasios tėvas, o su juo 
iš Chicagos, per Romą, ponia Prudencija 
Bičkienė. Iš Monzos atvyko p. Alb. Almi- 
nauskas, iš Sacra San Michele kun. St. 
Ereminas iš Foglizzo ir iš Moglijos du bu
vę mūsų auklėtiniai klierikai Mečys Bur
ba ir Petras Rukšys.

Vakare — įdomiausia šventės dalis, Lie
tuvos Nepriklausomybės minėjimas. Kuo 
kas galėjo, tuo pasireiškė: ir eilėraščiais 
ir dainomis ir prakalbomis ir muzika bei 
vaidinimais. Ypatingai paminėtini: kun. 
Dr. Balčiūno paskaita, mūsų orkestrėlio 
pasirodymai su keletą skambių lietuviškų 
maršų, ponios P. Bičkienės sudainuotos 
lietuviškos dainos ir vaidinimas.

Buvo suvaidinta pirmasis veiksmas kun. 
Antano Naujoko, mūsų mokyklos adminis
tratoriaus parašytos dramos „Vasario 
ji Lietuvoje 1948 m.“ Tai labai jaudinan
tis, istoriniai pagrįstas veikalėlis.

Slovakų buvęs ministras Stepas Hassik, 
mūsų svečias, padėjo prie meniškai paruoš 
to Nežinomo Kareivio Kapo gyvų gėlių 
puokštę. Linkėjom ir mes jam, kad ir jo 
tėvynei Slovakijai veikiai užtekėtų laisvės 
dienos.

SKAITYK
EUROPOS LIETUVĮ“!

RAJONO BROLIJOS VADIJA

Naujasis Vadeiva sudarė Rajono Vadiją 
tokios sudėties: Rajono Vadeiva — ps. B. 
Zinkus, 88, Byron Str. Derby, Vadeivos pa
vaduotojas — s.v.v.sl. Jaras Alkis, 16, New 
bolt Str. London E.l. Vyčių skyriaus ve
dėjas — s.v.sl. V. Fidleris, 48, Henrey Rd. 
West Bridgeford, Nottingdam, Vilkiukų 
skyriaus vedėjas ir Brolijos iždininkas — 
s.v.sl. Mindaugas Kaulėnas.

Nuo pat atvykimo Anglijon daugumai 
mūsų rūpėjo, kaip susižinoti, susirašyti 
su namiškiais, pažįstamais ir giminėmis 
Lietuvoje, Ir noras, ir ilgesys ir baimė — 
viskas maišosi kartu. Be to, netikėjome, 
kad tas būtų iš viso įmanoma. Juk taip 
gerai pažinojome komunistinės valdžios 
sistemą. Netikėjome, kad laiškas pasiektų 
adresatą. Gi dar daugiau abejota, ar gavė 
jas Lietuvoje galės atsakyti? Kaip žinome, 
susirašyti pradėta. Tiesa, pradžioje ne
daug, bet norinčiųjų ir bandančiųjų dau
gėja. Laiškai ir siuntiniai siunčiami, ypač 
iš Amerikos ir Kanados. Suprantama, kad 
už siuntinių muitas sumokamas siuntėjo, 
kuris visada viršija paties siuntinio vertę. 
Tie siuntiniai, atrodo, pasiekia adresatą ir 
iš ten gaunamas laiškas. Tiesa, laiškai ne
aiškūs, lyg iš medžio iškritusio, ar lyg per 
miegus rašyti. Mes gerai žinome, kodėl ir 
kaip. Netikėkime, kad komunistinė tvarka 
pasikeitė. Nesiduokime apgaunami labai 
gudriai užmesta meškere. Yra žinių, kad 
dalis išvežtųjų į Sibirą grįžta, jei turi pa
tys apsimokėti už kelionę. Jie jau skaitosi 
„pagydyti“ ir jau kaip „susipratę“ pilie
čiai paleidžiami. Ar jų vieton nereikės au
kų, naujų vergų?!

Jei už susirašinėjimą tuoj pat nučiuptų 
ir ištremtų Sibiran, tai žmonės vėl liautų
si rašę, o komunistų budeliai nesusigau- 
dytų kiek ir kas turi pažįstamų, giminių 
užsieniuose. Gi turėti ryšius su užsieniu,

bus jau pakankamas skaičius tokių išryš
kėjusių, kai bus sudaryti jų sąrašai, ar ne 
pasikartos tokie pat išvežimai, kokie buvo 
1941, 1948 ir vėlesniais metais? Žinokime, 
kad komunistai viską daro iš anksto su
planavę, iš anksto paruošę savo aukoms 
spąstus.

Žinokime, kad komunizmas subyrės, jėf 
žmonėms bus duota bet kurioje srityje lais 
vė, juo labiau laisvė susirašyti su užsieniu. 
Kremlius puikiai apie tai žino ir dabar at
leido vadeles, norėdamas dar geriau įsi
stiprinti.

Rimtas lietuvis pageidauja susirašinėti
vedybų tikslu su lietuvaitėmis gyvenan- tai, pagal raudonųjų „konstituciją“, dide- 
člomls Anglijoje ar Kontinente. Suintere-
suotcs prašomos rašyti: — „E. L. Nr. 995“, 
1-2 Ladbroke Gardens, London, W.11. At
sakysiu tik i rimtus laiškus.

lė nuodėmė. Taigi, ar tik čia nebus gudri 
klasta ir žiaurūs spąstai. Davė šiek tiek 
laisvės, kad visus apimtų pagunda ir tuo 
pačiu visi „nuodėmingieji“ išryškėtų. Kai

Jonas Putvis, gyvenąs Toronte, Kanado
je, iškėlė baisų dalyką apie tūlą Joną Lau
rinaitį, vėliau, Putvio teigimu, virtusį Mal 
dučiu Laupinaičiu, parašiusį knygą „Aš 
Kaltinu“. Laiško autorius tvirtina, kad to
ji knyga Laupirraičio „parašyta“ už Krem
liaus pinigus, kad Laupinaitis esąs raudo
nųjų agentas. Manau, kad šis reikalas 
greit galutinai paaiškės. Didžiausia keiste
nybė tačiau ta, kad tos knygpalaikės re
cenzijos užuot ją visuotinai pasmerkusios, 
kai kuriuose laikraščiuose buvo palankios 
ir mažiau ar daugiau reiškė autoriui res- 
pekto. Tuo tik parodoma, koks yra menkas 
mūsų visuomeninis subrendimas, kad so
vietinė provokacija net šitokiame klausi
me nebuvo tinkamai suprasta, pasmerkta, 
o kai keno gal net ir su pasitenkinimu pri
imta. Tai tik parodo mūsų recenzentų ga
lutinį nesusigaudymą ir politinį nesubren
dimą.

A. Garbauskas
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PLUNKSNAQRAUZIO 
= U Ž R A Š A I =

Gyvenimas — tai pasaka, kurią kiekvie
nas nori užbaigti „Happy end'u“. To nori 
visi, neišskiriant nė pačių didžiųjų, net ir 
tokių didelių, kokie yra Nikita Chruščio
vas ir Nikalojus Bulganinas. Kad jie di
deli, tai visiems gali būti aišku jau vien 
iš to, kad jų atlikti žmonijai pasitarnavi- 
mai yra nė kiek nemažesni už juos pačius. 
Paimkime, pvz., kad ir tokį draugą Nikitą. 
Tik pagalvokime, kiek jis pasidarbavo mū 
sų krašto gerovei: neabejotinai prisidėjo 
prie „išlaisvinimo“, savo nepaprastais su
gebėjimais vietoje kapitalistine spalva 
žvilgančių laukuose kviečių, užveisė ku
kurūzą! Tiesa, jis pats prisipažino, kad ne 
užderėjo, bet juk tai ne jo kaltė... Išvežė 
keliasdešimt tūkstančių jaunuolių plėši
mams plėšti, galutinai sunaikino Lietuvos 
žemės ūkį, pastatė Stalinui Vilniuje pa
minklą, (dabar reikės jį nugriauti), suvarė 
ūkininkus į kolchozus, o kurie netilpo — į 
Sibiro koncentracines stovyklas, pagal jo 
jau išbandytą metodą milionus ukrainie
čių badu išmarinant. Kaip beskaičiuotume, 
draugui Nikitai asmeniškai skolingi yra 
mažų mažiausiai šimtas milionų žmonių. 
Dalis tų žmonių yra laisvajame pasaulyje. 
Yra jų ir čia, D. Britanijoje, kur viešna- 
gėn pakviestas draugas Nikita ir to draugo 
draugas maršalas Nikalojus Bulganinas. 
Suprantama, kad iiė atvyks, mūsų visu di 
džiusiam džiaugsmui ir šio krašto vyriau
sybės garbei, bei jo gyventojų gerovei. At
vyks su tokiomis intencijomis, kad vizitas 
pasibaigs „happy endu“, kaip pasibaigė jų 
viešnagė Indijoje, Burmoje ir kitur, kur 
tiek gražių žodžių jie prikalbėjo apie D. 
Britaniją ir jos vyriausybę, kuri juos Lon
done priims balandžio 18 d. ir, supranta
ma, ta proga išmes po burnelę „smirnov- 
kos“ už šviesią ateitį. O kad toji ateitis 
šviesi, visi žinome, nes ne tik Nikita, bet 
ir šio krašto premjeras yra pasakęs: — 
Kremliaus komunistai skelbia, kad vande
nilio bomba, sunaikins kapitalistus! Bet 
jie nesako, kad toji bomba gali sunaikinti 
ir komunistus! Taip tvirtina premjeras 
Edenas, rengdamasis pasitikti svečius, ku
rie, kp gera, neatsilikdami nuo mokytojo 
ir tėvo pavyzdžio, atvež kam nors lauktu
vių — sobolio kailinius.

Tiesa, dovanas prisiminus, stačiai širdį 
man sugėlė, kad ir, tos salos gyventojai ne- 
visada supranta aukos — dovanų nuošir
dumą. Jų atžagariškumas, šaltumas, kar
tais nustebina, juo labiau tokiomis dieno
mis, kada rengiamasi pasitikti svečius iš 
„rojaus.“

Štai gyvybių gelbėjimo organizacija 
„The Royal National Lifeboat Institution“, 
išsilaikanti tik1 iš aukų, gavo čekį iš laik
raščio „Sunday Express“, išrašytą Mr. Guy 
Burgessui', ’ pabėgusiam į Maskvą. Guy 
Burgess priklausantį iš šio laikraščio hono 
rarą paaukojo šiai gyvybes geibstančiai 
organizacijai. Oranizacijos vadovybė grą
žino čekį, pareikšdama, kad nors ji išsi
laikanti iš aukų, nors jai labai reikalingos 
lėšos, nors ji gelbsti visus žmones taikos 
ir karo metu, bet šios aukos... priimti ne
galinti!

Kaip matome, toji britų organizacija, ku 
rios uždavinys gelbėti į mirties nagus pa
tekusį žmogų, atsisakė, priimti auką, nes 
ji buvo žmogaus, gimusio šiame krašte, 
bet perbėgusio tarnauti velniui. Tuo tarpu 
Burgesso darbdaviai to paties krašto gy
ventojų ir vyriausybės bus priimti puoš
niuose rūmuose ir su jais bus sėdima už 
vieno stalo. Bus maloniai kalbama su tais, 
kurie paskandino ir tebeskandina milio
nus nekaltų gyvybių, geležiniu gaubtu už
vožę valstybes ir tautas.

Drabužius, 
Avalynę, 
Medžiagas, 
Maistą ir 
Kitas prekes

SIUNTINIAI Į VISUS KRAŠTUS

IŠSIUNČIAME SU UŽTIKRINTU PRISTATYMU 
AR PINIGŲ GRĄŽINIMU

Muito mokestį siuntinėlių į USSR sutvarkome Londone. 
Siuntinėlio gavėjas nemoka jokių mokesčių.

Mūsų eksportinės kainos su muito ir persiuntimo'išlaidom

Reikalaukite smulkesnių kainaraščių.

LAMPERT & POLIMEX CO.
45, Cromwell Road, London S.W.7.

Tarp kitko. Kažkurią dieną buvau už
klaustas, kaip aš, būdamas užsienietis, pa
sielgsiu tą dieną, kai šį kraštą vizituos 
anie iš anapus. Užklausė mano draugas 
George.

— Nesibaugink, — atsakiau, — dėl šito 
gyvybes gelbstinčiai organizacijai darbo 
nebus, nes aš visiškai nesirengiu skandin
tis...

— Bet, apskritai, kokia tavo nuotaika 
dėl šito vizito, — neatleido bičiulis.

— Nuotaika tai tokia: įsivaizduok, kad 
aš patį matyčiau šviežiai įmynusį į nešva
rią vietą ir su tokiais batais įeinantį į ki
limais išklotą priėmimą, bet jokiu būdu ne 
bespėčiau tavęs prisivyti ir apie tai įspė
ti... štai kokia mano nuotaika...

Londone, Victoria & Albert Museum bu
vo įdomi paroda: žydai, Anglijos gyveni
me. Paroda surengta ryšium su trijų šimtų 
metų sukaktimi, kai žydams buvo leista 
laisvai apsigyventi šitame krašte. Tai įvy
ko 1656 metais, kada Cromvelis, sužino
jęs apie žydų kolonijos Olandijoje prisidė
jimą šio krašto gerbūvį pakelti, pripažino 
žydams teisę laisvai išpažinti savo tikėji
mą, užlaikyti papročius ir apsigyventi Ang 
lijoje.

Parodoje aiškiai matoma, kiek ir kokie 
žydų kilmės vardai dalyvauja šio krašto 
politikoje, moksle, finansuose, vardai prie 
kurių nieko nereikia pridėti: Disraeli, Ri
cardo, Rotschild‘ai ir t.t.

Po šių dienų lordiškais titulais slypi ar
timesnės ar tolimesnė praeities žydiškos 
pavardės: lordas Melchett (Mond), marki
zas Reading (Isaacs),' lordas Stvaything 
(Montagu) ir visa eilė kitų. Kai kurie pa
siliko senas pavardes — pvz. lordas Sa
muel. Iš parodos aiškėja, kad žydai ver
tėsi (ir tebesiverčia) menu, muzika, teat
rais, spauda ir tai nieko nebestebina, ta
čiau nuostabu, kad ir tokį sportą, kaip 
boksą, pirmieji pradėjo žydai. 1789 metais 
tautos didvyriu tapo žydas boksininkas 
Danielius Mendoza, laimėjęs čempiono ti
tulą. Su anglų tautos gyvenimu amžinais 
saitais surištas ir kitos rūšies žydų kilmės 
didvyris kariškis de Pass, kuris 1914 me
tais gavo pats pirmas pomirtinį augščiausį 
žymenį Victoria Cross, kurių iš viso per 
abu paskutiniuosius karus britų kariuo
menėje yra gavę tik septyni asmenys.

Prieš 700 metų žydams Europoje buvo 
leista verstis tik vienu bizniu — Skolinti 
pinigus. Niekas jų tada neklausė iš kur, 
tuos pinigus jie galėjo gauti, bet skolinti 
buvo jų pareiga, žinoma, už tai jie gauda
vo procentus. Atrodo, kad ir mes, dažnai 
raginami pasekti žydų pavyzdžiu, prade
dama verstis tuo pačiu bizniu... Ko gera, 
po septynių šimtų metų turėsime ne vieną 
lietuviškos kilmės rotišldą... Vieną tokį jau 
suradau: per savaitę uždirba 18 svarų 
(atskaičius viengungišką inkomtaksą), bet 
nesiprenumeruoja nė vieno lietuviško laik 
raščio, nors skaityti pramokęs gimnazijos 
suole... Galiu kirsti, kad po septynių šimtų 
metų jis pralenks rotšildiškę giminę!

i

ŠĮ KARTĄ MOTERIMS...

Gražiai leidžiamas moterų žurnalas MO
TERIS .— 18 ši. metams. Naudingų mote
rims patarimų J.E. Georg knyga MOTE
RYSTĖ. Verta įsigyti kiekvienai.
. Visiems: J. Jankaus — SENAS KAREI
VIS MATATUTIS, CEZARIS — visos trys 
dalys.

Šiuo metu vėl galima gauti lietuviškų 
plokštelių.

Rašyti D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave. 
London W.4.

VOKIEČIŲ POLITIKAI APIE MES
I956.II.9 vakare Bonnoje Spaudos klubo 

.būste įvyko Vliko pirmininko J. Matulio
nio, Vykd. Tarybos pirmininkės A. Deve- 
nienės ir URT valdytojo Dr. P. Karvelio 
susitikimas su vokiečių politikais. Susitiki 
me dalyvavo taip pat visa eilė vokiečių 
mokslo žmonių ir žurnalistų, kurie savo 
ruožtu pasisakė vokiečių spaudoje. Pasi
žymėjęs vokiečių politikas ir federalinio 
parlamento (Bundestag) narys Dr. Puen- 
der ta proga priminė, kad Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo išvakarėse jam 
ypač malonu pasveikinti čia susitinkan
čius Vliko vadovybės žmones ir vokiečių 
politikus bei veikėjus. Drauge pažymėjo, 
kad vokiečių tautos simpatijos yra lietu
vių pusėje. Jo linkėjimai — kad Lietuva 
juo greičiau atgautų savo laisvę ir nepri
klausomybę.

Vokietijos federalinės vyriausybės minis 
teris W. Kraft pareiškė, kad vokiečių tau
ta nepaprastai vertina tą kovą, kurią lietu 
vių tauta veda už savo laisvę, drauge pa
žymėdamas, kad pastovi taika ir geras 
tautų sugyvenimas Rytuose nėra įmano
mas "šių tautų neišlaisvinus. Min. Kraftas 
pabrėžė, kad visa vokiečių federalinės vy
riausybės politika buvo ir bus nukreipta 
į tai, jog geležinė uždanga išnyktų.

Vykd. Tarybos pirmininkė A. Devenie- 
nė savo kalboj padėkojo Vokietijos fede- 
ralinęi vyriausybei už tai, kad jį Lietuvą 
laiko ir toliau nepriklausoma valstybe, tik 
laikinai Sovietų kariškai okupuota. Drau
ge padėkojo, kad vyriausieji mūsų išlais
vinimo organai visą laiką turėjo visišką 
laisvę nekliudomi veikti, taip pat Lietuvos 
laisvinimo veiksnių vardu palinkėjo, jog ir 
vokiečių tauta,, šiuo metu suskaldyta j dvi 
dalis, artimiausiu laiku išvystų savo troš
kimus realizuotus ir apisjungtų į vieną 
valstybę.

Šio susitikimo metu žodį tarė taip pat 
Vilko pirmininkas J. Matulionis, pasi
džiaugdamas, kad vokiečių tautai yra pa
vykę pasiekti tokią didelę pažangą, ir drau 
ge palinkėdamas, kad bendromis laisvojo 
pasaulio jėgomis būtų pasiekta laisvės bei 
taikos visoje Europoje ir kad geležinė už
danga su laiku visai išnyktų.

Šio susitikimo metu nuomonėmis pasi
keitimas vyko draugiška ir nuoširdžia at- 
rposfera. Iš vokiečių pusės kalbėjo visa ei
lė žinomų politikų, tarp jų fed. parlamento 
narys Muckermann, laikomo faktiškuoju 
kanclerio Adenauerio organu „Rheinischer 
Merkur“ redaktorius Wenger, nacių reži
mo aukų sąjungos vicepirmininkas ats. 
pulk. Mueller ir kiti. Vokiečių kalbėtojai, 
be kita ko, pažymėjo, kad jiems daro įs
pūdį mūsų organizuotumas bei ryžtas, juo 
labiau, kad, prireikus, mes savus žmones 
iš viso pasaulio, ypač iš JAV ir Kanados, 
siunčiame veikti į Vokietiją, ir jie mus 
sveikina. Latvių min. R. Liepinš savo la
bai gražioj, kalboj pasveikino šį susitikimą 
ir išryškino, kokia stipri moralinė jėga yra 
žmonių, likusių už geležinės uždangos. 
URT valdytojas Dr. P. Karvelis padėkojo 
visiems dalyviams už atsilankymą į šį Lie 
tuvos Nepriklausomybės šventės minėjimą 
ir už pareikštas simpatijas mūsų kenčian
čiai tautai, o ypač už supratimą, jog mū
sų išlaisvinimo kova turi bendrą tikslą.

Tenka pažymėti, kad tai pirmas tos rū
šies susitikimas, kuris tikrai pasitarnaus 
geriems kaimyniniams santykiams suštip- 
irinti. Šitokio pobūdžio parengimu, apie 
kokius dažnai skaitome Amerikos spaudo
je, kur savo pareiškimus padaro pasižymė 
ję Amerikos politikai ar kongreso nariai, 
čia, Vokietijoje, pirmą kartą išeita šiuo ke
liu, bejieškant simpatijų mūsų bylai tarp 

SIUNTINĖLIAI Ų VISUS KRAŠTUS
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

su tikra garantija pristatymo, arba pinigai grąžinami!
Išsiunčia eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNE VAISTUS 
ar kitas prekes geriausiai apsimoka išsiųsti.

Siūlome taip pat mūsų turtingą ir kasdien veikiančią iki 7 vai. 
vakaro (šeštadieniais iki 5 v.v.) KONTINENTINĘ PARDUOTU
VĘ LONDONE vardu „WHITE EAGLE STORES“ — 8A Thurloe 
Place, S.W. 7, visai prie Bromton Oratory.

VAISTUS Į VISUS KRAŠTUS 
su pilna garantija išsiunčia

Mgr. L. Oliva APTEKA LTD., Mgr'. B. Dalski
(The Brompton Pharmacy)

68 FULHAM RD., SOUTH KENSINGTON, LONDON S.W.3, TEL. KEN 7410 

Žinovų aptarnavimas, žemiausios eksportinės kainos, gavimo patvirtinimas.
Vaistinė atdara kasdien iki 8 vail. vak. (ketvirtadieniais iki 1 v.d.)

vokiečių politikų ir visuomenės sluogsniuo 
■se.

Iš lietuvių pusės susitikime taip pat da
lyvavo gyvenantieji Bonnoje lietuviai 
Baltų Tyrimo Instituto dabartinis direkto
rius prof. Z. Ivinskis, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir CDUCE atstovas Vokietijoje 
Dr. L. Gronis, vietos LB pirmininkas A. 
Žemaitis, ir Lietuvių Studentų Sąjungos 
pirmininkas P. Jurkus.

>

SPORTAS
VILTIS — DOLOBRAN A.C.

Šį kartą wolverhamptoniečių Viltis su
sitiko su Birminghamo I Div. stipriausia 
komanda Dolobran A.C., kuri jau penkeris 
metus nepralaimėjo lygos rungtynėse nė 
vieno karto. Nors viltiečiai ir labai stengė
si laikytis, tačiau rungtynės baigiamos Do
lobran A.C. komandos naudai 42:23. Už 
VILTĮ žaidė: V. Kelinistraitis —6; U. Man 
ga — 6; V. Karnilavičius — 4; P. Jasionis 
—2; W. Barut ’*— 2; V. Akmankalnis — 2; 
J. Snabaitįs — 1.

Šiose rungtynėse gynime ypatingai ge
rai žaidė U. Manga ir J. Shabaitis.

VILTIS — DARLSTONAS

Darlastono krepšio komanda neseniai 
supliekė Wolverhamptono anglų krepšinin 
kus 56:35. Todėl viltiečiai, išėję aikštėn, 
pradžioje labai atsargiai bandė darlasto- 
niečių pajėgą. Pirmas kėlinys baigiamas 
15:7 Vilties naudai. Viltiečiu atsargumas 
ir, reikia pasakyti, lėtokas žaidimas, „už
kaitino“ antrame puslaikyje Darlastono 
krepšininkus, ko viltiečiai tik ir laukė. 
Kiek pirmas kėlinys buvo „šalths“ ir atsar 
gus, tiek antras gyvas ir nervingas. Pasek
mė: 53:27 Vilties naudai. Žaidė ir taškus 
pelnė: V. Karnilavičius — 16; V. Kelmis- 
traitis — 12; V. Akmankalns — 10.: U. Man 
ga — 8; B. Viliūnas —; 5; J. Snabaitis — 
2; P. Jasionis — 0; W. Barut — 0.

Apskritai, tenka pasakyti, kad pastaruo
ju metu VILTIES žaidimas žymiai pagerė
jo ir todėl, atrodo, kad ši komanda ga” 
laimėti pirmą vietą Wolverhamptono ly
goje, ką jai nuoširdžiausiai ir linkime.

K.

ANEKDOTAS Iš ANAPUS
Sovietų zonoje, rytų Vokietijoje, vienam 

vokiečiui vadinamasis liaudies demokrati
jos režimas įkyrėjo iki gyvo kaulo. Bijo
damas ką nors apie komunistus bloga pa
sakyti draugams, jis, grįžęs iš darbo į na
mus, užsidaręs langines išliedavo tulžį 
šaukdamas: — Šalin iPeką, šalin su Grot- 
veliu, po velnių su komunistais!

Šiuos jo žodžius greit išmoko kartoti vie 
nintelis liudininkas — papūga. Vokiečiui 
darban išėjus ji ir viena šiuos žodžius rėk 
davo. Suprantama, ilgai netrukus vokie
tis gavo kvietimą liaudies teisman ir, ži
noma, su pastaba, kad drauge atsineštų ir 
papūgą.

Vokietis, supratęs kuo viskas kvepia, nu 
bėgo.pas vietos kleboną, klausdamas, kas 
dabar jam daryti?

— Padėtis sunki, ir bausmė didelė. Ta
čiau viena išeitis yra: savo papūgą atnešk 
man, o teisman imk mano, — patarė kle
bonas nelaimingajam.

— Prisipažink! — šaukia liaudies teisė
jas pilnutėlėje salėje. — Prisipažink._kad 
ne tik pats išdrįsai kojioti taikos trokštan
čią darbininkijos vadžią, bet ir šį nekaltą 
paukštį išmokei!..

Vokietis sėdi kiek susijaudinęs, bet ne
prisipažįsta ir nuduoda visai nekaltą avi
nėlį. Raudonasis teisėjas, norėdamas su
sirinkusiems įrodyti, jog jis neklaidingas, 
pats pradėjo šaukti ir kaltinamajam liepė 
pritarti, tikėdamasis, kad papūga tuoj pa
kartos. Tačiau ši tik kreipė galvą, visai ne 
atsiliepdama.

Teisėjas įsiuto ir liepė visiems susirin
kusiems drauge su juo visu choru šaukti: 
— šalin Piką, šalin Grotevulį, po velnių 
su komunistais!..

Pagaliau įsidrąsino ir papūga. Ji, it pri
sukta, ėmė kartoti: „Dieve, išklausyk jų 
maldas! Dieve, išklausyk jų maldas! Die
ve, išklausyk ju maldas!..

(Vox populi)

(atkelta iš pati 1.)
černagorsko mieste: Emilija JOCIENĖ. ’ 

Dniepropetrovske — JOMANTAS iš Kau
no. Chakaske (Obščij sovchoz, Ust-Aba- 
kansko rajonas): BUDREIKIENĖ su sū
num, DIRKINTIS, JAŠELSKIŲ šeima, 
KAŠGAILIS (elgetauja, nes nepajėgia 
dirbti, o iš valdžios negauna jokios pašal
pos). LAPŽINDŽIŲ šeima, MAKALAUS- 
KŲ dvi šeimos, METKŲ šeima, NORVAI- * 
ŠŲ šeima, PETRAUSKŲ, RIMKŲ, ŠIMU
ČIŲ ir VALAIČIŲ šeimos. Šimutis elge
tauja, nes neįstengia dirbti, valdžia nešel
pia.

Intojei Jonas BALČIŪNAS, Pranas 
DABROVOLSKIS, apie 34 metų amžiaus, 
DAILIDĖ — apie 25 metų amžiaus. Kazys 
DAUKŠAS —■ apie 24 metų. Jonas JONAI 
TIS, jaunas vyrukas iš Kauno, rašo gra
žius eilėraščius. JUCIUS — kokių 21 metų 
amžiaus. KAZLAUSKAITĖ mirė džiova. 
Stasys MASIONIS. Stovykloj Nr. 2 laiko
mas klaipėdiškis gydytojas Kazys MATU
TIS. Gyd. Kazys NASVYTIS iš Šiaulių. 
Gyd. MOLIS pasidarė akių specialistas — 
išmoko pats bestudijuodamas literatūrą, 
jau paleistas, bet tebedirba centrinėje ligo 
ninėje. 3 seserys UOGAITYTĖS iš Kauno. _ , 
Viena iš jų gyvena Razdolnoje. Genutė iš- N 
tekėjo už gruzino. Stanislovas PEČIUS — 
gimęs 1914 vasario 18 d. Jonas RUTKAUS ' 
KAS, kokių 40 metu amžiaus, serga šir-' 
dies liga. ŽVINAKAVIČIUS Antanas — 
apie 24 metų amžiaus.

Javos stovykloje laikomas kun. B. GI- 
LEVIČIUS. Dirba elektros brigadoje.

Karagandoje invalidų name Nr. 1 laiko
mas ats gen. KRAUCEVIČIUS, nubaustas 
10-čiai metą. Grįžusieji iš Magadano mini 
kaunietę Marytę KAVALIAUSKAITĘ.

Matygine: Jurgis AUDINIS — apie 25 
metų. Paleistas grįžo Lietuvon. Vyt. BA- 
RANIŠKIS gyvena su žmona ir vaikais, gi
musiais ištrėmime. Petras ir Vytas BIKE- 
LIAI. Yra kartu ir motina.. Petras buvo nu ■ 
baustas 10 metų, o motina su Vytu vėliau 
buvo ištremti iš Lietuvos. CIPLIJAUS
KAS, laikytas virtuozu viliončelistu, jau 
paleistas. CIPLIJAUSKAS, Vytas, meni
ninkas, dabar studijuoja Irkucke. Sesuo 
Marytė 1954 m. išvyko į Novojerodą, vy
ras yra Norilske, dirba kaip gydytojas. Jo 
nas CEPLYS mirė vėžiu. DANELEVIČIŪ- 
TĖ, Anelė, paleista į Lietuvą. DAUSAS, Ka 
zimieras, dirbęs Kauno un-te. GRĖB- 
LIAUSKAS-GRĖBLIŪNAS, buv. švietimo 
ministerijos juriskonsultas. Turėjo tris bro 
liūs, du bene bus mirę. Dirba kaip normi- 
ninkas. JURGELEVIČIUS, Juozas, dirba 
elektromonterio darbą. Gyvena su žmona, 
uošve ir pusantrų metų dukrele Birute. įį 
Abu atliko po penkeris -metus priverčiamo 
jo darbo bausmę Vorkutoje. KAČERGY- sį 
TĖ, Zofija ir sesuo Jadvyga. Labai vargsta. 2 
Buv. gimnazijos direktorius KRIUKIS jau'”’8 
miręs. Ats. kap. LĄPURKA. 60 m. amž. į 
pedagogas LAURINAITIS gyvena su žmo- ■ 
na, vaikai bus bene jau išmirę trėmimų j’: 
metu. Buv. švietimo ministerijos inspekto
rius P. PAPEČKYS dirba kaip siuvėjas. 
Juozas PELIŠKA gyvena su tėvais, baus
mę jau atlikęs. Jonas REGELSKIS gyvena 
su žmona ir dviem sūnumis. Dirbo prie sta 
tybos, o vėliau buvo motoristas. Perkelti 
į Krasnojarsko miestą Algirdas SLIESO- 
RAITIS, tarnavęs Finansų Ministerijoje. 
Su juo yra ir 3 sūnūs. Gyvena kartu su 
žmona. Su šeima suėjo tik 1952 m. Trėmi
mų metu 1941 m. buvo atskirtas ir nubaus 
tas 10 metų. Šeima buvo išgabenta į Ir- 
kucką. Buv. medicinos studentas Juozas 
ŠALAŠEVIČIUS dirba felčerio darbą. At
sargos kapit. ŠINAUSKAS mirė 1955 m. 
birželio mėn. Žmona serga ir guli Krasno
jarsko ligoninėje. Matygine gyvena du sū- 
nūs — Eduardas ir Lėliukas. TVARINIAI, 
trėmimų metu vaikai buvo atskirti, bet dagu 
bar gyvena drauge. Duktė Dangutė serga 
džiova. Algis yra puodininkas Krasnojars- E 
ko mieste. Stepas VANULAITIS — gimęs 
1932 m. Labai gabus poetas ir tapytojas. I 
1955 m. paleistas į Kauną. Jonas VAREI
KIS, buvęs kunigų seminarijoje. VAŠKE
LIS, buv. matininkas, dirba topografijos 
skyriuje. Buv. docentas Antanas VERKS
NYS. Sesuo kažkur priverčiamųjų darbų 
stovykloje. Algytė VERŠELAITĖ buvo nu 
bausta 10 metų, bet paleista Lietuvon. Pau 
liūs VILKAS, buv. miškininkas, dabar dir 
ba kaip topografas. Agr. Steponas VILYS 
dirbo Grebino sovchoze. Žmona su 9 metų 
sūnumi atvyko 1954 m.

Čia stengiamasi paduoti visos smulkme
nos, kiek jų grįžusieji atsimena, kurios 
galėtų padėti minimuosius asmenis geriau 
atpažinti. Tačiau daug būdingų dalykų vo
kiečiai, besirūpiną patys savo likimu, yra 
pamiršę ar neatsimena, lig laiku į jas ne
atkreipę reikiamo dėmesio. Todėl jų ir ne
galima čia visų sužymėti, bet duodama, 
kiek tik tokių smulkmenų teko patirti. i

Elta I

KAZIMIERINĖS LIETUVIŲ KLUBE |

Šių metų kovo mėn. 3 d. 7.30 vai. vaka- | 
re, Lietuvių Klube, 1 Ladbroke Gdns., W. 
11.,'artėjančių Kazimierinių proga rengia- * 
mas

ŠOKIŲ VAKARAS
Rezervuoti staliukai. Šokiams gros dža- 

zo muzika.
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