
Laisvinimo politikos lūkestis KALĖDOS KARAGANDOS STOVYKLOJ
Žmonija yra pasiskirsčiusi j dvi stovyk

las, į du pasaulius: laisvą, kuris turi trūku 
mų, net ydų, kuriuos galima būtų išgyven 
dinti evoliucijos keliu, ir komunistinį, be
teisių žmonių masinį pasaulį, valdomą kli 
kos sauvale, prievarta ir išorine agresija.

Jokia evoliucija nepataisys komunistinio 
režimo. Tik komunizmo sunaikinimas gali 
išgelbėti pasaulį nuo atominio karo per
spektyvų.

Kur būtų išeitis iš susidariusios padė
ties?

Plati propagandinė kampanija sambūvio 
naudai, kurią skleidžia komunistų partijos 
vadovybė, yra tik laikinas ėjimas, kurio 
metu norima laimėti laiko, apginkluoti ar 
mijas, pataupyti jėgas ir sulaukti laisvojo 
pasaulio susilpnėjimo, žodžiu, norima su
laukti nusiginklavimo ir kapituliacijos be 
karo.

Suprasdami tikruosius komunistų sieki
mus, vadovaujantieji laisvojo pasaulio 
kraštai intensyviai ruošiasi gintis ir ieško 

„ vis naujų rūšių ginklų. Vyksta karštligiš
kos lenktynės. Kiekviena stovykla stengia 
si sudaryti tokią padėtį, kad priešas pasiro 
dytų silpnesnis ir susidūrimo pasekmės 
jau būtų iš anksto nuspręstos.

Vienok dabar mokslas ir technika yra 
tarptautinio pobūdžio, ir bet kuriam kraš 
tui sunku slaptai nuo priešo surasti, ištirti 
ir pasigaminti tokios rūšies naujų ginklų, 
kokių neturėtų priešas.

Ateities susidūrimuose lemiamą vaidme 
nį suvaidins karinis ir pramoninis pajėgu
mas, ir čia laisvasis pasaulis yra stipres
nis už komunistinį bloką. Laisvojo pasau
lio žmonės bus pajėgesni išlaikyti karą, ku 
riame nebus užnugario, nes tolimojo skri
dimo vairuojamieji sviediniai užnugarį pa 
vers frontu. Dar yra vienas nežinomas dė
muo — tai laisvojo pasaulio politika Tary 
bų Sąjungos tautų atžvilgiu. Ar ši politika 
vėl eis pražūtingu keliu, kuris žinomas iš 
tragiškos praeities, ir ar ši politika vėl ne 
nustums milijonų žmonių į sąjungą su ne
pakenčiamu režimu, ar bus paskelbta pil
na išlaisvinimo doktrina, kai laisvasis pa
saulis, pirmiausia JAV, kreipsis į Tąrybų 
Sąjungos tautas per jų valdovų galvas?
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DĖL PASIUNTINYBĖS VATIKANE
Ryšium su įvairiomis žiniomis apie Lie 

tuvos pasiuntinybės Vatikane padėtį, sau
sio 1 d. Lietuvos Ministerls p. B.K. Balutis 
lankėsi pas Apaštališkąjį Delegatą Londo
ne, Arkivyskupą O'Harą, padarė jam ati
tinkamą pareiškimą apie lietuvių pageida
vimus ir įteikė raštą. Tą patį padarė ir 
Latvių Ministeris p. K. Zarine bei Estų 
Ministerls p. A. Terma, tuomi remdami 
Lietuvos Ministerio žygį.

LIETUVOS DELEGACIJOS 
PAVERGTOSE EUROPOS TAUTOSE 

PAREIŠKIMAS VISUOMENEI 
Tarptautinės teisės požiūriu — dauge

liui valstybių nepripažįstant Lietuvos įjun 
^gimo į Sovietų Sąjungą ir tebepripažįs- 
tant Lietuvos valstybės diplomatinius at
stovus bei Lietuvos pilietybę —Lietuva de 
jure tebėra valstybė, tik jos suverenių tei
sių vykdymas yra Sovietų okupacijos pa
darytas negalimas. De jure pripažinimas 
tebėra didelė politinė - moralinė atrama 
laisvinimo akcijai. -

Todėl kiek pavėluotai gautos iš Romos 
žinios, kad ryšium su naujo Popiežiaus iš 
rinkimu susidarė ten rimta grėsmė Lietu
vos diplomatinei atstovybei prie Šv. Sosto, 
yra didelė staigmena ir skaudus smūgis vi 
sai lietuvių tautai, kovojančiai prieš k> 
munizmą ir ateizmą už Lietuvos laisvę.

Savo kovoje dėl laisvės lietuvių tauta 
yra atlaikiusi ne vieną smūgį. Mes nenori 
me tikėti tačiau, kad Šv. Sostas nusigręžtų 
nuo lietuvių tautos jos didžiojo negando 
metu.

Pavergtosios Europos Tautos rūpinąs! 
susidariusia grėsme ir daro reikiamus žy
gius. Lietuvos Delegacija PET ragina ir lie 
tuvių visuomenę laisvojo pasaulio kraštuo 
se sukrusti ir nedelsiant siųsti Šv. Tėvui 
(His Holiness Pope John XXIII Vatican 
City) telegramas, prašant palikti Lietuvos 
Ministerio ir Lietuvos Pasiuntinybės prie 
Šv. Sosto ikišiolinį diplomatinį statusą.

Lietuvos Delegacija PET
New Yorkas, 1958 m. gruodžio 31 d.

(E) Čikagoje mirė Vincas Kvieska, 69 
metų amžiaus, buv. Lietuvos Steigiamojo 
seimo ir kitų Lietuvos seimų atstovas, vie 
nas liaudininkų vadų, kooperatininkas, vė 
liau perėjęs į tautininkus. Emigravęs į 
Ameriką, domėjosi įvairiomis politinėmis 
ir sociologinėmis studijomis ir buvo paruo 
šęs rankraščių lietuvių ir anglų kalbomis. 
Pastarais metais jautęsis labai nusivylęs 
Vakarų neveikia atgauti pavergtosioms 
tautoms nepriklausomybę ir pasidavęs pe
simistinėms nuotaikoms, kurios, kaip spė
ja jį pažinę čikagiečiai, sutrumpino ir jo 
amžių

; ■' *

Rašo J. Gutauskas

Susidūrimo atveju toks išlaisvinimo pa
skelbimas sužlugdytų komunizmą.

Apokaliptinė vizija laisvojo pasaulio va 
dovybę kol kas stumia į priešingą kraštu
tinumą — susitarti su komunistine stovyk 
la. Komunistų partijos vadovybės triukš
mingai skelbiamasis sambūvio šūkis lais
vajam pasaulyje randa šalininkų. Laisva
jame pasaulyje yra, žinoma, ir „sambū
vio’* priešininkų, kurie supranta, kad jis 
yra naudingas tik komunistų stovyklai. La 
bai retai vadovaujančiuose politiniuose 
sluoksniuose pasigirsta visos problemos 
supratimo balsas.

Ginkluodamasis laisvasis pasaulis, pir
miausia JAV, mažai tegalvoja apie visos 
problemos politinę lemiamąją pusę. Iš tik. 
rųjų kokia būtų amerikinė politika tuo at 
veju, jei „kolektyvinė vadovybė“ sukeltų 
karą? Kokie būtų karo politiniai tikslai, 
koks būtų nusistatymas Tarybų Sąjungos 
pavergtųjų tautų atžvilgiu? Ar jas laikys 
atsakingomis už karą? Ar antikomunistus 
laikys savo sąjungininkais?

-■________________________________

Nuolaidos
ŠVEICARAI DĖL MUSŲ ATSTOVYBĖS PRIE VATIKANO

Bazelyje išeinantis dienraštis „Basler 
Nachrichten“ gruodžio 28 d. paskelbė tokį 
savo korespondento Romoje pranešimą:

„Jonas XXIII savo kalėdiniame atsišau
kime rimtais žodžiais nusiskundė persekio 
jimais,.kuriuos kaip ir ligšiol katalikai tu
ri' patirti iš sovietų pusės šalyse anapus 
geležinės uždangos. Šie žodžiai paneigia 
teigimus, esą naujasis popiežius, gal but, 
komunistų atžvilgiu ketinąs laikytis ne 
taip kietai kaip jo pirmatakas Pijus X.T. 
Iš tikrųjų, yra aiškus dalykas, kad Kata
likų Bažnyčia negali daryti sandėrių su to 
kia galybe kuri skelbia ir aktyviai platina 
bedievybę. Jeigu ji tai darytų, ji sunkiau
siu būdu išjudintų pagrindus, ant kurių 
ji pati laikosi beveik 2000 metų, o taip pat 
sugriautų visos katalikiškosios žmonijos 
tikėjimą. -w>wr* •

Bet kartumu šiuo teigiamu konstatavi
mu negalima nesuminėti tų rūpestį kėliau 
čių informacijų, kurios čia sklinda jau ke
lias savaites. Tarp kita ko čia šiuo metu 
atkakliai plinta gandas, kad kardinolas Vi 
šinskis per paskutines savaites dėjo pastan 
gų pasiekti, jog Vatikanas pakeistų savo
laikyseną Maskvos atžvilgiu. Lenkijos pri 
mas, kuris, kaip žinoma, spalio mėn. atvy
ko į Romą konklavon ir ten pasiliko net 
pusantro mėnesio, šia kryptimi kaip čia 
teigiama, uoliai veikęs per gausius pasikal 
bėjimus ir defybas. Ypač jis reikalavęs 
iš Vatikano, kad šis nustotų pripažioęs 
Lenkijos ambasadorių prie Šv. Sosto Kaži 
mierą Papee, kuris tas pareigas eina nuo 
1939 m„ pagrįsdamas tokį reikalavimą 
tuo, kad per tai tariamai pagerėtų katali
kų būklė sov. Lenkijoje. Tuo pat metu 
skelbta, kad turėtų būti atšauktas pripa
žinimas Lietuvos pasiuntiniui St. Girdvai
niui, kuris prie Vatikano yra akredituotas 
taip pat jau 19 metų. Betgi jo atveju rei
kia dar pabrėžti, kad vadinamoji Lietuvos 
inkorporacija į Sovietų Sąjungą, kaip ži
noma, nėra tarptautiškai pripažinta.

Prielaida, kad abiejų minėtų diplomatų

— Olandijoje, siauroje gatvėje. susikū
rusi laužą iš kalėdinių eglaičių, automo
bilių padangų ir baldų, minia neprileido 
gaisrininkų gesinti ir akmenimis ir bute
liais apmėtė policininkus. ‘

— Rusija paleidusi pirmąją raketą į mė 
nulį.

— Alžyre prancūzų kariniai daliniai tu
rėjo smarkių susirėmimų su sukilėliais al
žyriečiais.

— Miko j anas, sovietų min. pirm, pava
duotojas, išskrido į Ameriką.

— Kalifornijoje dviejuose krūmų gais
ruose netoli Los Angeles sudegė apie 100 
namų.

— Briuselyje, Belgijoje buvo padegta 
Bulgarijos atstovybė, ir apie ją rasta pri
mėtytų antikomunistinių atsišaukimų.

— Iš Nevados į Kaliforniją raketa buvo 
pasiųsti '6000 laiškų atžymėti tarpt, geofi
zinių metų pabaigai.

— Amerikos mokesčių įstaigos nustatė, 
kad kino artists Čarlis Čaplinas yra sko
lingas valstybei dar 1.242.532 dol. mokes
čių.

— Amerika duoda Argentinai 329 mil. 
dolerių skubios paskolos.

— Už 5-jį lietuviškos kilmės (iš Škoti
jos) John Ramensky pabėgimą iš kalėji
mo pakaltinami 2 kalėjimo prižiūrėtojai.

— Vakarų Vokietija turėjo gerą vynuo 
gių derlių.

— Gen. Spaatz pasiūlė pasirinkti Berly
ną Jungt. Tautų sostine.

Jeigu laisvajame pasaulyje apie tai ir 
galvojama, tai sprendimai yra migloti ir 
neryžtingi.

Su įsitikinimu galima pasakyti, kad 
JAV išlaisvinimo politikos „kolektyvinė 
vadovybė“ bijo labiau negu vandenilinės 
bombos. Diktatūra bijo savo žmonių, kaip 
nė viena vyriausybė pasaulyje, ir todėl 
kaip tik žmonių ir valdžios santykiavime 
reikia ieškoti kelio likviduoti komunisti
niam pavojui.

Gerai pasakė vienas vengras, antikomu
nistinės 1956 metų revoliucijos dalyvis: 
„Svarbiausias ir tikras komunizmo prie
šas — mūsų žmonės. Jie ir nuspręs... Jie 
pašalins komunizmą. Anksčiau ar vėliau— 
nuvers!“

O juk Vengrijoje per keletą dienų komu 
nistinis režimas sužlugo, nuo sukilusių 
žmonių smūgio pakriko partija jr armija.

Kieno gi tankai gelbės komunizmą Rusi 
joj, Kinijoj, kai sukils žmonės? *

Neatsitiktinai tuojau po Vengrijos revo 
liucijos ypač padidėjo „kolektyvinės vado
vybės“ kalbos dėl sambūvio.

Ar supranta tie, kurie ruošiasi tartis su 
Chruščiovu, kaip jie pasitarnaus jam?

sovietams?

pašalinimas iš Vatikano išeitų į naudą ka
talikams Lenkijoje ir Lietuvoje, yra, žino
ma, gerokai naivi, provincialinė ir Katali
kų Bažnyčios pasaulinę misiją visiškai 
klaidingai suprantanti pažiūra. Kitos so
vietų pavergtos europinės šalys, kaip Če
koslovakija ir Vengrija, neturi prie Šv. 
Sosto jokių egzilinių pasiuntinių, ir vis 
dėlto niekas negalėtų teigti, kad katalikai 
anose šalyse dėl to traktuojami geriau ir 
draugiškiau.

Pasiūlydamas „patikrinti“ Lenkijos ir 
Lietuvos diplomatinių atstovų kredencialų 
galiojimą, nors jie tokį ilgą laiką buvo pri 
pažįstami, reikia apibūdinti, nors tai iš 
pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip forma
lumas, kaipo tai, ką jie iš tikrųjų reiškia, 
būtent, — kaipo labai rimtą politinę prie- 
monę'. 'kuri įmuštų- spragą r vakarų -vienin
gą moralinį frontą Sovietų Sąjungos at
žvilgiu. Tokia priemonė, jeigu ji būtų įvyk 
dyta, būtų tuo pavojingesnė, kad ši spra
ga atsirastų kaip tik tuo metu, kai jau 
vien dėl neabejotinai labai rimtos ir aš
trios Berlyno krizės Vakarai turėtų būti la 
biau negu bet kada morališkai ir politiš-
kai vieningi. Dar daugiau. Lenkijos ir Lie 
tuvos — dviejų katalikiškų tautų — atsto 
vybių likvidavimas turėtų tikrų tikriau
siai nelemtų padarinių tiek tų tautų, tiek 
likusių sovietų pavergtų kraštų moralinei 
rezistencijai. Pagaliau yra aišku, kad toks 
nutarimas pats savaime didžiai pakenktų 
Katalikų Bažnyčios prestižui pasaulio aky 
se. Dėl visų šių samprotavimų sunku pri
leisti, kad Jono XXIII pontifikatas prasi
dėtų tokiu politiniu aktu, kuris būtų išaiš 
kintas kaip nuolaida sovietams ir kaip Va 
tikano politikos pasikeitimas Maskvos ir 
komunistų atžvilgiu“.

(E) Pirmasis komunistinių „darbo bri
gadų** sąskrydis įvyko Kaune lapkričio pa 
baigoje. , Darbo brigados“ sudarytos daž
niausia iš jaunuolių, kurie, komjaunimo 
organizacijos kontroliuojami, verčiami 
spartinti darbą ir kartu „išjudinti“. Brigą 
dos sumanytos Maskvoje, siekiant iš jau
nimo išspausti kiek tik galima. — Tokie 
„darbo brigadų“ sąskrydžiai įvyko ir Vil
niuje bei kitur.

(E) Gauleiterio Kocho byloje Varšuvoj 
dokumentais ir liudininkais buvo įrodyta, 
kad Kocho žinioje esančios įstaigos Balt
stogės ir gretimose srityse vokiečių okupa 
cijos metu išžudė 48.410 vyrų, 13.165 mo
teris ir 10.820 vaikų. Be to, 40.000 žmonių 
buvo įmesti į kacetus ir 60.000 išgabenti 
į prievartos darbų stovyklas. Varšuvos 
teismas teisia tik tokius Kocho nusikalti
mus, kurie įvykdyti lenkų valdomuose 
kraštuose. Esą atrasti originalūs Kocho pa 
sirašytieji dokumentai - įsakymai sušau
dyti kelias dešimtis tūkstančių asmenų.

Lenkų spauda apie bylą rašo labai pla
čiai. Ir spauda ir teismo dalyviai piktina
si KochO sąžinės sukietėjimu ir nerodymu 
jokios tikros atgailos.

(E) Telšių „Mąsčio“ fabrikas šiais me
tais išleisiąs gaminių daugiau kaip už 70 
mil. rublių. Fabrikas būsiąs dar plečia
mas, kaip praneša Vilniaus radijas gruo
džio 3 d. Vien įrrionės statyboms norima 
dar išleisti apie 14 mil. rublių. Po septy
nių metų gamyba turinti būti dvigubai di 
desnė, kaip šiais metais. Šiemet pradėjęs 
dirbti naujas siūtų ir megztų pirštinių sky 
rius. To skyriaus gamyba palaipsniui bū
sianti dididama iki 4 mil. porų pirštinių. 
Pagrindinė produkcija bus vyriškas, vai
kiškas ir sportinis trikotažas. Kitais me
tais pradėsią šilkinio, o 1963 m.' pusvilno- 
nio trikotažo gamybą.

(E) Prieš kurį laiką grįžęs iš Sibiro ir 
neseniai į Vakarus atvykęs lietuvis, „El
tos Informacijoms“ prašant, čia pasakoja, 
kaip tremtiniai - kaliniai šventė Kalėdas 
1955 metais tolimoje Karagandoje.

Kalėdos artėjo. Jau ne pirmos už spyg
liuotų vielų, greičiausia, ir ne paskutinės, 
galvojame. Su tuo mes jau buvome apsi
pratę. Laukėme laisvės, tikėjome ja, ta
čiau pati laisvė mums atrodė nepasiekia
ma, per toli. Nežiūrint to, Kalėdos atneš
davo mums kiekvieną kartą ką nors nau
jo, švento, neliečiamo.

Tad ir ruošėmės Kalėdoms.. Pirmą kar
tą toje stovykloje buvo nutarta Kūčių va
karą atšvęsti organizuotai. Tai buvo susie 
ta su’visa eile pavojų, nes panašūs sambū 
riai čekistų leksikone buvo vadinami 
.kontrarevoliuciniais“.

Po Stalino mirties, o ypač po Berijos su 
šaudymo, čekistai jautėsi lyg nesavame 
kailyje. Saugumo paj-eigūnai ėdė vienas 
kitą kaip vorai, ir ne vienas iš jų pradin
go nakčia, niekad nebesugrįždamas. Šis 
padėties netikrumas sumažino daugumos 
čekistų budrumą. Mūsų stovyklos viršinin 
kas buvo tikras žvėris, tačiau ir jo pasiti
kėjimas vyriausybe sušlubavo. Kas vakar 
dar už kurį nors „darbą“ buvo pagyrimo 
vertas, šiandien už tą patį darbą galėjo bū 
ti sušaudytas. Reikia manyti, kad dėl to
kių priežasčių jis ir nepastebėjo mūsų ka
lėdinių pasiruošimų.

130 lietuvių paslapčia ruošiasi Kalėdas 
švęsti

Stovykloje buvo apie 130 lietuvių. Bend 
ram Kūčių stalui visi pritarė, tačiau tai bu 
vo tik pradžia. Didžiausia kliūtis buvo su 
rinkti tam* tikslui produktų. Supirkinėji
mui sudėjome savo paskutines kapeikas. 
Pinigus taupėme jau kelis mėnęsius ir su
rinkome to meto sąlygomis gana nemažą 
sumą. Stovyklos krautuvėje menkai ką te
galėjome gauti, buvome priversti ieškoti 
kitų kelių. •

Šį opų klausimą mums padėjo išspręsti 
laisvieji darbininkai, t. y. vietiniai gyven
tojai, su kuriais kartu dirbome. Nupirktus 
produktus jie mums atnešė į darbovietes, 

.0 mes juos mažučiais kiekiais pernešėme 
į stovyklą. Tai irgi buvo susipta su visa ei 
le pavojų, nes prieš įvedant į zoną prižiū-

P Sej^tiįnioS DIENOS -|
VIENU DIKTATORIUM MAŽIAU

Diktatūrinis Kubos prezidentas Batista, 
spaudžiamas vis daugiau įsigalinčių Fidel 
Castro vadovaujamų sukilėlių ir iš viso ne 
ramumų, su dauguma ministerių ir karo 
vadų pabėgo užsienin.

Krašte prasidėjo maištai ir netvarka. 
Dr. Castro vyriausybei sudaryti paskyrė 
teisėją Dr. Urrutia.

PRANCŪZAI SUDARINĖJA NAUJĄ 
VYRIAUSYBĘ

Gen. de Gaulle išrinkus prezidentu, mi- 
nisteriu pirmininku numatytas Debre, ku 
ris jau sudarinėja vyriausybę. Tuo nepa
tenkintas vienas žymiausių de gaullistų va 
dų Soustelle.

Gen. de Gaulle ragina socialistų genera
linį sekretorių Mollet likti vyriausybėje.

ŽYGIS PRIEŠ KOMUNISTUS EGIPTE
Kaire areštuota 12 komunistų, kai buvo 

surasta spaustuvėlė, ir uždarytos 3 kairio
jo sparno leidyklos. Tvirtinama, kad visa
me krašte vyksta komunistų areštai, o 
taip pat būsią atleisti komunistai vaidinta 
kai.

ANTISEMITIZMAS VOKIETIJOJE
Vokietijoje vis stipriau kelia galvą anti

semitizmas. Kadangi jis yra baudžiamas, 
tai gana daug būta jau šios rūšies bylų.

AREŠTUOTI ŽYMESNIEJI KRITIKAI
Gen. Franko praeitų metų gale yra areš 

tavęs visą eilę žymių Ispanijos inteligentų 
— savo režimo kritikų.

KAINŲ PAKILIMAS PRANCŪZIJOJE
Nuvertinus franką ir siekiant kraštui 

sveikesnių ekonominių pagrindų, Prancū
zijoje pabrangsta rūkalai, gėrimai, geležin 
kelių susisiekimas, anglis, elektra, paštas, 
maistas ir kt.

LENKAS TAISYS DOŽŲ ROMUS IR 
PASVIRUSĮ PISOS BOKŠTĄ

Elektros-kenetikos specialistas lenkų pro 
fesorius Cebertowicz su savo medžiaga va 
žiuoja į Italiją sutvirtinti dviejų pasaulio 
garsiųjų pastatų — dožų rūmų ir pasviru
sio Pisos miesto bokšto.

RAKETOS, O NE ŽMONĖS
Amerikos senatorius Mansfield yra pa

reiškęs, kad amerikiečiai gal netrukus ati
trauksią savo karines pajėgas iš Europos, 
nes raketų tobulėjimas jų buvimą daro ne 
bereikalingą. 

rėtojai mus iškrėsdavo, ir vargas tam, pas 
kurį rasdavo daugiau-maisto negu vienam 
kartui pavalgyti. Tokiu atveju kalinys bū
davo apkaltintas pabėgimo ruošimu ar pa 
našiai.

Vargais negalais sugabenome viską į sto 
vykią ir pradėjome Kalėdas ruošti. Visi 
turimieji produktai sudarė mūsų sąlygose 
tam tikrą prabangą.

Kiekvienam kaliniui teko po vieną sil
kę, truputį džiovintų vaisių, po keletą py
ragaičių — ir tai buvo viskas.

Daugiau duoti Rusija mums negalėjo, 
tai yra, negalėjome iš jos paimti. Gana 
sunkią problemą sudarė eglutės gavimas 
ir jos įgabenimas į zoną. Tai pavyko, ke
liems tautiečiams tiesiog aukojantis.

Pagaliau atėjo ilgai lauktas Kūčių va
karas. Už stovyklos valgyklos stalų sėdėjo 
me apie 130 lietuvių ir 20 įvairių tautybių 
svečių. Nors ir skurdžios buvo mūsų vai
šės, bet širdingos, ir visi kitataučiai gėrė
josi lietuvių atkaklumu ir pasiryžimu net 
ir tokiose sąlygose išlaikyti savo tradici
jas. Buvo ir pagrindo tuo ruožtu stebėtis, 
nes lietuviai tuo pirmieji sulaužė stovyk
los įstatymą, draudžiantį panašius paren
gimus.

Tautos himnas
Gilų įspūdį visiems padarė lietuvių gie- ' 

damas Lietuvos himnas ir giesmė „Mari-
ja, Marija“. Galima įsivaizduoti, su kokiu 
pakilimu ir susijaudinimu buvo atliktos 
tos dvi lietuviams taip brangios giesmės.

Lietuviškų Kūčių vakaras—pirmas toks 
Karagandos stovykloje —praėjo be trukdy 
mų. Stovyklos administracija nesiėmė jo
kių skubių represinių priemonių.

Kalėdų pirmąją dieną pirties patalpose 
buvo laikomos mišios, kuriose dalyvavo 
visi katalikai. Mišias laikė lietuvis kuni
gas.

Mes tikėjome, kad Kūčių stalo organiza 
vimas praeis be administracinių pasek
mių. Tačiau jau pirmosios dienos po Ka
lėdų parodė, kad apsirikome. Visi ruoši
me aktyviai dalyvavę vyrai buvo surinkti 
ir patalpinti režiminėse stovyklose ar net 

’uždaruose kalėjimuose. Tačiau tai nemen
kino jnūsų vardo. Priešingai, visiems buvo 

aišku, kad lietuviai sugeba net sunkiau
siose sąlygose nelenkti galvos prieš tironą.

ĮDOMUS ATSITIKIMAS
Amerikiečių žurnalistė Torre, atsisakiu 

si išduoti, iš kur gavo apie aktorę Judy 
Garland savo skelbtąsias žinias, gavo 10 
dienų kalėjimo.

Išėjusi iš kalėjimo, jei neišduos žinių 
šaltinio, gali ir vėl būti baudžiama.

RUSIŠKA RAKETA PRO MĖNULĮ Į 
SAULĘ

Rusai iššovė sunkią raketą su viduj 
įtaisytais aparatais. Jos tikslas —praskris, 
ti šalia mėnulio ir pasiekti saulės orbitą 
ir paskui suktis apie saulę. Tai būtų dirb 
tinė saulės sistemos planeta.

Raketa mėnulį jau praskrido.

PALEISTOS NAGY IR RAJK ŠEIMOS
Vengrai prieš Kalėdas paleido iš kalėji

mo nužudyto buv. min. pirm. Nagy ir Rajk 
šeimas.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ CIRKĄ
Popiežius Jonas XXIII audiencijoje pri 

ėmė į Vatikaną atvažiavusio Orfei cirko 
dalyvius. Tai esąs pirmas kartas, kad po
piežius priima cirko žmones.

Kadangi popiežius yra buvęs liūtą savo 
ženklu turinčios Venecijos patriarchu ir 
dabar jo popiežiškasis drabužis turi tą 
sparnuoto liūto ženklą, ^tai cirko žvėrių 
tarmdytojas norėjo padėti jam ant kelių 
žaidžiantį liūtuką. Popiežius juokaudamas 
atsakęs: „Atsargiai, atsargiai, nes aš esu 
pripratęs tik prie Venecijos liūtų, kurie ra 
miai laikosi“. *

Žiūrėdamas, kaip Graziella Orfei atlie
ka savo numerį su mokytais karveliais, po 
piežius plojo, o 4 metų čigoniukei patiko 
popiežiaus kryžius, ir ji tarė: „Aš noriu 
tokio pat kryžiaus“.

Ta proga popiežius pareiškė, kad jis yra 
lankęsis cirkuose Venecijoje ir Paryžiuje, 
o išleisdamas cirkininkus dar pareiškęs: 
„Atkeliaukite vėl. Aš čia visada būnu“.

(E) Sibire mirusio dali. Adomo Brako 
našlė Brakienė - Labrencaitė neseniai iš 
Klaipėdos krašto persikraustė į V. Berly
ną, kur iš anksčiau gyvena jos sesuo. Ad. 
Brakas su sūnum 1941 m. bolševikų buvo 
ištremtas iš Kauno į Sibirą. Žmona su ki
tu sūnum pateko į Vokietiją, bet 1945 m., 
po karo, dideliais sunkumais iš Berlyno 
grįžo į Klaipėdą, tikėdamasi galėsianti su
sijungti su šeimos dalim, kas tačiau nepa
vyko.

1



APIE „LIETUVIŠKĄJĮ“ TORONTĄ

Neseniai rašiau Europos lietuviams apie 
Kanados Toronto miestą aplamai. Dabar 
žvilgterėkime j jį, kaip į lietuvišką stam
boką koloniją su geru šešetu tūkstančių 
lietuviškų sielų ir širdžių.

lie šeši tūkstančiai tarp daugiau kaip 
milijono gyventojų tesudaro tik mažą da
lelę, bet yra įmynę gana stambius pėdsa
kus, kurie gal niekados nebeišdils.

Torontiečiai lietuviai šiuo metu turi dvi 
lietuviškas parapijas su savomis gana ge
rai atrodančiomis patalpomis, savais kuni 
gaiš, savais lietuviškais chorais ir t.t.

Pirmoji lietuviška parapija — tai šv. 
Jono Krikštytojo vardo. Ji įsteigta senes
nės kartos mūsiškių ateivių. Prie naujųjų 
ateivių, klebonaujant kun. P. Ažubaliui 
ir jam talkininkaujant dar dviem lietu
viam kunigam: Dr. J. Gutauskui ir kapel. 
B. Pacevičiui, — parapijos patalpos yra 
gražiai restauruotos, dalimis net perstaty
tos, sumodernintos ir padarytos gana jau 
kiomis. šioji parapija turi savą bažnyčią, 
salę ir kleboniją. Bažnyčia išpuošta lietu
viško stiliaus medžio drožiniais ir tautine 
ornamentika.

Prie parapijos specialiai pastatytose pa 
talpose čia veikia ir dar pora lietuviškos 
dvasios židinių, tai: leidžiamas lietuvištas 
savaitraštis „Tėviškės Žiburiai“, kurio vy
riausias red. yra Dr. A. Šapoka, ir veikia 
lietuviškoji spaustuvė „Žiburiai“, kurios 
vedėju yra A. Rinkūnas.

Antroji parapija pavadinta Prisikėlimo 
vardu. Jau yra visiškai nauja, neseniai 
teatšventusi tik penkerių metų sukaktį. 
Tai, galima sakyti, naujųjų ateivių kūry
bos vaisius. Jai vadovauja lietuviai pran
ciškonai su klebonu Tėvu Placidu Bariu- 
mi, OFM.

Ši parapija — labai judrus lietuviškas 
židinys. Ji jau spėjo pasistatyti nemažą
dalį užsibrėžtų patalpų, su ypač modernia 
sale — auditorija lietuviškiems parengi
mams. Jos pamaldose lankosi apie 2000 
lietuvių, ir virte verda čia kitas lietuviš
kai tautinis, kultūrinis ir religinis gyveni
mas.

Prie abiejų parapijų veikia lietuviški 
chorai. Šv. Jono parapijos chorui vadovau 
ja muz. St. Gailevičiusį padedamas kun. 
B. Pacevičiaus, o Prisikėlimo parapijos 
choro vadovas yra sol. V. Verikaitis.

Yra Toronte ir dar vienas puikus repre
zentacinis pasaulietiškas choras „Varpas“, 
vadovaujamas muz. St. Gailevičiaus. Šis 
choras lietuvybės išlaikymo ir lietuviškos 
kultūros reprezentavimo dirvoj yra išva
ręs gilią vagą.

Be to, Toronte leidžiama ir daugiau lie
tuviškų leidinių: moterų žurnalas „Mote
ris“, skautų oficiozas „Skautų Aidas“, na, 
ir dar bolševikuojančių lietuvių laikrašt- 
palaikis „Liaudies Balsas“, kuris tačiau 
šiuo metu ypač nublukęs. Leidžiamos ir 
spausdinamos savoj spaustuvėj ir lietu
viškos knygos.

Toronto lietuvių kolonija turi ir savus 
Lietuvių Namus. Juose taipogi verda lie
tuviškas gyvenimas: vyksta suvažiavimai, 
susirinkimai, minėjimai, pramogos ir t.t. 
Be to, Lietuvių-Namuose yra prisiglaudu
sių itin daug lietuviškų kultūrinių, ekono
minių ir kitokių organizacijų. Tenai, pvz., 
turi savo būstinę KLB Krašto ir Apylin
kės valdybos, tenai repetuoja „Varpas“, 
veikia lietuviškas kredito bankelis „Para
ma“, yra knygynas, skaitykla, vietos skau 
tų užeiga ir t.t.

Turi Toronto lietuvių kolonija ir dar du 
lietuviškų knygų ir spaudos platinimo cen 
trus prie abiejų lietuviškųjų parapijų.

Tai čia tie išsakytieji lietuviškieji židi
niai ir sudaro lietpviškojo Toronto veidą. 
Tą veidą jau gana ryškiai yra spėję įsižiū 
rėti ir vietos gyventojai kanadiečiai.

JUOZAS BACHUNAS PACIFIKE

Kelionių aprašymai skaitytojų mėgiami, 
bet lietuviai iš viso ne kažin kiek tokios 
literatūros tėra prigaminę. Maždaug lašas 
jūroje!

O praeitais metais Amerikos lietuvių 
veikėjas Juozas Bachunas pakeliavo po Pa 
cifiko vandenyno kraštus ir paskubom pa 
rašė knygą Kelionė j Paciflko kraštus (di
delio žurnalo formatas, 94 psl., kaina 2 do 
leriai, išleido Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga). ,

Savo kelionę, įspūdžius, susitikimus su 
žmonėmis ir pastebėjimu^ dar važinėda
mas jis pradėjo spausdinti „Mūsų Pasto
gėje“ ir „Dirvoje“. Iš tų kiek pakoreguotų 
atspaudų ir sudaryta toji knyga, tik papil 
dyta daugybe nuotraukų, kuriose vis dau
giausia žymesnieji kelionėje sutikti • žmo
nės kartais vieni, kartais su Bachunais. a? 
šiaip vaizdai.

Ši knyga, žinoma, neduoda progos kalbė
ti apie kelionių aprašymo meną. To tikslo lionės aprašymais, įvairiais statistiniais 
nebus ir siekęs autorius. Jam rūpėjo pava- duomenimis apie apvažiuotuosius kraštus, 
žinėti po Australiją ir N. Zelandiją, ten. Tai tokia yra Bačhuno knyga.
aplankyti lietuvių kolonijas, susitikti lietu • Skaityti ji lengva, nes be jokių įmantru 
vių, pabuvoti tarp jų, pasikalbėti su jais, mų parašyta. K. Abr.

-------------------------- V ISUOMENĖS MOKSLŲ, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

darbas
kritiškai stebi mūsų išeivijos, Lietuvos ir viso 
pasaulio gyvenimų. Prieš konservatyvią, p.o- 
vinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežią žodį.

Iliustruotas, trimėnesinis kultūros žurnalas DARBAS metams 
kainuoja 3 dol., studentams 2 dol; atskiras numeris 1 dol. 
Administratoriaus adresas:
DARBAS, c/o V. Gervickas, 86-03 76 St., Woodhaven 21, N.Y.

EUROPOS LIETUVIS

Trys šeiminiai leidiniai
Pasaulio Lietuvių Seimas New Yorke 

susirinko ir išsiskirstė, palikęs pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybą toliau veik 
ti ir dirbti. Nedaug buvo tų išrinktųjų, ku 
rie klausėsi Seimo metu iškilmingų prakal 
bų, nes jų įspūdį galės nešiotis tik tie, ku
rie girdėjo. O Seimas, pasirodo, paliko ir 
šį tą amžinesnio iš savo ruošos ir Seimo 
meto darbų,’ — tai keletą vienaip ar kitaip 
įdomių1 dokumentų, kurie galės išlikti.

Pirmasis tų dokumentų, pats, tur būt, 
svariausias, tai rotatorium spausdintas 123 
puslapių didelio formato leidinys Lietuva 
okupacijoje — pranešimai Pasaulio Lie'u 
vių Bendruomenės Seimui apie okupuotos 
Lietuvos gyvenimo kai kurias sritis. Tą lei 
dinį paruošė ir išleido PLB Seimo organi
zacinis komitetas, o įžangą parašė prel. J. 
Balkūnas, to organizcinio komiteto pirmi
ninkas.

Leidinyje yra 6 nevienodo dydžio ir ver 
tės darbai: Dr. A. Trimako ir V. Vaitie
kūno — Lietuvos okupacinė santvarka, J. 
Audėno — Okupuotos Lietuvos susovietin 
tas žemės ūkis, V. Vaitiekūno —Švietimas 
okupuotoje Lietuvoje, J. Aisčio —Okupuo 
tos Lietuvos literatūra, A. Rimvydo — So
vietinė indoktrinacija okupuotoje Lietuvo 
je ir Dr. S. Bačkio — Lietuvos valstybės 
tarptautinė teisinė ir politinė padėtis.

Kai nedažnas čia svetur mūsų turi pro
gos ir yra pajėgus susigaudyti pakanka
mai medžiagos ir iš jos susidaryti pilnesnį 
vaizdą, kas vyksta Lietuvoje, tokie įvai
rias sritis aptariantieji darbai bus naudin
gi ir sau ir kai kuriais atvejais pateikti 
net ir svetimiems. Ana, atrodo, kad bai
siai esame atsilikę ir neišnaudojame pro
gų savo reikalų nušviesti ten, kur būtų 
galima. Štai toje pat Amerikoje išeinąs 
mėnesinis žurnalas „East Europe“ nuolat 
pateikia daug medžiagos apie Lenkiją ir 
Vengriją, kiek mažiau apie kitas sateliti
nes valstybes, bet per pastaruosius dvejis 
metus apie Lietuvą jame buvo tik vieną 
kartą viena vienintelė žinelė. Tai ir viskas. 
O tokios neišnaudotos progos tiesiog pro 
akis veržiasi, tik kažko mumyse trūksta.

Turint tai galvoje, gera bent tai, kad 

sužinoti apie jų gyvenimą ir visa tai užra
šyti ir paskelbti.

Tie susitikimai ir pasikalbėjimai dar 
buvo papildyti tarpais ir tiesioginiais ke- 

nors ribotas lietuvių skaičius Pasaulio Lie 
tuvių Seimo proga susilaukė šio leidinio.

Kitas leidinukas, išleistas irgi ta pačia 
proga, tai New Yorke suruoštosios lietu
vių meno parodos katalogas First Lithua
nian International Art Exhibition.

Amerikos lietuvių spauda dėl tos paro
dos ir net paties katalogo nemažai prisi
ginčijo ir karčių žodžių pasidaliję vieni 
kitiems prisakė, o katalogas mums iš tolo 
bus bent simpatiškas liudininkas, kad bu
vo paroda ir dar tokiam dideliam mieste, 
dabar vis labiau išvirsiančiame į didėjantį 
meno centrą. Graži dovanėlė, dar ir ilius
truota, žinoma, tas katalogas. Čia ir Au- 
giaus, ir Dobužinskio, ir Kasiulio, ir Ko- 
šubos, ir kelių kitų po darbelį įdėta. Ma
lonus leidinukas prisiminti tiems, kurie ne 
matėme parodos.

Trečias leidinys — tai PLB Seimo vado
vas, kuris po Seimo aiškiai išvirto į istori
ją, jeigu nuo jo nebuvo nukrypta. Jame 
yra ir pačių Seimo įvykių dienotvarkės 
ir darbotvarkės, žinių apie knygos ir spau 
dos, meno parodas, sporto šventės progra
ma, ansamblių chorų ir koncertų istori
jos ir programos iki choristų sąrašų įskai- 
tytinai. Taip pat esama žinių apie įvairių 
kraštų bendruomenes. K. Abr.

LIETUVOJ DAINUOJAMOS PARTIZANŲ 
DAINOS

(Užrašyta dainuojant asmeniui, neseniai 
patekusiam į Vakarus)

Kada buvau dar kūdikėlis,
Tada supai, motule, tu,
Bet greit prabėgo ta jaunystė. 
Dabar į karą išeinu.

Neverki, sena motinėle,
.Ir negraudink sesių jaunų,
Neverk ir tu, jauna mergaite, 
Nes aš iš karo negrįšiu.

Kad į Tėvynę grįžtų laisvė
Ir grįžtų laisvė su daina,
Tai būt smagu gulėt kapuose, 
Kada bus laisva Lietuva.

Nepink vainiko man iš rožių,
Tik iš žalių eglės šakų,
Kad jos primintų žalią mišką 
Ir veidus mylimų draugų.

Eglute, miško karaliene, 
Vadinsiu tave sesute.
Priglausk mane nuo miško vėjo 
Po savo žalia šakute.*
Palinko diemedis daržely, .
Palinko jovaras gražus, 
Tada išėjo narsus vyras, 
Palikęs žmoną ir vaikus.

Jis atsisveikindams žmonelę, 
Bučiavo skaisčius veidelius. 
Paėmęs ant rankų tvirtųjų 
Bučiavo mažus vaikelius.

Vaikeliai ėmė gailiai verkti, 
Klausė tėvelio: kur eini, 
Kam šautuvas pečius tau slegia, 
Kam mus mažyčius palieki?

Jis peržengė seklyčios slenkstį, 
Prašė palaimos iš dangaus: 
Dieve, palaimink mūsų žygį, 
Dieve, palaimink mus visus.
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Jėzaus gyvenimo šaltiniai
„Miestai žlunga ir imperijos išnyksta, 

karalystės išblėsta kaip dūmai. Kur Nu
ma, Minos, kur Likurgas? Kur jų knygos 
ir kas pasidarė su jų įstatymais? Bet yra 
Knyga, kurios nė vienas tironas negali už- 
giaužti, jokia herezija negali sugadinti. Ji 
išliko iki mūsų dienų, kada griuvėsiais vir 
to viskas, kas žmogiška. Ji išliko nepakei 
tusi nė sakinio ir tame yra ypatingas Ap
vaizdos pirštas, nepaprastu būdu atkrei
piąs mūsų dėmesį!“ Tai Šv. Rašto knyga, 
ypatingai Evangelijos — Geroji žinia pa
sauliui apie Kristaus atneštąjį išganymą.

Kristus nesurašė savo mokslą į knygas. 
Krikščionybė nebuvo knygos religija, net 
pačioje pradžioje, bet ji kilo skelbiant 
Kristaus mokslą gyvu žodžiu. Krikščiony
bės įkūrimui ir Apaštalų laikotarpiui ra
šytosios Evangelijos neturėjo žymesnės 
reikšmės. Kaip istoriški dokumentai rašy 
tosios Evangelijos mums liudija tuos isto
riškus faktus, kuriuos Jėzaus gyvenimo 
liudytojai betarpiai matė, ištikimai sura
šė, dažnai net smulkmeniškai, nors ir ne
siekdami viską aprašyti.

Laikai, kada evangelistams buvo prime
tamas noras apgauti, jau praėjo. Šiandie
ną kritikai pripažįsta, kad Evangelijų au
toriai tikrai norėjo rašyti tiesą. Ta jų tie
sos meilė reiškiasi visais jų pasakojimo 
bruožais, turiniu ir forma. Jie yra įsitiki
nę skelbiamom tiesom ir už jas savo gal
vą guldo. Jie taip pat reikalauja, kad ir 
kiti tomis tiesomis tikėtų ir nuo to tikėji
mo žmogaus likimą padaro priklausomą. 
Lukas, kuriam net krikščionybės priešai 
pripažįsta kritišką nusimanymą, savo 
Evangelijos įvade rašo: „Kadangi jau dau' 
gelis mėgino sustatyti pasakojimą apie 
įvykusius mūsų tarpe dalykus, taip kaip 
mums yra padavę tie, kurie nuo pat pra
džios patys matė ir buvo žodžio tarnai, tai 
ir aš, rūpestingai ištyręs visa nuo pat pra 
džios, panorėjau iš eilės parašyti tau, ge
riausia Teofile, kad tu pažintumei tikrumą 
tų dalykų, kurių esi išmokytas“.

Evangelistai rašo klasišku paprastumu. 
Visur ramūs, blaivūs, nuosaikūs ir bešalis 
kas dalykų supratimas ir jų pasakojimas, 
atrodo, lyg jie įvykiais tiek tesidomėtų, 
kad tik juos pasakotų, kas buvo matyta ir 
girdėta. Nors jie nebuvo moksliškos istori 
jos rašytojai, tačiau yra pasakojimo ob
jektyvumo gražiausi pavyzdžiai. Evange
lijų istoriškumo dalyke turime ne tik žmo
gišką tikrumą, jį laiduoja Šv. Dvasios 
įkvėpimas ir suteikia absoliutišką — die
viško autoriteto tikrumą. Todėl Bažnyčia 
Kristaus autoritetu kviečia: ateikite tau
tos ir semkite sau iš Evangelijų gyvybę!

P. Dauknys, MIC

Pamaldos
KETTERING — šį sekmadienį — sausio

11 d., 12 vai., St. Edward bažn., London 
Road. Kviečiami apylinkės tautiečiai. 
Pamaldas laikys kun. Kazlauskas.

Naujas „Knygų Lentynos“ numeris
Pasirodė naujas „Knygų Lentynos“ nu

meris, kuriame suregistruoti 1956 m. ba
landžio - gruodžio mėn. leidiniai. Spausdi
namas sekantis Nr.

Liet. Bibliografijos Tarnybos adresas da 
bar yra: Lith. Bibliogr. Service, 1132 N. 
Walnut Str., Danville, Illinois, USA.

DRAUGAI IR PRIEŠAI
BORIS PASTERNAK

(Ištrauka iš „Doktor Živago“)
Remiantis Raudonojo Kryžiaus Tarptau 

tiniu Susitarimu, armijos medicininis per 
sonalas privalo nedalyvauti kariniuose ša 
lių veiksmuose. Bet vienu atveju Juris bu 
vo priverstas sulaužyti tą taisyklę. Kai 
prasidėjo susirėmimas, jis buvo mūšio lau 
ke ir turėjo su kariaujančiais dalytis li
kimu. x

Fronto linija, kur jį užklupo priešo šau
dymas, buvo girios pakraštyje. Jis krito 
žemėn šalia dalinio telefonisto. Giria buvo 
už jų, o priekyje laukas, ir ta atvira, ne
ginama erdve puolė Baltieji.

Baltieji jau buvo tiek arti, kad Juris ga 
Įėjo jau įžiūrėti jų veidus. Tai buvo ber
niukai, paskutinieji civilinių gyventojų 
savanoriai iš sostinių, ir senyvi mobilizuo 
ti atsarginiai. Pirmieji veržėsi jaunikliai, 
pirmakursiai universitetų studentai ir 
aukštųjų klasių mokiniai.

Juris nė vieno jų nepažinojo, o vis tiek 
daugelis atrodė lyg geri pažįstami. Kai ku 
rie priminė jo mokyklinius draugus, ir jis' 
net nustebo — argi čia būtų jų jaunesnie
ji broliai; kiti, atrodė, tartum matyti tarp 
teatro žiūrovų ar kažkada gatvėje. Vaiz
dūs jų veidai patraukė jo dėmesį — tar
tum čia būtų saviškiai, jo paties giminės.

Jų savaip suprastas pareigingumas ro
dė juos kupinus cįrąsos, nereikalingos ir 
iššaukiančios. Žengdami plačiai pabirusio 
junginio pavidalu ir šokuodami aikšte 
gvardijos parado žvalumu, žygiavo jie tie
siai pirmyn, nei pabėgom, nei krisdami 
žemėn, nors žemės paviršius buvo gana 

nelygus ir galėjo padėti prisislėptį jiems. 
Partizanų kulkos kirto juos.

Vidury to plataus, tuščio lauko stovėjo 
sausas medis, žaibų aptrankytas,_ ugnies 
apdegintas ar apsvilintas ir apskaldytas 
anksčiau ten vykusių kovų metu. Kiekvie 
nas tų žygiuojančių savanorių žvilgčiojo į 
jį, kovodami su pagunda sustoti už jo pa
sislėpti ir iš ten taikyti, bet vis metė ša
lin tą mintį ir ėjo.

Partizanai turėjo ribotą šovinių atsargą, 
ir jiems buvo įsakyta, o įsakymas patvir
tintas krašto vadovybės, nesusiremti su 
stipresnėmis pajėgomis ir šauti tiktai iš 
arti. '

Juris neturėjo šautuvo; jis gulėjo žolė
je ir žiūrėjo, kaip vyksta susirėmimas. Vi
sos jo simpatijos buvo skirtos tiems didvy 
riškiems vaikams, kurie eina pasitikti mir 
ties. Visa širdim jis linkėjo jiems pasiseki 
mo. Jie priklausė šeimoms, kurios gal gi
miningos jam savo dvasia, išsilavinimu, 
moraliniu išsiauklėjimu ir vertybėmis.

Jam dingtelėjo galvon šokti į aikštę ir 
išsilaisvinti. Bet tai buvo pavojinga.

Kol jis bėgtų iškėlęs viršun rankas, iš 
abiejų pusių gali šauti į jį, į krūtinę ir į 
ndgarą, partizanai bausdami jį kaip išda
viką, o Baltieji nesuprasdami jo ketinimų. 
Jis nusimanė apie tokios rūšies padėtį, yra 
jau buvęs atsidūręs joje, kai buvo apsvars 
tęs visas tokio pabėgimo planų galimybes 
ir kai atmetė jas, kaip bergždžias. Taigi ir 
dabar, paskendęs priešinguose jausmuose, 
gulėjo ant pilvo žolėje, žiūrėdamas į aikš
tę, ir neginkluotas stebėjo kovos laimę.

Bet neveikliam žiūrėti, kai visur aplin
kui verda mirtina kova, buvo neįmanoma, 
žmogiškai nepakeliama. Tai nebe ištiki
mybės jį nelaisvėn paėmusiai pusei ar sa
vo gyvybės gynimo klausimas, bet pasida
vimo įvykių tvarkai, prieš akis vykstančių 
dalyku vyraujančios teisės. Nuošaliam lik 
ti būtų prieš įstatymus. Reikia daryti tai, 
ką visi daro. Vyksta mūšis. Šaudomi jis ir 
jo draugai. Jis turi atsišaudyti.

• Tat kai telefonistas šalia jo mėšlungiš
kai sutrūkčiojo ir nurimo, jis nušliaužė 
iki jo. paėmė jo diržą su šovinine ir šau
tuvą ir, grįžęs į savo vietą, šūvis po šū
vio ištuštino šautuvą.

O kad jį suėmė gailestis taikyti į tuos 
jaunuolius, kuriuos jis gerbė ir su kuriais 
jis taip pat jautė, o kad šaudyti tiesiog į 
orą būtų per kvaila, tai jis šaudė į nude
gintą medį, pasirinkdamas tuos akimirks
nius, kai nieko nebuvo matyti tarp jo ir 
taikinio. Jis naudojosi senuoju savo įpra
timu. ,

Nustatęs akį ir vis geriau pataikyda
mas, nes gaiduką spaudė pamažu ir ne iki 
galo, tartum nepasiryžęs išleisti kulkos 
kuri į galą išsišaudavo pati ir tartum ne
lauktai, jis tiksliai pylė pagal seną įprotį 
į žemutines sausas šakas, nukapodamas 
jas ir nubarstydamas aplink medį.

Deja, nors jis buvo atsargus ir vengė 
kam nors pataikyti, kritišku akimirksniu 
protarpiais į jo šaudymo liniją vis pasi
maišydavo jaunuolių. Du jis sužeidė o tas 
tretysis, kuris krito šalia medžio, atrodo, 
bus žuvęs.

Pagaliau Baltųjų vadovybė, įsitikinusi, 
kad puolimas beprasmiškas, įsakė atsi
traukti.

Partizanų buvo tik keletas. Dalis jų pa
grindinių pajėgų buvo žygyje, o kiti susi
dūrė kitoj vietoj su didesniu priešo dali

pas jaunąjį gvardininką, kurį jis pats nu
šovė. Gražus vaikino veidas rodė nekaltu
mo ir visiško atlaidumo kančią. „Kodėl aš 
užmušiau jį?“ galvojo Juris.

Jis atsegiojo vaikino švarką ir atlapojo 
jį. Kažkurį rūpestinga — greičiausia, jo 
motinos— ranka pamušale mažomis raidė 
mis išsiuvinėjo jo vardą ir pavardę — Se- 
rioža Rancevič. Iš po Seriožos marškinių 
išslydo ir ant grandinėlės pakibo kryželis, 
medalijonas ir dar viena nedidelė pa
plokščia auksinė makštis, panaši į 
šniaukščiamojo tabako dėžutę, dantyta, 
tartum vinių išbadyta. Iškrito popierius. 
Juris atlankstė ir negalėjo savo akimis pa 
tikėti. Tai buvo ta pati devintoji Psalmė, 
tik šįkart išspausdinta visa ir tikras slo
vėnų tekstas.

Tuo akimirksniu Serioža sujudėjo ir su
dejavo. Jis buvo gyvas.

Paskui paaiškėjo, kad jis tik apalpo, 
menkai tesužeistas viduj. Kulką sustabdė 
jo motinos amuletas, ir tai išgelbėjo jį. — 
Bet ką dabar daryti su tuo be sąmonės 
žmogum?

O tai buvo laikai, kai žiaurumas siekė 
pačias aukštybes. Belaisviai gyvi nepasiek 
davo vyriausiosios būstinės, o sužeistieji 
priešai būdavo pribaigiami peiliais.

Turint galvoje nuolatinį partizanų pajė
gų keitimąsi, didelį skaičių perbėgėlių į 
vieną ir kitą pusę, laikantis griežto slaptu 
mo, galima buvo paimti Rancevičių, kaip 
naujai įrašydintą.

Juris nuvilko mirusį telefonistą ir, pade 
damas Angelaro, kuriuo jis pasitikėjo, pa
keitė jo drabužius su vaikino.

Jis ir Angelaras išslaugė Seriožą, kol 
tas pasveiko. Kai tas jau gerai jautėsi, tai 
jie paleido jį, nes jis niekad ir neslėpė nuo 
jų, jog galvoja eiti į Kolčako armiją ir 
tęsti kovą prieš Raudonuosius*

Išvertė K. Baronas

niu. Nenorėdami parodyti savo silpnunio, 
jie vengė persekioti besitraukiančius Bal
tuosius.

Prisistatė į aikštę Jųrio padėjėjas Ange 
laras su dviem neštuvus tempiančiais pa
siuntiniais. Įsakęs apžiūrėti sužeistuosius, 
Juris pasilenkė prie telefonisto su neaiš
kia viltim, kad jis dar tebealsuoja ir ga
lėtų būti atgaivintas. Praskėtęs marški
nius ir pačiupinėjęs apie širdį, jis pajuto, 
kad ta jau sustojusi,

Ant mirusiojo kaklo kabojo šilkine vir
vele parištas amuletas. Juris nuėmė jį. 
Tai buvo į medžiagos gabalą įsiūtas lapas 
popieriaus, sudėvėtas ir per sulenkimus 
susitrynęs.

O popieriuje, kuris atlankstant vos ne
subiro Juriui tarp pirštų, buvo surašytos 
ištraukoj iš devintosios Psalmės, bet su to 
kiais žodžių pakeitimais, kurie dėl dažno 
kartojimo neretai pasitaiko visuotinai nau 
dojamose maldose, palaipsniui nutolinda
mi jas nuo tikrojo teksto. Slovėnų bažny
čios malda buvo surašyta rusiškomis rai
dėmis.

Psalmės žodžiai „gyventi su Paties Di-. 
džiausiojo pagalba“ išvirto į antraštę „Gy 
venimo pagalba“. Eilutė „Nėra tau ko bi
jotis dieną pralekiančios strėlės“ pakeista 
į padrąsinimą , Nesibijok praeinančių ko
vų strėlės“. Kur psalmė sako „Jis žino ma 
no vardą“, ten popieriuj įrašyta „Mano bu 
vusį vardą“, o „Liūdesio valandą aš esu ša 
lia jo, idant nugabenčiau“... išvirto į ,Grei 
čiau kartu su juo naktin“.

Buvo tikima, kad tekstas yra stebuklin
gas ir saugo nuo kulkų. Paskutiniajame 
imperialistiniame kare kaip talismaną jį 
nešiojo kareiviai. Po dešimtmečių kaliniai 
pradėjo įsisiuvinėti jį sau į drabužius ir 
šnabždėti jo žodžius kalėjime, kai nakti
mis juos šaukdavo tardyti.

Palikęs telefonistą, Juris nuėjo į aikštę
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BRADFORDAS
Kalėdų cvlutė

Gruodžio 27 d. Bradfordo lietuvių mo
kyklos tėvų komitetas Lietuvių Namuose 
surengė šeštadieninės mokyklos moki
niams ir apylinkės lietuvių vaikams Kalė 
dų eglutę.

I eglutę susirinko danginusia šeimos su 
vaikais, bet buvo ir šiaip nemažas skaičius 
tautiečių, kurie visada mielai atsilanko, 
kai tik būna didesnis parengimas. Bend- 

. ras dalyvių skaičius prašoko pusantro šim 
to.

Buvo įregistruota 110 vąikų, bet 17 ne
atvyko. Nedalyvavusių paketukus prašom 
atsiimti nedelsiant, nes vėliau jie bus lik
viduojami mokyklai.

žodį tarė mokyklos vedėjas V. Ignaitis. 
Vedėjui dar nebaigus, su dovanų krep
šiais, palydovų padedamas, atbildėjo Kalė 
dų Senelis (A. Balsys), kuris buvo sutik
tas mok. J. Juškai grojant akordeonu mar 
šą, vaikams šaukiant ir klykiant.'

Pakalbėjus Kalėdų Seneliui, mokyklos 
vedėjui p. Ignaičiui tvarkant, prasidėjo 
mokinių pasirodymas. Mok. J. Juškai gro
jant, jie pagiedojo Kalėdų rytas ir Pieme
nėliai. Po giesmių padainuota Lietuvos ša
lelėj, Pas močiutę augau, Kalvelis, o pabai 
gai pagiedota Marijos giesmė. Giesmių ir 
dainų pertraukomis deklamuoti eilėraš
čiai. V. Polikauskaitė paskaitė Kalėdoms 
pritaikytą dalykėlį.

Visus deklamatorius nunešė 5 m. Jūratė 
Balsytė, kurios nesugadinta tarsena it bal 
so intonacija tiesiog stebino. Gerai pasiro
dė ir mažiėji Traškų vaikučiai, išpildyda- 
mi mamytės išmokytą duetą.

Tokie pasirodymai vaikams ir jų tė
vams būna lyg egzaminai, kurių metu pa
aiškėja, kas mokymui namie skiria dide
lį dėmesį, O kas jį palieka tik mokyklai.

Po programos buvo dalijamos dovanė
lės. Čia Kalėdų Senelis pasirodė vėl labai 
išradingas: kiekvienas vaikas buvo šio to 
paklausinėtas, paegzaminuotas ir atitinka 
mais komentarais palydėtas. Gavę dova
nėles vaikai rinkosi arbatėlei.

Prie dovanėlių parinkimo, supirkimo ir 
įpokavimo labai daug darbo įdėjo Ferdi
nandas Liktorius su ponia. Jis yra tėvų 
komiteto piniginių reikalų tvarkytojas.

Vaikučiams arbatėlę parengė, daug dar
bo'įdėdama, mokytoja Traškienė, talkina
ma komiteto ir ponių Padegimienės, Elvi- 
kienės, Petravičienės, Kuliavienės ir Būro 
kienės. ' • .

Po arbatėlės buvo turtinga loterija. Lo
teriją pravedant komitetui -talkininkavo 
D. Bytautienė, o komiteto sekretorius L. 
Vitėnas dirbo net ir sirgdamas.

Komitetas jaučia didelę pareigą padėko 
ti visiems tautiečiams už fantus loterijai, 
ypač. kun. Kuzmickiui už stambėsnę auką 
knygomis. Širdinga padėka už talką prave 
dant rinkliavas ponioms Repečkienei. Pe- 
leckienei, ponams Medeliui, Kuliavui, Mo 
liui ir Navikauskui iš Keighley. Talkinu
siems darbu p. Elvikiui ir p. Paulauskui. 
Visiems nuoširdus lietuviškas ačiū!

Pastaba: mokykla pradeda darbą sailsio
10 d., šeštadienį. . •

J. Juška, Tėvų Komiteto Pirmininkas

1958 METŲ KALĖDŲ EGLUTĖ

Kazel ir Jonui NORKAIČIAMS, 
liūdintiems dėl Kazės Norkaitienės 

motinos A.A. J. Kudirkienės mirties, 
reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą.

S. Antanaitis

NOTTINGHAMAS

suaugusius 
geriausios

Kiburo va-

Mokytojo Skėrio iniciatyva gimnazijos 
salėje Evangelikų Jaunimo Ratelis gruo
džio 13 d. suruošė savo nariams ir sve
čiams Kalėdų eglutę. Šia proga trečią kar 
tą gimnaziją aplankė vokiečių menininkai 
Mannheimo Nationalteatro orkestro sty
gų kvartetas. Pirmą kartą atvyko ir Rim- 
bacho-Odenwald Martyno Liuterio vardo 
gimnazijos 15 mokytojų ir 25 mokiniai.

Mokyt. Skėrys pasveikino svečius: Vo
kietijos Kr. V-bos vicepirm. ir Maž. Lietu
vos Tarybos pirm. E. Simonaitį, gimnazi
jos direkt. Dr. Grinių, Kr. V-bos iždinin
ką J. Stankaitį, gimnazijos kapelioną kun. 
Dr. Navicką, visus mokytojus, organizaci
jų atstovus, gimnazijos tautinių šokių gru
pę ir Itn. K. Bendoraitį, Švetcingeno kuo
pos vyrų atstovą. Vokiečių kalba pasveikt 
no Odenwald evangelikų dekaną Trautma- 
nną, Mannheimo teatro menininkus ir vo
kiečių'gimnazijos direktorių, 
mokytojus ir mokinius.

Tpliąu prašė susirinkusius 
už globėjus ir rėmėjus, kurie 
sklaidyti po visą Vakarų pasaulį, nes jų 
dėka mokiniai gali lankyti šią gimnaziją 
ir siekti aukštesnio idealo. Visi globėjai ir 
rėmėjai — tai tikri didvyriai, patriotai, 
idealistai, ir jų 'darbai bei pasišventimas 
bus auksinėmis raidėmis įrašyti į Lietuvos 
istoriją.
.Po to sveikino gimnazijos " direkt. Dr. 

Grinius, Rimbacho gimnazijos direkt. Dr. 
Neumann ir -dekanas Trautmann.

Po visų kalbų mokyt. Skėrys perskaitė 
gautus sveikinimus šios Kalėdų eglutės 
proga iš šių asmenų ir organizacijų: Ziono 
liet. ev. liut. parapijos moterų Rūtos dr- 
jos per kųn. Pauperą, Tėviškės parap. Mo 

’ terų Dr-jos per Idzelienę, Tėviškės parap.

atvykusius

Kalėdų eglutė
Jaukioje Meadows Comm. Centre salėje 

sausio 3 d. įvyko tradicinė Kalėdų eglutės 
šventė. Atėjusių ir ant motinų rankų at
neštų vaikų buvo iki 60. Tėvams padedant, 
vaikučiai puošė eglutę, kuri šiais metais 
buvo mažesnė, tačiau lygiai brangi savo 
tradicija. Papuošus eglutę, į susirinkusius 
prabilo DBLS Nott. sk. pirm. K. Bivainis, 
pasveikindamas mažuosius ir 
ir linkėdamas visai kolonijai 
kloties.

Tada S. Matulevičiaus ir J.
dovaujami mokinukai sugieda Tyliąją nak 
tį ir Gul šiandieną. Pirmąją paįvairino 
solo mokinys J. Oželis. Toliau vaikai at
lieka vaizdelį „Metai“. Kiekvienas iš ei
lės būdami mėnesiais, dsklamuoja ir rate 
liu šoka apie eglutę. Neatsilieka net pats 
mokykloje „didžiausias“ Jaras. Po progra 
mėlės vaikai jau žvalgosi į duris Kalėdų 
Senelio. Netrukus pasirodo ir Senelis, ku 
ris sutinkamas su džiaugsmu ir lietuviško 
mis dainomis. Senelis dar bando vaikučių 
kantrybę, prašydamas kuo nors pasirody
ti. Galų gale jis pasikviečia talkon skau
tus ir kiša ranką maišan.

F. Jasiulis savo išlaidomis surengė mer 
gaitėms ir berniukams loterija, paaukoda
mas didelę lėlę ir foto aparatą.

Moterų draugijos narės paruošė visiems _ _ __ ______________  , ______ ____
vaikams arbatėlę su pyragaičiais. Salėje Jaunįmo" Ratelio per V. Kiaupą iš p^Oren 
turėjo progos ir tėveliai su mamytėmis pa Ugnės, kun. Burbulio, buv. gimn. ūkvedžio 
sišokti, grojant jaunajam J. Zaveckui.

Eglutę ruošė DBLS skyrius, pagelbstint 
Jaun. Reik. Komitetui ir Moterų Draugi
jai. Ją įgalino surengti gautos pajamos iš 
„Romuvos“ klubo — 10 svarų, Taut. Sąjū 
džio sk. — 3 sv., Bažnytinio Komiteto — 
5 sv. ir jaunųjų šelpėjo K. Deveikio auka 
— 2 svarai. F. Korespondentas

pasimelsti 
gyvena iš-

DAR ŽODIS DĖL DVASINIŲ PAKETUKŲ klauso. Tam sumanymui realizuoti reika
linga būtų pravesti plataus masto vajų: 
knygų, patefono plokštelių, žurnalų, laik
raščių prenumeratų ir, be abejo, pinigų. 
Linkęs esu manyti, kad atsirastų laikraš
čių, žurnalų redakcijų, leidyklų, kurios 
savo leidiniais paremtų, o taip pat ir vi
suomenės dalis neliktų abejinga. Tikras 
esu, kad ir Vokietijoje, nors ir skurdžiai 
gyvendami, lietuviai taip pat atiduotų sa
vo duoklę bendran dvasinių paketukų ton 
dan. Varelio prieglaudoje gyvenantieji lie 
tuviai savo knygyno knygas mielai paves
tų tokiam fondui. Sudarant dvasinius pa- 
ketukus, ypatingas dėmesys turėtų būti 
kreipiamas į literatūrą vaikučiams.

Palikdami tėvynę jos sunkiausiomis va
landomis, esame lyg ir nusikaltę. Jei lais
vame pasaulyje sočiai gyvendami žiūrėsi
me tik savo asmeninės laimės, džiaugsimės 
įsigytais namukais, gražiomis mašinomis 
ir kitais patogumais ir malonumais, nesi- 
aukosime tėvynės ir tautos reikalams, tai 
ir liksime nusikaltę. Jokia auka nėra ir ne 
bus per didelė.

Turėdamas tai galvoje, remiu p. J. Jano 
nio ir savo mintis. St. Motuzas

CORBY
Kalėdų eglutė

Corbiečiai 1958.XII.25 renkasi į St. John 
Ambulance Hall prie Kalėdų eglutės. Sky 
riaus pirmininkas 'taria žodį, priminda
mas, jog esame svetimame krašte ir kvie
čia visus laikytis vienybėje, atsistojimu 
— tylos minute prisiminti savuosius ir li
kusius tautiečius tėvynėje Lietuvoje, ten 
vargstančius ir nešančius priespaudos jun 
gą. Lietuviškos mokyklos vedėjos p. I. 
Paulauskienės paruošti mokiniai prie eg
lutės suvaidina tai dienai pritaikytą veika 
lėlį. Kalėdų senelis susikviečia visus arti 
savęs ir klausia, ar visi moka lietuviškai, 
ar nėra savo tėveliams nusidėję ir ar pri 

žada būti geresniais. Gavęs teigiamą atsa 
kymą, dalija dovanėles, o mažieji jam pa
dainuoja ir padeklamuoja-) Bendros šeimy 
niškos arbatėlės metu skaniai pasivaišin
ta Corbio ponių paruoštais sumuštiniais.

J.

Metinis DBLS skyriaus narių susirinki
mas sutraukė Nottinghamo lietuvius į erd 
vias Imperial Hotel patalpas, kur jie turi 
įsirengę savo klubą. Skyriaus pirmininkas 
K. Bivainis paprastais žodžiais nupasako
jo skyriaus veiklą plačiau sustodamas 
ties labiausiai rūpimu’ klausimu — sek
madienio mokykla. Nottinghamiečiams pa 
vyko ne tik sutraukti gražų būrį vaikučių 
į tą mokyklą, bet taip pat apjungti didžią 
ją dalį senimo po vienu stogu, įsteigiant 
kartu su LAS ir LRS skyriais bendrą klu
bą. Čia šeštadieniais ir sekmadieniais ga
li matyti buvusius srovinius opozicionie
rius kartu gurkšnojant alutį ir diskutuo
jant anksčiau ginčą kėlusius klausimus.

Nottinghamo skyrius — vienas iš stam
biųjų D. Britanijoje — turi 82 narius. 
Daugumas jų laiku apsimoka nario mokes 
tį ir šiaip jau neatsisako nuo kitų parei
gų. Revizijos komisija, p. Deveikio vado
vaujama, rado, kad ir skyriaus valdyba 
atliko savo pareigas sąžiningai ir be prie
kaištų. z

DBLS pirmininkas, atvykęs šiai progai 
iš Londono, papasakojo susirinkusiems 
apie naujosios S-gos valdybos pirmuosius 
žingsnius, atskyrus S-gos vadovybę 
Lietuvių Namų B-vės 
nešimo svetys atsakė 
mus.

Naujojon skyriaus
p.p. Bivainis, Deveikis, Paliulis, Čiudiškis 
ir Oželis.

nuo 
valdybos. Po pra- 

j iškilusius klausi-

valdybon išrinkti:'

VOKIETIJA

Padėka
Esame širdingai dėkingi p. I. Paulauskie 

nei už triūsą paruošiant vaikučius vaidi
nimui ir taipgi svečiams ir corbiečiams, 
atsilankiusiems į eglutę. Sk. Valdyba

Ilgo grojimo plokštelės reikalu
Anksčiau kiek plačiau apie šį reikalą 

buvo rašyta. Plokštelei gaminti reikiama 
magnetofono juosta jau randasi Ameri
koje. JAV Bendruomenės Kultūros Fon
das su Broniaus Jonušo talka organizuoja 
ilgo grojimo plokštelės išleidimą pačiu ar 
timiausiu metu. Kr. Valdyba gauna paly
ginti nemažai pasiteiravimų ir avansinių 
įmokėjimų plokštelės užsakymo sąskaiton, 
pvz., J. Stanevičius iš Venecuelos 
sakė 21 plokštelę ir atsiuntė tam 
105 dolerius.

Plokštelės bus užsisakiusiems
tučtuojau pasiųstos, kai tik jos bus paga
mintos.

A. Gešvento, kuris prisidėjo suruošti šią 
eglutę. Pažymėtinos aukos' iš buv. Vasario 
16 gimnazijos evangelikų mokinių: R. Val- 
dukaičio, J. Kelerto, R. Eiduko, R. Juod- 
snukytės, M. Kiaupos ir L. Kiaupaitės, visi 
iš Čikagos. Toliau gauta sveikinimų iš Ba 
chūno, Puskepalaičio, Liet. Rez. Santarvės 
Eur. komiteto, PLB Vokietijos Kr. V-bos 
pirm. K. Drungos, sen j. kun. Kelerio, kun. 
Kilienės, kun. Barnelio, kun. Franckaicio, 
kun. Kurnatausko, kun. Urdzės, kun. Sta
naičio. Kat. Sielovados Vokietijoje pavad. 
Dr. Gronio, kun. Petraičio, Švetcingeno 
kuopos vyrų per Itn. Tranelį, Uhlerberno 
kuopos per Itn. Berentą, kpt. J. Matulai
čio, Bruchmuehlbach kuopos per kpt. Ven 
ckų ir Itn. S. Ivėnauską, Dr. Rukšos, mo
kytojo Janužio, Drinkmanno, Šmigelskio, 
Gudaičio, Griškaičio, šnėideraitienės, Liu ' 
džiavaitytės, Donielos, Hermano, Dikšai- 
čio, Lauksteno ir H. Janužio.

Vokiečių kalba perskaityti sveikinimai 
vokiškųjų organizacijų.

Po visų kalbų ir sveikinimų programą 
pradėjo stygų kvartetas. Zita Balandytė, 
VI kl. mokinė, padeklamavo „Kūčių vaka
rą“ ir Kalanauskaitė, II kl. mokinė,—„Ka 
ledų giesmę“., Evang. Jaunimo Ratelio cho 
ras, diriguojamas mokyt. K. Motgabio 
pagiedojo keturias Kalėdų giesmes. Eilė
raščius dar deklamavo: II kl. mok. Gun- 
dermonaitė (prieš metus atvykusi iš Lietu 
vos), I kl. mok. Gailius ir III kl. mok. H. 
Mačiulytė. IX kl. mok'. T. Kelerytė pa
skambino pianinu. Pirmąją programos da 
lį užbaigė Mannheimo Nationalteatro sty
gų kvartetas.

Pertraukos metu svečiai ir mokiniai vai 
šinosi gardžiais užkandžiais.

Antrąją programos dalį išpildė Rimba
cho gimnazijos mokytojai ir .mokiniai.

Po programos mokyt. Skėrys išdalino 
mokiniams Kalėdų senelio gausias dova
nėles. Kalėdų senelis, kuris kasmet gimna 
ziją asmeniškai aplankydavo, staiga sūsir 
go ir negalėjo eglutės metu pasidžiaugti 
su lietuviukais Vasario 16 gimnazijoje.

Jau kitą dieną pasirodė gražūs straips
niai vokiečių dienraščiuose su nuotrauko
mis iš Kalėdų eglutės ;,Mannheimer Mor
gen“, „Weinheimer Nachrichten“ ir ^,A11- 
gemeine Zeitung“ Mannheim.

jau už- 
reikalui

Sklinda žinios per Lietuvą 
Tauro Rago atgarsiais. 
Kad geriausi ir pigiausi 
Yra Tauro siuntiniai.

iš JAV

PINIGAI BE SIUNTĖJO ADRESO
Lietuvių Namų Akc. B-vėje gautas su 

Bradfordo pašto antspaudu laiškas, kuria
me rasti 3 svarai, bet nežinomas siuntėjas.

Kas tuos pinigus siuntė — prašomas at
siliepti.

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.

GEROS IR REIKALINGOS KNYGOS

PAIEŠKOJIMAI
MEILUS Ildefonsas, Boleslovo sūnus, g. 

1916 m., 1948 m. gyvenęs Coventry, ir 
GROVAS Aleksandras, g.. 1918.12.25 Kau
ne, 1950 m. gyvenęs Elmbridge Hostel, 
Gloucester, patys ar žinantieji apie juos 
prašom rašyti „Eur. Lietuvio“ Adminis
tracijai.

MANDRIJAUSKAS Stasys, sūn. Prano, 
iki 1942 m. gyvenęs Kėdainių apskr., Kra
kių valse., Gaidelių k., -prašomas rašyti 
„Europos Lietuviui“.

ŠMITAS' Zigmas, sūnus Adomo, gimęs 
1911 m., kilęs iš Jundeliškių k„ Birštono 
valsč., prašomas atsiliepti „Europos Lietu
vi ui“

Mūsų mielus choristus
LEONĄ VILBORĄ VENCKŲ 

ir
PETRONĖLĘ PLATKAUSKAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikiname, linkėdami 

gražaus ir laimingo gyvenimo.

Manchesterio lietuvių choras ir jo 
Vadovybė

NORI SUSIRAŠINĖTI
Suvalkų krašto lietuvis dabartinėje Len 

kijos teritorijoje, 25 m. amžiaus, norėtų 
susirašinėti su panašaus amžiaus lietu
viais, gyvenančiais D. Britanijoje. Adre
sas šio laikraščio administracijoje.

Krėvės Raštai jau 4 knygos išleistos, vi
so bus 6 tomai, atskiro tomo kaina 36 šil. 
8 penai.

Kas šiuo metu užsisakytų Liet. Encikl.— 
gautų vertingų dovanų. Prašau nedelsti, 
lengviausios sąlygos.

P. Andriušis — Tipelis — 22 šil.
A. Gustaitis .— Anapus teisybės — 

moro eilėraščiai — 15 šil. 6 penai.
W. Somerset Maugham —• Dažytas Vua

lis romanas — 22 šil.
Mažoji Lietuva — 36 šil. 8 penai.
A. Vaičiulaitis — Auksinė kurpelė — 30 

šil. (pasakų rinktinė).
Liet, žemėlapiai, plokštelės, periodika, 

siuntinėliai anapus.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 

London, W.4.

Prieškalėdiniame „E.L.“ numeryje p. J. 
Janonis kelia mintį, kuri, nors jau nebe 
nauja, yra sveikintina ir remtina. Lietuvy 
bei išlaikyti yra daug kelių ir būdų, tik 
ne visus išnaudojame. Tuo klausimu esu 
rašęs „Tremties“ laikraštyje 1952 m. Re
dakcijai nuoširdžiai pritarus ir pasisakius 
buvo pasirodžiusios pirmosios kregždutės: 
iš užjūrio buvo gauta viena kita kukli pa
rama dvasiniams paketukams sudaryti. 
Kai kurios stovyklos per „Tremties“ redak 
ciją gavo naujai išleistų knygų. Bet kai 
šis klausimas nerado platesnio atgarsio, 
tai ir nuėjo užmirštin. P.J. Janonis tą klau 
simą pajudino iš letargo, atgaivino ir at
ėjo su konkrečiais siūlymais.

Dvasinių paketukų sudarymas neturėtų 
būti parapijinis, neturėtų apsiriboti lietu
vių gyvenamu vienu kraštu. Jis turėtų bū
ti visuotinis, apimti visus lietuvius laisvo 
jo pasaulio užukertėse, kur tik tai labiau
siai reikalinga. Yra kraštų, kur lietuvių 
gyvenama labai .negausiai, b ir tie patys 
išsimėtę mažomis grupėmis. Patys jie ne 
gali-išleisti lietuviškų leidinių ir tokiose 
nedėkingose sąlygose nebeatlaiko svetimų 
jų.įtakos, ir lietuvybė paskubomis tirpsta 
kaip pavasario ' sniegas, o kągi bekalbėti 
apie jų vaikučius, jau gimusius už tėvynės 
ribų. Tolimuose ir negausiuose susibūri
muose ir norinčiam įsigyti ■ lietuviško 
spausdinto žodžio susidaro sunkumų, ir 
taip pamažu tolstamą nuo Jo. O laikas,, 
kaip vėžys, negailestingai naikina, todėl 
kiekvienas būdas lietuvybei palaikyti vi
suomenės tūrėtų būti be tūpčiojimų orga
nizuojamas neatidėliojant. Kai atsidūrė
me tremtyje,’ dažnomis progomis pakalba
me,, kad maža tebuvo rūpintasi lietuvybės- 
palaikymu sVetur. Dabar mes patys turi
me vengti tokių, klaidų ir visomis išgalė
mis krauti lietuvybės kapitalą.

O ligi šiol, jei kas daroina'ir padaroma, 
tai tik labai mažos lietuvių dalies, tų di
džių lietuvių patriotų, kurie nesigaili savo 
sveikatos ir lietuviškam ęeikalui sunaudo
ja laisvalaikius ir nemifego naktis.

Kalbant apie Vokietijoje likusius lietu
vius, matyti liūdnų reiškinių (o tokių relš 
kinių, kaip pasiekia žinios, netrūksta ir di

• džiausiam lietuvių susibūrime —. JAV). 
Liūdna, kai tenka matyti, kaip gausios šei 
mos tėvas vos slebezdžiodamas varto sve
tima kalba parašytą knygą ar laikraštį, o 
lietuviškas žodis jam „nemarioje“. Džiau
giasi, kad vaikas svetima kalba gerai kal
ba, savąją niekina ir jos neišmoko.- Štai 
jums „džiaugsmo“ pavyzdys. Senukai, ro
dos,. sąmoningi ir geri lietuviai, gavę iš 
vaikaičių, dar Lietuvoje gimvfsių, kalėdi
nius , sveikinimus, džiaugiasi, kad gražiai 
parašyta, o tas „gražiai“ parašyta sveti
ma, jiems nesuprantama kalba. Susidurda 
mi su tokiais liūdnais reiškiniais, turime 
apgailestauti, kad yra tokių, kurie neger
bia savo gimtosios kalbos. Juk kitataučiai 
mokslininkai lietuvių kalba domisi, ją stu 
dijuoja ir gėrisi jos turtingumu, skambe
siu grožiu.

Vokietijoje netolimoje kaimynystėje gy
venąs vokietis, kilimo klaipėdietis, savo 
vaikus moko lietuvių kalbos. .Paklaustas,

• kodėl jis tai daro, atsakė: „Nors aš į Klai- 
. pėdą nebegrįšiu, bet noriu, kad mano vai

kai kalbėtų lietuviškai. Man lietuvių kalba 
patinka, ji graži. Kiekvienos vakarienės 
metu aš su savo šeima kalbuosi lietuviš
kai. Dažnai paskaitau lietuvišką knygą vi 
siems klausantis“. Malonu ir jaudina tai 
girdėti. O kiekvienas, kuris išsižada savo 
kalbos ir stengiasi pritapti prie svetimųjų, 
neužsitarnaus simpatijų ir svetimųjų aky
se, bet greičiausia bus pajuokos objektu.

Dvasinių paketukų sudarymas ir jų 
siuntinėjimas neatsiektų tikslo, jei per 
spaudą nebūt >■ tinkamos ’ propagandos, o 
taip pat labai svarbu rasti žmonių, kurie 
sugebėtų prieiti prie tų asmenų, ypač prie 
jaunimo, kurie dėl tėvų apsileidimo ar 
tuščių išskaičiavimų paskubomis žengia į 
nutąutimą.

Dvasinių paketukų sudarymas neturėtų 
apsiriboti vien knygomis. Reikėtų laikraš 
čių, žurnalų, o, be to, būtinai reikėtų parū 
pinti lietuviškų plokštelių, kurios lietuvy
bei palaikyti atliktų labai didelį vaidmenį. 
Svetimųjų tarpe būtų galima populiarinti. j0 ir jau duoda prieauglį. Lietuvos Bįolo- 
lietuviškas dainas, muzikos meną ir tūo 
pačiu priminti jiems mūsų krašto žiaurią
ją okupaciją.

Viskam vykdyti turėtų būti vienas cent 
ras, kuris tą reikalą išjudintų ir pravestų. 
Manyčiau, kad ar netiktų tai pasiimti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
sudarytajai Kultūros Tarybai. Supranta
ma, Taryba nieko negalėtų nuveikti be vi
suomenės paramos, nes sauso niekas ne-

. DĖL DVASINIŲ PAKETĖLIŲ
Tikrai geros valios tautietis J. Janonis 

rašo , E. Lietuvyje“, jog’ Vokietijos lietu
viams daug ko trūksta, bet jie prie tų trū 
kūmų esą pripratę ir todėl niekam nesi
skundžia. Ypač dvasinis nepriteklius troš
kina, nes Balfo aukos maistu ir rūbais 
kiekvieną tautietį pasiekia. Tai, pirmiau
sia, netiesa. Pvz., aš pats labai retai bent 
ko sulaukiu, o daugelis jau eilė metų kaip 
nieko negauna, iš to nusivylimo jau ir vo 
kiečių pilietybę priėmė ar rengiasi priim
ti, girdi, šiaip ar taip jau lietuvis lietuviu 
rūpintis nenori.

Jeigu materialinis penas kitais keliais 
nueina, tai kam tas dvasinis? Mat, sveika 
me kūne, sako, ir sveika siela prisilaiko. 
Kada žmogus alksta ir dėl duonos kąsnio 
kovoja, tai jam niekas daugiau nerūpi, 
kaip tik poilsis, darbas ir poilsis. O kuris 
dvasinio peno ilgisi, tai ir pats susiranda. 
Pvz., aš turiu didelę šeimą, esu menkos 
sveikatos ir nedaug uždirbu, bet knygai ir 
laikraščiui taip pat pinigų susiranda. At
seit, man rūpi ir dvasinis gyvenimas; man 
rūpi ateitis ir lietuvybės išlaikymas! Tuo 
tarpu yra tokių, kuriems duok knygų ir 
laikraščių, bet jie neskaitys jų, sakydami, 
kad neįdomu, kas iš tos lietuvybės, jog 
duoną pas svetimus reikia užsidirbti. Tai
gi, kurio vežime sėdi, to ir giesmę gie
dok. Galima tikrai giedoti, bet dvasia rei
kia likti tuo, kuo esame gimę. Jeigu kiek
vienas savo sveiku protu pagalvotų, kad 
jį motina lietuvė •pagimdė, vargo ir tikėjo
si sau ir tautai paramos sulaukti, o dabar 
jis ar ji nori viską užmiršti tik dėl to, kad 
jam geriau čia gyventi. Deja, jis taip ne
galvoja ar galvoti nenori, todėl ir nuo sa
vo prigimties šalinasi. Čia galėčiau daug 
pavardžių pateikti tokių lietuvių kurie 
nemoka gerai lietuviškai, o jau svetimo
mis kalbomis kalba, o kurie šiek tiek mo
ka, tai jau gėdinasi savos kalbos. Nema
nau, jog jau knygos ir laikraščiai padėtų. 
Taigi ir tokį knygyną galima būtų suorga
nizuoti ten, kur daugiau lietuvių gyvena, o 
pavieniai turi patys apsirūpinti. Kurie ne 
sirūpins, tai ir Krašto Valdyba nepadės, 
nes ir be knygynų ji daug darbo turi. Ma
no nuomone, reikėtų kitų kelių ieškoti, 
pvz., įsteigti savišalpos fondą, kas njėnesį 
Joną ar Petrą aplankyti ir jam knygų ir 
laikraščių padovanoti-. Ir čia atsiras sun
kumų, nes ne visi norės tokį mokestį -mo
kėti. Todėl palikime tą reikalą patiems tau 
tiečiams. Ign. Šmigelskis

((E) Liaudies mena išdirbinių parodoje 
Panevėžyje dalyvavo apie 150 liaudies me 
nininkų su 500 darbų.

(E) Kuršių mariose įveista nauja žuvų 
veislė. Prieš kelerius metus Kuršių mario
se buvo įleista keli tūkstančiai suaugusių 
žuvų, vadinamų . sazanų“, atvežtų iš Vol
gos žemupio, Astrachanės. Ši karpinė žu
vis, pasirodo, Kuršių mariose gerai prigi-

gijos instituto tyrinėjimų duomenimis sa
zanas Kuršių mariose nepaprastai gerai 
auga. Pusantrų metų sazano ilgis (be uo
degos) 21 cm ir svoris 240 g. pustrečių me 
tų sazanas jau 31 cm ilgio ir 980 g svorio, 
o pusketvirtų metų sazanas aptiktas jau 
43 cm ilgio ir 2400' g svorio. Esą dedamos 
pastangos, kad sazanas artimiausiais me
tais taptų Kuršių mariose viena iš pagrin 
dinių pramoninės žvejybos žuvų.
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Jūsų pačių supirktų gėrybių siuntinius 
pasiunčia į Lietuvą|| ' pasiunčia į Lietuvą

| Prekybos bendrovė Talka
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

£
Mii

Reikalaukite J Lietuvą leidžiamųjų siųsti 
prekių sąrašo.

M
Hii

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 2. (542) 1959. I. 8

Klaipėdiečiai Sibire
g 4 _ tary Club — Pinneberge — pobūvyje, ku- 

riatne p. Zwanger, čia žinomas prekybi- 
l ninkas, skaitė įdomų pranešimą apie ka

vą. Kas iš mūsų žino, kaip auga kava? 
Kur ji buvo pirmiausia atrasta? Pasirodo, 
kad Abisinija buvo toji šalis, kuri pradė
jo vartoti kavą. Kava auga, kaip pas mus 
vyšnios, ant nedidelių medelių, jos uogos 
yra ryškiai raudonos spalvos. Kiekviena 
tokia „vyšnia“ turi viduryje dvi pupas, 
kurios ir sudaro mūsų pupelių kavą. Ka
va auginama daugiausia Vidurinėje ir P. 
Amerikoje ir Afrikoje, taip pat Indijoje, 
Sumatroje ir kai kuriose Indijos salose. 
Kada uogos prinoksta, jos skinamos ir vie 
toje kiek apdirbamos. Pirmiau pupelės iš
skiriamos iš kevalo, o paskiau paruošia
mos eksportuoti ir deginti. Tai daroma 
dviem būdais: sausu ir šlapiu. Šlapiu būdu 
kavos pupelės apdirbamos dideliu kiekiu 
vandens ir paskui džiovinamos, bet vadi
namosios pergamento ir sidabro odelės, 
kurios yra ant pupelių, vis tiek dar lieka 
ir nuimamos jau importo vietoje, kaip čia, 
pvz., Hamburge.

Sausu būdu paruošimas yra primityves 
nis. Jį vartoja ten, kur nėra daug vandens. 
Ten kavos „vyšnios“ pilamos džiovinti 
tam tikrose pastogėse. Kai uogos mėsa 
(masė) visiškai išdžiūsta, specialia maši
na nulupamos visos pupelių kavos plėve- 

. lės.
Pupelių kava eksportuojama tam tikruo 

se maišuose po 60 kg. Jau vietoje pupelės 
apdirbamos toliau. Pirmiausia jos išvalo
mos nuo dar likusių pergamento ir sidab
ro plėvelių, atmetamos visos sugedusios 
ir nešvarios, paskui dar poliruojamos. 
Hamburge yra sandėlių, kur milžiniški 
kiekiai maišų su kavos pupelėm laukia ei
lės apdirbti. Iš čia jas veža į degintuvus. 
Kiekviena firma turi savo slaptus recep
tus, kaip deginti ir kaip paskui sumaišy
ti! Visi žino, kaip atrodo degintos kavos 
pupelės, bet ne visuose kraštuose jos vie
nodai atrodo. Skandinavijoje jos kiek švie 
sesnės, Italijoje ir kitose pietų šalyse degi 
narnos beveik juodai, bet tai skonio daly
kas.

nino ir kartumo dalys, kurios neprideda 
aromato, o tik kenkia.

Kas yra Neskaffee? Tai jokiu būdu ne 
smulkiai sumalta pupelių kava, bet jau iš 
virtos pupelių kavos ekstraktas, kuris ga
minamas maždaug taip, kaip sauso pieno 
milteliai. Išlaikyti aromatui ir kvapui į 
Neskaffee pridedama mažas kiekis anglia 
vandenio.

Kavos pupelių yra visokių rūšių, todėl 
jas daugiausia sumaišo. Yra du būdai su
maišyti. Pirmas kai sumaišomos vienodo 
didumo kavos pupelės; tai yra prekė „dėl 
akies1. Antras būdas — sumaišo visokias 
derančias kavos pupelių rūšis, kad išeitų 
mišinys su tam tikrom vertybėm ir ypa
tybėm, kad ir kvapas ir skonis būtų gra
žiai suderinti. Toks mišinys neatrodo vie
nodas, bet jo skonis yra žymiai geresnis 
už pirmojo. Todėl niekuomet nereikia pirk 
ti pupelių kavos, žiūrint tiktai, ar ji gra
žiai atrodo. Pirmiau reikia sumalti tą ka
vą, išgerti puoduką ir tik tada galima pa
sakyti, ar gera kava, ar ne.

Kaip geriausia pagaminti' skanią pupe
lių kavą? Pirmiausia — niekuomet nelai

kyti namuose jau sumaltos pupelių kavos 
dideliais kiekiais: ji pamažu netenka savo 
aromato. Nemalti per smulkiai, nes tiktai 
tuo pašalinamas geras kvapas, o jo vieto
je atsiranda kartumas ir tanino medžia
ga, o dėl to pupelių kava būna juodesnė, 
bet nė kiek ne skanesnė. Iš anksto reikia 
pašildyti indą, kuris turi būti porcelano, 
keramikos ar stiklo, tik ne metalinis. Įdė
ti ten kiek reikia maltos pupelių kavos (ge 
rai kavai pagaminti imama apie 40 g vie
nam litrui vandens). Užplikyti tik ką užvi 
rusiu vandeniu ir duoti pastovėti apie 5- 
10 minučių. Paskui per sietelį perpilti į 
kitą panašų ir taip pat iš anksto pašildy
tą indą. Jeigu kava per ilgai paliekama 
ilgiau pastovėti pirmajame inde, tai ji vėl 
pasidarys karti nuo tanino.

Zwanger pabaigė savo paskaitą ir mūsų 
akivaizdoje pagamino pupelių kavą trim 
būdais iš trijų skirtingai maltų pupelių. 
Visai smulkiai, paskui sumaltos kaip manų 
kruopos ir iš labai stambiai sumaltos, 
kaip daugiausia priimtina JAV. Mums vi
siems tikrai patiko antrasis būdas, pupe
lių kava buvo labai skani ir aromatiška.

V. F.

Vokiečių pabėgėlių paieškojimą reika
lams skiriamasis laikraštis „Suchdieast - 
Zeitung“, 1958 m. Nr. 21 Išsispausdino 
straipsnį „Likimlnis klaipėdiečių šeimos ke 
lias“, kurio čia pateikiame kai kurias bū
dingesnes ištraukas.

Antrasis pasaulinis karas artėjo į galą. 
1944 m. spalio mėn. pradžioje Raudonosios 
armijos priekiniai daliniai jau siekė Klai
pėdos krašto sienas, krašto, priklausiusio 
vokiečių Reichui ir toliausiai išsikišusio į 
rytus. Paniškai bėgdami, gyventojai bandė 
pasiekti saugesnę vietą. Ne visiems tai pa
sisekė. Tiktai silpną pasipriešinimą sutin
kantieji Raudonosios armijos daliniai pra
siveržė į bėgančias mases ir tūkstančius 
grąžino atgal.

Grąžintieji Klaipėdos kraštą jau rado 
lietuvių valdomą. Taipogi laimingi jautėsi 
tie, kurių šeimos nebuvo išskirstytos. Dau
gelis susidūrė su sunkumais gauti darbą ir 
butą, nes Raudonoji armija viską buvo už 
ėmusi.

1946 metų pradžioje visi vokiečiai turėjo 
registruotis rajono milicijoj. Kiekvienam 
buvo išduotas laikinasis žalios spalvos liu
dijimas su įrašu „Vokiečių tautybės“. Liu
dijimai galiojo vienerius metus, bet po to 
nuolatos būdavo pratęsiami.

Vokiečių gyventojų skaičius dėl karo pa 
šėkų smarkiai sumažėjo. Iš 1945, m. ten bu

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

DIDELI ĮVYKIAI MAŽUOSE 
DAUGUOSE

— Išimkite langą. Lipkite į kambarį. 
Griaukite krosnį, — įsakmus jo balsas 
skambėjo Stasės Rutkauskienės buto pa
langėje.

Sumaniai vadovaujant, darbas -vyko sėk 
mingai. Po valandėlės kambaryje beliko 
plytos, tinko gabalai, dulkių debesys. Pro 
išplėštą langą skverbėsi rudens dargana. 
O Juozo Vaitkūno lūpose žaidė šypsena. 
Pergalė laimėta!

— Kai žuvis neršti, brakonieriui pirštai 
peršti, — sako dzūkai.

Kai kavos pupelės išeina iš degintuvo, 
jos būna net labai karštos. Dabar reikia 
stengtis kuo greičiau ataušinti jas, kad 
nenukentėtų malonus kvapas. Todėl iš de
gintuvo pupelės krinta į aušinimo priemo
nes, kur jos šaltu oru greit ataušinamos. 
Iš čia kavos pupelės eina į mašinas, kur 
jas sumaišo, ir paskui ant stalų, kur dar
bininkės dar sykį, o kai kur net dusyk ran 
komis rūšiuoja. Tiktai po to kava jau bū
na tinkamai paruošta parduoti. Zwanger 
pabrėžė, kad tiktai gal Vokietijoje pupelių 
kava taip rūpestingai rankomis rūšiuoja
ma, tuo tarpu beveik visuose kituose kraš 
tuose tai nebedaroma. Jis mano, kad tai 
daroma todėl, jog Vokietijoje yra toks 

* aukštas muitas kavai, tai firmos nori tik
rai gražiai pagaminti tą brangią prekę. 
Kitose šalyse pupelių kava yra daug pi
gesnė ir todėl ten nesistengiama per daug 
gražinti jų.

Vienas kg - žalios pupelių kavos turi 
6.000 — 7.000 pupelių. Tam kilogramui 
žalios kavos gauti reikia turėti apie 10.000 
pupelių, vadinas, nuskinti apie 5.000 
„vyšnių“, nes kiekvienoje yra dvi pupelės. 
Bet retkarčiais pasitaiko tik viena pupelė, 
tada ji vadinama „Perlbohne“ — „perlų 
pupelė“. Vienas kg kavos turi apie 12 g 
kofeino, vienas puodukas kavos apie 0.1 
g kofeino.

Kur daugiausia vartojama kava? Pirmo 
je vietoje mažoji sala — Islandija, kur su 
vartoja- jos 25 svarus į metus vienas gy
ventojas, paskui eina Švedija — 17.5 sv. 
ir Suomija — 17 sv. ir tiktai tada JAV— 
16.5 sv., Danija — 15.5, Belgija, Norvegi
ja, Šveicarija, Prancūzija, Kanada, Olandi 
ja, Alžerija ir tik tada Vokietija — 6 sv„ 
Italija — 3.5 sv. ir Austrija — 2.3 sv. '

Vokietijoje yra apie 800 didelių ir vi
dutiniškų kavos deginimo įmonių ir apie 
700-900 mažesnių. Vien tik didelės įmonės 
degina kiekviena apie 4-6 mil. kg. pupe
lių kavos per metus.

O kas yra ta vadinamoji „Perlbohne“— 
„Perlų kava“? Tai visai pripuolamai iš
augusi uogoje viena pupelė. Ji nėra nė 
kiek vertingesnė ar skanesnė, kaip ir vi
sos kitos pupelės. Tik jeigu kas nori dau
giau mokėti už pavadinimą, tai jo asmeniš 
kas reikalas...

Kas yra „Maragogypekava“? Tai pupe
lės tam tikro medelio, augančio daugiau
sia Arabijoje ir Liberijoje. Tos pupelės 
yra didesnės ir todėl brangesnės, bet taip 
pat mažiau aromatiškos ir prastesnės už 
normalias pupeles. Tai nepasiduokite per 
daug reklamai ir pirkdami nesirinkite 
„gražią“, bet paprastesnę kavą.

Ar kofeinas kenksmingas žmogui? Nor
maliam žmogui, žinoma, ne, nes pupelių 
kava ne nuodai, bet gaivinamasis gėrimas. 
Tik jeigu pupelių kava blogai apdeginta 
tai ji paleidžia iš savęs kartumą ir tanino 
medžiagą, o tai jau kenksminga ir net vi
sai sveikam žmogui sukelia nemigą ir su
sijaudinimą. Todėl pupelių kavos niekad 
nereikia malti labai smulkiai, o maždaug 
taip, kad atrodytų kaip manų kruopos, 
nes kitu atveju‘išsiskiria per daug tos ta-

vusių 150.000 liko tik 30.000, o ir ta pati 
grupė nebegalėjo kartu begyventi, nes bu
vo išsklaidyta. Pirmieji gyventojų trans-
portai jau 1944 metų gale ir 1945 metų 
pradžioje buvo išvežti į Tarybų Sąjungą, 
bet didžiausias vežimas į Sibirą prasidėjo 
1948 ir 1949 metais. Mažiausia apie 22.009 
vokiečių tuomet buvo išvežta.

Pasiekti Sibirą reikėjo maždaug apie 14 
dienų kai kurie buvo paskirti miško dar
bams ar medžio apdirbimo pramonėje, už
dirbdami ten apie 800 rublių mėnesiui.

Iki 1955 metų vokiečiai gyveno sunkiose 
sąlygose. Gyveno daugiausia barakuose

tarp daugelio asmenų kartu su rusais ir ki 
tomis tautybėmis. Prekių kainos buvo la
bai aukštos, ir daug ką teko pirktis' spėkų 
liacine kaina. Imtiniai galėjo laisvai judė
ti tiktai 8 kilometrus apie savo vietovę. To 
liau nuvykti buvo reikalingas milicijos lei 
dimas.

Paskutiniųjų 3 metų bėgyje sąlygos vo
kiečiams pagerėjo, nes buvo duotas trupu
tis žemės, kur jie galėjo savo reikalams pa 
sisodinti ir daržovių. Kiekvienas galėjo lai 
kyti kokį nors sparnuotį ar gyvulį. Kai ku 
riems pavyko savus namelius pasistatyti, 
nes kartais buvo galima pigiau gauti staty 
binės medžiagos. Pragyvenimas pasidarė 
kiek lengvesnis. Duonos, mėsos ir riebalų 
jau pakako ir buvo galima pigiau gauti. 
Sergantieji jau būdavo nemokamai pagul
domi į ligonines. Sergantieji taipogi gauda 
vo 25 proc. uždarbio. Tie, kurie 10 metų 
išdirbo toje pačioje vietoje, sirgdami gau
davo iki 80 proc. atlyginimo, bet tiktai po 
to, kai jie buvo- jau pripažinti vokiečių pi
liečiais ar žmonėmis be pilietybės. Tada 
jau turėjo teisę į senatvės ar invalidų pen
sijas ir jų vaikai į valdžios apmokamą 
mokslą.

Visi turi dar kas mėnuo prisistatyti mi
licijai, bet jau važinėti gali laisvai po visą 
Tarybų Sąjungą.

Norintiems išvykti iš Tarybų Sąjungos, 
į Federalinę Vokietiją nebuvo leidžiama, 
nes Klaipėdos krašto vokiečiai buvo laiko
mi Sovietų piliečiais. Tiktai po 1958 m. ba
landžio 8 d. įvykusio tarp Tarybų Sąjun
gos ir Fed. Vokietijos susitarimo, žmonės, 
1941 m. birželio 21 d. turėjusieji vokiečių 
pilietybę, išleidžiami vykti į Fed. Vokieti
ją, pasiėmę ne daugiau kaip 25 kilogramus 
mantos kiekvienas.

Tiems, kurie rūpinosi, pavyko išgauti lei 
dimus išvykti, o daugeliui kitų dar ir šian
dien neišduodami leidimai. Išvykstantieji 
turėjo kelionę apsimokėti patys.

Paruošė J.J.

■Invalidas Vytautas Čeikus buvo už žo
lę žemesnis, už vandenį tylesnis. Jis teisė
tai gyveno komunaliniame bute. Kaimy
nams ramybės nedrumstė. Pažįstamus svei 
kino. Miesto ir rajono vadovams į akis ne

Matydamas tokius laimėjimus, į svetimą 
butą sumanė brautis ir rajono vykdomojo 
komiteto vyr. žemės tvarkytojas, valstybi 
nių įstaigų darbuotojų profesinės sąjun
gos rajono komiteto pirmininkas Bernar-

Nebūta sukaktis
„LAIKINOJI- REVOLIUCINĖ LIETUVOS VYRIAUSYBĖ“ BUVO TIK BURBULAS

lindo.
Bet jam nebuvo lemta išlikti nepastebė

tam. Kartą, atsiėmęs pensiją, skubėjo na
mo ir... ties rajono vykdomuoju komitetu 
skersai kelią perėjo. O rytojaus dieną į 
Čeikauš butą viesulu įskriejo rajono vyk
domojo komiteto sekretorė Ona Kupėnai- 
tė, miesto vykdomojo komiteto sekretorė 
Aldona Lesinskienė, vietinio ūkio valdy
bos inžinierius Raimondas Zubka ir butų 
valdytojas Kazys Eismontas. Šie atsakingi, 
bet nekviesti svečiai invalido pastogėje ei 
gėsi tarsi savo‘tėvonijoje.

— Atiduok buto raktus ir keliauk, svei
kas, kur akys veda, kur kojos neša, — tuo 
jau pareikalavo jie.

— Kokiu pagrindu? — pasiteiravo šei
mininkas.

— Pagrindas — mes...
Tik keturių „viršininkų“ patvirtintą įsa 

kymą Čeikus nepanoro vykdyti. Įširdo už 
tokią nepagarbą įsiveržėliai.

Čeikus. buvo patrauktas atsakyti. Už 
ką? Už tai, kad gynė savo teises. Bet ir 
čia jie nieko nelaimėjo.

— Ko jėga neįveiki, gudrumu į ožio ra
gą riesk, — nenurimo nusivylę nepasiseki 
mu tarybinių įstatymų niekintojai.

Pasakyta — padaryta.
K. Požėlos gatvėje yra namas Nr. 44. 

Kol per plyšius jo sienose vėjai švilpė, tol 
ten gyveno Eudokijos Minčionkovos, Nas
tės Stankevičienės ir Stasės Rutkauskie
nės šeimos.

Nelaimei vieną gražią dieną prie namo 
atėjo, statybininkai. Jie užkamšė plyšius, 
ištinkavo sienas, pastatė krosnis, įdėjo lan 
gus... Namo išorė ir vidus neatpažįstamai 
pasikeitė.

—• Širdį gelia žinant, kad tokiuose rū
muose gyvena kažkokie pensininkai, — 
netrukus jau skundėsi miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas Juozas Vaitkūnas 
savo bičiuliui Antanui Panavui, kuris bu
vo tituluojamas Valstybinio draudimo in
spekcijos vyr. inspektoriumi.

— Taip, tokiame name gyventi tedera 
atsakingiems darbuotojams, — pritarė pa 
starasis.

Nuomonėms sutapus, įvyko sandėris. An 
tanas Panavas gavo orderį butui K. Požė
los gatvėje Nr. 44, o šio namo senbuviai— 
pasiūlymą apsigyventi „Kiemo aikštėje, 
Patvorių skersgatvyje“.

Bet ir čia teisėti butų nuomininkai at
kakliai pasipriešino. Į pagalbą jiems atėjo 
teisingumo organų darbuotojai. Gudriai 
ruoštas sandėris vėl baigėsi miesto vado
vų pralaimėjimu.

— Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis 
— vis nenurimo Juozas Vaitkūnas.

Savo auka šį kartą jis pasirinko Stasę 
Rutkauskienę ir jos nėščią dukterį, teisė
tai gyvenančias miesto vykdomojo komite 
to patalpose.

Kai Rutkauskų šeima išėjo į darbą, Juo 
zas Vaitkūnas nuskubėjo į statybos - re
monto kontorą. Įvyko pokalbis, kurio tu
rinys liko nežinomas. Žinoma tik tiek, kad 
miesto vykdomojo komiteto pirmininkas 
netrukus jau vadovavo grupei darbininkų:

das Burda.
— Neprieštarauju, pabandyk savo lai

mę, — jį net paskatino į žygį rajono vyk
domojo komiteto pirmininkė Janina Pace 
vičienė.

Burda veikė apdairiai. Visų pirma jis nu 
statė laiką, kada P. Cvirkos gatvės namo 
Nr. 24 nuomininkės — Angelė Miliutė ir 
Julija Vyšniauskienė — išeina į darbą. Po 
to jis pasitelkė rimtas pajėgas — butų vai 
dytoją Kazį Eismontą, milicijos darbuoto
ją Antaną Ulčicką ir net rajono vykdomo 
jo komiteto pirmininko pavaduotoją Kuz- 
necovą.

— Veiksime tylomis, bet veržliai, — dar 
pamokė talkininkus, ir visi žengė į P. Cvir. 
kos gatvę.

Miliūtės ir Vyšniauskienės namuose ne 
buvo. Duris išlaužti lengvai pasisekė. Sve 
timus daiktus, ir drabužius išmesti į gat
vę — dar lengviau. Ir po valandėlės Ber
nardas Burda jau pasijuto pilnateisis „už 
kariauto“ buto valdovas.

Daugų miesto darbo žmonės, gyveną ko 
munaliniuose butuose, dabar drebėte dre
ba.* Tikrai, kas žino, kieno butą dabar nu 
žiūrės vienas ar kitas atsakingas savava- 
liautojas.

Maža to. Sudrausti įsisiautėjusius socia
listinio teisėtumo pažeidėjus nelengva. Ra 
jono vykdomojo komiteto pirmininkė Ja
nina Pacevičienė įstatymų žinoti nenori, 
teisingumo organų nurodymus vykdyti at 
sisako.

Bet tokia „teisė“ nenumatyta niekam.
A. Kvedaravičius, Alytaus tarprajoninis 
prokuroras. Br.'Jakštonis, „Tiesos“ kores
pondentas.

Iš „Tiesos“, 1958. 11. 19.

(E) Profesinės sąjungos Ir toliau eis dar 
bo varovų pareigas. Lietuvos sovietinių 
profesinių sąjungų tarybos plenume pla
čiai buvo svarstyta, kaip profesines sąjun
gas dar daugiau įkinkyti į soclenktynes ir 
darbo našumo bei gamybos kėlimą. Vil
niaus „Tiesa“, pranešdama apie tą sesiją 
nė vienu žodeliu neužsimena, kad posė
džiuose būtų buvę paliesti ir pačių darbo 
žmonių buities gerinimo reikalai.

(E) Buv. Klaipėdos krašto direktorijos 
tarėjas Jurgis Mickus mirė p.m. lapkričio 
29 d. Vokietijos sov. zonos mieste Halle- 
Saale. Liko žmona ir du vaikai. Sūnus 
Martynas baigė universitetą (ekonomi
nius mokslus), duktė Dora studijuoja Ros 
tocke mediciną.

(E) Tarėsi, kaip sustiprinti ateistinę pro 
pagandą. Kaip pranešė Vilniaus „Tiesa“, 
gruodžio 10 d. Vilniaus politinio švietimo 
namuose įvykęs labai platus respubliki
nis pasitarimas mokslinės ateistinės pro- 
phgandos gerinimo klausimais. Dalyvavo 
sovietinės valdžios, kompartijos centro ko 
miteto ir įvairių kitų institucijų darbuoto
jai, viso apie 500 žmonių. Pasitarimas tru 
ko keletą dienų.

(E) Vilniaus radijas ir komunistinė Lie 
tu vos spauda pastaruoju metu vis intensy
viau garsina dar vieną nebūtą sukaktį — 
„laikinosios revoliucinės Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių vyriausybės“ įsisteigi- 
mo sukaktį, kuri sueinanti gruodžio 8 d. 
Tai buvęs „žymus įvykis Lietuvos darbo 
žmonių kovoje už socialinį ir nacionalinį 
išsivadavimą“.

„Vyriausybės“ pirmininku buvo paskelb 
tas Vincas Mickevičius - Kapsukas, o na
riais Z. Aleksa - Angarietis, K. Cichovs- 
kis, Lenkijos dvarininko sūnus, S. Dimen- 
šteinas, vilnietis, A. Jakševičius, pradžios 
mokyklos mokytojas, K. Kernavičius. sta
lius (slapyv. „Proletaras“), A. Vainštei- 
nas. Visi jie į bolševikus buvo išvirtę tik 
1917 metais ir daugumoje nieko bendra 
su Lietuvos reikalais neturėjo. Jiems Lie
tuva buvo tik Rusijos provincija.

Gruodžio 22 d. Rusijos valdžia, Lenino 
dekretu, tą naująją „vyriausybę“ pripaži
no, nors ji ir Vilniui ir kraštui buvo sve
tima. Ji ir politiniai ir faktiškai buvo tik
ras burbulas, paleistas iš Maskvos nepri
klausomos Lietuvos valstybės kūrimuisi 
kliudyti ir paruošti Rusijos bolševikų oku 
pacinius žygius. Jokiais veiksmais „vyriau 
sybė“ nepasireiškė.

Tik sekančių metų sausio 5 d. vakare 
Vilniuje pasirodė raudonoji armija. Tuo
met Kapsuko „valdžia“ pasijuto galinti 
„valdyti“, o tai pasireiškė bolševikiniu te
roru: suėmė Lietuvos laikinosios vyriausy 
bės įgaliotinį Mykolą Biržišką ir eilę kitų, 
kurie vėliau buvo iškeisti (susitarus su 
Maskvos valdžia) į suimtus Lietuvoje ko
munistus.

Lietuvos gyventojams tada buvo aišku, 
kad Kapsuko vyriausybė ne Lietuvos vai 
džia, o tik okupacinis padarinys.

Lietuvos laikinosios vyriausybės užsie
nio reikalų ministerija pareiškė Maskvai 
protestą dėl bolševikinės agresijos ir in
formavo apie tai taip pat ir Vakarų vals
tybes.

Tikrąsias Lietuvos gyventojų nuotaikas 
atspindėjo anuometinio ministerio pirmi
ninko M. Šleževičiaus istorinis atsišauki
mas į tautą:

, Vyrai!. Ne kartą Lietuvos priešai norė
jo uždėti ant mūsų amžiną nepakeliamą 
jungą, bet mūsų tėvynė nenugalėta. Ji gy
va. Šiandien visi išvydome laisvės rytojų 
švintant. Lietuvos nepriklausomybė neša 
visiems laisvę ir laimę — tai ginkime ne
priklausomą Lietuvos valstybę! Vienybėje, 
kaip broliai pasidavę viens kitam rankas, 
eikime drąsiai į kovą, visi kaip vienas sto 
kime už tėvynę! Lietuva pavojuje. Vokie
čių kariuomenei atsitraukiant, jau įsibro
vė Lietuvon svetimoji Rusijos kariuome
nė. Ji eina, atimdama iš mūsų gyventojų 
duoną, gyvulius ir mantą.' Jos palydovai— 
badas, gaisrų pašvaistė, kraujo ir ašarų 
upeliai. Tad ginkim Lietuvą! Parodykime 
jog esame verti amžiais iškovotos ląisvės. 
Šiandieną mūsų Lietuvos likimas mūsų pa 
čių rankose. Nelaukime toliau nei valan- 
los — kas myli Lietuvą, kas trokšta lais

vės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime 
visi į Lietuvos krašto apsaugą. Būrių bū
riais eikime iš kaimų, viensėdžių, miestų 
ir miestelių, eikime iš visų Lietuvos kraš- 
tų laisvės ir tėvynės ginti. Stokime drąsiai 
pirmi į kovą. Drąsiai, be baimės, kaip mū 
sų tėvai ir sentėviai, užstokim priešams 
kelią, atlikime žygį už mūsų motiną tėvy
nę, už Lietuvos valstybę!“

Taip ir įvyko. Lietuvių tauta savo jėgo
mis apsivalė nuo svetimo bolševikinio gai 
valo ir atkūrė nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Ir tik po maždaug 20 metų Rusi
jos bolševikai raudonosios armijos pavė
syje sudarė vėl okupacinę valdžią, kurios 
„istorikai“ ir „ideologai“, norėdami pasi
girti nebūtomis revoliucinėmis tradicijo
mis, garsina nebūtas sukaktis.

(E) Vilniuje atidaryta visasąjunginė dai 
lės paroda. Ji sudaryta iš 1957 metais 
Maskvoje parodytų jubiliejinės dailės pa
rodos kūrinių. Išstatyta daugiau kaip 400 
tapybos, skulptūros bei grafikos darbų, su 
kurtų įvairių sovietinių respublikų daili
ninkų. Jų tarpe yra V. Mackevičiaus „1919 
metai Lietuvoje'“ A. Savickio „1926 m. 
gruodžio 27 rytmetį“, kai kurie A. Žmui
dzinavičiaus, A. Gudaičio ir kai kurių ki
tų Lietuvos dailininkų kūriniai.

(E) Lietuvos dailininkų sąjungos m su
važiavimas įvyko Vilniuje gruodžio pra
džioje. Į suvažiavimą atvyko Sniečkus ir 
kt. Dailininkai įsakmiai buvo raginami 
daugiau negu iki šiol kurti „tarybinius“ 
kūrinius, vadinasi, tokius, kuriais šlovina
mas režimas. Dailininkų sąjungos valdy
bos p-kas prof. Vytautas Mackevičius sa
vo ataskaitiniame pranešime pažymėjo, 
kad Lietuvos dailininkų kūriniai pastaruo 
ju metu buvę rodomi ne tik Maskvoje, Le
ningrade ir Minske, “bet ir Varšuvoje, Bu 
karešte, Stockholme, Briuselyje, Pekinge. 
Per ataskaitinį laikotarpį į Dailininkų są
jungą buvę priimta 95 jauni dailininkai. 
Sustiprėjusi taip pat ir dailininkų materia 
line bazė. Palangoje įkurti dailininkų na
mai. Dailininkų rūmai pastatyti ir Vilniu
je, rengiamos naujos dirbtuvės, kuriose 
dailininkai galės kurti.

(E) Net vaikams dėsto septynmečio 
planą. Tai matyti iš Vilniaus radijo valan 
dėlės pionieriams. Sausus plano skaičius 
stengiamasi paįvairinti vaikams supranta
mais palyginimais.

(E) 70 pros, vidurinių ir sspiymnečių 
mokyklų turi jau savas dirbtuvėles, pasa
kė švietimo ministerio pavaduotojas Kava 
liauskas per Vilniaus radiją.

(E) Sovietų lietuviškai divizijai statys 
paminklą. Valstybinis statybos ir architek 
tūros komitetas prie Ministerių kabineto 
ir Lietuvos architektų sąjunga paskelbė 
konkursą , šešioliktos lietuviškos divizijas 
kariams, žuvusiems Oriolo srityje, pamink 
lo projektui paruošti“. Pirmoji premija 
7000 rublių.

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbroke Gardens, London W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra 
Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil.JDoleri^ kraštuose— 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia — Lietuvių Namų Akc Bendrovė 
Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — K. Drunga, Prancūzijoje — kun. J. Petrošius, Belgijoje — P. Sekmokas, Šveicarijoje — A. 
Paulaitis, Švedijoje — J. Bajaujis, Italijoje — kun. V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkuvienė, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinas.

Printed ana Published in Gt..Britain by ’he Lithuanian House Ltd. l,Ladbroke Gardens, W.ll, Telephone: PAR 247P

4


	1959-01-08-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1959-01-08-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1959-01-08-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1959-01-08-EUROPOS-LIETUVIS-0004

