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NEPASITENKINIMAS IR SUKILIMAI METROPOLITAS ARKIVYSKUPAS

LAISVĖ — SUŠAUDYTA RYTUOSE, BET IŠDUOTA VAKARUOSE JUOZAPAS SKVIRECKAS
Daug ir perdėtai kalbama apie pasikeiti 

mus Sovietijoje po Stalino mirties, nors pa
vergtųjų laisvės kova toliau vyksta. Euro
pos Taryba neseniai paskelbė tokį postali- 
ninio laikotarpio šiurpių tragedijų bei ak
tyvaus pasipriešinimo veiksmų sąrašą.

1953 gegužės - birželio mėnesiais Norils- 
ke darbo vergų stovyklose tris savaites vy
ko streikai ir neramumai, kuriuose dalyva
vo dešimtys tūkstančių kalinių. Daug kovo 
tojų sušaudyta vietoje, šimtai išgabenti į 
tolimesnes sritis.

1953 liepos 24-31 d.d. Vorkutos koncen
tracijos stovyklose streikavo daugiau kaip 
150.000 asmenų. Kasyklose Nr.7 ir Nr.29 
kaliniai ginklu pasipriešino atvykusiems 
malšintojų daliniams. Apie 150 kovotojų 
sušaudyta vietoje, didelis skaičius suimta 
ir išgabenta, jų dalis, vėliau sušaudyta.

1953 rugpiūty Karagandos stovyklose ne
ramumai baigėsi dešimčių darbo vergų 
mirtimi.

1954 pavasarį ir vasarą vyko neramumai 
Karagandos, Balkašo, Žerubaja Nura ir 
Sverdlovsko kacetuose. Juos malšinant, 
vien Sverdlovske nužudyta apie 700 žmo
nių. Iš kitų vietovių pranešti panašūs skai
čiai.

1954 lapkrity Vorkutoj vėl streikas.
1955 gegužės 4-5 d.d. nauji neramumai 

Vorkutos kasyklose.
Į kalinius šaudyti atsisakę kariai sušau

dyti atvykusių MVD dalinių. Malšinant žu 
vo apie 800 kalinių.

1955 rugpiūty Sarano srities kolchozo 
„Zaria“ riaušės.

1955 spalyje Armėnijos sostinėj Eriva- 
nėj neramumai. Tariamieji sukilėliai nu
teisti 25 m. bausmėmis.

1956 kovo 5-10 Gruzijos sostinėje Tifli- 
se didžiausios masinės demonstracijos, pa
sibaigusios riaušėmis. Vietos universiteto 
rektoriaus Kupradze pareiškimu užsienio 
laikraštininkui, manifestacijos prasidėjo 
kovo 5 d. Stalino trečiųjų mirties metinių 
dieną), Tifliso studentams ir miesto gyven 
tojams susirinkus prie Stalino paminklo, 
nors tam nebuvo duotas leidimas ryšium 
su Chruščiovo slaptu „asmens kulto“ pa
smerkimu (vasario 25 d ). Neramumai pa
sikartojo kovo 9 d. Jų metu buvo kartoja
mi „nelegalūs nacionalistiniai šūkiai“. Va
karų spaudos žiniomis, naktį į kovo 10 d. 
susidūrimai su milicija pareikalavo žmo
nių aukų, kurių skaičius, pagal vienus šal
tinius buvo 12, pagal kitus — siekė 500.

1956 balandyje eilė sukilimų Jenisiejaus 
srities koncentracijos stovyklose (Verešagi 
no, Mirnoje ir Imbatskoje). Nuo MVD šū
vių žuvo daugiau kaip 200 aukų.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

UŽSITĘSUSI ISTORIJA

Buvo nutarta Vilniaus buhalterinės ap
skaitos žemės ūkio technikume atidaryti 
valgyklą. Ir patalpos greitai buvo rastos, 
tik bėda — aklinos, be dienos šviesos. Šį 
klausimą irgi greitai išsprendė: miesto vy
riausiasis architektas davė sutikimą aklino 
je namo sienoje iškirsti langus. Atrodo, iš
eitis rasta, klausimas išspręstas. Bet čia ir 
prasidėjo visi kančių keliai. Nepatiko nau
jieji technikumo langai buvusiems Vyr. 
automobilių-traktorių tiekimo bazės vado
vams — mat, jie atsirėmė į jų sandėlius. 
Ir jie užkalė tuos langus.

Technikumo darbuotojai kreipėsi į mies
to vykdomąjį komitetą. Iš čia buvo gautas 
daug žadantis atsakymas:

— Nesijaudinkit. Viskas bus sutvarky
ta.

Tiesa, netrukus buvo duotas miesto vyk
domojo komiteto pirmininko pavaduotojo 
L. Vitkevičiaus nurodymas bazės vadovam 
penketu metrų atitraukti sandėlius nuo lan 
gų.

— O aš nevykdysiu to nurodymo, — at
rėžė buvęs bazės vadovas Ivanovas.

Vėl technikumo darbuotojų skundas pa
siekė miesto vykdomąjį komitetą.

— Ką? Dar nieko nepadaryta? — ten nu 
stebo. — O mes juk ir raštą parašėm, ir 
nurodymą davėm. Nesirūpinkit, mes su
tvarkysim.

Laikas bėgo, buvo likviduota bazė, minė
tieji sandėliai Liejyklos gatvėje perėjo Vy
riausiosios tiekimo ir realizavimo valdybos 
žinion. Tik nė kiek nepasikeitė padėtis tech 
nikūmo atžvilgiu — kaip jo valgykla buvo 
užkaltais langais, taip ir yra.

1956 spalyje vakariečius laikraštininkus 
pasiekė daug žinių apie streikus Maskvoje. 
Priežastis — darbo normų peržiūrėjimas.

1956 lapkrityje Kaune ir Vilniuje įvyko 
Lietuvos jaunimo^ nuosaikios tautinės ma
nifestacijos. Komunistinė spauda pranešė 
apie sekusius suėmimus Vilniuje. Sniečkus 
padarė pareiškimą, - jog Vengrijos įvykiai 
padrąsinę „respublikos antisovietinius gai
valus“ kelti galvas.

1956 lapkrityje - gruodyje gautos žinios 
apie streikus Maskvoje, Leningrade, Kije
ve ir Uralo fabrikuose. Furceva fabriko 
darbininkų išvyta su šauksmais: „O tu, 
kiek tu gi uždirbi?“

Maskvos ir Leningrado studentai reikalą 
vo paaiškinimų dėl Vengrijos įvykių ir

NEPASITENKINIMAS

Nepasitenkinimas Raud. Armijos eilėse 
pokary nesudarė didelių rūpesčių sovieti
niam režimui.

Daugumas karių yra kilę iš kaimo ir sa
vo nuotaikomis nesiskiria nuo kitų kaimo 
gyventojų, kurie niekad nesiliovė pasyviai 
priešintis. Tuo tarpu profesiniai kariškiai 
priklauso privilegijuotam sovietinės visuo
menės sluoksniui. Jie galėtų atsiriboti nuo 
režimo tik tada, jeigu jiems pasirodytų, jog 
režimas ima nepaisyti,1 jų interesų. Taipgi 
jų nepasitenkinimas kiltų; kompartijai mė
ginant iš naujo sugriežtinti policinę priežiū 
rą. Tokia priežiūra greičiausiai sukliudytų 
nepasitenkinimui veiksmingai pasireikšti. 
Tik atleidus išorinės kontrolės varžtus ka
riuomenė galėtų tapti savarankia jėga. Ta
čiau tokia galimybė artintoje ateityje atro
do nepaprastai maža.

Nepasitenkinimas vis dėlto yra ryškus 
ir neretai prasiveržia gaivalingais nepa
klusnumo veiksmais. Štai keletas tokių fak 
tų iš pokarinio laikotarpio.

1947 kovo mėn. Frankfurte prie Oderio 
buvo sukilę raudonarmiečiai. Juos numal
šino maršalo Sokolovskio vadovaujami šar 
vuočių daliniai.

1947 bąįancįžio mėn. sukilo dalis sovieti
nių įgulų Vengrijoje. Joms numalšinti bu
vo iškviesfi ypatingi daliniai iš Sov. S-gos.

1948 metais Kazanėj „didžiojo tėvynės 
karo“ dalyviai sukėlė riaušes, kurios pasi
baigė vietos MVD būsto pogromu.

Tarp 1948 ir 1951 metų Rytų Vokietijoj 
maištavo visa eilė sovietinių įgulų.

1953 birželio 17-19 dienomis Rytų Vokie
tijoje eilė Raud. Armijos vienetų atsisakė 
dalyvauti vokiečių darbininkų sukilimo

— Žinom, žinom nurodymą dėl sandėlio, 
bet mes jo nevykdysim, — aiškina atsa
kingas šios naujosios valdybos darbuotojas 
V. Ratčenko. — Jokių prekių mes čia ir ne 
užvežam. Tik esamas atleidžiam. Kai viską 
išparduosim, tada išlaisvinsim.

Miesto vykdomajame komitete iš viso 
užmiršo savo duotą nurodymą. O techniku 
mo studentai žiūri į tą savotišką atsakingų 
darbuotojų neatsakingą žaidimą ir fš nu
stebimo galvas kraipo.

Kaip gi pavadinti šią negražią istoriją, 
kai dėl biurokratiško vieno žmogaus užsi
spyrimo sudaromos nenormalios buitinės 
sąlygos šimtams technikumo studentų.

A. Šauliu nas
Iš „Tiesos“, 1959. XI. 24.

KVISLINGU GALERIJA•>

Nors po „destalinizacijos“ sovietinė spau 
da paprastai iškilmėse pasirodančius di
džiūnus mini pavardžių abėcėlės tvarka, šį
met revoliucijos sukakties iškilmių metu 
Vilniaus radijo pranešėjas tribūnoje stove 
jusius Lietuvos kvislingus išskaičiavo pa
gal rangą. Taigi pirmoj vietoj minėjo Snieč 
kų (nes partija aukščiau už viską, o Snieč
kus Vilniuj yra aukščiausiai partijoj). Ant
rą vietą užima vietinės valdžios premjeras 
Šumauskas. Paleckis, nors ir neva preziden 
tas, minimas tik trečioj vietoj (ir tai tik 
pagal formalumą, o ne pagal galią). Po 
šių trijų sekė kiti keturi partijos sekreto
riai, vyresniškumo tvarka: šarkovas. Niun
ka, Maniušis, Barauskas. Po jų — tik aš
tuntas — pirmasis premjero (Šumausko) 
pavaduotojas Ozarskis ir (devintas) Liau
dis, VSK (Valstybės Saugumo Komiteto, ru 
siškai KGB) pirmininkas. Dešimtą ir vie
nuoliktą vietas užima Paleckio pavaduoto
jai Matulis ir Baltušis. Dvyliktoj vietoj pa
sirodė Meščeriakovas, Sovietskaja Lit va 
redaktorius (ne Tiesos Zimanas!). Trylik
toj — komsomolo vadas Petkevičius, ketu
rioliktoj — Preikšas (nors ir premjero pa
vaduotojas ir dabar net ir „užsienių reika- 

slaptai platino Vakarų radijo pranešimus.
1957 birželyje Leningrado stadione įvyko 

didelės muštynės tarp žiūrovų ir milicijos. 
Prasidėjusios popiety, jos tęsėsi ligi vėlaus 
vakaro, kol atvyko daugiau pastiprinimų.

Pateiktasis sąrašas toli gražu nepilnas, 
tik maža dalimi pavaizduoja šios rūšies 
reiškinius „socializmo tėvynėje“. Tačiau ir 
čia pateiktieji faktai pakankamai šiurpūs. 
Jų akivaizdoje kyla klausimas: ką gi tuo 
metu veikė vadinamašai „laisvasis pasau
lis“? Jis džiūgavo savo kylančią gerove ir 
svaiginosi Kremliaus peršamuoju „sambū
viu“.

Istorijos teismas vienodai pasmerks 
tuos, kurie Rytuose laisvę šaudė, o Vaka
ruose ją išdavė.

RAUDONOJOJ ARMIJOJ

malšinime. Kai kuriose vietovėse, jų tarpe 
Jenoje ir Magdeburge, sovietų kariai padė
jo vietos gyventojams naikinti saugumo po 
licijos ir kompartijos būstines. Sukilimą 
numalšinus tankais, už atsisakymą kovoti 
prieš vokiečių sukilėlius buvo sušaudyti 81 
sovietų karininkai ir kariai (18 Magdebur
ge, 33 Jenoj ir 30 urano kasyklose). Per 
3.000 raudonarmiečių išlydėjo sargybos į 
Leningradą. Iš jų apie 600 buvo vėliau su
šaudyti, kiti ištremti į Sibiro koncentraci
jos stovyklas.

1955 vasaryje buvo sukilę Novaja Zemlia 
įgulos kariai, atsisakę saugoti atgabentus 
salon kalinius. Lėktuvais atvykę malšinti 
sukilimo MVD daliniai sušaudė 200 karių.

1955 liepos mėn. Weimare, Ryt. Vokieti
joje, sukilo pėstininkų pulkas. Kiti dali
niai buvo tuojau perkelti į tolimesnes vieto 
ves. Sukilimas nuslopintas tankų pagalba.

1956 spalio - lapkričio mėnesiais Ven
grijoje didelis sovietų kariuomenės skai
čius atsisakė dalyvauti laisvės sukilimo 
malšinime. Buvo dezertyrų, kurie kovėsi 
vengrų sukilėlių eilėse. Jų tikslus skaičius 
nežinomas. Spėjama: tarp 500 ir 3.000.

Šalia atviro pasipriešinimo yra ir kito
kių nepasitenkinimo, ženklų. Raudonosios 
Armijos laikraščiai nuolat rašo apie tai, 
jog karininkai kritikuoja „politinį švieti
mą“, atsisako klausyti politrukų ir pan. 
Pernai spaudoje buvo iškelta daug tokių 
faktų.

Neseniai įsakyta vėl sustiprinti partinę 
veiklą ir politinį švietimą kariuomenėj.

Daroma išvada, jog sovietinis režimas ne 
gali pilnai pasikliauti savo ginkluotomis 
pajėgomis. J. Vidz. (ELI)

lų ministeris“). Paskutines (15 ir 16) vie
tas galerijoj gavo „sovnarchozo“ („liaudies 
ūkio tarybos“) pirmininkas Kairys-ir Vil
niaus miesto partijos pirmasis sekretorius 
Griškevičius.

Tokia buvo Lietuvoj formaliai viešpatau 
jančioji diduomenė šių metų lapkričio pra
džioje. (LNA)

LUCHNEVAS NORI PASILIKTI 
LIETUVOJ...

Neseniai įvykusio respublikinio sovieto 
posėdžio metu Vilniuje Kauniškės elektri
nės statybos viršininkas Luchnevas kalbė
jo, kad būtinai reikia nedelsiant pradėti 
Jurbarko elektrinės statybą. Esą, jeigu bū 
tų nedelsiant griebtasi darbo, tai 1962 me
tais jau galėtų būti paleista ir ta stotis į 
darbą. Bet tuo tarpu iš Maskvos tam reika 
lui žalios šviesos vis dar nėra.

Luchnevas Kaune atsirado 1955 gruodžio 
mėnesį, o 1956 metų sausio mėnesį jau sė
dėjo „Lietuvos“ kompartijos suvažiavimo 
prezidiume, tuojau tapo CK narys, paskui 
greit tapo ir deputatu respublikiniam sovie 
te, žodžiu sakant, iš karto tapo įžymus „ta 
rybinės Lietuvos pilietis“. Dabar jo darbas 
Kaune jau baigiasi. Iš čia jo ir ištisos ar
mijos kitų „brolių statybininkų“ nepapras
tas susirūpinimas Lietuvos elektrifikacija: 
jeigu bus statoma Jurbarko elektrinė tuo
jau, tai visi iš Kauno persikeltų tik 90 ki
lometrų į vakarus, o po trejeto ketverto 
metų gal jau pavyktų susilaukti ir tolesnės 
statybos — už Birštono ar ties Alytum, ir 
taip būtų galima pasilikti Lietuvoje neri
botą laiką. Jeigu Jurbarko stoties šįmet ne 
pradės, tai tokiam Luchnevui ir kitiems 
hydroelektrinių specialistams tektų arba 
ieškoti kitokio darbo, arba kraustytis kur 
nors į Rusijos gilumą... (LNA)

PAGALIAU TILTAS Į VILIJAMPOLĘ
Lapkričio 6 d. pradėta naudotis nauju til 

tu į Vilijampolę. Skelbiama, kad tiltas pa
statytas „anksčiau nustatyto laiko“, nors 
tilto laukiama jau 14 metų. (LNA)

— Daugiau kaip 200 sovietinių klaunų 
susirinko Maskvon į savo profesinę konfe
renciją.

(Elta) Kaip jau esame pranešę, š. m. 
gruodžio 3 d. Tirolyje, Austrijoje, mirė Lie
tuvos arkivyskupas metropolitas Dr. Juo
zas J. Skvireckas, 86 metų amžiaus. Laido
tuvės įvyko gruodžio 9 d.

Arkivyskupas metropolitas Skvireckas 
visą savo gyvenimą iki pat amžiaus pa
baigos tikėjo Lietuvos ateitim ir paskyrė 
jai visas savo jėgas, veikdamas savoje, baž 
nytinėje srityje, Toje srityje jis nuėjo ne
paprastai sėkmingą kelią. Kaip tik šių me
tų vasarą suėjo jam 60 metų nuo kunigys
tės ir 40 metų nuo vyskupystės šventinimų. 
(Gimė 1873 m. rugsėjo 18 d.).

Velionis J.E. Juozapas Skvireckas buvo 
ne tik Lietuvos Bažnytinės provincijos me
tropolitas. ne tik Kauno arkidijocezijos ar
kivyskupas, bet ir Šventojo sosto asisten
tas. Jo šventenybės rūmų prelatas. Romos 
grafas, Kauno Vytauto Didž. universiteto 
profesorius.

Kokį ilgą laiką, mūsų tėvynės laikotarpį, 
apėmė a.a. arkivyskupo Skvirecko veikla, 
matyti kad ir iš to, jog jis jau 1902 metais 
buvo paskirtas žemaičių kunigų seminari
jos profesorium ir prefektu. Romos kūrija

UŽUOJAUTOS TELEGRAMOS LIETUVOS EPISKOPATUI IR
DVASIŠKIJAI METROPOLITO

Diplomatijos šefo IVJin. S. Lozoraičio
Aukštai Gerbiamas ir Brangus Prelate, 
Ką tik sužinojęs apie J.E. Kauno Arki

vyskupo Metropolito Juozapo Skvirecko 
mirtį, skubinu pareikšti Tamstai širdingą 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos užuojautą.

Velionio asmeny Lietuvos Bažnyčia nu
stojo savo pirmojo atstovo, o lietuvių tauta 
— vieno savo žymiausių ir ištikimiausių 
sūnų, visados stovėjusio už Lietuvos vals
tybės laisvę.

Prašau priimti mano labai gilios pagar
bos žodžius.

Tamstos
S. Lozoraitis

Lietuvos Diplomatijos šefas

Ministerio Girdvainio užuojauta
Monsignor Šaulys, via Calloni 14, Lugano.

Mirus Kauno Arkivyskupui Skvireckui, 
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^Seįtįnįos DIENOS ~|
DAR VIENAS GINČAS DĖL ŽEMĖS

Persija atmetė Irako reikalavimą duoti
rėžį žemės prie Abadano.

Irako min. pirm. gen. Kassem pareiškė, 
kad tasai 5 kilometrų žemės ruožas buvęs 
duotas 1937 m„ Persijai spaudžiant.

ŽUVO 27
Audros metu Šiaurės jūroje paskendo 

norvegų laivas Elfrida ir vokiečių Merkus. 
Žuvo 27 įgulos nariai.

..NEPRIKLAUSOMASIS“ KADARAS
Palydėjęs Chruščiovą Užkarpatės Ukrai

non, vengrų Kadaras Užgorodžio mieste pa 
sakė kalbą, kurioje šitokiais žodžiais ati
dengė paslaptį savo „nepriklausomumo“:

„Maždaug prieš trejetą metų esu buvęs 
šiose vietose, kai vengrų liaudis buvo atsi
dūrusi pavojuje. Mes buvome atėję čia pra 
šyti sovietų liaudies broliškos pagalbos. To 
kią pagalbą gavome ir jos padedami sumu 
šėme kontrrevoliuciją“.

IŠSILAUŽĖ IŠ KALĖJIMO
Šiaurės Karolinoje, netoli Yanceyville, 

ginkluoti kaliniai (20) „sutvarkė“ sargybi
nius ir išbėgo.

Kalėjimas buvo stipriai saugomas, nes 
jame sėdėję „nepataisomi“ kriminaliniai 
nusikaltėliai.

PREZ. EISENHOWERIS PAKISTANE
Po dviejų dienų pasitarimų tarp Ameri

kos ir Pakistano prezidentų buvo paskelb
tas pareiškimas, kad pasiekta dar glaudes
nio susipratimo ir sustiprinti ryšiai tarp 
abiejų kraštų.

PASIDAVĖ LENKIJOS RAŠYTOJAI
Lenkijos rašytojų atstovų suvažiavimas 

išrinko naują pirmininką —Jaroslaw Iwasz 
kiewicz, kurį pasiūlė komunistai. Tasai fak 
tas laikomas partijos laimėjimu.

Trejetą pastarųjų metų rašytojams pir
mininkavo Antoni Slonimski — rašytojų 
nepriklausomybės simbolis.

INDIJOS DRAUGAS
Amerikos prezidentas Eisenhoweris, at

keliavęs į Indiją, pareiškė, kad esąs atvy
kęs, kaip šio krašto draugas. Amerika esan 
ti su Indija dėl jos troškimo laisvai gyven
ti.

Be oficialių ceremonijų, vyko pasikalbę 

jau 1913 m. jį parinko įpėdiniu į Žemaičių 
vyskupo Girtauto sostą, tačiau carinė val
džia tam pasipriešino, ir tik 1919 metais J. 
Skvireckas buvo paskirtas Žemaičių vysku
po Pranciškaus Karevičiaus pagalbininku. 
Įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją, vysk. 
Skvireckas skiriamas pirmuoju Kauno ar
kivyskupu ir metropolitu. Antrojo karo me 
to ir okupacijų pasėkoje pasitraukė į trem
ties gyvenimą ir ilgus metus gyveno vie
nuolyne-Zams (Austrijoje).

Be bažnytinių pareigų, visą savo amžių 
paskyrė milžiniškam darbui: Šventojo Raš
to vertimui į literatūrinę lietuvių kalbą. 
Pirmiau išėjo Naujojo Įstatymo leidinys 
(paplitęs po visą pasaulį, kur tik yra lietu
vių katalikų), vėliau paruošė viso Šventojo 
rašto tekstus. Tuo kruopščiu darbu jis įsi
rašė didžiomis raidėmis į lietuvių rašto is
toriją.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia neteko savo 
Ganytojo, Lietuva neteko savo žymaus sū
naus. Viso pasaulio lietuviai dar ilgai dide
le pagarba minės arkivyskupą metropolitą 
Skvirecką ir liūdės su juo atsisveikindami.

SKVIRECKO MIRTIES PROGA
didžiam Lietuvos Bažnyčios, lietuvių Tau
tos vyrui, reiškiu Tamstai, kaip Arkivysku 
pijos Generalvikarui, Lietuvos Episkopatui 
bei Klerui nuoširdžią užuojautą.

Girdvainis

Rygos Vyskupo Pagalbininkas Mon. Juoza
pas Rancans atsiuntė Generalvikaro Kaz.
Šaulio vardu užuojautą a.a. Arkivyskupo 
Skvirecko mirties proga šio turinio:

„Šviesusis Prelate,
Mūsų Draugas Arkivyskupas Juozapas 

Skvireckas persikėlė į geresnį gyvenimą. 
Dalinuos Jūsų ir visų brolių lietuvių gedu
lo skausmu. Requiescat in pace!

Melskimės visi drauge už mūsų brolius 
Latvijoje ir Lietuvoje, kurie kenčia žiau
riausius persekiojimus už savo -tikęjįra^^

-»~j^KAiMrflfaiiSKigensis in exsilio

jimai tarp prez. Eisenhowerio ir' Indijos 
min. pirm. Nehru.

Reiškiama viltis, kad prezidentui gali pa
sisekti to vizito proga išjudinti Kašmiro 
klausimą, dėl kurio ginčijasi ir nesutaria 
Indija ir Pakistanas.

IDEOLOGIJA ŠOKIŲ SALĖJE
Komsomolo laikraštis „Jaunasis komu

nistas“ išsispausdino straipsnį, kuriame at
kreipiamas dėmesys į svetimas šokių įta
kas sovietiniam jaunimui. Kadangi nuo 
1957 m. Maskvoje vykusio jaunimo festiva 
lio dienų Rusijoje labai populiarūs yra ang 
lų šokiai, tai straipsnis skirtas iškelti tokių 
šokių tuštumui ir ideologijos trūkumui.

PASAULYJE
— Pastaraisiais metais į Graikiją buvo 

atsiųsta 483 apmokyti sovietų šnipai, ir be
veik visi 1000 graikų komunistų už geleži
nės uždangos buvo apmokyti specialiose 
mokyklose (9 tokios mokyklos yra Bulga
rijoje, 7 Lenkijoje, 2 Vengrijoje, 2 Čekoslo 
vakijoje, 6 Rumunijoje, 8 Rusijoje).

— Amerikoje išleista neišbraukyta D.H. 
Lawrence knyga „Lady Chatterley's Lo
ver“, siųsta į D. Britaniją rašytojo našlei 
(12 egz.), buvo policijos konfiskuota.

— Vengrijoje kasyklose įvyko sprogi
mas, ir žuvo 31 darbininkas.

— Nepasisekė ir šeštasis amerikiečių 
bandymas paleisti raketą į mėnulio orbitą.

— Britų rinkos specialistai spėja, kad 
Kalėdoms kalakutai nebūsią brangūs.

— Čekai bsą pasiryžę grąžinti du vokie
čių lakūnus, kurių lėktuvai sudužo Čeko
slovakijoje.

Liūdime netekę nenuilstamos energijos 
Ir pasišventimo visuomenininkės.

didžios patriotės, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Anglijos Vietininkijos 

Garbės Gynėjos
A.A. O. KAIRIUKŠTIENĖS.

Ilsėkis ramybėje.
Tebūnie Tau lengva svetimoji žemė.
Tavo darbai ir pavyzdys bus mums 

švyturiu ir kelrodžiu.
LAS Manchesterio Skyrius
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Liūdnai atrodo ir tarptautinės padėties 

vertinimas lietuviškuoju požiūriu. O tai ir
gi svarbi sritis. Šiandien nėra abejonės, 
jog šioje srityje padaryta klaidų dar vokiš 
kosios okupacijos metu. Minėtajame Vliko 
atsišaukime, raginančiame kraštą partizani

karščiausiais šaltojo karo momentais 
mums buvo skirti tik trupiniai. L. Europos 
rėmuose niekad neturėta deramos vietos, 
nekalbant apie lygų traktavimą. Negauta 
.paramos, kaip gavo ir tebegauna rusų emi 
grąntų grupės. Mūsų rezistencijos žmonėms 
taikomas ne bendradarbių lygiateisiškumo

Tik todėl pasaulyje mūsų okupantas — so 
vietinis komunizmas gali vaidinti „evange
lijos nešėją“ visuomenės skriaudžiamie
siems ir tautinės nepriklausomybės „apaš
talą“ bundančioms kolonijų tautoms. Per 
daug dejom vilčių į Atlanto chartas ir są
jungas, per mažai kreipėm akis į pasaulio 
veidą keičiantį Azijos ir Afrikos tautų ju
dėjimą, j Bandungą ir jo penkis principus. 
Nebuvome pakankamai įsisąmoninę, jog 
stipresni solidarumo ryšiai riša ne alkanus

tuoti; kiek pagal tai pakilome ir tuo pačiu 
atlikome savo tremtinio uždavinį; kiek nu
smukome ir tuo jį išdavėme. Penkiolikos 
metų sukakties proga kyląs susimąstymas 
turi būti akstinas dar ryžtingesniam atsi
gręžimui į šį idealą.

Žinau, jog netolimąją praeitį ir atsive
riančias naujas ateities perspektyvas trem 
čiai kiek kitaip — visų pirma ir giliau ir 
dalykiškiau — vertina rašytojas, meninin
kas, visuomenės veikėjas, politikas, atski
rų mokslo sričių darbininkas, Amerikos lie 
tuvis, Europos lietuvis ir pan. Tačiau kiek
vienas tų požiūrių tėra vertingas tik minė-
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nei veiklai ir pasitraukimui, buvo remia
masi tokiu tarptautinės padėties numaty
mu:

„Karas eina į pabaigą. Jo pabaigoje iš
ryškės ir, neabejotinai, atsistos viena prieš 
kitą demokratinė ir diktatūrinė srovė. Ne
abejojame, kad laimės demokratinė srovė. 
Tada bus įgyvendinta Atlanto Charta, bus 
„atstatytos suverenumo teisės ir savival
da tiems, kurie prieš jų valią nustojo“, ta
da ir Lietuva atgaus suverenumą ir vėl 
taps savarankiška valstybe. To mes siekia
me, tuo tikime, dėl to kovojame ir kovosi
me. Kovosime iki mes būsime laisvi ir Lie
tuva bus nepriklausoma“ („Nepriklausoma 
Lietuva“, 1944-13).

Klaidingą pasitikėjimą Vakarais pokary 
stiprino mūsų pačių iliuzijos, nes tikroji pa 
dėtis atrodė beviltiška. Buvo klaida many
ti, kad Vakarai pažįsta komunizmą ir So
vietų Sąjungos rimtai nelaiko sąjunginin
ku. Buvo klaida įžiūrėti greitą tarp jų konf 
liktą. Perdėtai vertintas šaltojo karo laiko
tarpis. Dar 1953 m. gale tuometinis VT pir
mininkas tikino kraštą: „prošvaistės jau 
aiškios ir teisybės pasauly aušra jau ganė 
tinai ryški“. Net ir tie, kurie įžvalgiai kri
tikavo „greitos įvykių raidos“ teoriją, ne
išvengė žalingo optimizmo tarptautinių 
įvykių vertinime. Antai, 1952 m. LRS-vės 
programinėse gairėse buvo teigiama:

„Sovietų Rusijos pavergtųjų tautų re
zistencinė kova visiems ir vis labiau daro
si suprantama- Su kiekvienais metais ir gal 
net su kiekvienu mėnesiu ji vis daugiau ir 
daugiau pradeda būti vertinama. Kiekvie
nos tokios tautos, o tam tikra prasme ir jos 
išeivių, ypač politinių emigrantų, kovinis 
pajėgumas vis budriau sekamas. Ameriko
je vis garsiau ir garsiau, ir net oficialiomis 
lūpomis, kalbama apie prasmę ir reikalą 
paremti Sovietų Rusijos pavergtų tautų iš 
silaisvinimo kovą... Manome, kad noksta 
laikas darytis realias padėties išvadas ir 
mūsų kovinį pajėgumą stiprinti“ („Lietu
vių. Rezistencinė Santarvė“. Inf. biuro lei
dinys, Londonas, 1952, p. 3).

Šiandien visi matome, jog šaltojo karo 
tarpsnis buvo netikras laiko „nokimas“, 
kad pavergtųjų reikalo supratimafe nei 
Amerikoje, nei aplamai Vakaruose neaugo 
nei mėnesiais, nei metais. Mes visi buvome 
aukos naivaus tikėjimo ir pasitikėjimo Va 
karais. Ir tam reikia ieškoti gilių sociologi
nių priežasčių pačioje lietuviškoje visuo
menėje. Kai nėra šeimos, kuri neturėtų ar 
timųjų užjūryje, tokiai tautai sunku nusi
kratyti klaidingu įsivaizdavimu apie užjū- 
rinę bičiulystę ir prielankumą. Tikrovėje 
patys save apgaudinėjame nesamu „milijo-

pagrindas, bet jie buvo paverčiami papras
tais įrankiais, samdiniais, agentais. Spren
džiant mūsų klausimus, nesiklausta nei pra 
dedant, nei nutraukiant Lietuvos laisvini
mo kovą liečiančius veiksmus.

Neneigiant Vakarų demokratijų vidaus 
santvarkos akivaizdžių pranašumų, vis dėl 
to iš ligšiolinio kartaus patyrimo turėjo 
anksčiau pasidaryti išvadas, kad Vakarai 
tarptautinėje plotmėje nebuvo ir nėra „ri
teriai be priekaišto ir be dėmės“, kaip sa
ve tikinpm. Nebuvo ir nėra besąlyginiai 
moralės ir ypač mums brangaus tautinės 
nepriklausomybės idealo, tautų apsispren
dimo teisės gynėjai. Tik todėl Lietuvos by
la, nepaistant mūsų pačių bei negausių mū 
sų bičiulių norų ir pastangų, vis tebėra 
gaubiama užkietėjusio „tylos sąmokslo“.

su sočiaisiais, pavergtuosius su laisvaisiais, 
bet visų pirma tuos, kurie visame pasauly
je neša vergijos jungą, alksta duonos, lais
vės ir teisybės;
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Tremtinys, pats išgyvenęs žmogaus be
teisiškumą ir paniekinimą stovyklose, už
sieniečių policijose, bedarbių įstaigose ir 
pan., savo jautrumu dorai, žmogaus oru
mui yra naujo tipo žmogus, kuriam sveti
mas suburžuazėjusio žmogaus užsisklendi
mas savanaudiškame rūpestyje, svetima 
kainiškoji dvasia: „Ar aš esu savo brolio 
sargas?“. Štai tas visuotinės vertės matas, 
kuriuo mes kiekvienas, žvelgdami atgaliop 
-į nueitąjį tremties kelią, turime save ma

lame santykyje su visuotiniu žmoniškumu.
Pasisakymą noriu baigti su mumis trem 

ties likimu besidalijančiojo tautos vetera
no prof. M. Biržiškos žodžiais. Viena pro
ga prieš keletą metų jis tremtinius įspėjo: 
„Herojus liko namuose“. Tai buvo įspėji
mas nesidangstyti krašto rezistencijos mo
raline didybe. Manau neiškreipsiu tų žo
džių prasmės, jeigu, scholastiniu metodu 
skirdamas „herojaus“ sąvoką „karžygio“ 
ir „didvyrio“ prasmėmis, juos paversiu lin 
kėjijnu tremčiai teberašomą istoriją išves
ti taip, jog ateities istorikas apie mūsų die
nas galėtų rašyti: „tuomet karžygiai liko 
namuose, o didvyrių lietuvių tauta turėjo 
ir tremtyje — tai buvo herojų laikai...“.

Tikiu, jog esame gerame kelyje. Tik turi 
me ištverti ir... dar pakovoti!

SLAVAI IR MES

nu“ Amerikoje, jo tariamąja įtaka. Juk ir

Lenkai šimtmečius mums kalė, kad esa
me „broliai“, rusai daugiau kaip šimtmetį 
kartojo tą patį, todėl nenuostabu, jei šian
dien kartais nesusigaūdom, kas esam. Prieš 
kelis metus šio laikraščio skiltyse, laisvo
joj tribūnoj, vienas skaitytojas bandė įro
dinėti, kad lietuvių gentis prūsai buvo ne 
kas kita kaip rusai. Tam jis panaudojo iš
kraipytą prūsų varčią — borusai. Atmetus 
pirmąjį skiemenį „bo“, išeina rusai. Nors 
mes kartais mėgstame pasiginčyti dėl niek 
niekių, bet į minėtąją užuominą niekas ne
atsiliepė. Ir šitai nėra išimtinis atvejis. 
Toks nesusigaudymas mums vis dėlto ne
leistinas. Tvirtinimas, kad lietuviai yra sla 
vų gentis, šiuo metu rusų komunistų yra 
pats pagrindinis ginklas mūsų jaunimui 
Lietuvoje rusinti. Tik tenka pasidžiaugti, 
kad pirma jų ginklas atšips, o mūsų jauni
mo neįveiks.

Iškraipyti vietovių ar tautų vardai nėra 
argumentas. Tikras vardas yra tas, kokį jį 
taria vietos gyventojai.

Mūsų Žemaitiją senieji kronikininkai su- 
lotynino ir pavadino Samogitia. Mūsų lai
kais anglų archeologas G. Childe tą loty
nišką vardą suprastino ir pavadino Samm- 
land. Kai kas Afrikos Somalij'ą taipgi rašo 
Samland. Išeitų, kad lietuviai giminingi so
maliečiams.... Neką daugiau lietuviai yra 
giminingi ir slavams, kaip somaliečiams.

Modernieji archeologijos ir filologijos 
mokslai neginčijamai yra įrodę, kad vadi
namosios arijų rasės tautos senovėje savo 
tėvynėje turėjo bendrus protėvius. Leng
viausiai tai įrodoma filologiškai. Štai sū-
nūs: sin (rusiškai), sohn (vokiškai), son

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
— Tai kad prapuolėm, tai prapuolėm! — 

skundėsi Pimpė, lipdamas atvirais laiptais 
iš kiemo į saiką; pūtė siauras nuo gatvės 
vėjas, ir vos vos susilaikė nenulėkęs že
mėn.

Toks negandas visus prislėgė, toks liūde 
sys, kad, iškrovę vežimą, daugiau nei tvar 
kytis, nei ko nors daryti nė vienas nebeno
rėjo. Motina ant patalais apkrautos lovos 
sėdėjo kaip primušta, tėvas ant kuparo, 
dukterys kitame kambariuke, negalėdamos 
žiūrėti į tėvų sielvartą, slaugėsi. Jaunesnio
ji, Saliūnė, visada jautresnė, švelnesnė, ne
turėjo kur dėtis. Norėjo prablaškyti tėvus, 
parodyti, kad čia nieko baisaus, kad ji, jos 
visai dėl to nesijaudina — todėl ėmė paty
lomis niūniuoti.

— Ai, Saliūne!.. Ką tu čia dabar? — 
sudraudė abu iš karto. Tada duktė priėjo 
ir apsikabino motiną. Apsikabino, prisi
glaudė, prisispaudė, lyg norėdama atiduo
ti jai dalį savo jauno nerūpesčio, tingumo 
ir stiprybės, kad ši atsigautų, pažvalėtų. 
Bet motina pamažu atstūmė ją ranka:

— Palauk, Saliūne, dabar nelįsk tū prie 
manęs.

Duktė atsitraukė. Tai kas gi jai daryti? 
Iš tikrųjų, kas gi daryti?

Susirietė kitame lovos gale į kamuolį, 
prisispaudė prie sumestos patalynės ir ry
tėjo.

Kažin iki kol Pimpės visi būtų tokioje ne 
viltyje tylėję, jei iš oro laiptais nebūtų pa
sigirdę žvalūs žingsniai; atsidarė durys, ir 
ant slenksčio pasirodė jaunas, augalotas 
vyriškis.

—- Na, kas čia dabar per tylybė? — šūk
telėjo stipriu, traškiu balsu. — Aš manau, 
kad visai nieko neėra... Tiesa, su tėvučiais 
seniai mačiausi, — pasitaisė; priėjęs pabu
čiavo Pimpienei ranką, paskui pasisveiki
no su Pimpe. Tai buvo vyresniosios duk
ters, Ancės, kavalierius —■ Pasraujo apskri

ties mokesčių inspekcijos tarnautojas 
Braila.

— Ką gi, galima ir magaryčias ar įkurtu 
ves gerti — patentas jau rankoje.

Tai sakydamas, padėjo ant stalo alinei 
laikyti patentą, prie jo saldumynų ryšulėlį, 
o kita ranka išvilko iš kišenės vyno butelį 
ir trinktelėjo ant stalo.

Kambariuke, lyg kokiai gaivinančiai sro 
vei pūkšterėjus, tuoj visi pradėjo atsigau
ti. Pirmiausia šypsena apsiliejo Ancė, ne
galėdama akių nuo jo atitraukti. Pralinks
mėjo ir Saliūnė, ne todėl, kad ir jai Braila 
patiktų, bet — kad jis toks geras — atėjo 
ir pakėlė visus iš nusiminimo. Pralinksmė
jo ir Pimpienė, ne tik paduodama jam ran 
ką pabučiuoti, bet ir kai dovanas ant stalo 
padėjo ir apie alinės patentą pranešė, — 
pakilo nuo lovos, sujudo:

— Ance, Saliūne — taigi žiūrėkite — pa- 
piaustykite dešros ar salcisono... arbatos 
užkaiskite! Ko gi jūs taip — kaip numi
rusios?

Vyną pamatęs, ant kuparo atsitiesė, o 
paskui prie stalo prislinko ir Pimpė.

— Nežinome, nei kaip čia gyvensime, nei 
kaip tvarkysimės, taste!

— Gyvensite, tėvuk, gerai! — butelio 
kamštį išmušdamas, kalbėjo Braila. — Pa
matysite, Karpišky alinė tik viena, o tur- 
gai būna dideli... nesigailėsite. Gal, Ancy- 
te, mums kokį puoduką.

Vyno po truputį išsiurbę, abu Pimpės at 
kuto. Patenkinta ji tik žiūrėjo į dukteris, 
į busimąjį žentą ir tikino sau: žinoma — 
gyvensime! Ir ko mes negyvensime? Tat 
viena jau išteka už inteligento, netrukus 
ir kita ištekės. O ko jos neištekės, ar jos 
ne gražios? Morkuvienės Rožė neištekės, 
nors močia ir kažin kaip jai to vyro beieš
kotų, o mano ištekės...

— Prašėm, sveteli, ragauk šit dešros, sal 
cisono... Saliūne, įpilk arbatos.

Tat mes ir vęl baliavojąmę! — džiaugėsi

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus vieš
patavimo metais, Poncijui Pilotui valdant 
Judėją, — šioje pasaulinės istorijos per
spektyvoje, pasigirdo Jono Krikštytojo bal 
sas tyruose: „Taisykite Viešpaties kelią!“.
Jis kalbėjo niekam nepataikaudamas, iš vi
sų reikalaudamas keisti' gyvenimą, taisytis, 
nes Viešpats, laukiamasis Mesijas yra jau 
čia pat. Taisykite kelią, nes jus pasitinka 
naujas gyvenimas, naujas pasaulis, kurio 
nė sapne neregėjote. Jono visas pamokslų 
sakymas apėmė moralinį įspėjimą: daryki
te atgailą, keiskite galvojimo būdą, su
grįžkite atgal iš blogo kelio ir pradėkite ei
ti geru keliu. Ko tad atėjote prie Jordano? 
Ar pasiklausyti vandens čiurlenimo? Ar 
vėjo linguojamos nendrės, ar žmogaus, ku
rio nuomonė keičiasi su pavasario vėju, ku 
ris šiandieną prisiekdinėja, o rytoj išduoda 
ir apvilia? Ko stovite pražiotam burnom? 
Taisykite Viešpaties kelią! Pradėkite dar 
šiandien, nes rytoj gali būti per vėlu. Vieš 
pats yra arti!

Tuo tarpu prie Jono suplaukdavo vis di-
desnės minios ir pradėjo sklisti balsai, ar 
jis nebūsiąs laukiamasis Mesijas. Gilus 
moralinis skirtumas tarp Jono ir kitų mesi 
janiškos karalystės skelbėjų, darė didelio

M. Prutenis

(angliškai); duktė: doč (r.), tochter (v.), 
daughter (a.); beržas: berioza (r.), bircke 
(v.), birch (a.); rugiai: rož (r.), roggen 
(v.), ryė (a.); bet kviečiai jau nebe visose 
tose kalbose yra vienodai nusakomi; Iš to 
daroma išvada, kad mūsų bendri protė
viai augino rugius, bet nežinojo kviečių, ir 
f.t.

Tos arijų gentys, pasiskirstę Europos ir 
dalinai Azijos žemynuose atskiromis gru
pėmis, atskirai kiekviena grupė vystė ir sa
vo kalbą ir savo kultūrą. Lietuvių gentys, 
atsidūrusios prie Baltijos krantų, apsigyve 
nusios miškingose, pelkėtose vietovėse, iš 
visų pusių supamos didelių, nepereinamų 
pelkių, apie 3 tūkstančius metų ugdė savo 
kultūrą skirtingose sąlygose nei jų kaimy
nai slavai ar germanai. Lietuviai kūrė sau 
naujus, skirtingus dievaičius ir dievaites, o 
pastarieji savo ruožtu padėjo kelti šių gen
čių kultūrą. Šalia triukšmingo ir pikto Per 
kūno, karo dievaičio, jie turėjo daugybę 
švelnių dievų ir deivių: ir Saulutę močiutę, 
ir Žemūnėlę maitintojėlę, ir Gabiją — šei
mos židinio globėją. Kai iš amžių glūdu
mos lietuviai pasirodė dvyliktajame amžių 
je tautų istorijos arenoj, jie jau skyrėsi 
nuo kitų arijų tautų grupių tiek savo kal
ba, tiek savo būdu. Bene tiksliausiai lietu
vio būdą nusakė lenkų poetė Radzevičiūtė 
šiais žodžiais:

švelnūs kaip vaikai, kai žemę sau aria, 
Baisūs, kai su kaimynais veda karę.

(Petro Armino vertimas) 
Kiek mūsų tautos būdas skiriasi nuo sla-

Profesorius W.G. de Burgh savo veikale 
„The Legacy of the Ancient World“ paste
bi, kad būdinga slavams, jog jie beveik 
niekad nesukūrė savo valstybės. Reikia, 
kad kas nors ateitų, pavergtų juos, sukur
tų jiems valstybę, o jie tuomet savo nuka
riautojus suslavina ir patampa slaviška 
valstybe.

Jei tik dalinai tas teigimas būtų teisin
gas, tai jis jau netinka lietuviams. Sveti
mieji, puldami lietuvių žemes, davė aksti
ną sukurti savai valstybei. Tą darbą atliko 
karalius Mindaugas. O darbas turėjo būti 
nelengvas iš šimtų nepriklausomų, laisvų 
kunigaikštijų ir primityvios demokratijos 
seniūnijų sukalti vienalytę, kompaktinę 
valstybę. Bet darbas buvo atliktas, ir- ta 
naujai sukurtoji valstybė atlaikė šimtme
čius tuomet Europoje stipriausios jėgos — 
kryžiuočių ordino puolimus. Lietuvos ku
nigaikščiai savo įtaką išplėtė toli už savo 
tautos ribų į slavų kraštus. Ir nuostabu, 
kad ir šiandien, po ilgų ir audringų šimtme 
čių, tų kraštų gyventojai anuos laikus mi
ni kaip gerus, Lietuvos kunigaikščių pa
veikslais savo butus puošia! Svetimieji isto 
rikai stebėdamiesi aiškina tą reiškinį.

Ar tik atsitiktinumas buvo, kad rusų 
tautos sūnus Bakuninas skelbė anarchizmo 
idėjas,, ar jo lūpomis kalbėjo rusų tautos 
dvasia? Atsakymą duoda pats gyvenimas. 
B. Pasternakas savo knygoje „Dr. Živago“ 
vaizduoja, kaip i;usų revoliucijos metu siau 
bo pagauti ūkininkai bėgo nuo baltųjų pas 
raudonuosius. Toks reiškinys mums atrodo 
keistas ir neįtikėtinas, bet tai buvo tikrovė.

įspūdžio. Tačiau Jonas aiškiai ir tiksliai to
kią klaidingą viltį tuojau pašalino. Ne, jis 
nėra tas didysis Laukiamasis, jis krikštija 
tiktai vandeniu, bet po jo ateis galingesnis, 
kuris krikštys Šventąja Dvasia ir ugnimi. 
Tas laukiamasis bus ir vėtytojas: su vėtyk
le rankoje jis išvalys savo klojimą, kvie
čius surinks į savo aruodus, o pelus išmes 
į ugnį. „Aš atlieku tik savo pareigą, ir jūs 
būkite atsargūs, nes tarp jūsų stovi tas, ku 
rio jūs nepažįstate. Jis Rytojaus Viešpats, 
o Dabarties Paslaptis. Grįžkite į Jeruzalę 
ir pasakykite: girdėjom tyrų balsą ir jis lie 
pia visiems taisyti Viešpaties kelią!“.

Šiandieną žmonės taip susirūpinę sukur
ti geresnį pasaulį, ar išgirs Jono Krikštyto
jo balsą, šaukiantį Išganytojo sutikimui! 
Jis ir šiandien sako, kaip to meto žydams: 
„Tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįsta
te!“. Krikštytojas jaučiasi tik balsas, tik 
šauksmas, kuris nuskambės tarp tyro smė
lio kopų ir uolų, bet sutikęs žmogaus širdį 
vers susimąstyti, peržiūrėti savo mintis, 
savo darbus ir ruoštis Mesijo sutikimui.

Kun. P. D.

Pamaldos
COVENTRY — šį sekmadienį — gruodžio 

20 d., 12 vai., St. Elizabeth bažn.
ROCHDALE — gruodžio 20 d., 11.30 vai.
BRADFORD — gruodžio 25 ir 27 d., 12.30v.

tai laukti reformų tik karui pasibaigus; o 
bolševikai liepė nelaukti nieko, bet eiti at
imti iš dvarininkų dvarus, pasiimti jų že
mes. Ūkinininkai paklausė bolševikų: ėjo,

vų, rodo pats gyvenimas. Kerenskio laikinoji vyriausybė liepė tau- (Nukelta į 3 psl.)

sau Pimpienė. — Nuo pirmos dienos balia- 
vojame. Gyvensime mieste ir baliavosime. 
O sodžiuje jūs ir braidysite po purvą.

Braila išsėdėjo iki nakties. Bet ir jam iš
ėjus, visų veiduose švietė šypsenos.

Pats Dievas jį čia atnešė, pats Ponas Die 
vas! — džiaugėsi Pimpienė.

— Mergaitės, imame, apsitvarkysime tru 
pūtį, negi ir būsime per naktį taip ir kiau
lių migyje.

Mergaitės, motina sujudo tvarkytis. Tik 
Pimpė nekrutėjo iš vietos — nuo vyno pa- 
geibęs, snūduriavo kampe.

Po poros dienų Pimpės jau buvo Karpiš- 
kio alinės laikytojai.

Saulė tekėjo vis linksmesnė. Papūtė 
drungni vakarų vėjai. Ant kelių, provėžo
se, sniegas virto puta. Judais lopiniais mar- 
ginosi laukai. Padangėje klyktelėjo vyturė
lis.

Pirmasis vyturėlio klyktelėjimas taip nu 
smelkė Valentui per širdį, taip suvirpino 
ją, sujudino, kad ilgai kaupęsi, brendę jaus 
mai pakilo, sukunkuliavo, nebetilpo krūti
nėje. Čia tašo ant skiedryno baslius, čia vėl 
dairosi į garuojančias palšas tolumas, klai 
sosi atbundančios žemės krabždesio, šner
ves išplėtęs, traukia orą. Paėjo prie tvoros 
ir net prasižiojęs žiūri, klausosi, tartum 
ten nuo slėnių, kur miškas, o už Pasraujo 
miestas, jaustųsi alsavimas, jos— Irutės... 
jos minčių ir svajonių dvelkimas.

Dieną dar šiaip taip, į vakarą ir visai ap 
dujo. Išlėkė į pakluonę, lekia ką tik iš po 
sniego išlindusiu pagrioviu, vėjo prapūstu 
keliuku, prilėkė upę. Štai ji ištvinusi, kve
pianti pavasariu. Atsistojo ant kranto pa
čioj aukščiausioj vietoj, pasistiepė. Temsta. 
Tilsta vėjas. Girdi, kaip šnara vilnys, šna
ra prasivėrę upokšniai, kaip ūžia šniokščia 
malūno pylimas.

Srauja vis labiau tvinsta, nerimdama, 
dusdama veržiasi — bėga į rytus. Ledų ly
tys, viena kitą vydamos, šnarėdamos, tar
pais lyg susibardamos, taip pat skuba.

Ant kranto parūkavę, lyg pilkom skrais
tėm nusidangstę krūmai, toliau jovarai, 
vinkšnos. Parūkavę, drėgmės pilni laukai. 
slėniai, nuo kur ateina skausmingas pem
pių klykavimas, juntamas gyvybės sultimis

besipildančios, diegais bebrinkstančios mo
tinos žemės alsavimas...

Nuo upės kranto Valentas atsiranda pa
kalnėje, po ieva. Ir ji pilkšvame sutemų 
rūke, lyg kokio nerimo, laukimo apimta, 
lyg dreba ilgesyj, nors šakos ir nejuda, ir 
nealsuoja garsiai. Bet greit, labai greit, kai 
tik saulė švelniau pašildys, ieva išlapos, 
apsikraus baltomis žiedų kekėmis ir sken
dės kvaptyse, dar labiau jaudindama jau
nų širdis...

Ilgai Valentas klaidžiojo paupiais, stovi
niavo, uostė orą, traukė jį į krūtinę, šniokš
tė, dūsavo. Toks ilgesys, toks nerimas ap
ėmęs — norėjosi sutirpti toje vakaro pilku 
moję ir kartu... būti tik su ja, tik...

Pavasaris nerimais užtvindė ir Rožytės 
širdį. Liete užliejo. Bet ji, užuot bėgusi į 
lauką, į paupį, užuot klausiušis ar uosčiu
si orą kaip Valentas — visai suglebo, nu
silpo, apkvaišo. Ir tik dairėsi, kur jis, ką 
jis daro, ką jis kalba, - pamačiusi ryte ri 
jo jį akimis: jei jis eina vidun — šypsosi, 
juokiasi, striksi, žinoma — motinai nema
tant, jei kur išeina — nuliūsta — dūsauja, 
aimanuoja, kone verkia. Ne, ji negali, ne
gali ilgiau taip gyventi! Arba tegul jis my
li mane, arba... aš jau nežinau! Daugiau 
nieko ji negalėjo sugalvoti.

Vieną vakarą prislėgė ją tokia jausmų 
gausybė, kad nebesusivaldė—užsidarė kam 
bariuke ir ėmė rašyti jam laišką. Ilgai ra- 

išė, dūsavo, pūkštė, visa išraudonijusi, su
šilusi, rinko pačius gražiausius žodžius, lie 
josi, lygiai kaip Srauja ištvinusi, vagoje 
nebetilpdama... „Mano mylimiausias, ma
no brangiausias!“ Parašys porą sakinių ir 
vėl: „Mano mylimiausias, mano brangiau
sias!“. Ok, ak!.. Dieve mano!“ Tik jo var
do laiške niekur neminėjo, nors ir labai no 
rėjosi minėti. Bet — baisu, jeigu kas pama 
tys, tada . Ir nė pati nežinojo, kas tada, 
tik jautė, kad tada — ji... žuvusi, ji — a- 
ak!.. Ir neminėjo. Bet savo vardą pabaigoje 
aiškiai parašė — Rožytė. Per naktį galvojo 
— kamavosi: kaip jį jam atiduoti? — O 
kai rytą pabudo — nusigando. Viešpatie — 
nė už ką! Perskaitė laišką ir vėl: nė už ką! 
Geriau kentėsiu taip, bet... Tur būt, numir 
čiau, jei jis sužinotų!..

Ją apėmė tokia baimė, kad dabar tik gal

vojo, kur laišką paslėpti. Tik kur? Viešpa
tie — kur? Pakišo lovoj po čiužiniu. Ne —
— mama čia tvarkys lovą ir atras: Nuki
šo skrynios apačion, irgi — ne, mama čia 
kaip tik dažnai ko nors ieško. Užkišo už pa 
veikslo — Juozukas gali atrasti. Visur slė
pė ,ir vis rodėsi, kad nesaugu —kad vienas 
ar kitas gali atrasti. O sudraskyti laišką 
taip pat — ne. Tiek daug iš širdies prirašė
— tegul liks jai atminimui! Pagaliau, nie
kur saugiau neberasdama, užkišo jį už lan
ginės. Bet nelaimė — kai ten kišo, Juozu
kas buvo įsiritęs į žilvitį ir iš viršaus matė. 
Juozukas per šiuos metus gerokai paaugęs 

*— pernykščiuose drabužiuose sunkiai be- 
telpąs — tikras britvonas — ne tiek moką- 
sis, kiek po medžius, po stogus karstąsis. 
Kai tik Rožytė įėjo į vidų, jis kabarai iš 
žilvičio ir prie laiško, — nulėkęs į pavienį, 
ėmė jį skaityti.

Valentas gavo laišką. Juzis jį atnešė — 
jis tądien buvo Pakalniuose. O Jackau — 
nuo jos!.. Ji!.. Žaibišku greitumu praplė
šė rausvą, pailgą voką — atvirukas. Vienoj 
jo pusėj žibučių puokštė, antroj: „Sveiki
nu su pavasariu! Irena“. Juzis vėpso — 
norėtų, kad pasakytų, nuo ko laiškas, bet 
Valentas nieko nebemato. „Sveikinu su pa
vasariu!“ Palikęs Juzį, išlėkė iš pavienės 
ir dumia pirkios link (Juzis nugūžino na
mo). Įpuolęs į pirkią, pasižiūrėjo, norėjo 
sėstis ir vėl laukan. O Jackau — „Sveikinu 
su pavasariu“!.. Nulėkė į klėtelę, parkrito 
į lovą — „Sveikinu su pavasariu!“ Dabar 
viskas aišku — ji parašė! Vadinasi!.. Mor- 
kuvienė dabar — tegul ji pasiunta! Jis jos 
nebebijo!

Pašokęs ištraukė iš palovio skrynelę, ati
darė, pasižiūrėjo į knygas ir... vėl laukan. 
Nulėkė į tvartą (tvarte buvo uždarytas ku 
meliokas). Kaštaniuk — tu varlioke! Su
griebė kumeliokui už kaklo, papurtė: kad 
tu žinotum! Šis stovi, šelmiškai žibsi aki
mis, į petį snukiu bakstelėjo. Bet tu neži
nai! Kvailas tu!.. Paėmė iš doklo dobilų pla 
ką, užmetė už ėdžių: še, ėsk. Pylė plaštaka 
per nugara: ėsk, rupūžioke! — Kumeliokas 
žvingtelėjo, šiūstelėjo prie sienos. „Sveiki
nu su pavasariu!“

(Bus daugiau)
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PRO STIKLO LANGELI MOTERŲ
Savo atsiminimuose iš praeities labai 

dažnai mėgstame pakaltinti anų laikų vei
kėjus; jeigu jie būtų buvę tokie, o ne kito
kie, tai ir mes neturėtum tiek bėdų šiandie
ną.

Kas praėjo, to negrąžinsi ir nepakeisi, 
todėl geriau būtų visą energiją sukaupti 
dabarčiai, nekartoti senų klaidų ir nedary
ti naujų, kad vaikai ir vaikaičiai neturėtų 
progos apkaltinti mūsų, jog dėl mūsų klai 
dų jie kenčia. O rašant atsiminimus nebūti 
na viską, kas gera, priskirti sau, o viską 
bloga kitiems.

Z. V. Rakašius iš Dalias, Teksas, rašo 
Dirvai XI. 16: būtų pats laikas, kad mūsų 
inžinieriai liautųsi nuolat spaudoje kartoti 
kvailystes, kad rusai esą atsilikę techniko
je. Mūsų inžinieriai turėtų baigti plepėti 
juokust kad rusai nesugeba pasigaminti . 
vamzdžių.

Ką ponas Rakašius pasakytų, jei gautų 
tokį laišką iš Lietuvos: atsiųskit adatą 
įtrėškirnams, mes taip pat turim, bet ne to 
kias geras kaip jūsų. Elzytė laukia laikro
duko, pas mus jie yra labai brangūs... 
Taip, pas mus nieko nauja, žiūrim į antrą 
pusę mėnulio, ir jau!

„Tėvynės Balsas“ balsas pagavo mūsų de
jones ir įsivedė skyrių „Tėviškės žiburė
lis“ mūsų mažiesiems. Ar ne gėda mums? 
Tame skyrelyje vaikams spausdinami eilė
raščiai, pasakėčios, mįslės, vaikų nuotrau
kos ir pan. Ar negalėtų mūsų laikraščiai 
paskirti vieną ar pusę puslapio vaikams, 
kad ir jie kartu su tėveliais lauktų lietu
viško laikraščio su džiaugsmu ir šypsena, 
nes žinotų, kad ir jie ras jame įdomią pa
saką ar mįslę, kurią tėveliai jiems paskai
tys, kol jie patys įpras skaityti. Pamėgę 
skaityti, vaikai tikrai pamils lietuvišką 
knygą.

kampelis
Veda V. Grinkevičiūtė - Funkienė

ŽVILGSNIS

Jaunimas emigracijoj, kaip ir senimas, 
stengiasi atnaujinti buvusias Nepriklauso
moj Lietuvoj organizacijas ir korporacijas, 
kurios vėliau sukelia antagonizmą jaunų
jų tarpe. Ar ne geriau būtų, kad jaunimas 
emigracijoj būtų tik patriotiškai lietuviš
kas ir kad vienas kitame matytų tik savo 
brolį lietuvį, o ne kitos organizacijos narį?

—0—

Lietuvoj neseniai išėjo V. Žilionio knyga 
„Atsisakom nuo senojo svieto“, kurioje au
torius aprašo socialdemokratų ir komunis
tų kovas prieš caro režimą ir dvarininkiją 
Lietuvoj 1905 metais. Knygoje minimi tikri 
faktai ir tikri žmonės, kaip Kapsukas ir 
kiti. Šituos kovotojus ir revoliucionierius, 
kurie padeginėjo namus, žudė savo žmones, 
vadinamuosius liaudies išnaudotojus, auto
rius idealizuoja ir kelia į padanges, kaip, 
beje, ir visa komunistinė spauda. Iš kitos 
pusės komunistinis laikraštis „Tiesa“ su 
nesveika fantazija ir nepaprasta pagieža 
aprašinėjo mūsų partizanų sunkią, tragiš
ką, žūtbūtinę ir idealistinę kovą už Tėvy
nės išlaisvinimą iš komunistinio jungo. 
Tai yra daug sunkesnė ir pavojingesnė 
va, kaip su carizmu Lietuvoj 1905 m., 
dabar jaunuoliai, eidami į ją, žengia į 
veik tikrą mirtį. „Tiesos“ aprašyme,
Chieno, K. šmigelskio ir E. Uldukio (neat
rodo, kad jie būtų lietuviai), ne tik nėra 
objektyvumo, bet priešingai, partizanai vul 
gariškai koliojami banditais, sadistais, niek 
šais ir visokiais būdais išjuokiami. O pats 
aprašymas tos šventos kovos už savo kraš
to laisvę ir teisybę pavadintas „Vanagai iš 
anapus“. Taip ir norisi pakartoti iš minė
tos V. Žilionio knygos vieno komunisto 
šauksmą: jūs tų mūsų kankinių savo krau
jais suteptom rankom nelieskit, nes jie yra 
mūsų didvyriai. Kuo daugiau jūs juos ko- 
liosit ir šmeišit, tuo jie bus mums branges 
ni ir tuo aukštesnę vietą jie užims mūsų 
Tėvynės altoriuje.

ko- 
nes 
be- 
M.

Chruščiovas praūžė kaip vėjas per JAV- 
bes. Dabar jis rengiasi į Europą. Ir vėl vi
si laikraščiai, žurnalai, televizoriai ir ra
dijai ligi įkyrumo rašys ir rodys jo liaudiš
ką veidą, nerangius judesius ir pristatys 
nesąmojingus juokus. JAV vieni jį sutiko 
su protesto plakatais ir gedulo'kaspinais 
ant rankovių, o kiti bėgo jam paspausti 
rankas, nusišypsoti ir paprašyti malonės. 
Tai sukėlė griežtą pasmerkimą iš lietuvių 
pusės. Bet ir šituo atsitikimu lietuvių tar
pe iškilo skirtingų balsų. Tūlas P. R. „Mar 
guty“ stengėsi pateisinti malonės prašan
čiųjų, aiškindamas, kad jausmas vaikų tė 
vams yra brangesnis už neapykantą prie
šui. Iš to išeina, kad jeigu reikėtų eiti gin
ti tėvynės nuo priešo, tai visi sūnūs liktų 
namie, nes jų jausmai tėvams yra branges
ni už neapykantą priešui. Toliau p. P. R. 
samprotauja: „Nieko nepadarysi, dabarti
nė padėtis yra tokia, kad norėdami ką gero 
gauti, turim prašyti okupantą“. Mūsų is
torija mūs moko kitaip: senovėj lietuviai 
bevelijo mirti, negu prašyti priešą malo
nės ar pasiduoti, ypač jei priešas padarė 
tiek nelaimių kraštui, kiek Chruščiovas 
yra padaręs.

Tame pačiame „Tėvynės Balse“ komunjs 
tai iš už geležinės uždangos mums šaukia: 
„Neleiskit vaikams nutautėti. Dar ir dar 
kartą norim priminti svetur gyvenantiems 
tautiečiams, kad neleistų savo vaikams nu
tausti. Neturi būti nė vienos lietuvių šei
mos, kur vaikai nesimokytų lietuvių kal
bos“. Gal tas iš okupuotosios Tėvynės 
šauksmas sujaudins kai kurių lietuvių tė
vų sąžinę ir jie pasirūpins, kad tikrai ne
būtų nė vieno lietuviuko, kuris nemokėtų 
lietuviškai. Močiutė

KAROLIS DINEIKA TEBEMANKŠTINA

—o—

Rytais, 7.30 vai. (Maskvos laiku), Vil
niaus radijas duoda rytinės mankštos va
landėlę. Kai kuriom savaitėm tai mankš
tai komanduoja Karolis Dineika, Lietuvos 
kūno kultūros pedagogikos veteranas. Ko
manda esti perduodama užrašyta magneto
fono juostelėj, nes kitą dieną labai tiksliai 
kartojama tokia pati.

K. Dineika anksčiau gyveno Druskinin
kuose ir ten buvo „fizkultūros parko“ ve
dėjas, o dabar jau „gydomosios fizkultūros 
sporto vedėjas“ Birštone. (LNA)

Jau apie dvejis metus dirbo kartu, nors 
iki tol nebuvo nei matęsi, nei pasižinę. Jis 
turėjo įmonę dideliame mieste, pilną triukš 
mo, žmonių ir ūžesio. Toj įmonėj buvo ap
dirbami ir šlifuojami brangakmenys, gami
nami taip pat ir dirbtiniai akmenys, kurie 
blizgėjo kaip tikri. Jis turėjo kelis padėjė
jus, kurie dirbo kartu su juo. Jis taip pat 
turėjo padėjėjų, kurie dirbo kitur ir tik 
siųsdavo jam savo darbus. Ji buvo viena 
tų padėjėjų ir gyveno toli nuo jo miesto. 
Jos specialybė ir uždavinys buvo gaminti 
žiedus ir siųsti jam, kad jis parinktų tinka
mus brangakmenius, įdėtų juos ir išsiųstų 
į platųjį pasaulį parduoti. Ji gyveno maža
me, jaukiame miestelyje, bet tai ne jos tė
vynė. Dirbdama žiedus, ji vis galvodavo 
apie nežinomą ateitį. Ji pati turėjo tris žie
dus. Kiekvienas jų turėjo tam tikrus var
dus ir reikšmę. Ant dešinės rankos ji nėšio 
jo du žiedus — praeitį ir liūdesį. Jie buvo 
dar tėvynėj gaminti iš sunkaus raudono 
aukso. Ant kairės rankos ji nešiojo grakš
tų graviruotą žiedą, kurį vadindavo svajo
ne, nes tas žiedas buvo dar gana naujas, 
dar nedaug pergyvenimų buvo susiję su 
juo. Tas žiedas buvo malonus ir gražus, 
bet ji norėjo turėti dar ketvirtą žiedą — 
nepaprastą žiedą! Žiedą su tokiu akmeniu, 
kuriame viso pasaulio grožis atsispindėtų.

Ji jau pasigamino sau tokį žiedą iš šiltos 
aukso spalvos, bet niekaip negalėjo rasti 
tinkamo brangakmenio. Nenorėjo ji nei rau 
dono žemiškojo rubino, nei šalto blizgan
čio deimanto, nei viliojančio, bet tuščio ak
vamarino, nei turtingo, patenkinto savimi 
safiro. Savo sieloje ji turėjo aiškų vaizdą

Dirva išsispausdino nuotrauką dviejų 
berniukų su lietuviška knyga rankose. Vie
no berniuko labai nepatenkinta išraiška, ki 
tas miega. Po nuotrauka parašas: „Kai ma 
ma įsako skaityti lietuviškai (8 metų) Gin 
taras ir (10 metų) Neris pradeda neapsa
komai kentėti“. Jei tai yra konkursinė nuo 
trauka, tai tikrai yra puiki propaganda vai 
kams atstumti jiems nuo lietuviškos kny
gos. Tuo tarpu „Tėvynės Balsas“ išsispaus 
dino nuotrauką motinos, kuri rodo sūneliui 
lietuvišką knygą. Vaikas šypsosi. O po nuo 
trauka parašas: Svajonė išsipildė. Mes de
juojam, kad mūsų vaikai ■ nutaus, bet ne
daug ką darom tam nutautimui sulaikyti.

SLAVAI IR MES
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Kainos Lietuvoje
700Darbininkai Lietuvoje uždirba iki 

rublių, daktarai 800 rub. per mėnesį.
Kainos: buto su virtuve nuoma 100 rub. 

mėn. Baldų kainos: spinta 1112 rub., dvi
guba lova 1050 rub., radijas 800 -3000 rub., 
telezivorius be galo retenybė, ir maža sto
čių. Kiauliena mėsa 15 rub.. taukai 21 rub., 
dešra 25 rub., cukrus 9 rub. 30 kap., rugių 
centneris 120 rub., bulvių centneris 50 rub., 
malkų vežimas 60 rub. Dirbtinio šilko 1 
metras per 100 rub., viln. medžiagos sukne
lei 1 metras iki 200 rub.. vyriškiems rū
bams vilnonės medžiagos 1 metras (vidu
tiniškos) 200 rub. Namas — vidutinis, tri
jų kambarių, kainuoja 70.000 rublių, 
giausias automobilis 35.000 rublių.

Pi-
D.

LEISVIENĄ STUDENTĄ IŠ VILNIAUS 
MOKYTIS ANGLIJON

Vilniaus universitete rengiamasi dalyvau 
ti studentų su užsieniu keitimosi progra
moje. Jau šįmet vienas Vilniaus universi
teto studentas bus išsiųstas studijuoti į

Angliją. Tuo tarpu nesakoma, kas toks pa
rinktas. Nežinia net, ar jis bus bent lietu
vis, ar „didžiosios tautos“ sūnelis, bestudi 
juojąs Vilniuje todėl, kad tėvas atlieka Lie 
tuvoj kokias okupantiškas - kolonjzatoriš- 
kas funkcijas. Vėliau numatoma keistis stu 
dentais su „liaudies demokratijomis“, o 
taip pat ir su Prancūzija ir net su JAV- 
mis.

Tebėra neaiškus klausimas, ar tas keiti
masis bus abišalis su Vilniaus universite
tu, ar jis vyks bendruose Sovietijos rė
muose, tai yra, ar iš atitinkamų kraštų 
į Vilniaus universitetą irgi galės vykti stu 
dijuoti tiek pat studentų, kiek į tuos kraš
tus bus išvykę iš Vilniaus universiteto. 
Mat, Vilniaus universitete studijuojantiem 
tektų mokėti ne tik rusų, bet ir lietuvių 
kalbą, taigi Vilniaus universitetu studen
tai iš Amerikos, Prancūzijos ar Anglijos ga 
lėtų pasinaudoti tik šiuose kraštuose studi 
juoja lietuviai, nes kitų pakankamai mo
kančių lietuviškai nėra. (LNA)

plėšė, degino, žudė. Kartą nusidėjus se
niems įstatymams, kas daugiau liko ūkinin 
kams, jei ne sekti raudonuosius? Bolševikų 
laimėjimas jiems paliko kaip vienintelė vii 
tis išvengti atsakomybės už savo nusikalti 
mūs. Tas pats vyksmas kartojosi ir mies
tuose. Šis į anachizmą palinkęs rusų tautos 
būdas prisidėjo prie bolševikų pergalės 
daugiau nei visos kitos aplinkybės sudėtos 
kartu.

Bolševikams įsiveržus 19,19 m. į Lietuvą, 
pastangos sukurstyti žmones į nusikalti
mus nepasisekė: niekas nė piršto nepaju
dino prieš savo turtingesnį kaimyną. „Ko
kie čia žmonės?“ stebėjosi revoliucijos 
meistrai. Atsakymas tėra vienas: čia lietu
viai, ne rusai ir ne slavai.

Vakarų istorikai tą reiškinį aiškina, kad, 
esą, rusų tauta buvo išalkusi žemės. Bet 
lietuvių tauta nemažiau buvo išalkusi že
mės. Kai Lietuvos vyriausybė dalijo dvarų 
žemes, davė tik po mažą gabaliuką (8 ha), 
bet toli gražu nepajėgė patenkinti visų no
rinčių jos gauti.

Nesisekė bolševikams sukurstyti ir mies
tų biednuomenės. Viename rytų Lietuvos 
miestely užsiliko būdingas pasakojimas. Ne 
pasisekė komisarui sukurstyti biednuome
nės, tai jis nuėjo ieškoti talkininkų kalėji
mam Perėjęs visas kameras, surado du sa
vanorius, bet ir tie, vos išėję pro vartus, 
artimiausia gatve išdrožė į laukus. Tik bol 
ševikus išvijus ir atsikūrus Lietuvos mili
cijai, kaliniai prisistatė atgal. „Kodėl ne
paklausėte komisaro ir nėjote plėšti?“ pa
klausė nuovados viršininkas. „Ar mes be
pročiai klausyti pamišusio kacapo?“ atsa
kė kaliniai. Gal tai tik anekdotas, bet jis 
būdingas tiems laikams.

Neseniai anglų spaudoje tūlas J. Sokol-

(Atkelta iš 2 psl.)
atitaisę istorinę skriaudą, bet tokiam gun
dymui Lietuva nepasidavė ir bandymą iš
laikė. Ji paliko ištikima Vakarų standartui, 
kur žmogaus siela statoma aukščiau visko, 
kur žmogus vertinamas daugiau kaip vals
tybę, partija, klasė ar vadas. Taip retoriš
kai reikšdamas savo pastabas, Pick nepasa 
kė, kuo konkrečiai lietuviai parodė savo 
humaniškumą.

Kiekvienas Vilniaus gyventojas galėjo iš 
sikeisti 50 beverčių zlotų į litus 1:1 santy
kiu, o tai valstybės iždui kainavo keliolika 
milijonų litų. Įsteigtos viešos valgyklos, ku 
riose buvo maitinami komunistų apiplėšti 
ir išbadėję gyventojai. Mažai, neturtingai 
tautai šitai buvo sunki našta, bet lietuviai 
nešė ją nemurmėdami. Gal tai ir buvo vie
nintelis atsitikimas, kai tauta vieningai, di 
dėlių ryžtu rėmė vyriausybės darbus. O rei 
kia atminti, kad ta armija, tie Vilniaus len 
kai buvo ta pati armija, tie patys lenkai, 
kurie tik prieš porą metų lenkų vyriausy
bei įteikus Lietuvai ultimatumą, triukš
mingai barškindami ginklais šaukė „Marš 
do Kovno“, ruošėsi lietuvius paskandinti 
kraujuose, ašarose ir vergijoj. O lietuvių 
tauta buvo ta pati, kuri tik prieš porą me
tų iš apmaudo verkė Lietuvos vyriausybei 
priėmus lenkų ultimatumą.

Atrodo, kad šių trijų pavyzdžių pakaks 
įsisąmoninti, koks didelis "skirtumas yra 
tarp lietuvių ir slavų. Tą skirtumą išugdė 
ilgi tūkstančiai metų, ir jis liks tol, kol 
lietuviai liks lietuviais, o slavai —slavais. 
Krauju mes giminingi slavams tiek, kiek 
ir kitoms arijų kilmės tautoms, bet tautos 
dvasįa gal nė tiek.

to akmens, bet vis negalėjo rasti tokio gy
venime.

Ji buvo pasiryžusi kaip tik per šitas Ka 
ledas surasti savo žiedui tokį tinkamą 
brangakmenį. Tą žiedą ji jau pavadino 
ateitimi ir norėjo jį pirmąsyk užsidėti per 
Kalėdas. Visai netikėtai, kelios savaitės 
prieš Kalėdas, jai teko būti tame didelia
me mieste, kur buvo jos žiedams akmenis 
priderinanti įmonė. Ji nuskubėjo ten susi
pažinti su savo viršininku ir paieškoti sau 
brangakmenio. Keista buvo jai paspausti 
ranką, kuri dėdavo akmenis į jos pagamin
tus žiedus. O kai ji pasisakė, kokio ak
mens ji ieško savo žiedui, tai jis tylom iš
traukė iš stalčiaus mažą dėžutę. Iš tos dė
žutės išėmė nedidelį brangakmenį ir pada
vė jai. O, tai buvo tikrai ypatingas akmuo! 
Jis blizgėjo visomis spalvomis, bet visos 
tos spalvos buvo lyg kokios miglos aptrauk 
tos. Ta migla kartais visai pridengdavo 
blizgesį, o kartais vėl rėžiančiu aiškumu 
prasiskverbdavo degantis spindulys.

„O, tai kaip tik tiks mano žiedui!“ sušu
ko ji. „Ar aš galiu gauti jį? Kaip vadinasi 
tas nuostabus brangakmenis?“

„Taip“, pasakė jis, „galite paimti jį. 
Kaip jis vadinasi, aš dar nežinau. Palikite 
savo žiedą, aš įdėsiu tą brangakmenį ir at
siųsiu Kalėdoms!“

Sužibėjo žvakutės ant mažos, bet puoš
nios eglaitės. Ji paėmė mažą gražią dėžu
tę, atidarė ją, išsiėmė iš jos savo žiedą su 
brangakmeniu ir užsimovė ant pirštuko. 
Pakėlė tada ranką pasidžiaugti spalvų žai
dimu ir... sustingo... Jokių spalvų nebuvo 
tame akmenyje, vien tik migla! Kaip ji ne
sukiojo to žiedo, o vis tiek negalėjo paste
bėti blizgesio. Gal jis ne tą akmenį įdėjo? 
— pagalvojo ji ir pradėjo atidžiai tirti. 
Tikrai, tai tas pats akmuo, nes ne tik jo 
ypatinga forma buvo ta pati, bet ji paste
bėjo ir tą nežymų nelygumą jo kairėj pu
sėj. Atsisėdo ji po eglaite susimąsčiusi, ir 
štai akimirką nusišypsojo... Ji suprato!

Ji suprato, kodėl tas akmuo ten taip ži
bėjo, kai jis padavė jai, pasižiūrėti: ji tada 
ne į brangakmenį, bet į jo akis žiūrėjo...

V.F.

KALĖDINĖS IR NEKALĖDINĖS 
DOVANOS

Ir vėl baigiam sulaukti Kalėdų su 
džiaugsmu ir su šiek tiek rūpesčio. Rūpes
tis tas būna dėl dovanų. Šeimos nariai, 
draugai ir pažįstami laukia iš jūsų jei ne 
dovanos, tai nors pasveikinimo kortelės.

Šįmet JAV krautuvėse, tarp kita ko, bus 
gana ypatingų dovanų, kaip „serganti lėlė“ 
ir „permatomas žmogus“. Tokia lėlė gali 
„susirgti tymais“, ir net išbers ją raudonos 
dėmės, kurios gali būti pagydomos. Ji taip 
pat gali „nusilaužti“ koją ar ranką, ir tai 
taip pat „pagydoma“.

Tas „permatomasis žmogus“ yra paga
mintas iš specialios plastikinės medžiagos, 
per kurią matyti jo plaučiai, širdis, kepe
nys, skilvis ir t.t. Nežinau, ar tikrai daug 
džiaugsmo teiks vaikams tokie moderniški 
žaislai. Bet ne tik vaikai, o ir suaugusieji 
domisi dovanomis. O dovanas ne tik duoti, 
bet ir priimti reikia mokėti. Užeiti į krau
tuvę ir paskubomis nupirkti ką nors, daug 
negalvojant, nors ir brangų dalyką, nėra 
sunku. Bet ar tikrai jūs nupirkote tai, ką

E NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS SIŲSTI Į
Į RUSIJOS VALDOMUOSIUS KRAŠTUS

; • Nuo šių metų spalio 15 d. visi siuntiniai, siun- i5 čiami per mūsų bendrovę, lE Lietuvą pasieks per 3 savaites.

S . TAUPYKITE SUNKIAI UŽDIRBTUS
“ PINIGUS!

■ Visi mūsų klijentai jau seniai žino, kad tik per L
į“ BALTIC STORES bendrovę galima pasiųsti į
J. Įvairių rūšių prekes už žemiausią kainą. Bet
» dar daug yra tokių, kurie be reikalo eikvoja
g savo pinigus, mokėdami kitur daug daugiau. į-
■ Vienintelis būdas taupyti pinigams yra siųsti
R siuntinius tik per BALTIC STORES bendrovę.

« Visais reikalais prašome rašyti:

| BALTIC STORES LTD. į
? Z. JURAS, 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.

S E■ ■■ ■

niekis apkaltino ukrainiečių partizanų mi
rusį vadą Banderą 1944 m. Volynijos ir Ga 
licijos rajonuose išžudžius 90 tūkstančių 
lenkų. Tik Sokolnickis nepaminėjo, kodėl 
ukrainiečiai taip žiauriai pasielgė. Nutylė
jo, kad prieš keleris metus tuose pat rajo
nuose lenkų baudžiamosios ekspedicijos ir 
policija ukrainiečių taip pat neglostė. Ir tai 
yra būdinga slavams: kerštas, atsikeršiji
mas, daina be galo.

Iš visų Lenkijos kaimynų daugiausia nuo 
jos nukentėjo, patyrė skriaudų silpniausias 
kaimynas — Lietuva ir kaip valstybė ir 
kaip tauta. Lenkijos okupuotose Lietuvos 
žemėse lietuviai kentė gal skaudžiau nei 
ukrainiečiai. Bet kai Lenkiją užgriuvo ne
laimės, kaip reagavo Lietuva? Gal bus ge
riausia leisti pasisakyti bešališkiems ver
tintojams.

Anglas F.W. Pick savo knygoje „The 
Baltic Nations“ rašo, kaip, baigiant vokie
čiams triuškinti jau pakrikusią lenkų ar
oniją, dar iš užpakalio puolant Sovietų Ru 
sijai, Lietuva įsileido 16 tūkstančių tos ar
mijos likučių. Internuotiems kariams davė 
pastogę, maistą, karininkams pavedė Ku
lautuvos vasarvietę, kiekvienam kariui lei 
do išsikeisti po 50 zlotų į litus, firmos ir pri 
vatus prekybininkai davė kreditan prekių. 
Bet taip elgdamasi Lietuvos vyriausybė tu 
rėjo būti atsargi, nes vokiečiai viską sekė 
ir grasino už lenkams rodomąjį per dide
lį palankumą. Kalbėdamas apie Vilniaus 
atgavimą, autorius sako, kad visai supran
tama, jog Lietuvai rūpėjo nusikratyti len
kiškosios daugumos. Jie galėjo jaustis tik

IŠLEIDO DIONIZO POŠKOS RAŠTUS
Šiomis dienomis Lietuvoje pasirodė iš

spausdinti Dionizo Poškos raštai. Tai yra 
Poškos straipsnių, laiškų ir kitokių viešo 
bei asmeninio pobūdžio rašinių rinkinys, 
kiek tik esą surasta. Visi rašiniai atspaus
dinti „dviem kalbom“, tai yra, taip, kaip 
pats Poška buvo rašęs, ir dabartine litera
tūrine kalba bei rašyba. Be to, pridėta ko
mentarų ir iliustracijų. Knyga turi 700 pus 
lapių. (LNA)

Jau ilgas laikas, kaip mes patarnauja
me junis.
Ar jūs patenkinti mūsų patarnavimu? 
Mes manome, kad taip. Antraip jūs 
nesiųstumėte mums savo užsakymų.
Tai šia proga norim tik priminti jums, 
kad įvairias vaistų rūšis jūs galite 
užsisakyti tiesiog iš vaistinės, o taip 
pat ir daugelį 
bės dalykų ir

kitų eksportinės koky- 
žemomis kainomis per:

Acton Pharmacy
(EXPORT) LTD.

24. CHURCH ROAD, LONDON, W 3. 
Tel. ACOm 0712

Prašom parašyti ir prašyti kainoraščių.
Informacija ir patarimai lietuvių 

kalba teikiama nemokamai.

jis ar ji norėtų turėti, kas jai ar jam tikrai 
suteiks džiaugsmo? Jeigu jūs priimate iš 
kito kokią nors dovaną ir vertinate ją, 
džiaugiatės tik dėl jos piniginės vertės, tai 
jūsų reikia tik pasigailėti, nes jūs dar neži 
note tikro širdingumo ir draugiškumo ver 
tės. Kartais laiške atsiųstoji gėlė yra ver
tingesnė už puošnią dovaną. Kas turi pini
go, gali visuomet pirkti brangiausias ir gra 
žiausias dovanas, bet už jokius pinigus ne
nupirksi tikro širdingumo, meilės, draugiš
kumo. Tai neužmirškite pridėti šalia savo 
dovanų, kiek jos bebūtų kainavusios, dar 
šiltą, gerą žodį, švelnų žvilgsnį, ar paspaus 
ti ranką. V.F.

SALDAINIAI
■ . fl

Romo truklės. Paimti pusę svaro (250 g) 
kartaus šokolado, 1 šaukštą kondensuoto 
pieno, 1 arbatinį šaukštelį romo ir šokola
do miltelių. Ištirpyti šokoladą, pridėti kon
densuoto pieno ir romo, pastatyti šaltoj vie 
toj, kol sukietės į tirštą tešlą. Tada gamin 
ti mažus kamuoliukus ir pavolioti juos šo
kolado milteliuose.

Marcipanas. Paimti 8 oz. (240 g) maltų 
migdolų, 8 oz. cukraus pudros, 1 kiaušinį, 
pusę arbatinio šaukštelio vanilijos, pusę 
citrinos' sunkos. Sumaišyti gerai migdolus 
su cukrum, įdėti kiaušinį, vanilijos ir su
pilti citrinos sunką, kad pasidarytų tiršta 
tešla. Iškočioti ant lentos, pabarstytos su 
cukraus pudra, ir taip palikti stovėti, kol 
sukietės. Vėliau supiaustyti i gabaliukus. ..J|

šeimininkė ||

3



Nr. 50. (590) 1959. XII. 1?EUROPOS LIETUVIS

MANCHESTERIS

NOTTINGHAMAS
VAIKŲ EGLUTĖ

WOLVERHAMPTONAS
SUKAKTIES MINĖJIMAS KALĖDŲ EGLUTĖ

PAIEŠKOJIMAI

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

NEMOKAMAI GYDYS 10 PABĖGĖLIŲ

NESIVĖLUOKIME!

PAMOKOS TEATRŲ REŽISORIAMS

KNYGA GRAŽIAUSIA DOVANA

j.k.

BRADFORDAS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Juodu linktelėjo galva ir patvirtino ma
no spėjimą.

— Pabėgėliai?
’ — Ne, — atsakė berniukas, turįs maž- gerai žino, kas su jais atsitiktų, kai Raudo-

MIN BALUČIUI 80 METŲ

PABĖGĖLIŲ KONCERTAS

KALĖDOS LIETUVIŲ NAMUOSE

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

KALENDORIUS IŠSIUNTINĖJAMAS

CORBY

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26, Lie
tuvių Namuose rengiami šokiai prie plokš
telių muzikos. Pradžia 7 vai. vak.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
KALĖDINIS BALIUS

LONDONO ŠEŠTADIENIO MOKYKLOS 
KALĖblNĖ EGLUTĖ

Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

Š m. gruodžio 29 d. J.E. Lietuvos Įgalio
tas Ministeris Londone B.K. Balutis šven
čia savo amžiaus 80 metų sukaktį.

šeštadienį, sausio 2 dieną, Londone, Lie
tuvių Parapijos salėje, Victoria Park Rd., 
ruošiamas Jubiliatui pagerbti vakaras. Pra 
džia 7.30 vai. vak.

Tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti.
DBLS Valdyba

klamacijomis. Kalėdų seneliui išdalijus do 
vanėles mažiesiems, bus bendra arbatėlė, 
loterija ir šokiai; plokštelių muzikai grie
žiant

Maloniai kviečiame atsilankyti visus apy 
linkės lietuvius. Skyriaus V-ba

Londono lietuvių choras, vadovaujamas 
V. Mamaičio, ir Bradfordo lietuvių skau
tų tautinių šokių grupė, vadovaujama p. 
Bružinskienės, atliks lietuvišką progra
mos dalį Tarptautiniame Koncerte, kurį 
ruošia Pabėgėlių Koordinacinis Komitetas 
I960 metų sausio 24 dieną, 2.45 vai. p.p., 
Londone, Royal Albert Hall salėje.

J.K.D. Kento Kunigaikštienė — The Du- 
ches of Kent- — maloniai priėmė pakvieti
mą atvykti į Koncertą, kurio patronais yra 
Pasaulio Pabėgėlių Metų Jungtinės Kara
lystės Komitetas ir Britų Taryba Pagalbai 
Pabėgėliams Teikti.

Koncerte dalyvaus baltgudžių, estų, ven
grų, latvių, lietuvių, lenkų, ukrainiečių ir 
jugoslavų chorai bei tautinių šokių grupės.

Bilietai gaunami Royal Albert Hall ka
soje ir per agentūras. Bilietų kainos nuo 
3.6 iki 15 šilingų.

Gruodžio 26 d., 5 vai. p.p., Meadows Com 
munity Centre salėje, Queens Drive, netoli 
Midland gelež. stoties, Moterų Draugija 
rengia Vaikų Eglutę.

Programoje pasirodys Kalėdų Senelis su 
dovanomis, jaunimas su eilėraščiais. Jau
nimui bus bendra arbatėlė, suagusiems pa- 
siskatint alutis ir šokiai iki 11 vai-

Skyr. Valdyba

1960 m. sausio 2 d., 6.30 vai., Meadows 
Community Centre salėje, DBLS skyriaus 
Valdyba rengia J.E. Ministerio B. Balučio 
80 m. sukakties minėjimą.

Programoje: Dr. St. Kuzminsko paskaita, 
Tamašausko rengiamoji lietuviškų pašto 
ženklų paroda. Linksmąją dalį praves akor 
deonu K; Venskus. Pabaiga 11 vai.

Kviečiame visas Nottinghamo lietuvių or 
ganizacijas, visus vietos lietuvius ir apylin 
kės svečius.

Įėjimas nemokamas.
Skyr. Valdyba

Tradicinis Naujųjų Metų sutikimas ren
giamas Lietuvių Namuose (1-2, Ladbroke 
Gardens, W.11) ketvirtadienį, gruodžio 31 
d. Pradžia 8 vai.

Naujieji Metai bus sutikti su šampanu. 
Įėjimas 5 šil., įskaitant sutikimui skirtąjį 
šampaną.

MANCHESTERIO ŠVENTINIAI 
PARENGIMAI

Nenorėdami suvėlinti šio E.L. numerio, 
trumpai skelbiame Manchesteryje ruošia
mus šiuos šventinius parengimus:

— Kalėdų pobūvis Kalėdų antrąją dieną 
(gruodžio 26), 5.30 vai., Klubo patalpose.

— Klubo metinis susirinkimas sekmadie 
nį, gruodžio 27 d., 3 vai- popiet, Klubo pa
talpose.

— N. Metų sutikimas gruodžio 31 d., ket 
virtadienį, 10 vai. vakare, Klubo patalpose.

— Sportininkų susirinkimas 1960 m. sau 
šio 2 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., Klubo patal
pose.

— Vaikų eglutė sausio 9 d., šeštadienį, 5 
vai. p.p., Klubo patalpose.

Smulkesnių žinių apie šiuos parengimus 
paskelbsime sekančiame — kalėdiniame— 
laikraščio numeryje.

Jau kelinti metai iš eilės Kariuomenės 
šventės minėjimus Nottinghame rengia Lie 
tuvių Tautinis Sąjūdis. Meninės ir kitos 
pajėgos šiuo metu Nottinghame yra suma 
žėjusios iki minimumo, nors anksčiau švie
tė savo veikimu kitoms kolonijoms. Taigi, 
rengiant ką nors, tenka praeiti tikrus Gol
gotos kelius. Tačiau ir tokiose vargingose 
sąlygose energingi veikėjai įgalina apylin
kių ir vietos lietuvius susirinkti, prisimin
ti savo kariuomenę ir pagerbti ją.

Lapkričio 28 d. vakare susirinko nema
žas būrys tautiečių į Meadows Community 
salę. Sąjūdžio skyriaus pirm. J. Galbuogis 
trumpu žodžiu atidaro minėjimą, pakvies
damas į garbės prezidiumą savanorius kū
rėjus Kazlauską, Strumskį ir viršilą De
veiki, pastarąjį prašydamas ta proga tarti 
žodį. Prezidiumui užėmus vietas, trys jau
nosios kartos berniukai, broliai Matulevi- 
čia ir Kiburas, įneša tautinę vėliavą. Atsi
stojimu pagerbiama trispalvė ir sugieda-

Sausio 2 d. Sekmadienio Lietuvių Mokyk 
los Tėvų Komitetas ruošia George Hotelio 
salėje Kalėdų eglutės vakarą.

Programą išpildys mokyklos mokiniai.
Po programos šokiai ir alutis. Pradžia 6 

vai., pabaigė 12 vai.
Kviečiame vietos ir apylinkės tautiečius, 

mažus ir suaugusius, atvykti į mūsų jaunų 
jų vakarą.

— Prašau, — maldavo raukšlių išvago
tu veidu žmogelis, — prašau pasakyti savo 
žmonėms, kad jie neleistų ponui Chruščio
vui uždaryti mūsų išsigelbėjimo laisvėn 
langelį. Jei rusai paims Vakarų Berlyną, 
mes niekad nebegalėsim išeiti iš šio kalė
jimo.

Aš buvau sustabdęs šį žmogų komunisti
nėj Berlyno pusėj, bemaž apleistoj gatvėj, 
pasiklausti kelio. Visų pirma jis atsargiai 
peržvelgė mane nuo galvos iki kojų, su bai 
me apsidairė aplinkui ir sumurmėjo:

r— Jūs suprantate, kad Vakarų Berlynaš 
yra vieninteliai atviri vartai visoje geleži
nėje uždangoje. Štai dėl ko Maskva nori už 
daryti juos. Vakarų Berlynas skelbia komu 
nizmo bankrotą.

Tuo tarpu moteris išnėrė iš artimo kie
mo, ir žmogus" smarkiu žingsniu nuėjo.

L, Fischer
— Kurs esi danguje, — tęsia vakarų vo

kiečiai.
— Šventas Tavo vardas, — atsiliepia So 

vietų pusė.
Galų gale abi parapijos pagieda pasku

tinę giesmę ir Auf Wiedersehen, Auf Wie- 
dersehen. Jie šaukia vieni antriems tol, kol 
balsai visiškai išnyksta.

Judėjimas tarp Rytų ir Vakarų Berlyno 
bemaž netrukdomas. Ten yra legalių auto
mobiliams ir pėstiesiems perėjimo punktų. 
Ten ir dokumentai patikrinami. Važiuojant 
viršutiniu ar požeminiu traukiniu kai kam 
pasiseka prasprukti pro geležinę uždangą 
ir be tikrinimo.

Kartą sustojau Vakarų Berlyno Zoo po
žeminio traukinio stoties kavinėje. Paste
bėjau porelę jaunuolių, begeriančią Coca- 
Cola. Aš taip pat nusipirkau Coca-Cola ir 
prisėdau prie jų. Berniukas ir mergaitė nu
sišypsojo, kad mūsų skoniaf panašūs. Nusi 
šypsojan ir aš.

— Rytų Berlyno gyventojai? —bandžiau

Kartą aš laukiau eilės Vakarų Berlyno 
vaistinėje ir stebėjau vieną moterį, kuri už 
vaistus mokėjo rytų zonos markėmis. Kai 
moteris išėjo, aš vaistininką paklausiau, 
kaip jis atsiskaito.

— Ji mokėjo rytų zonos pinigais, — aiš
kino vaistininkas. — Už vieną Vakarų Vo
kietijos markę skaitomos 3į Rytų Vokie
tijos markės. Kiekvieną vakarą jas banke 
iškeičiam j vakarų markes.

— Ar ji atsinešė receptą?
— Ne, gydytojas nedrįsta rašyti recepto, 

nes už tai jis gali papulti bėdon. Tačiau 
moteris turėjo vaistų pavadinimą, užrašytą 
gabalėly popieriaus. Tai yra nauji vaistai, 
ir aš esu įsitikinęs, kad ji atėjo nuo gydy
tojo, kuris skaito Vakarų Vokietijos medi
cinos literatūrą. Taip būna po kelis kartus 
kasdien.

Vakarų Berlyno kavinėje radau rytų zo
nos profesorių, beskaitantį vakariečių laik 
raščius, ir paklausiau:

— Kas atsitiktų, jei Sovietai savo armi
ją išvestų iš Vokietijos?

Profesorius nežymiai nusišypsojo.
— Aš nežinau, Bet geriau, kad jie ir Ul- 

brichtą pasiimtų su savim. (W. Ulbricht 
yra Rytų Vokietijos Stalinas). Manau, kad 
jis pasektų kitus komunistų vadus, kurie

ŠALKAUSKAS Juozas, sūnus Antano,
gimęs 1919 m. Pauragės dvare. Prašomas spręsti.
pats ar žinantieji atsiliepti „Europos Lietu
vio“ Redakcijai.

KALVAITIS Augustas, gimęs 1930 m.
rugsėjo 24 d. Tauragės valsčiuje, Požerū-
nuose, iš tėvų Jurgio ir Marijos Melingis daug 17 metų amžiaus. — Mudu gyvenava noji Armija išeitų, — atsakė profesorius. 
Kalvaičių. Atvykęs Anglijon 1947 m. gyve- prie savo šeimų rusų pusėje ir einava į mo 
no Halifaxe. Jis pats, ar kas apie jį žino, kyklą. Mudu atvykova nusipirkti viršuti- 
prašoma pranešti:

Lithuanian Legation, 17, Essex Villas,
London, W.8.

Klubo vadovybė rengia Kalėdų Balių sa
vo klubo patalpose — 345A, Victoria Park 
Rd., E.9. Balius bus antrąją Kalėdų dieną, 
gruodžio 26.

Balių praves lietuvis Tommy Steele prie 
geros lietuviškos džiazo kapelos. Tai bus 
savotiškas balius, kuris turės daug netikė- mas Tautos himnas, 
tumų visiems atsilankiusiems. Viršila Deveikis apžvelgia savanorių ke-

Pradžia 7 vai. vakaro. liūs, laisvosios Lietuvos kariuomenės gyve
nimą ir taipgi paliesdamas mūsų išeivijos 
gyvenimą ir dabar pradedančias skverbtis 
ydas. Prisimenant ir pagerbiant žuvusius 
už tautos laivę pakviečia susikaupti tylos

Eglutė bus gruodžio 27 d. (trečią Kalėdų minutei. Po to prasiveržia Lietuviais esa- 
diena), 5 vai. p.p., Sporto ir Socialinio Klu me mes gimę giesmės garsai. Jaunieji 
bo (Parapijos) salėje — 345A, Victoria liavnešiai saliutuoja vėliavą. Dar žodį 
Park Road, E.9. ria savanoris Kazlauskas, primindamas

Tėvai kviečiami užregistruoti vaikus kuo suomenei, kad ano meto vyrai ėjo ne 
skubiausiai, kad būtų galima sutvarkyti baltos duonos, bet tikrai su tauriu noru 
jiems senelio dovanas laiku.
pas S. Kasparą, A. Demenį ir klebonijoje mu pagerbiama išnešamoji vėliava.
iki gruodžio 22 d. Meninę dalį praveda jau kolonijai gerai

pažįstamas meniniuose parengimuose S. 
Matulevičius.

Scenai atsidarius tautiškai apsirengusi
Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu- B- Kiburienė jausmingai padeklamuoja 

vio“ skaitytojams skirtasis kalendorius „Šaukiu aš Tautą“. Susirinkusiems staig- 
1960 metams jau įrištas ir išsiuntinėjamas, meną padaro sol. Kasperavičius su ponia.

Kalendorius, kaip ir šiemetinis, yra kas- Jie, nebodami tolimos kelionės, ryžosi (ir 
dien nuplėšiamas. Lapeliuose yra šventieji jau kelintą kartą!) paskaidrinti susirinku- 
ir tautiniai vardai, o kitose pusėse pasiskai šių širdis lietuviškomis dainomis. Jis padai 
tymai. navo solo kelias dainas, o su ponia porą

Kas norėtų platinti, prašom parašyti. liaudies dainų. Dainos palydimos karštais 
Kaina 5 šil., plius 1 šil. pašto ir įpokavi- plojimais.

mo išlaidoms. Dolerio kraštuose — 1 dol. Eilėraštį „Artojo skundas“ pasako J. San 
kauskas. S. Matulevičiaus paruoštas jau- 

EKSKURSIJA Į KONGRESĄ nųjų mergaičių kvartetas (O. Stankevičiū- 
G!»|W) tė, M. Šnaiderytė, A. Gurliauskaitė ir D.

Kun. P. Dauknys jau organizuoja Ang- Kiburaitė) padainuoja „Daug, daug daine- 
lijos lietuvių penkių dienų ekskursiją į lių“. Kylanti baleto „žvaigždė“ D. Kibu- 
Tarptautinį Eucharistinį Kongresą Miun- raitė greitosiomis susigauna iš atvykusių 
chene, kuris bus liepos gale, rugpiūčio pra- muzikantų (šokiams groti) pianistą, išbėga 
džioje, 1960 m. Pačiame Kongrese mūsų į sceną ir pašoka „Modern Ballet“, Pianis- 
ekskursantai dalyvaus tris pilnas dienas, tui ir akordionui pritariant išpildo švediš- 
o sekančios dvi dienos skirtos kelionei, nes ką šokį. Tikimasi, kad ji augdama dar daž 
pati kelionė į vieną galą (Londonas - Miun niau pasirodys šiuo menu.
chenas) traukiniu tęsiasi apie 22 valandas. Kai pasišokę ir draugiškai alučio pa- 
Šiuo metu jau žinoma, kad kelionės bilie- gurkšnoję svečiai skirstėsi į namus, gal tik 
tas antros klasės vagone vienam ekskur- dalis tepastebėjo plakate scenoj išrašytus 
santui kainuos apie 12 svarų, kartu už tai žodžius „Mes žuvome, kad jūs gyventu- 
gaunant visas rezervuotas vietas trauki- mėt“.
niuose. Pagal gautą kainoraštį iš Miunche- Rytojaus dieną kun. J. Kuzmickio hu
no vienam ekskursantui maistas dienai kai vo atlaikytos iškilmingos gedulingos pamal 
nuos apie vieną svarą, o nakvynė — apie dos. Joms vargonais pritarė sol. Kasperavi 
10 šilingų už vieną naktį. čius, kartu pagiedodamas giesmių. Tenka

Netrukus bus gautas mūsų ekskursijos pasidžiaugti, kad tą dieną buvo atsilankę 
datos patvirtinimas iš Miuncheno ir tada žymiai daugiau tautiečių, taigi teikia vil- 
bus pranešta tiksli išvykimo data ir pradė- ties, kad mumyse dar gyvas tautinis ir ti- 
ta ekskursantų registracija, kuri pagal pra kėjimo jausmas.
nešimą iš Miuncheno, turės būti gana sku
biai atlikta, nes apie sausio mėn. vidurį 
Kongreso Organizacinis Komitetas jau turi 
žinoti dalyvių skaičių.

vė- 
ta- 
vi- 
dėl 
ap- 

Registruoti ginti savo kraštą nuo priešo. Vėl atsistoji-

Vakarų Vokietijos laikraščiai rašo, kad 
nių kelnių (blue jeans). kojinių fabrikantas Hecker iš Zwoenitz at-

Mėlynų kelnių? bėgo į Vakarus. Tą pat savaitę paspruko
Taip, aiškino mergaitė. Jos da- Įjr, Boelke, kuris dirbo Potsdam Vokie- 

bar madoje. Pradžioje komunistų partija tijos centraliniame archyve. Jis yra šešta- 
draudė jas ir vadino jas kapitalistinio smu sjs akademikas iš tos įstaigos, pasprukęs į 
kimo gaminiu.^ Bet tokia daugybė jaunuo- vakarų Berlyną. G. Binternagel, švietimo 
lių pradėjo mūvėti jas, kad partija nusilei ministerijos Rytų Vokietijoj aukštas valdi- 

Rothschild Fondation, Opthalmič Hospi- do ir net pradėjo tokias gaminti Sovietų zo nįnkas, komunistų partijos narys, taip pat 
tai (rue Butini, Ženeva) nutarė prisidėti noj. Tačiau jos yra netvirtos, taip gerai ne- atėjo į Vakarus. Ir taip bėga ir bėga... be 
ypatingu įnašu į Pabėgėlių Metus, būtent: išplaunamos ir neturi užpakaly etiketės. gai0> be pabaigos. Nuo 1952 iki 1958 m. ga- 
nemokamai priimti į ligoninę gydyti ar ope Dėl to mudu atvykova čia nušipirkti. lo 5g| proc. visų Rytų Vokietijos pabėgėlių 
ruoti pabėgėlius, sergančius akių ligomis. — Mes taip pat pasižiūrime ir filmų, — užsiregistravo Vakarų Berlyne, Marienfel- 

Vienu metu galės būti priimta 10 ligonių, pridėjo berniukas. je priėmimo punkte. Kiti pabėgėliai nuvy-
o tuos atleidus, bus priimami kiti. Šia leng- Kur jūs gaunat vakarinių markių?— kQ į Giessen ir Uelsen stovyklas Vakarų 
vata galės pasinaudoti visų tautybių, ra- pasiteiravau. Vokietijoj. Per paskutinius 10 metų iš viso
šių ir tikybų pabėgėliai. Kandidatai, sergą — Ar nežinai? — atsako berniukas. — užregistruota 2.260.000 pabėgėlių. Tai dar 
dar ir kitomis ligomis, reikalaujančiomis Kinai rodo tikrai vertas pamatyti filmas: ne visi. Daug pabėgėlių vyko tiesiog pas 
atskiro gydymo būnant akių klinikoje, ne
bus priimami.

Detalės bus praneštos vėliau. Suintere
suotieji gali kreiptis į ULRA-BALF Muen- 
chen, Augustenstr. 46.

ne paslaptingus murderius ar sex. Į kiną savo gimines Vakarų Vokietijoj. Skaitoma, 
bilietus mes perkame Rytų Vokietijos pini- kad iš viso yra atbėgę apie 2.800.000. Ta- 
gais, nežiūrint į tai, kad Rytų Vokietijos čiau šitie nuostabūs skaičiai mums pasako 
markė yra tik 28 proc. Vakarų Vokietijos tik pusę tiesos. Biauresnė teisybė ponams 
markės. Chruščiovui ir Ulbrichtui yra pabėgėlių

Vėliau pasiklausinėjęs išsiaiškinau, kad amžius. 1958 metais virš 32 proc. Rytų Vo- 
berniukas sako tiesą. Bonos vyriausybė Va kietijos gyventojų buvo 18-45 amžiaus. Ta- 
karų Berlyno tiems reikalams duoda meti- čiau tais pat metais tokio amžiaus pabėgė- 
nę subsidiją, daugiau kaip 7 mil. markių, lių buvo 47.9 proc. Tai reiškia, kad Rytų 
Tokia subsidija daugelį tūkstančių Rytų Vokietija netenka daugybės darbingų vyrų 
Berlyno gyventojų įgalina pamatyti gerų ir moterų.
filmų ir vaidinimų vakarų sektoriuje. 1949 metais 54.7 proc., 1952 metais 55.8

— O kaip reikalai ten pas jus? — pa- proc., 1956 metais 61.5 proc. ir 1958 metais 
klausiau. 55 proc. visų pabėgėlių buvo darbininkai.

— Oh! — tarė mergaitė. — Padėtis kiek Jie paliko darbą ir paspruko iš darbinin- 
gerėlesnė, kaip praėjusiais metais, bet gy- kų rojaus. Ir visai nenuostabu, kad raudo- 
venimas yra blankus. Man mokykloj įgriso nieji diktatoriai nori uždaryti šį išsigelbė
tos visos kalbos apie rusų žygdarbius. jimo langelį. 1958 metai buvo vieni juo-

— Vienok propaganda turi įtikinti jus,— džiausiu metų Rytų Vokietijos vyriausybei,
Lapkričio paskutinėmis dienomis į Vii- aš pajuokavau. nes pabėgo daugiausia profesionalai žmo

nių turėjo susirinkti visų Lietuvos teatrų Ji neigiamai pakratė savo pony uodegė- nės, intelektualai (proto darbo žpionės) ir 
režisoriai: teatro draugija ir kultūros mi- lės plaukų šukuoseną ir tvirtai pasakė: studentai. Tais metais Rytų Vokietija nete- 
nisterija surengė jiems seminarą. Pamoky- — Ne. Mes mokomės neklausyti. ko 6.9 proc. gydytojų, 7.5 proc. universite- 
ti kaip režisuoti atvyko vienas rusų teatro -------------- tų ir akademijų mokomojo personalo,
režisorius iš Leningrado. Lietuviams rėži- Kartą nuėjau į Rytų Berlyną pasižiūrėti --------- - —
šoriams „vyresnįjį brolį“ pristatė ir liepė sovietinių filmų. Kinas dvokė senais dra- _ Nesirūpinkit mumis, — įtikinėjo tak- 
atidziai jo klausyti Mikalina Meskauskie- buziais ir pigiu muilu. Isejęs pasisaukiau gįn šoferis, kuris vežiojo mane po Vakarų 
nė (kultūros ministerio pavaduotoja) ir taksį. Jis parvežė mane į viešbutį prie Berlyną._ Mes, berlyniečiai, laikomės tvir
teatro draugijos pirmininkas aktorius Jo- Brandeburgo vartų. Sumokėjau reikiamą tai. Ar tokie bus ir Vakarai?
nas Kavaliauskas. (LNA) mokestį ir paklausiau šoferį: — Mes niekad'jūsų neužmiršom, — pri

miniau jam.
— Tiesa, —sutiko šoferis. — Bet Vengri 

jos žmonės buvo sukilę, ir Vakarai piršto 
nepajudino. Rusai prarijo Estiją, Latviją

Dar prieš N. Metus užsiprenumeruokime 
laikraščius ir žurnalus: Eglutę, Karį, Tėviš 
kės Žiburius ir visus kitus.

Platinamos visame pasaulyje išeinančios 
lietuviškos knygos vaikam ir suaugusiem.

Spaudos Centras, 46, Springcliffe, 
Bradford 8, Yorks.

VAIKAMS IR JAUNIMUI LIETUVIŠKA

Giedrius — Pasakėčios — 14.8.
Balys — Lietuviškos pasakos — 18.6.
Bielinis — Penktieji metai — 42 šil.
Mazalaitė — Piūties metas — 36.8.
Hugo — Vargdieniai — 5 tomai.
Sinkevičius — Kryžiuočiai — 3 tomai.
Reimont — Kaimiečiai — 5 tomai.
Tolstojus — Ana Karenina — 2 tomai.
Žurnalai bei laikraščiai:
Laiškai Lietuviams — metams 1 sv.
Dirva — 2 kart savaitėje, iliustruotas — 

metams 56 šil.

Pamaldos lietuviams evangelikams bus 
laikomos Bradforde, Vokiečių bažnyčioje 

g (Gt. Horton Rd-), gruodžio 20 d., 13 vai. Pa 
lutę, kurios metu mažieji pasirodys su de- maldas laikys Teol. stud, A. Pųtęė-

KALĖDŲ EGLUTĖ
DBLS Corby sk. gruodžio 25 d-, 4 v. p.p., 

St. John Ambulance Hall rengia Kalėdų eg

Moteris — 21 šil.
Lietuvių dienos — 38.6.
Karys — 42 šil.
Nepriklausoma Lietuva — 42 šil.
Vaikams Eglutė — 21 šil.
Maldaknygės, plokštelės. Rašyti:
Dainora, 49. Thornton Ave, London, W.4.

— Kaip gyvenimas rytų sektoriuje?
— Žinai, — atsakė šoferis, — mes esame 

laisvi.
— Laisvi?

Taip, iš tikrųjų, — patvirtino šoferis. jr Lietuvą. Nė žodžio negirdėt apie jas.
— Mes esame laisvi daryti visa tai, kas _ Tu tiesą sakai, —bandžiau aiškinti — 
mums įsakyta. bet Berlyno padėtis yra kitokia. Vakarų

------------- Berlynas yra skylutė, pro kurią įeina Va-
Nesiliaująs šaltasis karas poška Berlyno karų sąjungininkai. Jei jis patektų Sovie- 

ore. Rytų ir vakarų radijo stotys nuolatos tų rankoms, baisus būtų įspūdis NATO, 
erzina viena kitą. Kartais nakčia ir Mask- Tai yra paskutinis Chruščiovo tikslas (iš- 
va paleidžia savo sunkiąją artileriją vokiš stumti vakariečius iš Berlyno. Vert.). Kaip 
kai ar angliškai. Dėl to aš bemaž be per- maža šalis galėtų pasitikėti Vakarais, jei 
traukos klausydavau savo mažytį kišeninį mes leistume komunizmui paskandinti 2. 
radijs- 200.000 berlyniečių? Berlyno gynimas nėra

Buvo sekmadienio rytas. Vakarų Vokie- labdarybė. Mes giname patys save. Šis rei- 
tijos Stotys transliavo pamaldas. Pastorius kalas tiek pat rūpi man, kaip ir tau. 
pranešė, kad jis norėtų paleisti garsinę _ Tai kodėl, — jis vėl klausė, — Vaka- 
juostą, įrašytą praėjusią savaitę Vokietijos rų diplomatai buvo linkę Ženevoj kalbėtis 
kaime, kuris yra pusiau padalytas geleži- apje įguių sumažinimą Vakarų Berlyne? 
nės uždangos. Staiga suskambėjo bažny- Vakarai čia turi tik 11.000 anglų, amerikie- 
čios varpai, ir pastorius paaiškino, kad tai čių ir prancūzų karių ir nekreipė dėmesio 
skamba bažnyčios varpai, kurie dabar yra į rusus. Kokia prasmė mažinti savo jėgą? ’ 
Sovietų zonoj. Po to sugaudė kiti varpai — Kremlius tai aiškintų vakariečių silpnumo 
Vakarų Vokietijos pusėje esančios bažny- ženklu. Nuo to meto, kai jūs pasitrauksit, 
čios varpai. Tai atsakymas rytiečiams. So- rusai spaus jus dar smarkiau.
vietų zonos kaimiečiai, susirinkę bažnyčios Mes atvykome į man reikiamą vietą, ir 
kieme, gieda pirmąjį giesmės posmą. Vaka atsiskiriant pasiūliau šoferiui:
riečiai jiems pritaria. Po to vakariečiai už- — Tu gaiėtum mautis dryžuotomis kel- 
gieda kitą giesmę, o rytiečiai jiems atsako. namis ir vykti į Ženevą.
Ir taip posmas po posmo... — Parenk man ten vietą, ir aš galiu vyk

Giesmėms pasibaigus, Sovietų zonos gy — atsakė man taksio šoferis.
ventojai" pradeda Viešpaties maldą.

• — Tėve mūsų, — jie užgieda, Vertė J. Girdys
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