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BENAMIAI VOKIETIJOJE
Susirūpinta įkurdinimu ir privačiai gy
PASITARIMAI PABĖGĖLIŲ REIKALAIS venančių pabėgėlių, kurių didelė dalis dėl
butų trūkumų gyvena arba labai ankšto
Pabėgėlio sąvokos plačiau nesvarstant, se patalpose, arba neoficialių stovyklų ba
tektų tik pažymėti jų suskirstymą. Apsi rakuose. Šiai pabėgėlių kategorijai Jungti
ribojant tik Vokietijoje esančiais pabėgė nės Tautos iki šiol neplanavo butų staty
liais, susidarys jų dvi pagrindinės kate bos finansavimo ir vargu ar planuos, nes
gorijos, būtent: nacionaliniai ir svetimša tikimasi, kad Vokietijos vyriausybė savo
liai pabėgėliai.
jėgomis įstengs išspręsti butų trūkumo
Nacionalinių, arba vokiečių tautybės, pa problemą. Privačiai gyvenantiems įkurdin
bėgėlių Vakarų Vokietijoje 1958.IX.30 ti yra numatomos skirti labai nedidelės
buvo: 9.339.000 iškraustytų iš Lenkijos ar sumos, kurios pirmoj eilėj eis iškeldinti
Sovietų Sąjungos užimtųjų sričių, iš jų pabėgėliams iš neoficialių stovyklų. Tiki
191.000 gyvena stovyklose, ir 3.196.000 pa masi vokiečių paramos, sprendžiant apgy
bėgėlių iš sovietų zonos (rytinės Vokieti vendinimo reikalus, nes 1950 m. vokiečiam
jos), kurių 126.000 gyvena stovyklose.
perėmus iš alijantų atsakomybę už svetim
Šie pabėgėliai nesinaudoja Jungtinių šaltus pabėgėlius, įkurdinimo reikaluose
Tautų globa, nes jie turi Vokietijos pilie pirmiausia stengiamasi panaudoti visos ga
tybę ir naudojasi jos vyriausybės globa.
limybės, kurias teikia Vokietijos įstaty
Svetimšaliai, arba mandatiniai, pabėgė mai. Palengvinti pabėgėlių įkurdinimui
liai yra nutraukę ryšius su savo kilmės įsteigtasis Lastenausgleich (Vertriebener)
kraštais ir vengia ar negali naudotis savo Bank, Bad Godesberg, kuriam kelis milijo
krašto diplomatinių atstovybių ar konsulą nūs markių paliko IRO. teikia egzistenci
tų protekcija ir patarnavimais.
Jie yra jai susikurti paskolas ne tik vokiečiams,
1950 m. Jungtinių Tautų įsteigto Aukštojo bet ir svetimšaliams pabėgėliams. Iki 1959
Komisaro Pabėgėlių Reikalams globoje, ir gegužės 31 d. šis bankas svetimšaliams pa
jų teises ir pareigas nustato 1951.VII.28 bėgėliams yra išdavęs 12 milijonų paskolų;
Ženevos Konvencija ir Vokietijos Val
iš jų 6 milijonus butams įsigyti. Iniciaty
džios 1951.IV.25 įstatymas.
vos nepraradę lietuviai, turį įsikūrimo pla
Svetimšalių pabėgėlių Vokietijoje 1959.
nų, gali aukščiau paduotuoju adresu kreip
VILI buvo 207.000. Iš jų apie 11.900 gyve
tis į minėtąjį banką.
na 52 oficialiose stovyklose, apie 1800 sene
Buvo pranešta, kad JAV per USEP Pa
lių namuose, ligoninėse ir kitose instituci
bėgėlių Metais atsignavo 2.260.000 dol. Iš
jose ir apie 190.000 privačiai. Naujų sve
jų Vokietijai paskirta tik 50.000 dol. Šie pi
timšalių pabėgėlių kas metai atbėga apie
nigai bus panaudoti teikiant įsikūrimo ar
2000 asmenų, ir tiek pat asmenų kas me
vizų apmokėjimo (ne transporto) pagal
tai iš Vokietijos išemigruoja.
bą privačiai gyvenantiems pabėgėliams,
J.T. Aukštojo Komisaro pagrindinis už
kurie atbėgo prieš 1948.1.1. USEP norma
davinys teikti svetimšaliams pabėgėliams
lios programos kriterijumą atitinka tik tie
internacionalinę protekciją ir ieškoti pa
pabėgėliai, kurie atbėgo po 1948.1.1.
stovaus pabėgėlių problemos išsprendimo,
Sunku esą įkurdinti kovojantieji už sa
paremiant valstybines ai- privačias pastan
pabėgėliai,
gas pabėgėlius repatrijuoti, emigruoti ar vo kraštų nepriklausomybes
įkurdinti gyvenamajame krašte. Pabėgėlių nes jie jaučiasi azylio krašte gyveną tik
laikinai, kol kilmės krašte išnyks ar bus
teisių gynimo srity veikla dvejopa: 1) Tei
pašalintos politinės sąlygos, privęrtusios
sinė protekcija reiškiasi, skatinant vyriau
juos palikti savo tėvynes.
sybes prisidėti prie tarptautinių, pabėgė
lių teises nustatančių, konvencijų ir jų
EMIGRACIJOS GALIMUMAI
vykdymo priežiūros, ir raginimų, kad vy
riausybės sukurtų palankią pabėgėliams
Sveikiems ir normalaus emigracinio am
įstątymdavystę. 2) Teisinė pagalba. Tiesio Siaus žmonėms yra- gerų galimybių emi
'gįai JTA Kcnusaras atskiriems asmenims
gruoti į Kanadą ir Australiją,
šios pagalbos neteikia, bet skiria lėšų šal
Didelės įtakos pabėgėlių apsisprendimui
pos organizacijoms, kurios išlaiko teisių turi laikas ir ūkinės gyvenamojo krašto są
patarėjus. Tačiau principinio pobūdžio by lygos. Pavyzdžiui, JTA Komisaro delega
lose, kuriose būtų išaiškinami įstatymai, tas Terrillon nurodė, jog jų apklausimais
gelbsti bylą perkelti ir vesti kasacinėse iš Vokietijoje stovyklose gyvenančių tar
instancijose.
po 1957 m. buvo pareiškę noro emigruoti
JT Aukštojo Komisaro išlaikomų teisių apie 2000 asmenų, o šiais metais, kai jų
patarėjų adresai:
socialiniai tarnautojai, stovyklų likvidavi
1) Dr. L. Huszovszky, Rechtsanwalt, mo programą vykdydami, turėjo progos
NCWC-Caritas Rechtsberater, Muenchen, asmeniškai su tais pačiais pabėgėliais pa
Sendlingerstr. 57.
sikalbėti, pareiškė noro emigruoti jau tik
2) Mag. Jur. A. Mikolajevski, NCWC- 217 asmenų.
Caritas Rechtsberater, Duesseldorf, HuKai kurie kraštai, kaip Skandinavijos
bertusstr. 3.
valstybės, N. Zelandija, Kanada, Australi
3) Dr. G. Marinescu, NCWC-Caritas
ja, D. Britanija kai kada nutaria įsileisti
Rechtsberater, Nuernberg, Sammellager po mažą šeimų ar viengungių skaičių, ku
fuer Auslaender.
rių tarpe gali būti ir ligotų, pvz., sirgusių
4) Dr. Paul Grimm, Rechtsanwalt, NC TB asmenų. Dažnai būna, kad ICEM ar
WC-Caritas Rechtsberater, Frankfurt/M.
JT Komisaras tokius pasiūlymus gauna
Guiolettstr. 66.
trumpu terminu ir šalpos organizacijos
5) Mag. Jur. A. Silde, WCC-Ev. Hilfsduoda labai maža laiko parinkti kandida
werk Rechtsberater, Stuttgart-Bad Cann
tams, arba kandidatus parenka kituose
statt, Kirschenweg 12.
kraštuose, pirmoj eilėj Graikijoj, Italijoj,
6) Dr. Friedrich Wagner, Rechtsanwalt,
Austrijoj ir nepalieka vietų Vokietijai.
LWF-Innere Mission Rechtsberater, Ham
ICEM norėtų turėti duomenis iš visų kraš
burg 39, Gryphiusstr. 1.
tų. Jie jau yra suregistravę pabėgėlius
Ir Vokietijos lietuviai, kaip ir kiti pabė
Italijoj ir baigia registruoti Austrijoj. No
gėliai, gali pasinaudoti minėtųjų teisinių retų tai padaryti ir Vokietijoj. Italijoj ir
patarėjų nemokama teisine pagalba, ypač Austrijoj paliegėlių padėtis daug sunkes
tais atvejais, kai reikia teisme išaiškinti nė. todėl iš čia ir stengiamasi pirmoj eilėj,
pabėgėlio statusas ir tuo palengvinama jo atsiradus galimybei, emigruodinti. Suda
įkurdinimas. Tad čia įeina bylos, liečian
rius centrinę registraciją ir turint visus
čios pritaikymą pabėgėlių konvencijos, be duomenis, Jungtinės Tautos ir ICEM galė
tėvynės' svetimšalių teisių įstatymo, rentų tų geriau vesti derybas dėl įsileidimo ne
ir nuostolių atlyginimo bylos, skundai dėl sveikųjų pabėgėlių, o susitarus greičiau
nuomų ir t.t. Kitose civilinėse ir baudžia įvykdyti jų emigraciją.
mose bylose pagalba gali būti teikiama, jei
pabėgėlis nemoka kalbos, nežino teisinių
NORMALIOS EMIGRACIJOS
santykių ar dėl panašių pagrindų, kai susi
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS
duriama su ypatingais sunkumais. Teisi
nė pagalba gali būti teikiama, kai pabėgė
Kanados ūkinė konjuktūra aukšta ir to
lis neišsigali arba negali gauti neturto tei dėl vis įsileidžia imigrantus. Gali įvažiuoti
sės samdytis advokatą gynėją.
18-45 metų amžiaus viengungiai ir šeimos,
JTA Komisaras atkreipė ypatingą dė sveiki mediciniškai, moraliai ir patikimi.
mesį į stovyklų likvidavimą. JT pagalba Kas buvo kartą atmestas, po metų vėl ga
stovyklas likviduojant pirmoj eilėj eina li paduoti pareiškimą. Kelionei apmokėti
finansavimui statybos pigių butų, kuriuo emigrantas gali prašyti iš Kanados vyriau
se, uždarant stovyklas, pabėgėliai apgy sybės paskolos. Atvykęs į Kanadą, kiek
vendinami, ir teikiant pabėgėliams nedide vienas asmuo turi tupėti nors po 50 dole
les paskolas ar pašalpas įsigyti relkalin- rių, kad turėtų iš ko pragyventi, kol susi
giausiems buto įrengimams. 1955-60 m. lai ras darbą. Pareiškimus emigruoti galima
kotarpy tam tikslui Jungtinės Tautos Vo įteikti Kanados Misijai, kurios biurai yra:
kietijoje išleidžia 27.000.000 DM. Pigiųjų Koeln, Muenchen. Stuttgart, Hamburg ir
butų statybai finansuoti vokiečių valdžia Berlin. Nuo pareiškimo įteikimo iki emi
yra pridėjusi apie 4 kartus tiek, kiek davė gravimo paprastai užtrunka 3 mėnesiai.
Jungtinės Tautos.
Geriausias laikas emigruoti — pavasaris.
Čią Jungtinių Tautų pagalbą pajunta ir Naujai atbėgusiųjų, vokiečių vyriausybės
lietuviai, pvz., 1959 metais buvo likviduo nepripažintų pabėgėliais, pareiškimai eml
ta viena didžiųjų stovyklų Wehnene, iš ku gruoti svarstomi tik dvejus metus Vokie
rios barakų lietuviai buvo iškilnoti ir ap tijoje išgyvenus.
gyvendinti Osnabriucke, Bad-ZwischenGyvenimo pradžia, kaip paprastai, nėra
ahne ir Bremene. Planuojama stovyklas lengva. Stipriai patariama mokytis angį"
galutinai likviduoti 1960 metų gale ar 1961 kalbos, nes kalbos nemokant susiduriama
m. pirmojoj pusėj. Tad dar keli šimtai lie su sunkumais.
tuvių užbaigs stovyklinius vargus.
Australija po šio karo įsileido 1.5 milijo

no imigrantų, iš jų 170.000 DP, kurie daug
prisidėjo prie krašto ūkinės gerovės pake
limo ir padidino gyventojų skaičių iki 10
milijonų. Ūkinė padėtis ir įsikūrimo gali
mybės esančios labai geros. Gali emigruo
ti: viengungiai 18-35 metų, vedę, be vaikų
18-45 metų, vedę, su vaikais 18-50 metų.
Principaliai visa šeima emigruoja kartu.
Į JAV imigruoti galima tik pagal tauti
nes kvotas. Lietuvos kvota — 380 asmenų
per metus. 1959.IX.22 įstatymu yra pada
ryta tik pirmenybės tvarkos pakeitimų.
Yra 4 pirmenybės: 1-ji—specialistai, 2-ji—
JAV piliečių, ar teisėtai įvažiavusių nuo
latiniam apsigyvenimui tėvai, 3-ji — JAV
piliečių, ar teisėtai įvažiavusių nuolati
niam apsigyvenimui santuokinis (žmona
ar vyras) ir vaikai iki 21 m., ir nevedę,
4-ji — JAV piliečių, ar teisėtai įvažiavu
sių nuolatiniam apsigyvenimui broliai, se
serys, vaikai per 21 m., nevedę.
įstatymo pakeitimo pagrindinis bruožas
yra tas, kad į perviršytas kvotas užsire
gistravę iki 1953.XII.31 2, 3 ir 4 pirmeny
bės kandidatai, jei jiems įvažiuoti petici
jos buvo iki 1959.1.1 patvirtintos, pereina
į non quota, kitaip sakant, dabar tokie ga
Ii emigruoti be eilės. Konsulatuose tokių
patvirtintų peticijų esą apie 22.000. Dau
giausia tuo pasinaudos italai (apie 30.000
asmenų). Dar yra ir kitu mažų pakeitimų,
kaip, pvz., prailginta RRA Sect. 6, sutei
kiąs galimybės susijungti išskirtiems dėl
TB šeimos nariams. — iki 1961.VI.30. Pa
aiškinimai yra konsulatų formuliaruose.

PABĖGĖLIŲ METAI
Pabėgėlių Metų tikslas — paveikti pa
saulio opiniją energingiau spręsti pabėgė
lių problemą. Tai sukūrė palankią atmos
ferą ir suteikė galimybių išplėsti akciją,
kurios anksčiau negalima buvo įgyvendin
ti. Vis daugiau valstybių prisidedą prie Že
nevos pabėgėlių konvencijos; kitos ratifi
kavo susitarimą dėl pabėgėlių jūrininkų
teisinės padėties sutvarkymo; Europos Ta
rybos specialus komitetas vėl paskatino
suprastinti pabėgėlių kelionių formalumus
ir t.t. Ir emigracijos srity atleidžiami varž
tai- jsilejdSisfet ni.-s i> ribotus skaičius li
gonių ir kitų nepajėgių asmenų bei šeimų.
Daugelyje kraštų aukščiausių valstybinių
autoritetų globoje yra sudaryti tautiniai
komitetai, kurie skatina visuomenę auko
ti pabėgėlių reikalams. Vienoki ar kitokiu
būdu Pabėgėlių Metus paremti yra pasiža
dėję per 60 kraštų.
Nežiūrint visų gražių pastangų, negali
ma tačiau susidaryti netikrų vilčių, jog to
kia milžiniška problema būtų išspręsta vie
nerių metų laikotarpyje. Tačiau, kaip jau
dabar aiškėja, pabėgėliams tie metai atneš
realios pagalbos ir geresnių vilčių. (Inf.)

PASAULYJE
— Į Maskvą nuvažiavo Čilės prekybi
nė delegacija.
—• Dr. Adenaueris pirmą kartą buvo nu
vykęs į Berlyną dalyvauti miesto parla
mento posėdyje ir pasitarti su burmistru
ir bažnyčių galvomis.
— D. Britanijoje, Leicesteryje, per ne
apsižiūrėjimą vežant buvo pamesta nuodų,
kurių būtų pakakę nunuodyti milijonui
žmonių.
— Chruščiovas žada priimti kvietimą
apsilankyti Burmoje.
— Sustreikavo italų operos darbininkai.
— Į Kipro salą pagal susitarimą atvyks
ta graikų ir turkų kariniai daliniai.
— Beirute sustreikavo advokatai, kai į
tesingumo ministerijos rūmus įsiveržė po
licininkas ir nušovė žmogų, keršydamas
už savo brolį.
— V. Vokietija užsisakė Portugalijoje
už 12.5 mil. svarų šaudmenų.
— Amerikoje per gruodžio mėn. suma
žėjo 93.000 bedarbių (liko 3.577.000).
— Kai kurios britų firmos dėl antisemi
tinių pasireiškimų Vokietijoje atleido vo
kiečius tarnautojus.
— Sovietų ambasadorių D. Britanijoje
J. Maliką pakeičia Soldatovas.
— Londone iš Barklays banko seifo bu
vo pavogta 87.520 svarų.

VIETOJ NUMERIŲ DUOS
ŽMONIŠKESNIUS PAVADINIMUS
(E) Kai kurios Vilniaus valgyklos, už
kandinės, kavinės, sovietams užvaldžius,
buvo pavadintos numeriais. Dabar Vil
niaus vykdomasis komitetas, šalindamas
tą negražų rusišką įprotį, nutarė svetai
nėms duoti žmoniškesnius vardus. Taip,
pvz., valgykla Aukštaičių gatvėje pavadin
ta „Vilnelės“ vardu, Vytenio gatvėje esan
ti valgykla — „Vaivorykšte“, kitos ke
lios svetainės pavadintos „Dzūkija“, „Šiau
rine“. Viena kavinė miesto centre pava
dinta „Rūta“. Gedimino (Stalino) prospek
te pradžioje esanti kavinė gavo (ar atga
vo) vardą „Literatų kavinė“.
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r Septijiiios dienos n
NAUJAS GINKLAS
Amerikos orinių pajėgų štabo viršinin
kas gen. White pareiškė, kad Amerika bai
gia paruošti naują ginklą — raketą, kuri
sustiprinsianti gynybą prieš galimą netikė
tą užpuolimą.

nes turėję samdyti 100 žmonių išvaryti
jiems.
Švedai paprašė norvegus įsileisti jų el
nius pasiganyti Norvegijoje.

VARDAS — CHULIGANIZMAS
V. Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris
kalboje į tautą pareiškė, kad dabar vyks
MIRTIES BAUSMĖ UŽ ŽVAKES
Sofijos miesto teismas Bulgarijoje nu tantieji antisemitizmo pasireiškimai yra
teisė mirti Nigolą Grudevą, kuris nelega ne politinis dalykas, o chuliganizmas, su
liai gamino žvakes ir per savo tarpininkus kuriuo atitinkamomis priemonėmis reikia
ir kovoti.
pardavinėjo bažnyčioms.
Trys jo bendradarbiai nuteisti po 20 me
NESUTARIMAI PRANCŪZIJOJE
tų, du kiti — vienas 8, kitas 6 metus.
Nesutardamas su vyriausybės politika,
atsistatydino Prancūzijos finansų minįsteAMERIKA PRISIDĖS
Amerika formaliai pareiškė, kad ji yra ris Pinay.
Jo vieton pakviestas Prancūzijos banko
pasiryžusi įstoti nariu į Europos ir Šiau
rės Amerikos ekonominio bendradarbiavi valdytojas Baumgartner.
mo organizaciją.
VISA VALDŽIA VIENOSE RANKOSE
Indonezijos prez. Sukamo perėmė visų
MAU-MAU AUKOS
Savo kolonijoje Kenijoje britai panaiki krašto partijų kontrolę. Jei būtų reikalas,
jis gali paleisti partijas. Jis paskelbė įkū
no karo stovį.
Ta proga pareiškiama, kad per septyne- rimą naujos politinės organizacijos.- Tauti
nio Fronto, kuriam vadovaus jis pats.
ris metus tasai teroristinis Mau-Mau vei
Naujosios organizacijos tikslas — .baig
kimas ir kova prieš jį pareikalavo 13.000
ti vykdyti Indonezijoje tautinę revoliuciją.
gyvybių.
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Dabar imtiniai paleisti, bet dar palieka
GRĄŽINAMAS MARKSIZMAS
- i ! i
mos kai kurios varžančios normalų gyve
Lenkijos komunistų partija yra pašfryfJ /
nimą priemonės.
žūsi aukštose mokyklose ir universne/up-. ' ; /
se vėl įvesti marksistinės filosofijos, sfocjo !
Į
GREITI DARBININKAI
logijos ir politinės ekonomijos dėstoma Vi į ■ \ Į .
Pekingo radijas pranešė, kad fabriko siems klausytojams.
mašinistas Wei Kao-hou N. Metų dieną
Toksai kursas buvo“ iki Gomulkos a:
per 8 vai. atlikęs visų metų darbą ir tuo mo į valdžią.
rol
nustebinęs visą kraštą. Savo darbui jis
es
pritaikęs 26 patobulinimus.
/ t
KIRIČENKO I ROSTOVĄ
I /
Po dar kai kurių patobulinimų jis per
į !
Chruščiovui kylant, kartu su juo (kilo ir
dieną greit atliksiąs 9 metų darbą!
buvęs
kom. partijos gener.
geneį. sek
uuvęs Ukrainos
UKiainos Kom.
seK-
spėjaįn^r- *. ' \ V,
retorius Kiričenko, kuris buvo spėjaūiąsis
BLOGA PROPAGANDA
Chruščiovo įpėdinis. Jam buvo pavestos \ : | Vt
Komunistų partijos centro komitetas valstybės saugumo viršininko pareigos. ;
į
smarkiai sukritikavo ligšiolinę propagan
Dabar jis išsiųstas į Rostovą partijos ■
dą kaip pilką ir sausą, ir ta proga paske - sekretorium (.3 mil gwwiWw, ■■■> Įito-ni-bė naujus metodus, pagal kuriuos būsią noje apie 40 mil.).
stengiamasi susidoroti su 208 mil. žmonių.
Tų pakeitimų reikalaujanti kova su su ŽEMĖS DREBĖJIMAS PERU
Peru buvo smarkus žemės drebėjimas,
stiprėjusią kapitalistine propaganda.
kurio metu žuvo ne mažiau kaip 22 žmo
nės.
NESUSIPRATIMAS DĖL ŠIAURĖS
ELNIŲ
Norvegai ruošiasi užtverti 31 mylios il I MARSĄ IR VENERĄ
Rusų mokslininkai skelbia, kad jie siu
gio tvorą nuo Sov. Sąjungos, kad nebebū
tų ginčo dėl šiaurės elnių, kurie pereina sią raketas į Marsą ir Venerą ištirti, ar
sieną. Rusai jau pareiškę griežtą protestą, ten yra gyvybės.

Jaunuoliai vargsta Sibire
(E) Vilniaus radijas davė reportažą iš
Vilniaus studentų gyvenimo. Viena stu
dentė atvirai papasakojo, kaip vargo Lie
tuvos jaunuoliai, patekę į Sovietų Sąjun
gos gilumos plėšinius. „Visos talkininkės
tiek daug iškentėjo... Plėšiniuose jai teko
dirbti kartu su vyrais... Niekas čia nepa
sigailėjo pasakyti, kad blogai dirbama.
Plėšiniams nereikalingi baltarankiai. Ką
gi, Marytė kietai sukando dantis ir mokėsi
sunkiai dirbti. O ką jau bekalbėti apie dar
bus kolūkiuose. Stovyklose (Sibire) mes
pirmą kartą pajutome komunistinio darbo
skonį. Anksčiau tik kalbėdavome, dabar
stovyklose mes tai jau patys išgyvenome“.
Būta net taip, kad pamainos viršinin
kas, apžiūrėjęs kai kurių studentų sukru
vintas rankas, pasišaukęs gydytoją pa
tvarkė, kad studentai kelias dienas galė
tų pailsėti.

BIJOSI „BURŽUAZINIO
NACIONALIZMO“ PLITIMO
(E) Po Lkp centro komiteto 8-jo plenu
mo, kuris gera dalimi buvo paskirtas ko
vai „ideologiniame fronte“, sovietinė spau
da ir radijas Lietuvoje tai ideologinei pro
pagandai teikia didesnį dėmesį. Vilniaus
„Tiesa“ gruodžio 13 d. laidoje vedamaja
me kreipiasi prieš „saujelę buržuazinių
nacionalistų1, kurie, girdi, bando skleisti
tąją ideologiją. Barama Politinių ir moks
linių žinių skleidimo draugija, kad per ma
žai suruošia paskaitų „tarybinio patriotiz
mo, tautų draugystės bei proletarinio in
ternacionalizmo klausimais, o taip pat pa
skaitų, demaskuojančių buržuazinę ideolo
giją, šiuolaikinį revizionizmą, buržuazinį
nacionalizmą“.
O religiniai prietarai,
anot „Tiesos“, tebėra „žalingiausia ir ma
siškiausia atgyvena“.

PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS VILNIUJE
KOVO 1 D.
Respublikinio CK plenumo posėdyje Vii
niuje nutarta sušaukti komunistų parti
jos respublikinį suvažiavimą (XII) 1960
metų kovo 1 dieną. Nustatyta, kad suvažiaviman bus siunčiama po 1 delegatą nuo

90 narių (ir po 1 nebalsuojantį delegatą
nuo 90 kandidatų). Delegatai bus „renka
mi“ (t.y. patvirtinami pagal iš centro duo
tus sąrašus) rajonų ir miestų konferenci
jose. Iš viso suvažiavime bus apie pusšeš
to šimto dalyvių. Bus renkamas naujas
Centro Komitetas. Jeigu neateis nepapras
tų įsakymų iš Maskvos, tai iki kovo mene
šio kompartijos vadovybėje Lietuvoje pa
keitimų, greičiausia, jau nebebus. (L,NA)

MIKĖNAS ANTROJ VIETOJ
V. Mikėnas pereitą gruodžio mėnesį vėl
švystelėjo tarptautinio lygio šachmatinin
kų tarpe, laimėdamas antrą vietą, keturio
likos žymių šachmatininkų varžybose.
Varžybos turėjo ir tarptautinės politi
kos atspalvio, kadangi varžybų dalyviai
buvo sukviesti iš kraštų, kurių teritorijos
siekia Baltijos jūrą („Baltijos jūra — tai
kos jūra“ buvo politinis įvykio šūkis). Tai
gi dalyvavo šachmatininkai iš Švedijos,
Norvegijos, Danijos, Vokietijos (tik iš so
vietinės zonos), Lenkijos, Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Leningrado.
Pirmą vietą užėmė leningradietis B.
Spaskis, laimėjęs 11.5 taškų. Mikėnas lai
mėjo 11 taškų. Trečioj vietoj liko kitas Le
ningrado didmeistris A. Tolušas, ketvirtoj
latvis Talis.
(LNA)

MIN. ST. GIRDVAINIS PAS POPIEŽIŲ
Jo Šventenybė Popiežius Jonas XXIII,
tęsdamas įprastas Kalėdų švenčių ir nau
jųjų metų audiencijas, kuriose akredituo
ti prie Šv. Sosto diplomatinių misijų šęfai
pareiškia linkėjimus, sausio 11 d. priėmė
privačioj audiencijoj Lietuvos įgaliotąjį
ministerį S. Girdvainį.
Dėkodamas už
sveikinimus, Šventasis Tėvas suteikė pa
laiminimą Lietuvai ir jos atstovui prie Šv.
Sosto.

Dėl mylimos motinos mirties Lietuvoj
nuoširdžią užuojautą
p. DAUNORIENEI

reiškia
V. Pūškarevas ir IH. Šovai
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BALUTIS IR LIETUV A
(80 METŲ SUKAKTIES PROGA)
Susispaudęs mūsų Ministeris tebegyve
na iki šiai dienai. Iki šiai dienai jis tebėra
gražiausias pavyzdys visiems tiems, kurie
pareigos ar reikalo verčiami turi naudo
tis laisvos Lietuvos išteklių likučiais. Pats
sau nieko nesusikūręs, jis iki šiai dienai,
iki pat gilios senatvės visas savo jėgas, vi
są savo triūsą, visus išteklius ir patyrimą
tebeaukoja tėvynei Lietuvai ir jos išlaisvi
nimui. Ir kas girdėjo, kad Balutis būtų
puolęs į rezignaciją ar nusiminimą. Prie
šingai, jis pats šventai tiki j Lietuvos pri
sikėlimą ir savo sparnuotu žodžiu tą įsiti
kinimą kitiems skelbia. Dr. K. Graužinio
žodžiais betariant, jis iki šiai dienai kiek
vieną žingsnį tebematuoja Lietuvos, ne
partijų ar asmens interesais. Kiekvieną
reikalą jis sprendžia, kad būtų nauda Lie
tuvai ir lietuviams.
Žinodamas, kad p. Ministeris šiame mi
nėjime negalės dalyvauti, pateikiau jam
keletą klausimų, liečiančių mūsų tėvynę
ir jos išsilaisvinimą, štai į juos atsakymai.

J. Lūža
sakyti į šį klausimą — ar iš tikro viskas,
kas galima, padaryta?

3 KL. Kokią pažangą. Jūsų nuomone,
yra padaręs Lietuvos subolševikinimas ir
kaip giliai komunizmo doktrina yra įlei
dusi šaknis į lietuvių tautą?
ATSAKYMAS. — Nesant Lietuvoje, iš
tolo būtų sunku tiksliai atsakyti. Manytina, kad normalaus gyvenimo sąlygose
bus ne be to, kad bolševikinė vėtra, dau
žanti Lietuvos medį per šiuos kelioliką me
tų, būtų neaplamdžiuši ir neaplaužiusi silp
nesnių šakų šakelių. Lygiai tikėtina, kad
pats medžio kamienas ir jo šaknys yra
sveikos. Ko ilgi amžiai neįveikė, to trumpi
dešimtmečiai nevalios išrauti.
4. KL. Ar diplomuotų veiksnių santy
kiai šiuo metu jau yra pasiekę darnumo?

kurie šitokio, sakytume, antrinio pašauki
mo neturi. Sekant p. Balučio veiklą, neju
čiom išryškėja ir vienas jo hobby —spau
da. Jis yra ne tik didelis knygos mėgėjas,
per kurią susikrovė milžinišką erudicijos
bei žinių bagažą, bet taip pat kartu ir la
bai gabus plunksnos valdytojas. Kai kurie
jo kolegos, pvz., p. Kajeckas, teigia, kad
p. Balučio svajonė buvusi sulaukus 60 me
tų pasitraukti iš diplomatinės tarnybos ir
verstis jo tokia mėgstama žurnalistika. De
ja, pareigos savam kraštui neleido šitai jo
svajonei įvykti.
Pradėjęs rašyti laikraščiams dar būda
mas jaunas Amerikoje, greitai pasidaro
tautinės minties Čikagos laikraščio „Lie
tuvos“ redaktorium. Gauna jo rašinių ir
kiti laikraščiai. Neturint po ranka ano
meto spaudos, nelengva yra’nusakyti tik
rąjį svorį tos duoklės, kurią p. Balutis ati
davė Amerikos lietuvių spaudai. Tačiau
visi tie, kurie apie jį, kaip laikraštininką,
yra prasitarę, sutartinai teigia, kad jo kū
ryba jau tada buvusi labai įdomi, stilius
gražus, mintis nuosekli, turinys patriotiš
kas, tonas draugiškas, pilnas gerų vilčių.
Štai, pvz., p. žmuidzinas sako: „Balutis sa
vo raštais nuoširdus, liaudiškas, drąsus ir
vaizdus. Jo kalba graži savo žodingumu,
sveiku sultingumu ir liaudies vaizdų aps
tumu. Jaunatvėj Balutis lietuvių kalbos
nesimokė. Vėliau išeiviu ir diplomatu toli
nuo Lietuvos gyvendamas, jis vėl buvo to
li nuo kalbos versmių. Todėl jo lietuviškas
iškalbumas bei rašybos grožis tegali kilti
tik iš jo gilios meilės lietuvybei“.
Iš tikrųjų, kartais stebiesi, kaip žmo
gus, palyginti, mažesnę savo gyvenimo da

ATSAKYMAS. — Išrodo, kad tie santy
1 KLAUSIMAS. Kuria kryptimi, Jūsų
nuomone, yra pažengusi Lietuvos laisvini kiai būtų lyg ir įėję į ramesnę fazę. Ar
jie pakankamai pagerėję — tai jau kitas
mo byla per paskutinį dešimtį metų?
klausimas. Įgytos žaizdos gali greičiau pa
ATSAKYMAS. — Laisvinimo byla yra, gyti; pasilikusieji po jų randai tik su laiku
nelyginant, liga. Juo labiau ji užsisenėja, išdyla, — jeigu iš viso leidžiama žaizdai
juo sunkiau ji pagydoma. Todėl ir Lietu užgyti.
vos (kaip ir visų kitų pavergtųjų kraštų)
SPAUDOS DARBUOTOJAS
laisvinimo byloje laikas nėra mūsų nau
dai: juo ilgiau laisvinimo akcija tęsiasi,
Sakoma, kad kiekvienas žmogus šalia
juo ji darosi vis sunkesnė, nes, normaliai
vertinant padėtį, stipresnioji pusė papras savo pagrindinių pareigų turi kokį nors
tai stiprėja, o silpnesnioji pusė turi palin mėgstamą pašalinį užsiėmimą,- kurį anglai
kimo silpnėti. Bet tai dar nereiškia, kad vadina hobby. Modernieji šių dienų psi
ši taisyklė tinka visais atvejais. Yra ir iš chologai sako, kad visuotinis žmogaus as
imčių. Istorija yra pilna jų. Dešimtmetis menybės išsivystymas ir tuo pačiu pilnu
(Nukelta į 3 psl.)
— tai tik vienas akimirksnis tautos gyve tinis pasisekimas yra daug sunkesnis tiem,
nime. Todėl, apskritai paėmus, gal būtu
per drąsu to akimirksnio krypti vertinti
jau dabar, kai kova dar tik pačiam įkarš~ tyje.z Viskas, kas galima būtų pasakyti,
tai pareikšti noro, kad toji laisvinimo ak
KNYGA APIE LIETUVIŲ LITERATŪRĄ
cija eitų galimai darniau, nes tuomet ir
POAUŠRIO LAIKOTARPIS
galutinis laimėjimas būtų tikresnis.
Rašo Stepas Vykintas
2. KL. Ar viskas esamomis sąlygomis
padaryta ir daroma, kad Lietuvos reikalas
Čikagos Aukštesnioji Lituanistikos Mo nagrinėjimus, jų poveikius. Nagrinėdamas
nebūtų pamirštas?
kykla, Marijos ir Antano Rudžių finansiš beletristų kūrybą, autorius atpasakoja vei
ATSAKYMAS. — Ir taip, ir ne. „Visako kai remiama, 1959 m. pabaigoje išleido kalų siužetus, nenutoldamas nuo rašytojų
darymas“ priklauso nuo tuo laiku esamų Juozo Masilionio lietuvių literatūros isto žodyno ir nevengdamas citatų. Tuo būdu
1 aplinkybių: Gi tos aplinkybės yra dvejo rijos vadovėlį-, pavadintą „Lietuvių Litera skaitytojas nors iš dalies susipažįsta su ra
pos rūšies. Vienas jų sudaro mums kiti, tūra“. III dalį, šis vadovėlis nagrinėja mū šytojų originalia kalba, stiliumi.
svetimi veiksniai; kitas gi aplinkybes su sų poaušrio literatūrą: pradedama Vincu
Vadovėlyje pateikiama nemaža skaitytai
sidarome sau mes patys. Kitais žodžiais Pietariu ir baigiama Vydūnu.
nės medžiagos, rinktinių rašytojų raštų.
tariant, aplinkybės yra išorinės (tarptau Vadovėlio autorius įvadiniame žodyje Skaitytojai, ypač mokiniai turi progų ne
tinė padėtis, kitų valstybių. nusistatymas pasisako, kas vertė jį griebtis šio darbo. tik susipažinti su rašytojų kūryba, bet ir
linkui mūsų) ir vidujinės (mūsų pačių su- „...Pasikeitus mokinių skaitybai, vienai iš panagrinėti jų idėjas, motyvus, stilines
siorganizavimas; mūsų darni ar pakrikusi svarbiausių literatūros mokytojo darbo at puošmenas.
veikla). Aišku, kad pirmosios rūšies (iš ramų, tenka keisti ir dėstymo metodas,
Pedagoginiam tikslingumui padidinti
orinių) aplinkybių nugalėjimas ne visuo nors jjs būtų buvęs geriausias, nebeteko autorius po kiekvieno rašytojo nagrinėji
met, ne visiškai ir ne išimtinai priklauso realaus pagrindo ir vadovėliai, parašyti mo prideda temas ir pratybas. Norėdamas
nuo mūsų pačių. Taip pat aišku, kad ant Lietuvoje ar Vokietijoje, nes pasidarė abs vadovėlį sumoderninti, jis naudoja ir ly
rosios rūšies (vidujinės) aplinkybės pri traktus, sausi, negyvi ir nebesuprantami“. ginamąjį literatūrinės tyrybos metodą:
klauso nuo mūsų pačių. Tik mes patys ga Todėl autorius, atsižvelgdamas į dabarti knygos gale patiekia visą eilę lyginamųjų
lime išvystyti savo visuomenines pajėgas nes tremties sąlygas, ir parašė šį vadovei' temų. Retesni žodžiai ir literatūriniai ter
ir suderinti savo dvasinius ir politinius su „kiek kitokiu metodu, negu vadovėliai bū minai yra atskirai paaiškinti. Gale yra
gebėjimus ir materialines pajėgas taip, davo rašomi Lietuvoje“.
įdėtas Lietuvos literatūrinis žemėlapis.
kad jos duotų maximum galimybės nuga Juozas Masilionis informuojamuoju re Be šios dalies, dar numatoma išleisti D.
lėti visas kliūtis, stovinčias skersai Lietu cenzuojamuoju metodu glaustai skaityto Veličkos paruoštos dvi pirmosios dalys
vos išlaisvinimo kelio. Kiekvienas mūsų, jams pateikia poaušrio rašytojų gyvenimo apie senąją lietuvių literatūrą ir J. Masi
atsiklausęs savo sąžinės, gali lengvai at- ir asmens apybraižas, jų raštų, kūrybos lionio ketvirtoji dalis apie naujausiąją Ii-

KNYGA MOKYKLAI

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
— Gal, mama, nueik — parneši mano
skrynelę — ji klėtelėje po lova pakišta, —
tarė.
— Gerai, vaikeli. Tai jau nebebūsi?
— Ne. Užteko iki tol! — Brūkštelėjo sau
pakaklėj.
— Ir nebebūk, nebebūk, — skubino pri
tarti, pamačiusi, kad jo akys vėl suspindo
stikliniu spindesiu. — Mes seniai sakėme,
kad Morkuvienė tokia.
— Visi jie tokie! — kirto sūnus. — Ir
Morkuvienė, ir...’ Visi vienodi! Kol ne
kvanktelėsi jiems per galvą, tol lips ki
tiems ant sprandų... keliais ant krūti
nės...
Senelė žvilgterėjo bailiai: toks pasikei
tęs, net pasenęs per tą keletą dienų!
— Ir gerai, vaikeli, gerai. Negi aš ką
sakau.
Labiau jis nepratrūko — išėjo į kiemą.
Trobelėn tuoj pat grįžo tėvas.
— Jau pavalgė?
— Toks jo ir valgymas —pasilaižė kaip
katė.
■— Iš karto nereikia daug norėti.
Atsisėdo ant lovos krašto.
— Pas Morkų, sako, nebebusiąs. Sako,
kad nueičiau parnešti jo skrynelės.
Tyla.
— Gi ar nematai, kas beliko? Kaip nazaranskas atrodo.
Senukas, priėjęs prie židinio, žariją į
pypkę plikais nagais įsidėjo ir vėl atsisėdo.
— Jei sutiksiu Morkuvienę, tai pasaky
siu, — tarė griežtai, — kad ji siurbėlė, tik
ra siurbėlė! Ir ko čia nepasakyti? — Nusisplovė. — Arba tu, kai nueisi, pasakyk.

Senelė, nieko nelaukdama, pasiėmė pa
galį nuo šunų ir išėjo.
Morkuvienė geldoje tešlą minkė.
— Tegul bus pagarbintas.
— Per amžius amen.
Žvilgteri Morkuvienė, kad Bernotienė
kažkas lyg ne ta — veido raukšlės pailgė
jusios, žilų plaukų pluoštas iš po skarelės
grėsmingai kyšo.
—■ Prašom į galą, — kalba minkštai,—
prašom sėsti — būsi viešnia.
Bet senelė nė iš vietos.
— Dėkui, ne sėdėt atėjau. Atėjau paim
ti Valento skrynelės. Jis nebegrįš.
Morkuvienė krustelėjo.
— Nebegrįš? — įbėrė druskos žiupsnį į
tešlą, paminkė, pakočiojo. — Tai kas gi
jam? Ką jis čia dabar sugalvojo?..
— Sveikatos nebeturi.
— Sveikatos? Kurgi ta jo sveikata pra
dingo? Visada turėdavo, o dabar nebeturi.
— Gaspadinė galėtum geriau pasakyti,
kur ji pradingo.
Morkuvienė vėl krustelėjo, — nugraibė
nuo rankos tešlą, sumetė ją į geldą.
— Man rodos, kad jis kiek turėjo svei
katos, tiek ir tebeturi, — vilko žodžius. —
Tik gal dirbti nebenori — pritingi.
— Ir nebedirbs! — pakėlė balsą senelė.
— Užteko būti arklio vietoje! Duokite jo
skrynelę, užmokėkit, kaš uždirbta, ir aš
einu.
— Ką čia dabar paistai niekus! — kal
bėjo Morkuvienė, kabindama ant sienos
druskinę; jos balsas truputį drebėjo. -—Ko
kią skrynelę, kokio užmokesčio? Nereikia
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paistyti — vidurvasary kito samdinio aš
neieškosiu. Tegul tik greičiau ateina —
malūną reikia važiuoti, berašai nekaus
tytas...
Morkuvienė kantri, kai yra reikalas.
Bet Bernotienei — „tur būt, pasimaišė“.
— Tai nori jį pribaigti? Dar ne visai pri
baigei? Bagočiai, žmonių negailite — {ma
nytumėt — paskutinį prakaito lašą išspaustumėt.
Morkuvienė pagaliau išsitiesė visu ūgiu.
— Išeik, jei atėjai manęs šmeižti! Tuo
jau išeik!
— Išeisiu — tik užmokėk, ką vaikas
uždirbo. Kruviną prakaitą liedamas, už
dirbo.
— Pagalio — ne užmokesčio. Bedieviai,
bolševikai! Į valdžios rankas tokius ati
duoti!
— Tai negi nori tuos pinigus pazvanams
pasilaikyti?
Morkuvienė pažaliavo.
— Lauk iš mano namų! — sukriokė vi
sa gerkle. — Lauk!..—Rodė buku smilium
į duris. Bet. senelei iš vietos nejudant, pa
ti puolė lauk.
— Marijon, Rožyt — vaikai, paleiskite
šunį! Kai išdraskys jai kuisęs, tada žinos,
kad nereikia šmeižti.
Bet puldama vos nesusimušė kaktomis
su Rožyte, kuri už durų prie plyšelio klau
sėsi, jųdviejų kalbos.
— O ko tu čia?! — suriko. — Tuojau
paleisk šunį... Valento skrynelę atneškite
iš klėtelės.
Senelė, pamačiusi, kad „gaspadinę vel
nias visai apsėdo“, išėjo, —skrynelę iš klė
teles atnešė Marijona, —eidama iš kiemo,
dar pasakė garsiai, kad visi girdėtų: z
— Atsirūgs, Morkuvien, žmonių ašaros,
atsirūgs — pamatysi — nepraeis veltui!
Tokie dalykai nepraeina.
Morkuvienei tai buvo kaip verdančiu

ĮSIKŪNIJIMO PASLAPTIS
Kristus gimė tvarte, tačiau savo dieviš
kąja asmenybe tą tvartą Jis paverčia ka
rališkais rūmais, štai kodėl dailininkai il
gainiui taip išpuošė ir pagražino tą tvartą,
kad jis jau nestumia nuo savęs žiūrovo
akies, bet traukia ją. Taip Išganytojas pa
keitė tikinčiųjų sielas, kad jos tapo tikrais Dievo namais. Kas gi kitas, jei ne Iš
ganytojas, davė teisingą ir aiškią mintį
apie Dievo Apvaizdą, vietoje aklo likimo
ar įvykių ir priežasčių nežinomo sąryšio
minties! Kas žmones išlaisvino iš aklo fa
tališkumo, apie kurį kalbėjo graikų poe
tai? Kas mums davė jėgos ir stiprybės ne
palūžti nuo gyvenimo nelaimių, kas išlais
vina iš aistrų vergijos, jei ne tas, kurį va
diname Išganytoju? šviesieji graikų filosofai mąstė ir kalbėjo apie Aukščiausiąjį
Gėrį, kurį įvairiai suprasdavo pagal savo
idealistinę .laikyseną. Išganytojas atėjo
žmonių išlaisvinti ne vien tik iš aklo liki
mo, bet ir iš nuodėmės, atėjo išteisinti ir
absoliutiniu — visišku tikrumu pažadėti
amžinąjį gyvenimą. Vietoje tikėjimo į li
kimą kyla tikėjimas į Dievo meilę ir Jo
Apvaizdą: „Nes Dievas taip mylėjo pasau
lį, kad davė savo viengimusįjį Sūnų, kad
kiekvienas, kurs į jį tiki, nežūtų, bet ture
tų amžinąjį gyvenimą“. Aklas likimas ne
beslegia, ir mūsų galutinis tikslas nušvies
tas. Kristus neša išganymą visiems, kurie
savo jusliškumu ar išdidumu nesiprieši
na Dievo malonės šviesai.
žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Šis įvykis, būdamas svarbiausiuoju pašau
lio istorijoje, nebuvo absoliutiškai reika-

lingas. Todėl kai kurie filosofai manė, kad
prie Dievo galima ateiti be Kristaus, nors
Jis pats buvo pasakęs: „Aš esu kelias, tie
sa ir gyvenimas“. Tokie filosofai praktiš
kai nesuprato, kad Kristus, Dievo įsikūni
jęs Žodis, yra visų dorybių pavyzdys ir šal
tinis, be kurio nei išganymo, nei šventu
mo pasiekti negalima. Ilgainiui keičiasi
žmonių pažiūros, keičiasi papročiai, keičia
si kultūros, vienos pranyksta, kitos atei
na į jų vietą, sensta garsenybių mokslai,
tik vienas Kristaus mokslas nežino senėji
mo. Jis visuomet naujas, lyg šiandieną pa
skelbtas. Todėl jis tinka visiems laikams,
visiems žmonėms, visoms kultūroms!
Kun. P. D.

ŠV. TĖVO JONO XXIII UŽUOJAUTOS
ŽODIS

Popiežius Marijonų auksinės sukakties
proga atsiuntė ilgoką laišką, kuriame iš
reiškia nuoširdžius sveikinimus, padrąsi
nimus, nurodo šviesius steigėjo S. Papčins
kio ir arkiv. J. Matulaičio, atgaivintojo,
pavyzdžius.

VATIKANO ŠNIPAS
Jėzuitas kun. Petras Leoni, buvęs italų
kariuomenės kapelionas Rytų fronte, ku
ris dešimtį metų kalėjo įvairiose Rusijos
vietovėse, išleido stambią įdomių ir ver
tingų atsiminimų knygą, vardu „Vatikano
šnipas“ (Spia del Vaticano. Edizioni 5 lu
ne, Roma, 1959, via M. Clementi 18, 478
psl.). Knygai įžangą parašė žymusife italų
rašytojas Piero Bargellini. Atsiminimuo
se daug kur figūruoja lietuviai kaliniai tremtiniai, pasižymį ryškiu didžiadvasiš
kumu. Knygą puošia lietuviškais moty
vais nuotrauka iš Sibiro.
AUKŠTIEJI SVEČIAI LIETUVOJE

1920 m. pavasarį dukart Lietuvą lankė
busimasis popiežius Achilas Ratti, apašta
liškasis nuncijus Lenkijai ir vizitatorius
Pabaltijui. Jį lydėjo patarėjas E. Pellegrinetti, kuris 1941 m., jau būdamas kardi
nolas, savo įspūdžius paskelbė italų spau
doje, bet karo metu lietuvių jie liko nepa
stebėti. Trys straipsniai buvo išspausdinti
Vatikano dienraštyje L'Osservatore Roma
no, 104-106 numeriuose. Be to, atskirame
leidinyje „Mons. Achilas Ratti ir Pabalti
jo Kraštai“ pavaizdavo Lietuvos ir Lenki
jos santykius. Žmonės ir opūs klausimai
paliečiami įdomiai ir objektyviai. Šie kar
dinolo pasisakymai ruošiami lietuviškai
spaudai.

teratūrą. Tai bus nemažas įnašas į lietu
vių literatūros istorijos mokslo turtyną.
Nors šis vadovėlis yra paruoštas nenor
maliomis tremties sąlygomis, tačiau iš jo
yra reikalautina, kad jis būtų mokslinis,
analiziškai išsamus. Pvz., autorius nagri
nėja Kudirkos „Lietuvos tilto atsimini
mus“ ir tik tiek tepasako: „Viena gražiau
sių Kudirkos satyrų, susideda iš dviejų
dalių. Pirmoje, realistinėje, dalyje vaizduo
jama ano meto Lietuva su rusiška pasie
nio administracija, antroje, lyrinėje, daly
je tiltas pasakoja savo, tai yra Lietuvos,
•istoriją“. Kiek jau mes bebūtume tremty
je kultūriškai atžangūs, vis tiek yra neleis,
tina „Lietuvos tilto atsiminimus“ taip api
DIPLOMUOTAS FILOSOFAS
budinti. Ir nemaža tokio paviršutiniškumo
šiame vadovėlyje užtiks skaitytojas. Ta Č. Cironka Romos universitete gavo fi
čiau nepaisant to, lituanistinės tremties losofijos doktoratą. Toje šakoje gilinasi
mokyklos galės pasinaudoti šio vadovėlio
toliau.
gausia medžiaga.

Senais laikais karalaitis Ham
Juozas Masilionis. LIETUVIŲ LITERA
TŪRA. III dalis. Poaušrio laikotarpis. letas sprendė klausimą labai pla
Trumpas lietuvių literatūros istorijos kur čiai: būti ar nebūti?
Mums statomas žymiai siaures
sas su chrestomatija aukštesniosios litua
nistinės mokyklos septintajai klasei. Chi- nis klausimas: būti ar nebūti
Spaudos Baliuje?
cagos Aukštesnioji Lituanistikos Mokykla.
1959. 411 pusi. Viršelis ir titulinis puslapis
Atsakymą, žinoma, nesunku su
dail. A. Kurausko. Spaudė M. Morkūno rasti, nes čia ir klausimas ne gy
spaustuvė. Korektoriai A. Dundulis ir A vybinis, o linksmybinis. Dėl to at
P. Bagdonas. Tiražas—1000. Ši knyga gau sakymas tegali būti tik teigiamas:
nama: 5620 So. Claremont Ave. Chicago būti jauniems poromis, o sene
liams taip pat su bobutėmis.
36. III. USA.

vandeniu į akis, nes pro šalį važiavo ant
kelio žvyrą vežę titoniečiai, — prasivėrė
langą ir patylomis išbėrė pamokančiai:
— Eik, eik, žmonele, eik! Kunigui pasi
sakyk, kad šmeiži nekaltus žmones —kad
liežuvio nevaldai. Bolševikiškos rūkšties
prisigėrusi ir nevaldai... Visi jūs prisigėrę.
Važiuojantieji žiūrėjo ir šaipėsi.
— 0—
Rožytė įpuolė į pirkią ir, visa drebėda
ma, pasakė:
— Aš nežinau... mama, beširdė esi! Tik
ra beširdė, ir tiek!
Pribėgo prie lango, paskui prie krosnies
— krūtinė smarkiai kilojosi.
Morkuvienė nustebusi pakėlė gurklį ir
jau žiosis ką sakyti, bet Rožytė nelaukia:
— Argi ne beširdė? Išvaryti tą senelę
ir neužmokėti! Juk Valentas visą pavasarį
dirbo...
— Ka-as, Valentas? — pertraukė Mor
kuvienė. —Vėl Valentas? Vėl jis tau rūpi?
Motina nerūpi, tik bernas rūpi?!
— Žinoma, kad rūpi! Rūpi ir rūpės...
jei skriaudi! — kirto duktė.
— Nutilk!
— Ir nenutilsiu! Visiems pasakysiu,
kad skriaudike esi! Jei nebūtum skriaudi
ke, nebūtų jis išėjęs! Bet skriaudike, be
širdė, ir tiekos!
Iš akių jai pasipylė ašaros.
— Ak šitaip? — Tu drįsti man taip kai
bėti?! — Griebė iš kampo lazdą ir šėrė jai
tarpupetin.
— Nelįsk! — suspiegė nesavu balsu, iš
traukė lazdą, prie kelio'ir. triokšt per pusę,
Morkuvienė užsiširdijo.
— Paleistuve, tu man priešinsies! —Čiu
po nuo sienos lietsargį, užsimojo. Rožytė
sučiupo už kito galo. Abi ėmė tampytis,
vedžiotis po pirkią.
— Paleisk!
— Neleisiu! — šaukė įsikibusi,

— Paleisk, piktoji dvasia!
Patraukė — Rožytė paslydo ir išsitiesė
ant grindų. Ši ištraukė lietsargį ir ėmė
dukterį mušti. Bet smarkiau užsimojusi,
užkliudė kabančią lempą,' stiklą sudaužė,
žibalą išliejo. Dar labiau užsiširdijo, lyg
būtų pats velnias ją apsėdęs — krito viso
mis keturiomis ir ėmė kumščiais duoti.
— Tu... tu, išsigimėle!.. Užmušiu, pra
keikta dvasia!
Taip velėjo, davė, kad ši tik raitėsi ir
inkštė kaip šunytis.
Daržiuke baltinius džiausčiusi atbėgo
Marijona.
—Na čia dabar kas?
Sugriebė gaspadinei už vienos rankos,
sugriebė už kitos.
— Kur protas? Reikia turėti bent kiek
proto!
Ši žybtelėjo akimis.
— Nelįsk!
— Ajau nelįsk... ką čia nelįsk?
— Nelį-įsk, sakau!
Žvilgterėjusi į išraudonijusią, pykčiu
sprogstančią gaspadinę, supyko ir merga.
—• Pati nelįsk! Geras žmogus gyvulio
taip nemuša! — ir taip supurtė, dantis su
kandusi, kad ši nusigando. Marijona puo
lė prie Rožytės,
— Kelkis, Rožyte!
— Lauk, lauk! —trypčiojo Morkuvienė.
— Kas tu čia tokia?
Bet ši nekreipė dėmesio. Pakėlė, su
ėmusi už pažastų — suknelė perplėšta,
plaukai išdraikyti, iš paakio sunkiasi
kraujas.
— Pažiūrėk, argi yra čia ką mušti?
— Tegul nedrasko' motinai širdies, te
gul valdosi!
— Eik, jau eik!

(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS

Sveikinimas ir Palaiminimas
SV, TĖVO JONO XXIII MARIJONŲ ATGAIVINIMO SUKAKTIES PROGA
LAIŠKAS
Mylimajam Sūnui Stanislovui škutanui Nekaltai Pradėtosios i :. Mergelės Marijos
vardo Marijonų Vyriausiajam Vadovui
POPIEŽIUS JONAS XXIII
Mylimasis Sūnau,
Sveikiname ir siunčiame Apaštališkąjį
Palaiminimą,
Penkios dešimtys metų sueina nuo to
laiko, kai vienuolinė šeima, kuriai tu, My
limasis Sūnau* vadovauji, bebaigiama su
naikinti atgijo. Mums atrodo, kad šį lai
mingą atnaujinimo sukakties prisiminimą,
kurį džiugiomis šventėmis minėsite, dera
mūsų meilei, kurią tau ir tavo bendrabroliams jaučiame, nuoširdžiais Mūsų linkėji
mais ir sveikinimais padaryti dar džiaugs
mingesnį ir dvasiniais vaisiais gausesnį.
Šios Vienuolijos praeities tyrinėtojams
iškyla prieš akis du žymūs nemirštamos
garbės vyrai, pasižymėję tvirtu bei tiesiu
būdu, švietę nenuilstamu tikėjimo uolu
mu ir veiklia išmintimi. Jų vienam pri
klauso jūsų Vienuolijos palaimingoji pra
džia, kitam — po sunaikinimo ir griuvė
sių tobulas jos atstatymas: tai Stanislo
vas Papčynskis ir Jurgis Matulaitis-Matulevičius. Abu juos šiandien dera prisimin
ti su ypatinga pagarba dėl jų nepaprastai

didžių nuopelnų, kad į juos įsižiūrėję ir jų
šviesiais dorybių pavyzdžiais sekdami, pa
siskatintumėte siekti vis aukščiau ir, ne
žiūrint šiuo metu jus slegiančių pavojų ir
sunkenybių, įsigytumėte pastovaus ryžto
idealams tarnauti.
žinome, kiek jūsų Vienuolijos nariai
priespaudos patyrė ir patirs tuose kraš
tuose, kur Bažnyčia yra persekiojama,
kur pamintos yra jos teisės ir užgniaužta
laisvė. Dar daugiau, kai kuriuose kraštuo
se visi jūsų vienuolynai yra uždaryti, o
tie, kurie juose gyveno, ne už nusikalti
mus, bet už dorybes yra nubausti ir iš
tremti. Yra ir tokių, kurie už drąsų katali
kų tikėjimo išpažinimą mirė kalėjimuose.
Dalyvaudami Kristaus kryžiuje, patirsi
te ir Jo garbės, kuri, nugalėdama blogį
gerumu, sutriuškina priešų niekšiškumą
ir pagerina darbų vaisingumą, šito jums,
laimingame ženkle esantiems, šia proga
nuoširdžiai linkime ir trokštame, prašyda
mi jums ir jūsų darbams reikiamos Dievo
pagalbos ir didesnės pažangos dorybėse.

BALUTIS IR LIETUVA
(Atkelta iš 2 psl.)

lį tėvynėje praleidęs, galėjo išugdyti savo
širdyje tokią didelę tos tėvynės meilę bei
patriotiškumą. O to patriotiškumo, įvilkto
į gražius Ministerio žodžius, tikrai visur
esama. Štai vienoj vietoj jis rašo: „Šitą
vėliavą laikyti iškeltą iki tautos tvirtovė
— Nepriklausoma Lietuva — bus išvaduo
ta, yra ne tik mano nelengva pareiga, bet
taipgi mano gyvenimo viltis ir svajonė. Vi
sagaliui Lietuvos šventąjį reikalą laimi
nant, mano vientaučiams vieningai pade
dant, aš tikiuosi dar sulaukti tos laimin
gos dienos“.
Arba štai 1955 m. Naujųjų Metų išvaka
rėse rašydamas „E. Lietuvyje“, p. Balutis
paskelbia mums šitokį A. Mickevičiaus pa
rafrazuotą testamentą: „Jeigu mes čia iš
eivijoje kada nors pamiršime jus ten Lie
tuvoje, o ypatingai Sibire esančius, tai ir
Tu, Dieve, aukštame danguje, pamiršk
mus“.
Manau, pakanka jau čia pacituotųjų iš
traukų, kad galėtume sakyti, jog Balutis
ir Lietuva yra neatskiriamai suaugę.
Skaitant jo parašytąsias eilutes, nejučiom
mintin ateina kitas mūsų patriotiškas ra
šytojas-publicistas — didysis Vaižgantas,
kuris kartais taip pat nebežino, ką dau
giau bemylėti — Dievulį ar tėvynę Lietu
vą. Jų abiejų stiliai ir mintys labai pana
šūs, jie abu savo ruožtu dideli ir nepamai
nomi. Tik ir vėl gaila, kad p. Balučio raš
tai, išmėtyti įvairiausioje periodikoje, te
belaukia surenkami ir išleidžiami.
VISUOMENININKAS
Pagaliau gerb. Jubiliatas turi būti bent
keliais žodžiais paminėtas ir kaip visuome
nininkas. Tiesa, dėl savo įgimtojo, kuklu
mo ir didelės tolerancijos, jis šioje srityje
ypač neprasikišo, tačiau istorija vis dėl
to labai aukštai įvertins jį už didelę tole
ranciją ir darbštumą, kuriuo jis iš tikrųjų
daugiau padarė čia ir Amerikoje, negu
daugelis apšauktųjų visuomenės veikėjų.
Imkim kad ir Tėvynės Mylėtojų Draugijos
atgaivinimą ir Lietuvos žemėlapio ir V.
Kudirkos raštų išleidimą Amerikoje. Ano
meto sąlygomis tai buvo milžiniškas dar
bas, sukėlęs Amerikos lietuvių tarpe tauti
nį atgimimą ir pasididžiavimą.
Tur būt, dėl labai kultyvuoto toleranci

jos pajautimo ir vieningumo idėjos Balu
tis aktyviai nedalyvavo ir politikoje. Nors
buvo labai plačia prasme suprastosios tau
tinės krypties atstovas,, tačiau Tautininkų
Sąjungos bilieto neturėjo.
Būdamas labai gilus demokratas, jis ne
pakentė politinio savaliavimo ir besaikių
partinių rietenų. Dėl tų priežasčių jis pa
smerkė ir 1926 m. gruodžio 17 d. pervers
mą Lietuvoje. Apie šį perversmą jis sa
ko: „Man tuomet rodėsi, kad asmenų am
bicijos ir partijų noras kitus valdyti su
vaidino juodą rolę šiame perversme. N',
šiandien, tautos liūdnoj valandoj, nuo tu
neigiamų motyvų dar neatsikratėme. Dar
nepramokome darniai dirbti valstybinę po
litinę akciją. Mokame mylėti. Mokame ne
apkęsti. Bet — nemokame kooperuoti“.
Kokie gilūs, prasmingi ir mums visiems
iki kaulų smegenų įsidėmėtini žodžiai!
Prasidėjus naujųjų ateivių imigracijai,
Ministeris nepasiliko stovėti šalia jų rei
kalų ir rūpesčių. Jis gyvai domėjosi ir te
besidomi mūsų veikla, visur patardamas,
daug kur pats dalyvaudamas. Dabartines
pažiūras į mūsų , veiklą jis. trumpai išdės
tė savo atsakymuose į mano jam pateiktus
jau anksčiau minėtus klausimus.

Kad šito jums niekuomet nepritrūktų,
tebūnie Švenčiausioji Mergelė Marija, ku
rios vardą nešiojate, karališkasis kelias,
kuris saugiai ir greitai veda į Dieviškąjį
Išganytoją, į Jo karalystę ir
šviesą:
„Stenkimės per ją pakilti prie To, kuris
per ją prie mūsų nužengė; per ją pasiekti
malonę To, kuris per ją į mūsų skurdą
atėjo“ (Šv. Bernardas abatas, Pamokslas
apie adventą, II, V). Būkite tad vis dides
ni Dievo Gimdytojos Mergelės Marijos
garbintojai ir jos karalystės, kurioje žydi
tikroji taika ir džiaugsmas, ryžtingi ir uo
lūs skleidėjai.
Kad šitai laimingai įvyktų, tau, Myli
masis Sūnau, tavo bendrabroliams ir vi
siems jūsų darbams, kuriuos bendromis
jėgomis
dirbate, meilingai suteikiame
Apaštališkąjį Palaiminimą.
Duota Romoj, prie šventojo Petro, 1959.
Mūsų Pontifikato antraisiais, metais lap
kričio 23 dieną.

(—) Jonas XXIII. Popiežius.
čia būtų kaltinti seną išeiviją. Juk, viena,
„Nuo mandresnio daugiau ir reikalauja
ma“, o antra, senesnioji'išeivija, man ro
dos, bus čia niekuo dėta, nes „Ir gaidys
ant savo mėšlyno jaučiasi ponu“... Nėra
abejonės, kad ilgainiui visi tie nesklandu
mai išsilygins. Bet „Lailjas tai pinigas“, ir
tuo tarpu pasidarė nemaža nuostolio taip
išeivijai, taip ir tautos reikalams, nes sa
vaime aišku, kad tai neigiamai atsiliepė
visos išeivijos (taigi ir lietuvių tautos) pa
jėgumui.

6 KL. Koks, Jūsų nuomone, bus mūsų, už
sienyje gyvenančiųjų lietuvių, likimas, jei
per sekantį dešimtmetį dabartinė politinė
padėtis nepasikeis?
ATSAKYMAS. — Čia tai jau Pranašo,
ne mano, reikalas. Bet gi nepamirškime,
kad lietuvių išeivija yra ne vakardienos
padaras. Jau ne vieną dešimtmetį ji gy
vuoja. Ne vieną dešimtmetį ji dar ir gy
vuos. O tuo tarpu mūsų visų pareiga yra
daryti viską, kad ji gerėtų, savo pajėgo
mis stiprėtų, tūomi suteikdama naudos ir
sau, ir visai tautai.

7 KL. Kaip Jūs vertinate Didž. Britani
jos lietuvių veiklą ir ko labiausiai iš jų
pageidautumėt?
ATSAKYMAS. — Peikti - nesinori,

nes ir nėra už ką. Girti — neapsimoka,
nes ko gero gali dar pagesti... Ko aš la
5 KL. Kokius ryškesnius pakitėjimus biausiai pageidaučiau?
Kad būtų geri
(tautinius, materialinius, dvasinius) Jūs žmonės ir padorūs lietuviai; kad ir po tūks
pastebėjote per paskutini dešimtmetį nau tančio metų šios šalies istorija garbingai
juos minėtų.
jųjų ateivių tarpe?

ATSAKYMAS. — Kiekvienas, gyvenan
tis tarp ateivių, gali duoti taip gerą, — o
gal ir geresnį — atsakymą, kaip ir aš.
Man puola akin ne kokie ypatingi pakitėji
mai, bet vienas prajovas. Naujieji ateiviai,
turėdami aplamai daugiau apšvietos ir in
teligentijos, daug greičiau prisitaikė ir su
sigyveno su svetima jiems aplinka negu
senesnių laikų lietuvių išeivija. Bet išrodo
visai navatna, kad toji naujoji išeivija ne
sugebėjo lygiai greitai ir harmoningai su
sigyventi su daug sau' artimesne sena lie
tuviška išeivija. Šiuo ypatingu atveju,
man rodos, mūsų naujosios ateivijos inteli
gentingumas, jos tautiškai politinis išmin
tingumas bus kažkaip sušlubavęs... Santy
kiai tarp naujosios ir senosios ateivijos,
kaip visi žinome, nėra tokie, kaip to pagei
dautume ir kokie jie turėtų būti. Ir sunku

1.
Kopenhagos aerodrome garsiakalbiai
pranešė, kad nusileido sovietinės oro susi
siekimo bendrovės TU-104 tipo lėktuvas iš
Maskvos.
Aerodromo personalas pristumia aukštus aliuminijaus laiptus prie lėk
tuvo liemens, ir keleiviai išlipa.
Dvi valandas ir 45 min. jie skrido iš
Maskvos ligi Danijos sostinės. Kelionės
lydraštis rodo penkiolika rusų, tris olan
dus ir du vokiečius.
Rusai ir olandai maloniai šypsosi, -eida
mi betonuotu keliu muitinės link. Abu vokiečiai dairosi į šalis, lyg pagauti ir sumi
šę. Jie apsivilkę senomis sunešiotomis ru
sų darbininkų vatinėmis.
Tiems abiems
vyrams šis skridimas iš Maskvos į Kopen
hagą yra daugiau negu 165 minutės oro
kelionės. Jiems jis yra išsipildymas vieno
sapno, kurį jie su šimtais tūkstančių savo
likimo draugų sapnavo ir kuris jiems da
bar išsipildė.
. Jie dairosi aplink save ir dar vis prisi
bijo, kad staiga gali būti pašaukti atgal.
Tačiau nuo to laiko, kai jie pastatė savo

koją betonuotam Kopenhagos aerodromo
kelyje, niekas negali jų daugiau pasiųsti į
Rusiją. Po 14 belaisvio gyvenimo metų jie
vėl jaučia, kas yra laisvė.
Siegfried Wittke, jaunesnysis tų dviejų
vyrų, norėtų verkti, bet jo ašaros jau se
niai yra išsekusios. Jis galvoja praeityje
apie tą dieną ir tuos įvykius, kurie buvo
prieš 13 metų. Apie tą dieną, kai jis, turė
damas 11 metų, paskutinį kartą matė savo
motiną.
Elise Wittke su savo sūnumi Siegfriedu
kūlė javus Nadrau ūkio kluone Samlande.
Ši 47 metų moteris, 12-kos vaikų motina,
yra kepėja vienos rusų kuopos, kuri stovi
Nadrau ūkyje. Astuoni jos vaikai šiuo me
tu yra dai- su ja. Abu vyresnieji yra mo
bilizuoti į karo laivyną. Abi vyresniosios
mergaitės yra paimtos Raudonojo Kry
žiaus seserimis. Jau daugiau kaip pusantrų metų ji nieko negirdėjo apie savo vyrą.
Tėvas Ernst Wittke buvo kažkur vakaruo
se, jei jis iš viso dar yra gyvas.
Staiga atsidaro kluono durys ir jose pa
sirodo rusų kareiviai, svetimi, ne tie, ku
rie stovi Nadrau ūkyje.
— Tū eisi su mumis! — įsako vienas
jų Siegfriedui.
Motina išsigandusi nuleidžia kultuvą.
— Ką gi darys tas vaikas? — sušun
ka ji.
— Jis turi eiti prie karvių! — sako vie-

Tarybinės spaudos ištraukos,
aiškios ir be aiškinimų.

kurios lauko sandėlyje stovėjo U suremontuotų
automašinų. Visos jos buvo margos kaip
geniai.
Oi nelaimė, ką aš matau —
— Kodėl taip nusišėrė dažai?
Širdį ver kaip yla:
— Tai, matot, prieš šalčius paliko, to
Numylėto j mano vietoj
dėl ir nusilupo, — ramiai atsakė šio sande
Gyvena barzdyla.
lio vedėjas Korobeinikovas.
A. Vienažindys
Bet kodėl tokie stiprūs dažai aptrupėję
ir kabinų viduje, vedėjas jau negali pa
SUREMONTUOTAS AUTOMAŠINAS
aiškinti.
PAGADINO .. ŠALTIS
Dėl atsilikusios technikos, blogos mecha
Demontažinio cecho meistras Kanapnic- nizacijos automašinų remontas dažnai už
kas. paklausas, kaip transportuojamos au delsiamas ištisas savaites. Štai tą dieną,
tomašinų detalės, visai abejingai atsakė: kai mes lankėmės gamykloje, Klaipėdos
— Rankomis.
statybos tresto atstovai net trečią kartą
— Kodėl? Ar specialių vežimukų netu buvo atvažiavę atsiimti savo automašinos.
rite?
Nors terminas seniai praėjo, bet ji vis dar
— Sako, kai į naują korpusą pereisime, nebaigta remontuoti.
tada ir autovežimėliai bus.
Gero šeimininko rankos trūksta šioje
Seniai čia taip kalba, bet išardytų auto gamykloje.
mašinų detalės tiek prieš, tiek ir po plo
R. Petravičius. S. Krivickas
vimo dar ir šiandien tampomos rankomis
arba pervežamos rankiniais karučiais.
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1959 X11.23.
Vilniaus- autoremonto gamyklos Nr. 11
vadovybė vis guodžiasi naujuoju korpusu.
Girdi, kai į tenai persikelsim, visas dar
IŠSIŠOKO PROF. J. DAGYS
bas eis kitaip. Bet juk pereiti į naujas pa
Biologijos profesorius J. Dagys Gamtos
talpas numatoma maždaug tik po keturių mokslų fakulteto partiečių susirinkime ir
mėnesių. Įmonė stambi, ii' keleto papras- vėliau Centro Komitete tapo viešai apkaltų transportavimo vežimėlių pasigamini- tintas už antikomunistinius pareiškimus,
mas — nesunkiai išsprendžiama proble už „objektyvines“ koncepcijas ir už mėgi
ma. Tik gaila, kad jos niekas nesprendžia. nimą atitraukti mokslą nuo marksistinės
Dar rugsėjo mėnesį LLKJS Vilniaus ideologijos.
(LNA)
miesto Lenino rajono komiteto „lengvo
sios kavalerijos" reidas šioje įmonėje iš
MIZARA — SENAS BOLŠEVIKAS
kėlė rimtus automatizavimo ir mechanizavimo trūkumus. Praėjo keturi mėnesiai,
Nors Amerikoj būdamas R. Mizara tik
tačiau įmonės komjaunimo organizacija „progresyvus“, kaip ir visi kiti jo bendra
išvadų nepadarė. Ir šiandien dar, pakliu minčiai, bet dabar,
sukinėdamasis tarp
vus į įmonės teritoriją, galima išvysti, Lietuvos kvislingų, neiškenčia nepasigy
kaip du darbininkai, prisikrovę karučius ręs, kad jis — senas bolševikas.
detalių, traukia, o trečias stumia.
Kaip paprastai, gruodžio 27 dieną bolše
„Lengvosios kavalerijos“ reido nariams vikai mini keturių bolševikų vadų sušau
gamyklos vadovai sakė, kad iki gruodžio dymą 1926 metais. Ta proga ir Mizara pa
20 dienos bus nutiesti asfaltuoti keliai ir rašė Tiesoj straipsnį — atsiminimus apie
tiek paruošos, tiek produkcija iš cecho bus savo santykius su K. Giedriu, vienu iš tų
gabenama elektriniais vežimėliais. Bet pa
sušaudytųjų. Jis su Giedriu kartu gyve
žadai liko pažadais. Įdomu, kiek laiko čia
nęs Philadelphijoj ir abu buvę Amerikos
dar bus dirbama prosenelių technika?
Lietuvių Socialistų Sąjungos 1-mos kuo
Blogai gamykloje sutvarkytos ir darbo
pos nariai. 1917 metais K. Giedrys išvykęs
vietos cechuose. Mechaninio cecho tekinto
Rusijon
talkininkauti bolševikų revoliuci
jai ir šiandien laikosi tokios tvarkos: ką
ant grindų numetei, tas jau niekur nenu jai, o vėliau slaptai atvykęs Lietuvon ir
kris. Prie visų tekinimo staklių nėra spe čia nuo 1923 metų varęs nelegalų veikimą.
cialių stalų, ir pagamintos detalės meta Iš Rusijos ir iš Lietuvos Giedrys susiraši
nėjęs su Mizara. Po kiek laiko Giedrys bu
mos tiesiai ant grindų.
Todėl tokiomis detalėmis suremontuoti vo suimtas, o kai 1926 metų vasarą buvo
automobiliai dažnai už gamyklos vartų iš kalėjimo išleistas, tai Mizara sakosi su
draugais sujudęs rinkti pinigų padėti Gied
vėl sugenda.
(LNA)
Tuo metu, kai mes lankėmės gamykloje, riui ir kitiems draugams.

ris ir vaikus aplink bandą, jie turi ją su rusiškai keiktis, o tai užtenka nekristi nie
kelti ir varyti. Taip ir juda ta didžiulė pa kam Į akis.
Pagaliau anksti rytą visi žmonės staiga
grobtųjų galvijų banda į rytus. Labai iš lė
to juda ši didžiulė kolona Samlando ke pakyla ant kojų ir, keikdamiesi bei stumliais Lietuvos sienos link. Vakare ji apsi dydamiesi, eina į peroną. Pagaliau ateina
stoja kur nors laukuose. Kai karvės būna ir traukinys. Šiame susigrūdime Siegfrie
Nežinau, prie rašymo ar visuomeninio pamelžtos, apie bandą suliepsnoja daugy das pasimeta su savo draugais. Valandas
darbo reiktų priskirti p. Balučio garsųjį bė laužų. Kareivių komandos pasiskirsto klaidžioja jis po stotį, bet savo draugų ne
įrašą į Lietuvos Laisvės Varpą: „O skam po kaimus naujų varovų, galvijų ir mais suranda. Taip ir pasilieka vienas šis vie
bink per amžius vaikams Lietuvos, tas lais
nuolikmetis svetimame krašte, kurio kal
to vogti. Juk kasdien būna nušaunami ke
vės nevertas, kas negina jos“, šitas gražus
bos jis nemoka. Toks vienišas jis dabar pa
letas varovu, kurie bando bėgti. Moterys
iš gražiausių posmų gimė kaip tiktai tuo
ir mergaitės būna likviduojamos, kurios silieka visą laiką.
metu, kai, palyginti, jaunas p. Balutis bu
Tačiau Siegfriedas nenusimena ir nenu
nesiduoda rusams išniekinti. Karvės turi
vo labiausiai pasinėręs į Amerikos lietuvių
būti pavogtos naktimis, nes pakeliui karei leidžia galvos. Jis atsisėda arti geležinke
spaudos ir visuomeninę veiklą.
Ir nors
viai jas išmaino į degtinę, bet jų skaičius lio bėgių ir laukia traukinio, studijuoda
šiandien Laisvės Varpas yra nutildytas,
mas tai, kaip be bilieto galima būtų patek
turi atitikti iki vienos.
bet p. Balučio mintis liko įrašyta lietuvių
ti į jį. Daug rusų iš to daro sau lyg ir spor
Taip
pat
ir
Lietuvoje
rusai
nesielgia
ge

tautos širdyje ir ji ten liks, kol bus gyva
tą ir tuo stengiasi bent kiek nusukti val
riau
kaip
Rytprūsiuose.
Čia
vieną
naktį
lietuvių tauta. Ir jeigu mūsų Jubiliatas
džią. Traukinio palydovas sušvilpia 3 kar
jau nieko daugiau nebūtų nuveikęs ar su Siegfriedas pabudinamas didelio triukšmo, tus. Po pirmojo švilpuko negalima judin
kuris
kyla,
kai
vienas
senesnio
amžiaus
kūręs, vien tik dėl šito tėvynės meile alsuo
tis, nes tuojau prisistato milicijos kariai,
jančio įrašo būtų buvę verta šiandien su rusas nušauna lietuvę moterį, kuri norė kurių pilna visur. Taip pat ir antrą kartą
sirinkti ir jo Autoriaus jubiliejų gražiai pa jo ginti nuo išniekinimo savo dukrą.
sušvilpus dar negalima judintis. Tik po
Taip ir traukia ši didžiulė banda su sa trečio švilpuko reikia kuo skubiausiai pul
minėti. Dar ilgus metus, Dieve, saugok J>
vo
varovais
per
kraštą.
Praeina
vasara,
mums ir mūsų tėvynei Lietuvai!
ti prie traukinio. Tada milicijai pagriebti
prasideda žiema, bet šis žygis į rytus nesi jau būna per vėlu. Tokiu būdu vėlai vaka
baigia. Dabar varovai bėgioja apie gyvu re Siegfriedui pasiseka pasigauti traukinį,
lius noriai. Jie turi tai daryti gindamiesi kuris eina į Kauną. Jis įsikimba į laiptus,
nuo šalčio. Savaime aišku, ši kelionė ne kurie veda į stabdžių būdelę. Visiškai su
sustoja nė per Kalėdas.'1946 m. Kūčių va šalęs, sekantį rytą jis atvažiuoja į Kauną.
karą iš lauko virtuvės duodamas tas pat Čia jis pirmą kartą savo gyvenime eina ei
nas viršila, kuris tų kareivių vadas. Jis, šaukštas miežinės sriubos, kaip ir kiekvie
getauti, nes yra labai išalkęs. Netoli kan
kaip ir kiti kareiviai, yra girtas. Motina ną dieną. Vokiečiai susirenka prie 2 laužų,
tines senutė duoda jam gabaliuką duonos.
gindama užstoja vaiką ir su ašaromis aky čia jie gieda Kalėdines giesmes, deklamuo
Su šia duona jis nueina į apšildytą laukia
se, maldaujančiu balsu prašo palikti jį. Ji ja eilėraščius. Jaunasis Siegfriedas pasi mąją salę ir praryja. Staiga jį užgula di
nutyla tik tada, kai viršila, šaltai permetęs traukia nuo laužo ir nuošaliai atsisėdęs
delis šešėlis. Vaikas pakelia galvą. Prieš jį
ją akimis, nusiima nuo peties automatą. apsiverkia.
stovi milicininkas ir moja jam, nieko nesą
— Dabar nutilk, matka, arba...
— Aš^turėjau galvoti, kad savo mamos kydamas. Nuleista galva eina Siegfriedas
Elise Wittke pažįsta rusų kareivius, be daugiau niekados nebematysiu, — pasako
paskui tą uniformuotąjį.
to, ji turi galvoti ir apie kitus savo vai jo jis vėliau.
Pirmasis bėgimas pasibaigė, daug dar
kus. Verkdama ji užsidengia rankomis vei
Naujųjų Metų dieną banda lieka stovėti jų pasikartos, bet nė vienas nepasieks
dą. Kareiviai nustumia ją į šalį ir pasi viename lauke į šiaurę nuo Minsko. Sieg tikslo.
ima vaiką su savim. Jie nusivaro tą vie friedas sėdi su 3 senesniais už save drau
Milicijos patruliai turi sugaudę apie 2(1
nuolikmetį į kaimo pakraštį. Ten ganosi gaiš prie laužo. Tie jo draugai jau po 1" vaikų, likusių be tėvų? Dalis jų yra rusai,
didžiulė, daugiau kaip 3000 karvių banda. metų.
kurie atvyko čia paskui Raudonąją armi
Aplink ją sustatyti rusiški sunkvežimiai,
— Jeigu jūs turite drąsos, tai bėkime ją. Kita jų dalis yra lietuviai, latviai ir es
kuriuose sėdi kareiviai. Tačiau jie bandos visi kartu! — kalbina vienas jų. vardu tai, kurių tėvai Pabaltijo valstybes už
negano. Jie tik saugo ją nuo savo draugų Herbertas. — Minske mes tikrai rasime imant buvo nužudyti ar deportuoti. Milici
vagysčių. Karves gano lygiai 100 vokiečių traukinį, kuris eis į Karaliaučių.
ninkai suvaro juos į sunkvežimius ir nuve
moterų ir apie 200 vaikų tarp 10 ir 14 me
šie 4 vaikai paskutiniuoju metu dažnai ža į Vilnių, į vaikų namus. Čia pirmiau
tų amžiaus. Jie taip pat turi tuos gyvulius kalbėdavo apie bėgimą. Tačiau, bijodami sia jie išmaudom!, paskui gauna vandeniir melžti. Dalis pieno pakraunama į sunk sargybinių, savo planus vis atidėdavo. Bet nės sriubos ir po gabalą duonos ir po šiau
vežimius, o didesnė dalis išlaistoma tame dabar baimė artėjančių sunkiausių žiemos dų maišą. Šiuose namuose tie vaikai jau
krašte, kuriame nesuskaitoma daugybė mėnesių buvo dar didesnė. Sekančią naktį bent turi stogą virš galvos. Čia Siegfriedas
žmonų grumiasi su bado mirtimi,..
jie pasitraukia nuo bandos ir, prasmukę išgyvena 5 mėnesius. Be jo čia yra dar
Siegfriedas Wittke ir buvo nuvarytas pro pasigėrusį sargybinį, nužygiuoja iki apie tuzinas vokiečių vaikų. Jie čia turi
prie šių karves-ganančiųjų vaikų, su ku smarkiai apgriauto Minsko.
Sugriautoje net mokyklą. Ji kai kada duoda rašymo
riais jis mėnesiais dalijosi savo likimu. Ta geležinkelio stotyje jie įsimaišo į šimtus pamokas. Skaičiavimas visiškai neegzis
čiau savo .motiną ir brolius jis pamatė tik civilių, kurie su visu savo menku turtu tuoja. Tačiau Stalino gyvenimas ir „didžio
po 13 metų.
laukia ateinančio traukinio. Niekas į juos sios“ komunistų partijos laimėjimai yra
nekreipia dėmesio, nes jie visiškai pana jai taip įaugę į širdį, kad ji visiškai neži
šūs į rusus. Jie nešioja vatinukes-pofaikas, no kitų temų,
Anksti rytą rusai suvaro vokiečių mote- kaip ir visi kiti žmonės. Be to, jie moka
(Bus daugiau)

LIETUVOJ SU PARTIZANAIS
Mums brangus kiekvienas pasakojimas,
kuris primena didvyrius.
Čia spausdinamuose jauno vokiečio pri
siminimuose taip pat iškyla paveikslai tų.
kurie kovoje su priešu mieliau pasirinko
mirtį, negu priespaudą.

Ten, kur Nemunas banguoja
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kovo mėn. DBLS Valdyba nutarė kartu
šaukti ir DBLS atstovų suvažiavimą. Pa
geidaujama, kad Skyrių Valdybos mini
tus, prijungė taip pat už kalendorių 1 mam suvažiavimui jau pradėtų ruoštis.
* **
svarą!
Kitas D. Britanijos lietuvis, A. Baro Sausio 18 d. gauta DBLS solidarumo
mokesčio 21 sv. Pranešame Skyrių Valdy
nas, už kalendorių atsiuntė 7 šil.
boms, kad Centrinio Iždo knygos subalan
suojamos sausio 31d. Skyrių Valdybos pra
somos iki to laiko prisiųsti solidarumo mo
DBLS CENTRO ŽINIOS
kestį.
ANGLIJOS LIETUVIŲ VISUOMENĖS IR
DBLS SKYRIŲ VALDYBŲ DĖMESIUI
KLUBŲ SUSIRINKIMAS
DBLS Centro, kaip ir visų DBLS sky
rių, veikla remiasi savanorišku darbu, ku
Sausio 30 d., 5 vai- popiet, Lietuvių Na
ris dirbamas atliekamu laiku. Tokioms są muose Londone (1, Ladbroke Gardens,
lygoms esant, kartais neužtenka laiko at W.U) šaukiamas Lietuvių Namų ir Sody
likti visų užsibrėžtų darbų, nekalbant apie bos klubų metinis susirinkimas.
visuomenės informavimą, kas DBLS Cent
re darosi. Tokios informacijos trūkumas,
REIKALINGI TARNAUTOJAI
be abejo, yra negeras dalykas, bet jis dar
Lietuvių Sodybai reikalinga: patyręs vinereiškia, kad gyvenimas DBLS Centre
stovi vietoje, kad Centras nieko nedirba. rėjas-a; nuolatinis namų darbininkas, nu
simanąs staliaus darbe.
Praktikoj vaizdas yra visai kitas.
Amžius nesvarbu.
DBLS Valdyba pilnai įvertina visuomenės informavimo svarbą. Todėl ateityje
bus dedamos pastangos teikti žinių iš Cen
tro veiklos. Tikimasi, kad Anglijos lietuvių BRADFORDAS
visuomenė, DBLS nariai ir skyrių valdy
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
bos atkreips tinkamą dėmesį į DBLS Cent
ro informacinę skiltelę.
Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo ValdyDBLS skyrių valdybos turėtų atkreipti da praneša savo nariams, jog šių metų sau
ypatingą dėmesį į DBLS Centro teikiamas šio 24 dieną — sekmadienį—3 vai. popiet,
informacijas, nes šios skiltelės tikslas taip Klubo patalpose kviečiamas visuotinis me
pat yra sumažinti Centro techniškąjį dar tinis tikrųjų Klubo narių susirinkimas šia
bą, ruošiant aplinkraščius, spausdinant dienotvarke: 1) Susirinkimo pradžia, 2)
juos ir šiuntinėjant. DBLS aplinkraščiai Prezidiumo ir mandatų komisijos rinki
skyriams. Tarybos nariams ir kt. ateityje mai, 3) Valdybos narių ir Revizijos komi
numatoma siuntinėti tik išimtinais atve sios pranešimai, 4) Diskusijos dėl visų pra
jais.
nešimų, 5) Einamieji reikalai, 6) Klubo
Valdybos rinkimai ir 7) Klubo Revizijos
Sausio 16 d. DBLS Valdyba turėjo po komisijas rinkimai.
sėdį, kuriame taip pat dalyvavo Tarybos
Pastabos: Laiku nesusirinkus reikia
pirmininkas Dr. S. Kuzminskas ir Lietu mam narių skaičiui, po valandos susirinki
vių Namų B-vės direktorius T. Vidugiris.
mas laikomas teisėtu, nežiūrint dalyvaujan
Posėdyje patvirtintos naujos Coventry,
Kettering, Corby ir Leigh skyrių valdybos. čių narių skaičiaus.
Susirinkime turi teisę dalyvauti tik tik
* **
Jau anksčiau „E.L.“ buvo paskelbta, kad rieji Klubo nariai.
Vatikanas šv. Kazimiero 500 metų sukak Tie nariai, kurie dar nėra užsimokėję
ties proga išleido specialius pašto ženklus. nario mokesčio už 1958 metus (jeigu jie
DBLS Valdyba nutarė Vatikanui pasiųsti tais metais jau buvo priimti į narius), nu
stoja visų tikrojo nario teisių, jeigu ligi
padėkos laišką.
susirinkimo dienos to mokesčio neužsi
# * *
Dėl „Refugee Year“ buvo svarstyta ir moka.
Lietuvių Vyties Klubo Valdyba
prieita tos pačios išvados, kaip jau buvo
rašyta paskutiniame DBLS aplinkrašty,
kad skyriai imtųsi iniciatyvos prisidėti ma
terialiai prie „Refugee Year“. Pageidauti NORTHAMPTONAS
na, kad bent vienu šilingu Sąjungos narys
KOLONIJA DIDĖJA
prisidėtų prie šios kilnios idėjos.
** *
DBLS Northamptono skyrius ir koloni
Gauta žinių, kad vienas lietuvis yra pa ja, praėjusius metus baigė pamaldomis
bėgęs nuo rusų laivo ir dabar gyvena Vo ir krikštynomis.
kietijoje. Kadangi jo padėtis dabar yra - Gruodžiu 27 -A; naujoj ir erdvioj H. k a t.
gana sunki, tai- Valdyba nutarė tuoj pat su ■Katedroje kun. kapelionas P. Dauknys at
sisiekti su Vokietijos Krašto Valdyba, no laikė mišias, o po jų pakrikštijo mūsų sky
rėdama ištirti tikrą esamąją padėtį ir pri riaus garbės nario Utkos ir ponios dukrelę
reikus padėti minimam lietuviui. Privačios Anelę-Jonetę. Krikšto tėvai — P. Jaškūiniciatyvos dėka Lietuvių Namuose mini nas ir p. K. Folly; skyriaus kasininkės Ir
mam lietuviui jau pasiųsta materialinė pirmininko Barančiukų sūnų AlgimantąVytautą-Feliksą — krikšto tėvai Klėgeriai;
parama.
* » *
skyriaus sekretoriaus Petruševičiaus ir
Numatyta Vasario 16-tos proga Lietu ponios dukrelę Kazytę-Dorothy — krikšto
vių Namuose surengti anglų kalba lietu tėvai Laukaičiai.
Tai pirmas čia atsitikimas, kad 3 vaiku
vių literatūros vakarą, į kurį bus pakvies
ti visi lietuvių bičiuliai anglai ir kitų tau čiai iš karto buvo pakrikštyti lietuviško
mis apeigomis. Mūsų kolonijoje dabar jau
tybių asmenys.
# # JR
yra 5 vaikučiai, pakrikštyti lietuviškomis
Apsvarstytas DBLS atstovų suvažiavi apeigomis. Nors kolonija maža, bet bažny
mo protokolas. Suvažiavime buvo iškeltas čioje dalyvavo apie 40 sielų. Turėjome ir
pasiūlymas, kad būtų sujungtos DBLS ir svečių: 3 iš Rushdeno, 2 iš Ketteringo.
Lietuvių Namų B-vės vadovybės. Tas pa Kolonijoje gimusių vaikučių yra daug.
siūlymas visu rimtumu priimtas dėmesin. Yra dar ir nepakrikštytų. Būtų džiaugsmo
Taip pat svarstytas suvažiavime iškel mūsų mamytėms, jei atsimintume, kad
tasis pasiūlymas dėl naujų nario knyge jos mokė mus neieškoti svetimų dievų. Tą
lių išdavimo. Numatyta artimiausiu laiku džiaugsmą joms sudarytų tai, jei pakrikš
visiems skyriams pasiųsti naujas nario tysime savo vaikučius lietuviškomis apei
gomis.
knygeles.
***
Skyrių Valdybų dėmesiui!
Turimieji
duomenys rodo, kad Lietuvių Namų B-vės MANCHESTERIS
akcininkų suvažiavimas gali įvykti apie
ŠVENTĖS MANCHESTERYJE

Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
SPAUDOS BALIUS
Šį šeštadienį, sausio 23 d., bus
Spaudos Balius. Stalai sustatyti,
orkestras laukia — prašome visus
važiuotus ir pėsčius išjudėti iš na
mų taip, kad 7 vai. jau būtų gali
ma pradėti garbinti kam šokiu,
kam stikleliu, o kam pokalbiu su
senu ar nauju pažįstamu.
Balių ruošia „Europos Lietuvis“,
glaudžioje talkoje su kitais šio
krašto lietuviškais laikraščiais —
„Budėkime“, „Darbininkų Balsu“,
„Išeivių Draugu“ ir „Tėvų žeme“.
Dabar tik šitam linksmybės vaka
rui reikia visų lietuvių talkos ir da
lyvavimo.
■ «
Kas eis į Balių pėsčias, prašom
pasiimti bent 5 šilingus, nes tiek
kainuos įėjimas.
Kalbant apie pėsčiuosius, tai
štai coventriečiai, eidami lenkty
nių su tolimo vaikščiojimo specia
liste Dr. Moore, taip pat išėjo pėsti
iš savo miesto ir dabar jau yra ne
toli Londono ribų, šiai ekskursijai
vadovauja J. Kazlauskas (Baliaus
garsiakalbis). Balių ekskursantai
pasieks dar prieš laikų.
I

Kai ateisite į Balių ir pasuksite
į barų, žvilgterėkite išilgai salės
apačioje: ten pasienyje bus įruoš
tas spaudos kioskas su knygomis.
Tai „Dainora“ švenčia spaudos Dla
tinimo dešimtmetį ir ta proga prisistato su kulūros lobynais, kurių
dalies gal dar neteko net ir ma
tyti.
Užsisakykite Baliui staliukus!
Linksmiau bus sėdomis klausytis
Jack Lawrence orkestro muzikos
net ir tuo atveju, jei negalvotumė
te šokti.

SVARAS UŽ KALENDORIŲ
Bronius Kmieliauskas, siųsdamas „Eu
ropos Lietuvio“ prenumeratą už šiuos me-

TAURUS TAURO PASIŪLYMAS
Po Naujų Metų TAURAS visiems-savo
tžutiėčiamS, kurie nori siųsti siuntinius
nuo 15.1.1960 iki 15.3.1960, duoda 10 proc.
nuolaidos nuo TAURO kainoraščio kainų.
Kiekvienam paprašiusiam tuojau pasiun
čiamas kainoraštis ir pageidaujamų me
džiagų pavyzdžiai ir geros ir naujos rūšies
standartinių siuntinių sąrašas su medžia
gų pavyzdžiais, kurie yra bent 20 proc. pi
gesni kaip kur nors kitur. Medžiagų ko
kybė labai gera pagal už jas imamąjį pi
nigą. Pasirinkimas iš 25 spalvų. Medžia
gos vyrų ir moterų eilutėms ir paltams
gražiomis juostelėmis, pinhead vienos
spalvos.
Garantuotas pristatymas per 3-5 savai
tes. Jūsų pačių sudarytieji siuntiniai pa
siunčiami už £.1.0.0.

Jei tau siųsti ką nors reik,
tu tuojau pas TAURĄ eik.

TAURAS
(A. BRIEDIS)
GIFT PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE., LONDON. W.3.
Tel. ACO 9471

NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS SIŲSTI Į
RUSIJOS VALDOMUOSIUS KRAŠTUS

Nuo šių metų spalio 15 d. visi siuntiniai, siun
čiami per mūsų bendrovę,
Lietuvą pasieks per 3 savaites.
TAUPYKITE SUNKIAI UŽDIRBTUS
PINIGUS!
a

Visi mūsų klijentai jau seniai žino, kad tik per
BALTIC STORES bendrovę galima pasiųsti
įvairių rūšių prekes už žemiausią kainą. Bet
dar daug yra tokių, kurie be reikalo eikvoja
savo pinigus, ' mokėdami kitur daug daugiau.
Vienintelis būdas taupyti pinigams yra siųsti
siuntinius tik per BALTIC STORES bendrovę.
Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
Z. JURAS, 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
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KAS GERIAU: RŪSTI TIESA,

AR MELAGINGA PROPAGANDA?
Pereitų metų „E.L.“ 50 nr. p. Močiutė
pro stiklo langelį žvelgia į įvairius pasau
lio lietuvių gyvenimo reikalus ir ta proga
sukritikuoja vieną „Dirvos“ jaunimo foto
konkurso nuotrauką už tai, kad joje paro
dyta, kaip du jauni Amerikos lietuviukai
tingi lietuviškai skaityti: vienas raukosi,
kitas miega. Tą nuotrauką Močiutė pa
smerkia: esą, „tai tikrai puiki propaganda
vaikus atstumti nuo lietuviškos knygos“...
Gyvendamas Amerikoje, aš irgi seku
„Dirvos“ foto konkurso nuotraukas. Ir jei
ryžausi čia parašyti kelias pastabas, tai
dėl to, kad Amerikos lietuvių jaunimo lie
tuviškumo, lietuviškų mokyklų ir knygų
bei spaudos skaitymas čia yra nuolat svar
bus, skaudus ir susirūpinimą keliantis rei
kalas.
„Dirvos“ foto konkurso tarpe buvo ir ki
ta nuotrauka: mažas vaikeliūkštis skaito
„Aidų“ žurnalą, .ir parašas nurodo, kad
štai mažas, — bet jau tokį rimtą žurnalą
skaito. Močiutei, tur būt, tokia nuotrauka
turėjo labai patikti. Juk tai puiki propa
ganda jaunimui traukti prie žurnalų skai
tymo!
Taigi, viena nuotrauka, pasakytume,
„neigiama“, kita — „teigiama“. Kaip yra
iš tikrųjų," kokia yra gyvenimo tiesa, taigi,
ir fotoreportažo tiesa? Tuo žvilgsniu atsa
kymas būtų aiškus. Pirmoji nuotrauka su
lietuviškai skaityti tinginčiais vaikais —
yra visiškai teisinga ir labai būdinga Anie
rikos lietuviukų jauniausiai ir jaunajai
generacijai. Tad ji teisinga, gyvenimiška
ir aktuali, kaip fbtoreportažas. Negalima
smerkti nei laikraščio, nei fotografo, kad
jis užfiksavo teisybę, parodė tikrą gyveni
mą, o tuo pačiu kaip tik pirštu parodė,
kuo reikia susirūpinti, kad nebūtų taip, o
būtų kitaip. Ligšiol visų konkursinių nuo
traukų tarpe šioji buvo kone vienintelė
tokia aktuali ir gyvenimiškai teisinga nuo
trauka.
O antroji nuotrauka, kur mažytis vaike
liūkštis skaito „Aidų“ žurnalą, — savaime

kaip ir tėvynėje nuoširdūs sveikinimai,
kvietimai į svečius.
Antrąją dieną visi, kas galėjo, susirinko
į savo klubą, kuris, pasipuošęs eglutėmis,
tik ir laukė savųjų.
Kalėdos be vestuvių — tai nepilnos Ka
lėdos. Taip ir šiais metais Romutė Girdžiu
naitė -ir- Kazys SMaras sukūrė 'lietuvišką
šeimą. Kun. Kamaitis iškilmingai palaimi
no jaunuosius, o Klubo patalpose vestuvės
atšoktas ir atidainuotos. Tą pačią dieną
jaunieji Perminai krikštijo savo pirmagi
mį. Vos keletas dienų, ir vėl tautiečių bū
rys renkasi į Ramovėnų rengiamąjį Nau
jų Metų sutikimą. Po sveikinimų ir Himno
prasidėjo vaišės, linkėjimai, šokiai.
Sausio 9 d. nauja šeimų šventė — vaiku
čių kalėdinė eglutė. 70 jaunųjų ir apie tiek
pat vyresniųjų pripildė vėl Klubo patal
pas. Klubo salė skęsta šviesose, žiba tvis
ka didžiulė eglutė. Klubo pirmininkas Jaloveckas pasveikino susirinkusius, tėvų
atstovas A. Vigelskas pasidžiaugė jaunai
siais, o toliau mokytojų D. Damausko, M
Padvoiskio, J. Šablevičiaus mokiniai sakė
eilėraščius, dainavo choru, kvartetais, A.
Venckutės skautukai pašoko tautinių ir
plastinių šokių. P. Venckuvienės pasiūtos
baletinės suknelės puošė šokių dalyves.
Vidury kalėdinio džiaugsmo atsivertė Ka
lėdų Senelis (A. Kuzmickas) spindinčia
barzda, iškilmingai pasipuošęs ir keturių
vyrų padedamas atnešė dovanas. Šių metų
Senelis pasisako esąs iš Lietuvos ir visus
gerus mokinius ir gerai lietuviškai kalban
čius apdovanoja. Tėvų komitetas prisista
to ir visus kviečia pasivaišinti Puodžiūnie
nės paruoštais užkandžiais ir saldžia ar
Dainuti:
Manchesterio lietuviai turi nusistatę vi bata.
sų metų veiklos programą, prie jos pripra
to ir laikosi. Kūčios ir pirmoji Kalėdų die
na — šeimų ir draugų prie židinio savo ANGLŲ KALBOS PAMOKOS —
pastogėje vaišių diena. Šiais metais pilna pasikalbėjimai, tarimas, gramatika; dėsto
tikinčiųjų tautiečių bažnyčia išklausė kun. patyrę anglų kalbos mokytojai; galima
Kamaičio Bernelių mišių. Choras savo nau mokytis pavieniui ar grupėmis, dienomis
jomis kalėdinėmis giesmėmis mūsų mal ar vakarais.
das nešė į dangų.
Paskui šventoriuje,
Skambinti: Putney 4543.
NAUJAI GAUTA

P. Naujokaitis — šviesos mergaitė —lyri
nė poema — 14 šil.' 8 d.
Vysk. Brizgys — Negesinkite aukurų —
1 sv. 2 šil.
Anglų - Lietuvių kalbų žodynas—2 sv. 2 š.
DRAUGO sieninis kalendorius 1960 me
tams 3 šil.
Valgių gaminimas.— gausiai iliustruota—
2 sv. 14 šil.
Istorinis Liletuvos albumas — 5 sv. 5 š.
Katiliškis — Išėjusiems negrįžti — 1 sv.
15 šilingų.
Jurkus — Pavasaris prie Varduvos —
18 šil. 6 d.
Naujuosius ir senuosius skaitytojus pra
soma užsisakyti periodinius leidinius 1960
metams.
Norintieji gali gauti Vatikano išleistus
pašto ženklus šv. Kazimiero sukakčiai pa
minėti. Visais spaudos reikalais prašoma
rašyti: DAINORA, 49. Thornton Ave..
London, W-4.

Jau ilgas laikas, kaip mes patarnauja
me jums.
Ar jūs patenkinti mūsii 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 kitų eksportinės kokybės dalykų ir žemomis kainomis per:

aišku, buvo grynas melas, neteisybė, tik
fotografo surežisuota scena. Propagandą
už lietuviškos spaudos skaitymą ji daro
„didelę“, bet jeigu manoma, kad su tokia
melaginga propaganda galima ką įtikinti,
tai, tur būt, klystama.
Su tom nuotraukom iškyla labai svarbi
problema. Kas gerižu: ar sakymas ir ro
dymas tikros gyvenimiškos tiesos, tegu ir
labai rūsčios, bet ją pasakius ar parodžius
ryžtingumas rūsčią tiesą gerinti, taisyti?
Ar sakymas ir rodymas melagingos „tikro
vės“, taigi, skleidimas melagingos propa
gandos ir tuo pačiu savęs ir kitų apgau
dinėjimas?
Kas geriau pažino Amerikos lietuvių
praeities kelius, sutiks, kad jie daugiau
yra ėję tuo antruoju, melagingos, apgaudi
nėjančios propagandos keliu. Daugiau vis
būdavo rašoma ir rodoma gražiai, teigia
mai, iškraipytai, toli nuo tiesos. Bet vė
liau nuo nieko nebebuvo galima nuslėpti,
jog pirmųjų išeivių jaunoji karta didžiu
moje visai nutauto. Ne tiek dar smarkiai,
bet kiek panašiai jau esama ir su naujų
jų ateivių dabartine jauniausiąja karta.
Tai „Dirvos“ foto reporteris ir užfiksavo,
panaudodamas kaip ir humorą.
Ar tokia teisinga „propaganda“ atstums
vaikus nuo lietuviškų raštų skaitymo? Nei
atstums, nei paskatins, bet kiekvienu at
veju ji parodo, kas yra teisybė ir kas yra
tragiška. Gi mes kiti, ne maloniais melais
save liūliuodami, o tik pažindamą tikrąją
mūsų gyvenimo tikrovę, neįvyniotą į šil
kinės ir tuščios propagandos audeklus,
gal daugiau sukrusime dėti pastangų, kad
ta tikrovė nebūtų tokia tragiška, o kad ją
galėtume pagerinti, daugiau susirūpintu
me savo vaikų lietuviškumu, daugiau paruoštume, išleistume ir daugiau pirktume
savo vaikams geru ir įdomių lietuviškų
skaitymų. Tai vienintelis kelias, kad jau
nieji lietuviukai daugiau lietuviškai skai
tytų ir skaitydami nesiraukytu ar visai
neužmigtų.
Melaginga propaganda kaip buvo, taip
ir liks ta, kurią Lietuvoje veda bolševikai.
Jie mus moko lietuviškumo, patys rusin
dami Lietuvos jaunimą.
K. Preikšaitis. USA

RUSĖ DIREKTORIAUJA KAUNO
DRAMOS TEATRE
Buvusio „Jaunojo Žiūrovo“, dabar Kau
no dramos teatro direktorė yra V. Matul®vskaja-.-4wgl—Kauno teatru reorganizaci
jos ji eilę metų direktoriavo Kauno Muzi
kiniame Dramos teatre (didžiuose teatro
rūmuose). Dramą nuo operetės ir operos
atskyrus‘ir sujungus su „Jaunojo Žiūro
vo“ teatru, ji pasitraukė iš didžiųjų teatro
rūmų, šiomis dienomis gavo „Tarybų Lie
tuvos nusipelniusios meno veikėjos“ titu
lą, ryšium su šešiasdešimtuoju gimtadie
niu.
(LNA)

PABĖGĖLIŲ PABĖGĖLIAMS
KONCERTAS
bus sausio 24 d., sekmadienį,
Royal Albert Hall. Pradžia 2.45 vai.
Programoje dainuos ir šoks: lie
tuviai, gudai, estai, vengrai, lat
viai, lenkai, ukrainiečiai ir jugo
slavai.
Bilietai prie įėjimo.
REIKALINGAS DARŽININKAS
Sodybai, esančiai Buckinghamshire, rei
kalingas daržininkas. Duodamas atskiras
namukas gyventi. Pageidaujama vedusi
pora. Kreiptis į „Europos Lietuvio“ admi
nistraciją.

ATPIGINTOS KNYGOS

Upeliai negrįžta į kalnus — romanas —
30 šil.
Žvilgsnis į praeitį — atsiminimai — 30 š.
šv. Raštas S. Testamento II d. — 72 šil.
Pavasario balsai — poezija —•_ 18 šil.
Keturi valdovai — vaikams — 8 šil.
Tėvynės sargyboje — atsiminimai — 18 š;
Kryžiuočiai — 3 dalys — 65 šil.
Visus spaudos patarnavimus atlieka:
SPAUDOS CENTRAS, 46, Springcliffe,
Bradford 8, Yorks.
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