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ARKI V. RAINYS MASKVOS KALĖJIME
VILNIAUS ARKIVYSKUPAS M. REINYS

S.m. sausio 13 d. „Salzburger Nachrlch- 
ten praneša, kad grįžę iš Rusijos belals- 
triai pasakoja, jog Tituliarinis Vilniaus 
Arkivyskupas Mečys Reinys, Vilniaus vys- 
kupo pagelbininkas ir lietuviškosios VII-

SUNKI TĖVYNĖS DALIA
E, bendraarbio Švedijoje žiniomis, Švedų 

spauda apie Pabaltijį yra gana šykšti, ret
karčiais pasirodo vienas kitas kiek ilgesnis 
straipsnelis, Pabaltijo tragedija minima 
daugiausia visame tame didžiajame paverg
tųjų tautų komplekse. Šiomis dienomis šve
dų dienraščio “Stockholm — Tidningen“ 
bendradarbis T. Norwid davė kiek ilgesnį 
straipsnį, skirią tik vieno Pabalino valsty
bių tragedijai atžymėti. “Metę žvilgsnį į 
Pabaltijo kraštų likimą paskutiniaisiais me
tais, turėsime konstatuoti, kad sovietiniu 
supratimu padėtis ten stabilizavosi, tačiau 
visai kitas reikalas, kaip tą "stabilizaciją“ 
supranta tikra to žodžio prasme vakarietiš
kos kultūros pačios Pabaltijo tautos, kokį 
skurdą joms tatai reiškia“ — pradeda savo 
straipsnį T. Norwid. Autorius primena, kad 
paskutinysis didysis valymas su masiniais 
išvežimais, įmonių medžiokli bei raganų 
bylomis buvo 1950 m. Pirmoje eilėje buvo 
išvežami visi, kurie sovietams atrodė tau
tinio galvojimo apkrėsti, be to, ir tokie, ku
rie nepriklausomybės laikais priklausė or
ganizacijoms, politinėms partijoms (net ir 
vietiniai komunistai buvo griebti), jaunimo 
organizacijoms ir t. t. Visa, nebuvo atsiž
velgiama, ar tai darbininkas, ūkininkas, ar 
valdininkas, visi buvo paženklinti ka p “bur
žuaziniai nacionalistai“. Išdava buvo ta, kad 
Pabaltijo kraštų vietinių gyventojų skai
čius žymiai sumažėjo — iš 1, 1 estų prieš 
karą dabar Estijoje beliko tik apie 800.000, 
latviai su lietuviais neteko maždaug po pu
sę milijono.

Išvežimai iš Estijos ir Latvijos vyko pla
ningai, tačiau daugeliui pavyko pabėgt; į 
miškus ir ten sudaryti pasipriešinimo dali
nius, kurie paskui buvo rusų policijos dali
nių likviduoti. Katalikiškoje Lietuvoje so
vietizacija sulauki daug stipresnio pasi
priešinimo. Ten jau iš ankščiau buvo orga
nizuotas pasipriešinimo sąjūdis, turėjęs ry
šių su lenkų pogrindžio sąjūdžiu, išplitusiu 
kaj kuriose Sovietų 1945 m. prisijungtose 
rytinės Lenkijos dalyse. Anot Norwido, Pa- 
baltijys dabar, sprendžiant iš patikimų šal
tinių, daro šiurpų vaizdų. Didesniuose mies
tuose vietiniai gyventojai daugiausia pakeis
ta' Sovietų rusais, kurie sudaro poniją ir 
elgiasi kaip t ikri krašto viešpačiai. Blogiau
sia, gal būt, Estijoje, kur pvz. Ta'ine ir Ha- 
apsaloje gatvėse tegirdėti tik rusiškai kal
bant. Narva, kuri per karą buvo visai nu- 
teriota. iš dalies atstatyta pagal sovietišką 
kurpalį, tačiau butų ten nėra.

įrengti didžiausi tekstilės fabrikai, ku
riuose dirba daugiausia Sovietų moterys- 
Provincijoje visos svarbios vietos užimtosVEIKSNIU

VLIKo pirmininkas M. Krupavičius ir 
VT pirmininkas K. Zaikauskas pasveikino 
telegrama Vokietijos kanclerį Adenauerį 
jo 78 metų amžiaus proga.

*****
Naujųjų metų proga Italijos radiofonas 

lietuviškų transliacijų programoj perdavė 
Italijos Respublikos Prezidento Einaudi at
sišaukimo vertimą. Po to Lietuvos Diplo
matijos Šefas S. Lozoraitis kalbėjo į lietu
vius krašte ir užsieny. Programa buvo už
baigta Lietuvos himnu.

S. Lozoraitis pateikė naujųjų metų svei
kinimus Lietuvos diplomatų vardu, kurie 
eidami savo įgaliojimais atstovauti Lietu
vos valstybę ir lietuvių tautos interesus, iš
tikimai dirba Lietuvos laisvei grąžinti. Jis 
pažymėjo, kad dar nėra visų psichologinių 
ir politinių sąlygų tam, kad civilizuotasis 
pasaulis trumpu laiku išstumtų sovietus iš 
jų okupuotųjų kraštų. Tačiau Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas, kurio trokšta ir 
siekia lietuvių tauta, yra realus politinis 
tikslas, kuris priklauso prie didžiųjų pasau
lio sutvarkymo problemų.

*****
Popiežius Pijus XII priėmė privačioj au

diencijoj Lietuvos Pasiuntinį prie Šventojo 
Sosto Mčnisterj Girdvainį, kuris Jo Švente
nybei pateikė Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
Metų linkėjimus. Ministeris Girdvainis bu
vo lydimas Pasiuntinybės sekretoriaus Lo
zoraičio jr. Audiencijos metu Lietuvos Pa
siuntinys painformavo Popiežių apie Lietu
vos reikalus ir padėtį krašte. Šventasis Tfr- 
vas gyvai interesavosi žiniomis apie Liūtu-

REINYS NUTEISTAS 10 METŲ
niaus vyskupijos dalies Generalvikaras 

suimtas ir nuteistas dešimčiai metų 
kalėjimo. Arkivyskupas Reinys yra kali
namas karo kalėjime prie Maskvos, žinia 
paduota UP agentūros ir patvirtina fak
tą. kad Arkivyskupas Reinys tebėra gyvas.

Sovietų rusų. Lygiai taip yra ir Latvijoje 
bei Lietuvoje, nors atrodo, kad po 1950 m. 
Maskva mėgina Estijoj pritaikyti pačių 
grieščiausių sovietizaciją.

Pragyvenimo lygmuo Pabaltijo vastybė- 
se dar tebėra daug aukštesnis negu tikroje 
Sov. Sąjugoje. Pabaltijy įsodinti atėjūnai 
rusaį jaučiasi labai puikiai ir nerodo nė ma
žiausio noro grįžti namo. Sant ykiai tarp 
rusų ir pabaltiečių yra laba: šalti. Daugu
mas sensacingų pranešimų apie raketinių 
■bazių įrengimą Pabaltijy, Norwido many
mu, kiek perdėta. Stipri raketinė bazė yra 
Wilsandy. Likusieji {stiprinimai yra įtaisy
ti išilgai viso pakraščio. Visa Estija tikra 
ta žodžio prasme priskirta prie Leningrado 
tvirtovių žiedo. Estijos susisiekimo sistema 
neteko savo autonomijos, o Estijos geležin
keliai priskirti Leningrado geležinkelių val
dybai. Latvijos pakraštyje už Liepojos ka
rinio uosto yra kelios nedidelės povande
ninių laivų bazės, (stiprinimų darbai dirba
mi t oliau, juos atlieka belaisviai.
Žmonių nuotaika Pabaltijo valstybėse yra 

labai niūri. Vilties pragiedrulėlis buvo suš
vitęs Stalinui mirus, bet neilgam. Estai, 
latviai ir lietuviai jaučiasi izoliuoti nuo Va
karų, nors apie pasaulio įvykius juos kas
dien painformuoja “Amerikos Balsas“ iš 
Muncheno ir JAV bei Vatikano radijai. 
“Tačiau būtų labai klaidinga manyt i, kad 
Pabaltijo tautos nustojo kovojusios dėl sa
vo laisvės ir apsipratusios su savo likimu. 
Kol sovietinimas tevyksta tik paviršiuje, 
pabaltiečių vakarietiškas būdas bei jų pri
klausymas Europos civilizacijai nėra pasi
keitęs“, baigia savo straipsnį T. Norwidas.

* * * * *
Kalėdos Lietuvoje buvo liūdnos. Agita

toriai ir komjaunuoliai saugojo, kad nie
kas nepasišalintų iš darbo, apie jas oficia
liai nebuvo užsiminta nė žodžiu. Darbinin
kai ir kiti buvo varomi į susirinkimus, kad 
keiktų Beriją ir jo bendrininkus, kartoda
mi į Maskvos aidą, kad "trigubai tebūna 
prakeiktas jis ir kitį jo bendrininkai nuo
dingos gyvatės“, aukštintų jų budelius ir 
iškilmingai žadėtųsi už t ai, kad visi jie bu
vo sušaudyti, dar daugiau pakelti darbo na
šumų, tikriau pasakius, už tą patį darbą 
gauti mažesnį atlyginimą... Tačiau žmonės 
šventė šventes, kas ir kur galėdamas, priva
čiai. Būdinga, kad net ir Maskvos radijas, 
norėdamas pavaizduoti, jog, esą, Sov. Są
jungoje ir jos pavergtuose kraštuose niekas 
nepersekioja sąžinės laisvės, anglų k, pra
nešime užsieniui paskelbė, kad Latvijoj, 
Lietuvoj ir kitur bažnyčios pilnos žmonių.KRONIK A
vą ir suteikė Lietuvių Tautai Apaštališkąjį 
Palaiminimą, linkėdamas lietuviams ištver
mės ir krikščioniškos kantrybės, išlaikant 
savo religinius ir tautinius idealus.

*****
— Per „Am. Balsą“ ir kitus radijus per

skaityti visos eilės JAV įtakingų senatorių 
ALTai įteikti pareiškimai Lietuvos bylos 
reikalu. Visuose juose reiškiamas tvirtas ir 
nepalaužiamas įsitikinimas, kad Lietuva ir 
vėl bus laisva. Džiaugiamasi nepalaužiama 
lietuvių tautos dvasia ir jos atsparumu oku
pantams. Senatorius Lehmanas, nuoširdžiai 
atjautęs tragiškus įvykius mūsų tėvynėje, 
kartu įspėja amerikiečius, kad jie niekados 
neprivalo užmiršti savo pareigų lietuvių 
tautai. Aemrikos lenkų organizacija „The 
American Order of General Pulaski“ Mi- 
neoloj, L. L, priėmė rezoliuciją, kurią iš
siuntinėjo JAV įstaigoms ir kongreso na
riams. Ordinas, griežtai pasisakęs prieš 
komunistus, pareikalavo, kad į Jungt. Tau
tas būtų priimtos Italija, Ispanija, Laisvo
ji Airija, laisvieji lenkai, čekai, lietuviai, 
estai ir kt. Organizacijos pirmininku iš
rinktas pulk. B. T. Anusgewicz.

VLIKo pirmininkas M. Krupavičius 
Švenčių proga pasiuntė sveikinimo telegra
mą V. Vokietijos Feder. Respublikos kanc 
leriui Adenaueriui. VLIKas ir jo vykdo
moji taryba per šventes yra gavę daug 
sveikinimų su linkėjimais sėkmės darbe. 
Lietuvos ministeris Pietų Amerikos kraš
tams Dr. K. Graužinis savo sveikinime 
VLIKo pirmininkui, be kita kd, pažymi: 
„Nori pasftulid įvykiai taip klostosi, jog kime sėkmingo darbo 1954 metams'

A. A. PREZIDENTO 
A. SMETONOS ATMINIMUI

Sausio 9 d. suėjo 10 metų nuo prezidento Antano 
Smetonos mirties CIevelande. Netikėta a.a. A. Smetonos 
mirtis, kilus jo gyvenamojo namo gaisrui, tragiškai iš
plėšė lietuvių tautai taip svarbų asmenį, kuris Lietuvai pa
kliuvus į vergiją, visad kėlė lietuvių balsą prieš grobikus. 
Karui pasibaigus jo balsas būtų tapęs daug reikšminges
nis, ypač kada pradėjo irti Amerikos santykiai su sovie
tais.

A.a. A. Smetonos mirtis įvyko tokiose aplinkybėse: 
buvo gražus, be sniego, bet labai šaltas, sekmadienio, 
sausio 9 d. rytas. Dviejų šeimų mediniame name, kurį 
reikėjo gerai kurianti, rūsyje iš raudonai įkaitusių metali
nių krosnių ėmė svilti ir rūkti aplinkui krosnies buvę me
diniai padargai ir lubos. Dūmai užpildę rūsį, sienų tarpais 
ir laiptais pradėjo veržtis į visą namą. Prezidentas, kuris 
kelias dienas varginosi sloga, tą rytą savo kambaryje, 
trečiame augšte, ilgiau ilsėjosi. Antrame augšte esanti šei
ma pajuto dūmus. Duris atidarius, staiga butas prisipildė 
trošikinančiomis dujomis-dūmais. Prezidentui trečiame 
augšte skubiai pranešta, kad namas dega. Jis pradėjo reng
tis bėgti laiptais žemyn. Tuo laiku išgelbėti kiti šeimos 
nariai ir duota žinia gaisrininkams.

Prezidentas iš trečio augšto lipo žemyn dujomis už
pildytu koridoriumi į antrąjį augštą. Ir būtų išėjęs, bet ne
laimė — iš skubumo pataikė ne į gatvę vedančias duris, 
bet į virtuvę, iš kur išeiti nespėjo ir sugriuvo.

Ugniagesiai sugaišo daug laiko pirmiausia jieškoda- 
mį jo trečiame augšte, kur tikėjosi rasti, bet pavėluotai 
rado virtuvėje sukritusi, kailiniais apsigaubusį galvą, ma
tyt norėjusi kiek pajėgiama gelbėtis. Suradus skubiai iš
vežtas ligoninėn. Bet nuvežus atgaivinti nepavyko.

Prezidenlas A. Smetona palaidotas sausio 13 d., at
laikius iškilmingas pamaldas Clevelando Sv. Jono kated
roje. Jo kūnas patalpintas Knollwood mauzolėjuje, kur 
dabar įvairiomis progomis tremtinių lietuvių grupės ap
lanko jį pagerbti.

Išvykdamas iš Vašingtono j Paryžių JAV 
Užsienio Reikalų Ministeris Dulles spau
dos atstovams pare iškė, kad Berlyno kon
ferencija galinti turėti istorinės reikšmės, 
jei sovietų vyriausybė toje konferencijoje 
turėsianti konstruktyvinius tikslus. Dulles 
pabrėžė, kad nuo 1949 m, sovietų Rusija 
stengias, susilpninti ir suskaldyti Vakarų 
valstybes.

Dulles įspėja, kad konferencija 
jokio tikslo, jei jos metu sovietai 
savo seną taktiką. Vakarų vyriausybės pa- 

neatsieks
naudos

dar vis neaiškios Lietuvos įr kitų paverg
tųjų išlaisvinimo perspektyvos, vis dėlto 
malonu konstatuoti mūsų bylos aktualėji- 
mą. Ryšium su Kersteno komiteto tyrinė
jimais čia nuolat spaudoje pasirodo Pabal
tijo valstybėms palankių informacijų ir 
komentarų. Po šaunių p. Foster Dulles pa
reiškimų galima ramiau žiūrėti j numaty
tas derybas su komunistais, iŠ kurių grei
čiausiai, kaip paprastai, nieko pozityvaus 
neišeis. Šia proga aš ir mano bendradar
biai reiškiame savo sveikinimus Vyriausia
jam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui ir lin- 

kankamaj yra subrendusios, kad leistų sa
ve klaidinti tiems, kuriems pavyko aštuo
nis šimtus milionų žmonių sukonsoliduoti 
į vieną karinį bloką.

Vakarų valstybių užsienių reikalų minis
terial susirenka Paryžiuje, kur turės pasi
tarimą, prieš susitinkant Berlyno konfe
rencijoje, numatytoje šio mėn. 25 d. su So
vietais.

IŠSISĖMĖ PABĖGĖLIŲ FONDAS
Augštasis pabėgėlių reikalams komisa

ras Dr. Van Heuven Goedhart specialiu 
atsišaukimu kreipėsi i laisvojo pasaulio 
kraštus, prašydamas paramos Pabėgėlių 
Fondui, kurio lėšos besibaigiančios. Dėl 
lėšų stokos Fondas nebegalėtų nuo š. m. 
vasario 1 d. tęsti savo veiklos. Paskelbus 
atsišaukimą, tiek iš pavienių asmenų, 
tiek iš įvairių organizacijų pradėjo plauk
ti aukos. Pirmoji atsiliepė Australija, skir 
dama 57.000 
ja su 11.000

Pirmosios 
prisiųstos iš 
gijos, Olandijos, Prancūzijos.

Augštasis Komisaras tikisi, kad šis fon
das ir toliau galės globoti 1.200 pabėgė
lių, kurių gydymo ir pragyvenimo išlaidos 
buvo padengiamos iš fondo surinktų au- 
kų.

dolerių, o po jos — šveicari- 
dolerių auka.
savanoriškos privačios aukos 
D. Britanijos, Kanados, Bel-

7 DIENOS
Londonas. Britų transporto ir civilinės 

aviacijos ministeris Lenoks Boyd pareikala
vo pravesti tyrimus dėl keleivinio „Comet" 
lėktuvo katastrofos, kurioje žuvo 35 kelei
viai. Yra manoma, kad nelaimės priežastis 
galėjo būti sabotažas. Viduržemio jūron 
jkirtusio lėktuvo liemuo įsakyta iškelti.

Žvejai surado rankšluostį ir portfelį, ku
riame buvo penki čekiai po 20 dolerių, ku
rių kitoje pusėje pieštuku buvo neaiškūs 
užrašai. Manoma, kad čekių savininkas pa
žymėjo kas vyko lėktuve paskutiniąją mi
nutę prieš katastrofą.

*****
Berlynas. Vakarų Berlyno vokiečių in

formacijos biuras praneša, kad 10.000 žy
dų, gyvenusių sovietų ir Rumunijos mies
tuose, ištremta. į Sibiro lagerius. Informaci
jos šaltinis — grįžusių iš Sibiro vokiečių 
belaisvių liudijimas.

*****
Paryžius. Naujasis Prancūzijos preziden

tas, Rene Coty, sausio 16 d. iškilmingai 
perėmė prezidento pareigas. Buv. preziden
tas Auriol, paskutinėje savo kalboje įspėjo 
prancūzus apie gresiantį Prancūzijos nepri
klausomybei ir valstybiniam autoritetuj pa
vojų.

*****

Roma. Keleivinis lėktuvas, skridęs iš 
Filipinų salų į Londoną, nukrito Romos 
priemiestyje. 7 keleiviai ir 9 įgulos nariai 
žuvo. Ore užsidegęs lėktuvas nukritęs įsi
rausė 4 metrus žemėn.

*****
Londonas. Komunistų vadų sukeltas 24 

valandų britų elektrotechnikų streikas ne
pavyko taip, kaip vadovai norėjo: gana 
žymus darbininkų skaičius nepaklausė 
streiko vadų ir atėjo į darbą. Mažiausį pa
sisekimą streikininkai turėję Leicesteryje, 
kur 90 procentų elektrotechnikų atvyko 
j darbą.

*****
Roma. Istorijos ir ekonomijos profeso

rius Fanfani sudarė naują Italijos vyriau
sybę. Užsienio reikalų ininisteriu naujoje 
vyriausybėj yra buv. teisingumo ministeris 
Attilio Piccioni. Naujosios vyriausybės 
programoje numatyta socialinės reformos.

*****
Londonas. Nuo vasario 1 d. vienam mi- 

lionui statyboje dirbantiems darbininkams 
padidinamas uždarbis 1 penu per valandą.

*****
Kairas. Prez. Neguib paskelbė visame 

Egipte išimties stovį. Kariuomenė ir polici
ja surengė „Muzulmonų brolijos“ organi
zacijos vadų medžioklę. Suimta keli šimtai 
tos organizacijos narių. Egipto ambasado
riai Vašingtone, Londone ir Maskvoje lai
kinai negrįžo į senas savo pareigas,

PERDUOS BELAISVIUS TIEMS, 
KAS JUOS SUĖMĖ

Korėjos belaisvių indų karinės vadovybės 
sargybos viršininkas gen. K. S. Thimayya 
sausio 15 d- pranešė UNO ir komunistų 
Korėjoje karinėms vadovybėms, kad indai 
grąžins sausio 20 d. visus jų žinioje esan
čius belaisvius tiems, kurie juos buvo be- 
laisvėn paėmę. Gen Thimayya pareiškė, 
kad nepavykus susitarti dėl belaisvių tarp 
UNO ir komunistų karinių vadovybių, jo 
karinė vyriausybė nutarusi perduoti šiuos 
belaisvius kraštams, iš kurių tie belaisviai 
buvo perimti. UNO karinė vadovybė Žada 
toliau šių žmonių nebelaikyti belaisviais. Vi
so 22.500 antikomunistų kiniečių ir šiaurės 
korėjiečių bus perduoti UNO karo vadovy
bei. Švedų ir šveicarų atstovai parėmė gen- 
Thimayya sprendimą, tuo tarpu komunisti
nės Lenkijos ir Čekoslovakijos atstovai 
balsavo prieš tokį nutarimą.

AMERIKIEČIAI MĖGSTA
VIEŠĖTI EUROPOJE

Per 1953 metus iš JAV Europon buvo at
vykę 400.000 amerikiečių —turistų atosto
gauti. Palyginus su 1952 m., amerikiečių 
turistų skaičius padidėjo 15 proc,

Mielai Marijai Mllvydlenei, 
mirus jos mylimai sesutei 
JADVYGAI GAKOLIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Dainora Daunoraiti.
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Bern. Braždžionis ir „Didžioji Kryžkelė’ 
Dainai mes jieikom ateities, kur siaučia 
tiktai bežvaigždė ir juoda naktis...

Bern. Brazdžionis

LIETUVIŠKA KNYGA IŠDUOTA

Imama tvirtinti, kad mes, tremtiniai, pra
dedame išduoti mūsų laisvės paskutinę vil
tį — lietuvišką žodį! Jau atvirai kalbama, 
kad lietuviui daug pigiau atrodo nusipirk- 
tį namus, televiziją, net automobilį, bet ne 
lietuvišką knygą. Ar iš tikrųjų tiesa tai?

Kalėdiniame ,,Darbininko“ numeryje J. 
Klevelis šaukia: „Mūsų žodžio išdavimas", 
ir štaj ką tvirtina:

„Kai prieš 3-4 metų dar knygos išeidavo 
apie 1500-2000 egz., tai dabar, kaip tvirti
na leidėjai, knygos beišperkamos tik 700 
egz. Anksčiau dar leisdavo ir poezijos rin
kinių. šie metai poezijai buvo tikri bado 
metai. Leidėjai poezijos rankraščio nebe
ima nė į rankas, nes poezija pasidarė per 
didelis liuksusas, daug brangesnė už namus, 
televizijas,' automobilius, šių pastarųjų ar 
tik nenuperka daugiau, nei poezijos rinki
nių. Ką kalbėti apie mokslo veikalus, nors 
tai ir liestų lituanistiką“

Gal ir tiesa... Gyvendami ūkanotoje An
glijoje, dusdami nuo fogų ir smogų, ne vie
nas trokštame lietuviškos švieselės — lietu
viškos knygos. Reikia minėjime pasakyti ei
lėraštį, — einama pas žmogų, kuris „tikrai 
turi lietuviškų knygų“ ir prašoma — pa
skolinti. Reikia vaikuj kalėdinės eilutės, — 
rašęmi laiškai „tikrai turinčiam lietuviškų 
knygų“, kad atsiųstų kokią knygelę..

Ir štai tokiu metu, kada poezija tikrai 
nedaug kieno skaitoma —nors vis dėlto 
mėgstama, — mūsų garsus prasmingos po
ezijos . kūrėjas Bernardas Brazdžionis pasi
rodė su nauju poezijos rinkiniu — „Didžio
ji Kryžkelė' ( tiražas — 700 egz. Išelido 
„Terra“. Chicago, 1953, 109 psl.)

Drąsus žingsnis, ne tiesa? Ar bus kas ją 
skaito? Ar bus kas ją perka, platina? Ar 
bus kas apie ją rašo?

POETAS IR GIMTASIS KRAŠTAS

Mačiau poetą Bernardą Brazdžionį, nors 
nė karto šu juo nesikalbėjau. Niekuomet 
nesidalinau su juo gyvu žodžiu, nors ne 
Pirmąjį laišką gavau, būdamas, berods, 
maža laiškų esu jam parašęs ir iš jo gavęs 
gimnazijos IV klasėje (apie 1926 metus). 
Tada žinojau jį esant Vytę Nemunėlį, pui
kių eilėraščių vaikams „Žvaigždutėje“ auto
rių. 'Mėginau tada plunksną ir aš, ir panū
dau su „poetais“ susirašinėti..

Mūsų spaudoje jau tada rodėsi naujos 
formos ir mistinio turinio eilėraščių, pasi
rašytų nauju vardu poezijoje — Bem. Braz
džioniu. Paskui, rodos, 1926 m-, išėjo iš 
spaudos jo pirmasis eilėraščių rinkinys — 
„Baltosios dienos“. Jau tada (1925. VII. 3.) 
jaunas poetas dainavo apie savo fatum — 
apie savo žmogišką ir poetinę paskirtį :

Ir niekur aš nuo žemės 
kaip kūdikis nuo motinos nenueisiu, 
ir jos kančia mane kasdien svaigina, 
ir jos dalia 
nevystančių dienų..

Žemė, lietuvių kraštas Brazdžioniui — 
tarsi motina. Jos kasdien auganti kančia 
juo toliau, juo labiau poetą svaigina, degi
na. Jis, ištikimas savo fatumui, poetinio 
įkvėpimo akimirksniais kyląs iki ten, kur jį 
šaukia „Tėvas ir buitis“ (Tarp žemės ir 

'dangaus), — ir šiandien labiau nei kuris ki
tas mūsų poetas dainuoja apie „brangiuo
sius akmenis vargų paženklintos tėvynės“ 
— apie Baltijos jūros smaragdo bangas, 
apie žydinčiose palaukėse rymantį Rūpin
tojėlį, apie Lietuvos perlą — kalnelius 
(Brangieji akmenys). Tai jis, Brazdžionis, 
atsidūręs tremtyje, 1944 m. rugpjūčio 15 d. 
Traisen‘e padarė viešą pažadą —

AŠ seno Nemuno sūnus, 
aš lapas, blaškomas audros, 
čia laisve šauksiu pro sapnus, 
čia lauksiu tėviškei giedros..

Ir tą pažadą poetas pildo iki šios dienos, 
kada paskutiniame eilėraščių rinkinyje jis 
dainuoja apie seną Nemuną, kuris jam „se
nesnis už Nilą, šventesnis už Gangą ir pla
tesnis už plačiausią Mississippi". Jis pildo 
savo ’pažadą ne tik laukdamas tėviškei gied
ros, bet ir kitiems viengenčiams įtaigoda
mas negęstančią laisvės viltį:

Tikite, regėdamas besiplakantį ilgesį, 
tartum iškritusį iš lizdo paukštį be 

sparnų, 
sunkių žmogaus tremties dienų tvankoj 

suvilgysi 
viltim sugrįžtančiųjų tėviškės dienų.

Bem. Brazdžionis — lietuviško peizažo 
tapytojas, lietuviškos minties kūrėjas, lietu
viškų idealų žynys. Net ten, kur jis dainuo
ja apie UNO, apie Rodin'o skulptūrą ar 
apie pasaulio pilietį, jis perdėm lietuviškas, 
artimas ypač tremtinių sielai, kovos dėl lais
vės šauklys ir ištremtos tautos sąžinė.

KODĖL „DIDŽIOJI KRYŽKELĖ“?

Žinau, kad poetas kitą eilėraštį kuria sa
vaitę, mėnesį ar net metus. Tuo tarpu vi
są naująjį Brazdžionio rinkinį perskaičiau 
per polą valaridų. Taip, perskaičiau, bet 
kaip reikiant dar depetgyveriau, neš/ ma

no nuomone, vieną eilėraštį reikia visą die
ną skaityti.

Toliau: man regis, kad perdrąsu trum
pame straipsnyje kalbėti apie poeto visą kū
rybą ar jo kūrybos dalį, sudėtą vienoje kny
goje. Kartais daugiau naudos sustoti prie 
kurio vieno eilėraščio ir jį nuodugniau pa
nagrinėti.

Tačiau šio rinkinio proga noriu išryškin
ti klausimą, kuris man kilo, kaj tik pa
ėmiau į rankas naująjį Brazdžionio poezijos 
rinkinį: kodėl „didžioji kryžkėlė“? Kodėl 
poetas to paties pavadinimo pirmajame ei
lėraštyje liūdnai baigia: „Didžiojoj kryž
kelėj paklydau aš ne vienas, didžiojoj kryž
kelėj visas pasaulis su manimi“? Ar po
etas kaip dainius, kaip kūrėjas atsidūrė 
kryžkelėje, ar visą dabartinę mūsų ir pasau
lio buitį jis nelemta kryžkele apšaukį?

Kai įsigyvename į tą pirmąjį rinkinio ei
lėraštį, mes suprantame poeto klajonių idė
ją — surast, „tik vieną gintarą — brangiau
sią aisčių auksą“, surasti „tik vieną kelią — 
kur žmogaus namai?“.. O pro jį eina nak
tys, o pro jį slenka dienos, apsiniaukusios 
darganom ir ūkanom. O jis vistiek nesu
randa gintaro, kai Baltijos pajflrys svetimų 
kojų trypiamas, kai kelias į namus kūju ir 
pjautuvu užgriozdintas.
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BERN. BRAZDŽIONIS

VAKARO VIZIJA

Padės ten laikas, po dienos pailsęs, 
svečioj pakalnėj vakare irklus.
Dangus saulėleidžiu į upės veidą pilsis, 
lizde paukštelis giedamas priglus.

Kur miršta žvaigždės, jo giesmėj girdėsi, 
kur gimsta gelmės, tau naktis giedos, 
ir,kai prie upės prikeliausit dviese, 
ji bus tyli gili, kaip niekados...

Joje plazdės platybė vandenynų, 
joje nuskęs žvaigždėtieji skliautai, 
joje ten šauks ir judu, Dievas Žino, 
kokių šalių, kokių dienų krantai.

Ir lig pusiau i srovę jos įbridę, 
atsižiūrėdami dar šauksi! atgalios:
— Parodyk, Viešpatie, kaip panemunės 

žydi, 
kaip aukso bitės dūzgia dobiluos...

Parodyk, Viešpatie, gimtos sodybos svirtį, 
trokštančias lūpas šulinio lašu 
suvilgyk, kad sugrįžtume numirti 
į žemę, amžiams pažadėtą pranašu.
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Taigi, kryžkelėje yra ne poetas, o mes vi
si —- pavergtosios Lietuvos vaikai. Esame 
kryžkelėje, gal dar baisesnėje, nei įsivaiz
duojame. Esame kryžkelėje kaip lietuviai, 
negalį grįžti į pasiilgtą tėvynę ir kaip žmo
nės, pradedą įleisti šaknis į svetimos žemės 
dirvožemį (ar visi grįš, kai visi keliai bus 
visiems atverti?)

Tačiau kodėl kryžkelėje „aš ne vienas", 
bet ir „visas pasaulis su manimi?“

Pajieškokime atsako „Griuvėsių gėlėse": 
naujo tipo Fiat bombonešių junginys „nu
metė sprogstamųjų ir padegamųjų bombų 
x x tonų“; griuvėsiuose sudribo bažnyčios, 
ligoninės, mokyklos, bibliotekos ir muzie
jai... Tačiau atėjo pavasaris. Žemėje, kurią 
įtręšė „subombarduotų vyrų, moterų, vie
nuolių , kunigų, artojų ir poetų“ lavonai, 
išdygo

ir kyla lig padangių
gėlos gėlė
ir skleidžia žiedą, žydintį prakeikimu.

Gėlos gėlė žydi prakeikimo žiedu. Žydi 
iš Varšuvos griuvėsių, iš Budapešto pelenų, 
iš Frankfurto ir Vienos.. Ir kai poetas sa
ko; „Žydėkit, vynuogės, juodoj pakrantėj 
Krymo, tartum kraujas nužudytų milionų, 
žydėk, šėtono šypsena, po Kremliaus dre
bančia žvaigžde“, — mes suprantame to 
prakeikimo žiedo prasmę. Tą patį žiedą 
poetas mato ir „buvusių karo vadų atsimi
nimų knygose“, sakydamas suskaudusia šir
dimi: „Ir neškit bankan šilingus (sic! J. 
K.), kaip skausmo ašaras sūrias“ —

Gyvena jūsų mirčiai atiduotos tautos — 
o atpildas ir jus suras, 
ir jus 
visus
suras.

Štai, kur ta didžioji „viso pasaulio“ kryž
kelė: šiandien sostuose sėdi tie, kurie ne
mato „raudonosios jūros“, kuri „bėga pro 
kraštus ant Niurnbergo Teismo Tribūnos, 
joje paskendę parašai po Deklaracija Tai
kos, jį semia jau vienuoliktąjį augštą Di
džiojo Teatro UNO“, —

srūva ji
be atvangos.
be atvangos, 
be atvangos.

Kai pasaulio valdovai paseno savo kon
servatizme ir derasi nuleisti nepakeltus 
ginklus, jeį ir raudonoji jūra daugiau Že
mių tiesėms, —> „minia" ten, rytuose, drą- 

šiai diktuoja savo valią. Poetas skambiame 
ketureilyje pakiša pasauliui alternatyvą:

Kas, nuodėmių dulkes nuvelę, 
įsėsit į sostą žmogaus?
Paseno pasaulio karaliai.
Ir gentkartės žvėriui vergaus.

(Baladė)
Alternatyva skamba rūsčiai, apokaliptiš- 

kai. Ta alternatyva tremtiniui buvo žinoma 
dar tada, kai jis bėgo j vakarus ne duonos 
ir uždarbio, bet laisvės ir nepriklausomy
bės. Deja, tos alternatyvos ligi šiol neįsten
gia iššifruoti karaliai, prezidentai, ministe
rial ir jų ekspertai. O kas „iššifruoja", — 
jie aprašinėjami pirmuos laikraščių pusla
piuose ir pavadinami „dingusiais diploma
tais“. . —

Ir tariau: — Tegriūva amžių sienos, 
tepraryja sostus praraja. -
skausmas — duona bus tau, naktys —

dienos, 
tu, paklydus voratinkliu gija..

(Metanoeite)

POETUI IR SKAITYTOJUI

Bern. Brazdžionis padovanojo mums di
delę dovaną. Jis atnešė mums balzamo, ku
riuo galėtume savo žaizdas apgydyti. Tas 
balzamas — poeto nuojauta ir įtaiga: 
„Kaip saulė kelsis Viešpaties malonėje tau
ta“.

Jei kelsis Tauta, mielas poete, — „į ją, 
į žemę gimtą“ Viešpats sugrąžins „amžių 
miegui" Tavo kūną, „į motinos namus — 
benamį sūnų“. Tavo vardo neužpildys rau
donoji jūra, o mirties atveju tikrai išsipil
dys įkvėpimo valandą ištartas sakinys: „Ne 
mirsiu aš, draugai, bet priešų pykčiui — 
gimsiu 1 “

Brazdžionis atėjo pas mus su kūryba ku
rią skaitydamas poezijos mėgėjas ras tyros 
kaip krikštoias poezijos, o visuomeninin
kas ar politikas įkvėpimo ir jėgos. Kai 
poezija, pasak J. Klevelio, beveik neskaito
ma, Brazdžionio eilėraščiai turės dar kar
tą prabilti į visus ir įtikinti, kiek minčių, 
kiek brangaus lobio yra poeto kūryboje.

O skaiytojai..
Reikalaukime šios knygos iš savo platin

tojų, iš savo dėdžių ir dėdienių Amerikoje, 
iš tų mūsų „laimingųjų“, kurie, išvažiuoda
mi į išsvajotą Ameriką, pažadėjo mūsų ne
pamiršti. .

Knyga — pati prasmingiausia dovana. 
Brazdžionio „Didžiojoj kryžkelėj“ — pati 
didžiausia ilgame tremties laikotarpyje do
vana.

ENCIKLOPEDIJOS PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI!

Liet. Enciklopedijos leidėjas p. Kapo
čius pranešė, kad D. Britanijon jam nepa
vykę enciklopedijos išsiųsti apdėtu mokes
čiu. Dėl šitos priežasties pirmojo tomo 
persiuntimas susitrugdė. Tikimasi, kad 
visi, užsiprenumeravę Liet. Enciklopedi
ją, dar šio mėn. pabaigoje ją gaus.

Tuo pačiu Liet. Enciklopedijos leidėjas 
praneša, kad šiuo metu dar galima papil
domai įsirašyti į Liet. Enciklopedijos pre
numeratorių sąrašus. Norį užsisakyti Liet. 
Enciklopediją, prašome kreiptis į šio kraš
to Liet. Enciklopedijos atstovę — Daino
rą Daunoraitę.

JIE STATO PAMINKLĄ
(Pirmojo L. Enciklopedijos tomo 

pasirodymo progai

Pirmasis Lietuvių Enciklopedijos tomas 
jau plaukia Anglijon. Gražus, rausvais, sko
ningais viršeliais pasipuošęs. Drebančia 
ranka verti jo pirmuosius lapus ir vis dar 
netiki, kad tai realybė.'Turbūt nedaug pa
sauly yra buvę benamių tautų, išskiriant 
žydus, kurios ryžtųsi tokio masto kultūri
niam darbui. Enciklopedija yra tautos vals
tybinių egzaminų diplomas. Tautai, kuri ši
tokį diplomą įsigyja, niekas per amžius ne
begalės nuginčyti teisės į nepriklausomą 
valstybę. Paparastai toks darbas reikalau
ja plataus dvasinių jėgų sutelkimo, daug 
laisvo laiko ir stipraus materialinio pagrin
do. Tačiau mūsų lietuviškoji enciklopedija 
nei vienos šių sąlygų neturi, Ji gimsta iš 
taurių žmonių ryžto ir pasiaukojimo. Mū
sų enciklopedija yra beveik neįtikėtinas 
šviesus tremties stebuklas-

Ak, bet tai yra dar tik pirmas tęmas. Tik 
dvidešimtoji milžiniško darbo dalis. Žvel
giant į ateitį, truputį neramu darosi, ar ne
pervertino mūsų kultūrininkai savo jėgas, 
ar ištesės? O gal būtume kaip nors kukliau 
išsivertę? Sakysim, vietoj 20, tik dvylika to
mų. Juk nieko nebūtų baisesnio, kaip tu
rėti dviejų enciklopedijų pradžią ir nei vie
nos užbaigos. Bet šie abejonių žodžiai jokiu 
būdu nėra priekaištas L. Enciklopedijos 
Leidėjams ar Redakcijai. Tai yra tik iman
čio, bet ne duodančio samprotavimas, ne
turįs jokių kritiškų pretenzijų.

Daryti kurių nors priekaištų dėl L. Enci
klopedijos turinio, vargu ar būtų galima. 
Žymią dalį kiekvienos enciklopedijos dalį 
sudaro nuolat kintančių faktų bei įvykių ap
rašymas. Todėl ir tam tikri pav., statistiniai 
netikslumai ikį tam tikro laipsnio yra be
veik neišvengiami. Prof. M. Biržiška L. 
Enciklopedijos priede labai teisingai paste
bėjo kad nėra pasauly tokios enciklopedi-

PAVARDŽIŲ ATLIETUVINIMAS

Dolerio kraštuose (Amerikoje ir Kana- 
doje)jau labai suaktualėjo pilietybės priėmi 
mo klausimas. Kai kurie lietuviškj laik
raščiai tuo klausimu laikosi rezervuotai, 
kai kurie skatina įsipilietinti, nors, žino
ma, žmonės daro, kaip jiems patinka, to
dėl kai kurie laikraščiai bando, kaip anoj 
pasakoj, vilką vijęs, nors už uodegos kapt: 
įtikinti įsipilietinančius lietuvius neišsiža
dėti bent savo pavardės. Dar daugiau: siū
lo pilietybės dokumentų gavimo proga at- 
silietuvinti savo pavardes.

Šitokį klausimą kelia kanadiškė „Nepri
klausoma Lietuva" ir brūkliniškis .Darbi
ninkas“.

„Nepriklausomoje Lietuvoje“ (1953. XII 
2. Nr. 47) J. Kardelis (straipsnyje „Tvirtai 
laikykime vėliavas!") rašo:

„Lietuvius juk beveik visi prievarta no
rėjo nutaudnti ir nutrinti nuo žemės veido. 
Ypač mums daug žalos pridarė lenkai. Su
lindę į valsčių raštines, jie spaudė mūsų 
žmones keisti pavardes, jas sulenkin’i. 
Daugumai lietuviškų pavardžių jie prikergė 
lenkiškas galūnes — ovič, jevič, jewski, oje 
ir t. t. Galima tikrai pasakyti, kad ir tas 
sulenkintas pavardes mūsų žmonės vis dėl
to ištardavo lietuviškai, prie sulenkintųjų 
pridėdami dar lietuviškas galūnes... Tai ge
ras reiškinys.

Daugelis tokių sulenkintų pavardžių ne
priklausomybės laikais buvo atlietuvintas. 
Bet nevisos. Ir dabar, tremtyje ar emigra
cijoje, yra lieutvių su sulenkintomis pavar
dėmis. Taigi, šie tautiečiai sudaro lyg ir 
išimtį. Gaunant pilietybės dokumentus, 
viena galima ir net patartina padaryti — 
tai sulenkintas, ar suvokietintas, ar suru
sintas pavardes atlietuvinti. Bet ne daugiau. 
Tikrai bus gražu, kad visi lietuviai turės 
lietuviškas pavardes.

Taigi, tautiečiai, kam likimas lėmė gauti 
naujus dokumentus, jokiu atveju neišsiža
dėkime savo pavardžių, kurios yra mūsų 
kilniosios vėliavos".

Straipsnyje „Lietuviška siela po svetimu 
skuduru“ („Darbininkas“, 1953. XII. lt 
Nr. 88) J. Grinius taip pat siūlo, anot Mai
ronio, numesti rūbą, kurį užvilko svetimi. 
Jis sako, kad tos ilgosios, su svetimintosios 
pavardės kitataučių labai sunkiai ištaria
mos ir vis meta lietuviui šešėlį, kad tokias 
pavardes tegali turėti tik slavai. Tikrai lie
tuviškos pavardės retai tesančios ilgesnės. 
Toliau Dr. J. Grinius rašo savo būgštavi
mus:

„Manau, kad nevienas paprašys (piliety
bės ir tų, kurie prie savo pavardžių nešio
ja slaviškus priedus. Vadinas, būtų progos 
juos nutrenkti šunop į dilgėles, kad be’ik- 
tų lietuviškas kamienas, prie kurio kadai
se lenkų ar rusų raštininkas buvo prisegęs 
slaviško poniškumo uodegą. Bet ar daug 
tokių atsiras?

Bijau, kad atsiras tokių, kurie, bepjauda
mi suslavintas pavardės galūnę, nusikirs 
galvą. O tokių reiškinių senųjų ateivių tar
pe yra nemaža. Argi juos paseks ir naujie
ji tremtiniai? Ta kryptim tendencijų jau 
jau matyti. Antai, viename laikraštyje skai
čiau, kad lietuvis Ryškus ar Ryškys, nešio

TVIRTESNI UZ VARI
jos, kuriai nebūtų galima padaryti vienokių 
ar kitokių priekaištų.

Siapjau, atrodo, kad kiek išsamiau yra 
vaizduojamos tos sritys, kurių redaktoriai 
ar bendradarbiai yra energingesni, labiau į 
savo darbą pasinėrę. Pav., palyginti nedide
liam Žemaitijos upeliui Akmenai, įskaitant 
jos baseino žemėlapį, tenka apie tiek pat 
vietos, kiek visiems Anglijos lietuviams. 
Bepigu jiems tai nepadaryti, turint savo 
kolektyve visų Lietuvos vandenų entuzias
tingą karalių — prof. S. Kolupailą. Jis jau 
iš anksto pažadėjo stengtis, kad kiekviena 
didžioji Lietuvos upė gautų tiek pat vietos, 
kiek ir didieji kunigaikščiai..

Kalbant apie Anglijos lietuvius, jie gal 
tikrai kiek suglaustai aprašyti. Ypač kukli 
dalis tenka naujiesiems ateiviams — trem
tiniams. Tačiau straipsnio autorius kun. K. 
Matulaitis yra atlikęs didelį darbą, patiek
damas nors ir trumpą Didž. Britanijos lie
tuvių istoriją. Tad šiuo istoriniu atžvilgiu jo 
darbas labiausiai ir vertinamas. Visa kita 
medžiaga dar ne vėlu bus patiekti, kalbant 
apie Škotijos lietuvius, DBLS-gą, pavienius 
jos skyrius ir t.t. Tik kažin, iš viso, ar ne
būtų buvę tiksliau, aiškumo diliai, straips
nį palikti spausdinti su antrašte Didž. Bri
tanijos Lietuviai. (Pagal šionykštį suprati
mą, Anglija yra tik viena iš trijų D. Brita
nijos provincijų.)

Prenumeratorių skaičius Anglijoje, pasi
rodo, ne perdidžiausias — 70. Apytikriai 
tai sudarytų 1% imant senuosius ir nau
juosius ateivius kartu.

Baigiant, norisi palinkėti L. Enciklopedi
jos pionieriams ištesėti iki paskutinio 20-jo 
tomo. Galį išnykti tautos, bet jų kultūrinė 
kūryba niekada neišnyks. Mūsų L. Enciklo
pedijos kūrėjai stato amžiną paminklą ne 
tik sau, bet mums visiems ir mūsų Tėvynei. 
Jų statomas paminklas, anot dainiaus, tvir
tesnis. už varį, stipresnis už miestų bonias.

J. Lūžo.

jąs sudarkytą, lietuvio net neištariamą 
HriškėviČiaus pavardę, jau vadinasi Reese. 
Anas laikraštis rašo, kad tas asmuo yra 
geras patriotas, veiklus lietuvis visuomenin 
kas. Tuo visai tikiu. Bet jeigu jis pradės 
vadintis Reese, tai niekas jo nepažins, kad 
jis lietuvis, Pavarde jis atrodys koks nors 
saksas ar koks nors kitas germanas, tik ne 
lietuvis. Tokių pavardžių su nukapotam 
galvom ir uodegom lietuvis nebemokės nei 
ištarti, nei parašyti. Iš to vėl tragikomedi
ja — lietuviška siela bus pridengta sveti
mu skuduru, tik nebe slavišku, bet germa
nišku. Ar tam, kad lietuvių pasauly atro
dytų mažiau?“

Taigi, visa graudi nelaimė ir yra ta, kad 
šituo tragikomišku keliu sparčiai jau eina
ma: kertama vis ne uodega, bet galva! Iš
važiavo žmogus iš namų su savo galva, lik 
svetima uodega, o sugrįš, jei dar sugrįš, 
jau ir be uodegos ir be savo galvos...

KELIĄ JAUNIMUI!

Kanadiškiai „Tėviškės Žiburiai“ (1953. 
XI. 26 d. Nr. 47, strapsnyje „Organizaci
niais klausimais") svarsto liūdną reiškinį, 
kad organizacijose jau dažnai nebėra iš ko 
valdybų rinkti. Laikraštis bando ieškoti 
priežasčių ir išeičių. Viena rimčiausių prie
žasčių esanti ta, kad vis dėlto žmogus ne
gali visas atsidėti visuomenės reikalams, 
nes reikia ir šeima pasirūpinti. Kadangi iš- 
eij vis dėlto reikia rasti, tai laikraštis ją 
randa ir tikrai vertą dėmesio.

„Rūpinamasis šeimos medžiaginio pa
grindo sudarymu“, rašo laikraštis, „iš es
mės nėra smerktinas. Jei jis, kaip matome, 
trukdo visuomeninį gyvenimą, taį gal rei
kėtų pagalvoti apie naujas formas ir nau
jas jėgas. Apie naujas jėgas, jei ne vado
vaujamam, tai nors techinškajam darbui. 
Principas, kuriuo paremta mūsų visuome
ninė veikla, atrodo, nebetinka naujosioms 
sąlygoms. Dabar visa veikla užverčiama 
ant valdybų pečių. O tie žmonės jau nebe
pajėgia. Dažnai išmano ir turi idėjų, bet 
nebeturi laiko. Dėl to platesnio masto or
ganizacinei veiklai būtini techniški padė
jėjai. Kitaip tuojau į organizacijų vykdom, 
organus jau nieko nebeprisiprašysime, nes 
dirbantieji jaučiasi pavargę įr jšsisėmę".

Kaip ta techniškąją pagalbą bei „smo
giamuosius“ būrius organizuoti, tektų pa
svarstyti. Vienas iš tokių būtų įtraukimas 
jaunuomenės, kuri tam tikromis talkomis 
jau ne kartą ir pasireiškė. Tai puiki para
ma, entuziazmo kupinas elementas, tik- rei
kalingas nukreipti tinkama linkme. Jauni
mui pagaliau reikia ruoštis ateities veiklai, 
nes vieną kartą juk jam teks viską paimti 
į savo rankas. Visuose didesniuose centruo 
se mes turime net nemažas grupes studen
tijos. O kodėl ji negalėtų būtį įtraukta? 
Organizacijos daug kuo rūpinasi, bet nete
ko girdėti, kad rūpintųsi kadrų išauginimu. 
O kodėl jos greta trafaretiškų pareigūnų 
savo valdybų sudėty negalėtų turėt, vieno, 
kuris specialiai rūpintųsi darbo talkos bei 
kadrų paruošimo reikalu? Priemonių tam 
galima surasti?“

KULTŪROS FONDAS

Kultūros Fondas, išsiskirstymo iš Vokie
tijos stovyklų išvakarėse entuziastiškai 
įsteigtas, trumpai pagyvenęs, beveik mirė. 
Keli skyriai įsisteigė Amerikoje, keli Aus
tralijoje, tai ir viskas, bet ir tie, kiek jie dar 
gyvi, daugiau rūpinasi siauresne parapijine 
veikla, ne lėšų telkimu kultūros reikalams. 
Žinoma, stebuklas būtų, jei jis dar tremty
je kartą atsigautų, bet Australijos lietuvių 
bendruomenės savaitraštis „Mūsų pastogė" 
(1953. XII. 19 d. Nr. 245-6) dar bando kel- 
tį šį rimtą, bet mirštantį jau reikalą. Ten 
Zubras rašo:

„...Kultūros fondo uždavinys telkti lėšas 
kultūrinei veiklai remti ir skatinti. Supran
tant kultūrą kaip tautos kūrybingosios, for 
muojančios dvasios pasireiškimą, tenka ją 
laikyti esmine tautos apreiškos žyme. Tau
tinė kultūra yra tai specifinio atspalvio, 
tik lietuvių tauta/ būdingas kūrybinės dva
sios pasireiškimas. Tautos pagrindinio ka
mieno atitrūkusi lietuviškosios tremties da
lis tol išliks gyva lietuvių tautai, kol ji gy
vens savitą kultūrinį gyvenimą, gį pačią 
tautinę kultūrą puoselės ir ugdys. Tad 
lietuviškosios kultūros rėmimas ir ugdy
mas yra visų sąmoningų lietuvių pareiga, 
gi kultūros fondo tiesioginis uždavinys. Pa 
galiau tai ir politinės veiklos momentas. 
Tik kultūriškai pažangi, nuolat šviesėjanti, 
bet savo tautinio atspalvio neprarandanti 
lietuviškoji tremtis bus reikšminga pasauli
nėje arenoje ir pajėgs suvaidinti vaidmenį 
tautos išsilaisvinimui. Ne primityvieji Ja- 
meno žydai atkūrė Izraelį, o J. A. V. ir 
šiaip jau pasaulyje šviesieji žydai išnešiojo 
Palestinos idėją ir ją įkūnijo.“

Aukso žodžiai! Mes čia prieš tūlą laiką 
kėlėme jau konkrečiai šitą idėją, sakėme: 
apsidėkime didesniais mokesčiais ir turėsi
me pinigų ir kultūrai ir nekultūrai, iki ateis 
grįžimo diena! •Žinote, ano siūlymo autorių 
bičiuliai apšaukė tada bepročiu.. Visų kraš 
tų žydams dar brangūs Jameno žydar, tai 
jie ir atkūrė Izraelį, o mums užtenka ginčų 
dėl to, ar kiaušinis iš vištos, ar višta iš 
kiaušinio...
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Sovietai, besiruošiant šį mėnesį turintį 
įvykti vakarų ir sovietų užsienių reikalų mi- 
nisterių konferenciją, techniškuose pasita
rimuose Berlyne, pasiekė dar vieną diplo
matinį laimėjimą. Tiesą pasakius, mums tai 
nebuvo jokia didelė staigmena. Nes, kaip 
jau teko pastebėti, vakarų pozicija, einant 
į šiuos pasitarimus nėra patogi; jie yra 
spąudžiami laiko. Kiekvienas atidėliojimas 
nutęsia Prancūzijoje EDC (European De
fence Community : Europos Apsigynimo 
Bendruomenės) sutarties ratifikavimo svars
tymą. Pagrindins sovietų laimėjimas jau 
buvo tas, kad jie privedė prie šių sovietų 
vakarų pasitarimų prieš šios sutarties ratifi
kavimą ir prieš Europos kariuomenės, su 
vokiečiais imtinai, sudarymą. Tuo būdu, 
britų premjero Churchillio prieš septynis 
mėnesius mesta keturių didžiųjų pasitarimo 
idėja toli gražu nedavė tų rezultatų, kurių, 
gal būt, jis norėjo. Be to, prisidėdama prie 
EDC sutarties ratifikavimo atidėjimo, ši 
idėja pasunkino vakarų, o kartu ir viso lais
vojo pasaulio, padėtį.

Techniškieji pasitarimai Berlyne dėl 
klausimo, kur būsimieji pasitarimai turėtų 
įvykti, kokiuose rūmuose, rytų ar vakarų 
zonoje, užsitęsė kelias dešimtis valandų ir, 
pagaliau nutraukti, Sovietai reikalavo, kad 
jie vyktų paeiliui, rytų ir vakarų Berlyne. 
Be to, siūle, kad rytų Berlyne jie vyktų so
vietų ambasadoje. Vakarai ir vėl atsidūrė 
sunkioje būklėje, turint galvoje viešąją opi
niją, tiek savo kraštuose, tiek Vakarų Vo
kietijoje, tiek sovietų ir satelitiniuose kraš
tuose. Klausimas nėra toks paprastas ir vien 
tiktai techniškas. Posėdžiauti sovietų am
basadoje rytų Berlyne, reiškia skaitytis su 
pačiu tos ambasados’ buvimo faktu, amba
sados prie kvislinginės komunistinės rytų 
Vokietijos vyriausybės. Po pereitų metų 
Berlyno sukilimo lengva suprasti, į kokią 
nepatogią padėtį tas faktas stato vakarus 
visos vokiečių tautos akyse. Taip pat neturi 
kelti jokių abejonių, kaip sovietai tą fak;ą 
išnaudos savo propagandai už geležinės už
dangos. Reikalavimas daryt; posėdžius pa
eiliui rytiniame ir vakariniame Berlyne, 
taip pat nėra malonus dalykas vakarų pres
tižui: juk pagaliau ta; yra. keturių valsty
bių atstovų pasitarimas, o ne dviejų. Bet, 
štai, sovietai įsimanevruoja į tokią padėtį, 
kurioje jie vieni stato save lygiomis su JAV, 
Didžiąją Britanija ir Prancūzija kartu pa
ėmus.

Kaip viešoji opinija vakaruose sutiko tą 
techniškąjį tampymąsi Berlyne? Girdi, ne
verta spirtis dėl tokio menko dalyko, kur 
bus posėdžiauta. Jei dėl to Berlyno pasitari
mai iš viso neįvyktų .viešoji opinija pa
kaltintų savas vakarų vyriausybes. Sovietai 
šiuo at vėju, kaip ir daugely kitų, panaudo
ja paprastą šantažą. Vakaraj neturi kitos 
išeities kaip nusileisti. Bet to šantažo dėka, 
sovietai jau pasiekė tam tikrą laimėjimą ir 
jį savo propagandoje išnaudoja. Tas laimė
jimas yra nuoseklus žingsnis jų kely į sie
kiamą tikslą: pastatyti rytų ir vakarų Vo
kietijos vyriausybes j lygią plotmę.

Techniškiems pasitarimams Berlyne nu
trūkus, vakarų atstovai turėjo atsiklausti sa
vo vyriausybių, šios, nenorėdamos ir nega
lėdamos pasitarimų pradžios delsti, turėjo 
nusileisti, ir sovietų komendantas Berlyne, 
generolas Dengin su pagrindu gali jaustis 
laimėtoju.

Žinoma, tai dar nereiškia, kad vakarai 
būsimuose Berlyno pasitarimuose būtinai

RAŠO

S. ŽYMANTAS
turės sovietams nusileisti, kad sovietai iš
eis iš tų pasitarimų laimėtojais, tačiau ir pa
tiems pasitarimams nutrūkus dėl svarbiau
sių alykų: Vokietijos ir Austrijos, yra la
bai svarbu, kad sovietams nebūtų duota ne
reikalingų progų pasitarimų nutrūkimą aiš
kinti ir išnaudoti savo naudai, ypatingai 
propagandoje už geležinės uždangos. Atro
do, kad sovietų pavergtų tautų moralės iš
laikymas turėtų būti vienu didžiausių vaka
rų rūpesčiu. Ji negalį būti išlaikyta tokiais 
dalykais, kaip nuolatinėmis vakarų nuolai
domis sovietams. Radio keliu duodami įvai
rūs užlikrinimai pavergtoms tautoms, nuo
latinių nuolaidų akivaizdoje nustoja savo 
prasmės: pavergime gyvenančios tautos 
skaitosi su faktais ir kieta realybe, ne su 
žodžiais. O kietos realybės akivaizdoje žo
džiai kartais turi net atvirkštinį rezultatą: 
jie gali ne tik nesutvirtinti vilties, bet prie
šingai, iššaukti nusivylimą ir nepasitikėjimą 
vien tik žodžiais, jei juos neseka atitinkami 
veiksmai.

Būsimajai Berlyno konferencijai darbo
tvarkė nėra nustatyta. Ir kai susirinkę ketu
ri užsienių reikalų ministerial ims tartis dėl 
pačios darbotvarkės, sovietą, vėl bus pato
gesnėje padėtyje delsti ir tuo delsimu šan
tažuoti vakarus.

Esminis klausimas Berlyno pasitarimuo
se, kaip ir iš viso rytų vakarų santykiuose 
nuo pat karo pabaigos, buvo ir lieka Vokie
tijos klausimas. Todėl mūsų dėmėsys turės 
būti nukreiptas į tai, kaip bus sprendžia
mas šis pagrindinis klausimas. Reikia turė
ti galvoje, kad sovietai, matydami vakarų 
nenulaidumą šiuo pagrindiniu klausimu, 
bandys nukreipti dėmėsį j kitus dalykus. 
Bet esmė buvo ir liks — Vokietija.
Vakarų nusistatymas Vokietijos kalusimu, 

kaip atrodo, yra toks: pirmiausiai turi 
įvykti laisvi rinkimai visoje Vokietijoje, su
darant sąlygas 18 milionų rytų Vokietijos 
gyventojams balsuoti be baimės, laisva,'ir 
nevaržomai.
šitai būtų galima pasiekti tik tada, jei bū
tų panaikintas dabartinis policinis rėžimas 
rytų Vokietijoje ir atstatytos pagrindinės pi
liečio teisės ir laisvė. Ta, yra pirmoji sąly
ga, kad visoje Vokietijoje būtų išrinkta tik
rai reprezentacinė visos Vokietijos tautos 
atstovybė ir sudaryta visą Vokietiją atsto
vaujanti vyriausybė, ši vyriausybė, vakarų 
nusistatymu, turėtų dalyvauti sudarant tai
kos sutartį su keturiomis okupacinėmis 
valdžiomis. Teritoriniai klausimai neišven
giamai turės iškilti: Saaro klausimas ir 
Oder ir Neissės sienos klausimas. Netenka 
abejoti, kad laisvoji visos Vokietijos vyriau
sybė nenorės ir negalės sutikti su dabartine 
Vokietijos lajkinąjrf rytų siena. Toliau va
karai nusistatę, kad suvienyta Vokietija turi 
būti laisva eit, į sąjungas, su kuo ji tik no
rėtų, tad prisidėti prie NATO, ar eiti j ED 
C: Europos valstybių bendruomenę.

Sovietų nusistatymas yra kategoriškai 
priešingas: jie pirmoje eilėje nori remtis 
Potsdamo susitarimu, iš anksto patvirtinti 
Oder Neisses sieną, neutralizuoti visą Vo
kietiją, sudaryti laikinąją visos Vokietijos 
vyriausybę ne laisvų rinkimų būdu, bet iš 
viršaus, skyrimo keliu, iš dabartinių rytų ir 
vakarų Vokietijos vyriausybių. Tik ši laiki
noji vyriausybė paruoštų „laisvus“ rinkimus 
visoje Vokietijoje, pagal seną sovietų prak

tiką — vidaus ministro postą atidavus ko
munistui. Paskui sektų sutarties sudarymas. 
„Laisvais“ rinkimais sovietai supranta to
kius, kuriuose būtų pašalinta, kaip jų ko
mentatoriai sako, “didžiųjų monopolių" įta
ka rinkikams, garantavimas veikimo lais
vės visoms "demokratinėms organizacijoms" 
ir pan. Industrialistai, militaristai, t. y. vi
si tie, kurie sovietų akimis remia Dr. Ade- 
nauerį, žinoma, nėra demokratai. Demok
ratais jiems yra tik komunistai.

Galutinis sovietų tikslas yra neprileisti 
vakarų Vokietijos atsiginklavimo ir vieno
kiu ar kitokiu būdu išstumti amerikiečius 
iš Europos, siūlant įvairius tarpusavio sau
gumo garantijų paktus.

Skaitytojai patys spręs, kiek yra galimy
bių susitarti Vokietijos klausimu rytams ir 
vakarams. Britų užsienių reikalų ministras 
Edenas, užpereitą pirmadienį, kalbėdamas 
per radiją tarptautiniais klausimais, pareiš
kė, kad Vokietijos suvienijimo pirmoji 
pagrindinė sąlyga yra laisvi rinkimai visame 
krašte. Jis tvirtai pabrėžė, kad tai yra nu
sistatymas, kurio Didžioji Britanija niekad 
neatsisakys. Jis taip pat pabrėžė, kad Di
džioji Britanija negali atsisakyti Šiaurės At
lanto pakto, kuris sudaro Anglijos saugumo 
pagrindą.

Kuriam tad tikslui vyks Berlyno pasitari
mai? Vakarai nori galutinai įtikinti savo, o 
ypač Prancūzijos viešąją nuomonę, kad su
sitarti Vokietijos klausimu su sovietais yra 
ne&manoma, kad reikia nedelsiant eiti prie 
Europos kariuomenės sudarymo: Sovietai 
sieks visais įmanomais būdais skaldyti va
karų sąjungininkui tarpusavy, ypač atskelti 
nuo anglo—saksų prancūzus, ir pačius pa
sitarimus vesti ir juos painioti t okiu būdu, 
kad už jų nepasisekimą viešoji opinija ga
lėtų kaltinti vakarus, bet ne sovietus, o pa
vergtose tautose Berlyno pasitarimų nepa
sisekimą pagrindiniu klausimu atvaizduoti 
kaip — sovietų laimėjimą.

VASARIO 16
Aukos Gimnazijos Namams

Cicero Lietuvių Bendruomenė iš vakaro 
pelno ir iš lapais surinktų aukų Gimnazi
jos Namams sutelkė 1.132. — dolerius. 
Prie šios sumos prisideda Lietuvių Audi
torijoje antrą Kalėdų dieną surengto va
karo 278. — dolerių pelnas. Bendruome
nės vadovybė su vyr. sktn., ponia Zails- 
kiene. stengiasi tas sumas, kartu su jau 
išsiųstąją IC0Q dol. auka, pakelti iki

1.500. — dolerių
Tuo būdu dar viena gimnazijos klasė 

gaus savo mecenato vardą.
Kolumbijos lietuviai siunčia antrąją 

savo auką. Bogotos Apylinkės Valdyba, 
pavertusi surinktas 852 pezų aukas dole
riais, siunčia per Šveicariją, iš kur jie bus 
realizuoti špermarkėmis.

282,12 dol.
Nuoširdus ir energingas gimnazijos rė

mėjas, p. P. Kavaliūnas, Gimnazijos Na
mams siunčia pakrtotiną auką

200. — dol.
Ši suma sutelkta Čikagos ir Cicero lietu
vių, aukojusių žymiomis sumomis.

Lietuvių Mokytojų Sąjunga Čikagoje 
siunčia per p. Ant. Gulbinską antrąjį sa
vo įnašą Gimnazijos Namams 

100. — dol.
tuo savo įnašą padidindama jau iki 1.000 
dolerių.

Balte sutelktos sumos, dar kartą atsi
klausius aukotojų ir gavus jų nesvyruo
jantį patvirtinimą, kad aukos skiriamos 
Gimnazijos Namams pervedamos. Už tas 
sumas Krašto Valdybos nurodytu būdu

VAIKAI PASLAPTIES NEIŠDUODA

KUNIGAS, kuris apie „paslaptį“ išgir
do pirmą kartą,, liepė, kad Liucija ją pasa
kytų.

— Madona mums uždraudė ją pasakyti, 
— atsakė mergaitė. — Tačiau, jei jūs nori
te. aš galiu šiandien Jos paklausti, ar Ji 
leistų man ją kunigui pasakyti. Jei Jį leis, 
aš pasakysiu.

Tikrai, tos mergaitės lūpomis kalbėjo iš
mintis.

— Gerai, —- įsiterpė subprefektas, — tai 
yra antgamtiniai dalykai; palikime juos 
nuošaliai. Jau laikas keliauti į Cova da 
Iria.

Jis taip įkalbinėjo vaikus kartu su juo 
važiuoti, kad tėvai pagaliau nusileido ir 
trys vaikai įšoko į jo vežimų. Tačiau ne
trukus jis savo vežimą pasuko Ourem kryp 
timi.

Atsigabenęs vaikus į savo namus, jis vi- 
saip stengėsi išgauti paslaptį. Kai jie atsisa
kė ją pasakyti, uždarė juos atskirame kam- 
bąryje, prigrąsindamas tol neišleisti, kol 
jie nepasakys paslapties.

Sekantį rytą pas juos įėjo sena moteris, 
kuri stengėsi gudrumu paslaptį išgauti. 
Tačiau ir jai nepavyko. Tada jie buvo nu-

„DRAUGO“ PREMIJĄ LAIMĖJO 
ALG. LANDSBERGIS

Iš Amerikos gauta žinių, kad šiemetinį 
„Draugo“ dienraščio skelbtąjį romano kon
kursą laimėjo jaunas rašytojas Algirdas 
Landsbergis už romaną „Kelionė“. Premi
ja yra 1000 dolerių.

Pernai ir užpernai konkursą laimėjo J. 
Gliaudą už savo romanus „Orą pro nobis“ 
ir „Namus ant smėlio“.

A. Landšbergio romanas jau pradeda
mas spausdinti „Draugo,“ atkarpoje, o vė
liau bus atspaustas atskira knyga.

GIMNAZIJA
Vokietijos banke jau užpirktos špermar- 
kės ir tokiu būdu guta

2.098,57 dol. arba 11.404,46 DM
Ir toliaus gaunami pranešimai apie tel

kiamas aukas, rengiamus Gimnazijos Rū
mų naudai vakarus, vaidinimus ir t. t.

* ♦ * ♦ ♦
Nauja Vasario 16 Gimnazijos mokytoja

Nuo š. m. sausio mėn. 1 d. gimnazijoje 
pradėjo dirbti mergaičių bendrabučio ve
dėja ir kūno kultūros mokytoja ponia Ali
na Grinienė.

Ponia Grinienė yra baigusi Kauno „Sau
lės1 gimnaziją, 1936-43 m. studijavusi Vy
tauto Didžiojo Universitete Kaune ir Vil
niaus Universiteto Humanitarinių Moks
lų fakultete ir gavusi universiteto diplo
mą ir romanistės vardą. Tremtyje ponia 
Grinienė 1946-50 m. mokytojavo Nurtin- 
geno ir Schwab. Gmundo gimnazijose.

— Tautinis Laisvosios Europos Komite
tas“ New Yorke su savo delegatūra Pary
žiuje yra įkūręs JAV-se autonomišką in
stituciją, pavadintą „Laisvosios Europos 
Universitetas Tremtyje", kuriame turį pro
gą eiti mokslus studentai tremtiniai, gimę 
Albanijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijo
je, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumu
nijoje, Čekoslovakijoj ir Jugoslavijoje.

Kiekvienam žmogui skirtas kryžius ir 
kiekvienam jis ateina; kas savo kryžių at- 
meta, tas pasidaro sau kitą. 

vesti į raštinę ir smulkiai apklausinėti. Jie 
papasakoja, ką matė Cova da Iria, bet at
sisakė išduoti paslaptį, nes Madona jiems 
uždraudusi. Nieko nepadėjo gudrumas, .pa
žadai ir.gąsdinimai.

KALĖJIME tz'

TUOJ po vidurdienio jie buvo uždaryti 
kalėjime. Jiems buvo pasakyta, kad greitai 
iš čia būsią paimti ir gyvi sudeginti.

Mažoji Jacintą, septynerių metukų mer
gaitė, pradėjo verkti. Liucija stengėsi ją pa
drąsinti: i/

— Jacintą, tu verki?
— Mes mirsime, negalėdami paskutinį 

kartą apkabinti savo tėvų... Aš noriu dar 
kartą pamatyti savo mamytę. ’

— Neverk, — ramino ją brolis Pranciš
kus. — Paaukokime šią auką už nusidėjė
lius, — ir, sudėjęs savo rankas, pridėjo: 
— O Jėzau, aukoju taį už tavo meilę ir 
už nusidėjėlių atsivertimą... .u.H

ROŽANČIUS KALĖJIME

JACINTĄ, vis dar tebeverkdama, sudė
jo rankutes ir, pakėlusi į viršų akis, atsidli- 
so:

—Taipgi už šventąjį Tėvą ir kaip atsi
lyginimą už Nekalčiausios Marijos širdies 
įžeidimus.

šitokio vaizdo paveikti, kiti kaliniai pra
dėjo klausinėti:

— Bet kodėl jūs nepasakėte paslapties?
Negi labai svarbu, jei Madona tai uždrau
dė? . *

— O niekuomet I atsakė įsidrąsinusi- Ja
cintą. — Mes verčiau mirsime!

Rūpesčių prispausti, vaikai ligi šiol ne
buvo sukalbėję rožančiaus. Tad Jacintą, nu 
siėmusj medalikėlį, paprašė vieną kalinį 
pakabinti jį ant sienos. Paskui, atsiklaupę 
prieš improvizuotą altorėlį, trys vaikai pri
dėjo kalbėti rožančių kartu su visais susi
graudinusiais kaliniais.

Pavakarį vaikai dar kartą buvo nuvesti ą 
raštinę, kur vėl buvo smulkiai klausinėja
mi. Jiems vėl buvo žadama dovanų, jei pa
sakys paslaptį ir buvo grąsinamį mirtimi, 
jei ir toliau tylės.

GRĄSINIMAS SUVIRINTI

NEGALĖDAMAS sulaužyti vaikų tvir
to nusistatymo tylėti, subprefektas sugal
vojo juos rimtai pagąsdinti. Jis staiga atsi
kėlė, trenkė kumščiu į stalą ir suriko:

— Jei jūs laisva valia nepaklusite, mes 
jus jėga priversime!

Ir, pasisukęs į tarnautoją, liepė ’ eiti pa
rengti verdančio aliejaus, kuriame vaikai 
bus suvirinti. Kai tarnautojas išėjo vykdyti 
įsakymą, trys vaikai buvo uždaryti maža
me kambarėlyje. Koks sunkus bandymas 
mažiems piemenėliams, kurie buvo pasiry
žę pasiaukoti! Tuo metu atsidarė durys ir 
subprefektas pašaukė Jacintą:

— Tu nenorj pasakyti paslapties? Jpi 
taip, tu būsi pirma suvirinta. Sek paskui 
mane!

Mažojį mergaitė, pasivedusi Dievo vą- 
liai, nusekė paskui. Nuvesta į kitą kamba
rį, ji buvo vėl klausinėjama, gąsdinama ir 
pagaliau įstumta į kitą kambarį.

PAMALDOS
NOTTINGHAM — sausio 31 d., 12,15 

vai.

K. BAKENAS

PUSBERNIS IR PUSMERGE
' ’ s N

Durys brakštelėjo, ir ji nespėjo baigti žo
džio. Durys pusiau prasivėrė, bet Emilė 
nepasirodė. Trejetukas persimetė žvilgsp- 
niais. ir dėdė Kazimieras akimis sulaikė

— Ar dar neatvažiavo? — supratusi pa
klausė teta nustebusi. — Keista.

Didelė ašara, išsisunkusį iš jaunosios de
šinės akies, nutiško tetai ant rankos. Teta 
jau kėlė galvą: pažiūrės kiek čia šitą pir
mąją dar atsiveja, bet nebespėjo, nes nuo 
vidurio kaimo sutrinko sudulko porinis ve
žimas. Abiejų galvos ten- nukrypo, o Emi
lė, šoktelėjusi pro vartus, bematant atsidū- 

' rė kitoj pusėj gatvės, prie kluono vartų, 
kur įsukę sustojo bėriai, atvežusiejj dėdę 
Kazimierą su žmona ir Emilės pusseserę 
Adelę — tie visi iš anos trečiosios parapi-

# jos, kur ir Vienkartis.
Gal išgąsdino pilnas Emilės žvilgsnis pa

skatino dėdę, o jis besisveikindamas nusi
šypsojo ir pridėjo:

— Atvažiuoja! Ašis jam sulūžo, tai ir 
užtrukom. Kad tu kiaurai, kaip išsideguta- 
vau skverną! — pabaigė, dar mėgindamas 

. šienu nutrinti degutą.
— O, su manim nė nesisveikink, — iš

skėtusi pirštus parodė jai abi raukas Ade
lė. — Juodos ir dvokia.

Emilei tiek ir užteko. Nors dulkių debe
sis ir girgžtelėjęs vežimas liudijo, kad per 
kaimą kažkas važiuotas artėja, jį nebekal
bėjo su dėdėmis, o staiga nusisuko ir teki- 

- na įsmuko klėtin.
— Atvažiuoja, atvažiuoja! — pasivijo ją 

dėdės balsas ir ratų tartėiimas.
Ratai jau buvo kluone, ir paskutinės dul

kės jau seniai sutūpė ant varnalėšų lapų ir 
tolėliau, griovio pakrąščiu ir už griovio, vi-

* su patvoriu, net ant vyšnių ir slyvų. Nei sė-

.jęs, nei pjovęs žvirblis, pasisotinęs kažkieno 
rankos pabertu trupiniu, apimtas snaudu
lio, kiurksojo vyšnios šakelėje prieš saulę, 
gal garbindamas Tą, Kuris sugundė žmo
gaus ranką paberti truputėlį trupinių jam 
pasisotinti, o gal tik tenkindamas tą begali
nį tinginį, kuris, lyg skausmas, apima ne 
tik žmogų, bet ir žvirblį ir neleidžia jam 
sparnų pajudinti: rodos, skaudės jei net 
vieną vienintelę plunksną pajudintum, ką 
ten jau dėl viso sparno! Jis dar krapštėsi, 
sklaidė snapu savo plunksnas, kai pravažia
vo dėdė Kazimieras, dar nusipurtė šitokio 
arklių in vežimo sukeltąsias ir jį pasiekusias 
dulkes. O Vienkarčio. rodos, nė nebenorė
jo girdėti — tegu sau, tokios saldžios tos 
saulės vonios vyšnios Šakelėse, o trupiniai, 
rodos, sunkūs, kaip akmenys, sveria gurklį.

Staiga jis nusigandęs purpteli, dalį ant 
savo sparnų prisiglaudusių dulkių nubirda
mas dėdei Kazimierui ant kepurės. Ką tu 
pasakysi — tas dėdė jis tik per porą žings
nių nuo vyšnios sušneka ir išgąsdina sek
madienio poilsiu besinaudojantį žvirblį. Jis 
jau ant stogo, jis jau dairosi naujos vietos 
pakirksoti ar draugų ar papildomo trupi- 
nio.kai sušunka teta Kleopasė:

— Emiliute! Atidaryk! Atidaryk, tai 
mes! Aš, dėdė Kazimieras ir Marijonas!

Nors į vidudieni besukant karšta diena 
spėdavo Čia pat sugerti kiekvieną garsą, 
Emilė išgirdo tetos kreipimąsi. Teta šūkte
lėjo, įsiklausė. Nieko negirdėdama, ji mė
gino dar pakartoti.

— Emi-.. .

tetą Kleopasę, kuri, savo sunkų kūnelį už
kėlusi ant prieklėčio, buvo jau bekelianti 
kojytę žengti per slenkstį. Jis linktelėjo gal
va Marijonui Vienkarčiui, kuris atsargiai 
įslinko vidun.

Emilė, apsikniaubusi ant stalo prie atsar
ginių pyragų, dar tebekūkčiojo, kai jis iš 
užpakalio suėmė ją už pečių.

— Emiliute, kas gi? Dievulėliau, kas gi 
atsitiko? Jėzau, Jėzau... Reikėtų jau važiuo 
ti.

Tik dabar ji pakėlė užverktus akis ir per 
braukė ranka per ašarotą veidą.

— Kas? Tai gal nežinai? Ar girdi — 
laimė! Tai dabar ir eik su Adele, eik! — 
pastumia Vicnkartį. — Eik, pasivėlinsi, 
eik!

Vienkartis nustebęs iškečia akis.
— Adelė? Ka ji padarė? KazimieŲ) 

Adelė?
— Eik, eik, važiuok, nenoriu!
— Emile.-..
— Eik, eik! Atvažiavo — rankos degu

tuotos, ar tu matei! Adelė ašį teisė, sulū
žo, — pro ašaras Emilė pradeda kvatotis. 
Adelė ašį taisė! Fu, nenoriu nė matyti.

— Visi taisėm, Emile: ir dėdė Kazimie
ras, ir aš, ir...

— Ir Adelė?
— Ir Adelė laikė, pradėjo užmauti ratus. 

Nesuprantu, kas čia yra. Adelė taip pat pa 
dėjo.

— Adele taip pat padėjo!—mėgdžioja jį. 
—Važiuoja į vestuves, o su Adele, net pa
keliui be Adelės neištveria. Na, koks čia 
bus gyvenimas, koks gyvenimas, pasakyk 

man? Ištekėsiu už tavęs, o tu sėdėsi pas 
Aelę. Geriau eik dabar, geriau aš neisiu į 
bažnyčią... Koks čia bus gyvenimas, jei aš 
nuolat turėsiu graužtis? — Ji beveik šau
kia. — Tik arba aš, arba Adelė!

— Emile, juk ji dar vaikas! — mėgina 
raminti. — Vaikas! Jai patinka maustyti 
degutuotus ratus.

— Jums abiems patinka!
Atsargiai, pamažėli Vienkarčiui pasiseka 

įrodyti, kad tarp jo ir Adelės tiek tik ben
dra, jog jie buvo netolimi kaimynai ir da
bar pasitaikė gretimai važiuoti. Bet Emilė 
pakiša dar vieną kietą sąlygą:

— Gerai, bet žiūrėk, kad man nė karto 
nė nepažiūrėtum į Adelę!

— Net viena akim? — mėgina pajuokau
ti Vienkartis.

— Net viena akim! — atkerta ji ir apsi
raminusi sužiūra į save: praustis, rengtis 
ir šviesų veidą rodyti. — Tai įspirs dabar 
j mane akis, sakys: ta ką gi ten klėty darė!
— prideda ji apsitvarkiusi. — Būk geras,
— ji viena ranka apkabina Vienkartį, — 
surask pusbernėlį, ir tegul jis man atneša 
drabužius: aš apsirengusi, išeisiu.

Vienkartis nustemba.
— O kur gi Verutė? Ar bažnyčion išėjo?
O Emilė nusijuokia.
— Ne, išsiunčiau šiandien ganyti, pie

menukas išėjo išpažinties.
Kai dėdė Kaziemieras prašė jį paskubė

ti į klėtį, galvomis ir uodegomis mataruo- 
damos per kaimą keliavo karvės. Pagrioviu 
susispaudusios į būrį stumdėsi mieguistos 
avys. Verutė turėjo būti jau namie, bet jis 
niėko nebesakė ir išskubėjo iš klėties.

Kieme, taikydamiesi, kur didesnis pavė
sis, stoviniavo svečių. Pro atdarus seklyčios 
langus sklido kalbos. Vienur kitur artimie

siems linkterėjęs galvą, jis atsidūrė prie
menėje.

— Ar jau važiuojam? — iš seklyčios ėjo 
kažkas priemenės tamsoje neįžiūrimas. 
Vienkartis įtempė akis: jį kalbino piršlys 
Aukštikalnis.

— Tuoj, — atsakė ir nuskubėjo gryčiom
Ant stalelio prie durų stovėjo didokas du

buo bulvinių blynų, Šiltų, nes dar tebebliz- 
gėjo taukai. Apvalutė, kiek šlakuota, bet 
saulės išviliotu veidu mergina, kai jis įėjo, 
iš blyno pasidariusi kaušelį ir prisisėmusi 
į jį varškės, nešė jau prie pražiotos burnos.

— Ar.. ar.. kaip jo vardas? Ar nėra, 
na, pusberniuko? — paklausė dairydama
sis, o kai jo akys grįžo prie staliuko ir mer
ginos, ant stalo krašto baltavo du — dide
lis ir mažas — ^varškės taškai. Pusę blyno 
mergina laikė rankoj, o antrąją skubiai 
kramtė, pro kąsnį negalėdama atisakyti. 
Pašokusi padėjo blyno gabalą į dubenį, o 
rydama kąsnį pratarė:

— Gal klojime, gal vežimą taiso. Aš pa
žiūrėsiu.

Vienkartis sulaikė ją.
— Nieko, nieko, valgykit. Tai jau aš pats. 

Sakykit, — abejodamas paklausė, — ar jūs 
negalėtumėt šeimininkei nunešti drabužių? 
Vestuvinių drabužių?

— Tai jau ne. Tai tegul jau Aleksiukas.
Atsisėdusi, tarytum niekur nieko, ji- pa

siėmė nukąstąjį blyno gabalą ir sulenkė j 
kaušelį, o Vienkartis, dar permetęs akimis 
įdegusį ir į taškuotą obuolį panašų jos vei
dą, nuskubėjo į klojimą.

(B-d.)
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Teroro Masina RAUDONASIS GIBRALTARAS
• ĮŽANGA

.Gregory Klimov, sovietų karininkas, ku
rio. knygos ištraukas čia paduodu, gimė 
1917 m. Spalio revoliucijos metu ir pasida
rė „neramus Stalino laikotarpio vilkiukas". 
Atsisakęs eiti pareigas Sovietų karinėje 
administracijoje okupuotame Berlyne, prieš 
savo norą buvo priverstas atpažinti nejsi- 
vaizduo'jamai nežmonišką sistemą, kurios 
voratinkliuose jis pats gyveno. Jam neliko 
kito kelio, kaip pabėgėlio kelias j Vaka
rus.

Majoro Klimovo įdomus pasakojimas 
vaizduja baisų gyvenimą sovietų pragare, 
kuriame tebegyvena milionai rusų ir oku
puotų kraštų gyventojų. Deja, jie taipgi 
įjungti į Šios teroro mašinos darbą.

ATEITIES PLANAI

1944 m. liepos mėn. buvau atšauktas iš 
Raudonosios armijos Leningrado fronto ir 
pasiųstas į Maskvos mokyklą apmokyti už
sienio tarnybai. Buvau parinktas dėl to, 
kad mokėjau svetimas, ypač vokiečių, kal
bas. Po kelias dienas trukusių apklausinėji
mų, kalbų patikrinimų, marksizmo - leni
nizmo egzaminų (savo 26 metų amžiaus bė
gyje tokių egzaminų turėjau palyginti daug, 
dėl to jie man nesudarė didelės reikšmės) 
buvau pašauktas pas Švietimo Departamcn 
to viršininką pik. Gorokovą.

— Vadinasi, jūs esate inžinierius! Puiku, 
puiku!. — tyrė mane draugišku tonu. — 
Kokie jūs ateities planai, kapitone Klimov?

— Kaip krašto reikalai reikalauja, — at
sakiau atsargiai, bet be mažiausio dvejoji- 
rno, nes tokiuose klausimuose neturėčiau 
būti sugautas.

Tada pllf. Gorokovąs paklausė:
—- .Dėl ko jūs stbdijavote svetimas kal

bas?
Aš žinojau, dėl ko jis to klausė. Rusiįc- 

je svetimųjų kalbų mokėjimas buvo ypatin
gas atvejis. Sovietų piliečiai tuh taip maža 
progų jomis naudotis, kad jie visai negaiš
ta jų mokydamiesi. Be to, svetimų kalbų 
mokėjimas gali sukelti MVD — Slaptosios 
policijos įtarimą. Dėl to aš atsakiau:

— Aš maniau, kad inžinieriui būtina mo 
kėti svetimųjų kalbų.

— O kaip jūs išmokote svetimųjų kalbų? 
— tęsė pulkininkas. — Be abejo, jūs turėjo
te auklę?

Tai prilygo MVD tardymui! Jei turėjai 
auklę, vadinasi, priklausei prie „senųjų lai
kų" žmonių. Tačiau Šiandien Maskvos par- 
kaį pilni Kremliaus augštesniųjų viršūnių 
vaikų, lydimų auklių, kurios su jais kalbasi 
prancūziškai ir angliškai. Nuvertę ir išnie
kinę savo pirmtakus, naujieji valdovai grei
tai pasisavino jų papročius.

PASKYRIMO IŠVAKARĖSE

Pagaliau aš atrėmiau visus pulkininko 
įtarimus ir buvau paskirtas į Vokiečių De- 
partamen'.ą. Mes studijavome Vokietijos 
kariuomenę . (dažnai iš slaptai nufotogra
fuotų naujų dokumentų, kurie niekuomet 
nebuvo senesni kaip mėnesio), būdingus 
papročius, aprangą, įvairių Vokietijos pro
vincijų maistą ir gėrimus; kurios vokiečių 
tautinės mažumos neapkentė kitų ir kodėl 
ir p. Tai buvo sunkus ir įtemptas darbas.

Apmokymą baigiau 1945 m. vasario mė
nesį. Gegužės 8 d., kai vokiečiai, baigdami 
karą, kapituliavo, buvau Maskvoje. Dabar 
aš stovėjau naujo mano gyvenimo laikotar
pio slenkstyje. Paskutiniu metu girdėjau, 
kad man žadamas duoti mokytojo darbas 
Koledže — puikiausia pradžia soyjetų ka
rališkos karjeros. Tai reiškė gyvenimą Mas 
kvoje, sukinėjimęsi naujuose vadovauja
muose sluogsniuose ir plačią aktyvumo dir
vą. Tačiau... tas kelias vestų tik viena kryp
timi. Žvilgsnis atgal ar į šoną, ir su tavim 
baigta. Sovietų vada, arba psmažu kopia 
augštyn, arba dingsta be pėdsakų.

Norėdamas kopti, turi būti laisvas nuo 
vidinių abejonių ir turi turėti nepajudina
mą tikėjimą sovietų idealams. Žinoma, ga
lima pasirinkti hipokrizę, karjerizmą, be- 
principiškumą. Daug kas pasirenka. Bet ar 
aš galėjau būti patenkintas tais pakaitalais? 
Galėčiau, jeigu jausčiau, kad galutinis tiks
las yra augščiau kritikos. Tačiau tuo ne
buvau tikras.

Geriausia man būtų tarnauti kuriame 
nors okupuotame krašte. Ten naujose ap
linkybėse, dirbdamas kūrybinį darbą, ga
lėčiau savo vidinį pasaulį išstatyti bandy
mui ir atgauti sukrėstą tikėjimą. Taigi, ne
sakydamas asmeniškų priežasčių, prašiausi 
pasiunčiamas į užsienį.

Paskyrimas į užsienį reiškė tolimesnį ap
klausinėjimą kaip kariuomėnėje, taip ir ko
munistų partijos užsienio departamente. 
Tiesa, tokius apklausinėjimus visi jau pe
rėjome, stodami į mokyklą. Tačiau visuo
met galėjo atsitikti, kad kuris nors atrodytų 
pradedąs „kirmyti" (nepatikimas!) arba 
kad kokie svarbūs pasikeitimai įvyktų ku
rio nors giminaičių tarpe.

Vienas iš nemaloniausių sovietų gyveni
mo apraiškų yra kolektyvinis atsakingu
mas. Nesvarbu, kokį poaukštį kas nors už
ima sovietų bendruomenėje, tačiau, jei net 
tolimiausias jo giminaitis sueina į konflik
tą šu MVD, jis kulbmatiškai nustatomas 
kaip „politiniai nepatikimas". MVD aukų 

skaičius susidaręs toks gausus, kad „nepa
tikimųjų“ grupė naujojoj sovielų bendruo
menėj yra pati gausingiausia.

Aš visai nenustebau, kai po kelių dienų 
Koledžo viršininkas generolas Bijasį pasi-. 
šaukė mane ir trumpai pranešė, kad esu 
skiriamas j Sovietų Karinės Administraci
jos Stabą Vokietijoje. Matyt, buvau laiko
mas patikimu, nes prieš išvykstant nebuvau 
apklausinėjamas.

— Esu tikras, kad jūs ncapvilsite pasiti
kėjimo, kurį į jus tėvynė sudeda. Linkiu 
jums geriausios sėkmės, majore.

— Dėkui, drauge generole! — atsakiau, 
žiūrėdamas tiesiai jam j akis ir tvirtai spaus 
damas jo ištiestą ranką.

Pagaliau, ar aš nevykau Į Berlyną tam, 
kad sugrįžčiau į Maskvą geresniu sovietų 
piliečiu?

BERLYNE

DOUGLAS S - 47 leidosi žemyn į Ber
lyną, kuris buvo virtęs milžinišku griuvė
sių kapinynu, mirusiu miestu. Lengva ma
šina nuvežė mane į sovietų karinės admi
nistracijos vyriausią būstinę Karlshorst 
priemiestyje. Tipiški maži vidurinės klasės 
nameliai buvo pastatyti iš paprastų ply.ų. 
tačiau vidaus įrengimai prašoko tai, prie 
ko buvo pripratę sovietų žmonės. Aš buvau 
nustebintas jų naujumu: žvilgėjo dažais 
net laiptai ir jų atramos. Sovietų Sąjungo
je daugelis namų nebuvo taisyti nuo pat 
1917 metų.

Kitą dieną prisistačiau generolui Saba- 
linui, vyr. karinių pajėgų vado, maršalo 
Žukovo, padėjėjui ekonominiuose reikaluo
se. Už milžiniško stalo buvo žila galva, 
kampuotas, energingas veidas, giliai įdu
busios akys. Ant gen. Sabalino tamsiai ža
lios uniformos buvo vos kelios juos’.elės bei 
ženklai, bet raudonai auksinė žvaigždė de
šinėje krūtinės pusėje skelbė jį esant komu
nistų partijos Centrinio Komiteto nariu. 
Taigi, jis nebuvo fronto generolas, bet 
augštas partijos pareigūnas.
Generolas tingiai studijavo mano dokumen 
tus, retkarčiais pasitrindamas nosį. Aiškiai 
patenkintas jis prabilo:

— Jūs dirbsite su manim; Sąjungininkų 
Kontrolės Komisijoje. Dabar ir visuomet 
turite įsidėmėti, kad visi būsimieii jūsų 
bendradarbiai yra kapitalistų žvalgybos 
agentai. Taigi, jokiu būdu neturite su jais 
palaikyti bet kokių asmeniškų ryšių. Kal
bėkite kiek galima mažiau ; visos mūsų sie
nos tuęi ausis. Atsiminkite tai. Lošiatc kor
tomis?

— Ne.
— Geriate?
— Su saiku.
— Hm, platus-atsakymas. O kaip su mo

terimis?
— Esu viengungis.
Jis stipriai patraukė cigaretę ir susimąs

tęs išpūtė dūmus.
— Gaila, kad jūs esate nevedęs, majore.
Aš žinojau ,ką tai reiškė. Kolcdžos turė

jo griežtą įsakymą, kad, išskyrus okupuo
tus kraštus, viengungiai negalėjo būti siun
čiami i užsienį. Tarnautojas, paskiriamas į 
užsienį, privalėjo turėti žmoną — kaip 
įkaitą.

Sekantį ar kitą rytą generolas Saba’inas 
pasišaukė mane ir padavė dokumentų bylą, 
sakydamas:

— Patikrinkite juos. Medžiagos turinį 
idktuokite mašininkei, kuri turi leidimą 
dirbti prie slaptų dokumentų. Kai baigsite, 
tučtuojau viską mąn'grąžinkite.

Užsidariau Slaptojo Departamento kam
baryje ir pradėjau studijuoti bylų. Du vo
kiečių profesoriai, anksčiau dirbę Reicho 
Ekonominės Statistikos Institute, tvirtino, 
kad jie buvo užpulti ir prievarta nugaben
ti lėktuvu į amerikiečių ekonominės žval
gybos vyriausią būsiinę Wiesbadene, kur 
jie buvo tris dienas tardomi. Dokumentus 
sudarė amerikiečių tardymo protokolo nuo 
rašas. Kadangi jie buvo paimti iš amerikie
čių įstaigos, buvo aišku, kad amerikiečių 
ekonomijos žvalgyboje mes turėjome ne
matomą ranką.

Po kelių dienų oficialiu keliu iš amerikie
čių karinės vadovybės buvo atsiųstas gene
rolui Sabalinui adresuotas siuntinėlis. Ame
rikiečiai mandagiai mus informavo, kad, 
kai Kontrolės Komisijos nariai sutiko pa
sikeist, vokiečių ekonominius reikalus lie
čiančiomis informacijomis, jie norėtų at
kreipti sovietų dėmesį į tam tikrą medžia
gą. Radau pridėtus tuos pačius dokumen
tus, kuriuos mūsų žvalgyba jau buvo mums 
prisiuntusi ir užantspaudavusi: „slaptai“.

Laišką parodžiau generolui Šabalinui. Jis 
susimąstęs pasikasė ausį ir pastebėjo:

— Taip, tie patys dokumentai. Ar jie 
bando jėga įbrukti savo draugystę?

Paskui pro dantis prakošė:
— Be abejo, tai jų triukas! Kaip bebūtų, 

visi jie yra šnipai!
(Bus daugiau)

— Na, kaip tau patiko cirkas? — klau
sia tėvas Vytuką.

— Viskas buvo puiku, tėveli, tik tas vy
ras, kuris mėtė peilius į moterį, buvo nie
kam tikęs!

— Na, o kodėl gi? — klausia nustebęs 
tėvas.

—1 0 gi jis nė karto i ją nepataikė. Visi 
peiliai įsmigo lentoj aplink job kūną...

Tur būt mažai kam yra žinoma Saseno 
sala. Ir kas gali žinoti ar domėtis kiekvie
na salele, kuri iki šiol bereikšmė ir mažai 
kam naudinga egzistavo Viduržemio jūros 
vandenyse. Tačiau jos vardas vis dažniau 
ir dažniau minimas vakarų sąjungininkų 
štabuose, karo ekspertų lūpose.

Saseno yra nedidelė Albanijos vandeny
se uolėtais ir stačiais krantais sala, iš kur 
yra vos 80 kilometrų iki Italijos krantų. Ji 
yra tarsi vartai ne tik į Valonos įlanką, 
bet ir j Adrijos jūrą. Jos paviršius yra iš
margintas lėkščiais kalneliais ir lygiomis 
tarpukalnėmis.

1947 metais Albanijon pradėjo plūsti so
vietų „turistai" ir visokie požeminių urvų 
bei tarpeklių „tyrinėtojai". Atrodė, kad 
Albanija liko mėgiamiausiu keliautojų 
kraštu. Tačiau iš tikrųjų, tie visi „turistai" 
buvo Sovietų kariniai ekspertai, kurie labai 
nuodugniai tyrė Albanijos pajūrio sritis. 
Pagrindinis jų tikslas buvo kaip tik Sase
no sala, kuri netik yra sovietams strategi
niai svarbi, bet ir apdovanota palankiomis 
gamtos sąlygomis kariniams įrengimams. 
Tų tyrinėjimų išdavoje 'buvo uždrausta bet 
kam, net Albanijos komunistiniam režimui 
patikimiems žmonėms, lankytis saloje. Jos 
pakrantės buvo stipriai saugomos.

Jau tais pačiais metais ten buvo pradėti 
pirmieji Sovietų laivyno bazei įrengti dar
bai. Iš Sovietų Sąjungos buvo atgabenta 
technikų, inžinierių ir darbininkų, kurie 
darė matavimus, planus, sprogdino uolas ir 
pravedė kitus reikalingus paruošiamuosius

3-J0 REICHO MARŠALO LIKIMAS
Vokiečių spauda aprašo III jo Reicho 

feldmaršalų likimą, kurių Hitleris turėjęs 
25.

1936 m. maršalo laipsnį gavo von Blom
berg, kuris jau 1938 m., drauge su von 
Fritsch buvo Hitlerio pašalintas. Jis mirė 
Nuernberge 1946 m., kur buvo kviestas 
liudytoju.

Maršalas von Brauchitsch, iki 1941 m. 
buvęs Reicho karinių jėgų viršininku, mi
rė anglų karo belaisvių stovykloje, 1948 
m., prie Hamburgo.

Vienas žymiausių vokiečių karo vaįų 
buvo maršalas von Rundstedt. Jis mirė 
Hannoveryje, būdamas 77 metų amžiaus.

Vadovavęs armijos grupei, puolusiai 
1941 m. Maskvą, maršalas von Bock, karo 
pabaigoje pateko į Hitlerio nemalonę ir 
buvo pašalintas iš kariuomenės. Paskuti- 
niomis karo dienomis žuvo nuo anglų 
bombos Schleswig Holsteine.

Maršalas List nuteistas iki gyvos galvos, 
šiuo metu jis kalinamas Landsbergo kalė
jime, kur kadaise sėdėjo Hitleris.

Roemelio įpėdinis, maršalas von Kluge 
už nepavykusį Normandijoj mūšį, Hitlerio 
atšauktas. Bijodamas suėmimo ir bausmės, 
nusinuodijo. Hitleris buvo jį įtaręs visiškai 
nekaltai ir be pagrindo.

Von Witzleben, vienas iš liepos 20 d. są
mokslininkų prieš Hitlerį, buvo gestapi
ninkų pakartas.

Vokiečių armijai vadovavęs žygyje j 
Rusiją, maršalas von Reichenau, 1942 m. 
mirė nuo širdies smūgio Poltavoje.

Garsusis Roemelis, vadovavęs vokiečių 
armijai Afrikoje, 1944 m., spalio mėn., nu
sinuodijo, turėdamas du Hitlerio pasiūly 
tus pasirinkimus: pačiam nusižudyti, arba 
stoti prieš gestapo teismą, Roemelis pasi
rinko pirmąjį pasiūlymą.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmtiiiiiiiiiiitiiiimmimiimiimmiiiimnmmiiiiimiimiimi

JUOKELIO JUOKAI
Vyriausias ir atsakomasis redaktoriusK. JUOKELIS. 

(Galų gale vistiek atsakys Br. Daunoras)
Senas klebonas tuokė jauną porą. Jam 

asistavo klierikas. Baigus klebonui skaity
ti maldą, klierikas jam pašnibždėjo l au
sį:

— Klebone, Tamsta perskaitei laidotu 
vlų maldą...

* * » '
Ūkininkas, važiuodamas į turgų, pasi

ėmė su savimi mažąjį Vytuką. Turguje 
Vytukas, stebėdamas pirkėją, apžiūrinė
jantį gyvulį, klausia savo tėvą:

— Tėveli, kodėl anas vyras žnaibo ir 
čiupinėja tą karvę?

— Na, matai, vaikeli, jis nori ją pirkti 
ir žiūri ar ji tinka veislei arba mėsai • - 
paaiškina tėvas.

Kitą rytą verkdamas Vytukas atbėga 
pas tėvą į daržą ir šaukia:

— Tėveli, kaimyno bernas žada pirkti 
mūsų tarnaitę!.,,

♦ ♦ ♦
Fotografas su savo sūneliu ėio gatve ir 

pamatė kita gatvės puse einantį negrą.
— Tėte, žiūrėk, ten eina negatyvas!...

♦ ♦ »
— Tėveli, aš skaitau knygą, kurioj sa

koma, kad visi gyvuliai žiemą pakeičia 
kailius — šaukia duktė.

— Tik nesakyk to mamai, dukrele — 
susirūpinęs atsako tėvas...

♦ * »
— Ar tu visada toks nekalbus Ir ra

mus? — klausia svečias mažąjį Rimutj.
— O, ne! — skubiai atsakė Rimutis. Bet 

mama' man pažadėjo šilingą, jei aš nieko 
nekalbėsiu apie Tamstos plikę ir raudoną 
nosį...

♦ ♦ »
Barbora jau seniai ruošiasi emigruoti 

Kanadon. štai vieną dieną ji gauna pra
nešimą, kad ji paveldėjo ūkį Kanados — 
Amerikos pasieny. Deja, Barbutei buvo 

darbus. Reikalingos priemonės ir įvairi me
džiaga buvo gabenama į Triestą, o iš ten 
per Jugoslaviją, tuo, metu dar ištikimą 
Maskvai, Albanijon. Neilgai trukus atvy
ko sovietų specialistai praplėsti Albanijos 
naftos laukų. Buvo padaryta naujų gręži
mų ir nutiesti iki Valonos, didžiaus o Al
banijos uosto turinčio 10.000 gyventojų, 
požeminiai naftos vamzdžiai. V.’-'iau jie 
buvo pratęsti ir į Saseno salą.

Dar neseniai buvo galvojama, tad Sase
no saloje sovietai nieko rimto nedaro, ta
čiau naujausi daviniai parodė visai ką ki
tą. Kai sovietams nepasisekė įsitvirtinti 
Graikijoje ir ypatingai kai Tito nuėjo savo 
keliais, jie sukoncentravo visą savo dėme
sį į Albaniją. Saseno sala ir visa Albanija 
yra virtusi didžiule Sovietų tvirtove Vidur
žemio jūros srityje. Jie gerai suprato, įver
tino ir tebeįvertina Albanijos strateginę 
reikšmę. Todėl sovietai ir išnaudojo palan
kias Saseno salos gamtos sąlygas įkurti ga
lingai laivyno ir lėktuvų bazei.

Pereitais metais sovietai laivais į Saseno 
salą atgabeno apie 8.000 darbininkų. Die
ną ir naktį buvo dirbama. Vakarinėje salos 
dalyje, kuri pasižymi uolėtais krantais, bu
vo įrengti požeminiai bunkeriai septyniems 
tūkstančiams vyrų. Taip pat įrengti ir mais 
tui požeminiai sandėliai. Juose talpinamas 
maistas, anuos 7.000 vyrų, gali išmaitinti 
beveik visą pusmetį. Tačiau svarbiausia, 
kad Saseno saloje, 0 taip pat prie Valonos 
ir Durazzo, moderniai įrengti povandeni
niams laivams bunkeriai ir pravesti kana

Maršalas Keitei Nuernbergo teismo 
sprendimu pakartas 1946 m.

Von Kuechler, atsėdėjęs anglų karo ka
lėjime, Vokietijoj, 8 metus, 1953 m. paleis
tas.

Patekęs sovietų belaisvėn marš. Paulus, 
šiuo metu gyvena Drezdene. Manoma, kad 
sovietai juo dar pasinaudos. Maršalo Pau
lus šeima gyvena šioje pusėje geležinės už
dangos.

Von Kleist, vadovavęs Belgrado puoli
mui, vėliau Kaukaze, pateko anglų belais
vėn paskutiniomis karo dienomis. Anglai 
jį atidavė Tito, o pastarasis sovietams. Jo
kių žinių apie jį nėra.

Von Weechs gyvena kaip privatus as
muo netoli Bonnos.

Maršalas Busch 1945 m. mirė anglų be
laisvių stovykloje.

Maršalo von Kluge įpėdinis, Model, va
dovavęs vakarų frontui, 1945 m., kovo 
mėn. nusišovė Ruhro krašte.

Schoerner, vadovavęs Rytų fronte, din
go be žinios Rusijoje.

Oro pajėgų vadas, marš. Milch, dešinio
ji Goeringo ranka, kalinamas Landsberge, 
amerikiečių karo kalėjime.

Zaibinio karo organizatorius, vadovavęs 
Londono puolimams, Sperrle, mirė 1953 
m. pavasarį.

Marš. Keseiring, vadovavęs armijai Ita
lijoje, aštuoneris metus buvo kalinamas 
įvairuiose kalėjimuose. 19J3 m. paleistas 
į laisvę. Vienintelis augštas III Reicho ka
riškis, šiuo metu dalyvaująs politiniame 
gyvenime: jis yra vokiečių buv. karių są
jungos pirmininkas- Rašo atsiminimus.

Von Richthofen mirė 1946 metais.
Marš, von Greim nusižudė 1945 m., ka

pituliacijos dienomis.
Garsiausias III-jo Reicho feldmaršalas, 

neaišku, ar tas ūkis yra Kanados ar U. S. 
A. pusėj. Kai konsulate išsiaiškino, kad 
palikimas yra Amerikos teritorijoj .— jos 
veidu nuskriejo pasitenkinimo šypsena ir 
ji džiaugsmingai sušuko:

— AČIŪ Dievui, kad ūkis Amerikos pu
sėj! Girdėjau, kad Kanadoj būna ubai 
šaltos- žiemos!..,

* * *
Buvo toks senas profesorius, kuris kai

mynų manymu • buvo didelis keistuois. 
Vieną dieną kaimynė susidomėjusi sekė 
profesorių, ilgai laikantį laistytuvą virš 
gėlių dėžės. Pagaliau ji nebeiškentusi,su
šuko:

— Bet profesoriau, Tamstos laistytu
vas ne tik be vandens, bet ir be dugno!

— O, tai visai nesvarbu, ponia! Šios 
gėlės yra dirbtinės.

♦ ♦ *
Krikštaičiai ir Nekrikštai gyveno kai 

mynystėj. Juos skyrė vielų tvora, kurioj 
buvo didelė skylė, pro kurią nuolatos lan 
džiojo Krikštaičių vištos ir kapstėsi Ne
krikštų darže. Tas, žinoma, negalėio pa
tikti Nekrikštams. Vieną dieną Nekrikš- 
tienė, netekusi kantrybės, pareiškė savo 
vyrui:

— Aš su jais susitvarkysiu! Jų vištų 
nebematysim mūsų darže!

Vyras mažai kreipė dėmesio į tokį nar
sų žmonos pareiškimą ir greit apie tai 
užmiršo.

Kitą rytą Nekrikštas nustebo pamatęs 
Krikštaltj karštligiškai užtaisantį skylę 
tvoroj. Grįžęs į kambarį jis susirūpinęs 
klausė savo žmonos, ką ji bus padariusi 
Krlkštaičiams.

— Nieko baisaus — su neslepiamu pa
sididžiavimu ir su plačia šypsena atsakė 
žmona. —■ šiąnakt aš padėjau šešius kiau
šinius po krūmeliu netoli tvoros, o šį rytą, 
KrikŠtaitienei matant, juos susirinkau ir 
įsinešiau į virtuvę...

lai, kurių dalis taip pat požeminiai. Turi
momis žiniomis, visi bunkeriai ir kanalai 
talpina apie šimtą povandeninų laivų.

Pats Saseno salos paviršius yra labai tin
kamas oro laivyno bazėms. Tep įrengti po
žeminiai angarai, net požeminiai lėktuvų 
keliai. Tiesa pačioje saloje šiuo metu tėra 
nedidelis skaičius lėktuvų, nes didžiosios 
lėktuvų bazės yra pačiame krašte. Vien tik 
šių metų kovo mėnesį, dešimt kilometrų 
į žiemryčius nuo Valonos, buvo įrengti trys 
aerodromai, kuriuose stovyklauja spraus- 
miniai naikintuvai, kovos lėktuvai ir bom
bonešiai. Visas kraštas, tačiau ypatingai 
Saseno sala, yra nurąizgyta radaro tinklu, 
kurio centras yra Monte Canina, netoli Va
lonos. Be to, Sasend saloje yra priskaitoma 
53 vidutinio ir sunkiojo kalibro priešlėktu
vinės baterijos ir virš 230 torpedinių ir ra
ketinių ginklų mazgai.

Taip atsirado „raudonasis Gibraltaras", 
kuris vakariečiams sukelia nemaža rūpes
čių. Jei anksčiau vakarų sąjungininkai ti
kėjosi Viduržemio jūros srityje nesusidur
ti su Sovietų povandeniniais laivais, ar bent 
ne su tokia mase, tai Šiandien ten jų buvi
mas yra jau įvykęs faktas. Eventualiame 
kare vakariečiams jie pridarytų didelių bė
dų, nes iš Saseno bazės sovietų povande
niniai laivai padarys.nesaugią ne tik Vi
duržemio jūros sritį, bet ir gyvybiniai svar
bų Sueco kanalą. Štai kodėl vakariečių 
štabuose vis dažniau ir su dideliu susirū
pinimu yra minimas Saseno salos vardas.

J. Jazminailii.

išdidžiai nešiojęs jnaršalo lazdų, 'Goering, 
Nuernbergo bylos išvakarėse, nusižudė ka
lėjime 1946 m.

Šitoksai yra likimas visų 25-kių buvu
sių vokiečių maršalų, grėsusių visam pa
sauliui Antrajame Pasauliniame kare.

LAISVOJI 
TRIBŪNA'

DEL LIETUVOS PASO
„E. L." Nr. 50-51 (329-330) žinutėje 

apie "Lietuvos pasą, kaip pagrindinį do
kumentą, Elta pareiškia, jog VLIK pas
tangos Vokietijoje, kad Lietuvos konsu- 
lariniQ įstagų išduoti Lietuvos užsienio 
pasai turtėų galią Europoje, įrodant as
mens tapatybę ar keliaujant, atnešė tei
giamų vaisių. Kokių teigiamų vaisių yra 
VLIK pasiekta, dėl atliekamų kelionių, 
žinutėje nieko nepasakyta. URT valdyto
jo susitarimas su Vokietijos federalinės 
vyriausybės atstovais, ' kad pagrindinis 
dokumentas vokiečių federalinėje respub
likoje bus Lietuvos valstybės nacionalinis 
pasas, dar nereiškia, kad tą pasą viguos 
kitos valstybės. Toliau Elta sako, kad UR- 
T valdytojas yra pareiškęs, jog yra pa
ruoštas raštas juridinių ir Administratyvi- 
nių Klausimų Komisijos Prezidentui prie 
Europos Tarybos Strasburge, prašant, 
kad visos lengvatos," teikiamos dėl vizų 
ir kitų kelionės suprastinimų, būtų taiko
mos visiems pabėgėliams, o ypač Baltijos - 
valstybių piliečiams. Atrodo, kad kelio
nių reikalu, naudojant Lietuvos pasą, yra 
tik paruoštas raštas.

Tokios kuklios informacijos, kaip kal
bamoji Eltos žinutė, lietuviams, o ypač 
gyvenantiems Včkietijoje, sudaro rūpes
čių. Pagal federalinės Vokietijos naują 
pasų įstatymą, visos vokiečių išduotos 
kenkartės turi būti pakeistos naujais as
mens dokumentais. Kiekvienas lietuvis 
mieliau norėtų turėti lietuvišką pasą, ne-- 
gu vokiečių duodamą, kuriame nepažy
mima nei tautybė, nei pilietybė. Mūsų 
veiksniai turėtų painformuoti lietuvišką
ją visuomenę apie Lietuvos užsienio paso 
svarbą, reikšmę ir galią, kas šiuo metu, 
keičiant dokumentus, būtų itin svarbu. 
Trūkstant autoritetingų informacijų, lie
tuvių tarpe kyla daug nuomonių, neaiš
kumų ir nevienodumų. Vieni Lietuvos pa
są laiko sau pagrindiniu dokumentu, jį 
registruoja vokiečių įstaigose, kiti pasirū
pina vokiškus, o Lietuvos pasą laiko ne
registruotą, kaip Lietuvos pilietybės įro
dymo dokumentą, treti laukia, ką šiuo 
reikalu pasakys mūsų vadovaujamieji 
veiksniai. Turįs dvejopus dokumentus, 
ateityje, gavęs kitos valstybės pilietybę, 
gali pasidaryti dviejų valstybių piliečiu 
ir, atstačius Lietuvos Nepriklausomybę, 
sudaryti tam tikrų neaiškumų ir ginčų.

Eudwvigsburg'o Landratsmat įstaigoje 
teko patirti, kad prieš keletą savaičių at

vyko į šią įstaigą tūla Latvijos pilietė, 
prašydama Latvijos užsienio pasą pakeis
ti į Reiseausweis, motyvuodama, kad U!$ 
Konsulatas Muenchene atsisakęs Latvijos 
pasą vizuoti. Jeigu šis faktas būtų tikras, 
tai tas pats būtu, taikoma ir Lietuvos pa
sams. žinodami, kad artimoje ateityje 
prasidės vėl didesnio mąsto emigracija į 
JAV. mums labai svarbu patirti, ar JAV 
konsulatai vizuoja Lietuvos užsienio pa
sus, ar jų nepripažįsta, kad laiku apsirū
pinus tinkamais kelionės dokumentais. 
Šio reikalo tinkamai neišsiaiškinus, gali
me turėti bereikalingų didelių kelionės iš
laidų, vykstant po kelis kartus į konsu
latą.

Apskritai, lietuvių visuomenė su ne
kantrumu laukia, kada veiksniai, nuo ku
rių tai priklauso, išaiškins, tars savo au
toritetingą žodį, kokiais asmens doku
mentais lietuviams geriau pasirūpinti: 
lietuviškais ar kitokiais. Svarbi žinoti, 
kurios valstybės Lietuvos pasus vizuoja 
ir kurios ne. Taip pat svarbu čia, Vokie
tijoje. paslliekant'ems lietuviams, kokie 
asmens dokumentai yra vertesni: lietu- 
višįci ar vokiški ’*• koks skirtumas tarp 
vokiško ir lietuviško paso? *

Kazys šimanauskas ■
J
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

EUROPOS LIETUVIO BALIAUS 
GLOBĖJOS

Šių metų tradicini Spaudos Balių, ku
ris Jvyksta sausio 30 d., maloniai sutiko 
globoti p. Balickienė ir p. O. Liudžiūvienė.

SKAUTŲ KAPELIONAS
Vyr, Pasaulio lietuvių skautų kapelio

nas paskyrė D. Britanijos sielos vadu 
kun. Antaną Kazlauską.

LIBERALŲ INTERNACIONALO 
VYK. KOMITETO POSĖDIS PARYŽIUJ

Š. m. sausio 7-9 dienomis Paryžiuje 
Įvyko Liberalų Internacionalo Vyk. k-to 
posėdis, kuriame pavergtųjų tautų libera
lus egzilus atstovavo PLB D. Britanijos 
Krašto v-bos sekretorius ir DBLS Vice 
pirmininkas prof. S. Žymantas.

DOVANOS SVEČIAMS
Be tradicinės „sapudos anties", kuri lo

terijos būdu tenka spaudos baliaus sve
čiui, šiais metais bus ypatingai retų dova
nų, kurias „Europos Lietuvio“ baliui pa
skyrė Londono lietuviai įmonių, krautu
vių, dirbtuvių savininkai, jų tarpe p. P. 
Varkala, p. Liūdžius, p. Makauskas, Bu
laitis ir kiti.

ATOSTOGOS SU LAIMINGUOJU 
BILETŪ

„Europos Lietuvio“ 1953 m. loterijoj sa
vaitę atostogų Londone laimėjo Vasario 
16 Gimnazijos kapelionas kun. A. Paške
vičius. Dėl gimnazijoje turimų pareigų 
kapelionas šias atostogas galėjo praleisti 
tik tuo laiku, kai mokipiai paleidžiami 
atostogoms.

Kalėdų atostogų metu savaitę paviešė
jęs Londone, kun. Paškevičius, grįžęs Vo
kietijon, tarp kitko, šitaip rašo: — „Buvo 
man smagu ir įdomu pabuvoti Londono 
lietuvių tarpe. Norėjau pamatyti, kaip gy
vena iš savo tėviškės išvyti ir svetur įsi
kūrę mūsų broliai. Džiaugiuos pajutęs, 
kad daugumas mūsiškių jaučiasi ir ten 
tremtiniais ir girdi jaukiančios tėviškės 
balsą. Kiekvieną progą vis galvoju, kaip 
gerai padariau, kad savo laiku pirkau 
„Britanijos Lietuvio“ loterijos biletus! Tik 
leimei šyptelėjus, turėjau galimybės pa
matyti Londoną, Angliją ir ten gyvenan
čius lietuvius.“

SKUDUČIAI LONDONO SKAUTŲ 
LUPOSE

Neskaitlingi Londono skautai: viso jų 
vos tuzinas, tačiau jie, lyg gyvas sidabras 
nuolat juda, nuolat susirenka, nuolat plu
ša prie lietuviškojo darbo. Turint galvoje 
Londono atstumus, ne vienas jų gyvena 
30 mylių atstume nuo susirinkimui skir
tos vietos, tačiau lietuviškam atžalynui ši
tai nesudaro kliūčių, jei tik iš tėvelio ar 
mamytės gaunama: leidimas ir.... kelion
pinigiai. Pereitą sekmadienį skautai-ės su- 
sirinko pirmąjai skudučių repeticijai, ku
riuos pagamino p. Dailidė, pagal p. Mamai- 
čio užsakymą. Skudučių muzikos skautus 
moko p. Mamaitis. Netolimoje ateityje jie 
jau žada pasirodyti su koncertu. Londono 
skautams vadovaujo s.v. vyr. si. J. Alki- 
mavičius.

ĮSPĖJIMAS IŠ COVENTRIO
Coventriečiai lietuviai, gavę kvietimą 

dalyvauti Spaudos baliuje, šitokį prisiun
tė įspėjimą: „Neskelbkite kokį coventrie
čiai atsiveža fantą. Baliun atvyksta smo
giamasis dalinys, vadovaujamas p. N. 
Mockaus ir J. Kazlausko. Atvykstame šeš
tadienį, kautynių skyriaus sudėtyje. Re
zervuokite pustuzinį staliukų“.

DBLS IŽDO PRANEŠIMAS
Aukos „E.L.“ leidimo skoloms išlyginti.

10. 1. 54. — 17. 1. 54.
Bolton skyrius:
P. Eigelis £1.0.0; po 10 šil: J. Banys, S. 
Juškus, J. Kniupys. M. Pauliukonienė, O. 
Eidukienė, S. Baranauskas, Dunauskas, 
B. Kniuipys. E. Meškėnas, J. Raulinaitis, 
F. Silius, H. Silius, V. Kunstas, J. Meškė- 
rias, P. Gabrilavičius.

Viso £ 8.10. 0.
Pavieniai aukotojai:

K. Drungilas £1.0.0. J. Bielskis 16 šil. A. 
Keblys (kanada) 14 šil. J. Budreika 5 šil. 
P. V. 5 šil.

Viso £ 3. 0. 0.
Suma £ 11.10. 0.

Atkelta 283, 7. 8.
Viso aukų gauta £294.17. 8.

DBLS Centro Valdyba reiškia aukoto
jams nuoširdžią padėką.

Ligi šiol DBLS Iždui aukas prisiuntė šie 
skyriai: Bedford, Bolton, Bradford. Buck
minster, Bukston, Corby, Edinburgh, 
Flackwell Heath, Kettering, Kinlochleven, 
Leicester, Londono Centrinis, London, 
Manchester, Mansfield, Northampton, 
Northwood. Silsden, Wakefield, Wolver
hampton, viso 20 skyrių.

Bradford ir Manchesterio skyriai yra 
atsiuntę po £10.0.0. iš kasose turimų pi
nigų. Atrodo, kad šie didieji DBLS sky
riai dar nėra suspėję pravesti rinkliavą 
narių tarpe.

18 DBLS skyrių dar nėra prisiuntę jo
kių įnašų. DBLS Centro Valdyba turį ži
nių, kad šių skyrių valdybos ruošiasi arba 
vykdo rinkliavas: Birmingham, Cannock. 
.Coventry, Fort William, Gt. Horton, Hali- 
faks, Hundersfield, Keighley, Leamington, 
Leeds, Lincoln, Littleborough, London, 
Moor Lane, Nottingham, Stonehouse, Co
ventry Vytis, Rochdale.

Šio vajaus tikslas yra surinkti £870.0.0. 
Kaip matome, ligi šio! pasiekti rezultatai 
nėra labai patenkinami. Todėl DBLS Cen
tro Valdyba pakartotinai kviečia visus ligi 
šiol prie vajaus neprisidėjusius lietuvius 
padėti šį vajų sėkmingai užbaigti.

S. Nenortas, DBLS Iždininkas.

TELEGRAMA IŠ WOLVERHAMPTONG
„Europos Lietuvio“ redakcija gavo šito

kią telegramą iš Wolverhamptono: „Pasi
ruoškite puolimui.- 30 sausio okupuojame 
Spaudos Baliuje 12 staliukų. Okupacija 
truks 36 valandas“. Kl. Žukauskas.

P-lę Jadvygą KUNICKAITĘ 
ir

p. inž. Leoną Kanapecką, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, 

nuiširdžia sveikina
PLB Šveicarijos K-to Valdyba

VOKIETIJA

— VLIKo ir jo pirmininko adresas yra 
tas pats, būtent: (14b) Pfullingen, Goethe- 
strasse. 16. Naujasis adresas yra tik Vyk
domosios Tarybos su jos tarnybomis ir 
„Eltos“, būtent: (14b) Reutlingen, Gar- 
tenstr. 5.

Naujos Apylinkės Uhlerbome ir Wormse
Lietuvių darbo kuopa, vadavaujama 1- 

st Lt. Bliumchino, su savo daliniais Uh- 
lerborne ir Wormse, susirinkime, pirmi
ninkaujant kuopos vadui, nutarė sudaryti 
PLB apylinkę, o Apylinkės Valdybą suda
ryti iš trijų Uhlerbomo ir dviejų Wormso 
dalinio rinktųjų atstovų.

Tokiu būdu į apylinkės Valdybą, su 
būstine Uhlerbome, išrinkti: Juozas Ma
tulaitis pirmininku, Algirdas Butkevičius 
vice-pirmininku, Juozas Kriščiūnas sekre
torius, Zigmas Vencius iždininku ir Bro
nius Mikusevičius nariu.

Naujoji valdyba surengė bendras Kū
čias su Kalėdų eglute. Jų parengimu rūpi
nosi A. Butkevičius ir Br. Mikusevičius.

Spaudos platinimas pavestas apylinkės 
nariui Vytautui Pundzevičiui.

Varelio Apylinkėje
Dabartinis šios apylinkės seniūnas yra 

Kazys Vaitukaitis, šioji Varelio senelių 
prieglaudos apylinkė yra viena iš pavyz
dingiausių lietuvių bendruomenės apylin
kių Vokietijoje.

Kalėdų eglutė Spakenberge
Pirmą švenčių dieną, suruoštoj eglutėje 

dalyvavo stovyklos vaikai su savo tėvais 
bei svečiais. Buvo atvykęs kun. V. Šarka. 
Stovyklos gyventojas A. Gerke vargo mo

kyklos vaikus buvo išmokinęs lietuviškų 
Kalėdinių giesmių, o vargo mokyklos ve
dėjas, p. Ad. Midveris, savo auklėtinius 
gražių eilėraščių.

Prie papuoštos, degančios žvakutėmis 
eglutės, po komiteto pirmininko, p. J. 
Diungilos, sveikinimo žodžių ėjo giesmė. 
Po jos kun. V. šarka nušvietė Šv. Kalėdų 
prasmę. Tada pakaitomis ėjo Kalėdinės 
giesmės ir vargo mokyklos vaikų dekla
macijos. Po to vaikams buvo išdalintos 
dovanėlės ir pasidalinta įspūdžiais. Po 
Tautos Himno susirinkusieji puikioje nuo 
taikoje išsiskirstė į namus.

Kalėdų eglutė Neumunsteryje
Neumunsterio seniūnijoje kukliai, bet 

labai gražiai buvo paruošta vaikučiams 
eglutė. Gruodžio 30 d. į rengiamą eglutę 
atvyko vaikučiai su savo tėvais. Seniūnas 
p. B. Oria, susirinkusius pasveikino, šil
tais žodžiais primindamas brangią Tėvynę 
Lietuvą, Lietuvoje vargstančius brolius ir 
seseris ir Lietuvos partizanus.

Vaikučių veiduose žydėjo laimė ir 
džiaugsmas, o kartu su jais ir tėvų vei
duose. Vaikučiams buvo paruoštas stalas 
su valgiais, kurių šios neturtingos seniū
nijos vaikai retai kada ragauna, o Kalė
dų senelis išdalino dovanas.

LUEBEKAS
Luebecko Artilerijos stovyklos lietuviai, 

šalpos skyriaus pirmininko iniciatyva, 
pasiuntė Amerikos prezidentui Eisenho- 
riui švenčių proga sveikinimą, pasirašytą 
visų stovyklos gyventojų — lietuvių, ku
riame dėkojama JAV vyriausybei už 
maisto dovanas Baltui, kurios pasiekė ir 
tos stovyklos lietuvius.

šiomis dienomis šalpos skyriaus pirmi
ninko Sruogio vardu gauta per Amerikos 
Generalinį Konsulą Hamburge minimos 
stovyklos lietuviams padėka už jų Kalėdų 
proga pasiųstą JAV prezidentui Eisenho- 
weriui sveikinimą ir linkėjimus.

OLANDIJA
Olandijos Limburgo lietuviai Kūčių va

karą laužti lietuviškos plotkelės susirin
ko Jok. Klevinio bute. Prie eglutės žvaku
čių šviesos iš Belgijos atvykęs lietuvis ku
nigas palaimino Kūčių stalą. Susirinkę 
lietuviai dar kartą pasijuto esą tarpusavy 
taip artimi. Bendrose kūčiose dalyvavo 
keli olandai, kuriems lietuviškos švento 
vakaro apeigos paliko gilų įspūdį.

*****
Olandijos Limburge šiuo metu belikę 

labai mažai lietuvių. Pereitą vasarą išvy
ko keli vaikinai Vokietijon į Darbo Kuo
pas, o vienas į prancūzų Svetimšalių Le-

Pereitais metais sėkimngai išlaikė eg
zaminus į Kanados kariuomenės dalinių 
orkestrą J. Kasparaitis, šiuo metu jis ap
sistojęs Vokietijoje. Vėliau tikisi persikel
ti Kanadon. Likusią šeimą išlaikys Kana
dos įstaigos. J. Kasparaitis gabus orkes
trantas Lietuvoje ilgą laiką grojo Kaune 
Policijos orkestre. Kasdamas anglį Olan
dijoje. grojo „Emma“ kasyklos didžiulia
me orkestre. *****

Asten'e gyveną senukai vis ilgisi savų
jų laukų ir laukia, kad kas nors atvažiuo
tu juos aplankyti. Tuomet jie gali lietu
viškai pasikalbėti. Olandiškai nemokėda
mi, jie dienas karšina tyloje. Kalėdų 
švenet sešiuos penkis senukus prieglaudo
je aplankė keli limburgiečiai lietuviai.

BELGIJA
Lietuviams pamaldos

Sausio mėn. 24 d., 11 vai., Limburgo 
apylinkės lietuviams Zwartbergo parap. 
bažnyčioje. — Sausio 31 d. 11 vai. Eisdene 
-Maria heide naujojoj koplytėlėje. — Va
sario 7 d. 12 vai. Liežo apylinkės lietu
viams, prie Autobusų stoties, netoli nuo 
Place St. Lambert, seselių koplytėlėje 
(16. Place Xavier Neujean, Liege). Po pa
maldų Vasario 16 d. minėjimas ten pat. 
Kviečiami lietuviai gausiai susirinkti. — 
Vasario 14 d. 11 vai. Volonijos lietuviams, 
Charleroi (14. Rue du Laboratoire). Po 
Mišių — Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimas. Prašome pasižymėti pamaldų 
datas savo kalendoriuose.

*****
Skaudi nelaimė pereitų metų gale ištiko 

Baratinskų šeimą, gyvenančią Zwartber- 
ge-Limburge. Netikėtai lengvai susirgo 
penkių metų sūnus Aleksas lengvu kaklo 
skausmu. Nuvežus Genkos ligoninėn, pa
aiškėjo, jog mažasis Aleksas serga bron
chų kokliušo liga. Nespėjus nakties metu 
iškviesti iš Hasselto specialistą daktarą, 
sekančios dienos metu, gruodžio 20 d., vai
kutis po sunkios ir nebeišgelbstinčios ope
racijos, atsisveikino su liūdinčiais tėvais 
švęsti amžinybės palaimoje pirmųjų Ka
lėdų.

A f a Alekso laidotuvėse dalyvavo apy
linkės lietuviai, nešdami p. Alf. Pauliuko- 
vienės ir L. Stasiukėnienės iniciatyva iš 
surinktų lietuvių aukų nupirktą lietuviš
ku įrašu vainiką. Kartu dalyvavo ir mo
kyklos vaikučiai. Mažasis velionis palai
dotas Genkos kapuose.

Jau šermenų metu susirgo kokliušu mi
rusiojo motina ir tuoj kiti du vaikučiai, 
šeimai pagelbėti buvo atvykusi iš Vokie
tijos Bartinskienės sesuo.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Bara
tinskų šeimai liūdesio dienomis.

*****
Zwartberge serga seniausia apylinkės 

lietuvė Uršulė Paukštaitienė, p. Skimbi- 
rauskienės motina. Hasselte po sunkios 
kaulų operacijos gyja Janė Lapėnaitė- 
DeGrooten, „Salvatore kliniek“ ligoninė
je.

Smulkios žinutės
Zwartberge anglies kasykla atleido iš 

darbo Balį Stasiukėną ir Joną Zakaraus
ką. šiuo metu kasyklose yra darbininkų 
perteklius.

Sausio 11 d., Zwartbergo „Caritas Cath“ 
paskolintais kelionei pinigais išvyko Alek
so žvirgždino šeima į JAV. Netrukus ti
kisi išvykti dar dvi iš Zwartbergo šeimos.

Daugumas viengungių vyrų pavasarė
jant žada pakeisti angliakasio suodiną uni
formą į Darbo Kuopų naujesnę.

Sunki auto nelaimė atsitiko Alf. Augus
tino šeimai. Daugiausiai nukentėjo maši
na. Žmonės lengvai sužeisti. — Į Winters- 
Iago anglies kasyklą atvyko dirbti Kari- 
nauskas Kaz. Ilgoką laiką dirbęs Briuse
lyje, Vokiečių pasiuntinybėje. — Metams 
besibaigiant iš Waterschei apylinkės stai
ga dingo J. Bražiūno šeima. Kaimynai 
mano, kad Bražiūnai išvyko Vokietijon. 
Neaišku, kokios priežastys privertė staiga 
išvykti. Reikalą tiria policija.

Limburgo apylinkių lietuviai prašomi 
spaudą užsisakyti, už ją atsilyginti pas 
Winterslago apyl. seniūną Petrą Stričką. 
Prašoma nedelsti atsiteisti už laikraščius 
ir knygas, kad spaudos atstovui neberei
kėtų ilgai prašyti ir skųstis, jog lietuviai 
nebeužtenka spaudai pinigų.

AUSTRIJA
Austrijos Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės valdyba šiomis dienomis iki sausio 20 
d. pravedė korespondencijos būdu naujos 
valdybos rinkimus. Austrijoje 1953 metų 
gale beliko viso 183 lietuviai (buvo 205): 
56 vyrai, 72 moterys, 45 vaikai. Iš jų 24 li
goniai ir 29 seneliai. Per 1953 metus mi
rė 5 asmenys: Prof. Buinevičius, pulk. 
Staškevičius, Vyt. Cyras, Kostas Milovi- 
dovas ir Kazys Japertas. 1953 m. 12 repa- 
trijantų-volksdeutschų persikėlė į Vokie
tiją, 5 asmenys emigravo Amerikon.

MUSŲ SKAITYTOJAMS AUSTRIJOJE
„Europos Lietuvio“ Leidėjai, atsižvelgę 

į sunkią Austrijoje gyvenančių lietuvių 
materialiną būklę, laikraščio kainą ten 
gyvenantiems sumažina iki 100 austriškų 
šilingų (4 dol.)

ŠVEICARIJA
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Gruodžio 28 d. Šveicarijoje, Davos kat. 
bažnyčioje susituokė inž. Leonas Kanapec- 
kas su Jadvyga Kunickaite.

J. Kunickaite Šveicarijon atvyko drau
ge su visais pabėgėliais. Sveikatai pablo
gėjus ji turėjo ilgesnį laiką gydytis Davos 
sanatorijoje. Sveikas kalnų oras ir tinka
ma priežiūra grąžino jai sveikatą.

Paskutiniu metu ji gyveno ir dirbo Da- 
vose.

Inž. L. Kananeckas, kurį laiką gyvenęs 
taip pat Šveicarijoje, iš kur emigravo į 
Kanadą. Gerai įsikūręs ėmė dairytis gy
venimo draugės. Laiškais susipažino su J. 
Kunickaite ir gruodžio pradžioje atvyko 
Šveicarijon tikslu pasiimti jaunąją žmo
ną Kanadon. šitoksai jo žygis yra pavyz
dys kitiems vyrams, jieškantiems lietuvai
čių: jei vyras nenori vesti svetimtautės, — 
jis visada gali susirasti lietuvaitę.

Šveicarijos Krašto Liet. Bendruomenės 
valdyba jauniesiems įteikė V. čižiūno 
knygą „Tautinis Auklėjimas Šeimoje“ su 
atitinkamu įrašu.

PATARIMAS ATVYKSTANTIEMS 
IŠ PROVINCIJOS

Malonius svečius, atvykstančius į Spau
dos Balių iš provincijos, prašome iš anks
to pranešti dėl naktvynės. Norintiems už
sakysime gretimuose namuose esančiame 
viešbutyje kambarius, nes L. Namuose 
tam vakarui kambariai jau yra užsakyti.

MUSU MIRUSIEJI
STAIGI MIRTIS

š.m. sausio 4 d., Langley Mil Nots mirė 
Kazys Ivoškus, 46 m. amžiaus, kilęs iš 
Akmenės valsčiaus.

Giminės ar pažįstami, norį smulkesnių 
žinių apie vėlionies mirtį ir apie jo pa
skutiniųjų dienų gyvenimą, prašomi rašy
ti: P. Čeponis, 70, Upper Dunstead Rd. 
Langley Mill Notts, England.

AUSTRALIJOJ MIRĖ PRANAS GRIŽAS
Gruodžio 24 d., Melbourne, Prince Hen

ry ligoninėje mirė 27 metų amžiaus Pra
nas Grižas. Velionis dirbo miške ir sprog
dino medžius. Sprogstamajam užtaisui iš
siveržus užsidegė žolė. Pr. Grižas mėgino 
iš gaisro gelbėti netoli esantį baraką, bet 
beskubėdamas užkliuvo už medžio ir tą 
pat akimirką buvo pagautas liepsnos. Dir
bęs toje pat grupėje Nauburas ištraukė j' 
iš ugnies, bet jau liepsnojančiais drabu
žiais. Nepaprastai smarkiai apdegė visas 
kūnas, tik kojų pėdas apsaugojo batai. 
Per valandą buvo pasiekta ligoninė ir su
teikta pagalba. 5 dienas nežmoniškai ken
tėdamas vėlionis nenustojo sąmonės. Gy
veno vienas ir jo laidotuvėmis pasirūpino 
draugai.

Grižas buvo visų mėgiamas ramus ir su
sipratęs lietuvis.

Norį apie velionį informacijų tesikrei
pia: VI. Brilingas, Gormans Hill Rd., Bath
urst, N. S. W. Australia.

VĖL NAUJAS LIETUVIO KAPAS
Sausio mėn. 10 d. Davos sanatorijoje 

mirė Jadvyga Garolienė, ilgesnį laiką sun
kiai sirgusi džiova. Laidotuvėse dalyvavo 
Šveicarijos lietuvių klebonas kun. Dr. Na
vickas ir būrelis lietuvių. Krašto Bendruo
menės vardu uždėtas vainikas su lietuvisš- 
ku kaspinu ir atitinkamu įrašu. Tebūnie 
lengva tolimo krašto svetima žemė a t a 
J. Garolienei, daug kančių patyrusiai šio
je žemėje.

Sausio mėn., Neuohatelyje mirė žino
mas prof. Niedermanas, laisvės dienomis 
profesoriavęs Lietuvos Universitete.

VISAME PASAULYJE GALIMA

UŽSAKYTI „EUROPOS LIETUVI“:
BELGIJA.

Kun. J. Dėdinas
97, Rue de la Brabanconne, 
LOUVAIN.
Prenumerata metams 260,- frankų — 
pusei metų 140,. frankų.

DANIJA
A. Bričkus, 
Gaascholmveiy 100, 
HARLEV.
Prenumerata metams 36.40 kronų — 
pusei metų 19,40 kronų.

ITALIJA
Kun. V. Balčiūnas,
Via Casalmonferrato, 20, 
ROMA.
Prenumerata metams 3280.- lirų — pu
sei metų 1750.- lirų.

PRANCŪZIJA.
A. V. Švirmickas,
Assoc. Lith. d. B. en France,
26, v. de Navarin,
PARIS, 9.
Prenumerata metams 1840.. frankų — 
pusei metų 980.- frankų.

ŠVEDIJA.
P. Dūda, c/o Johansson, 
Norrtullgaton 24, tr. 2, 
STOCKHOLM.
Prenumerata metams 27.20 kronų — 
pusei metų 14.50 kronų.

ŠVEICARIJA.
A. Paulaitis,
Postfach 2910, 
ZUERICH, 23. 
Prenumerata metams 23.- frankai — 
pusei metų 12.30 frankų.

OLANDIJA.
A. Galkus,
Insulindeweg 182 — I., 
AMSTERDAM — Oost. 
Prenumerata metams 20.- florinų — pu
sei metų 10.70 florinų.

VOKIETIJA.
Litauisches Zentralkomitee, 
Hegelstr. 6„ 
HANNOVER, 
arba Apylinkės Valdybos.
Prenumerata metams 22.- markės— pu
sei metų 11.70 markių.

J. A. V-bės.
J. Janulaitis,
818 West, 33rd Place, 
CHICAGO 8, Ill.
Prenumerata metams 6 doleriai — Me
tams oro paštu 12 dolerių.

KANADA.
A. Kuolas, į
143, Claremont Str.
TORONTO, Ont.,
J. Pleinys,
133, Cannon St., E., 
HAMILTON, Ont.
Prenumerata metams 6 doleriai — Me
tams oro paštu 12 dolerių.

AUSTRALIJA.
L. Baltrūnas,
295, Hoddle St., ‘
ABBOTSFORD, N. 9., 
VICTORIA.
Prenumerata metams 2 svarai — Me
tams oro paštu 4 svarai.

ATSPĖKITE!
KODĖį VISAME NAME TIK VIENO
KAMBARIO GYVENTOJAS NEGALI

UŽMIGTI 7

Europos Lietuvio Redakcija paskyrė 5 sva
rų dovaną grynais, skaitytojui, kuris atsa
kys j viršuje paskelbtą klausimą. Skaityto
jas, siųsdamas spėjimą, prideda vieną šilin
gą mokesčio už kiekvieną atsakymą. Kon
kursas baigiamas 1954 m, sausio 30 d- At
sakymus prašome siųsti „Europos Lietuvio“ 
Redakcijai, 43, Holland Park, W. 11.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
—Nemiega tas, kas galvoja apie sovie

tinių enkavedistų siautėjimą jo gimtojo 
krašto sodybose.

________ P. Vyžintas, Bridgend.
— Jo darbas ir rūpestis niekada nesi

baigia. Tylias nakties valandas, kai visi 
saldžiai miega, jis* išsijuosęs planuoja ir 
dirba. Kas savaitę jis turi patiekti atskai
tomybę už savo triūsą visiems Anglijos 
ir kontinento lietuviams. Kiekvienas ga
li jį girti, kritikuoti, peikti ir kolioti. 
Kiekvienas nori, kad jo kūrinys būtų įdo
mus, visiems patiktų ir pritiktų... Iš jo 
daug reikalaujama, bet maža duodama. 
Jo talkininkai ir bendradarbiai labai ne
gausūs. Todėl nenuostabu, kad jam die
nos pasidaro trumpos ir kad naktį jis ne
gali užmigti. Jis: — „Europos Lietuvio" 
redaktorius.

Lūža, Sheffield.
— šio namo vienam kambaryje negali 

užmigti lietuvis, negalėdamas sulaukti 
dienos, kada jis galėtų sugrįžti į savo 
mielą kraštą.

Emilija Balčiūnas, Liversegde, Ydrks.
— Nemigo liga susirgo Andrėj Višinskį, 

gavęs Kersteno komisijos kvietimą būti 
liudininku...

K. Z-mys, Bradford.
— Panelė Barbora studijuoja chemiją, 

norėdama išrasti būdą, kaip iš neveiklaus 
lipštiko, pagaminus veiklų „lipčiką“.

— DBLS Vedybų biuro vedėjas rašo 
gausiai jo supirštoms poroms vedybų me
trikus.

— Redaktorius suka galvą, kaip išleisti 
nors vieną laikraščio nr. be gramatikos 
klaidų ir techniškų trūkumų.

K. Jon-as, Coventry.
— Nemigo liga gyventojas susirgo, nes 

būdamas vienas, pragėrė pinigus ir dabar 
iki sekančios algos nebegali sukombinuo
ti stikleliui nei pusmečiui „Europos Lie
tuvio“ prenumeratai.

P. Gudas, Bradford.
— Gyvenąs c-.mbaryje negali užmigti 

todėl, kad jis labiausiai susirūpinęs dėl 
savo tėviškės išlaisvinimo ir kada jis ga
lės be baimės sugrįžti pas savuosius.

P. Janušaitis, Hudersfield.
— Kambario gyventojas neužmiega to

dėl, kad jis savo algos likučius paaukojo 
kultūros ir šalpos reikalams ir nebeliko 
jam pinigų lango stiklams sukrauti.

S. Ramanauskas, Halifaks.
— Orui atšalus p. Barbora išsikvietė 

Dr. Valterį naujoms diskusijoms aptarti.
Vladas Janušauskas, Montreal, Canada.
— Europos Lietuvio Redaktorius rašo 

straipsnius, kad turėtų kuo užpildyti laik
raščio skiltis.

— P. Dr. K. Valteris daro įvairiausius 
bandymus, norėdamas pagerinti geresnės 
rūšies lūpoms pieštukus...

J. Bublys, Gorebridge.
— Jonas laukia savo žmonos B., grįž

tančios iš šokių.
Šateikis, Smethwick.

—• P. J. Senkus laukia žinių iš Ameri
kos.

B. Grigas, Wellingborough.

— Kun. K. A. Matulaitis ruošia pamoks
lą etruskų kalba.

A. Pužauskas, Ketteringas

'Reikia bijoti to, kurs neturi nieko ko 
prarasti. *****

Mūsų gyvenimas tiek kainuoja, kiek jis 
kainavo pastangų. (Mauriac)

*****
Pradeda mylėti kitą žmogų tada, kai 

pradeda ji gerbti (Paskalas)
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— MUSU AKIMIS
NAUJI METAI — SENI RATAI

Taip, kiek tat liečia Rusijos ir likusio pa
saulio santykius, tai yra seni ratai; gal tik 
kiek naujai perdažyti (bet kai kam ir tas 
plonas dažų sluogsnis teikia daug nepagrįs
to džiaugsmo ir tuščių vilčių).

Kiek naujesni vėjai iš rytinių dykumų 
aiškiai rodo tuos naujuosius vežimo dažus: 
neva pastangos pagerinti kasdieninį eilinio 
piliečio gyvenimą, parūpinant jam daugiau 
ir vertesnių to gyvenimo reikmenų, neva 
pastangos suteikti daugiau savistovumo ir 
iniciatyvos satelitams vietinio pobūdžio rei
kalų tvarkyme, iš vietinių įstaigų atleidinė- 
jant atėjūnus ir į jas skiriant to krašto gy
ventojus, neva pastangos pačioj Rusijoj 
taip staigiai ir greit sulikviduojant didžiau
sią NKVD budelių vadą Berią ir ypač Lie
tuvai „pasitarnavusį“ Dekanozovą. Paga
liau staigus Rusijos noras vėl pradėti posė
džiauti su vakariečiais, jų palinksminimo 
tikslu atsivežant (bent žadant atsivežti) vi
są rusišką orkestrą su baletu ir paties Za- 
rubino. užvesto kalbos su Dulles atominių 
jėgų kontrolės reikalu po to, kai Maskvos 
spauda ir radio Eisenhowerio kalbą buvo 
užpylę šaltu dušu, rodo to didžiulio vežimo 
spalvą, tačiau patys ratai vistiek palieka se
ni ir net rieda tomis pat senomis vėžėmis. 
Pvz., gal ir tik tos naujos spalvos paspalvi- 
nimui, bet paskutiniu laiku vis daugiau 
grįžtą iš Rusijos į Vokietiją buvusių reicho 
karo belaisvių, kurių visų lūpose skamba 
tik ta pati, mums jau daug kartų girdėta ir 
taip gerai žinoma pasaka — pasaka apie 
žiaurius pergyvenimus Solovkų, Vorkutos 
ir kitose koncentracijos stovyklose, kasant 
anglis, kanalus, tiesiant geležinkelius, ker
tant mišką, o grįžus į šaltus barakus — tar
dant, kankinant, badu mirštant po keliasde
šimt per parą. Kas įdomiausia, kad tų grį
žusiųjų žodžiais, ten taip skursta ir miršta 
ne tik pavergtųjų kraštų darbo vergai, bet 
net ir vokiečių karo belaisviai, net ir į rau
donojo voro tinklą pakliuvę ir tuojau už 
„šnipinėjimą“ nuteisti britai, amerikiečiai ir 
pačios rusės — britų žmonos. Taigi — ra
tai rieda sena vaga.

Arba — artėja Korėjos karo belaisvių li- 
Pvz., gal ir tik tos naujos spalvos paspalvi- 
nimui, bet paskutiniu laiku vis daugiau grįž 
ta iš Rusijos į Vokietiją buvusių reicho ka
ro belaisvių, kurių visų lūpose skamba tik 
ta pati, mums jau daug kartų girdėta ir 
taip gerai žinoma pasaka — pasaka apie 
žiaurius ergyvenimus Solovkų, Vorkutos ir 
kitose koncentracijos stovyklose, kasant 
anglis, kanalus, tiesiant geležinkelius, ker
tant mišką, o grįžus j šaltus barakus — tar
dant, kankinant, badu mirštant po keliasde- 
kimo sprendžiamoji valanda, o komunisti
nio pasaulio atstovai vis niekaip nepajėgia 
su vakariečiais sueiti į kontaktą ir šį klau
simą išspręsti abiem pusėm priimtina for
ma. Kadangi tuos belaisvius Indijos kariuo
menė saugo niekeno žemėj, tai Amerikos 
spaudoj pasigirsta baugių gandų, spėjančių, 
jog šiauriečiai kurią naktį gali užgriūtį tuos 
indus ir visus tuos karo belaisvius pasna- 
pinti. Jau tas vienas ligi paskutiniųjų dienų 
nesūsitarimo faktas rodo, kad anie ratai ne
pajėgia nauja vaga pasukti. O kas būtų, jei
gu tų kaikurių amerikiečių spėjimai įvyktų 
— jeigu šiauriečiai tuos namo grįžti neno
rinčius karo belaisvius taip imtų ir iš pat 
Jungtinių Tautų panosės pasnaipintų? Kai 
kas galvoja, jog Amerika tuomet pradėtų 
darban leisti atomines bombas, tačiau taip 
nereikia galvoti: mat, Amerika turi daug 
gerų draugų, kurie ją nuo to atkalbėtų — 
na, ir vežimėlis vėl sau normaliai riedėtų 
sena vagele gal dar kelis metus: mat, ir vėl 
kraujas lietųsi, bet — ir šį kartą toli nuo 
mūsų.

SUTAUPOS IR SVAJONĖS

Neseniai spaudoj buvo paskelbta, kad 
praeitais biudžetiniais metais valdžia, be ki
tų, turėjo ir šias grynas pajamas: 617 mi- 
lionų svarų iš taksos už tabaką ir cigare
tes, 314 milionų svarų iš vadinamosios kai 
kurių kitų prekių pirkimo — pardavimo 
taksos (purchase tax) ir 243 milionus svarų 
iš taksos už alų. Tai reiškia, kad 50 milio
nų šio krašto gyventojų rūkydami, gerdami 
ir pirkdami iš krautuvių įvairias prekes, be 
tiesioginės kainos krautuvininkui ir fabri
kantui, dar sumokėjo valdžiai priedu 1174 
milionus svarų. Pvz., pirkdamas pokelį ci
garečių ir mokėdamas už jį 3 šil 7 p., pilie
tis apmokėjo šitaip: 1 šilingą fabrikantui 
ir krautuvininkui! cigarečių pokelio paga

minimas fabrikantui kaštuoja 9 penai, tie 
4 penai viršaus susidaro jo pelnui, transpor
tui ir krautuvininko pelnui), o puskronį 
valdžiai vadinamojo pajamų mokesčio už.. 
norą rūkyti. Tas pats ir su alum ir su kai 
kuriom kitom prekėm.

Tokiu būdu išeina, kad kiekviena šio 
krašto dūšia praeitais metais iš savo paja
mų valdžiai paaukojo po 23 svarus ir 10 ši
lingų. Ir tai kiekviena dūšia: sena, jauna, 
didelė, maža, vyras fr moteris. Ir tai pada
ryta be skundų, be dejonių, to nė nejau
čiant, nes gi retas žmogus nesurūko cigare
tės, stiklo alaus nenugeria, ar poros batų 
nenusiperka.

Ima noras ta, pavadinti puikiom ir pri
verstinom sutaupom (tik visa bėda ,kad tas 
sutaupąs ne tu pats kada nori ir kaip nori 
išleidi, bet valdžia tai padaro už tave taip, 
kaip ji mato reikalinga ir naudinga). Iš tų 
sutaupą išplaukia ir svajonės. Pvz-, kram
tau plunksnos galą ir taip svajoju: saky
kim, kad mūsų lietuvių, šiame krašte tėra 
tik trys tūkstančiai dūšių, todėl mes per 
tuos metus „sutaupom“ valdžiai tik septy
niasdešimt tūkstančių penkis šimtus svarų. 
Ir tai padarėm be skundų, be dejonių, ne. 
jučiom. Ir mums daug dar atliko patiems 
neblogai pagyventi. Tos mano svajonės 
plaukia dar ir toliau šitokia vaga: tiesa, 
mes ir nario mokęstį sąjungai mokėjom, ir 
prie laikraščio prenumeratos apie 800 dū
šių prisidėjome, ir vieną kitą lietuvišką kny
gą pirkom, ir vienam kitam bendram rei
kalui paaukojom, nors kartais ir truputį pa- 
dėjuodami, bei pasiraukydami, kad tų viso
kių reikalų, mokesčių ir aukų taip daug at
siranda.. Galimas daiktas, kad mes, kiek
viena gyva dūšia tiems lietuviškiems reika
lams per tuos metus išleidome net po vie
ną svarą ir penkis šilingus. Tai daug, tiesa, 
sunkiai dirbančiam žmogui? Ar ne? Bet 
valdžiai už cigaretes ir alutį ir kitokią bū
tinybę sumokėjom ne po dvidešimt penkis 
šilingus, bet po 23 svarus ir 10 šilingų. Na, 
tad kas gi būtų, jeigu mes taip truputį nuo 
tos valdžios nuimtumėm ir tą truputį tiems 
savo lietuviškiems reikalams pridėtumėm, 
taip, sakykim, tik kokią dvidešimtąją dale
lę? Nepykit, mieli kaimynai, kad aš drįstu 
šitaip svajoti — aš žinau, kad mes taip ne

GIMNAZIJOS NAMU REIKALU
Paskutiniuoju metu užtinkame spaudoje 

įvairių nepagrįstų teigimų ir prasimanytų 
tvirtinimų Vasario 16 Gimnazijai užpirktų 
namų reikalu. Gavome ir eilę užklausimų iš 
mūsų rėmėjų. Valdyba, nors jau anksčiau 
yra kai kuriais vėl keliamais klausimais pa
sisakiusi, praneša:

Lietuvių Bendroumenė Vokietijoje, atsto
vaujama Krašto Valdybos, yra teisme re
gistruota organizacija su pilnomis juridinio 
asmens teisėmis, taigi ir su teise įgyti nekil
nojamą turtą. Vasario 16 Gimnazija, namai 
yra užpirkti Bendruomenės, kaip juridinio 
asmens, vardu.

Bendruomenė yra teisėta užpirktų namų 
valdytoja ir savininkė, žinoma, kiek ją ne
varžo sutartyje numatytos mokėjimo sąly
gos, su kuriomis taip pat yra susijęs įrašy
mas į ipotekos knygas.

Valdyba su namų pardavėju nesibylinė- 
jo ir ne tik kad nėra nustojusi įmokėtų 
45.000 DM, bet ir tokio pavojaus neturėjo.

Už įgytą turtą Bendroumene, neteks nie
ko mokėti karo nuostolių išlyginimr itulu 
(„Lastenausgeleich“).

Namų remonto, perstatymo ir pritaiky
mo Gimnazijos reikalams darbai buvo tie
sioginiai prižiūrimi Statybos Komisijos, 
kurią sudarė inž. J. Lepeška, Gim. Dir. A. 
Giedraitis ir Tėvas Alf. Bernatonis. Gim
nazijos persikėlimas į naujus namus buvo 
susitrukdęs tik dėl remonto darbų eigos, ku
rie pagal sutartis turėjo būti anksčiau baig
ti. Kai darbai prieš Kalėdų šventes buvo 
užbaigti, Gimnazija tuojau po Kalėdų atos
togų, sausio mėn. 6-8 d.d., ten ir persikėlė.

Dėl namų ir vietos tinkamumo, pirkimo 
kainos ir pn. pažymėtina, kad namai buvo 
nupirkti ne tik Valdybos, bet ir Gimnazijos 
atstovams be. Tarybos nariams juos apžiū
rėjus ir visiems priėjus išvados, kad jie tin
kami. Panašių objektų kainą Valdyba taip 
pat buvo anksčiau išstudijavusi ir rado, kad 
pasiūlytoji kaina yra visai priimtina. Bet ir 
kiekvienas, žinąs Vokietijos sąlygas, iš augš 
čiau pateiktų davinių gali susidaryti sau tik 
rą vaizdą.

Valdyba prašo tautiečių, kurie nenori są
moningai Vasario 16 Gimnazijos reikalams 

padarysime, nes nenorėsime, kad pvz., šio 
laikraščio redaktorius Daunoras, gavęs ma
no svajotąją dvidešimt penktąją dalį nuo 
valdžios laikraščio prenumeratos pavida,e, 
iš džiaugsmo neišeitų iš proto, juo labiau 
kad mano žiniomis jis, prisiklausęs nuola
tinių aimanavimų dėl praeityje laikraščio 
darytų nuostolių, šiais metais yra pasiža
dėjęs laikraštį išvestį su pelnu!..

NESKAITYKIME

Bet aš vis tebekramtau plunksnakočio 
galą ir svajoju, kad redaktorius ir ateityje 
neturės lietuviškos rašomosios mašinėlės, 
kambariui apšildytj krosnelės, lietuviškų 
antraštinių raidžių, laikraščiui iliustruoti 
klišių, neį geresnių bendradarbių, nes nei. tu, 
mielas kaimyne, nei aš neįveiksime savaitės 
bėgyje surūkyti viena cigarete mažiau, ar 
per mėnesį vieno stiklo alaus mokestį skirti 
ne barui, bet laikraščiui. Tai iš tikrųjų, 
mums, susipratusios ir kultūringos tautos 
daliai, gyvenančiai laisvajame pasaulyje, 
būtų perdidelė auka. Tegu sau tas redakto
rius, krauju pasirašęs pažadą išvesti laik
raštį be nuostolių, neužmiega naktimis, o 
mano svajonės dėl tų sutaupų — tegu ir pa
lieka svajonėmis.. Juk mūsų šitame krašte 
tik 3000dirbančiųjų ir, skaitant vidurkį, kad 
savaitėje uždirbame po 7 svarus, metuose 
lietuvių uždarbis tesiekia vieno miliono ir 
aštuonių tūkstančių svarų sumą? Argi ga
lime mes, politiniai emigrantai, išlaikyti vie
nintelį Europoje savaitraštį, kurio metinė 
sąmata siekia keturis tūkstančius svarų?Tik 
paskaičiuokite, koks didelis procentas ketu- 
rį tūkstančiai svarų nuo vieno miliono ir 
aštuonių tūkstančių 1.. Teatleidžia man 
laikraščio redaktorius už viešą nuomonę 
— pas jį „ne visi namuose“, jei jis tikisi, 
kad šitokį procentą gali šio krašto lietu
viai skirti vieninteliam lietuviškam savait
raščiui Europoje! Svajotojas! Matyt, kad 
jis ir plunksnakočio galo neturį kada pa
kramtyti, tikėdamas šiais metais būtinoms 
laikraščio išlaidoms padengti surinkt, ke
turis tūkstančius svarų. Būtų gera, jei kita
me numeryje jis paskelbtų kokį procentą 
nuo tų keturių tūkstančių jis turi dabar?

pakenkti — tokių, tikime, nėra — lengva
būdiškai netikslių samprotavimų ir nepa
grįstų žinių neskleisti. Jei yra kam kokių 
neaiškumų ar abejonių, prašome kreiptis į 
Valdybą ir ji mielai visais klausimais in
formuos, juo labiau, kad kai kuriuos juri
dinius klausimus nušviesti ir subjektyvinė- 
mis pažiūromis pagrįstus pareiškimus at
remti trumpuose pranešimuose spaudoje 
neįmanoma. Pačiam suinteresuotajam turė
tų būt, maloniau išeiti viešumon su tikrais 
faktais net ir tokiu atveju, jei apskritai pa
čiu reikalu pažiūros skirtųsi.

P. L. B.
Vokietijos Krašto Valdyba

SKELBIMAI
NAUJIENA SKAITYTOJAMS!

Visai nauju stiliumi, tautiniai patrioti
niu ir lengvai bei maloniai skaitomas, iš 
Čikagos pradėjo eiti lietuvių vienijimo ir 
laisvos Lietuvos atstatymo minties anti
komunistinis kovotojiškas laikraštis

„LAISVOJI LIETUVA“
Ją palankiai įvertino kiti laikraščiai ir 

ja džiaugiasi skaitytojai. Ji yra ir nebran
gus lietuvių savaitraštis. Anglijoje me
tams kaštuoja tik 30 šilingų.

Kas jos dar nematė, — teparašo laišką 
atstovybei, o vienas nr. susipažinti, bus 
pasiųstas veltui. Atstovybė tikisi, kad 
kiekvienas lietuvis, pamatęs „Laisvąją 
Lietuvą", tikrai ją pamils. Prašoma užsi
prenumeruoti neatidėliojant.

„LL“ atstovybės Anglijoje adresas: K. 
Jonelynas, The Chace Industrial Hostel, 
Coventry, Warwickshire.

PADĖKA
Visiems Halifakso lietuviams, sušelpu

siems mus šv. Kalėdų proga, tariame nuo
širdų lietuvišką ačių, linkėdami geriausios 
sėkmės ir sveikatos per visus šiuos metus.

Jablonskiai.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Jieškau vidutinio amžiaus šeimininkės. 

Gali būti našlė su vienu vaiku. Duodamas 
pilnas išlaikymas ir atlyginimas pagal su
sitarimą. Sutinkančiai atvyktį iš Vokieti
jos — parūpinamas leidimas ir visos išlai
dos, susijusios su kelione. Rašyti šio laik
raščio adresu, pažymint — Mr. Step. V.

BARBOROS
DIENORAŠTIS

Redakcijos pastaba. Dr. Valteris pri
siuntė Redakcijai raštą, reikalauda
mas duomenų, kuriais p-lė Barbora 
pasiremdama pažymėjo, kad Everes
to nugalėtojai „dažėsi" lūpas, apsau
godami jas nuo aštraus klimato. Ne
norėdami atgaivinti diskusijų įspėja
me abu gerb. oponentus, kad ateityje 
tuo klausimu Redakcija nebegalės 
spausdinti nei vienos, neikitos šalies 
pasisakymų.

Šio laikraščio skaitytojai turi vieną mįs
lę: atspėti, kodėl vienišas kambario gy
ventojas negalįs užmigti? Dalyvaučiau ir 
aš šitame konkurse, jei manęs nebūtų ne
tikėtai užgriuvusi kita mįslinga nelaimė: 
Redaktorius prisiuntė man ultimatinį Dr. 
Valterio reikalavimą, kuriame jis šitaip 
lašo: „Atsiųskite man duomenis, kuriais 
-emdamasi ji (atseit, aš, Barbora), skel
bia, kad Everesto laipiotojai naudojo jos 
garbinamus „lipštikus“! Skubu! Neišpil- 
džius įsakymo — nukentės...“

Šitoksai reikalavimas, suprantama, pri
vertė mane jieškoti tų laikraščių, kuriuo
se buvo smulkiai aprašoma Everesto eks
pedicijos žygiai, apranga na, ir užsimin
ta apie tą nepakenčiamą Dr. Valterio 
„lipštiką". Turėdama galvoje ultimatinį 
reikalavimą, neradusi laikraščio, nutariau 
asmeniškai kreiptis į patį ekspedicijcs va
dovą pulk Hunt. Mano nelaimei, jo nega
lėjau rasti, nes, pasirodo, išvykęs užsie
nin. Gailestingi britai, matydami mano 
susirūpinusį veidą ir, sužinoję reikalą, pa
arė kreiptis į Mr. Hillary, šiuo metu gy

venantį Londone, kuris pirmas įkopė į 
Sveresto viršūnę. Iš pirmos pasitaikiusios 
elefeno būdelės paskambinau Mr. Hil'a- 
ly. Atsiliepė jo jaunoji žmona. Išdėsčiau

RAUDONASIS AUKSAS
Europos politiniame ir ekonominiame 

gyvenime didelę staigmeną sudarė Krem
liaus „raudono“ aukso transportai pro ge
ležinę uždangą į Vakarų pasaulį. Kadan
gi to aukso kiekiai nemaži, vien pirmoji 
siunta į Londoną sudarė 17 tonų, taį ir 
spaudoje dėl to pasirodė komentarų. Nori
mą susigaudyti, ar čia Kremliaus naujas 
manevras suardyti Vakarų ekonomiją, ar 
kvepia kuo kitu.

Per pastaruosius 14 metų aukso vertė 
laisvoje biržoje nebuvo taip žema, kaip 
šiandien. Ji pradėjo kristi nuo 1952 metų. 
Dabar laisvos biržos kursas beveik prilygs
ta oficialiam kursui, nustatytam 1934 m. 
sausio 30 d. USA ir vėliau, po karo, Inter
nacionalinio Monetarinio Fondo priimtam. 
Šiuo susitarimu 1 uncija gryno aukso įver
tinta 35 doleriai. Aukso kainos kritimas 
laisvoje ‘biržoje sudarė didelius nuostolius 
tiems, kurie pasitikėjo aukso pastovia ver
te.

Dabar bijoma, kad Kremliaus aukso pa
siūla jo vertės dar labiau nenužemintų.

Svarbiausias argumentas aukso vertei ki- 
tėti yra, žinoma, aukso produkcijos dydis. 
Bet čia, atrodo, neįvyko žymių permainų. 
Augščiausia pasaulinė aukso produkcija 
pasiekta 1940 m. Tada buvo iškasta aukso 
už 1295 mil. dolerių. Vėlybesniais metais 
ši produkcija buvo žymiai mažesnė

1951 m. Tarptautinis Monetarinis Fon
das nutarė leisti savo nariams vesti laisvą 
aukso pardavimo politiką. Tas privedė prie 
to, kad auksą produktuojantieji kraštai 
ėmė pardavinėti jį laisvoje, juodoje biržo
je. Pasekmėje — aukso kaina juodoje bir
žoje pradėjo kristi. Taip vadinamas „In
dustrijos auksas“, paleistas į laisvą rinką, 
numušė aukso kainą juodoje biržoje. Bet, 
nežiūrint kainos kritimo, aukso produkcija 
didėja. Didėja dėl nulat tobulinamų ka
syklų įrengimų, dėl naujų kasyklų atida-

KNYGOS, VERTOS PERSKAITYTI
K. Barėnas, GIEDRA VISAD GRĮŽTA

— 15/-. J. Gliaudą, ORA PRO NOBIS — 
29/4. Cicėnas, VILNIUS TARP AUDRŲ
— 36/8. Dostojevskis, NUSIKALTIMAS 
IR BAUSMĖ — 22/-. Gaučys, PIETŲ 
KRYŽIAUS PADANGĖJE — 33/-. Kun. 
Sabaliauskas, NUO IMSRĖS IKI ORINO- 
KO — 15/-. J. švaistas, ELDORADO — 
7/- Kun. Ktnmickis, SUSITIKIMAS — 
5/-. Kun. Yla. ŽMONĖS IR ŽVĖRYS — 
36/8. Guy de Mopassant, MOTERS ŠIR
DIS — 18/4. Merimme, KOLOMBĄ — 
11/6. Ciž’ūnas, TAUTINIS AUKLĖJIMAS 
/EIMOJE — 10/-. V. Biržiška — SENŲ
JŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTORIJA —• 
22/-. Dr. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS 
ISTORIJA — 22/-. AMŽINI ŠEŠĖLIAI — 
14/-. PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS
— 14/8.

Be įvairiausių knygų galite užsisakyti 
apie 130 įvairių lietuviškų plokštelių ir 
kiekvieną laisvajame pasaulyje išeinantį 
laikraštį. Rašykite — Dainora Daunorai- 
tė, 49, Thornton Ave. London, W. 4. 

reikalą, pažymėdama, kad man sunkiau 
įtikinti Dr. Valterį lūpų dažymo nekenks
mingumą, negu jos vyrui įkopti i Everes
to viršūnę. Gavau sutikimą pasimatyti su 
jos vyru. (Apie tai užsirašiau savo dieno
raštyje).

Tą pačią valandą pasimačiau su malo
niu Everesto nugalėtoju. Sužinojęs mano 
rūpesčius jis pareiškė, kad jei jam gyve
nime tektų kopti į įki šiol dar neĮkopto 
kalno viršūnę, tai jis mielai savo e.ctpedi- 
cijon priimtų... mano oponentą, kuriam 
tektų pasinaudoti pasmerktuoju lūpų pieš 
tuku... Nes ne tik jis, bet ir napalietls 
Tenzingas „dažėsi“ panašiu pieštuku lū
pas. Tiesa, jis pastebėjo, kad tas .aipšti- 
kas“ buvo kiek skirtingas, nuo to, kurį .» 
vartojanti jo ponia, bet vis dėlto — „ilpš- 
tikas“...

Mane vizito metu tame pat kambaryje 
buvo dar vienas Mr. Hillary svetys, kuris, 
pasirodo, esąs gydytojas. Dėl „stipresnio 
argumento“ paklausiau jo nuomonės, — 
lūpų dažymas kenksmingas, ar nekenks
mingas?

— Lūpų dažymas yra kenksmingas tiek, 
kiek sveikam vyrui valgyti lašiniai, — at
sakė juokdamasis iš mano dvikovos su 
medicinos atstovu dėl „lipštiko“.

Tikiuos, kad šitų ultimatiškai reika
laujamų duomenų užteks. Dėl visako pra
šau Redaktoriaus perduoti p. Dr. Valte- 
riui Mr. Hillary adresą ir telefono nume
rį. Kita proga gal ir plačiau apie tai pa
rašysiu, bet šiuo kartu teatleidžia man 
Dr. Valteris, nes turiu skubėti kirpyklon 
šukuosenos pertvarkyti: Spaudos balius 
juk čia pat. Kviečiu ir Dr. Valterį kur, ti
kiuos, jis galės įsitikinti, kad ne aš viena 
būsiu dažytomis lūpomis. Iki malonaus 
nasimatymo!—

rymo. Pastaruoju laiku vien Pietų Afrikoje 
atidarytos 4 naujos kasyklos; netolimoje 
ateityje atidaromos dar 7. Svarbus reiški
nys didinti aukso produkciją yra — uranas, 
reikalingiausia medžiaga atominei energijai 
gaminti. •

Uranas randamas aukso rūdoje, anks
čiau nebuvo tenai gaminamas. Dabar gi, 
USA ir Anglija yra susitarusios su Pietų 
Afrikos Atomo Energijos Komitetu, kad 
jos kasyklos gamintų ir auksą ir uraną. 
Pirmas toks „fabrikas“ jau paleistas į dar
bą 1953 m. gruodžio mėn.

Kanadoje, pavyzdžiui, aukso kasyklų 
savininkai gali auksą parduoti laisvoje bir
žoje arba vyriausybėj už oficialią kainą. 
Pastaruoju atveju vyriausybė primoka 
kompensaciją po 2,40 Kanad. dolerių už 
unciją. Tokiu būdu uranas ir premijos ska
tina aukso produkciją.

Daugelio kraštuose aukso įvežimas ir iš
vežimas draudžiamas. Aukso šmugelis ir 
šiandien lieka gyvas, nežiūrint rizikos. 
Kartais gali vietinio pobūdžio faktoriai 
paveikti laisvos rinkos kainą, bet prieš po
ra metų, kada iš laisvos biržos ringo išėjo 
Kinija, skirtumai tarp atskirų biržų beveik 
susilygino.

Jau 1937 m. Kremlius metė į užsienio 
biržą didžias aukso atsargas, norėdamas 
padidinti Vakarų ekonomijos krizę. Tas 
jam kiek ir pasisekė. Ar ir šiandien to pa
ties siekia? Kaip dabar manoma, Krem
liaus „raudonas auksas“ prie palyginamai 
žemos laisvoje biržoje kainos, gali tik pa
didinti Vakarų oficialiuosius aukso rezer
vo fondus, sustiprinti valiutą ir palengvin
ti piniginius atsiskaitymus tarp įvairių 
kraštų ir teigiamai paveikti Vakarų ekono
miją. Ar taip teisingai galvojama parodys 
netolima ateitis.

Kremliui, žūt būt, reikalinga svetima va
liuta — svarai, doleriai. Reikalinga apmo
kėti užsienio špionažą, propagandą. Po 
36 metų „laimingo“ komunistinio šeimi
ninkavimo, reikia Kremliaus valdovams 
sviestą kilogramais pirkti iš mažosios Da
nijos. tolimos Argentinos, Naujosios Ze
landijos. Reikia gauti tos svetimos valiu
tos, kai kolchozuose visur tuščia, nors ka- 
molį risk, kai visa pramonė dirba karo ma
šinai, kai 1953 metų eksportas katastrofiš
kai sumažėjo ir belieka eksportuoti tik ver
gų krauju ir ašaromis aplaistytą auksą. 
Au^go gamyba Kremliaus valdovams tik- 
rarMneko nekainuoja ir ši gamini galima 
grūsti pro uždangą nors šiandien jo kai
na už vieną unciją apie 12 dol. ir mažesnė.

Būtų riesta Kremliui, jei Vakarų pasau
lis nepirktų jo aukso. Bet aukso dievaitis 
tebevaldo pasaulį ir žmoniją tebeaukoja 
jam savo laisvę. Londoną neseniai pasie
kė stambios siuntos Kremliaus aukso, iš
kasto 20 amžiaus vergų auka.

METUOSE 365 DIENOS, BET SPAUDOS BALIUS
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