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KAIP ŠVEDAI IŠDAVĖ BALTUS BOLŠEVIKAMS
Laisvuosius Vakarus yra pasiekęs ir vie

nas mūsų tautietis, Walter Letat, po 9 me- 
ĮU grįžęs iš Sibiro stovyklų. Jis' papasakojo 
kaip grąžintieji pirmą kartą laisvėn po 9 ar 
10 metų vėl išgirdo bažnyčiose skambant 
varpus. Vienas belaisvis iŠ džiaugsmo, ga
vus širdies smūgį. Dar ir dabar kai kurie 
iš grįžusiųjų nenori tikėti, kad bū.ų visiškai 
laisvi. Mūsų tautietis Letaitis smulkiau nu
pasakojo, kaip iš Švedijos vokiečiai inter
nuoti kariai su baltais buv0 išduoti bolševi
kams. Minimieji įvykiai buvo jau platokai 
aprašyti vokiečių spaudoje, 'čia duodame 
porą epizodų, tiksliau nupasakojančių iš
duotųjų lietuvių .padėtį.

Letaitis su savo daliniu prasimušė iš kati
lo prie Šiaulių į Kuršą. Per tas kautynes 
turėjo labai daug nuostolių ir drauge kovę
sis lietuvių dalinys. Pagėgiuose ir Tilžėje 
susibūrusius lietuvių dalinių likučius pas
kiau vokiečiai perkėlė į Dresdeną naujo ap 
mokymo. Apmokę, kartu su vokiečių ka
riais pasiuntė į Kuršo katilą, kur jie buvo 
išskirstyti tarp lietuvių bataliono Nr. 256 
kuopų ir kt. dalinių. 1945 m. gegužės 8 d., 
paskelbus -kapituliaciją, buvo nutrauktos 
kautynės ir Kurše. Kurše palikusių likimas 
buvo žiaurus. Tačiau daliai vokiečių karių, 
o iš lietuvių tik 8 vyrams pavyko pasprukti 
į Švediją. Mūsų tautiečiai buvo taip nusil
pę, kad švedų jūrininkai turėjo juos išneš
ti iš laivelio. Švedų buvo visi nuginkluoti ir 
internuoti.

Iš pradžios švedai su jais, kol jie- buvo 
krašto apsaugos ministerijos žinioje, elgėsi 
gerai. Dalis baltų vyko dirbti net į durpių 
įmonę. Ir jie; ir švedai tikėjosi, kad su lai
ku visi jie būsią visai paleisti. Tačiau vėliau 
reikalai pakrypo visai kitaip. 1945 m. lap- 
krčio mėn. visi baltai buvo išvežti į stovyk
lą prie Renesteto. Gruodžio mėn. visus juos 
atskyrė nuo vokiečių ir uždarė į atskirą sto 
vykią apie 1 km toliau nuo vokiečių stovyk 
los, kur buvo pastatytos stiprios sargybos 

• su šunimis. Ten juos iš lietuvių kartais ap
lankydavo kun. Tadarauskas ir dar vienas 
mūsų- tautietis. Švedų ministeriams Hutso- 
nui ir Janssonui sudarius su rusais sutartį 
dėl baltų išdavimo, šie, apie tai sužinoję, 
paskelbė bado streiką. Bebadaujant vienas 
latvis inžinierius nusižudė, kitas nusidūrė 
peiliu. Lietuviai pasiruošė žudytis, kai veš 
į Sov. Sąjungą. Daliai iŠ jų pavyko iš sto
vyklos pabėgti, bet vėliau, pakeliui į Stpck- 
holmą, jie buvo švedų policijos sugauti ir 
grąžinti ąjgal. Nustipusiems švedų ligoni
nės personalas duodavo Švirkštus, kad pa
laikytų gyvybes. Lietuviai su kt. baltais sa
vo tarpe kalbėjo, kad vyr. švedų Raud. Kry 
žiaus pirmininkas Bernadotte pareiškęs: 
„Aš baltus gražiai sutvarkysiu ir perduosiu 
Sovietams“. Mat, jis jau turėjo praktikos, 
perduodamas austrų belaisvius Hitleriui.

Nutarus baltus ir vokiečius išduoti bol
ševikams, pasirodo, švedų krašto apsaugos 

minister!? atsisakė tai padaryti — tada in
ternuotieji buvo perduoti vidaus reikalų mi
nisterijai. Nuo to laiko juos saugojo jau 
plicininkai. Anksčiau baltams ypač daug 
padėdavo savo žmoniškumu buv. švedų ka
ro atstovas-Lietuvoje. Dabar sąlygos ypač 
pagriežtėjo. Dalis latvių ligoninėje mirė, o 
po 32 badavimo dienų likusieji Buvo su
vežti į surinkimo punktą. Atvykus vežti, 
nors ir stipriai saugojamas, vienas latvių 
karininkas persipiovė kaklo venas ir mirė, 
o latvių pulk. Gailitis išgėrė nuodų, bet jie 
vėliau buvo išpompuoti. Vežant į Traler- 
burgą, kiekviene baltą iš abiejų pusių laikė 
po vieną švedų policininką. Bet ir šioje ap
saugoje prie pat uosto, kur visų l.aukė bol
ševikų laivas, du latviai dar spėjo nusižudy
ti. Švedų laikraščiai aprašė, kokiu žiauriu 
būdu buvo transportuoti vokiečių kariai. 
Pvz. Renesteto stovyklą, kur buvo apie 
1.000 vokiečių karių. Švedai apsupo su sun
kiaisiais. kulkosvaidžiais ir artilerija. Apie 3 
vai. nakties, daugybei prožektorių ją nu
švietus, apie 3 000 švedų policininkų, per- 
kirpę tvorų vielas, įsiveržė į vidų. 'Pamalę, 
kas darosi, vokiečiai pradėjo žudytis. Pir
masis peiliu į krutinę nusidūrė stovyklos 
komendantas. Kiti pjaustėsi gyslas ar ėmė 
ryti miego tabletes. Likusieji, reikšdami pro 
testą prieš tokį nežmonišką švedų elgesį, 
nesilaikant tarptaut. nustatų, susikibo ran
komis. Švedų policininkai juos mušė spe
cialiai atsineštomis lazdomis; kuris muša
mas parkrisdavo, tą tuoj sučiupdavo ir nu- 
nešadavo į autobusą, vežusį visus į Traler- 
bergą. Net vokiečiai komunistai, pamatę, 
kad ir juos išduos, pradėjo kirviu kapoti 
sau kojas, tikėdamiesi tokiu būdu išvengsią 
sovietinio rojaus. Taip visi buvo sugaudyti 
ir jėga pristatyti bolševikams. Paskutiniu 
transportu buvo išvežti ligoniai. Tralerber- 
ge pasirodė nemaža ir švedų spaudos atsto
vų. Vienas vokiečių pulkininkas, atsidėko
damas už tokį gražų „priėmimą“, jiems gar
siai pareiškė: „Mes pas jus atvykome kaip 
svečiai, prašydami priglausti nuo bolševikų, 

o jūs mus taip žiauriai prievarta išsiunčiate 
atgal į Sovietų Sąjungą. Jei ne mes, tai mū
sų vaikai atvyks už tai švedams padėkoti“.

Siunčiamieji buvo suvaryti į laivą „Astra- 
chan“. Daugumas išduotųjų, o ypač lietu
viai, suvedė savo sąskaitas su Dievu ir žmo 
nėmis, nes buvo įsitikinę, kad ten jų laukia 
jau kartuvės. Rusai, lyg pasityčiodami, ke
lionės metu grojo akordeonu. Laivas 1946 
m. vasario 23 d. pasiekė Liepojos uostą. Su 
stipria apsauga atvežtieji buvo nuvaryti j 
cukraus fabriko stovyklą. Joje buvo tik vie
ni vokiečiai ir apie 140 iš Švedijos grąžin
tųjų pabaltiečių. Pabaltiečiai buvo rusų vi
sokiais būdais niekinami. Vėliau iš kai ku
rių sutiktų kalėjimuose lietuvių karininkų 
Letaitis sužinojo, kad kai kurie jo draugai 
ir lietuviai kariai buvo paleisti namo, tačiau 
paskiau juos vėl suėmė — jų likimas buvo 
žiaurus. 1

šj kartę tiek galima pažymėti, kad tarp 
sugrįžusiųjų yra žmonių, kurie tikina, kad 
90% tremtinių lietuvių Sibire jau yra mirę. 
Miręs ir vienas Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris. Paleistieji belaisviai Letuvoje vi
si 1948 m. naktį buvę suimti ir vėliau nu
bausti po 25 metus Sibiro. 1949 m. visos 
karo belaisvių stovyklos Pabaltijy buvo pa
naikintos, o karo belaisviai išskirstyti po 
Vorkutos, Uralo ir kt. stovyklas.

Vasario 16-ios proga mūsų tautiečiai tu
rėtų geriau įsisąmoninti savo brolių ir sese
rų likimą Sibiro ištrėmime ir parodyti dar 
didesnį vieningumą bekovojant dėl savojo 
krašto išlaisvinimo.

MIN. LOZORAIČIO ŽODIS
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO ST.

LOZORAIČIO ŽODIS, PASAKYTAS 
PER RADIO NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS PROGA
Nelaimių ir skriaudų tarpe, kurios gali iš 

tikti tautą, visuomenę ir atskirą žmogų, di
džiausia nelaimė yra matyti savo- kraštą 
svetimųjų užpultą ir okupuotą. Ypač gi 
skaudžiai yra nuskriausta tauta, kuriai So
vietų Sąjunga primeta savo barbarišką oku
paciją ir santvarką. Tokio bolševikų smurto 
nekalta auka yra lietuvių tauta, jau kelinti 
metai Sovietų persekiojama ir engiama, bet 
kieta, savo pasipriešinime Sovietams ir pa
siryžime išsivaduoti iš jų okupacijos.

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
sukaktis yra vienas tų atsiminimų, kurie su
teikia tautai krašte vis naujų jėgų atkakliai 
siekti savo valstybės atstatymo, ir įkvepia 
užsienio lietuvius padėti Lietuvai laimėti 
šią teisingą ir garbingą kdVą.

Vasario šešioliktosios aktas, kuriuo mū
sų tauta savo sostinėje Vilniuje nusprendė 
atmesti valstybinės priklausomybės ryšius 
su bet kuria svetima valstybe ir atkurti Lie
tuvos valstybę, visados galioja kaip teisės 
ir politikos dokumentas, liudijantis apie ne
atšaukiamą tautos valią būti laisvai bei ne 
priklausomai. Tam dokumentui lietuviai 
būdami laisvi, teikė galios, savo pasišventu
siu darbu ir pilietinėmis dorybėmis stiprin
dami Lietuvos pagrindus, ją tobulindami ir 
įgydami jai visuotinį kitų tautų pripažinimą 
ir pagarbą. To dokumento negalėjo sunai
kinti ir nesunaikino kriminalinis bolševikų 
įsiveržimas 1 mūsų kraštą ir jų bergždi pa 
sikėsinimai sufalsifikuoti tautos valią rinki
miniais sukčiavimais ir ją palaužti teroru. 
Dabar vasario šešioliktosios aktą patvirtina 
kasdieną lietuviai krašte, kietai priešinda
miesi visam, ką jiems smurtu ir apgaule 
stengiasi primesti Sovietai, ir trokšdami pa- 
liuosuoti mūsų tėvų žemę nuo nekenčiamo 
priešo.

Šitas karštas troškimas išsipildys. Pasau
lis yra suskilęs į dvi dalis. Vienoje yra So
vietų Sąjunga, kurioje valstybinės organiza
cijos ir socialinės santvarkos pagrindas yra 
tiktai prievarta, teroras, melas, žmogaus ir 
tautų teisių niekinimas. Šimtai milionų žmo 
nių Sovietų užgrobtuose kraštuose neturi 
kito noro, kito gyvenimo tikslo, nemato ki
tos gyvenimo prasmės, kaip tik išsivaduoti 
iš Sovietų nelaisvės replių. Kaip netikra 
Sovietų ateitis, — parodo ir tas faktas, kad 
net vyriausias Sovietų budelis Berija galop 
buvo atsimetęs nuo savo sėbrų ir suėjęs 
santykius su užsieniu.

Kitoj pusėj yra laisva, demokratinė žmo
nija. Jos civilizacija pagrįsta tikėjimu į Die
vą, teisingumo siekimu socialiniuose ir tarp 
tautiniuose santykiuose, pagarba ir užuojau 
ta žmogui, tautų teise pačioms laisva valia 
rinktis savo valdymosi formą ir savo vy
riausybę. To civilizuotojo pasaulio dispozi
cijoj yra ne tik visos dvasinės vertybės, bet 
taip pat materialinė galybė ir naujų ginklų 
persvara.

Šios dvi sistemos ir pasaulėžiūros yra ne
suderinamos, Jos yra nuolatinėj kovoj, ku-

JAV SENATAS PAGERBĖ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES SUKAKTI

VAŠINGTONAS. Vasario 16 dieną Jungtinių Amerikos Valstybių Senate, 
specialiai iškviestas Baltimorės lietuvių parapijos klebonas, prel, L. J. Mendelis, 
Lietuvos Nepriklausomybės sukakties proga, sukalbėjo maldą. Tai yra pirmas kar
tas, kad Amerikos Senatas šitokiu būdu pagerbė Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
ir visus lietuvius. ’

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ JAV ATSTOVŲ ROMUOSE.
Nepaprastai plačiai ir nuoširdžiai paminėję Lietuvos Nepriklausomybės Die

ną praėjusiais metais, šiais metais JAV Atstovų Rūmai dar iškilmingiau prisimi
nė Sovietų Sąjungos užgrobtą Lietuvą.

BRAZDŽIONIS

atgimimo Žiežirbos

Kaip lapus, štai, blaško piktas vėjas 
Mūsų viltis, mūsų džiaugsmą ir maldas, 
Ir, kaip rožės žiedas nubyrėjęs, 
Rodos, laimė kelio neberas 
Į tenai, kur naujos dienos aušta 
Pro kančias, pro mirt|, pro skausmus, 
Kad taikos ir laisvės rankos glaustų 
Mus ir mūsų protėvių namus... *

Į tenai visi keliai mus veda 
Didžiojo tikėjimo jėga. 
Tirpdo nevilties kiečiausią ledą 
Atgimimo žiežirbos degą 
To širdy, kurs eidamas neklumpa, 
Kurs kely tėvynės nejieškos, — 
Jo kelionę, amžių metuos trumpą, 
Pergalė ir laisvė vainikuos!

TEGYVUOJA 
LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA ESTIJA!

Laisvoje Europoje gyveną lietuviai nuoširdžiai sveikina brolišką estų tautą, 
jos Nepriklausomybės, yasario 24 Dienos proga.

Iškilmingas abiejų tautų Nepriklausomybės minėjimas {vyksta vasario 20 d. 
Birmhtghame.
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UŽGESO OPTIMISTU
VILTYS...

BERLYNO KONFERENCIJAI PASIBAIGUS
Kai šis „Europos Lietuvio" numeris pa

sieks savo skaitytojus, Berlyno konferenci
ja jau bus pasibaigusi. Šiose skiltyse dar 
sausio 7d. ir pakartotinai sausio 21 d. mes 
rašėme, kad- „Realiai žiūrint, tas susitiki
mas (Berlyno konferencija)... nieko naujo 
neduos ir susitarimo su Maskva neatneš.“ 
Mes bandėme paaiškinti „EL“ skaityto
jams, kodėl iš tų pasitarimų nieko negalės 
išeiti, kadangi sovietai visai kitaip supran
ta laisvųjų rinkimų Vokietijoje sąvoką, nes 
jų galutinis tikslas yra „vienu ar kitokiu 
būdu išstumti amerikiečius iš Europos, siū 
lant įvairius tarpusavio saugumo garantijų 
paktus“.

Konferencijos nepasisekimas, arba sovie
tų nesukalbamumas Molotovo ciniškas 
atvirumas buvo toks, kad net ir didžiausi 
pesimistai buvo dėl šios konferencijos nu
stebinti. Tiesą sakant, nustebti nebuvo ko. 
Kaip jau ne vieną kartą teko rašyti, buvo 
naivu laukti, kad sovietai geruoju iš kur 
nors trauktųsi, iš Rytų Vokietijos ar Aus
trijos, o tuo labiau iš Vengrijos ar Rumu
nijos, nes kodėl jie turėtų atsisakyti tai, ką 
jie laimėjo, kai niekas neverčia jų tų lai
mėjimų atsisakyti? Priešingai, jie siekia to
lesnių laimėjimų; savo įtaką pratęsti į visą 
Vakarų Europą, ir, kaip vienas laikraštis 
pastebėjo, NATO pakeisti į SETO (North 
Atlantic Treaty Organisation j Soviet Eu
rope Treaty Organisation), kurios „vykdy
mo“ stebėtojais Molotovas siūlė pakviesti 
iš Europos išstumtus amerikiečius ir raudo
nuosius kinus. Kai kas rašė, kad šį pasiū- 

rios formos keičiasi, pasidarydamos kai ka
da aštresnės ir atviresnės, kai kada lėtesnės 
ir mažiau matomos. Bet kova' tarp jų eina 
toliau ir ilgainiui turės baigtis vienos kurios 
sistemos sunaikinimu. Istorijos patyrimas 
parodo, jog žmogaus prisirišimas prie lais
vės neišdildomas ir ilgainiui nugali smurtą. 
Juo labiau tad yra pagrindo įsitikinimui, 
kad bus nugalėta komunistinė sistema, tai 
yra, kad bolševikų valstybė bus sunaikinta.

Tai bus didžiausias laimėjimas, kokį ži
no žmonijos istorija. -Ir jame bus taip pat 
ir mūsų tautos didelis kovos, aukų ir idėjų 
įnašas.

Reikšdamas šį įsitikinimą, aš pateikiu lie
tuviams krašte ir užsienyje nuoširdžius ir 
nuolankius Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos sveikinimus. 

lymą darydamas Molotovas negalėjo susi
laikyti nenusišypsojęs.

Net ir kai kurie britų socialistai darbie- 
čiai ir vokiečių socialistai turėjo jausts nusi
vylę, tikėjęsi, kad sovietai sutiks su Vokie
tijos suvienijimu (reiškia, atsisakys nuo Ry
tų Vokietijos), jei Vakarai atsisakytų Euro
pos Gynimosi sutarties. Bet sovietai nieko 
nenori atsisakyti, jie tik nori ką nors gau
ti. Rytų Vokietija yra vienas jų subolševi- 
kintas satelitas ir tokį jie nori išlaikyti. Jie 
tik norėtų to satelito sienas pratęsti į Vaka
rų Vokietiją. Nenuostabu tad, kad Edenas 
turėjo pripažinti, jog susitarimas dėl Vo
kietijos yra negalimas, nes Vakarų ir sovie
tų pažiūros yra diametraliai priešingos. Bet 
tai pripažinti, tiesą pasakius, nereikėjo nei 
Berlynan važiuoti. Molotovas Berlyne nie
ko naujo nepasakė: kaip sovietai supranta 
laisvus rinkimus, rašė Pravda prieš Berlyno 
konferencijos pradžią, pvz., š. m. sausio 14 
d., Nr. 14 ir kt. Skaityti „Pravdą“ yra labai 
patartina visiems britų ar vokiečių socia
listams neutralistams ar tiems, kurie jieško 
sovietuose „gerojo dėdės“ norų.

Edenas turi jaustis nusivylęs dar ir dėl 
to, kad Berlynas aiškiai parodė, jog jo nu
sistatymas, kurį jis paskelbė perėmęs užsie
nio reikalų ministerio pareigas, ir kurį jis 
reiškė prieš pat Berlyno konferencijos pra
džią, jieškoti susipratimo su sovietais pa
laipsniui, susiprantant dėl konkrečių ma
žesnių problemų, buvo klaidingas. Spren
dimas santykių su sovietais gali būti tik to
talinis, globalinis, nes jų strategija ir takti
ka yra totalinė ir globalinė.

Niekas geriau to neparodė, negu tikrai 
nelaimingas Austrijos taikos sutarties klau
simas Berlyno konferencijoje. Austrija bu
vo pirmoji hitlerinės agresijos auka. Ji bu
vo pirmoji, kuriai Vakarų sąjungininkai su 
Sovietais Maskvoje 1943 metais pažadėjo 
grąžinti nepriklausomybę. Po karo, nežiū
rint nepaprastai sunkių sąlygų ir keturių 
sąjungininkų okupacijos, austrai parodė 
esą stiprios dvasios tauta. Šiandien, dau
giau negu dešimts metų praėjus nuo iškil
mingo Maskvos pažado, Molotovas reika
lauja teisės toliau laikyti sovietų kariuome
nės dalinius Austrijoje, neva todėl, kad ap^ 
sisaugoti nuo naujo anschlusso pavojaus. 
Bet toks pavojus gali ateiti tik iš Vokieti
jos, O Vokietija, šiandien pati būdama so-

(nukelta į psl. 4.)

LIETUVOS ŽEMELES 
BROLIAI IR SESES

KRUPAVIČIAUS KALBA
Jau dešimtu kartu Vasario šešioliktoji, 

kaip vagis, tyliai ir neregimai įslenka į Jūsų 
pastoges, kad priešo akis nepastebėtų. Jai 
iškilmingi susirinkimai puošniose salėse už
daryti. Jos net tylus prisiminimas priešą 
nupurto,, o prisiminusiam kalėjimo duris 
atidaro. Tai didžiajai mūsų, šventei, kaip 
gimstančiam Kristui,. palikta vieta tik var
gingoj kolchozininko lūšnoj ar užguito mies 
tieč|o šeimoj pasirodyti — jiems paguosti, 
atgaivinti, sustiprinti ir naujomis viltimis 
aprūpinti. Geraisiais laisvės laikais ji buvo 
džiaugsmo ir triumfo šventė. Tai buvo švie 
sus mūsų gyvenimo apreiškimo angelas. 
šiais gi kruvino teroro laikais ji .mums yra 
gailestingas samarietis, kuris patepa gaivi
nančia alyva mūsų skaudamąsias žaizdas ir 
pastiprina mūsų pavargusias sielas bei pa
laimina į tolimesnę kančių ir lūkesčių ke
lionę ligi šviesios laisvės atgavimo.

Tad plačiai atskleiskime savo širdis Va
sario . šešioliktajai ir su visu pasitikėjimu 
priimkim jos paguodos ir pastiprinimo žo
dį, kad nepalūžę galėtume savo vargelį varg 
ti ir savo sunkią naštą nešti. Ar dar ilgai 
teks mums kruviną maskoliaus jungą vilk
ti? Kas gali pasakyti. Viena tegaliu praneš
ti — tarptautinės politikos plotuose mes 
rąndame daugiau palankumo, negu turėjo
me nelaimių pradžioje. Naujojo Amerikos 
Valstybių prezidento Eisenhowerio bolševi
kų pavergtoms tautoms duoti pažadai yra 
stiprus laidas tikėti mūsų laimėjimu. Tad 
nesusrtiukime prie pat laisvės durų. Tai bū
tų skaudu. Tai būtų neatitaisomas nuosto
lis. Ir taip per daug krito sūnų šioj baisioj 
nelaimėj.

Bolševiko pagrindinis tikslas — ištuštin
ti Lietuvą raudonam maskoliui. Juodasis 
caras norėjo, kad Lietuva būtų ir tamsi, ir 
juoda, o raudonasis — kad Lietuva būtų 
nelietuviška, vadinasi — be lietuvių. Viso
mis pajėgomis saugokim lietuviškas gyvy
bes. šiandien lietuvio gyvybė yra neįkai
nuojamos vertės. Palūžusius stiprinki?!, bol 
ševikų palaužtus broliškomis priemonėmis 
gtąžinkim į Lietuvos kelią. Sukuriam bro
lių Lietuvą. Ji- mums padės išbristi kruviną- 

-Tį^l ■■ .■ijąįftg
Visą savo pragarišką įtūžimą bolševikas 

nukreipė į visa, kas yra iš 'Dvasios. Žinome, 
kad Dvasios pradas yra gyvas Jūsų širdyse, 
ir už tai Jus negirdėtai persekioja, gundo 
i? kankiną bei kryžiuoja. Bolševikai imasi
visų priemonių užgniaužti ir sunaikinti tą 
žmogaus būtybės dalį, kuri atstovauja žmo
gaus sieloje nemirštamiems pradams ir ku
rie yra tikrojo žmogiškumo esmė. Ir dėl to 
jie naikino ir naikins be pasigailėjimo visas 
tikybas, o ypač katalikų, jie persekios, kaip 
persekioję, tokį jaunimo auklėjimą, kuris 
darniai vysto i r kūno ir sielos galias ir stip
rybę.

Bolševikas kraipo ją klastoja mokslą, is
toriją, literatūrą ir visą "Lietuvos praeitį. 
Tuo būdu nuodija vaikų ir jaunimo sielas. 
Jaunimą jis nori išauklėti tokį, kuris jam 
padėtų naikinti lietuvybę ir Lietuvai ištiki
mus lietuvius. Čia yra baisiausia mūsų tau
tai nelaimė ir pavojus. Iš to seka antras mū 
sų uždavinys — gelbėkim iš tų pavojų jau
nimą ir trečias — nesileiskim nustumiami 
nuo tų Dvasios šaltinių, kurie ir tautybei 
teikia stiprybės ir atsparumo, ir jaunimui 
nušviečia tikrus gyvenimo kelius. Tie gi šal
tiniai yra religija ir krikščioniškosios baž
nyčios.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
vardu aš sveikinu Jus, brangūs Broliai ir 
Sesės, sulaukusius Vasario šešioliktosios. 
Šia proga linkiu Jums kantrybės ir tesėji
mo tylioj, bet atkaklioj kovoj už savo ir 
Lietuvos gyvybę. Mes darom viską, kiek 
mūsų jėgos leidžia, grąžinti mūsų tėvynei 
laisvę ir greičiausiai pasimatyti laisvoj ir 
nepriklausomoj Lietuvos žemelėj.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
...Skaudu skaitytojams, skaudu leidėjams, 
skaudu ir redaktoriui, kad laikraštis turė
jo būti sumažintas trečdaliu. JIS VĖL 
BUS 6 PUSLAPIŲ, JEI KIEKVIENAS, 
GAUNĄS LAIKRAŠTI, SĄŽININGAI AT
SILYGINS 1

Kvykusiems iš Wehnen Lietuvių 
stovyklos p. p. Kleinaičių šeimai dėl 
jų mylimos dukrelės Birutės tragiš
kos mirties širdingai užjaučia

Wehnen Apyl. Valdyba, Balt'o 
Komisija ir Bendruomenė

Mirus Wehnen L. Bendruomenės 
nariui, p. Dreseriui Leonardui, jo li
kusiems artimiesiems širdingai už
jaučiame

Wehnen Apyl, Valdyba ir 
Bendruomenė

1
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
BOKIME LIETUVIŠKUMU PASIUTĘ! kraštui, bet.* net gerb. V. V. pastatyta pas-

VLIK’O ATSISAUKIMAS
1954 M. VASARIO MEN. 16D.

kutinėję vietoje. O mūsų šaunūs Vadovau
jantieji Veiksniai net piršto iki šiol nepa
judino dėl lietuviškojo želmens. Mano gy
venamoje apylinkėje yra keletas tokių šei
mų, kurios, nežiūrint didžiausių abiejų tė
vų pastangų, šiandien yra didesniame skur
de, negu tremties lageriuose. Tėvai per il
galaikes darbo valandas tepajėgia duoti sa
vo želmeniu! vos kasdieninę duoną — ry
žių ir pupelių saują. Jie turi augti gatvės 
aplinkoje, vėliau svetima mokykla, .komi
kai“ ir ankstyvoje jaunystėje duonos pelny- 
masis tą želmenį galutinai atplėš nuo lietu
viškumo. Tėvai nepajėgūs jiems išrašyti lie
tuvišką laikrašti, tėvai ir užsimušdami ne
gaus jiems lietuviško elementoriaus, jeigu 
ir rastų bent vieną dieną savaitėje juos pa
mokyti lietuviško žodžio. O tėvų apatija, 
išsisėmimas darbe, abuojumas viskam dar 
paskubina nutautimo vyksmą. Ne vienas iš 
kiek daugiau pasiturinčių tėvų mane šim
tus kartų klausė: ką veikia Vliko Lietuvy
bės Išlaikymo Taryba? Kodėl neparūpina 
vaikučiams mokslo vadovėlių, .atitinkamos 
spaudos? Kodėl per eilę metų tebemaitina- 
mi tik tuščiais žodžiais?

Užsiminęs namo grįžimo viltis, autorius 
darosi tokias išvadas:

„Nebūkime strausai, nors labai mus vi
lioja rūžavos viltys. Grįžimas tėvynėn dar 
už kalnų. Todėl didžiausia kova turi būti 
ne „laisvinimo“ kova, bet išsilaikymo ir iš
likimo lietuviais kova.“ •

Pagaliau jis pasisako prieš laikraščių su- 
mizernėjimą, kuris esąs koktus iki šleikštu
mo. Tai esąs tas „nepaprastų“ įvykių apra
šymas, kaip, pvz., „nepaprastas įvykis Bar
tuliu šeimoje. Vienintelės dukrelės krikšty
nos.“ Ta proga esą išskaičiuojami ir įkai
nuojami savininko turtai, dalyvavę svečiai, 
stalai, valgiai,, gėralai. „Per dvi dienas ba- 
liavota... gerta ir gerta... valgyta ir vėl val
gyta... Šnekėta ir plepėta... dainuota ir 
staugta... O tėvynės giriose virsta gyvieji 
ąžuolai... retėja' Sibiro taigose kankiniai... 
badauja Vokietijos lageriuose džiovininkai.“

PARODYKITE MAN ŽMOGŲ

Šita auksinė mintis nėra mano. Kaip 
„Laisvojoj Lietuvoje" tvirtina Rimas Amal- 
viškis, ją paleido apyvarton prel. M. Kru
pavičius, Vilko pirmininkas, ir ji kaip ir 
tiktų nusakyti tai dvasiai, kuri perdėm dvel
kia iŠ R. Amalviškio straipsnio laiško, ra
šyto Pietų Amerikoje, kai jis pasiskaitė ke
lis numerius „Laisv. Lietuvos“ (1954. I. 14 
Nr. 2).

„Laisv. Lietuva“ — aštrus laikraštis, ašt
rus ir tas ilgas laiškas, ir labai nepatogu kai 
kurias ten keliamas mintis kartoti mūsų 
oficioze, itin ramiame, nes lietuviškoji iš
mintis tvirtina, kad tyla — gera byla, kad 
tylėjimas — auksas, ir t. t. Rizikuodamas 
vėl užsitraukti ramiųjų nemalonę, bandysiu 
čia paliesti bent vieną kitą opią ano laiško 
vietą, nes jos prašosi atsakymų, išvadų, 
sprendimų, rūpinimosi, sielojimosi. Prašy
čiau to skirsnelio neskaityti visus ramiuo
sius, o neramiems žinotina, kuo gyvena 
kiti neramieji, nes ramybė nėra visų mūsų 
čia, saloje ir Europoje pati šimtaprocentinė 
ypatybė.

R. Amalviškis savo laiške kritikuoja 
„Laisv. Lietuvos“ redaktorių, kuris bent du 
kartus buvo nuėjęs į pavergtąją Lietuvą ir 
abu kartus grįžo i Vakarus, o dabaj, sėdo 
laikraščio redaguoti.

„Niekada nesutiksiu, kad slaptu, nema
tomu būdu didžiai turtėti nėra nusikalti
mas!“ — rašo Amalviškis. O juo blogiau, 
kada toliau Tamsta pats pastebi, kad „ši
tas žmogus vadovauja Lietuvos išlaisvini
mui“ ir,kad „partizanai liepė Tamstai jį 
įspėti, kad kartuvės laukia jo paties liuksu
siniame dvare, jeigu jis išdrįstų kada nors 
grįžti j Nepriklausomą Lietuvą“. Taigi, jei
gu Tamsta skelbi, .kad šito Tėvynės „lais
vintojo" darbai nėra blogi, nėra nusikalti
mas, tai kuo gi virto mūsų tautos partiza
nai? žmogžudžiais? Kurie nori karti gerą 
žmogų, dirbantį Tėvynės laisvinimo darbą 
ir besinaudojantį. šimtais dolerių iš Tautos 
Fondo, mūsų kruvinai uždirbtų centų? Aš 
čia, pone Redaktoriau, nesutinku“, o toliau;

„Taigi, įneškime aiškumo ir atmeskim 
įtarinėjimus dėl tų asmenų, kurie turėjo 
tremtyje augštus vadovaujančius postus, o 
šiandien Amerikoje perkasi stambius nekil
nojamus turtus ir, bendrai, prabangiai gy
vena. Kas jie? vėl slapto turtėjimo pionie
riai, ko Tamsta nevadini nusikaltimu.. Ir 
dar pasiskubi pabrėžti t „Nieko aš čia ne
kaltinu, nieko neįtariu"! Tai kam tada nu
kelti įtarinėjimus skaitytojams, jeigu vistas 
tvarkoje?“

Autorius toliau lygina gražias kalbas su 
tikrove. Tikrovė tesanti tik dolerio gaudy
mas „Iki pamišimo! Iki savęs, savos tautos, 
kalbos, spaudos, net ir vardo išsižadėjimo. 
Bet... negrįš tas doleris sunaikintam Gim
tajam Kraštui, nes aukso veršis apakina 
lietuvį. Nes doleris apsvaigino, apkurtino 
lietuvį; nes dolerio kraujas — varlės krau
jas. Jam svetima bala meilesnė už tyrą 
gimtinės upelį. Nes 99% iš šimto riebiai ap- 
tukėlių paneigė visa, kas lietuviška, ir jų na 
muose neskamba lietuviškas žodis, ant jų 
stalo nematysi lietuviško laikraščio, neįsiū- 
lysi jam lietuviškos Jtnygos, io neatkviesi i 
lietuvišką sueigą, kur, žino, bus renkamos 
aukos krašto laisvinimui ar tremtyje ken
čiančio brolio šelpimui.“

...„gausi priaugančioji karta. Tai tiesa, 
kad būtų brangiausia dovana ištuštėjusiam

Šiemet Vasario 16 d. sueina 10 metų, 
kai buvo paskelbtas j Lietuvių Tautą pir
masis tos rūšies VLIK‘o atsišaukimas. 
Minint VLIK'o veiklos dešimtmetį, čia tas 
istorinis dokumentas ir persispausdina
mas:

į LIETUVIŲ TAUTĄ!
Lietuvių Tauta, siekdama išlaisvinti Lie

tuvą iš okupacijos ir atstatyti Lietuvos vals 
tybės suvereninių organų svetimos jėgos 
laikinai sutrukdytą veikimą, yra reikalin
ga vieningos politinės vadovybės. Tam tiks 
lui politinės lietuvių grupės, kaip tautos po
litinės minties reiškėjos ir vykdytojos, nu
tarė sujungti visas savo jėgas bendram dar 
bui ir sudarė Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą —VLIK.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, pradėdamas savo darbą, skelbia:

1. Lietuvių Tautos laisvė ir Lietuvos 
valstybės nepriklausomybė yra Tautos eg
zistencijos ir jos visokeriopos gerovės būti
noji sąlyga.

2. Suvereninė Lietuvos valstybė nei dėl 
Tarybų Sąjungos, nei dėl dabartinės Rei
cho okupacijos nėra išnykusi, tik suvereni
nių valstybės organų veikimas yra laikinai 
sutrukdytas. 1940 m. birželio 15 d- Tarybų 
Sąjungos okupacijos ir tos okupacijos prie
vartoje padarytų kitų jėgos ir klastos aktų 
pertrauktas Lietuvos valstybės suvereninių 
organų veikimas 1941 m. biržęlio 23 d. 
Tautos sukilimu ir Laikinosios Vyriausy
bės veikimu buvo laikinai atstatytas.

3. Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus ir to
liau veikia 1938 m. Lietuvos Konstitucija, 
kol ji teisėtu keliu bus atitinkamai pakeis
ta.

4. Respublikos Vyriausybė, laikui atė
jus, bus sudaryta Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete koaliciniu pagrindu 
politinių grupių susitarimu.

5. Demokratinė Lietuvos valstybės san

Didžioji lietuviškosios spaudos dalis vi
siškai be aistrų paminėjo pirmojo ir pasku
tiniojo Lietuvos prezidento Antano Smeto
nos 10 metų mirties sukaktį. įvykiai tolsta 
nuo mūsų, kartu tilsta ir aistros. O ALTo 
vicepirmininkas ir tautinės sąjungos veikė
jas Ant. Olis viename minėjime pasakė ši
tokius ir mums dažnu atveju įsidėmėtinus 
žodžius:

„Parodykite man žmogų, kuris neturi, 
priešų, o aš jums parodysiu žmogų be prin
cipų“

TŪKSTANČIAI' LIETUVIU 
VORKUTOS PRAGARE
Sugrįžę iš Lietuvos ir Sov. Sąjungos vo

kiečiai karo belaisviai ir civiliai internuo
tieji yra parnešę nemaža vertingų Žinių apie 
ištremtuosius mūsų tautiečius. Gautosiomis 
iš Berlyno žiniomis, vienas grįžęs vokietis 
papasakojo, kad Vorkutoje, vienoje iš 40 
kasyklų, tarp 4.000 suimtųjų esą daugiau 
kaip 1.000 lietuvių. Vorkuta yra 100 km į 
šiaurę nuo poliarinės juostos, kur Šaltis žie
mą kartais siekia 60 laipsnių.

LIETUVIAI
čia duodami kiek platesni išgyvenimai 

mūsų tautiečio, kuris iš Lietuvos per Latvi
jos kalėjimus buvo nugabentas į Sibirą. Jis 
vietos komunisttį buvo įskųstas, kad orga
nizavęs jaunalietuvius, rašinėjęs į tautinin
kų spaudą ir t. t’. Jis yra patyręs apie buv. 
Liepojos elevatoriaus direktoriaus agr. Lie
pinio ir kitų likimą. J. Liepinš buvo apkal
tintas, kad padegęs elevatorių. Tardant jis 
buvo taip iškantintas net aštuonis’ mėne
sius, bet paskiau pasirodė, kad elevatorių 
buvo padegęs visai kitas žmogus. Tačiau 
Liepinio bloševikai vis tiek nepaleido — iš
galvojo naują kaltinimą ir dž tariamą sabo
tažą darbe nubaudė 5 metais darbo stovyk
los. Nuteistas mirti Liepojos kalėjimo vir
šininkas Bukas ir kt. keturi asmenys, beve
žant transportą į Sov. Sąjungą, buvo už 
Rygos iš transporto išimti — ir daugiau jų 
niekas nebematė. Apskritai, \KVD tardy
tojai taip tardomuosius išvargindavo, kad 
jie, nusilpę ir nerasdami kitos išeities, tik 
dėl keleto ramaus miego valandų pasirašy
davo po visokiais protokolais, kokius tik 
pakišdavo enkavedistai. Daugumas suimtų
jų buvo nuteisti už akių, ir jiems tik kame
roje paskelbdavo sprendimą. Jis dažniau
siai skambėdavo: 8, 10, 15 ar 20 metų pri
verčiamųjų darbų.

Vežamieji buvo sugrūsti po 60 žmonių

į vagoną. Kelionė ligi Omsko truko ketu
rias savaites — ir. per visą šį laiką ištrem
tieji buvo išlaikyti be vandens, maitinami 
tik duona ir sūria žuvimi. Tik keli nuteistie
ji galėjo sėdėti visi kiti turėjo visą kelionės 
laiką stovėti. Tuos, kurie pakeliui mirė, iš 
vagono išėmė ir išmetė. Stotyje už Rygos 
mūsų tautietis matė vežamus į Rusiją lietu
vius kareivius, kurie savo tarpe šnekėjo lie
tuviškai. Tik Omske pirmą kartą po ketu
rių savaičių gavo šilto maisto ir gerti.

Paskum atvežtieji buvo išskirstyti Į dar
bo stovyklas, Mūsų tautietis su 500 kitų su
imtųjų išvežė upę. Pusiaukelyjc išlaipino ir 
nuvarė nuo upės apie 30 km pėsčiomis gi
lyn į mišką. Ten atvarytieji rado apie 1‘ ha 
spygliuota tvora aptvertą aukštai plotą. Ši
tame visame plote nebuvo nei jokio trobe
sio, nei vandens Šulinio. Darbo vergai tu
rėjo iškirsti mišką ir išgrįsti į upę kelią, ku
riuo traktoriais buvo upėn vežami medžiai. 
Paskiau gavo statyti trobesius. Pirmiausia 
buvo pastatyta stovyklos daboklė, į kurią 
uždarydavo nakfles metui kalinius, neišdir
busius nustatytų normų. Karceryje jiems 
ne tik niekas neduodavo valgyti, bet jie dar 
gaudavo nuo sargybinių ar administracijos 
lazdomis mušti. Visi kiti turėjo miegoti po 
medžiais, o užėjus šalčiams galėdavo pasi

tvarka bus suderinta su plačiųjų- tautos 
sluogsnių interesais ir bendromis pokario 
sąlygomis.

6. Respublikos Prezidento ir Seimo rin
kimų įstatymai bus reformuoti pagal de
mokratinius rinkimų principus.

7. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetas, vadovaudamas Tautos kovoms ir 
darbams Lietuvai išlaisvinti, Lietuvos vals
tybės suvereninių organų veikimui atstaty
ti, demokratinei Lietuvos santvarkai atkur
ti ir kraštui nuo bolševizmo ir kitų jo gy
venimą ardančių veiksnių apginti, vykdys 
ko plačiausią visuomenės konsolidaciją, ly 
gins politinių grupių tarpusavio nesusipra
timus.

8. Didžiai vertindamas tautinių karo pa
jėgų reikšmę kovoje dėl Lietuvos išlaisvini
mo, Komitetas visokeriopai rems Lietuvos 
kariuomenės atkūrimą.

9. Komitetas palaikys glaudžius ryšius 
su Lietuvos pasiuntinybėmis ir konsulatais 
ir bendradarbiaus su užsienių, ypačiai Ame 
rikos, Lietuviais ir su visomis tautų apsi
sprendimo laisvę ir Lietuvos nepriklauso
mybę pripažįstančiomis tautomis.

10. Kultūrinei ir ūkinei Tautos pažangai 
paspartinti ir valstybės gyvenimui veikiau 
į normalų kelią grąžinti Komitetas rinks ir 
ruoš medžiagą išlaisvintosios Lietuvos ad
ministracijai, ūkiui, socialiniam gyvenimui, 
teisingumo ir švietimo darbui tvarkyti.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvininmo Komi
tetas, skelbdamas Lietuvių Tautai šią savo 
deklaraciją, kviečia visų politinių nusista
tymų geros valios lietuvius nusiteikti tarpu 
savio bendradarbiavimo ir vienybės dvasia 
nelygstamoje kovoje dėl Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
VYRIAUSIAS LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO KOMITETAS 
Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.

SIBIRO STOVYKLOSE

DIDŽIOJI DIENA
(1917 m. spalio 13 d.)

Spalio 13 d. turėjo būti lemiamoji die
na. Tą dieną Madona pažadėjo: a) pasa
kyti, kas Ji yra ir b) padaryti didelį ste
buklą, kad visi patikėtų apsireiškimams.

Šitie oažadai buvo visiems žinomi ir 
dėl to 'visi -r- tikintieji r netikintieji — 
norėjo įsitikinti, kuo visa tai baigsis. Ligi 
šiol buvo įvairių prieštaraujančių kalbų, 
tad visa Portugalija laukė spalio 13 d. 
įvykių.

Juo labiau Fatįma garsėjo stebuklais, 
juo labiau siautėjo laisvamaniai. Vieną 
dieną vaikus aplankė trys vyrai. Po šiurkš 
taus apklausinėjimo Jie išėjo, perspėda- 
mi:

— Jūs turite pakeisti savo nusistatymą 
ir pasakyti paslaptį, nes — priešingai ,— 
yra pasiryžta jus nužudyti.

— Kaip būtų gerai! — sušuko Jacintą. 
— Aš labai myliu Jėzų ir švenčiausią 
Mergele: tada greičiau pas juos nueisime!

K’ti lankytojai paleido gandą, kad vai
kai ir jų tėvai bus paduoti i teismą už 
žmonių apgaudinėjimą; kad netoli apreiš
kimo medžio būsiančios padėtos bombos, 
kurios juos užmušiančios ir pan. Visų tų 
kalbų nugąšdinti, Jacintos ir Pranciškaus 
tėvai galvojo išsiųsti vaikus iš. Fatlmos, 
bet jie pasipriešino, sakydami:

— Nesvarbu, kad jie mus nužudys; mes 
tada dar greičiau nueisime į dangui

Spalio 11 d. dr. Formigan paklausė 
Liuciją:

— Ar tu nebijai žmonių pykčio, jei pa
žadėtasis stebuklas nebus padarytas?

— Ne. — atsakė ramiai mergaitė. — Ši
tuo atžvilgiu nejaučiu jokios baimės.

Soalio 12 d. Liucijos motina. įvairių 
gandu sujaudinta, pasiūlė eiti išpažinties, 
kad būtu viskam pasirengta:

— Jei jūs norite eiti išpažidties, — ra
miai atsakė mergaitė, — mielu noru eisiu 
kartu. Tačiau aš nejaučiu nė mažiausios 
baimės. ESU tikra, kad Madona padarys 
tai. ką pažadėjo.

šitokio ramaus patikinimo paveikta, mo
tina daugiau nekalbėjo apie išpažintį.

PAMALDOS
LEEDS — vasario 28 d., 1 vai. p. p.
BRADFORD — kovo 7 d., 12,30 vaL, 

šildyti sugulę apie ugniakurą ant plikos že
mės arba išsitiesę ant karštų pelenų.

Stovykloje svarbiausią kontrolę vykdy
davo sargybinių dalinys, visas ligi dantų 
ginkluotas ir nežengęs nė žingsnio be šunų. 
Sargybiniai gyveno už stovyklos palapinėse, 
o pačius kalinius „administruoti“ pavesda
vo iŠ jų tarpo sudarytai vadovybei, j, kurią 
faktiškai patekdavo tik rusų kriminaliniai 
nusikaltėliai, vad. „blatnyje". jie su sargy
biniais labai gerai sugyveno ir stovykloje 
naudojosi labai didelėmis teisėmis — pa
gal savo nuožiūrą skirstydavo darbo nor
mas ir maistą. Tačiau taip buvo ne tik čia: 
bolševikų enkavedistai laikosi jau tokios 
sistemos, kad prie politinių kalinių priskiria 
dalį nepataisomų krim .nusikaltėlių, ku
riems suteikiama visiška laisvė terorizuoti 
„kapitalistus“ ir Sov. Sąjungoj griovėjus 
„Vakarų imperialistų šalininkus“. Gyveni
mo sąlygos darbo stovykloje ir šiaip, ne
kalbant jau apie moralinį terorą, yra ne
paprastai sunkios, o gaunamo maisto davi
nio toli gražu neužtenka organizmui išlai
kyti. Todėl šie „blatnieji“ suka visur, kur 
tik galėdami, dažnai iš kitų bendro likimo 
draugų atimdami paskutinį drabužį ar gau
tąjį duonos gabalą. Jei kas drįsdavo dėl to
kios tvarkos pasiskųsti stovyklos vadovybei

(nukelta į psl. 3.)

K. BARENAS (Tęsinys.)

PUSBERNIS IR PUSMERGE
—■ O ko ten važiuosime?
Paklausė ir nusvilo.
— Taigi turiu kiaušinių, tris sūrius, svies

to. Reikia parduoti.
— Tai ko ten mums abiems? Namuose 

lai vis ką nors padirbėsiu, dykas nesėdėsiu.
— Dykas nesėdėsi? Aš žinau, kad tu dy

kas nesėdėsi, — užriko ji: — tu čia apeisi 
ir Verutę ir visur. Aš žinau, — pradėjo ji 
graudintis, — tu tik ir lauki, kad aš išva
žiuočiau!

Tai buvo pirmas kartas, o daugiau Vien
kartis jau nebeklausinėje. Važiuosim tai 
važiuosim, ir jis važiuoja. O kai važiuoja 
—“’’ramu ir gera, o ūkis vistiek nepabėgs iš 
Puodžiūnų, atras jį ir iš Gulbinų sugrįžę! 
Tad jie ir važinėdavo vis dviese. Smulkme
na ar stambmena, pirkti ar parduoti, ’kaip 
du balandėliai, jie vis dviese ir dviese. Tik 
tvarka pašlydavo, jei Emilė stipriau sune
galuodavo.

— Važiuok su Aleksiuku, — tuomet sa
kydavo.

Ir jis važiuodavo su- Aleksiuku. Du kar
tus šitaip važiavo. Pirmą kartą nuvažiavo 
ir parvažiavo tylūs, kaip nebyliai. O antrą 
kartą tik pasiekė Gulbinus, ir Vienkartis 
strikt iš vežimo, į šaligatvį, kažką garsiai 
kalbėdamas. Šaligatvyje sustojo nebejauna 
moteriškė, abiejų veidai kaip mėnuliai, šyp 
sosi, tik šypsosi, rankomis kratosi ir kalbasi 
ir kalbasi, net Aleksiukui nubodo belaukti. 
Bet ir tąkart parvažiavo ramiausiai, net 
Emilė, sulaukusi vyrų, išsijudino iš lovos. 
Tik iš kažkur surūgusi įėjo grįčion, kai jau 
vakarienė garavo ant stalo.

, kai sekmadienio popiečiu išsi
ruošė riešutauti, ji džiaugėsi, viename laz
dyne suradusi net tris dvilypius riešutus, di
delius rudus dvilypius riešutus, kurie visa
da žada laimę.

— Vienas tau, vienas man, o kam dar 
vienas? — paklausė vyrą.

— Dar vienas? Aš nežinau, Emile. Pa
galvok pati, tu radai.

— Tai abu galvokim.
— Aš nežinau, Emile-
— Aš atiduosiu Aleksiukui, — pabuvusi 

nutarė ji. — Ar gerai?
— Kaip sau žinai.
Didelių priekaištų Emilė jau nebeturėjo 

vyrui nuo vestuvių dienos. Ak, visai be 
triukšmo' užmigtų visas gyvenimas. Net 'ir 
Aukštikalnis ir tas kad susiimdavo kartais 
su pačia, net visi Puodžiūnai skambėdavo. 
Susiimdavo ir Vienkarčiai, bet nežymiai: 
tartum koks dūmelis paptelėdavo. pro jų 
namų kaminą, sumirgėdavo ir išsisklaidy
davo — tokia nesantaika būdavo negili, lyg 
kokia balutė. Tik Vienakarčiai niekad ne- 
sibardavo dėl ūkio reikalų, barnius sukel
davo pavydo kirminėliai, tikriau sakant, 
Vienkartienė, kuri labai prižiūrėdavo vyrą, 
kad jis kur nors nenusidėtų net ir akimis. 
Bet ir pro priežiūrą jsigrauždaVo pavydo 
kirminėlis.

Bet tų progų nė nusidėti, net akimis ar 
šypsena nusidėti, buvo’ be galo maža. *

— Važiuosim į Gulbinus, — pasakydąvo 
ji, ir Vienkartis nebejusdavo reikalo klaus
ti, kas ten per reikalas tuose Gulbinuose.

Pirmą kartą jis paklausė:

— Tai matai, tu niekaip negali be bobų,
— pradeda ji, o balsas dreba, piktas, bet 
akys dar sausos. — Išleisk, kaip žmogų, tai 
ir Gulbinuose suras kokią apželtukę, jau 
jis ir baigtas, nebeatsidžiaugia, nebeatsijuo- 
kia, valandas iššneka, jau po Vienkarčio! 
Kas gi bus, kur šitaip nueisime?

Iš pirmų jos žodžių supratęs, kas per rei
kalas, Vienkartis greitai pakėlė akis į Alek
siuką, kuris tokiu pat greitumu savąsias 
panarino į dubenėlį.

— Ak, tai tu, Aleksai, čia primalei? — 
kreipėsi jis į ištįsusį pusbernį. Tas nejau
kiai pakėlė galvą, nė nemėgindamas ką 
nors atsakyti. — Tu?

— Kam tu jį užpuoli? — įsikišo žmona. 
Matė, pasakė ir,viskas.

— Ne, žmonele, ne viskas. Jeigu jis sako, 
tai turi žinoti, ką sako. Man jau gąna.

— Ir man jau gana! — sušuko žmona.
— Kad tik kiek atsileidi nuo pavadžio, tai 
tuoj ir prie bobų. Jauna, sena — jam viskas 
gerai, jis sutirptų ir prie šimtametės senės. 
Gėdos turėtum! Tik iškėlė koją iš namų ir 
jau rėkdamas bėga, pamatęs bobą. Nuva
žiavai gi j turgų, arklys vidury kelio, o jis 
neatsišneka!

— Ar žinai kas ten buvo? — aprimęs 
klausia.

— Boba, kas gi daugiau.
— Ne.boba, bet tavo teta Domicė.
— Domicė? — šūkteli nustebusi, ir jos 

akys nukrypsta į Aleksiuką, kuris, jei įma
nytų, rodos, ne tik nosį, bet ir juoduosius 
viršutinės lūpos pūkus pamerktų į dubenėlį, 
taip jis susilenkęs srebia. — Tai jei Domi
cė, tai kaip Aleksiukas nepažino? Tai ar. 
kalbėjai?

— Tai tu sakai, kad aš kalbėjau, — atsi
kerta vyras. — Aleksiukas jau sakė, kad 
kalbėjau, manim gal netikėtum.

— Marijonai ar Katrijonai,* bet samdai 
šnipą. Gėda!

— Marijonai, tu gi žinai: čia ta Adelė, 
čia Verutė... .

— Čia Julė, būtinai pridėk Julę!
— Ir Julė.
— Tai ar nuo jų saugoti pasamdei Alek

siuką? — spiria Vienkartis.
— Aleksiukas — pusbernis.
— O kiek jam moki, kiek moki? Sakyk, 

kiek moki?
— Jis dirba, tai ir moku,
— Kiek moki už šnipinėjimą?
— Marijonai...
— Ne Marijonai, o sakyk, kiek moki?
Priremta Emilė čiumpa šį, čiumpa tą ir 

pati jaučia, kad išsiduoda, kad ją veikia ši
tas piktas vyro puolimas. Ji šluosto jau nu
šluostytą stalą ir buvo bepradedanti taisyti 
lovą.

— Aš ir Verutei moku, — sugrįžusi prie 
stalo sako.

— Verutei moki, kad turėtum k.l varinė
ti, kad turėtum kuo vyrą piauti. O nuo Ka 
lėdų, žinok, baigtai

Paskutiniuosius žodžius jis nukerta skiaus 
čiu rankos mostelėjimu ir nutyla.

Užstūmęs priemenės duris, lūkteri, kol 
žmona sukalbės poterius. Kai ji baigdama 
žegnojasi, jis užpučia lempą. Pro miegus 
kamaroje^ sukalba piemenukas. Jau buvo 
užsimerkęs, jau miegas suėmė, jau<sušnarpš- 
tė" hrrr, kai už durų kniauktelėjo katinas, 
prašydamasis įsileisti. Katinas šlaistosi apie 
kojas. U-hu-hu-hu kažkur sode ar prie 
klėties pelėda.

— Ar tu čia .Marijonai? -r- nubudusi 
paklausė žmona.

— O kas? Ar manai, kad Aleksiukas? 
— dūrė nesusivaldęs.

Žmona pakeičia balsą. Atrodo, kad ji da
bar nori susigerinti, o balso garsumas tik 
toks apsimestinis.

— Gana jau litanijų, gana, Marijonai, — 
sako ji. — Geriau papasakok apie Domicę, 
kaip ji ten į Gulbinus atsibeldė? .

— Ji gerai atsibeldė, o ryt vežk Aleksiu
ką pas daktarą ir nupirk jam akinius, kad 
kitą kartą įsižiūrėtų ir neplepėtų niekų.

— Jis nieko, tik pasakė, matė ir pasakė, 
— teisina Emilė įraudusį jaunuolį.

— O dėl jo liežuvių namuse turi būti 
pragaras?

— Koks čia pragaras, iš tiesų! Paklau
siau, pasakiau...

Aleksiukas, baigęs srėbti, išniro pro du
ris. Verutė, susipilsčiusi sriubos likučius, iš
ėjo šuns palakinti, 'tik vienas piemenukas 
Jurgelis niekaip negalėjo baigti valgyti. Pri- 
s'semia šaukštą, neša į burną, o čia knapt' 
ir užmiega, ir pirštai nebeišlaiko šaukšto, 
tas krypteli ir išvirsta.

— Jurguti, nebesikankink jau, eik mie
goti. Aš tau ryt gerus pusiauryčius įdėsiu. 
Eik, vaikeli, — ir vaikas prasidžiugę^ sun
kiai išžergia į kamarą. — Tai kaip ten su 
Domice, — mezga nutrūkusią kalbą, — 
ar jau Gulbinuose ir gyvens? Gulbinų paš- 
tan persikėlė?

— Perkėlė.
— Ar sakė, kur gyvena?
— Sakė;

Papasakok, man įdomu.
— Tai ką čia sekiotojus statai? — Vien

kartis niršta. — Aš su tavim atvirai, o tu 
ant mano galvos pasisamdai, kas dar ap
žiūri, pamato ir pasako. Už pinigą plepa, 
o tu pragarus keli!

— Marijonai... — ramina.

2
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LIETUVIAI SIBIRO STOVYKLOSE

LONDONE
Londone gyveną lietuviai 

iškilmingai minėjo Lietuvos 
mybės 36-tąją sukaktį. Sekmadienį, vasa-

* rio 14 d. minėjimą suruošė Londono Vai
dila. Tą dieną Lietuvių parapijos bažny
čioje atlaikytos iškilmingos pamaldos, ku
riomis ir pradėtas minėjimas. Vakare vai
diliečiai sukvietė Londono lietuvius į Soc. 
lietuvių klubo salę iškilminga jai dalai, ku 
rią atidarė naujasis L. Vaidilos pirminin
kas V. Šalčiūnas, pakviesdamas žodžiui

S tarti minėjiman su ponia atvykusį Lietu- 
Į vos Pasiuntinybės patarėją p. V. Balicką. 
į Patarėjas Balickas, pasveikinęs susirin-
* kasiuosius, perdavė Lietuvos Pasiuntiny

bės Ministerio Balučio sveikinimus Ir ge
riausius linkėjimus, kuris vis dar dėl ligos 
negalįs viešuose minėjimuose dalyvauti,

į bet jis širdyje ir mintimis visada esąs su 
lietuviais, ypač tokia iškilminga proga.

Savo kalboje patarėjas Balickas pasa
kė:

„Susirinkome šiandien paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės šventę, šią šventę— 
Vasario 16 dieną mini visi lietuviai, kur jie 
bebūtų: mini ją viešai ir iškilmingai britų 
Commonwealthe: D. Britanijoje, Kanado
je, Auslralijojo ir Naujoje Zelandijoje; mi
ni ją Jungt. Amerikos Valstybėse, Argenti- 

.noje, Brazilijoje, Venecueloje ir Kolumbi- 
joje; mini ją visuose laisvuose Vakarų Eu
ropos kraštuose; mini ją visur, kur tik yra 
lietuvių. Nemini jos viešai tik lietuviai Si
bire ir pačioj Lietuvoj, nes ten maskolai tuo 
tarpu jiems užgniaužė lūpas ir uždraudė 
šią šventę švęsti. Mes visi jaučiame, tačiau, 
kad ir ten nėra lietuvio, kuris šios šventės 
neminėtų savo širdyje, savo mintyse.

Vasario 16-ji kiekvienam lietuviui yra 
brangi diena. Brangi todėl, kad tą dieną, 
prieš 36-ris metus, paskelbtas Lietuvos Ne
priklausomybės Aktas, kuris įteisino mus 
vius tarptautinėje valstybių bendruomenė
je, kaip laisvos ir nepriklausomos valstybės 
piliečius, šio akto dėka, per trumpus nepri
klausomo gyvenimo metus, Lietuvoje buvo 
pasiekta tokie dideli ekonominiai ir kultū
riniai laimėjimai, kurių nepamiršta dabar 
net ir tolimiausio užkampio tėvynėje vargs
tantis lietuvis ir yra pasiilgęs nepriklauso
mo gyvenimo palaimos.

Jau keturioliktieji metai, kai Lietuva sve
timųjų yra trypiama. Ji, tačiau, nemirė, nes 
kiekvieno lietuvio širdyje tebėra gyva nepri
klausomybės idėja. Lietuva nemirs "ir tauta 
bus gyva tol, kol ši idėja bus gyva. Ir iš t’ 
rųjų, šiandien mūsų tauta yra daug sąmo 
ningesnė ir gyvesnė, o jos laisvės troškimas 
yra daug didesnis, negu tai buvo prieš 36 
metus. Jei tuomet po ilgos ir tamsios ver- 

į gijos, dar buvo vienas kitas, kuris abejojo, 
ar verta nepriklausomybę skelbti, tai šian
dien tėra tik viena bendra valia, tik vienas 
bendras laisvės troškimas, tiek tėvynėje 
vargstančių, tiek, laisvame pasaulyje išblaš
kytųjų.

Įvairiais keliais mus pasiekia žinios, kad 
Tėvynėje vyrauja vienas didelis noras — 
atstatyti savo tautds laisvę ir nepriklauso
mybę. Šis bendras noras, šis visų lietuvių 
troškimas yra tautos atsparumo paslaptis ir 
jos stiprybės šaltinis ir todėl, nežiūrint viso
kiausių okupanto priemonių, tauta pasiliko 
ištikima savo idealams. Per vargą, aukas ir 
kraują pasiektoji pergalė, anais nepriklau
somybės laikais, tautą gaivina, o brangūs 
nepriklausomybės laikų atsiminimai yra jos 
turtas ir paguoda. Tie gražūs atsiminimai 
teikia vilties kiekvienam lietuviui kur ir ko
kioje būklėje jis bebūtų. Joks tironas nepa
jėgs jų išrauti iš lietuvio širdies.

Kova dėl laisvės visuomet reikalauja au
kų, tačiau tokia kova niekados nėra buvusi 
tautos pražūtimi. Pražūtį lemia tik ištižimas 
ir oportunizmas. Tiesa, lietuvių tautos ko- 
iva, prie esamų aplinkybių turi būti labai ap 
dairi ir atsargi ir, šv. Rašto žodžiais tariant, 
lietuviai šiandien turi būti „gudrūs kaip 
žalčiai ir nekalti kaip balandžiai“. Tai yra 
mūsų tautos kelias.

Ar ilgai dar truks šisai mūsų kelias? At
sakymo šiandien, deja, dar niekas nežino. 

, Mes žinome tik viena: šis kelias yra vienin 
; telis tikras kelias. Jis gali būti tiktai trum

pesnis, ar ilgesnis. Kelio galo nematymas 
neturi mus gąsdinti ar nusiminiman stumti. 
Mes jau daug esame pergyvenę, gal dar 
daugiau teks pergyventi, bet nėra jėgų, su
laikančių saulėtekį! Jis ateis! Ateis anks
čiau ar vėliau, nes Lietuva gyva! Ji gyva . 
ir gyvens Vasario 16 dvasia, laisvės ir ne
priklausomybės dvasia.

Šiomis mintimis mes, D. Britanijos lie- ( 
tuviai, šiandien vienijamės su brolais, išsi- , 
sklaidžiusiais po visą pasaulį, o ypač su ■ 
pasukusiais savo žemės sargyboj, linkėdami ' 
vieni kitiems pasiekti to, ko taip trokšta , 
kiekvienas laisvę mylintis žmogus.

Minėdami šią mūsų laisvės ir nepriklau
somybės šventę, žvelkime į ateitį su nauju 
ryžtumu ir su tvirtu tikėjimu. Dirbkime, j 
kovokime ir tikėkime, kad ateis diena, ka
da ir vėl mes visi galėsime švęsti šią šventę 
laisvoj; ir nepriklausomoje Lietuvoje.“

Šitokiomis mintimis ir linkėjimais bai
gė žodį Patarėjas V. Balickas.

Šio meto kiekvienam lietuviui, išblokš- i 
tam iš savo žemės, aktualiu ir rūpimu ’ 
klausimu, apžvalginę paskaitą minėjime

šiais metais 
Nepriklauso-

paskaitė Leonas Trilupaitis. Jo žodis, tar
si kaltinamaąis aktas, kiekvieną klausyto
ją pastatė prieš veidrodį, kuriame prele
gentas vykusiai parodė tą tikrovę ir tuos 
„nuopelnus“ tiek eilinio politinio pabėgė
lio — „ambasadoriaus“ veiklą paliktajam 
kraštui ir lietuvybei, tiek mūsų didžiųjų 
veiksnių veiklą. Pagrindinė paskaitininko 
mintis buvo — lietuvybės išlaikymas mū
sų priaugančioj kartoj, kuri, neturėdama 
tinkamos pagalbos, riedanti milžiniškais 
šuoliais nutautėjimo pakalnėn. Naujie
siems ateiviams paskaitininkas ’pavyzdžiu 
paėmė mūsų senąją išeiviją, kuri dažnais 
atvejais pasirodė žymiai atsparesnė tauti
niam išsigimimui už tuos lietuvius, kurie 
dar prieš dešimt metų, palikdami kraštą, 
išsinešė gimtosios žemės saują, bet, deja, 
toji žemė per labai trumpą laiką išbiro, o 
pats „ambasadorius“ paklydo -besivaiky
damas gerbūvio ir svetimųjų dievų...

♦ ♦■ * * »
Patyrę parengimams vaidiliečiai suruo

šė trumpą, bet įspūdingą meninę dalį. Vi
sų mėgiamas solistas Povilavičius, akom- 
ponuojant latvių pianistui Jarums, padai
navo liaudies dainas. Aktorė Molienė-Ar
minaitė jausmingai, meniškai, kiekvieną 
jaustuką perduodama, padeklamavo Aiš- 
čio nuotaikingą eilėraštį.

Jei tai būtų meno vakaro programa, bū 
tinai reikėtų ilgesniu žodžiu stabtelėti- 
prie naujosios Londono gyventojos Stan- 
kūnienės-Lauciūtės padeklamuotos ištrau
kos iš St. Lauciaus spaudai ruošiamo kū
rinio „Respublika“: Gražinos tariamus ei- 
lėdaros-satyros žodžius’ nebegalima vadin
ti deklamacija; ji per kelias minutes klau
sytojui sukuria gyvą, vaizdingą, apčiuo
piamą paveikslą, tokį, kokį pats autorius 
kurdamas matė.

Meninės dalies pabaigai Vaidilos vyj'ų 
aštuntukas, vadovaujamas p. Černiaus, 
padainavo kelias liaudies dainas. Tai jau 
„senas“, įgudęs ir gerai susiderinęs, nors 
ir neskaitlingas, bet balsais pajėgus vyrų 
choras, visada publikoj ovacijomis kvie
čiamas kartoti.

Trumpas, bet įspūdingas Vasario 16 mi
nėjimas Rytų Londone baigiamas Tautos 
Himnu.

MINĖJIMAS LIETUVIU NAMUOSE
Vasario 16 d., Holland Park išsirikiavu

sių namų eilėje, vieneri pastatai iš pat 
ryto pasipuošė Lietuvos Trispalve. Tai 
Lietuvių Namai.

Vakare, grįžę iš darbų, lietuviai, susirin 
ko į tų namų salę, atšvęsti dienos iškil
mėms.'

Šventės dieną, 8~ val. vakare i Lietuvių 
Namus susirinko per 50 lietuvių Nepriklau
somybės 36-ją sukaktį paminėti ir pagerb
ti vieną iš Nepriklausomybės Akto signata
rų — prof. St. Kaminską, ryšium su jo 75 
metų amžiaus sukaktimi.

Minėjimą atidarė p. J. Kalibatienė trum
pai pabrėždama šios šventės reikšmę lietu
viui.

Labai įdomią, plačią istoriškai — kultū
rišką Lietuvos praeities paskaitą, perpintą 
mūsų garsiųjų poetų, mokslo vyrų kūrinių 
ištraukomis, paskaitė prof. S. Žymantas. Jis 
taip pat laisvu ir vaizdingu žodžiu apibūdi
no ir sukaktuvininką prof. Kaminską, kaip 
ryžtingą, kietą, bekompromisinį kovotoją 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Prof. 
Žymantas vaizdžiai papasakojo savo įspū
džius iš to laiko, kai jam teko okupacijų 
metais dirbti drauge su prof. S. Kaminsku 
rezistencinį darbą. Prof. Kaminskas, nepai
sant jo amžiaus, nepaisant ano meto dide
lio pavojaus, visada buvo savo darbu Tė
vynei šviesiausias pavyzdys tiek eiliniam 
prasčiokėliui, tiek išprusintam lietuviui in
teligentui. . ‘

Trumpu, bet vaizdingu žodžiu A. Zam- 
žickas apibūdino prof. Kaminską, kaip švie
sų kitų pažiūras gerbiantį, ilgametį ir ne
pailstantį Lietuvos visuomenininką.

Inž. Baublys suglaustai papasakojo apie 
sukaktuvininką, kaip apie Lietuvos Univer
siteto profesorių, o inž Vilčinskas apie prof. 
Kaminską susirinkusiems papasakojo, kaip 
apie prityrusį ir daug Lietuvai nuopelnų 
padariusį inžinierių.

16 Vasario ir prof. Kaminsko minėjimą 
užbaigė p. Molienė-Arminaitė, meniška 
poeto Brazdžionio eilėraščiu „Šventoji Šei
ma“ deklamacija.

Artimiausioj ateityje mūsų skaitytojus 
plačiau supažindinsime su Lietuvos Nepri
klausomybės Akto signataru sukaktuvinin
ku prof. St. Kaminsku.

B. Debikonis.

ruošiamas Lietuvos ir -Estijos Nepriklauso
mybių šventės minėjimai. Siame bendrame 
minėjime dalyvaus Estijos Ministeris Tor- 
ma, kuris ta proga, pagerbdamas Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį, pasakys Birmin- 
ghaman susirinkusiems lietuviams kalbą lie
tuviškai.

METINIS AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Šį šeštadienį, vasario 20 d. Lietuvių.Na
muose, 43, Holland Park, London W. 11. 
įvyksta metinis Lietuvių Namų Akc. B-vės 
akcininkų susirinkimas. Pradžia 3 vai.

LONDONO VAIDILA -
Vasario 20 d. Londono Vaidilos aktoriai 

vyksta į Corby, kur DBLS skyrius ruošia 
iškilmingą Vasario 16»d. minėjimą.

Vaidiliečiai vaidins Daukanto „Girios 
Paukščius“.

BUCKMINSTERIS
Buckmlnsterio skyrius, neišgalėdamas 

dėl mažo narių skaičiaus iškilmingiau 
švęsti Vasario 16-ją, pasitenkino nors ku- 

! kliu, bet reikšmingu paminėjimu.
Skyriaus valdyba surinko aukų £1-1-6, 

už kuriuos Granthamo R. K. bažnyčioje 
užpirko dvejas Šv. Mišias.

Vasario 7 d. klebonas per pamokslą pa
skelbė, kad Buckminsteryje gyv. lietuviai 
užpirko Šv. Mišias už bolševikų nukankin
tus lietuvius ir trumpai paminėjo Lietuvos 

’ pagrobimo praeitį.
Vasario 14-ją dieną buvo atlaikytos Šv. 

Mišios, į kurias atsilankė daugelis lietu, 
, vių, o Vasario 16 buvo atlaikytos sekan- 
’ čios mišios.

Labai džiugu girdėti per pamokslą baž
nyčioje kunigo sakomus žodžius, kai mi- 

’ nimas Lietuvos vardas keliems šimtams 
kitataučių apie bolševikinio teroro daro
mas skriaudas mūsų tautai ir kraštui.

Negalima praeiti ' nepaminėjus ir tokių 
tautiečių, kurie nenori prisdėti prie bet 
kokio tautinio darbo, bet dar ir neigiamai 

’ atsiliepiant apie dirbančius tautos ir tėvy
nės labui.

Atleisk Jiems, Viešpatie..,
Korespondentas

BRADFORDAS ,
DBLS Bradfordo skyrius š.m. vasario 

mėn. 27 d. 5 vai. p.p. St. Patrick’s Parish 
Hall, Paradise St. Bradford 1, ruošta Vasa
rio 16 d. minėjimą su šia programa:

Dr. Valterio paskaita.
„Draugai ir giminės“ 3-jų veiksmų vaidi

nimas. Po vaidinimo — pobūvis- alutis, ku
riuo metu laukiama ir viešnios „Barboros“ 
žodžio.

Visi vietos ir apylinkių tautiečiai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti.

Bradfordo Skyriaus Valdyba.

NOTHNGHAMAS
Vasario 27 d. Nottingham© skyriaus 

valdyba ruošia Vasario 16-tosios minėji
mą. Programoje^ meninę dalį atlieka so
listai p-lė J. Liustikaitė ir B. Povilavičius. 
Deklamacijos. Šokiai. Prie šokių salės veiks 
lietuviškas bufetas.

Apylinkės ir Nottinghamo lietuvius pra
šome skaitlingai dalyvauti. Parengimas 
vyks Sycamore School, Sycamore Rd. Va
žiuoti iš miesto centro autobusu Nr. 31 iki 
Sycamore Rd.

Minėjimo pradžia 6 vai 30 min.

MANCHESTERIS
DBLS Manchesterio skyriaus 

valdybos š. m. vasario 27 d.. 
Instituto salėje ruošia

IŠKILMINGĄ VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMĄ

Paskaitą skaitys DBLS Centro Valdy
bos vice-pirmininkas prof. St. Žymantas. 
Meninę dalį atliks viešnia iš Birmingha- 
mo p’ B. Valterienė ir savos mancheste- 
riečių pajėgos.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome atsilankyti minėjiman ir kelias va
landas praleisti lietuviškoje nuotaikoje. 
Po minėjimo — bendri šokiai. Pradžia 6 
vai. Iš Cannon street važiuoti autobusais 
63 ir 17.

ir klubo 
Blackley

BIRMINGHAMAS
VISI l MIDLAND’o SOSTINĘ 

BIRMINBHAM’ą!
Š. m. vasario mėn. 20 d. (šeštadienį), 

6v.l5min. vakare, ST. GIBES INSTITUTE 
salėje (Green Lane, Small Heath), ruo
šiamas jungtinis Lietuvos ir Estijos Ne
priklausomybės Dienos minėjimas.

Minėjime dalyvaus Estijos Pasiuntinys 
Didžiajai Britanijai ministeris Torma, 
anglų politinių partijų atstovai ir tt.
...Meninę dalį atliks estų, latvių ir lietu
vių meninkai.

Pasilinksminimo 
kestras.

Badą ir troškulį 
vietoje.

Salė pasiekiama 
bu'als 15 ir 15A, o iš kitur — Inner circ
le 8.

Kviečiame visas ir visus, bet ypač mū
sų broliškų respublikų (Coventry ir Wol
verhampton) pilietes ir piliečius.

Baltų Komiteto Lietuvių Sekcija.

— Rengėjai
ĮDOMUS LINKSMA VAKARIS

Š. m. sausio mėn. 30 d. Manchesterio 
lietuvių scenos, mėgėjai puošniame Cleve- 
lando viešbutyje surengė įdomų linksma- 
vakarį. Viešbučio didžiojoj salėj, grojant 
geram orkestrui pasišokta, pasiklausyta 
linksmųjų brolių kupletų ir kvarteto dai
nų. Per šimtas susirinkusių lietuvių ma
loniai praleido šeštadienio vakarą. Tai 
pirmas šios rūšies parengimas Mancftes- 
teryje ir rengėjai, ypač VI. Kupstys, gali 
būti patenkinti jo pasisekimu.

Vakaro pelnas paskirtas scenos mėgėjų 
repetuojamos Vyt. Alanto komedijos „Bu
halterijos Klaida“ pastatymui. Veikalas 
bus statomas per Atvelykį.

Dalyvis

metu gros latvių or- 

galima bus huraminti

iš .miesto centro auto-

P-lę REGINĄ PALKIMAITĘ ir

P-ną JUOZĄ PLATKAUSKĄ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir 
linki saulėto gyvenimo

Manchesterio Lietuvių Scenos 
Mėgėjai

(atkelta iš psl 2.)
ar karinei vyresnybei, tai toks maždaug 
pats savaime išsirašydavo sau mirties spren 
dimą.. Nakties metu „blatnieji“ tokiam su
darydavo savo „teismą“ — dažniausiai su- 
mušdavo arba uždėdavo ant nugaros lentą, 
į kurią paskum smarkiai trenkdavo sunkiu 
akmeniu, tuo mirtinai sužalodami „nuteis
tojo“ inkstus. Pažiūrėti tokia auka atrody
davo maža tesužeista, tačiau faktiškai ne
trukus mirdavo. Todėl niekas, pažinęs šią 
žiaurią realybę, nemėgindavo skųstis. O po
litiniai kaliniai, norėdami išsaugoti savo 
drabužius ir batus, naktį miegodavo grupė
mis ir apsivilkę.

Miške reikėjo visą laiką dirbti su tais pa
čiais drabužiais, kuriuos turėjo iš namų. Jo
kio apdaro nei baltinių negavo ir jų nesi- 
plaudavo, todėl visi buvo aptekę utėlėmis. 
Tik kartą per mėnesį gaudavo laisvą dieną, 
kurią praleisdavo beveik išimtinai besiutė- 
liaudami prie laužo. Kaip ir visur Sov. Są
jungoje, taip ir priverčiamųjų darbų stovyk
lose yra skirta pagal planą atlikti tam tikra 
darbo norma. Jei planas neįvykdomas, ka
rinė stovyklos vadovybė ima kaltinti sto
vyklos administraciją, o ši — savo ruožtu 
politinius kalinius, kad jie sabotuoja ir ne
dirba. Už tai šie kišami į dabokles ir ten 
marinami badu, kol ištinsta ir visiškai atsi
sveikina-su šiuo pasauliu. Daboklėse žiemą 
šaltis siekia ne kartą 45 laipsnius, todėl 
žmonėms nedaug tereikia, kol sušąla.

Vad. „blatnyje“ yra ypatinga kalinių rū
šis darbo stovyklose. Tai kriminaliniai kali
niai recidivistai, daug kartų jau teisti ir sa
ve laiką „garbės kaliniais“. Kiekvienoje sto
vykloje jų yra po keliolika, ir jie dažniau-' 
šiai nieko nedirba. Jei jie nepasidaro sto
vyklos komendantais, virėjais, maisto ir 
darbų skirstytojais, tai tik lošia kortomis ir 
stovyklos vadovybei diktuoja savo įgei
džius. O jų įgeidis yra lygus nerašytam įsta
tymui, ir niekas nedrįsta jam pasipriešinti. 
Maisto davėjai ar tie, kurie gauna iš namų 
siuntinius, turi jiems, kad nusikratytų, mo
kėti tiesiog duokles,. Neklausantiems jie su
randa visokiausių priemonių atkeršyti. Su 
jų reikalavimais skaitosi ir karinė stovyklos 
vadovybė. „Blatnųjų“ praktika rodo, kad 
tik tas, kuris pralenkia kitus savo žvėrišku
mu, normaliai įstengia lengviau ištverti sto
vyklos gyvenimą. Bet lėtesnis ir žmoniškes
nis kalinys jau pačiomis pirmosiomis die
nomis nusileidžia. Niekur gyvuliška gyve
nimo kova už būvį nėra tokia žiauri, kaip 
Sovietų darbo stovyklose.

Atvarytųjų pirmosios dienos darbo sto
vykloje buvo ypatingai sunkios. Tiktai tie, 
kurie atlikdavo visu 100 procentų nustatytą 
išdirbio normą, gaudavo 600 gr duonos die
nai ir sūrios žuvies, kuri kėlė begalinį troš
kulį, o vandens trūko. Vandenį ir maistą 
kareiviai atveždavo nuo upės. Kiekvienai 
brigadai, sudarytai iš 25-30 žmonių, skirda
vo į dieną tiktai vieną kibirą vandens. Sau
lės deginami ir troškulio kankinami darbo

PADĖKA
Didžiai Gerb. Ponui Pr. Ivanauskui pa

aukojusiam per panelęD. Daunoraitę, Gau 
tingo sanatorijoj besigydantiems lietu
viams patefono plokštelėms įsigyti stam
bią sumą — 10 sv. ir Ponui Srebaliui už 
12 šilingų reiškiame nuoširdžiausią padė
ka. Didžiai Gerb. panelei D. Daunoraitei 
už pastangas ir triūsą parūpinant,10 pa- 
tefono plokšteliu ir 4 knygas.

Kaikam iš mūsų Gerb. tautiečių Didž. 
Britanijoj, galbūt, gali kilti klausimas: 
..Kuriam galui sergantiems tos plokšte
lės, — ta prabanga?!“ Iš tikrųjų, jei tai 
liestų tik mus, kitaip .ir negalima būtų pa 
siteisinti. Mes gėrėjomės laisvoj tėvynėj 
išvystytų augštu mūsų tautos menu — 
daina ir muzika, kuri kėlė mūsų jausmus. 
Atsidūrę tremty, prisimename kaip pra
ėjusį malonų sapną. Bet svarbiausia, čia 
mums yra kitas ir labai svarbus reikalas. 
Gautingo sanatorijoj gydosi iš apie 30 tau 
tybių žmonių — 1200 ligonių. Iš viso, su 
sveikstančiais ir personalu sudaro apie 
1700 žmonių. Personalą sudaro daugiausia 
vokiečiu tautybės žmonės, čia dar IRO 
laikais įsteigtas radiofonas ir į kiekvieną 
kambarį įvesta garsiakalbis. Kasdien kiek 
viena tautybė, kiek tik ji išgali, stengiasi 
reorezentuotls savo tautos menu: daina, 
muzika. Lietuviai niekur kitiems neapsi- 
leidžih. Anksčiau turėjome puiku bažny
tinį .chorą, kokio nei viena tautybė netu
rėjo. Tik per radiofoną buvome atsilikę, 
tarytum, mes nieko ir neturėjome. Dėka 
Gerb. p-lei D. Daunoraitės maloniu tar
pininkavimu ir pastangomis, p. Ivanaus
ko stambia auka, taipgi ir p. Srebalio. ga
ve plokštelių galėjome pasirodyti prieš ki 
tas tautybes. Mūsų valstvbės operų trans 
liacijns visiems labai patiko ir mūsų pa
sigėrėjimo jausmus kėlė j padanges. Bū
tu malonu, kad mes galėtume guti ir dau 
giau patefono plokštelių.

M’eliems prietėliams reiškiame nuo
širdžiausią padėką.

Gauting’e besigydantieji lietuviai.

CORBY
Vasario 20 d., 5 v. p.p. Corby, Samuel 

Lloyd County Schols Hall patalpose, Ro
ckingham Rd. Corby skyrius ruošia 

16-SIOS VASARIO
IŠKILMINGĄ MINĖJIMĄ

Paskaitą skaitys A. Pužauskas. Meninę dalį 
atliks Londono Vaidila. Šokiams gros sve
tys iš Londono. Visi lietuviai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir pagerbti Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį. Rengėjai.

vergai dėl kaušo vandens imdavo muštis 
kaip gyvuliai. Peštynės dažnai' baigdavos! 
kruvinai, ,o ne kartą ir visas vanduo būda
vo išlaistomas. Dėl vandens savo tarpe su
sipešdavo ne kartą ir pačios brigados. Tik 
vėliau, iškasus gilų šulinį, jau visi galėdavo 
pakankamai gauti vandens ir nusiprausti. 
Ir tik tada pirmą kartą darbo vergai išsivi
rė šilto viralo. Tačiau juo pasidalinti sto
vyklos vadovybės buvo visai brigadai skir
tas tik vienas puodas ir trys šaukštai. Dirb
ti reikėdavo per dieną po 10 ir 12 valandų. 
Kareiviai visai nfesikišdavo j maisto ir darbų 
skirstymą, todėl pasitaikydavo, kad ypač 
dideliu žiaurumu pasižymėję „blatnieji" 
drauge su kareiviais saugodavo kalinius, 
kuriuos dažnai ir žiauriai sumušdavo. Kai 
užėjus šalčiams nebebuvo galima gulėti prie 
laužo, tai darbo vergai pasidarydavo „zem- 
liankas“, į kurias naktį įlįsdavo. Krintant 
sniegui, jas apklodavo rąstais ir šakomis. 
Tačiau tai sudarė labai menką apsaugą nuo 
Sibiro speigų, ir dažnai vargšai žmonės be
miegodami nušaldavo kojas ir rankas. Nors 
netoli kūrendavosi ugnis, bet duobėje van
duo užšaldavo. Žmonės gulėjo nenusiren
gę, jų paskutinį kraują siurbdavo utėlės.

Jau pirmaisiais mėnesiais prasidėjo kru
vinosios epidemija. Žmonės gydėsi vienin
tele priemone — pelenais. Persirgo beveik 
visi kaliniai, o kasdien numirdavo po 6-7. 
Iš pradžių įnirusiems dar darydavo iš lentų 
karstus, bet vėliau, mirimams pagausėjus, 
kišdavo juos į bendrą duobę už stovyklos 
tvoros ir užversdavo žemėmis. Ant kapų 
nebūdavo paliekama jokio ženklo. Ir ser
gantieji turėdavo eiti kasdien į darbą. Ne 
kartą atsitikdavo, kad žmonės čia pat su
krisdavo benešant rąstą arba miške ant kel
mo amžinai užmerkdavo akis.

Stovykloje išsyk buvo 400 žmonių, iš jų 
apie 50 moterų ir vaikų. Dalį sudarė rusų 
kriminaliniai nusikaltėliai, o visi kiti buvo 
poltiniai tremtiniai, daugiausia latyiai. Lie
tuvių buvo -vos keli. Tačiau netrukus sto
vykloje beliko tik 180. Visi kiti jau buvo iš
mirę. Mirė ir visi lietuviai, patekę į-Šią sto
vyklą. Mūsų tautietis geriau atsimena gele
žinkelietį iš' Šiaulių,- Butkų. Kai Butkus, vi
sai nusilpęs, išsitiesė ant žemės, tai jo kai
mynas rusas tik laukė to momento, kada 
jis užmerks akis, kad galėtų atimti paskuti
nį pb marškiniais paslėptą duonos kąsnį. 
Ir tikrai, vos spėjo Butkus nustoti alsavęs, 
tuoj rusas ištraukė iš užančio paslėptą duo
ną su druska ir nuavė jo batus. Toks jaus
mų atbukimas — darbo vergų stovyklose 
labai dažnas reiškinys. Ir tik tada, kai liku
sieji 180 žmonių vos bepavilko kojas ir ne
bepajėgė toliau dirbti, buvo pastatyta virtu-. 
vė ir gyvenamieji barakai. Paskum visi šie” 
darbo vergai buvo pėsti nuvaryti per mišką 
į Cerapananino stotį, apie 80 km atstu. Ne
pajėgiantieji eiti buvo daužomi lazdomis ir 
buožėmis. Tik sukritusius be sąmonės pa
vėžėdavo porą kilometrų rogėmis. Kelionei 
buvo išduotas trijų dienų maisto davinys, 
bet išalkę žmonės jį suvalgė tuoj pat, todėl 
paskiau visas tris dienas gavo žygiuoti al
kani.

Maisto sąlygos pagerėjo tik Novosibirs
ke, kur yra didelis kalinių skirstymo cent
ras. Iš čia (aliniai siuntinėjami į. įvairias 
darbo stovyklas. Čia visi šiek tiek atkuto— 
mat, bešerdami kiaules, pavogdavo iš jų lo
vio ėdalo ir jo prisikirsdavo kiek reikiant. 
Arba arklidėse „nudžiaudavo" vieną kitą 
saują avižų. Nutverti tokiu būdu malšinant 
savo alkį, gaudavo lupti, bet darbo vergai 
į tupimą lengvai įprato, nes jis, pasirodo, 
lengviau ištveriamas, negu alkis. Paskiau, 
kiek atšėrę, sovietai darbo vergus vėl išgabe 
no prie sunkiųjų darbų, kur jie jau nebega
lėdavo nieko iš šalies „susiorganizuoti“. 
Mat, Sovietuose jau tokia sistema: žmonės 
tol kankinami, kol iš jų iščiulpiamos pas
kutinės jėgos, bet jei pasirodo atsparūs mir
čiai, tai jiems neleidžiama numirti, bet to
kie darbo vergai pasiunčiami kiek „ atsigau 
ti“, kad paskum vėl būtų iš naujo įjungti į 
„darbo procesą“.

Sį kartą mūsų tautietis buvo su kitais iš
gabentas į Novo Ivanovską, vieną iš garsių
jų Marinsko stovyklų. Čia didžiulė stovyk
lų grupė yra išlikusi iš caro laikų. Si peli
nių kalinių stovykla sudaryta iš visų tauty
bių. Ypač daug buvo latvių. Vieniems teko 
dirbti žemės ūkio darbus, kitiems — prie 
statybos, plytų gamybos etc. Epidemijų jau 
nebuvo, mirimų skaičius sumažėjo. Žmonės 
čia mirdavo tik nuo nusilpimo ir nuo ištini
mo. Darbo vergų gyvenimo sąlygos šiose 
ir panašiose stovyklose nė kiek nėra pasikei 
tusios nė dabar. Jos akivaizdžiai pavaizduo 
ja, kokią be galo sunkią tremtį tenka vilkti 
mūsų tautiečiams. Nors bolševikai skelbia
si jau tris kartus atpiginę kainas ir visą pra
gyvenimą, tačiau faktiškai kiek iš darbo 
vergų už tai, kad jie prievarta laikomi sto
vyklose, buvo išskaitoma už jų išlaikymą 
stovyklos administracijai iš jų gaunamo at
lyginimo, tiek paliko ir dabar. Grįžusieji 
paskutinių transportų iš Sibiro dalyviai pa
sakoja, kad netiesa, jog darbo vergų stovyk 
los dabar iš MVD perimtos sovietinės tei
singumo ministerijos atitinkamų žinybų. 
Jose kaip seniau šeimininkavo MVD, taip 
ir toliau tebešeimininkauja,
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VOKIETIJAKONFERENCIJAI PASIBAIGUS 
(atkelta iš psl. 1.)

vietų ir Vakarų sąjungininkų kariuomenių
okupuota, negi gali sudaryti pavojų Austri
jos nepriklausomybei?

Visa Molotovo argumentacija yra absur
diška ir neišlaiko kritikos, bet jo motyvai 
glūdi kitur: Jš yiso bendras nenoras ati
traukti savo kariuomenės iš Austrijos, kol 
amerikiečiai tebėra Europoje. O kai jie iš
eis iŠ Europos, sovietai pasitrauks iš Aus
trijos, bet ne į rytus, o tik toliau į vakarus.

Trijų didžiųjų Vakarų valstybių atstovai 
Berlyne nemaža tiesos pasakė Molotovui, 
pasirodė vieningi ir nenuolaidūs esminiuo
se klausimuose. Tas suprantama, nes sutik
ti su tokiais „laisvais" rinkimais Vokietijo
je, kokius turi galvoje sovietai, arba sutik
ti su NATO panaikinimu^ ką siūlė Molo
tovas ir vietoje amerikiečių saugumo garan
tijų prisiimti sovietinio saugumo garantijas, 
reikštų likusiai laisvajai Vakarų Europos da 
•liai savižudybę. Bet tai nereiškė, kad Vaka
rai nedarė Sovietams nuolaidų. Darė, tik 
Maskva jų nepanorėjo priimti, nes Maskva 
ne tartis atvyko j Berlyną, bet diktuoti. 
Maskvos apetitai ne tik nėra sumažėję, bet, 
kaip Austrijos klausimu pasirodė, dar pa
didėjo. Jei Maskva būtų norėjusi susprog
dinti ne NATO, bet tik Europos Gynimosi 
sutartį, ir būtų sutikusf su neutralizuota su
vienyta Vokietija, ji būtų tai pasiekusi, bū
tų pastačiusi Vakarų Europą į sunkią pa
dėtį. Bet Maskva panorėjo viską, arba nie
ko.

Rašant šias eilutes, dar nėra aišku, ar 
Berlyne bus susitarta dėl kitos konferenci
jos, šį kartą ne Vokietijos, bet Korėjos klau 
simu, dalyvaujant raudoniems kinams. Bū
tų naivu laukti, kad ir ši konferencija duotų 
kokių, nors rezultatų. Ar galima laukti, kad 
raudonieji kinai pasitrauktų iš Šiaurės Ko
rėjos ir sutiktų su laisvais rinkimais visoje 
Korėjoje? Arba, kad bolševikai staiga at-. J 
sisakytų savo laimėjimų Indokinijoje ir tų 
perspektyvų, kurių jiems tolimesniai agresi- j 
jai Tolimuose Rytuose tie laimėjimai tei- ' 
kia? Arba, kad raudonieji kinai kažkodėl 
turi pasirodyti geresni už raudonuosius ru
sus?

Šiandien stovime prieš kitą rūpestį; Ką 
toliau darys Vakarai? Ar jie jau galutinai 
supras, kad susitarti su sovietais nėra ima- 1 
noma, kad jiems reikia diktuoti, jei norima 
kokią nuolaidą iš jų išgauti? Ar vadovau
jantieji Vakarų Europos sluogsniai sugebės 
dabar teisingai pakreipti viešąją opiniją? 
Tuo labiau, kad nepasisekimas pasitarimų 
Berlyne, nereiškia sovietinės politikos sta
tus quo. Sovietai tęsia savo agresiją, ir pa
dėtis Indokinijoje ar Italijoje turėtų nema
žų Vakarams rūpesčių sudaryti. _ (<r

S. ŽYMANTAS. )

Būdamas kelias dienas Potsdame su 
SMA reikalais, aplankiau Andrėj Kovtun. 
Nuo mūsų susitikimo Karlshorste buvo pra 
ėję keli mėnesiai. Jis lankė mane beveik 
kiekvieną savaitę — nereguliariai — be jo
kio tikslo.

Man atrodė, kad jis, .kalbėdamas apie 
mūsų mokslo dienas, jautė liguistą pasiten
kinimą.

Pasiūliau Andrėj nuvykti į Berlyno teat
rą, bet jis prašė pasilikti -raštinėje pasikal
bėti. Užrakinęs duris, jis nukrypo į jį 
kinantį klausimą.

— Tu prisimeni mūsų vaikystę? — 
— Tu turėjai pergyventi tokią pačią 
rią reakciją, kaip ir aš. Bet tu niekuomet 
nė žodžiu neprasitarei. Aš įstojau į kom
jaunuolius, — tu ne. Dabar, aš esu Valsty
bės Saugumo Tarnybos majoras, bet kar
tu esu didesnis sistemos priešas, kaip visi 
mano kaliniai kartu sudėjus. Bet ar tu dar 
esi susipratęs sovietų pilietis? Pasakyk 
man: ar tu esi valkata, ar ne?

— Aš darau viską, kad pasidaryčiau ge
ras komunistas, — atsakiau susimąstęs.

Mėginau kalbėti tiesą, bet mano žodžiai 
skambėjo melagingai ir veidmainiškai.

Kutį laiką jis sėdėjo tylėdamas, tartum 
jieškodamas tarp mano žodžių paslėptos 
minties. Paskui jis šaltai pasakė:

— Aš man£u, kad tu kalbi tiesą. Tu nori 
išmokti pamilti sovietų režimą. Tiesa? Ge
rai, aš tau surengsiu mažą vaidinimą. Esu 
tikras, kad jis tau padės,, stengiantis būti 
geru komurtistu.

Jis išsiėmė įvairių dokumentų, peržvelgė 
juos, 'paskui telefonu davė kai kurių nuro
dymų savo pavaldiniams.

— Pirmasis veiksmas, — pasakė ir įjun
gė diktafoną.

Tylimu kambaryje suskambo du balsai: 
pirmasis moteriškas — gryna vokiečių kal
ba, antrasis — vyriškas, kalbąs vokiečių 
kalba su rusišku akcentu.

— Jeigu jūs nieko prieš, Herr Leutenant, 
aš norėčiau paklausti apie mano vyrą, — 
tarė moteris. į

— Jo likimas visiškai priklauso nuo jūsų 
darbo mums.

atlikti, negu čia, ■— atsakė

bylos syriuje buvo nuotrau- 
su amerik. leitenantu. Pir-

kan-

tarė, 
jaut-

amerikiečių kareivių nuotraukos, meilės 
laiškai, tarnybos vietų smulkmenos, politi
nės pažiūros, amerikiečių namų adresai.

—Kam tie amerikiečių adresai? — pak
lausiau.

—Jei mums reikia, mes galime sueitį į 
sąlytį'su reikalingais asmenimis. Ten mums 
tai lengviau 
Andrėj.

Specialiame 
kos mergaitės
mosios buvo mėgėjo nuotraukos, vaizduo
jančios progresuojamo intymumo stadijas. 
Paskui atskirame lakšte — datuotos ir nu
meruotos, skirtingos rūšies nuotraukos. 
Techniškas užbaigimas liudijo automatiško 
mikrofilmo aparato darbą. Neapgaunančios 
pornografinės nuotraukos. Kiekvienoje nuo
traukoje aiškiai buvo galima atpažinti ame
rikiečių leitenantą.

—Šis jaunas vyras dabar taip pat mums 
dirba, — šyptelėjo Andrėj. —-Amerikoje jis 
turi sužadėtinę. Kai jam pasirinkti arba pri
sipažinimą, arba tyįią pagalbą mums, — 
sutiko padėti. Jis mums siunčia vertingą 
medžiagą.

—Tai yra tik baronienės darbo pavyzdys, 
— tęsė Andrėj. — Mes turime ir kitų, pa
našių į ją, visose keturiose Vokietijos zono
se. Tokios moters koks nors giminaitis be
veik visuomet yra mūsų rankose. Mūsų 
sistema yra pigiausia pasaulyje.

Tylėjau. Kambario prieblandoje susirau
kęs Andrėj veidas rodė nuovargį. Jo akys

RUOŠIAMASI IŠKILMINGAM 
GIMNAZIJOS NAMŲ PAŠVENTINIMUI

Gimnazijos naujuose rūmuose Intensy
viai rengiamasi namų pašventinimui, ta 
proga Vasaro 16 Tautos Nepriklausomy
bės paminėjirhui su atitinkama progra
ma. šiai dienai visų pirma kviečiami sve
timtaučiai ir svečiai iš užsienio, jų tarpe 
organizacijos, prisidėjusios savo aukomis 
prie šių namų įrengimo. >

Gerb. PLB STUTTGARTO APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

„Europos Lietuvio“ Redukcija prane
ša, kad ryšium su iškilusiais vietoje ne
susipratimams, prisiųstų Redakcijai rezo
liucijų, padėkų, lokalinio pobūdžio disku
sinių straipsnių, anoniminių laiškų ir kt. 
medžiagos negali spausdinti. Ateityje 
tuo klausimu Redakcija spausdins tik tuos 
straipsnius, kuriuos gaus iš Vokietijcs 
Krašto Valdybos.

„E. Lietuvio“ Redakcija.

ti
atei

DETROITO LIETUVIŲ TALKA 
GIMNAZIJOS NAMAMS

Detroito lietuviai plačiai užsimojo
Vasario 16 Gimnazijos Namams į pa

galbą. Rengiamasi kovo mėn. statyti, re-
žisoriui ir aktoriui Pilkai vadovaujant, 
spektaklį „Naujieji Žmonės“ ir gal su juo 
gastroliuoti ir kitose vietovėse.

Pirmieji sukruto gimnazijos rėmėjai V. 
Tamošiūnas, J. Jeneckas ir Stanionis. Jau 
pirmieji žingsniai rodo su kokiu entuziaz 
mu pritariama šiai minčiai. Pakviestoji j 
talką p. p. Černiauskų šeima 
džiais taip atsiliepė: „Aš, Jūsų 
Vasario 16 Gimnazijos Rūmų 
nuo šiandien su vyru ateinu į 
maisto-bufeto fondui skiriu 15

, , ........ . . -siu aukas ir darysiu visa, kad tik mūsų
buvo pilkos ir be išraiškos. Neramiais, nėr- vienintelė pasaulyje gimnazija namų pir- 
vingais pirštais jis taršė ant stalo popierius, kimo skolą išmokėtų. Mes leidžiame ar- 

—Andrėj! -
būrio uždangalą, kad ant jo veido kristų 
pilna šviesa.

Jis pakėlė galvą ir kurčiai spoksojo į ma
ne. Jo akys buvo sustingusios ir išplėstos: 
vyzdžiai nerodė jokio įspūdžio šviesai.

—Tu žinai, kas tai yra šviesos reakcija, 
ar ne? — paklausiau kiek galėdamas švel
niau. — Vadinasi, tu priėjai savo liepto 
galą. Už metų ar dviejų iš tavęs beliks tik 
gyvas lavonas.

—Aš tai žinau, —- sumurmėjo.
—Ar negali surasti kitokią išeitį, nei 

morfijus?

ponios žo- 
pakviAsta, 
pirkimui 

talką. Aš 
dol. Rink-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS - 1 
KURATORUOS POSĖDIS |

Gimnazijos patalpose vasario 17 d. špu i 
kiamas pirmas Gimnazijos Kuratorijos j 
posėdis, kuriame bus renkamas Kuratori-1 
jos pirmininkas ir bus svarstoma gimna- “ 
zijos sąmata. Pranešimus padarys Vokie
tijos Krašto Valdybos atstovas ir gimna
zijos direktorius.

Kuratoriją sudaro Katalikų Sielovados 
įstaigos vadovas, Tėv. Alf. Bernatonis, 
Lietuvių Evangelikų Vyr. Bažnytinės Ta
rybos pirmininko, senj. kun. Kelerio įga
liotinis, kun. Šimukėnas, Europos PLB 
įgaliotinės, Prancūzijos Krašto Valdybos 
pirmininkė p. Bačkienė, Krašto Valdybos 
atstovas ir gimnazijos, direktorius. .Dar ,, 
nepaskirti į Kuratoriją Tėvų Komiteto Į 
atstovas, nes Tėvų K-tas naujoje vietoje į 
dar nesudarytas ir Balto atstovas, nes Į 
Balto Centro Valdyba dėl to paskyrimo , 
iki šiol nepasisakė.
HILDESHEIMO LIETUVIŲ SENIŪNIJA j

Nedidelė britų zonos Vokietijoje lietu- f 
vių dalinių šeimelė, po įvairių kilnojimu. 5 
buvusi ilgesnį laiką Hamburge, paskui . 
Neumunsteryje, dabar pastoviau įsikūrė t 
netoli Hannoverio Hildesheime ir tapo . 
vienu iš .pavyzdingiausių bendruomenės j 
vienętų Vokietijoje.

Kpt. Apyrubio vadovaujamas dalinys i 
ir kartu bendruomenės vienetas, rūpestin 
gai apsvarstęs savo iždo stovį, užsiprenu- I 
meravo net kelioliką įvairių lietuviškų į 
laikraščių. Šis nedidelis aukomis prie lie- > 
tuvių bendruomenės sumanymų, ypač Va > 
sario 16 Gimnazijos ir atlieka visas savo . 
prievoles bendruomenei.

Klaipėdos atvadavimo sukaktis buvo , 
ypač prasmingai paminėta, nes dalinio va į 
das,. kpt. Apyrubis, pats yra išvadavimo 
kovų dalyvis ir savo turiningoje paskai- ’ 
toje i

1

__ galėjo gyvai ir išsamiai nušviesti i 
tiek atvadavimo, tiek tolimesnio krašto I 
kūrimosi eigą. Dalinys dabar rūpestingai 
ruošiasi Vasario 16 minėjimui. P. Apyru- < 
bis apsirūpino Vokietijos Krašto Valdy- į 
boję anglų kalba išleistais leidiniais, ku-vi

K, J.o u.„ rie šventės proga bus įteikti, anglų va-
— surikau ir taip pasukau ži- tistams. berepetuojantiems „Naujieji Žmo -d»ms. Nors ir nedidelėje šeimoje, šio da- 

linio vyrai, užmiršę praeities nesklandu
mus, kurių ne vienam iš jų, grįžusiam fš 
belaisvės teko kartais patirti lietuvių ko
mitetuose, vieningai demonstruoja savo 
lietuvišką susiklausymą Ir meilę savajai 
Tėvynei.

Kadangi nemaža dalinio vyrų dalis tu. 
ri šeimas, kuriomis, gyvenant atskirai nuo 
vyrų, sunkoka išsiversti iš nedidelių eili
nio atlyginimų, tai būtų labai gera, kad 
Balfas neužmirštų sušelpti šių tikrai lie
tuviškų šeimų maistu ir drabužiais, ypač 
tų šeimų vaikučiams.

EDINBURGAS
Edinburgo D. B. L. S-gos Edinburgo ir 

Lothians Apyl. skyrius rengia Vasario 16 
d. minėjimą su programa ir arbata š. m. 
Vasario mėn. 28 d. 2,30 p. p. R. K, Bažny
čios salėje. Newtongrange Midlothian.

Važiuoti autobusais iš Edinburgo St. 
Andrew Sq. 12 stoties Birkenside, New
tongrange, Arniston, Middleton.

Kviečiame vįsus jaunus ir senus atsi
lankyti.

įėjimas 3/- vaikams 1/6
. Sekretorius.

nės“ savo patalpas. Man nušvyto akys, 
kai girdžiu jieškant šiam kilniam tikslui 
talkininkų.“

Biletų platinimu jau pradėjo rūpintis 
Br. Girniukaitis. VI. Paužos krautuvė duo 
da kambarį posėdžiams, baldų krautuvė 
tam kambariui padovanojo baldų ir tal
kininkai ima rinktis su noru ir entuziaz
mu.

PRISIMENA "MIRUSĮ DRAUGĄ
Augustdorfe (Vokietijoje) mirusio ir 

* " ' . ' ' , be
laisvės ir darbo draugai Vincentas Luko
ševičius, J. Vailionis. J. Petružis, V. Kan- 

. .................— . - taravičius ir L, Stunžęnas, darbar susispie
------- ---------- —Man jau pervėlu jieškoti, Gnnša, — tę So. Boston, Mass., Amerikoje, išgirdę 

—* Herr Leutenant, lygiai prieš metus papurtė galvą. — Aš nusvilau savo sparnus, apie jo mirtį, sudėjo 10 dolerių ir pasiun- 
jūs man prižadėjote, kad, jeigu aš išpildy- Dabar<turiu šliaužioti. stovyklą lankančiam lietuvių kunigui,

• . prašydami už velionies vėlę atlaikyti Šv.siu tam tikras sąlygas, — mano vyras bus . (Bus pabaiga) Mišias ir pabirūointi kaoo papuošimu,
paleistas, — tęsė .moteris. '

— Medžiaga, kurią paskutiniu metu jūs 
man atnešėte, yra nepatenkinama. Būtų 
nemalonu, jei mes būtume priversti imtis 
tam tikrų priemonių. Savo vyrą jūs galėtu
mėte sutikti tokioje vietoje, kokioje jūs 
norėtumėte.

Moteris dūsliai sudejavo.

palaidoto Jono Poškaus buvę fronto.

ne-

NENUSILEISTI TIRONUI
Vokiečių savaitraštis „VOLKSBOTE“ 

išeinąs dvejomis laidomis: Sudetų ir Rytų 
vokiečiams, š. m. 6 nr. išspausdino Antibol- 
ševikinio Tautų - Bloko (ABN) Centrinio 
Komiteto pasiųstą Vakarų užsienių ministe- 
riams Berlyne telegramą ir ištraukas iš me
morandumo. Ten rašoma: „ABN susijungę 
tautiniąi centrai ir išlaisvinimo organizaci
jos Maskvos' pavergtųjų tautų, įspėja pa
saulį nuo kompromiso su Rusija. Kiekvie
nas, kuris daro kompromisą su Maskva, 
pats nuo jo žūsta. Laisvojo pasaulio likimas 
neatskiriamas nuo Maskvos pavergtų tautų 
likimo. Laisvė yra nedaloma.’ Kompromi
sas prieš Maskvą yra lygus kapituliacijai 
prieš tironus. Visa kilnioji žmonija trokšta 
taikos, bet taikos, kuri išlaisvintų tautas 
nuo tironų, nuo baimės ir gręsiančios ver
gijos dar likusiam laisvam pasauliui. Mes 
ir toliau kovosime prieš tironiją, prieš dik
tatūrą ir bet kurios rūšies totalitarizmą ir 
prieš bet kokius kompromisus su despotais 
vardan kilniausių žmonijos idėjų: tautų 
laisvės, demokratijos idėjos ir religijos lais
vės.

ABN memorandume pabrėžiama, kad 
Kremlius nori užgrobtų teritorijų sienas 
sankcionuoti ir pavergtų tautų viltį į laisvę 
visai užglemžti.

Masinis Sovietų zonos Vokietijos sukili
mas 1953 m. birželio 17 d. randa prasmės 
ne tik tai, kad 18 milionų pavergtų vokie
čių dėl visiškai pagrįstų motyvų neabejoja, 
kad jų išlaisvinimas tėra galimas visiškai 
Vokietiją suvienijus, bet ir tai, kad anga
žuoja Vakarus tokiam pirmam ir būtinam 
tikslui.

Jei Vakarai ir mūsų pavergtųjų tautų at
žvilgiu užimtų tokią tvirtą ir pilną pasitikė
jimo poziciją, tada būtų neišvengiama re
akcija prieš retežius visose sovietiškose že
mėse. Jei Maskva šiandien siekia status 
quo pripažinimo saugumo ir nepuolimo 
paktų pavidalu, tai tik todėl, kad tokios re
akcijos prieš vergovę išvengtų ir 180 milio
nų pavergtų svetimų tautų žmonių rezigna
cijoje galėtų numarinti. Pasirašė: M. Al- 
čibaja, Gruzijos Tautinės organizacijos var
du, P. Biezais, Latvių Antikomunistinės Ko 
vos sąjungos, Gen. Ferenz Farkas de Kis- 
bamak, Vengrijos Laisvės Kovotojų, Veli 
Kajum Khan, Turkus tano Tautino Komi
teto, Jaroslaw Stetzko, Ukrainiečių Nacio
nalistų organizacijos ir ABN Centrinio Ko
miteto pirmininkas, Dr. D. Walčeff, Bulga- dijos Centrinės Tarybos vardu.

KOMUNISTŲ METODAI

Andrėj išjungė diktafoną ir padavė 
bylos popierių. Jis buvo MVD karinio tri
bunolo sprendimas, pasmerkiąs vyrą 25 me
tams priverčiamųjų darbų.

—Nuo 1928 metų jis buvo komunistas,— 
aiškino Andrėj. — Aštuonerius metus pra
leido nacių koncentracijos stovykloje. Oku
pacijos metu jis pasitraukė iš partijos. Tu 
matai rezultatus. Jo žmona dirba vertėja pas 
britus. Jie ja pasitiki, nes ji yra žmona vy
ro, kurį persekiojo Hitlerio rėžimas. Kai 
mes jos vyrą uždarėme į kalėjimą, jie ja 
dar daugiau pasitiki. Mums ji buvo ypatin- 
ai vertingas agentas.

Andrėj atsivertė kitą bylą.
—Aiva, čia kita byla, —tarė. — Baronie

nė von... Nuo 1923 metų vedė vedybų biu
rą augštesniajai visuomenei. ir kartu turėjo 
viešuosius namus. Gestapo agentė nuo 1936 
metų. Su mumis užregistruota nUo 1945 m. 
liepos mėnesio. Turi du sūnus, SSSR karo 
belaisvius-

Per stalą padavė man bylą. Joje buvo 
žilos, tvirto sudėjimo, su balta apykakle 
moters nuotrauka; taipgi kelių jaunų, gra
žių mergaičių nuotraukos. Jos buvo baro
nienės globotinės. Prie kiekvienos nuotrau
kos buvo prijungtas popieriaus lakštas su 
asmes žiniomis ir užverbavimu: „Kompro
mituojančios smulkmenos1. Po laimingai 
besišypsančios blondinės atvaizdu buvo šis 
įrašas: „Sužadėtinis tarnavo Vaffen SS. 
Sovietų rankose nuo 1944 metų. 1946 m. 
sifilis ". Sekančios nuotraukos mergaitė tu
rėjo jaunos stirnos akis; prierašas buvo 
toks: „Tėvas nacis. "1944 m. internuotas 
SSSR. Nelegalus vaikas“.

—Baronienės namas yra amerikiečių zo
noje — jos veikimo sferoje, — paaiškino 
Andrėj.

Jis paėmė mergaitės su stirnos akimis 
nuotrauką ir, rodydamas bylą, turinčią tą 
patį kodo numerį, pasakė:

—Žiūrėk I
Joje buvo mergaitės duoti pranešimai,

man

rijos Tautinio Fronto, J. Gytis, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio, prof. Ferd. Durčans- 
ky, Slovakijos Išlaisvinimo Komiteto, dr. 
St. Bučas, Kroatijos Tautinio Komiteto, 

-prof. dr. Rudolf Wierer, Čekijos Demo
kratų Federalistų ir prof. R. Ostrowski, Gu-

REVOLIUCIJA VOKIETIJOJ
. ■ f •

15 metų berniokas bė jokios politinės pra
eities. Tačiau tie aštuoneri metai padarė jį 
mirtiną komunizmo priešą. Liepos 17 d. ry
tą jis prisijungė prie darbininkų, žygiuojan
čių Stalinallee, traukė kartu į miesto centrą, 
draskydamas komunistinius atsišaukimus ir 
barjeras.

Kartu su juo buvo Ralph. Jiedu pačiupo 
kopėčias, užsikorė ant paminklo ir plėšė 
vėliavą. Minia pradėjo šaukti:

— Atsargiai — rusai I Lipkite žemyn!
5

Horst ir Ralph žinojo, kad ten buvo ru
sai: jie girdėjo šovinius, švilpiančius pro 
juos: Greitai nulipo. Tačiau Horst pasisko
lino peilį ir vėl užlipo. Kai tankai šaudė į 
jį. jis nupjovė vėliavą ir numetė ant žemės. 
Minia ją tuojau sudegino. Vak. Berlyno fo
tografai, būdami už 50 jardų, galėjo puikiai 
filmuoti.

Horst, sutiktas kaip didvyris, nuskubėjo į 
vakarų zoną ir nusipirko senąją Berlyno 
vėliavą. Po pusantros valandos jis vėl kopė 
į viršų ir iškėlė laisvės vėliavą. Trys tankai 
iššaudė v-ius šovinius, bet jo nekliudė. Tan
kai ir toliau šaudė į vėliavą.

1 vai. p. p. gen. ma joras Dibrova, rytų 
Berlyno karinis komendantas, paskelbė ka
ro stovį. Tačiau masių judėjimas taip greit 
nesukontroliuojamas. Gatvėse vis dar knib
ždėjo žmonės. Tankai ir Vopos šaudė į mi
nią. Daugelis žuvo. Kiti, sunkiai sužeisti, 
buvo pergabenami į vakarų Berlyno ligoni
nes. Pagaliau sovietų tankai išvalė gatves 
ir užpildė politinę tuštumų.

Revoliucija parodė, kad ir anoje pusėje 
buvo blogų marksistų. Kai kurie stebėtojai 
tvirtina, kad rusų kariuomenė nekartą svy
ravo demonstrantų atžvilgiu. Kai kurie 
„tankistai“ mojavo miniai iš tankų bokšte
lių. Jie, pagaliau, turėjo skaityti savo mo
kyklų vadovėliuose apie panašią populia-. 
rią revoliuciją prieš carą, o čia kaip tik bu
vo viso to iliustracija.

Komunistai nuolat pamokslavo apie tos 
rūšies revoliuciją: darbininkai, masiškai iš 
darbo pasitraukdami, gali nuversti vyriau
sybę...

Ypatingai įspūdingas buvo 4.000 Hennigs
dorf plieno darbininkų žygiavimas. Jie žy
giavo purvinuose darbo rūbuose, ėjo ban
ga po' bangos į Rytų Berlyną.

Darbininkai keliavo dvylika mylių. Iške
liavę iš Hehnigsdorfo, pasuko į vakarų 
Berlyną, paskui patraukė Mullerstrasse į 
sovietų zoną. Lietus lijo ir vanduo lašėjo 
nuo jų veidų ir drabužių. Daugelis buvo 
įsispyrę į medinaičius, kurie garsiai klepšė- 
jo gatvių grindinyje.

„LAISVŲ RINKIMŲ!“

Vakarų zonoje, per kurią traukė tiesiai 
į rytų Berlyneesančius vyriausybės rūmus, 
juos sveikino gausiai susirinkę žmonės, o 
pro Jangus mojavo rankomis moterys ir 
vaikai. Iš restoranų ir kavinių jiems nešė 
sumuštinius ir vaisius. Praeiviai dalino ci
garetes ir šokoladą.

— Šalin vyriausybė! Laisvų rinkimų! — 
išsiveržė iš 4.000 darbininkų krūtinių.

— Mes norime laisvų rinkimų! — griaus 
mu atsiliepė Šaligatviuose stovį žmonės.

Juk tai ir buvo laisvi rinkimai. 4.000 po
rų kojų, žygiuojančių purvina gatve, balsa
vo prieš komunistų rėžimą. Jie balsavo žy
giuodami, jie balsavo lietui lyjant ,

Jie balsavo liepos 17 d. Berlyne, nutrauk
dami darbą. Pramonė buvo paraližuota. 
Streikininkų būriai Unter den Linden alė
joje stabdė mašinėles, vežusias- komunistų 
pareigūnus r.eikalavo išlipti ir nuplėšti ko
munistinius ženklus. Kai kurios mašinėlės 
buvo padegtos.

Rytų Vokietijos vyriausybė pabėgo. Mi
nisterial nedrįso pasirodyti, o jų šeimos bu
vo išsiųstos'kitur pasislėpti.

PRAŠOME PASIRINKTI - j 
Kun' Ylos — gražiai iliustruota vaikų į 

maldaknygė tik 7/4, Gavėnas.— Jaunoj 
Galiūno keliu, spalvotos iliustracijos jau- | 
nimui — 14/-, K. Barėnas — GIEDRA VI
SAD GRĮŽTA — 15/-. Alė Rūta — DŪK- 
TE — 9/-, Gliaudą — ORA PRO NOBIS 1 
prem. romanas — 18/4, Dostojevskis — 
NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ — 22/-, 1 
Vaičiulaitis — VALENTINA — 10/-, , 
Brazdžionis DIDŽIOJI KRYŽKELĖ —9/-, 
Kėkštas ETAPAI — 16/-. Gera Lietuvių 
kalbos gramatika tik 7/-, ir dar 200 įvai
rių kitokių knygų, įvairių žurnalų ir visą 
periodinę spaudą galite užsisakyti' para
šę: Dainora Daunoraitė, 49, Thornton Ave. 
London, W. 4.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Londono Lietuvių Soc. Klubas, 345a 

Victoria Park Rd,; vasario 28 d. ruošia 
UŽGAVĖNIŲ BALIŲ

Pradžia 6.30 vai. Nauja, užgavėniška 
programa. Staliukus prašome užsisakyti 
pas Z. Jūrą, telef. SHO 8734.

PADĖKA

Mūsų didžiosios šventės - vestuvių 
dienos proga -visiems, įteikusiems 
brangias ir vertingas dovanas, pri- 
siuntusiems sveikinimus ir dalyvavu
siems mūsų šventėje, tariame-nuo
širdžią padėką.

Petras ir Gertrūda Bugailiškiai.

SOVIETŲ TANKAI

Ir tada pasirodė sovietų tankai.
Atšniokštė daugybė didžiulių tankų. Jab- 

nualiai paleido j juos akmenis. Jauni vyrai 
stengėsi užšokti ant viršaus, atidaryti bokš
telius ir nuginkluoti kareivius. Tai pastebė
ję, kiti tankai atidarė ugnį į užpuolėjus. 
Tankai puolė į minios vidurį. Kai vienas 
buvo sumaltas, kiti uždengė jo lavoną ant
klode ir ant viršaus uždėjo čia pat padarytą 
kryželį.

11,15 vai. keletas tankų pasirodė prie še
šių kolumnų Brandenburgo Vartų netoli 
Unter den Linden. Jie nukreipė ugnį į du 
jaunus vyrus — Horst Ballenthin ir Ralph 
Schoenhofer, — kurie buvo gatvės vidury
je-

Horst, 23 metų vyras, buvo sunkvežimio 
šoferis. Prieš, aštuonerius metus, kai karas 
pasibaigė ir Raudonieji atžygiavo, jis buvo

Pabaiga

Čia aprašytoji liepos 16-17 d. revoliucija 
nebuvo komunistinė: ji buvo nukreipta 
prieš komunistus. Jei ne sovietų lankai, suki 
lėliai būtų laimėję. 18 milionų rytų Vokie
tijos piliečių būtų susijungę su 48 milionais 
vakariečių.

Laikctąrpyje, kada Indija, Pakistanas, 
Burma ir Indonezija atsipalaidavo nuo Eu
ropos imperializmo, ir tuo metu, kai likusi 
Azija ir dalis Afrikos siekia panašių tikslų.

yra tiesiog neįmanoma, kad Europos tau
tos būtų Sov. Rusijos valdomos. Galų gale 
turi laimėti laisvė.

Pamėginę Sovietų imperijos stiprumą, ry
tų Vokietijos darbininkai davė daug vilčių 
visoms sovietų pavergtoms tautoms. v

Turima žinių, kad ir šiuo metu, kada ke
turių ministerių susitikimas Berlyne neatne
šė, kaip ir turėjo būti, jokių vaisių, rytų Vo 
kietijoje gali būti naujų bruzdėjimų. Jau da 
bar pabėgėlių būriai didėja, nes ten, kur nė 
ra mažiausios laisvės, nėra jokio noro gy
venti.

Rytų Vokietijos neramumus žinojo ir pa
vergtoji Lietuva. Kai kur ir ten kilo strei
kų, kurie buvo kruvinai numalšinti. Tačiau 
jau artėja diena, kada dar nenuslopintų tau 
tų pavergti žmonės sukils ir arba laimės, 
arba žus.

Laimės, jei Vakarai liausis flirtavę su ko
munistų mahekinais, kurie patys nieko ne
gali, ir išties draugišką pagalbos ranką. Juk 
gęstantį reikia gelbėti...

Parengė J. Pykulis.
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