
MĄSTYMAI APIE 
LIETUVIU TAUTA

Kaip anas evangelijos sėjėjas, taip ir Lie
tuvos didieji myiėtojai išėjo sėti laisvės bei 
tautinio sąmoningumo grūdą j savo brolių 
ir sesių širdis. Bet kaip ano sėjėjo, taip ir 
šitų vyrų metamas grūdas krito jvairion 
vieton. Viena dalis papuolė ant udlds, kita 
— tarp erškėčių, bet nemaža pateko j gerą 
ir purią lietuvišką žemę. Čia kritęs grūdas 
išdygo ir davė šimteriopą vaisių.

Visų pirma įsižiebė vienoj tai kitoj lietu
viškoj sodyboj tėvynės meilės kibirkštėlės, 
vėliau aušros spinduliai išbudino platesnes 
tautos mases, o laisvės varpas galutinai pri
kėlė Lietuvą iš miego. Kai pirmojo Didžio
jo Karo audrai besibaigiant, Paneriuos pa- 
sig.rdo kovos trimitai, visa tauta išėjo į ko
vą. Lietuvis brolis savo krauju ir lietuvė se
sė skausmo ašarom palaistė mūsų vadų pa
sėtą laisvės grūdą. Ir to dėka, mažytis lais
vės garstytis išaugo j didelį medį, kuriam 
istorija suteikė laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos vardą.

Maždaug po šimto dvidešimt skurdo ir 
vergovės metų, lietuvių tauta pradėjo gyven
ti, dirbti ir kurti laisvėje. Pradžia buvo sun
ki. Ji neturėjo nei naftos šaltinių, nei aukso 
ar anglies kasyklų, bet vien tik purviną že
mę ir okupantų paliktus dirvonėjančius kel
mynus. Bet nežiūrint to, dvidešimties metų 
laikotarpyje, iš griuvėsių pakilo miestai, kal
votomis lygumomis suvingiavo keliai ir plen
tai ir ten, kur caristinės priespaudos metais 
tyruliavo neišbrendamos pelkės, subangovo 
auksu noksiantys javų laukai. Lietuvių tau
ta kraujo aukomis atgavusi laisvę, kruvinu 
darbu statė valstybę!

Bet nemanykime, kad lietuvių tautos di
dybė glūdi jos sugebėjime tvarkyti krašto 
ūkį bei valstybės finansus. Ir nepieninių 
skaičiuje bei nutiestų plentų ir geležinkelių 
kilometraže ieškokime laisvės metais pa
siektų laimėjimų. Viso to reikia ieškoti ki
tur. Ir visų pirmiausiai ten, kur randasi lie
tuviškosios dvasios pasaulis. Nes tikroji lie
tuvių tautos didybė glūdi jos dvasinėje ga
lybėje, ir jos pasiektieji laimėjimai yra dva
siniai ląimėj'mai.

Visais laikais, bet ypatingu būdu nepri
klausomo gyvenimo metais, lietuvių tauta 
stengės: į didžiųjų Žmonijos idealų augštu- 
mos. Ji Sąmoriirtosl iš tėvų paveldėtame ti
kėjime, mistiška: jį nuspalviridama pakelių 
kryžiais bei Rūpirito:ė'ia:s, kurstė tėvynės 
meilės ugnį savo širdyje, vadovaudamasi 
tautinio atgimimo žadintojų, knygnešių, sa
vanorių ir narsiųjų karių pavyzdžais, ugdė 
pagarbos jausmą žmogui, įkūnydama jį arti
mo meilės darbais.

Tačiau laisvės metais buvo sunku žinoti, 
kiek lietuvių tauta myli Dievą, Tėvynę ir 
Žmogų. Tai ji parodė pasauliui tik tuomet, 
kai ją vėl užgriuvo šimtmetinės vakarų vėt
ros ir Sibiro rūstus vėjai.

Šiandien mus stebina tėvynėje likusio lie
tuvio ryžtas bei pasišventimas išsaugoti sa
vo tėvų tikėjimą. Ypač galima didžiuotis 
savo broliais kunigais. Jau dešimti metai, 
kai jie diena iš dienos yra terorizuojami 
sekimu ir tardymais bei randasi nuolatinia
me ištrėmimo ir sunaikinimo pavojuje. Ta
čiau jie neapleidžia šventyklos, kol jų iš jos 
neišplėšia pavergėjai smurtu ir jėga. O tuo
met, kai šventykla lieka apiplėšta ir auku
ras užgęsta, iš tautos ateina kiti jaunuoliai 
ir pasišvenčia Dievo tarnybai, idant įžiebtų 
šventykloje užgesusį aukurą. Taip ir šiais 
persekiojimų metais Lietuvoje atsiranda 
pašaukimų ir jei ne viešai, tai bent slaptai 
yra įšventinami nauji kunigai. Ar šitie jau
nuoliai nėra didvyriai? Ar juose nėra gyva 
pirmųjų krikščionių kankinių dvasia? Ir tai 
užtikrina mus, kad Lietuva, kuri turi tokių 
dvasios milžinų, nežus. Dievą mylinti tau
ta yra tikra savo pergale!

O su kokiu karžygiškumu lietuvis šian
dien kovoje už savo tautos laisvę. Kai ši di
džioji dovana buvo neprietelių išplėšta, ar
tojas palilfc arklą, jaunuolis moksleivis ir 
studentas užskleidė knygas, dainius pakabi
no kankles ir išėjo visi drauge ginti tai, ką 
proseniai gynė. Tuo metu, kai vakarų pa
saulis svaigo pergale ir tuščiažodžiavo lais
vėmis, tūkstančiai mūsų bro'ių. kaip karžy
giai mirė už savo ir tautos laisvę.
Ka'bant apie lietuvių tautos vedamą kovą, 
neea’ima nanrrršti ir tų sesių, kurios išėio 
užpildyti praretėjusias brolių gretas. Kadai
se lietuvė vaidilutė saugojo amžinąją ugnį, 
vėlesnių šimtmečių bėgyje ji budėjo prie 
tautos gyvybės, šiandien neviena iš jų stovi 
laisvės sargyboje. Taiei, laisvės metais bro
lis ir sesė niūniavo Tėvynės meilės dainas, 
priespaudos laikais brolis ir sesė savo krau
ju aplaisto tėviškės žemes, idant joje vėl su
žydėtų laisvė.

Bet lietuvių tauta, mylėdama Dievą ir 
Tėvynę, myli ir Žmogų. Didysis krikščiony
bės imperatyvas — mylėk Dievą, o savo 
artimą, kaip pats save — buvo tebėra gyvas 
lietuvių tautos sąmonėje. Tuo metu, kai 
daueelis mūsų tautiečių vakaruose savo 
prakaite valgo duoną, tėvynėje likusieji, 
nors apiplėšti ir pusbadžiai, dalinasi pasku-
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Anais, seniai praėjusiais laikais, mūsų 
tėvų žemėje lietuvybę išlaikė kaimas per 
kalbą, papročius, dainas, pasakas, o vėliau 
ir per molinos mokyklą. Šiandien lietuvybės 
išlaikymas nepalyginamai sunkesnis, dėl to 
nenuostabu, kad tuo klausimu labai daug 
rašoma, be abejo, ir daroma. O rezultai ne
dideli;

Gimtoji kalba! Gražu, Kai šeimoje tik
tai ji tevartojama, jos galybė didelė. O ir tai 
dar išeina vaikas j gatvę, į mokyklą; ir pa
sigirsta kita kalba. Turiu galvoje mūsų trem
ti.

Papročiai, dainos, fra sakos? Ogi ir kitos 
tautos turi gražių papročių, dainų, pasakų. 
Sakykim, kad ir.ne gražesni tie svetimieji 
papročiai arba dainos, pasakos, bet vilioją, 
o kai savieji silpnai teįskiepyti ir dar silpniau 
tepalaikomi, tai svetimųjų ir visai nustel
biami.

Vienas didžiausių dabar mūsų rūpesčių— 
išlaikyti tautai savo jaunimą. Ir kai sakom 
—rūpestis, tai pasakom jau, kad mūsų jau
nimas ir pavojuje. Ar nenuostabu! Dalį to 
jauninto dar esam atsivežę iš gimtosios že
mės, kita dalis atsiradusi tremtyje, bet- turi 
tėvus, gimusius ir užaugusius Lietuvoje, ir 
sakom — jaunintas nutausta! Deja, taip 
yra. Turbūt persi.prii tnes lietuviai. Neturi
me stiprios dvasios ir aiškaus tikėjimo. Su 
ta silpnybe ir eina kova, o dėl td yra vilčių 
išsigelbėti.

Šaukiam — ko daugiausia lietuviškai ap- 
sišvietusio jaunimo! O pro kur? Prašom: 
vargo mokyklos, Vasario 16 Gimnazija, sa
leziečių progimnazija Italijoje (kuri tikriau
siai pasidarys gimnazija), Laisvosios Euro
pos Universitetas Strasburge! Tik naudo
kimės.

Apie vargo mokyklas gal reikėtų ką pasa
kyti kitą kartą, dabar — apie Universitetą 
ir Gimnaziją.

Teisus A. Kizlys („Eur. Liet.“ Nr. 13), 
kai sako, kad „Dėl neplaningos lietuvių emi
gracijos iš Vokietijos išvažiavo visi į Ame
riką ir Angliją: kam reikėjo ir kam nerei
kėjo/' Pats jaunimas ir nepagalvojo, kokios 
to pasėkos. O „daugelis jų (ten pat rašo A. 
Kiz'ys) neturėjo pinigų baigti moks’us, pa
silikę Vokietijoje ar kituose Europos kraš
tuose, bet tai ir yra kaip tik netiksli švieti
mo politika... kad švietimo ir studentų para
mos reikalais nebuvo tinkamai ir pakanka
mai susirūpinta... „Taip. Dėl tos pačio- prie
žasties mūsų vargo mokyklos ir gimnazijos 
pasiliko vadovėliais rteaprūpintes, nors ana s 
laikais Švietimo Valdyba pinigų turėjo, ir 
knygos išleidimas buvo lengvas.

Toliau p. A. K. daro išvadą: „Todėl oa 
bar nėra tinkamo kontingento studentų Eu
ropoje, iš kur galima būtų parinkti kandi
datus į Strasburgo universitetą.“ Argi anų 
1948-50 metų studentų būtų iki dabar užte
kę Strasburgo universitetui?

Dar toliau p. A. K. teigia, kad „baigu
siems IRO laikais lietuviškas g.mnazijas, 
sunku išlaikyti patikrinimus, kuriuos daro 
patys (Strasburgo) universiteto profesoriai.* 
Tuo p. A. K. nenorįs „pasakyti, kad... kan
didatai būtų žemų kvalifikacijų mūsų po
žiūriu“, bet universiteto profesūra, pasikal
bėjusi su kandiduojančiais ir, „vieni kitų ne
supratę dėl visiškai skirtingų pažiūrų“, pa
darą neigiamas išvadas. Kaip reiktų supras
ti tas pažiūras? Kokių ten pažiūrų reikia, 
norint patekti į * Strasburgo universitetą? 
Tiesa, čia pat p. A. K. prideda, kad .reikia 
susirūpinti tų moksleivių tinkamu paruoši
mu“, bet ar į tą „tinkamą paruošimą“ įeina 
ir tūlos pažiūros“, tad kokios jos?

Palaipsniui autorius prieina prie Vasario 
16 Gimnazijos. Teigdamas, kad ta gimnazi- 

tiniu kąsniu su savo artimu, atklydusiu iš 
svetimos žemės. Tai ką iš Lietuvos grįžusie
ji svetimtaučiai pasakoja, yra neužginčija
mas apie lietuvių tautos žmoniškumą. Vaka
rų Europoje skelbiamasis humanizmas re
miasi dažnai tik kūno kultu, sovietinėje Ry
tų santvarkoje — žmogaus sųdaiktinimu. o 
Lietuvoje jis reiškiasi artimo meile ir .pa
garba žmogui.

Visa tai akivaizdžiai rodo, kad šiais są
myšio bei suirutės laikais lietuvių tauta ne
pasimetė ideologiniame chaose. Didžiųjų 
žmonijos idealų sekime bei įgyvendinime 
jai nereikia mokytis iš kitų. Lietuvių tauta 
savo religiniu nuoširdumu, tėvynės meile 
ir pagarba žmogui yra toli palikusi savo 
artimuosius ir tolimuosius kaimynus.

Todėl šiandien, jei lietuvių tauta negali 
pasigirti galinga indusltrija bei kitais mate
rialiniais laimėjimais, kurių pasiekė kai kuri 
didžioji valstybė dažnai kitų tautų vergijos 
sąskaiton, tai ji gali didžiuotis dvasiniais lai
mėjimais, kurie ją iškelia i didvyrių tautų 
eiles. Nepamirškime, kad ne tie yra didvy
riai, kurie savo fizinės jėgos dėka maino ir 
parduoda didžiuosius žmonijos idealus bei 
prekiauja kitų tautų liejamu krauju, bet tie 
kurie ir sunkiausiais laikais dėl jų aukojo
si ir miršta. F. JUCEVIČIUS 

ja „atlieka milžinišką lietuvybės išlaikymo 
darbą“, čia pat pasako, kad ,ji turi būti gy
venimiška ir šiuo atveju ji turėtų paruošti 
tinkamus kandidatus tiek į Strasburgo tiek 
ir kitus universitetus.“ Ir duoda patarimų, 
koks pirmiausia tas paruošimas turėtų bū
ti. Tačiau mums yra žinoma, kad Vasario 
16 Gimnazijos abiturientai priimami į uni- 
vefsitetą. Taip antai 1952-53 metų laidos 
visi trys studijuoja Bonuos universitete. Gai
la. žinoma, kad jie nenuėjo į Strasburgą. Tik 
čia, rodos, buvo ta priežastis, kad nemokė
jo prancūzų kalbos, kuri iki šiol nedėstoma 
Vasario 16 Gimnazijoje, ir tai be abejo di
delis nuostolis.

Užminęs, kd reikėtų Vasario 16 Gimna
zijai, p. A. K. prideda, kad „nereikia bijo
tis leisti moksleivį ir į vokiečių ar prancū
zų gimnazijas." Tačiau jeigu pripažįstam, 
kad Vasario 16 Gimnazija „atlieka milžiniš
ką lietuvybės išlaikymo darbą“, tai pirmiau 
stiprinkim tą savo gimnaziją, o nesidairy- 
kim į svetimas. Jeigu, kaip p. A. K. yra pr 
sakęs, V. 16 Gimnazijai gana tiktai sustip
rinimo anglų ir prancūzų kalbų dėstymo ir 
supažindinimo „su amerikoniškomis pažiū
romis“, tai argi negalima būtų tai padaryti? 
Negi neatsirastų pasišventėlio iš Anglijos ar 
ir iš JAV, kuris imtų ir atvažiuotų į Europą, 
į V. 16 Gimnaziją, jai padėti? Turiu, žino
ma, galvoje lietuvį pasišventėlį, bet kuris jau 
perpratęs anglų ir amerikoniškas pažiūras. 
Ogi galt pastiprinti V. 16 Gimnaziją ir tie 
kurie leidžia ar ketina leisti savo vaikus į 
vokiečių ar prancūzų gimnazijas. Juk ano
se gimnazijose reikia mokėti už mokslą, tai 
tas išlaidas galima būtų paskirti savajai gim
nazijai, kuri nėra ir turtinga. O svarbu jai, 
atrodo, ir turėti didesni skaičių rimtai pasi
ryžusių mokslintis jaunuolių.

Toliau p. A. K. pasakęs, kad „šitokia 
švietimo politika — leisti vaikus į minėtas 
(vokiečių ir prancūzų) gimnazijas lietuvių 
tremtinių .tarpe buvo labai nepopuliari“, o 
dažnais atvejais buvusi ir. labai smerkiama, 
tai šiandien esą turime ir tokios „politikos 
vaistus: Strasburgo universitetui neturime 
kandidatų“, Argi dėl to?^7. 16 Gimnazija, 
mūsų žiniomis, kelinti metai teišleidžia tik 
po 3 abiturientus, ir nė vienas iš jų, rodos, 
nėra mėginę stoti į Strasburgo universitetą, 
tai kur čia tos „šitokios politikos vaisiai“? 
Nuostabiau, atrodo, bus, kad iš vokiečių ir 
prancūzų gimnazijų neateina į Strasburgą, 
o tokių turėtų būti, nes kam gi tada jas to
kiu būdu būtų p. A. K. minėjęs!

A’škiai ga'ima p. A. K. pritarti, kai sako 
j:s, kad į Strasburgo universitetą reikėtų 
traukti studentų ir iš Amerikos, iš Anglijos, 
labiausiai, sakyčiau, tiktų iš Anglijos, Bel
gijos, Aus'ralijos, nes tuose kraštuose moks
las mūsiškiams sunkiau prieinamas.

KAS NULEMS VAIKŲ TAUTIŠKUMĄ...

A. K. vėl sako: „Žvelgiant į šį reikalą gi
liau, turint galvoje ankstyvesniuose straips
niuose iškeltas mintis dėl nutautimo kur bu
vo min:ma, kad vaikų tautiškumą daugiau- 
s:a nulemia tėvų valia, atrodytų, netektų 
bijotis leisti vaikus į svetimas gimnazijas,

PIETROVA PASEKĖ ŽEMAIČIO PĖDOMIS...
Didelį sovietų diplomatams smūgį suruo

šė Australijoje sovietinės ambasados trečio
jo sekretoriaus Pierov'o pasirinkimas lais
vės. Pietrov'as, kaip jau anksčiau buvome 
rašę, vadovavęs sovietų šnipinėjimo tinklui 
Australijoje. Tačiau dar sensacingesnis įvy
kis, nuskambėjęs per visą pasaulį — Piet
rovo žmonos paskutiniąją valandą išlaisvi
nimas iš „diplomatinių" palydovų, lydėju
sių ją iš Australijos į Maskvą. Pietrovos 
nuotykis primena mūsų žemaičio, važiavu
sio „namo“ 1952 m., lapkričio mėn., nuoty
kį, kai jam paskutiniąją valandą pavyko 
Londone pasprukti nuo „angelo sargo“, ly
dėjusio žemaitį į „plačiąją tėvynę“. Bet 
grįžkime šį karta prie Pietrovos nuotykių.

Prieš pat Velykas Australijos premjeras 
Menzies pranešė parlamente, kad sovietų 
vyriausybė atmetusi pabėgusio Pietrovo 
prašymą, leisti jam pasimatyti su žmona, 
prieš jai išvykstant iš Australijos. Keli par
lamento atstovai pasiūlė, kad tiek Sidnėjaus 
aerodrome, tiek Darvino uoste per garsia
kalbius būtų pranešta išvykstančiai Pietro- 
vai, kad jei ji norinti, galinti pasilikti Aus
tralijoje.

Iš sovietinės ambasados rūmų Canberro- 
je Pietrova buvo išgabenta saulei tekant, ly
dima net trijų augalotų ambasados palydo
vų į Sidnėjaus aerodromą, kur juos pasitiko 
kelių tūkstančių minia, daugumoje buvusių 
DP iš Rytų Europos. Susirinkusieji suruo
šė demonstraciją, protestuodami prieš pri
verstiną Pietrovos deportaciją į Maskvą, 
reikalaudami, kad ne tik Pietrova, bet ir vi
si Kremliaus laikomi vergų stovyklose ir 
kalėjimuose politiniai kaliniai būtų paleisti. 
Šitoksai minios protestas sukėlė Australi

kad jie vėliau galėtų baigti mokslus ar tai 
Strasburgo, ar kituose universitetuose!“

O kas nulems vaikų tautiškumą, kur tėvų 
valios visai nėra arba ta valia mišriose šei
mose padalinta tarp tėvo ir motinos, tesu
sikalbančių tiktai vokiškai, lenkiškai arba 
dar kitaip, o kur lietuviškoji pusė vis dėlto 
norėtų dar savo vaikus auklėti lietuviškai? 
Ar svetimosios mokyklos tokius išgelbės'’ 
Tenka girdėti, kad iš tokių šeimų vaikų kaip 
tik ir yra Vasario 16 Gimnazijoje. O pasi
taiko jų ir iš Klaipėdos krašto arba net ir iš 
Rytprūsių, kur tėvai jaučiasi esą lietuviai ir 
vaikus norėtų auklėti lietuviškai. Tokius 
vaikus šeimose, kurios dažnai gyvena tarp 
svetimųjų, sunku lietuviškai išauklėti, ypač 
kai tie vaikai visą dieną artimai bendrauja 
su svetimaisiais. Tokie vaikai, jeigu jiems 
ir pavyktų baigti vokiečių ar prancūzų gim
nazijas, vargiai ar benorėtų vykti į Strasbur
go Laisvosios Europos universitetą.

P A. K. dar sako: „Gilesnio tautiškumo 
reikalai verčia mus šiandien turėti tokių 
žmonių, kurie būtų lygūs partneriai tiek 
kalbos, tiek pažiūromis artimomis amerikie
čiams, anglams ir kitiems europiečiams. To
kie žmonės gali išeiti tik iš čia mano minė
tų mokyklų“, atseit — vokiečių ir prancū
zų gimnazijų. Ir vis dėlto kodėl negalima 
būtų sustiprinti V. 16 Gimnazijos, jeigu to 
reikia? Kviestis vokiečių, anglų, prancūzų 
mokytojų, sustiprinti kalbas, įdiegti tas pa
žiūras... Kodėl primygtinai tik svetimosios 
gimnazijos?.. Ar tokios mintys neveda prie 
V. 16 Gimnazijos autoriteto mažinimo? Ar 
nekils nepasitikėjimas ja? Gimnazija tik ne 
universitetas. Jei norėtume Vokietijoje da
bar įkurti lietuvišką universitetą, tai iš tik
ro būtų jau sunku arba ir visai neįmanoma' 
bet gerą gimnaziją išlaikyti galima. Taigi 
visiems ir reikėtų rūpintis, kad savoji gim
nazija būtų stipri ir verta visų pasitikėjimo.

Autorius toliau teigia; „Lietuvybei išlai
kyti yra žymiai svarbiau augti vaikui lietu
viškoje šeimoje, lankyti lietuvišką pradžios 
mokyklą, negu lietuvišką gimnaziią ar uni
versitetą.“ Su tuo beveik galima būtų ir su
tikti. Tiktai kur tos lietuviškos mokyklos? 
Tik viena jų ir tėra prie tos pačios V. 16 
Gimnazijos. Manau, niekas netrukdytų ir 
daugiau įkurti lietuviškų nradž’os mokyk
lų, tiktai ar bus galima jas išlaikyti? Tuo 
atžvilgiu tokios mokyklos atsidurtų tokio
je padėtyje, kaip dabar V. 16 Gimnaz!ia O 
jeigu reikėtų tėvams vaikus leisti į privačia 
lietuvišką mokvkla ir patiems už ia mokė
ti ir savo va'kus išla’kvti. kažin «r daug to
kių tėvų atsirastų. Kiekvienas naudosi čia 
pat prieinama vokiečių nradžios mokvk'a. 
o ypač tie. kurie lietuvybės dvasia neper- 
smarkfausiai susirūpinę.

Baigiamosios mano mintys būtų tokios: 
Vasario 16 Gimnaziia la;kvti visomis išga
lėmis. Kuri ios ousė silnna. stiorin’i. nepai
sant priemonių. Rūpintis ko daugini pri
traukti į ją iaunimo, kad daugiau būtų bai
giančių. o dė’ to ir daugiau tand’datu i 
Laisvosios Europos universitetą. T ta univer
sitetą dabar, be abejo, reikia rūnintis stu
dentu iš kitu kraštų: Anglim*. Aus’raiiios, 
o gal ir iš Amerikos. GIRMANTAS

jos vyriausybei įtarimą, kad Pietrovo žmo
na prievarta gabenama iš Australijos. Prem
jeras Menzies įsakė australų valdininkui 
Mr. Leydin susitikti su išvežama Pietrova 
Darwino uoste ir pasikalbėti su ja. Tuo pa
čiu metu per radio susirišta su lakūnu, 
skrendančiu su Pietrova ir jos palydovais. 
Gavęs parėdymą, lakūnas pasikalbėjo su de 
portuojama. Ji pareiškė, kad yra labai pa
vargusi ir bijanti savo palydovų, kurie yra 
ginkluoti. Čia pat ji lakūnui pareiškė, kad 
mielai pasiliktų Australijoje.

Lėktuvui nutūpus Darvino aerodrome, 
Mr. Leydin pasitiko Pietrovą, įsakydamas 
prieš tai policininkams, kad jie užvestų pa
sikalbėjimą su abiem rusų palydovais. Kai 
Mr. Leydin priėjo prie deportuojamosios, 
vienas palydovų bandė ištraukti pistoletą, 
bet policininkas čiupo jį ir nuginklavo. Tuo 
pat laiku buvo nuginkluotas ir antrasis.

Pietrova pakartojo savo norą pasilikti 
Australijoje, tačiau ji netikėjo, kad jos vy
ras galįs būti gyvas. Tuoj pat telefonu ji bu
vo sujungta su vyru, kurio gyvenamoji vieta 
yra slepiama. Po pasikalbėjimo su juo, ji 
dar kartą prašėsi leisti jai pasilikti Austra
lijoje. „

Tuo laiku, kai Pietrova,^ buvo saugioje 
vietoje, sovietinis ambasadorius Gieniera- 
lovas įteikė australų vyriausybei protestą, 
už „ginkluotą“ palydovų užpuolimą ir am
basados tarnautojos Pietrovos .sulaikymą“. 
Jam buvo atsakyta, kad Pietrova pati pra
šiusi leisti jai pasilikti, o „palydovai“ nu
ginkluoti, nes pirmieji bandė užpulti ir, be 
to. lėktuvuose keleiviams yra draudžiama 
turėti su savim ginklus.

(nukalta | psl. 4.)

II GIMTADIENIS
Karalienė Elžbieta II, viešėdama Ceilo- 

no generalinio gubernatoriaus rūmuose, 
atšventė 28-rių metų sukaktuves. Rūmai, 
kuriuose apsistojo karališkoji pora, skendo 
gėlėse, kurias prisiuntė ceiloniečiai drauge 
su šimtais tūkstančių sveikinimų.« * * * *

Berlynas. Prieš pat Velykas sovietų agen 
tai pagrobė žymų rusų emigrantų veikėją 
dr. Trušimovič, gyvenusį Berlyne, Britų zo
noje. Ryšium su šiuo pagrobimu britų zo
nos komendantas gen. W. Oliver įteikė so
vietams aštrią notą, reikalaudamas grąžinti 
pagrobtąjį. Rytų Vokietijos vidaus reikalų 
ministeris tvirtina, kad dr. Trušnovič sava
noriškai perbėgęs rytinę zoną ir „paprašęs 
azilio teisių“. Yra liudininkų, mačiusių 
emigranto pagrobimą. Jo bute rasta kraujo 
žymių. Spėjama, kad jis buvo užpultas kam 
baryje, pritrenktas ir pagrobtas sovietinių 
agentų. *****

Berlynas. Vakarų Vokietijos trijų di
džiųjų partijų atstovai kreipėsi j Vakarų 
valstybių augštąsias įstaigas, prašydami, kad 
Vakarų valstybės imtųsi represijų prieš ko
munistus, jei jie ir ateityje nesiliaus grobę 
savo politinius priešus iš vakarų Berlyno.

*****
New Yorkas. Pietų Korėjoj JAV amba

sadorius pareiškė, kad Amerikos vyriausy
bė sutikusi paremti pietinės Korėjos kari- 
n ų jėgų apginklavimą. Ambasadorius pa
brėžė, kad Ženevos konferencijos tikslas — 
s> įjungti Korėją ir pašalinti iš to krašto ko
munistinės Kinijos kariuomenę.

*****
Nairobi. Mau Mau teroristų grupės na

rai įsibrovė į Nairobi priemiestyje esančius 
n „mus ir peiliais sunkiai sužeidė dvi mote
ris. *****

New Yorkas. Atominės Energijos komi
suos pirmininkas Cole pareiškė, kad JAV 
£ jkybiniai atominių bombų gamyboje yra 
pralenkusios Sovietų Rusiją, tačiau įspė.'a, 
kad būtų klaidinga nuomonė manyti, jog 
sovietiniai atominės energijos mokslininkai 
yra atsilikę nuo amerikiečių. Vienas svar
biausių šio meto amerikiečių uždavinys — 
rasti tinkamas priemones apsiginti nu? R’i 
sijos lėktuvų puolimų.*****

Vašingtonas. Prez. Eisenhowe-is patiki
no Europos Gynybos Sąjungninkus, kad 
JAV laikys Europoje savo karines paiėeas 
tokio dydžio, kiek bus reikaFnga bendram 
Siaurės Atlanto gynvbos planui ir to', kol 
neatslugs grėsmė šitame rajone. Be to, pre
zidentas pareiškė, kad JAV kariniai štabai 
glaudžiai bendradarbiaus su savo sąjungi
ninkų štabais, tiekdami informacijas anie 
naujus ginklus ir taip pat tarsis dėl bendro 
gynybos plano.*****

Belgradas. Po Tito viešnaeės Turkijoje 
numatoma taro Jugoslavijos ir Turkuos ka
rinė sąjunga. Prie šios sąjungos prisidėsian- 
ti ir Graikija, kurią Tito taip pat netrukus
aplankysiąs. * * * * *

Londonas. Iš Darbiečių partijos vykdo
mojo komiteto parlamentarinio klubo pasi
traukė Bevanas, turėdamas tikslą pagriež- 
tinti ir suaktyvinti kovą prieš nuosaikią 
darbiečių partijos lyderio Attlee vedamą po
litiką. Šio mėn. 29 d. parlamentarinis klu
bas susirinks posėdžiui, kurio metu bus iš
rinktas Bevano vieton naujas narys. Posė
džio metu paaiškės, kiek Bevanas yra po
puliarus su savo antiamerikietiška politika.

*****
New Yorkas. Paskutinioji karinių įstai

gų paskelbta statistika rodo, kad Korėjos 
kare amerikiečių karių žuvo 23.190, sužeis
tų 105.871 ir dingusių be žinios — 13.108 
kariai. *****

Bukareštas. Garsiosios Rumunijos ko
munistės Onos Pauker „draugas“ Patrasca- 
nu, buvęs teisingumo ministeriu nuo 1944 
iki 1947 m., pasirašęs „draugišką** sutartį 
tarp Rumunijos ir S. Rusijos, daug nekaltų 
rumunų pasmerkęs už prieškomunistinį nu
sistatymą, šiomis dienomis drauge su kitais 
„amerikiečių šnipais“ buvo nuteistas Rumu
nijos „liaudies teismo“ mirties bausme ir 
sušaudytas. Mauras atliko...

*****
Londonas. Karalienė-motina šiais me

tais aplankys JAV. Ji bus prezidento Eisen- 
hoverio žmonos viešnia. Iš Vašingtono ka
ralienė-motina vyks Kanadą, kurioje pas
kutini kartą ji viešėjo su savo vyru karaliu
mi Jurgiu VI 1939 metais.
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DAILININKAMS SIŪLO DARBO

„Keleivio“ korespondentas visuose lietu
viškuose darbuose pasigedo inteligentų. 
Kur gi, girdi, jie dingo? Kur gi, girdi, visi 
tie profesoriai, agronomai, inžinieriai, dak
tarai, mokytojai, kunigai, vargoninkai, se
kretoriai ir kitokie Šviesūs poneliai? Tiek jų, 
girdi, privažiavo į Ameriką, o laikraščių 
prenumeratos krinta, naujas knygas leidyk
lų sandėliuose kapoja pelės. Laikraščiai, gir
di, apie juos dažnai rašo, tik visuomenei 
maža naudos, jei sužinome, kad Antanas 
Patinas persikėlė gyventi j nuosavus namus, 
Prudencija Tutinas auto katastrofoj neteko 
nosies ar Petras Avinas išlaikė gydytojo eg
zaminus. Tai, girdi, jų pačių labai privatus 
biznis, o kas mums, kurie laukėme užvadė
lių ir daug ko iš jų tikėjomės?

šitas „Keleivio“ mintis kartodamas, „Vie
nybės“ bendradarbis J. K, Karys (1954 m. 
III, 19 Nr, 12, skyrelyje „Tarp mūsų kal
bant“) pateikia dar savų duomenų:

„Well, numyktų amerikietis. Kiek persū
dyta. Reikia paieškoti teisybės vidurio. Tai
gi, kaip pastebėsime, vienas kitas tremtinys 
inteligentas sako prakalbas, tuzinas kitas jų 
rašo spaudoje, šimtai dirba (ne kažin ką dir
bančiose) organizacijose, kone trečdalis nau
jųjų ateivių šeimų išsirašo po lietuvišką sa
vaitraštį (ir daugiau nei trečdalis jų tą sa
vaitraštį perskaito), rasi profesorių ir kito
kių inteligentų, kurie kasmet nusiperka pre
mijuotus romanus ar šiaip nebrangią lietu
višką knygelę, apie 60 proc. dypukų „drai- 
vina“ nuosavus karus, 75 proc. jų operuoja 
televižinus, 90 proc. išmokinėja namus. Ir 
t.t. Visko čia neišskaičiuosi. Ko dar Kelei
vio korespondentas trokštų?“

O štai J. K. Kario išvados:
„Esam demokratiškame krašte. Kas kaip 

nori, taip gyvena. Žmogaus reikalų tvarky
mas — jo asmeniškas dalykas. Tad paliki
me ir inteligentus ramybėje.

Tik šūktelėkime dailininkams, kurie mu
šasi dėl modernaus meno principų ir neran
da temų: kodėl nepiešiate epochinių vaiz
dų? ! Ar tai nebūtų modemiška ir kartu tei
singa, jei nuteptumėte paveikslą tipo, kurio 
dešinėj rankoj pluoštas dolerių, o kairė at
remta į egoistinių reikalų kupetėlę, už ku
rios fone skausmo iškreiptas Motinos Tė
vynės veidas?.,.. “

SPAUDOS MEDALIS

J. K. Karys yra parašęs puikią ir vertin
gą knygą apie Lietuvos pinigus, tai jj taip 
pat domina ir labai artima — medalių ąc 
tis, tik jau iš visuomeninio taško su maža 
doze ekonomijos. Šitoks medalis, pasirodo, 
projektuojamas lietuviškos spaudos atgavi
mo 50 metų sukakčiai atžymėti, ir apie ii 
jau kelintas kartas kalba New Yorko lietu
viai žurnalistai. Tik J- K. Karys apsprendžia 
to busimojo (jei jis bus!) medalio praktiš
kąją pusę štai kaip (toj pat „Vienybėje“ ir 
tame pat numeryje):

„Pirmiausia, žinoma, tą medalį gautų tie 
asmenys, kurie šiais jubiliejiniais metais pa
remtų liet, spaudą nemažiau kaio 25 dol. su
moje (tik projektas). Išplatinus tūkstantj ki
tą tokių medalių, daug pelijančių knygų at
sidurtų žmonėse, šeimose, kur auga „į miš
kus“ dairydamasis jaunimas. Medalių įtei
kimas spaudos atgavimo minėiimo aktuose 
būtų oatraukianti iškilmė. Sugrįžę Lietuvon 
(ar tik atsilankę), medalio gavėjai turėtų 
kuo pasirodyti, jog ir jie už Tėvynės laisvę 
bei kultūrą kovojo.“

TUŠČIOS IR PILNOS KALBOS

„Draugas“ dideliame straipsnyje (1954 m. 
III. 15, Nr. 62, straipsnis kabutėse „Tuščios 
kalbos“) prisimena visuomenės atodūsius po 
Vasario 16 iškilmių, kad mūsuose perdaug 
įvairiom progom kalbama, kad kalbos tos 
darosi tuščios ir kad reikia ne kalbėti, o 
dirbti. Laikraštis tokius teigimus bando at

remti. Girdi, visuomenės gyvenimas nėra 
administracinio pobūdžio darbas, kur vir
šininkai viską patvarko ir tenka lik dirbti. 
Visuomenėje reikia kalbėti, kelti sumany
mus, svarstyti juos ir įtikinti žmones. Taip 
pat esą tiesa, kad būna ir tuščių kalbų, vi
sokių niekada nevykdomų rezoliucijų ir 
nutarimų. Vis dėlto laikraštis mano, kad nė
ra ko šalintis kalbų. Dėl to jis rašo:

„Tačiau blaivaus, nors ir gyvo, kalbėjimo 
reikalą, svarstantį visokius klausimus, rei
kia labai skatinti mūsų tarpe. Kai mes nu
stosime turėję daug visokių formalių ir ne
formalių susirinkimų, tai ir mūsų senoji kal
ba darysis vis labiau tik šeimyninis reika
las.“

„Kasžin, ar kas taip efektyviai ugdo vi
suomenę, kaip kokios diskusijos, pravestos 
tinkamoje dvasioje? Su žemėmis sumaišyti 
kokį visuomeninį reiškinį yra lengva. Pasa
kiškai ką nors išgirsti — taip pat. Bet kai 
reikia blaiviai ką įvertinti ar aptarti, tai net 
geriausių draugų tarpe iš to dažnai išeina 
tik barnis.“

„Nereiktų manyti, kad mūsų meno klau
simus turėtų svarstyti tik menininkai, mūsų 
tautos laisvinimo reikalus — tik partijų va
dovybės, o mūsų organizacijų reika'us tik 
jų valdybos nutarimų formoje. Tai nebūtų 
gyvos visuomenės vaizdas. Gyvoje visuome
nėje kalbama apie viską, kas žadina bendrą 
žmogiškąjį dėmesį. Kada nors pasakytas 
žodis eina toliau pats vienas savo kelią. Ati
tinkamu momentu jie savo vaidmenį suvai
dina. Tautos stiprybė žymia dalimi nriklau- 
so nuo to: ar ji sugeba savo tarpe išlaikyti 
pasikalbėjimo įtampą ir ar jis neperdaug 
dažnai nutrūksta, traukydamas kartu su sa
vim ir visuomenės rvšius.“

„Jeigu kalbos svarsto tinkamus dalykus 
ir yra pagarbiai pravedamos, jos gali padė
ti išspręsti abi čia mūsų iškeltas sunkenybes, 
nors nedarydamos formalių nutarimų. Visų 
pirma, jos gali pagyvinti, padėti įgyvendin
ti didžiųjų organizacijų nutarimus. Ir, antra, 
jos gali padėti rasti pačius laiminguosius, 
lengviausiai įvykdomus ir labiausiai reika
lingus nutarimus.“

KOKS NUOSTABUS PASAULIS!

Vakar mes matėme Valt. Disnėjaus pui
kią filmą apie vandens paukščius. Koks 
nuostabus pasaulis! Tik pažiūrėkite į tą 
vandens vištelę, kuri šoka svingą, ar į tuos 
riestakaklius flirtininkus, plaukiojančius lyg 
pagal muziką! O šiandien skaitau „Drau
ge“ J. Gobio atsakymą P. Maldeikiui dėl 
politikos ir kultūros. Ilgoka jau to ginčo is
torija: Maldeikis tuo klausimu parašė „Ai
duose“, Gobis jį užkabino „Drauge“, 'Mal
deikis jam atsakė „Drauge“, Gobis dabar 
Maldeikiui vėl atsako „Drauge“ (1954. III. 
11 d.). Štai ir čia — koks nuostabus pasau
lis! Kaip įdomiai žmonės kartais plunksno
mis šoka svingą! J. Gobio straipsnis ilgas, 
savotiškai gana įdomus, bet aš čia tegaliu 
paimti tik iškarpėlę, kiek ji liečia lietuvių 
literatūros ir kultūros reikalą. Štai ji:

„Tokie kūriniai, kaip Putino-Mykolaičio 
„Altorių šešėliai“ ar Alanto „Pragaro proš
vaistės“, negali būti lietuvių katalikų verti
nami. nors jie yra lietuviški, nes jie yra pa
gonybės recidyvai.“

„Putino romanas „Altorių šešėliai“ gali 
būti laikomas „tikros“, meniškai rafinuotos 
bet ne krikščioniškos kultūros faktu. Aš ne
žinau, kurios partijos interesams Putinas 
Šališkai vaizdavo ateistišką klieriką: tur 
būt, nei tautininkų, nei komunistų, nei libe
ralų partijoms, nors visi laicistai žavėjosi to 
romano pasirodymu. Putinas meistriškai, 
bet tendencingai parodė nukrikščionėjusio, 
nuo Dievo nutolusio klieriko sielą, kaip 
kad Dostojevskis tiesos atžvilgiu šališkai, 
bet taip pat maestriškai parodė demonišką 
didžiojo inkvizitoriaus filosofiją. A. Macei
na susižavėjo ta legenda apie 'didi ii inkvizi
torių ir parašė atskirą studiją, išleisdamas 
iš akių faktą, kad Dostojevskis ta legenda

PIRMIEJI ATSILIEPIMAI APIE
NIDOS KNYGŲ KLUBĄ**

Prieš pat Velykų šventes įsisteigęs Nidos 
Knygų Klubas išsiuntinėjo pirmąjį leidinį 
„Žalgiris“, kviesdamas stoti nariais į šį kny 
gos klubą. Knygos kaina su prisiuntimu į 
namus tekaštuoja 3 šilingai. Tiek pat kaš
tuos ir ateityje šio klubo išleidžiamos kny
gos. Reikia pastebėti, kad Nidos Knygos 
Klubo nariai, įsirašydami į skaitytojų eiles 
visiškai neįsipareigoja jokia atsakomybe, iš
skyrus tos, kad KNYGĄ GAVUS, AT
SIŲS TUOS TRIS ŠILINGUS! Iš tikrųjų 
būtų apgailėtinas dalykas, kad ir šitokiomis 
kainomis, taip patogiomis sąlygomis lietu 
viai užtrenktų duris lietuviškai knygai, kuri 
tekaštuoja 15 cigarečių! Jautresnieji lietu
viškam spausdintam žodžiui skaitytojai, ga
vę knygą, jau atsiskaitė. Iš 1000 Anglijoje 
pasiųstų adresatams knygų, 400 jau atsakė 
teigiamai. Žinoma, yra ir tam tikras pro
centas neigiamų atsakymų. Reikia tikėtis, 
kad artimiausiu laiku atsilieps ir likusieji 
600 gavusių knygas-

Štai keli būdingesni pirmųjų narių atsilie
pimai :

„Labai esu dėkingas už šią idėją, kurią su 
malonumu remsiu“.

A. G. Slavinska.s, Cowley Mill.
„Ačiū už knygą „Žalgiris“. Ateityje ne

apleiskite mūsų kampelio".
P. Skučas.

„Širdingai ačiū už knygą. Įvertndamas 
Jūsų kilnų sumanymą lietuviškas knygas 
leisti, surinku būti Knygos Klubo rėmėju it 
nariu. Siųskite visas knygas, kurias išleisite.

K. Š-, Edinbuig.
„Aš mielu noru remsiu knygos klubą 

ir norėčiau gauti keletą knygų, nes iki šiolei 
apie ją nieko konkretaus nesu girdėjęs“.

Giparas, Bradford.
„Labai džiugią ir malonią staigmeną pa

darėte, pasveikindami Velykų švenčių pro
ga su pirmąją Nidos Knygų Klubo išleistą
ja knyga „Žaleiris“. Už tai mano nuoširdus 
lietuviškas ačiū. Manau, kad šitas Jūsų ri
zikingas pasiryžimas ras kiekviename lietu
vyje palankų pritarimą ir moralinę bei me
džiaginę paramą.“

J. Ramonis, Oldham.

„Širdingai ačiū, kad nepamiršote manęs, 
pasiūlydami prisidėti prie Nidos Knygų 
Klubo narių. Visada prisidėsiu, p ypač prie 
knygos išleidimo, nes esu didelis knygų mė
gėjas. Už prisiųstą knygą niekada neliksiu 
skolingas tol. kol persikelsiu pas Abraomą...

P. Ivanauskas, Kirkby-Ashfield.
„Esu Jums dėkinga už prisiųstą knvea. 

Nieko nelaukdama siunčiu 3 šil. Linkiu 
Jums sėkmės tolimesniame darbe ir lauk”- 
pasirodant naujų leidinių“

B. Jasinskienė, Londonas.

„Nuoširdžiai dėkojame už prisiųsta kny
gą ir džiaugiamės Jūsų sumanvmu. Knygų 
Klubo įsteigimas įgalins daugelį mėgstančių 
skaityti pigiai įsigyti knygų.

A. Sadūnienė, Shotton.

„Esu labai dėkingas, kad atsiuntėte man 
šią knygą. Pareiškiu, kad įsirašau į Nidos 
Knygų Klubo narius, tikėdamasis, kad ir 
ateityje ištversite šitame darbe. Laukiu nau
jų leidinių“. K. Naudažas, Leeds.

aukština provoslaviją ir rafinuotai karikatū
riną Kristų, Jo Bažnyčią, inkviziciją ir jė
zuitus.“

Kad „Altorių šešėly“ yra ne visiems pri
imtina, šitai žinojau, Maceinos knygos bu
vau įsigijęs abi laidas, nes netkėjau, kad šis 
žmogus galėtų būti eritikis. Koks dabar 
nuostolis! Teks kurti laužą ir suruošti toms 
knygoms negarbingą galą, nors man ir la
bai gaila. Ta knyga didžiavosi visi katali
kiški laikraščiai, o atėjo šventesnis už visus 
Juozas Gobis ir vienu plunksnos pabrauki
mu sutvarkė reikalą.... Koks nuostabus 
pasaulis!

ŠVIESUS ŽIBURYS
Pavarčius lietuviškos spaudos puslapius, 

surasime šimtus straipsnių ir straipsnelių, ai
manuojančių apie lietuviškos knygos var
gus, apie jos kryžiaus kelius, kuriuos kny
ga turinti atlikti, iki pasieks lietuvį skaity
tojų. Rasite kaltinimų lietuviui tremtiniui 
kad jis atbukęs ir praradęs knygos meilę, 
kaltinimų lietuviui rašytojui, kad jis nenorįs 
nemokamai atiduoti savo kūrybos, kaltini
mų (šiek tiek švelnesnių) leidėjui už augštą 
knygos kainą, bet labai mažai praktiškų su
manymų ir patarimų, kaip iš šios padėties 
išėjus, o praktiškų darbų — jokių.

Prieš mane guli vienintelis tikras atsaky
mas į šią problemą: Nidos Knygų Klubo 
pirmoji knyga — J- Sužiedėlio „Žalgiris“. 
Kaina, jei iš viso šitokią sumą galima vadin
ti kaina, — 3 šilingai.

Nidos Knygų Klubas yra pasiryžęs už tą 
pačią menką ir visiems prieinamą kainą 
kas mėnesį praturtinti mūsų gyvenimą nau
ja lietuviška knyga. Tų knygų tarpe, leidė
jų žodžiais, gausime „lengvo pasiskaitymo, 
mokslo vadovėlių, verstinės ir origina'ios 
kūrybos“. Ar galima laukti ko geresnio, kai 
ir didelių Anglijos knygų klubų išleistų kny
gų kainos yra 4 šil. 6 p. ar 5 šilingai! Da
bar tik lieka visiems — dideliems ir ma
žiems būti šio klubo nariais. Netikiu, kad 
beatsirastų vienas lietuvis, kuris galėtų pa
siteisinti knygos brangumu. Užtenka kas 
savaitę padėti 9 penus Į šalį, ir knvea kas 
mėnesį ateina prie mūsų durų slenksčio. Po 
visų verkšlenimų ir aimanavimų dėl lietuviš
kos knygos, ar leis:me pasprukti jai iš mū
sų rankų, kada Nidos spaustuvė pasiėmė 
šią taip nepelningą, bet rizikineą pareigą. 
Geriausios sėkmės Nidos Knygų Klubui ir, 
svarbiausiai, ištęsėti pasiimtą darba! Teeu 
šis sumanymas nemiršta užuomazgoje, bet 
kiekvieną mėnesi atneša mums lietuvišką 
knygą į namus. Tikiu, kad pirmuosius mė
nesius ištesėjus, šis sumanymas bus vienas 
praktiškai tremtyje atliktų darbų, šviečian
čių šviesiomis varsomis.

V. Steponavičius.
„Labai nuoširdžiai dėkoju už nrisiusta 

man velykinę dovaną — knygą „Žalgiris“. 
Linkiu Jums šitame darbe sėkmės.

P. Simonaitis, Nottingham.
.Nuoširdžiai dėkoju Klubui už prisiųstą 

knygą. Būkite malonūs ir ateityje visas kny
gas siųsti. V. Laminskas.

„Ačiū Jums, kad man prisiuntė! knygą. 
Siųskite knygas ir ateitvie.

J. Jankauskas, Nottingham.
„Tiesa, skaityti mėgstu, bet nesurinku, kai 

sakote, kad Lietuviška knyga retėja. Lietu
višku. knveų yra daug nauju, labai verrinnu. 
išleistų kituose kraštuose. Nidos snabstuvės 
steigimo metais neturėiau ninieu. be* vis su
graibiau švara, o kiek vėliau ir kita. Nesun
ku šiandien bus už išleista knvga sumokėti 
3 šilingus, tik knvgos išleidimas tokia kai
na neorik'auso nuo 10 a«menu. bet nuo vi
sos lietuviškos visuomenės. Linkiu «ero vė
jo! J. D.

„Gavau knvaa. už kuria siunčiu 3 ši’in- 
gus. Nariu nebūsiu, bet už kiekvieną prisius 
tą knygą sumokėsiu 3 Šil.

. J. Pranauskas, Bradford
,.§irdinea:. dėkoiu už prisiųsta knvga . Žal

giris“. Laukiu, kad dažniau lankytų mane 
lietuviškos knygos".

J. Maslauskas, Mavfield.

„Džiugu ir malonu oasve'kin’i nedėtame 
darbe ir palinkėti geriausios sėkmės“

P. LaUrušonis, Dalkei'h.
„Širdingai dėkui. Lauksiu nekantriai se

kančios knygos.
P. Žvirblis, Edmonton.

„Ačiū už nris'ųsta knvga ..2aHn«“ Do
vanokit. kad iš manęs prastas raštininkas, 
bet skaityti galiu daug geriau.

Tamašauskas.

„Dėkoju už knygą, kurią atsiuntėt 3 ši
lingus pasiunčiu. Kol kas turiu knygų par
sinešęs iš Lietuvių klubo, Victoria Park. 
Perskaitęs grąžinsiu. Prašau nesiuntinėti.

J. Gudaitis, London

„Mano biudžetas yra kuklus, ir man ne- 
visada užtenka esamiems reikalams. Aš esu 
dėkinga Jums už prisiųstą man knygą, bet 
aš negaliu pirkti jos. Maloniai prašau priim
ti ją atgal. Gerbianti A. R-kienė.

„Dovanokite, aš jau tur būt ir neskaity
siu, nes nuo mažens tik akimis dirbu ir jos 
labai silpnos. Jei išleistumėt naudingų kny
gų, pvz. siuvėjų, savaime būtų daug ir pir
kėjų. Tikrai porą tūkstančių išpirktų be var- 
go. Pasinaudotų ir jaunimas. Niekur negir
dėt ir niekas nei žodelio neprisimena, nei 
laikraštis, atrodo, neparašo, lyg siuvėjų ir 
grįžus jau nereikės. Blogiausiu atveju gali
ma perspausdinti.

A. P-kas, Leeds.
*****

Šiandien neįmanu pasakyti, kaip įvertins 
lietuviai Nidos Knygos Klubo įsisteigimą. 
Iš augščiau spausdintų laiškų matome, kad 
daugumą sudaro teigiami atsiliepimai, bet 
Nida savo pasiimtame darbe nugalės visas 
kliūtis ir ateityje įveiks leisti knygas po 3 
šilingus, jei iš šiuo metu išsiųstų knygų tei- . 
giamai atsilieps bent 80 procentų. Šitokia 
kaina knygą įmanu atspausdinti, įrišti, iš
siųsti tik tada, jei jos tiražas sieks bent 2000 
egz. Ar atsiras 2000 skaitytojų visame lais
vajame pasaulyje? Į šį klausimą jau nebe 
Nidos spaustuvė, bet kiekvienas, gavęs kny
gą, gali atsakyti. Nidos Knygų Klubas taria 
nuoširdų ačių tiems, kurie jau atsakė ir ne- - 
kantriai laukia atsakymo dar neatsiliepusių
jų. Verta pažymėti, kad yra ir tokių narių, 
kurie knygą įvertino daugiau ir keli prisiun
tė po 5 šilingus, o J- Simanavičius I svarą.

LAIŠKAS 
ŽURNALISTAMS

Ponui James L. Wick
Tautinis Viešbutis (National Hotel) 
Maskva.

Patyrę, jog Tamsta ir septyniolika kitų 
amerikiečių laikraštininkų yra gavę leidi
mą keliauti po Sovietų Sąjungą, mes at
kreipiame Tamstos ir Tamstos kolegų dė-. 
mėsį, kad užsienių žurnalistams durys j 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pavergtąsias 
teritorijas buvo užtrenktos dėl aiškių prie
žasčių. Vadovaudamies šiuo precedentu, 
ryžkitės gauti leidimą šioms Sovietų oku
puotoms Baltijos valstybėms aplankyti, 
grĮžtant iš Sovietų Sąjungos, bet saugoki
tės Kremliaus ir ųuislingų pastangų nūs- » 
lėpti šiuos faktus: 1. Baltijos tautos kate
goriškai priešinasi sovietų viešpatavimui 
bei rusifikacijai ir siekia Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės 
atstatymo, nors rėžimas ir bijąs parodyti 
tikruosius jų jausmus.
2. Priešingai Višinskio pareiškimui Jung
tinėse Tautose, — esą, mūsų tautos esan
čios laimingiausios kaip niekad, — Krem
liaus kolonializmas sugriovė ūkį, atnešė 
skurdą, masines deportacijas ir kadaise 
laisvų Baltijos tautų naikinimą, vergų 
darbą ir panaikino visas žmogaus teises 
bei pagrindines laisves. 3. Intensyvi kari
nių Įrengimų statyba vykdoma Baltijos 
pakrantėse. 4. Daugiau kaip milionas lie
tuvių, latvių ir estų kilmės amerikiečių 
yra nepaprastai susirūpinę savo kenčian
čiomis tėvynėmis.

Toliau mes labai prašome Tamstą, bū
nant Sovietų Sąjungoje, pasiteirauti apie 
šimtų tūkstančių iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos deportuotųjų ir Vorkutos, Kara
gandos, Barnaoulo ir kitose vergų darbo 
stovyklose esančiųjų likimą. «

Prašome patvirtinti šios telegramos ga
vimą. Tamstoms sugrįžus, sueisime į są
lytį.

A. Perandi 
Estijos Laisvės Komiteto 

Pirmininkas 
V. Masens 

Latvijos Laisvės Komiteto 
Pirmininkas 

V. Sidzikauskas 
Lietuvos Laisvės-Komiteto 

Pirmininkas

BR. DAUBARAS

MEDINĖ
Prieš pat Kalėdas ūmai pradėjo šalti. Ry

tais, bėgdami į darbus darbininkai, tarnau
tojai ir valdininkai, stabtelėdavo prie vais
tinių ar didesnių krautuvių prekylangių, 
stebėdami gyvsidabrio kritimą termomet
ruose. Senesnieji Kauno gyventojai tvirtino, 
kad šitokie šalčiai buvę tik anais metais, 
kai Napoleonas su armijos likučiais traukė
si iš Rusijos gilumos.... Ūkininkai, atvežę 
į turgų malkas, sušalusius obuolius, sviestą, 
ar į avikailius susktus kiaušinius, pasakojo, 
kad kurapkos pačios lendančios į trobas, kiš 
kiai į klojimus, o naktimis vilkai įsėlinę į 
kaimus, išgaudo šunis. Šitokį metą ne tik 
kvailutės zylės, bet ir gudruoliai žvirbliai po 
kelis vienoje kilpoje užsinerdavo, kai tik 
Vladis Neries šlaituose paspęsdavo sląstus, 
užbėręs duonos trupinių ar paprasčiausių 
sąšlavų.

Po motinos laidotuvių Vladis dar žiau- 
' riau elgėsi su pagautaisiais paukščiais. Jis 

niršo, kad per tokius speigus turgavietėse 
mažiau kas kreipė dėmesį į jo siūlomas „Af
rikos kanarkas“, tuo tarpu kai jos pačios 
pulkais grūdosi į jo pastatytas kilpas. Mažai

Devintas tęsinys

ŠIRDIS
gelbėjo ir kainų sumažinimas: nė už dešimt 
centų niekas nenorėjo pirkti pačių gražiau
sių zylių, už kurias jis anksčiau kartais iki 
dviejų litų įvarydavo. Prekybos nesėkmės 
tulžį jis išliedavo nuėjęs susirinkti įstrigusių 
kilpose paukščių: pusgyvius žvirblius ir pa
šiurpusias pilkąsias zyles ten pat ištaškyda
vo į krūmokšnių kamienus, o margesnes, 
kuoduotąsias zyles negailestingai sugrūdęs 
skardinėn dėžėn, parsinešdavo į namus, kur 
jas išrūšiuodavo, paruošdamas turgaus die
nai.

Motinai mirus, Faustinas labai dažnai iš 
viso negrįždavo permiegoti. Namuose buvo 
tuščia ir nyku. Si tuštuma, betvarkė, šaltis 
dar daugiau pykino Vladį ir jis nesigai'ėda- 
vo bjauriausių keiksmų ne tik zylėms, bet ir 
jauniausiai seserei, kai ją užtikdavo kamba
ryje. Dar daugiau jis ant jos užsisėdo, kai 
pastebėjo, kad ir Faustinas pritaria jo elge
siui nuo to laiko, kai Janinai vieną vakarą 
šitoksai sakinys išsprūdo:

— Aš žinau, kad tas vyrukas nekaltas..
Broliai susižvalgė, ir Faustinas gauruota 

ranka trenkė į stalą, užrėkdamas;

— Tu, silke, saugok savo nekaltybę ir ne
kišk nosies į šį reikalą! Teisėjas, mat, atsi
rado, papūgsnape. Cyptelėsi dar kartą tu 
man apie vyruko nekaltumą, žinok, kad tai 
bus paskutinis tavo cyptelėjimas....

Mergaitė žinojo Faustino jėgą, pyktį ir ne 
siskaitymą nei su veiksmu, nei su žodžiu. 
Juo labiau dabar, kai jis jautėsi vienintėliu 
šeimininku visame bute.

Tą patį vakarą, kai motina buvo palaido
ta, Faustinas persikėlė į jos lovą, pareikš
damas, kad tuos pinigus, kuriuos anksčia 
abi sesrys mokėjo motinai, dabar jos priva
lančios jam mokėti. O jei ne, tai jos galin
čios tuoj pat iš buto išsinešdinti. Vyresnioji 
pasipriešino šitokiam brolio reikalavimui ir 
jau kitą dieną pasisamdžiusi vežiką, persi
kėlė Aleksotan pas savo busimąjį, pas kurį 
ji anksčiau dažnai viešėdavo per dienas ir 
naktis, palikdama nedakepelę seserį Janiną 
brolių malonėje, ši nekantriai laukdavo vi
dudienio, kada ji pradėdavo darbą restora
no virtuvėje. Ten ji, nors ir visu stumdoma, 
pašiepiama ir skriaudžiama, atsigaudavo, 
valydama patalpas, plaudama lėkštes ir 
puodus iki paryčio. Del jos ilgo veido, di
delių ir visada apatiškai į viską žiūrinčių 
akių, del nesugebėjimo prisigerinti nei prie 
viršininkų, nei nrie išprususių padavėjų, 
kažkas ją pavadino silkės vardu ir šis var
das jai taip prigijo, jog niekas nuo seniai ki
taip jos tr nešaukdavo. Tik namuose kartais 

motina į ją kreipdavosi sutrumpintu Ninos 
vardu, arba kuris nors brolių, jei jausdavo, 
kad galės iš jos išgauti vieną kitą litą „pasi
skolinti“. Silkės vardas jai prigijo. Pradžio
je, šitaip šaukiama ji rausdavo, bet vėliau 
apsiprato ir nebejausdavo skaudulio, kai ne 
tik padavėjos, virėjas, restorano muzikan
tai, bet ir pats savininkas Silke ją vadinda
vo.

Antrąją dieną po Trijų Karalių Vladis, 
grįžęs iš turgaus su visomis zylėmis, užti
ko seserį belesinančią likusius namuose 
paukštelius. Jis buvo sušalęs, alkanas ir 
priekabingai zirztus. Dienomis, kada jam 
pavykdavo parduoti keletą zylių, jis užsuk
davo į restoraną ir ten papietavęs, išgerda
vo degtinės tiek, kiek turėdavo pinigų. Šį 
kartą jo kišenės buvo tuščios, kaip ir jo 
pilvas.

— Užkurk plytą! — įsakė jis seserei, 
statydamas ant virtuvės stalo narvelius.

— Tu žinai, kad aš tuoj turiu išeiti į 
darbą, — cyptelėjo ji, neatsikalbinėdama, 
bet tik pasakydama.

— Neims velnias nei tavo darbo, nei ta
vęs! Neišeisi tol, kol neiškepsi man dešimt 
zylių...

— Tu šito nedarysi...
— O ką aš su tomis darysiu, jei jų niekas 

neperka, o aš alkanas. Tu manai, kad aš 
stipsiu badu... Kurk, aš parinksiu dides
nes. Gali nežiūrėti, kaip aš joms galvas nu

suksiu... Užtenka man nueiti iki šlaito, ir 
ten jų vėl rasiu prikibusių, kaip musių. Ir 
jos, jei būtų sočios, nelįstų pulkais į kilpas. 
Aš irgi alkanas...

Jis įkišo paraudusią nuo šalčio ranką ir 
įgudusiai pačiupo iš karto dvi melsvomis 
nugarėlėmis zyles.

— Šitos ilgiau lesintos, riebesnės. Paspir
gink jas vietoje taukų. ».

— Paleisk jas! Nesuspausk! — aš tau 
sumokėsiu...

— Kiek? —: šyptelėjo Vladis, prikišda
mas prie jos veido prasidžiojusią bumą su 
paradavusiais retais dantimis.

— Paleisk visas, —du litus gausi...
— Du litus?! Už kapą zylių! Silke, tu, 

Silke, tavo galvoje nėra nė tiek proto, kiek 
pas pastipusią silkę... Du litus už kapą zy
lių!.. Geriau aš jas visas išsikepsiu. Matai, 
va. sprigis į galvą, ir nebėra zylės...

— Neliesk jų! budeli tu! — pribėgo 
prie jo šaukdama sesuo, matydama agoni
joj spurstantį jo rankose paukštelį.

— Visos susilauks to paties likimo, jei tu 
man nesumokėsi, — kvatojo Vladis, augš- 
tai iškėlęs ranką su ūmai pailgėjusiu zylės 
kūneliu.

— Kaip seserei — visos zylės už 10 litų! 
Imi?

— Aš tiek neturiu. — verkė ji, akis ir ♦ 
veidą užsidengusi rankomis.

(b. d.)
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MINISTERIS RAČKYS 
VIEŠĖJO LONDONE

Balandžio 14 d. Londone lankosi ministe- 
ris Dr. Bačkys, kur dalyvavo Europ. Sąjū
džio ir eCntro Europos Komisijos posėdy
je. Komisijos garbės pirmininku išrinktas 
Macmillann ir Beddington Behren Posėdy
je nutarta Paryžiuje įkurti sekretoriatą, ku
rio vedėju išrinktas J. Pomian. Londone 
sekretoriato vedėju pasiliko G. Morton. 
Išdininku išrinktas Dr. Retinger.

Susirinkimo proga buvo aptarta Komi- 
* sijos organizaciniai ir veiklos finansiniai 

klausimai. Nutarta Komiteto veiklą pagy
vinti ir sustiprinti. Sekantis komisijos po
sėdis numatytas sušaukti Paryžiuje, birže
lio mėn.

VELYKŲ ŠVENTĖS LONDONE
Britų spauda pažymi, kad šiais metais 

ypatingai daug anglų Prisikėlimo švenčių 
proga buvo išvyk? i užsienį. Daugiausiai 
vyko Prancūzijon. Keliolika tūkstančių 
turistų skrido lėktuvais, o laivais kėlėsi 
apie pora šimtų tūkstančių atostogoms į 
kontinentą, nors šaltas oras buvo ir nepa
lankus, ypač tiems, kurie išsiruošė į pajū
rius. Nepaisant šito, Londonas per Vely
kas buvo ištuštėjęs.

Londono lietuviai Velykų šventes prade, 
jo iškilmingomis Prisikėlimo pamaldomis 
Parapijos bažnyčioje, kurias laikė kun. 
Matulaitis, MIC. Dar prieš 7 vai. ryto prie 
bažnyčios rinkosi skaitlingi būreliai lietu
vių, ne tik gyvenusieji rytų Londone, bet 
taip pat ir iŠ toliau atvykę. Ne vienam, 
atvykusiam į Prisikėlimo Šventę, prisiminė 
Velykų rytas Lietuvoje, kur anuomet taip 
iškilmingai buvo švenčiamas. Po pamaldų, 
užtrukusių apie 2 valandas, apie bažnyčią 
susispietę lietuviai sveikino vienas kitą su 
Šventėmis, pasikviesdami Velykų pusry
čiams.

* * *
Lietuvių Namuose Pirmąją Velykų die

ną buvo bendri pietūs, kuriuose dalyvavo 
Namų gyventojai ir iš toliau atvykę sve
čiai, jų tarpe pulk. Strimas, p.p Akelai
čiai. jaunosios viešnės — p-les Duobaitės 
iš Halifaxo ir keletą kitų. Nuolatiniai Na
mų gyventojai, praleidę čia jau nebe pir
mas Šventes, tvirtina, kad šiais metais 
ypatingu rūpesčiu ir patyrimu buvo pa
ruoštas'Velykų stalas. Nuopelnas — patv- 
rusio virėjo ir šeimininko — S. Skibiniaus- 
ko. Antrąją Velykų dieną Namuose buvo 
bendras pasilinksminimas.

* * •
Liet, Socialiniame Klube, rytų Londone 

Velykų švenčių proga viešėjo senieji išei
viai ir jaunieji. Abi dienas čia buvo jau
kūs pobūvii ir pasišokimai.

JAU ŠI ŠEŠTADIENĮ
, Nėra lietuvio — nemėgstančio dainos. 

Vienas didžiųjų mūsų da nos koncertų 
Įvyksta šį šeštadienį, balandžio 24 d.. 7 vai. 
vak. Soc. Klubo salėje, 345 a, Victoria 
Park Rd Koncertuoja Škotijos Lietuvių 
šv. Cecilijos mišrus choras, diriguojamas 
A. Varnaitytės-Mullen. Po koncerto bend
ras pasilinksminimas su viešniomis iš Ško
tijos". Rengėjai Įspėja, kad po 7 vai. į salę 
nebus įleidžiami iki pirmosios pertraukos.

SOLISTAS POVILAVIČIUS 
LAIMĖJO PIRMĄJĄ PREMIJĄ

Prieš savaitę įvykusiame Roval Albert 
Hall salėje konkursiniame jaunų solistų 
koncerte mūsų solistas Povilavičius laimė
jo pirmąją vietą. Laimėtojui premija — 2 
savaitės apmokamų atostogų Šveicarijoje. 
Pereitais metais Povilavičius panašiame 
konkurse, pasirodęs pirmą kartą, laimėjo 
antrąją vietą — savaitę atostogų puošnia
me laive.
TAUTŲ CAVALKADA ALBERT HALL

Tarptautinių dainos ir šokių koncertų 
rengėjas — Mr. Russ Hardy šiomis dieno
mis grįžo iš Kanados, kur buvo suruošęs 
panašų koncertą, kokius jis ruošia Londo
ne. Toronte lietuvius atstovavo solistas 
Varjekaitis.

Gegužės 9 d. Royal Albert Hall salėje, 
7 vai. vakaro ruošiamas tautų reorezen- 
tantų koncertas. Lietuvius šį kartą atsto
vaus J. Liustikaitė ir B. Povilavičius. Mū
sų dainininkai sudainuos duetą iš Mozar- 
to operos Don Giovanni.

Norį šiame koncerte dalyvauti, biletais 
turėtų apsirūpinti iš anksto.

CORBIEČIŲ EKSKURSIJA
Be gausios coventriečių ekskursijos, at

vykstančios šį šeštadieni į Londoną ir į 
Škotijos choro koncertą, 24 asmenų eks
kursija atvyksta ir iš Corby kolonijos. 
Corbiečiai nori apžiūrėti Londono žymes
nes vietas ir taip pat dalyvauti koncerte.

LAIŠKAS — PLAUŠKIENEI PETREI
„E. Lietuvio" Redakcijoje yra laiškas 

Plauškienei Petrei su labai svarbiomis 
jai žiniomis iš anaous. Ji pati, arba žinan
čius jos adresą, prašome pranešti „E. Lie
tuvio“ Redakcijai.

MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 25 d., sekmadienį. Soc. Klu

bo patalpose, 345 a, Victoria Park Rd., šv. 
Onos Moterų Draugija ruošia tradicinį 
margučių balių. Gražesnieji margučiai bus 
premjuojami. Įdomi ir įvairi programa. 
Tautinių šokių grupė, prieš išvvkdama 
tarptautinėn šokių šventėn į Dubliną, ba
liaus svečiams pasirodys su ta šokių pro
grama, su kuria šokėjai vyks, šventėn. 
Įėjimas, skaitant ir vakarienę, — 5 šilin
gai. Įėjimas tik j šokių salę — 1 ši. ir 6 d. 
Pradžia 6 vai.

COVENTRY
RUOŠIASI MINĖTI MOTINOS DIENĄ
Coventrio lietuvių kolonija ruošiasi iš

kilmingai paminėti Motinos Dieną, gegu
žės I d., šeštadienį. Smulkesnė programa 
bus paskelbta kitą savaitę. Apylinkės lie
tuviai tą dieną prašomi rinktis i Coventry.

* C<>ventriečiai tikisi, kad šį kartą ir londo- 
niečiai revanšuosis. skaitlingiau atvykda
mi Į. čia ruošiama minėjimą.

SEPTYNERI METAI ANAPUS UŽDANGOS
Sutikę lietuvį, atvykusį iš anapus geleži

nės uždangos, visada į jį žiūrime, kaip į 
žmogų, prisikėlusį iš numirusių, ar j kelei
vį, atkeliavusį iš Marso... Šiomis dienomis 
Londone trumpą laiką viešėjo Marija Pe- 
nikaitė, 14 metų lietuvaitė, septyneris me
tus iašgyvenusi dabartinėje Lenkijoje. Prieš 
kelis metus jos tėvelis išemigravo Kanadon. 
Marija su vyresniąją sesute Janina ir moti
na liko anapus. 1950 metais tėvui pavyko 
vyresniąją dukterį atsikviesti Kanadon, o 
jaunesnioji liko, nes Kanados sveikatos 
komisija įžiūrėjo plaučiuose dėmes. Moti
na netrukus mirė džiova. Marija liko 
viena komjaunuęlių namuose. Pagaliau ir 
jai šiomis dienomis pavyko per Londoną 
išvykti pas nekantriai laukiantį Kanadoje 
tėvą ir seserį.

Įspūdžiai, kuriuos papasakojo ši jauna 
lietuvaitė, nemokanti nė žodžio lietuviškai, 
yra Šiurpūs ne ta prasme, kad džiovininkų 
sanatorijoje vaikai pusryčiams gaudavę 
juodą kavą ir riekutę duonos, kad iš viso 
tokioje sanatorijoje vaikams duodavo tik 
tris kartus per dieną valgyti, kad ji nekal
ba lietuviškai, bet, svarbiausiai, kaip veikia 
į vaiko psichiką visas komunistų auklėji
mas, nuteikimas prieš vakarietį žmogų, 
prieš visa, kas prasminga, žmogiška ir 
krikščioniška. Nors ji augo ir auklėta bu
vo dabartinėje Lenkijoje, kur dar nepaly
ginti kitoks rėžimas, nesu Lietuvoje, tačiau 
ir ten jau viskas pagrįsta „Leninizmo — 
stalinizmo“ doktrina, komunizmo nuodų 
bacilomis.

Nežiūrint viso šito, j klausima, kaio gy
vena dabartinėje Lenkijoje žmonės, ko jie 
tikisi. — ši, komunistinėje dvasioje auklė
ta seotvneris metus mereaitė, nesusivokianti 
nei aoie oolitine padėti, nei apie jokias so
vietines okupacijas, atsakė:

— Visi žmonės laukia karo. Visi kalba, 
kad tik karas juos vali išgelbėti.

— Nuo ko išeelbėti?
— Aš nežinau, bet visi taip ka'ba. O kai 

Stalinas mirė, tai tiek buvo nas’eėrusiu 
žinomu iš džiaugsmo, kad ir mes. suvary
tos į ..raudonai! kamoe’i“ uždanestv'i mo
domis medžiagomis Stalino paveiks’o.

VOKIETIJA
Naujas PLA Įgaliotinis Vokietijai
Vokietijos Krašto Valdvbos bendradar

biui, p. A. Venclauskui išėjus mokytojauti 
į Vasario 16 Gimnaziją, jo eitas Pasaulin 
Lietuvių Archyvo įgaliotinio Vokietijai 
pareigas perėmė Krašto Valdybos bendra
darbis p J. Stankaitis.

PLA reikalais susirašinėjimą prašome 
vesti jo vardu, antrašu: (17a) Weinheim 
a. d. Bergstr., Postfach 233.

Pasaulio Lietuvių Archyvas Chicago’e 
kreipiasi į pasaulio lietuvius rinkti mūsų 
istorinę - arch win' medžiaga. Kad Š's dar
bas būtų konkretesnis ir neatidėliojamas. 
Pasaulio Archyvas siūlo prie seniūnijų, 
apylinkių, apygardų ir krašto va'd”bu su
daryti taio vadinamą kronikininko parei
ga — asmenį, kuris šiais visais reikala’s 
rūpintus! ir surinktą medžiagą neatidėlio
jant persiųstų š’am archyvui.

Labai svarbi medžiaga yra organizacijų 
veikla: paskaitos., minėjimai, pramogos, 
posėdžių protoko'ai ir tų nutarimų geri ar 
blogi daviniai. Tuo tikslu galima būtų ap
lankyti ne tik pav’enius lietuvius, bet vie
nuolynus, klebonijas, įstaigas, įmones ir 
buvusių ar esamų lietuviškų organizaciji> 
vadovybes.

Surinktą medžiagą galima siųsti betar. 
piai, adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, Ill., 
USA.

Velykinės dovanos Vargo Mokyklų
Mokiniams
Vokietijos Vargo Mokyklas lankančių 

mokinių margučiams ir Velykų stalo pa
gerinimui KLB Toronto šalpos Komitetas, 
vadovaujamas V. Vaidoto, vėl atsiuntė nėr 
Vokietijos Krašto Valdybą žymią dovaną 
— 300 dolerių.

Toronto Kalėdų Senelis ir Velvkoms ne
pamiršo savo globotinių. Nenuilstamu • ū- 
pesčiu k-to pirmininkas p. V. Vaidotas^ ir 
pats Šalpos Komitetas sugeba surinkti šal
pos reikalams stambias sumas. Dosni ir 
nuoširdi Toronto lietuvių parama vis efek
tingiau reiškiasi ir skaidrina sunkų lietu
vių tremtinių gyvenimą Vokietijoje.

DOMISI LIETUVIŲ BIBLIOGRAFIJA

Gautoji suma išsiuntinėta šioms Vargo 
Mokykloms:

1. Augustdorfo DM 75 —
2. Dillingeno DM 30,—
3. Hanau DM 40,—
4. Hannoverio DM 70 —
5 Krefeldo DM 35 —
6. Muencheno DM 55 —
7. Memmingeno DM 210,—
8. Neustadto DM 85,—
9. Sandplatzo DM 60.—
10 Rosenheimo DM 25.—
11. Seedorfo DM 20 —
12. Spackenbergo DM 55 —
13. Lebenstedto DM 100,—
14. Dieoholzo DM 110.—
15. Stuttgarto DM 45.—
16. Wehneno DM 225.—
Iš viso DM 1.240,-.

DM 1.253,89.
su pašto išlaidomis

Bavarijos Valstybinė Biblioteka Muen- 
chene pageidauja sistematiškai išplėsti sa
vo lietuviškos raštijos skvrių. Ji norėtų 
Įsigyti visas lietuvių kalba po 1939 m. iš
leistas moksliškas knygas ir leidinius.

Tuo reikalu vedamas su Vokietijos 
Krašto Valdyba susirašinėjimas ir Krašto 
Valdybos tarpininkavimu biblioteka galės 
apsirūpinti pageidaujamomis knygomis. 

džiaugėmės, nors nežinojome, kodėl reikia 
džiaugtis, jei Stalinas mirė...

Iš jos pasakojimų paaiškėjo, kad ir Lenki
joje žymesnesias vietas užima rusai. Vaikų 
prieglaudoje vedėjai ir mokytoja1! buvę ru
sai. arba iš Rusijos atvykę lenkai — komu
nistai, kurie auklėdavo vaikus komunistinė
je dvasioje, o sekmadieniais vesdavo prie
glaudos vaikus į specialias sales, kur buvo 
rodomos sovietinės filmos, skaitomos ilgos 
paskaitos apie sovietinį jaunimą, „herojus“, 
Leniną, Marksą ir Staliną.

Marija Penikaitė lankiusi šeštąjį pradžios 
mokyklos skyrių. Reikia pasakyti, kad kas 
liečia matematiką, geografiją, lenkų ir ru
sų kalbą, ji pusėtinai yra išsilavinusi. Žino
ma, visiškai nieko nežinanti apie laisvąjį 
pasaulį. Jos pasaulis, jos mokslas liečia tik 
Sovietų Sąjungą ir „broliškąsias“ respubli
kas.

Ji atsimenanti, kad dar jos mamytei gy
venant, policija išrinko visus lietuvius ir iš
vežė Lietuvon. Vėliau jos mama gavo iš iš
vežtųjų laiškus, tačiau jie buvo rašyti ne 
Lietuvoje, bet Sibire.

Didįjį Ketvirtadienį ši mažametė vieniša 
mergaitė, atsisveikinusi su ją globojusiais 
Londone lietuviais, išplaukė Kanadon pas 
laukiantį tėvą ir vyresniąją seserį. Per ilges
nį laiką ji buvo pirmoji kregždė, kuriai pa
vyko praskristi mirties ir gyvenimo ri
bą, skiriančią motinas nuo vaikų, 
vyrus nuo žmonn. bro’i”s nun ce«ern 'Ma
žajai keleivei linkime laimingai praplaukti 
plačius vandenis, o jos tėvelį sveikiname 
atgavusi iš „rojaus“ antrąją dukterį.

Mažaią viešnia iš anapus geležinės uždan
gos sutiko ir palydėjo Lietuvių Namų admi- 
nistr. A. Žukauskas, o motinišką globą ir 
kelių dienų viešnagę Londone suteikė jai 
ponia T. Losockienė, apdovanojusi ją nau
jais drabužiais ir būtinomis kelionėje reik
menimis. Malonu ir jauku matyti, kaip ne
pažįstami žmonės niekeno neprašomi pa
tys pasisiūlo savo paea’ba tiems, kurie, gal 
nors ir laikinai, jos reika'inei. Šiuo atveiu 
toki pavyzdi parodė t:ek vienas kitas lietu
vių Namų gyventojas, tiek p. T. Losockienė 
ir p. Baranauskienė.

Aitvaras

MŪSŲ MIRUSIEJI
A.A. GERMANAS šj’ILMANAS

Varelio senelių prieglaudos ligoninėje 
mirė jos įnamis ir buvęs lietuvių seniūnas 
G. špilmanas, eidamas 67 metus. Velionis 
palaidotas -Varelio kapinėse.

Velionis, gyvendamas Įvairiose stovyk
lose, netūtiojo užkampyje, bet Įsijungdavo 
į visuomenini darbą ir noriai ateidavo sa
vo tautiečiams i pagalbą. Organizuodavo 
vo :iečių ir anglų kalbų kursus ir pats juo
se dėstydavo. Emigi uojantiems padėdavo 
patai ima's ir vesdavo jų gana painias by
las. Varelio senelių prieglaudoje suorga
nizavo lietuvių kt-ą ir jam dvejus metus 
piimin'nkavo. Jis nebuvo mėgiamas admi- 
n'stracijos, nes karštai ir su užsispyrimu 
gindavo kitų senukų reikalus. Buvo gero 
būdo Ir paslaugus, bet neieškodavo pigaus 
populiarumo, todėl ne visų būdavo supras
tas.

Gimęs Rytprūsiuose, šilinėliuose, Pil
kalnio apskr., iki I Pasaulinio karo velio
nis mokėsi ir gyveno Vokietijoje. Karo 
metu mobilizuotas pateko į Lietuvą, kur 
vė’iau dėl ligos buvo priskirtas prie pasų 
įstaigos Po karo vėl užėmęs savo pelnin
gą tarnybą Berlyne, po kurio laiko visdėl- 
to grįžta į Lietuvą prisidėti prie Lietuvos 
atstatymo. Organizuoja Tauragės lietuvių 
batalijoną, su teisininku Bugailiškiu ap- 
važinėja šiaurės Lietuvą, propaguodamas 
nepriklausomybės idėją.

1919 m. pavasarį ateina dirbti į Tiekimo 
ir Maitinimo Ministeriją, kurioje buvo la
bai naudingas bendradarbis, nes pažinojo 
vokiečių karišką ir civilinę administraciją. 
Ministerija turėjo daug reikalų su vokie
čių kariškomis įstaigomis,, perėminėjo iš 
jų sandėlius, kepyklas ir tt. Perėmus ka
riuomenės aprūpinimą KAM Intendantū
rai, jon buvo pakviestas ir velionis. Tuo
metinės darbo sąlygos buvo labai sunkios, 
nes kariuomenę pradžioje teko išlaikyti 
rekvizicijomis. Pakartotinai raginamas 
grįžti Vokietijon, velionis atsisako, tuo pa 
rodydamas savo meilę atsikurianičai tėvy
nei. Vėliau dirba Ekonominėje Karių 
B-vėje ir Lietūkio užsienio prekybos sky
riuje.

Per pirmąją bolševikų okupaciją, prisi
rišęs prie Lietuvos krašto bei žmonių, ne
repatrijuoja ir dėl to sunkiai nukenčia 
okupavus Lietuvą vokiečiams. Areštuoja
mas ir tardomas kaip bolševikų simpati- 
kas. Vė’iau dirba Kretingos kooperatyve 
ir vokiečių Žemės Ūkio Įstaigoje, kurioje 
stengiasi paveikti vokiečių administraciją 
sumažinti žemės ūkio gaminių duoklę. 
Daug kartų velionis apsaugojo ūkininkų 
mases nuo baudų ir net kalėjimo. Velionis 
buvo ūkininkų mylimas ir vadinamas „mū 
sų karaliukas špilmanaitis". Dėl tokios 
savo veiklos susilaukė Gestapo nemalonės 
ir arešto išvengė tik dėl artėjančio fronto.

*****
Luebecke mirė Ona Matulaitienė. 1954. 
III. 17 d. Wewelsfleeth‘e mirė Deikus Jus
tas, girnas 1901. IV. 26, Stakuose, Raseinių 
apskrityje. — Ekonomistas. Ilgametis teis
mo tarnautojas Kaune, o vėliau buhalte
ris. Visais laikais sąmoningas ir karštas 
lietuvis, kuris ir mirties valandą apsiver
kė. kad negalĮs būti palaidotas Lietuvos 
žemelėje. Keletą metų jam teko gyventi 
sanatorijose ir kitur, kur nebuvo lietuvių. 
Jis visą laiką sekė lietuvišką spaudą ir lai
mingas buvo, kai jį aplankydavo lietuvis 
kunigas. Palaidotas vokiečių kapinėse We- 
welsfleeth, Kreis Steinburg.

JUDINAMI PABĖGĖLIŲ IR TREMTINIŲ 
REIKALAI

Naujas federalinės pabėgėlių m-jos val
dytojas, ministeris Prof. Dr. Oberlaender 
energingai judina pabėgėlių ir tremtinių 
klausimus Vokietijoje ir tarptautiniame 
forume. _

Pirmame m-jos patariamosios tarybos 
posėdyje ministeris pabrėžė, kad pabėgė
lių ir tremtinių problema Vokietijoje nėra 
išspręsta ir kad raminantieji balsai tuo 
atžvilgiu yra tik savęs apgaudinėjimas. 
Pabėgėlių socialinės padėties atstatymui 
reikalinga didelių pastangų ir nežinia, ar 
sekančių kelių metų bėgyje pavyks pabė
gėlius Įkurdinti, nes to Įkurdinimo rezul
tatai pasirodys gal tik po 30 metų.

Europos Pabėgėlių Klausimų Tyrimo 
Grupei Romoje ministeris pasisakė dėl be
namių užsieniečių Vokietijoje. Vyriausybė 
norinti gerbti benamių užsieniečių teisini 
paritetą ir duoti jiems darbo ir duonos. 
Bet be plačios tarptautinės pagalbos ji ne
galėsianti išspręsti nei benamių užsienie
čių, nei savų pabėgėlių problemos.

ITALIJA
Keturi broliai pereina j Kataliku Bažnyčią

Nuo kovo 31 d. vakaro iki balandžio 4 
d. ryto Castelnuovo Don Bosco jaunimą už
kariavo jauki rekolekcijų tyla. Rekolek
cijas vedė kun. J. Šeškevičius iš Romos; 
jam pagelbėjo kun. Aug. Steigvila, atvy
kęs tuo tiksiu iš Vokietijos.

Keturi berniukai protestantai, — broliai 
Evaldas, Jonas, Juozas ir Zigmas Telcher- 
tai —vasaros metu atvykę i'Saleziečių Mo
kyklą, seniai prašėsi priimami i Katalikų 
Bažnyčią, šiam svarbiam jų žingsniui bu
vo nustatyta balandžio 3 diena.

šiai progai iš Diepholz o atvyko berniu
kų motina, o apeigas atlikti buvo pakvies
tas vyskupas misionierius J. E. Mykolas 
Arduino, salezietis.

Kadangi visas miestelis, šiltai sekąs lie
tuvių saleziečių veiklą, norėjo dalyvauti 
apeigose, buvo nutarta suteikti krikštą pa
rapijos bažnyčioj, kur pats šv. Jonas Bos- 
ko buvo pakrikštytas. Vieši plakatai, kun. 
klebono ir mūsų kun. direktoriaus pasira
šyti, pranešė visiems gyventojams keturių 
berniukų lietuvių abjūrą ir krikštą.

Vyskupas, palydėtas Į parapijos bažny
čią, iškilmingai atliko visas liturgines apei
gas, kurias klebonas iš sakyklos aiškino 
savo parapijiečiams, o kun. Gavėnas lietu
viškai Įstaigos auklėtiniams.

Labiausiai jaudinantis momentas, — kai 
celebrantas, prie bažnyčios durų apklau- 
sinėjęs katehumenus tikėjimo tiesų, pra
vedęs egzorcizmus ir ritualines maldas, 
paėmęs už rankos juos Įvedė Į bažnyčią, 
tardamas: „(ženkit Į šventą Dievo Bažny
čią. Čia gausit Viešpaties Jėzaus palaimą 
ir galėsit su Juo ir Jo šventaisiais gyventi 
pėr amžius“. Keturi broliai, padavę viens" 
kitam ranką, Įėjo Į bažnyčią ir prisiartino 
prie krikštyklos, kad atgimtų krikšto van
deny.

Sekančią dieną naujieji katalikai priė
mė Pirmąją Komuniją Įstaigos koplytėlėj. 
Prie jų dar prisidėjo kiti du draugai — 
Bernardas Lia udė ir Emilijus Lipkė. O 
su jais ir v.'si auklėtiniai, užbaigdmi reko
lekcijas, prisiartino prie Dievo Stalo.

Popietėj Įstaigos Draugijų nariai suruo
šė pirmą kartą su Kristumi susitikusiems 
draugams akademiją, kurios metu buvo 
parodytas taip lauktas filmas —„Don Bos- 
co“. ,

Po švenčių kun. Šeškevičius, aplankas 
kunigo Bosko gimtine, sugrįžo Romon baig 
ti studijų, o kun. Steigvila, pamilęs lietu
viškąjį Caste’nuovo jaunimą, pasiliko In
stitute. norėdamas pagelbėti da’bu ap- 
k’-aut'ems mokytojams sa’ez'ečfams. O 
kun. Direktorius. l’n’'ėj’mų. maldų ir net 
a?n-u lydimas. išp’pukė į Am°riką med*’a- 
ginė’ paramos jleškoti Institute velkiai 
praplėšti. Ch’Onistas

Vasario 16-toje 
Gimnazijoje

Nauji abiturientai
Vasario 16 Gimnazijoje išlaikė brandos 

atestatui gauti egzaminus visi trys 9-to- 
sios klasės mokiniai. Jiems bus įteikti 
spausdinti gimnazijos baigimo atestatai, o 
balandžio 24 d. ruošiamos išleistuvės.

Naujieji abiturientai yra lietuviai trem
tiniai: Povilas Kazirskis, Kasparas Dikšai- 
tis ir Liudas Venclovas.

Užbaigiamųjų egąpmlnų lietuvių kalbos 
rašomajam buvo duota tema „Abiturien
to pareigos lietuvybei“. Pažymėtina, kad 
visų trijų kandidatų šia tema rašiniai rodė 
tikrą tautinĮ subrendimą ir gilų įsijauti
mą j jaunuolio pareigas savo tautai.

Pirmosios mokiniu iškylos
Gimnazijos mokytojas, dail. Krivickas, 

savo auklėtinius buvo nuvežęs į Mannhei- 
mo meno galeriją, kur jo vedamoji grupė 
susipažino su žymiais meno kūriniais.

Gimnazijos mokytojas A. Venclauskas, 
norėdamas savo mokiniams pavaizduoti te
oretinį klasikinį graikų literatūros kursą 
gyvu pavyzdžiu, savo mokinių grupei da
vė progos Heidelbergo teatre pamatyti 
Hoffmanstalio tragedijos (Trauerspiel) 
„Der Turm“ pastatymą. Prieš tai mokinių 
grupė, vedama mok. Venclausko, apžiūrė
jo Heidelbergo pilį ir susipažino su jos is
torija. Pilies apžiūrėjimas buvo lyg pras
minga įžanga Hoffmastalio veikalui, kuris 
mokiniams padarė gilų įspūdį.

Velykų atostogos
Balandžio 10 iki 25 d. gimnazija paleido 

mokinius Velykų atostogoms, prisitaikin
dama tiksliai prie vokiečių mokyklų mo
kymo plano. Neturtingiems mokiniams 
atostoginę kelionę apmokėjo gimnazija. Iš
leisdama tam tikslui apie 2.000 DM.

Nors gimnazija buvo dosni kelionių ap
mokėjimui, visdėlto bendrabutyje per Ve
lykas lieka apie 40 „benamių“ vaikų, ku
riems gimnazijos bendrabutis turi atstoti 
ir namus.

Gimnazijos svečiai
Prieš Velykų atostogas gimnaziją aplan

kė visa eilė lietuvių visuomenininkų bei 
pareigūnų. Kuratorijos pirmininkas d-ras 
Damijonaitis, keturių dienų vizitu nuo
dugniai susipažino su ūkiniais ir pedago
giniais gimnazijos reikalais, lankydamas 
pamokų metu klases, sekdamas mokinių 
maitinimą ir bendrabučio tvarką. Tuo pat 
metu gimnaziją lankė ir tėvų komiteto pir
mininkas, p. Raišys.

Šiomis dienomis gimnazijos būstinėje 
posėdžiavo ir VLIK'o švietimo komisija. 
Jos pirmininkas, d-ras Rukša, buvęs Lie
tuvoje gimnazijos direktorius, taip pat 
lankė pamokų metu klases, susipažinda
mas su mokinių išsimokslinimu, švietimo 
K-jos posėdžiuose dah vavo ir VLIK'o ben
dradarbis, p. Jaks-Tyris, Gimnaziją lankė 
ir Kuratorijos sekretorius, Tėv. A. Berna
tonis.

Svečiai gimnazijos pastangomis duoti 
mokiniams dabartinėse sąlygose galimai 
geriausią išmokslin'mą ir globą buvo pa
tenkinti. Mokinių maitinimui kreipiamas 
labai didelis dėmesys ir jų maitinimas yra 
visai patenkinamas Mok'niai gauna pus
ryčius, priešp'ečius. pietus, pavakarius ir 
vakarienę. Priešpiečiams duodamas spe
cialus kontroliuojamų karvių pienas, ska
nus, maistingas ir apsaugotas nuo bacilų, 
ko paprasta sterelizacija nepajėgia pada
ryti Pienas gimnazijai duodamas Hesseno 
krašto leidimu, nes už nuolatinę kontrolę 
kraštui tenka primokėti iš iždo.

Stojimo prašymai iš kitų kraštų
Gimnazijos vadovybė gauna iš Europos 

ir net iš užjūrio kraštų lietuvių užklausi
mus ir prašymus prr'mti jų vaikus i Vasa
rio 16 Gimnaziją. Vienas toks prašymas 
gautas ir iš Venesuelos, kur tėvai norėtų 
leisti Į gimnaziją savo 12 metų dukrą. Pra 
šoma priimti vaikus Į gimnaziją ne iš var
go, bet iš noro duoti jiems lietuvišką auk
lėjimą. Kelionės ir išlaikymo išlaidas tė. 
vai imasi padengti.

Gimnazijos vadovybė principe pritarda
ma tokiam tėvų norui, tuo tarpu susi’aiko 
nuo konkrečių sprendimų, kol bus išsiaiš
kinta tokių svetimųjų kraštų vaikų socia
linė padėtis belankant Vokietijoje mokslo 
įstaigą.

Televizijos aparatas
Gimnazija gavo bandymui laikinai tele

vizijos aparatą, kuriuo mokiniai yra suža
vėti. Kadangi gimnazija iš savo lėšų nega
li šiam reikalui skirti pinigų, tai mokiniai 
ketina iš savo mažų kišenpinigių kas mė
nesį atsižadėti po pusę markės ir nupirkti 
aparatą išsimokėjimui. Deja, ne visi mo
kiniai galės paaukoti tam tikslui ir tos ne
didelės 50 Pf. sumos. Po Velykų atostogų 
gimnazijos vadovybė numato pritarti mo
kinių pageidavimui ir aparatą įsigyti, jei 
apskaičiavimai parodys, kad bendromis 
jėgomis galės išsimokėjimus tęsėt!.

Aukos Gimnazijos Namams
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė, pas

kutinio susirinkimo metu sudėjo papildo
mai aukų 10.500 fr., tuo būdu pakeldama 
savo pirmąją 5.000 f r. auką iki 15.500 fr.

Schwetzingeno lietuvių inžinerijos ir 
pontoninių tiltų kuopa įnešė per Tėvą 
Bernatonį Gimnazijos Namams 1.000 DM.

PLB Cabramattos Apylinkės Valdyba 
(Australijoje) skiria Gimnazijos Namų 
fondui 15 autr. svarų.

P. Šimelaitis, Kanados Krašto Valdybos 
Gimnazijai Remti K-jos pirmininkas, pra
neša apie įmokėtus BALF‘o Centre Gim
nazijos Namams Ottavos apylinkės, Rod
ney, Ont., ir p. V. Griniaus Įnašus — au
kas, iš viso 51,50 dol. sumos.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Naudodamasis ska’tvtoio teisėmis, noriu 

oarefkštf ke’etą pastabu, dėl ka’kuriu mln 
čiu. paskelbtų „E Lietuv’o“ puslapiuose.

Neseniai, agr. Lūža vedamajame straips 
nvje ..Kas klausia - neklysta“ siūlo su
jungti visus fondus Į vieną. Bet, jei bend
ras arklvs yra liesas, jei bendras ūkis yra 
alkanas, tai vargiai ir bendras fondas ga
lėtu būti turtingas? Mintims, kad mus 
skaldančiomis, atseit, opesnėmis temomis 
reikia rašyti pačiu demokratiškiausiu bū
du. visiškai pritariu ir šias pastabas rašy
damas, šitai turiu galvoje.

Ad. Kizlio straipsni dėl tų nelemtų gin
ču skaitau klaidingu savo pagrinde. Jis 
teigia, kad tarp Vilko ir D. šefo yra gin
čas dėl Lietuvos suverenumo atstovavimo. 
Tokio ginčo iš viso nėra ir jo negali būti. 
D. šefas turi Lietuvos vyriausybės pave
dimą tą suverenumą atstovauti, tą pavedi
mą pripažįsta didžiosios ir mažesnės galy
bės. D šefo padėtis yra. taio sakant, mo
nopolinė ir jam visai nėra reikalo ginčvtis. 
Jo yra pareiga tą pavedima išlaikyti iki 
naujai susikurs teisėta ir didžiųjų valsty
bių pripažinta vyriausvbė, kuri turės tei
se atšaukti anosios mūsų vyriausybės pa
daryta pavedimą. Perdavęs kam nors tą 
pavedimą, jis tuo pačiu išduotų Lietuvos 
valstybės reikalus. Tuo klausimu daug jau 
buvo išlieta rašalo, tik nesuprantu, kodėl 
p. Kizlvs bando sukurti naują teorija apie 
e'nča dėl suverenumo atstovavimo. Tai iš 
tikrųjų bergždžios kalbos.

Ad. Kizlvs turi v'lt’es, kad. atėius kri
tiškam momentui JAV ir D. Britanija „at
eis j protą“ ir Lietuvos suverenumui at
stovauti pasikvies žmones, (atseit, Vilką), 
vadovaudamiesi politiniais, bet ne juridi
niais motyvais, kaip yra buvę su Jugosla
vijos atstovais. Normaliais laikais atsto
vai yra skiriami, kai atstovą priimančios 
valstvbės duoda sutikimą. Nenormaliais 
laikais tas klausimas sprendžiamas atsi
žvelgiant įvairių aplinkybių. Bet ir čia Ad. 
Kizlvs netiksliai išrireiškia. teigdamas, 
kad JAV fr D Br. Tito buvęs naririnktas 
atstovu oolitiniais, bet ne juridiniais mo- 
twa’s. Tikrumde tas atstovas buvo nepa
sirinktas, bet Stalino primestas, supranta
ma. vadovaujantis tik politiniais sumeti
mais. Bet kas tuos politinius motyvus pa

sirinko?! A. G-kas

AUSTRALIJOJE MIRĖ AL. GEDRIMAS 
.Pereitą savaitę Australijoje mirė Lietu
vos kariuomenės kūrėjas — savanoris 
Aleksandras Gedrimas. 55 metų amžiaus, 
gim»s Žemaitijoj. I’gesni laiką tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje liktiniu viršila.

Al. Gedrimas kadaise buvo baigęs Vaič
kaus Teatro studiją Kaune. Jis teatro rei
kalais sielojosi ir tremtyje.
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Malenko vo 
Rusija

| DIENO S RŪPESČIAIS

1853 m. vasarą buvusi Jungt. Amerikos 
Valstybių atstovė Luxemburge, ponia 
PERLE MESTA, buvo netikėtai pakvies
ta atvykti i Sovietų Sąjungą. Tai buvo 
pirmoji žymi vakarietė moteris, gavusi 
leidimą po Stalino mirties aplankyti ne 
Stalino, bet jau Malenkovo Rusiją.

Pasinaudodama šiuo kvietimu, ponia 
P. Mesta per tris kelionės mėnesius išva
žinėjo skersai ir išilgai Vakarų Rusiją, 
B- ■ydama 10.000 mylių kelionę. Ji ap- 

visus žymiausius miestus, prade
dant Leningradu ir baigiant Gruzijos sos
tine Tiflisu.

ši energinga amerikietė keliavo Rusijo
je kaip tik tuo metu, kai Lavrentijus Be
rija buvo likviduotas. Ji, aišku, buvo ly
dima „vadovų'*, bet jai.kartais pavykdavo 
ir be vadovų pasikalbėti su eiliniais žmo
nėmis.

ši amerikietė savo Įspūdžius paskelbė 
anglų ir amerikiečių spaudoje. Čia spaus
dinama ištrauka iš jos kelionės aprašymo, 
kuri pakankamai charakterizuoja Malen
kovo Rusiją. J. V.

LĖKTUVU I MASKVĄ
1953 m. birželio mėn. 10 d. lėktuvu iš

skridau iš Londono į Helsinki, kur sekan
čią dieną sėdau į dvimotorinį seną sovietų 
lėktuvą, kurį rusai gavo karo metu iš JAV. 
Lėktuvo pakilimas buvo tikrame rusiška
me stiliuje, kuris visiškai buvo kitoks, ko
kio nebuvau iki šiol patyrus. Mes neprisi
tvirtinome apsaugos diržais sėdynėse, nes 
čia jų iš viso nebuvo.

Kai kurie rusų keleiviai, užgesino savo 
cigaretes ir tai buvo ženklas, kad jau visi 
yra pasiruošę skridimui. Be jokio įspėjimo 
lėktuvas pamažu pakilo į orą su dideliu 
triukšmu. Lėktuvas skrido pažeme ir lakū
nas orientavosi pagal sausumos kelius.

Aš jau pradėjau snausti, kai pajutau sve
timą ranką ant mano peties. Tai buvo kun- 
Harold Isherwood, kuris vykdavo iš Hel
sinkio į Maskvą kartą mėnesyje laikyti pro
testantams pamaldų amerikiečių ir britų 
ambasadose.

— Mes skrendame per sieną *— jis pasa
kė.

— Jūs manote, kad mes esame jau už ge
ležinės uždangos? — paklausiau.

— Taip, — jis atsakė.
Pažvelgus žemyn, pamačiau daugybę pa

statytų ir statomų naujų bokštų, kuriuos 
rusai naudojo apylinkės žvalgybai Suomijos 
— Rusijos pasienyje.

Leningrade pakeitėme lėktuvą, pakilome 
ta pačia tvarka kaip ir Helsinkyje ir paga
liau nusileidome Maskvos aerodrome.

MASKVOJE
Jei nori Maskvoje gyventi, reikia turėti 

labai daug pinigų. Sitai patyriau žengdama 
pirmą žingsni Maskvoje, norėdama pasi
naudoti taksi.

AŠ pavargau besibastydama gatvėse, ku
riose skubėjo skurdžiai apsirengę vyrai ir 
moterys, labiau panašūs į kaimiečius, nesu 
j didelės valstybės sostinės gyventojus. Prie 
vieno viešbučio paprašiau taksio vairuoto
ją nuvežti mane i Amerikos ambasadą, kur 
aš buvau apsistojus pirmomis mano vizito 
dienomis kaip ambasadoriaus svečias.

Kai aš atvykau prie ambasados rūmų, 
seno, suklerusio automobilio vairuotojas, 
atkišęs j mane ranką be jokių ceremonijų 
paprašė sumokėti 24 rublius (6doi. arba virš 
dviejų svarų)

—> Kaip tail — piktai pasakiau. — Už 
dešimties minučių kelionę New-Yorke to
kiu taksiu kaip šis reikėtų mokėti tik apie 
vieną doleri- Aš nesutinku mokėti šešis do
lerius.

Bet vairuotojui mano nepasitenkinimas 
nepadarė jokio įspūdžio. Jis įžūliai laikė iš
tiestą ranką ir vėl pakrtojo.

— Dvidešimt keturi rubliai.
AŠ kreipiausi uniformuotus policinin

kus, stovinčius prie ambasados pastato. Jie* 
tik truktelėjo pečiais ir nusisuko, atgręžda
mi savo nugaras į mane, ką jie visuomet 
darė, kai aš atvykus bandžiau keletą kartų 
juos pasveikinti.

Pagaliau aš įėjau į ambasadą ir papra
šiau telefonisto pagalbos, kuris mokėjo ru
siškai kalbėti.

— Būkite malonus išeiti į gatvę ir paaiš
kinti šoferiui, kad jis reikalauja absurdiš
kos kainos už mano kelionę.

Jis norėjo pagelbėti man, bet tas nekiek 
nepaveikė šoferio.

— Tokia yra kaina, — piktai atkirto vai
ruotojas, — ir ji privalo sumokėti.

Pagaliau aš sumokėjau 24 rublius ir kar
tu įspėjau, kad apie tai dar pasiteirausiu 
įstaigose. Bet tuojau sužinojau, kad šoferis 
buvo nekaltas. Priežastis glūdi ekonominė
je sistemoje, kuri ir sukūrė tokias nenorma
lias kainas. Ambasados tarnautojai juokė
si, kai išgirdo šio mano pirmo konflikto is
toriją.

Sis mažas incidentas padėjo man suprasti 
ir daugelį kitų dalykų, apie kuruios aš netu 
rėjau supratimo. Dabar tik sužinojau, ko1 
dėl mažas -skaičius rusų sali važinėti savais 
automobiliais, kodėl didžiulės Maskvos gat 
vės yra tuščios ir jose nematyti privačių 
automobilių. Reikia būti turtuoliu, kad Ru
sijoje galėtum naudotis taksiu, ir dar turtin
gesnių, jei norėtum įsigyti nuosavą automo 
bilį.

Iš šio incidento man paaiškėjo, kodėl 
Maskvos požeminis susisiekimas traukiniais 
kuriuo rusai išdidžiai giriasi, yra toks popu
liarus gyventojų tarpe. Maskviečiai turi 
tik du susisiekimo būdus: važiuoti pože
miniu traukiniu arba keliauti pėščiomis, 
kuo ir aš dažnai naudojausi, norėdama iš
vengti brangios kelionės automobiliu.

Kiekvienoje vietoje, kur tik aš atsilanky
davau, pastebėjau, kad Rusija yra padalin
ta į dvi griežtai skirtingas klases: turtingie
ji, kurie turi daug, ir vargšai, kurie nieko 
neturi. Gyvenimas Maskvoje visiškai prieš
tarauja komunistų pasakoms apie socialinę 
klasių lygybę, kurią rusai, esą sukūrę. Ko
munistai sunaikino tik viduriniąją klasę, 
palikdami dvi kraštutines, viena kitai prie
šingas klases.

Ant vieno Maskvos viešbučio stogo įsi
kūrusiame moderniame ir ištaigingame res
torane, kurių sostinėje yra tik keletas, gali
ma laisvai gauti kaviaro, vodkos ir šampa
no, bet tokiomis kainomis, kurias gali mo
kėti tik turtingieji. Pavyzdžui, geri pietūs 
dviems žmonėms kainuoja 120 rublių (10 
svarų). Aišku, kad vidutinis darbininkas, ku 
ris uždirba apie 600 rublių per mėnesį, ne
gali prie tokio restorano nė prisiartinti.

Stovėdami ant minėto viešbučio stogo tu
rėjome puikų Kremliaus vaizdų, kuris nakt| 
su savo didžiulėmis penkiakampėm.s raudo
nomis žvaigždėmis blikčiojo tamsoie. Bet 
mes stovėdami šioje ramioje vietoje nenujau 
tėme, kad tuo metu tarp žymiausiu Krem
liaus viešpačių, Malenkovo ir Berijos vyko 
žiaurios grumtynės dėl valdžios.

Po keletos dienų aš užėjau į brangenybių 
krautuvę ir pasiteiravau gražaus segtuko, 
papuošto brangakmeniu, kainos.

— Kiek šis kainuoja? — paklausiau par
davėjos.

— Dvidešimts aštuoni tūkstančiai rublių 
(2300 svarų), — ji atsakė šaltai. Jaukdama 
mano įsakymo supakuoti.

Aš pakračiau galvą, apsisukau ir pažvel
giau klausiamai į storulę moterį, krautuvės 
vedėją.

Vėliau paaiškėjo, kad tokius segtukus 
perka už tokią kainą augštų sovietų tarnau
tojų, generolų ir admirolų žmonos, pasižy
mėjusios artistės ir šokėjos.

Salia šios neskaitlingos turtingosios kla
sės, galinčios pirkti brangenybes, gyvena 
vargšai piliečiai ir darbininkai, apsirengę 
skurdžiais drabužiais. Šiuos žmones sutiksi 
parkuose, rinkose, gatvėse ir neskaitlingose 
bažnyčioje, kurių keletas dar turi leidimą 
laikyti atviras duris tikintiesiems.

Maskvoje yra garsi laisvoji rinka. Tai vie
nintelė vieta, kurioje kolchozininkai nekon
troliuojami gali parduoti savo žemės ūkio 
produktus, kuriuos užaugina mažyčiuose 
sklypeliuose, gautuose iš kolchozų. Čia ga
lima gauti geresnių vaisių, daržovių ir švie
žesnės mėsos, negu valstybinėse kontroliuo
jamose krautuvėse. Rusų kolchozininkai tik 
savo apsukrumu gali nuslėpti nuo valstybės 
kontrolės kai kuriuos produktus ir juos par
duoti laisvoje rinkoje.

Užsienių diplomatų žmonos dažnai vyks
ta į šią rinką pirkti šviežių maisto produktų. 
Ir aš su JAV ambasadoriaus žmona buvau 
šioje rinkoje ir turėjau progos pamatyti ru
sų šeimininkes.

Mano dėmesį atkreipė keletas charakte
ringų pirkimo papročių.

Viena moteris, nusipirkusi braškių, atida
rė savo juodos spalvos rankinuką, įkišo į jį 
nupirktas uogas ir jį uždariusi nužingsniavo 
tolyn. Panašiai pasielgė ir kita moteris, su- 
kišdama į rankinuką agurkus. Tik dabar su
pratau, kodėl kiekviena maskvietė visuo
met turi su savimi rankinuką.

Mano dėmesį atkreipė viena senyva rusė 
prie stalo, ant kurio buvo sukrauti pilni ne
apdengti pieno indai. Ji kaišiojo savo vieną 
pirštą į kiekvieną indą ir jį laižė, tikslu nu
statyti pieno riebumą ir šviežumą. Panašiai 
elgėsi ir kitos moterys.

Toki papročiai jau buvo tiek įprasti, kad 
pardavėjai visiškai tam neprieštaravo.

J. VARČIUS 
(B. d.)

DBLS Leicesterio skyriaus narį

JUOZĄ ŠALKAUSKĄ Ir 
panelę MAY BALL, 

sukūrusius šeimą, sveikina ir linki 
laimingo ir gražaus gyvenimo

Leicesterio skyriaus valdyba ir 
nariai

Ieškau brolio ZIGMO VAITKEVI
ČIAUS, 1949 m. išemigravusio į Australiją. 
Jo adresas buvo: Migrdnt Centre, Block 
D. 10 Bathurst N. S. W. Australia. Ir AN
TANO BARONIONO, gyvenančio Angli
joj. Abu kilę iš Sakališkės km., Kaltinėnų 
valsč. Švenčionių apskr. Jie patys, arba ži
ną jų adresus, prašomi pranešti Vladui Vait
kui, 6, Hunter Terrace, Bonngrig Mid-Lo- 
thian, Scotland.

Geras darbas...
Aštuoniametis Krikštaičiu Algiukas kar

tą grjžo namo labai geroj nuotaikoj su 
sikspenu rankoj. Kai motina pak’ausė iš 
kur tą sikspeną gavo, Algiukas džiaugs
mingai sušuko:

— Iš Nekrikštų Jonuko už gerą darbą!
— Už kok| gerą darbą?
— Aš Jonuką mušiau per galvą ir jis 

pažadėjo man sikspeną, jei nustosiu jį mu
šęs. Aš jo prašymą išpildžiau!

Ženevos konferencija turi tuoj prasidėti. 
Jos darbotvarkėje yra du klausimai: Ko
rėja ir Indokinija. IŠ esmės paėmus ši kon
ferencija yra tik vienas epizodų vykstančio 
didžiojo rytų-vakarų konflikto ir rungtynių 
dėl dominavimo Tolimuose Rytuose. Kas 
nugalės: komunistinė Maskva ir Kinija ar 
Vakarai?

Neatrodo, kad bet kuriuo būdu būtų ga
lima susitarti dėl Korėjos. Kas iš to, kad 
vakarų tikslas yra visos Korėjos suvieniji
mas taikingu keliu ir svetimų kariuomenių 
atitraukimas. Negi kas gali rimtai tikėti, 
kad bolševikai geruoju pasitrauktų iš Šiau
rės Korėjos, sutiktų su kokiais laisvais rinki
mais ar pan.? Komunistai sėdi šiaurės Kc 
rėjoje tvirtai ir toliau joje stiprinasi. Tad 
esama padėtis ir Korėjos padalinimas j dvi 
dalis paliks ir toliau.

Sunkesnis ir žymiai painesnis klausimas 
bus Indokinijos. Po tos painiavos, kurią 
sudarė visa eilė vakarų valstybių vyrų pa
reiškimų ir paaiškinimų, nežiūrint JAV už
sienių reikalų ministerio Dulles lankymosi 
Londone ir Paryžiuje, aiškaus vieningo nu
sistatymo Indokinijos klausimu vakaruose 
nematyti.

Nelaimė yra ta, kad didžioji dauguma va
karuose, deja, net JAV nenori iš esamos 
tikrovės daryti reikalingų išvadų. Tokią 
padėtį savo propagandai išnaudoja komu
nistai. Tiesa, JAV situaciją vertina realiai. 
JAV užsienių reikalų ministeris Dulles, 
1954. IV. 5 d. atstovų rūmų užsienio reika
lų komisijai aiškiai išdėstė kaip raudonoji 
Kinija ir Maskva dalyvauja Indokinijos ka
re. Raudonųjų sukilėlių ginklai ateina iŠ Ru 
sijos, kai kurie artilerijos pabūklai yra pa
gaminti Skodos fabrikuose Čekoslovakijoje. 
Raudonųjų generolas Ly-Chen-Hou vieši 
generolo Giap komunistinių karinių pajėgų 
Indokinijoje vado būstinėje ir tt. ir tt. Ame
rikiečiai labai gerai mato ir viešai pasako.

ŽODŽIAI I
Kai esame naujos Ženevoje įvykstančios 

konferencijos išvakarėse, verta prisiminti 
neseniai praėjusią Berlyno didžiųjų konfe
renciją, kurioje be visokių kitokių klausi
mų, buvo paliestas ir DP klausimas, kai 
svarstyta Austrijos reikalai. Tik dabar pa
aiškėjo vienas dokumentas, rodąs, kaip vis 
dar didieji politikos vairuotojai prekiauja 
sutartyse nekaltais žmonėmis. Po Berlyne 
įvykusios konferencijos JAV užsienių rei
kalų ministeris Dillles, dalyvavęs toje kon
ferencijoje, pasakė: „Mūsų pačių gerovei 
tikrai netarnautų ciniškas elgesys, kuris pa
neigia moralinius principus. Pasaulyje, ku
riame jokia tauta negali gyvuoti viena, ne
teisingai pasielgti su savo draugais yra nai
kinti pačius save.“ Tai iš tikrųjų gražūs žo
džiai. Tačiau, kuriam laikui praėjus, rastas 
dokumentas iš tos konferencijos, liečiąs tai
kos su Austrija sąlygas.

Jame nusakomas tremtinių, arba DP 
(Displaced Persons) likimas Austrijoje.

Pagal Sovietų pasiūlytą priedą Austrija 
turi pasižadėti imtis visų priemonių „sava
noriškai“ repatrijuodinti DP į gimimo kraš
tus.

Austrija leidžia alijantų ar sąjurtgirtinkų 
atstovams laisvai lankytis DP stovyklose 
Austrijoje, kad galėtų kalbėtis su ten gyve
nančiais DP.

Austrija uždaro visus „komitetus“ ar 
„centrus“ ar panašias organizacijas, kurios

R DARBAI
gali kliudyti aliantų ar sąjungininkų intere
sus.

Austrija uždraudžia verbuoti DP j kari
nes ar pusiau karines organizacijas.

Austrija pasižada duoti visokias priemo
nes pergabenti repatrijuojamus DP į jų gi
mimo kraštus.

Austrija neduoda jokios pagalbos asme
nims, kurie atsisako grįžti į savo gimimo 
kraštus, jei šie asmens kovojo aliantų prie
šo pusėje ar savanoriškai bendradarbiavo 
su aliantų priešu, ar dalyvauja nedraugin
goje veikloje prieš savo gimimo kraštus, o 
taip pat prieš Jungtnes Tautas, ar yra na
riai organizacijų bei grupių, kurios skatina 
DP negrįžti į savo gimimo kraštus.

Šitie reikalavimai yra tie patys, kuriuos 
Sovietai visados kėlė dėl DP, norėdami lik
viduoti sau nemalonius liudininkus. Jie, pa
sirodo, nepasikeitė ir po aštuonerių devy- 
rtetių metų. Nors kalbama apie „savanoriš
ką“ repatriavimą, tačiau jis reiškia nuola
tinį moralini terorą ir prievartavimą.

Su šitais reikalavimais sąjungininkai, Ame 
rikos, Anglijos, Prancūzijos atstovai, Ber
lyno konferencijoje 1954 vasario 13 sutiko.

Jei sutartis nebuvo pasirašyta, tai todėl, 
kad Sovietai savo reikalavimus padidino— 
reikalavo pripažinti jiems teisę ir sutartį na 
sirašius kariuomenės iš Austrijos neati
traukti.

P I E T R
(atkelta iš psl. 1.)

Sudarytoji speciali karališkoji komisija 
tirti sovietinių šnipų veiklą Australijoje ti
kisi, kad laisvę pasirinkusioji Pietrova, bu
vusi sovietų ambasados slaptų dokumentų 
šifruotoja, suteiksianti komisijai vertingos 
medžiagos ir parodymų.

Australų vyriausybė spėjanti, kad Mask
voje esanti Australijos ambasada, ryšium 
su Pietrovos byla, galinti susilaukti Krem
liaus represijų ir provokacijų. Juo labiau, 
kad ambasados tarnautojai esą rusai ir, ne
abejojama, kad jie visi turi specialias enka
vedistų pareigas. Šiaip ar taip bevertintume 
Pietrovų nuotykius, jie vaizdžiai laisvam 
pasauliui parodo, kokia „laisvė“ yra anapus 
geležinės uždangos. Pietrovų byla dar kuri 
laiką skambės visame pasaulyje ir tuo pa
čiu ne vieną prokomunistinį apakėlį privers 
pagalvoti apie gyvenimo sąlygas krašte, į 
kurį ir „gerieji iš geriausių“ komunistų ne
nori grįžti.

AMBASARORIUI GIENERELCVUI 
PALEIDO VIDURIUS....

Antrąją dieną po Pietrovos išsilaisvinimo, 
sovietinė ambasada Canberroje staiga pakei 
tė savo sprendimą: nebekaltino australus 
už „pagrobimą“ ir „ginkluotą palydovų už
puolimą“, bet apkaltino pabėgusį Pietrovą 
vagyste. Sovietų notoje šį kartą rašoma, 
kad buvęs ambasados tarnautojas Pietrov 
pasisavinęs iš valstybės iždo stambias pini
gų sumas, suklastotais kvitais ir dokumen
tais. Išvadoje, notoje tvirtinama, kad turint

S. ŽYMANTAS

ką reikštų vakarams galutinis komunistų 
laimėjimas Indokinijoje. Burma. Siamas, 
Malajai, Indonezija atsidurtų pavojuje. Ta
čiau nežiūrint vice-prezidento Nixono pa
reiškimo, amerikiečiai nėra linkę siųsti sa
vo kariuomenės kovoti Indokinijoje. Tuo 
tarpu komunistai jau dabar varo propagan
dą apie kišimąsi Indokinijoje, jų siunčia
mus ginklus ir panašiai, ir dalyką prezen- 
tuoja Tolimųjų Rytų tautoms, kaip impe
rializmo pastangas užgniaužti tų tautų ko
vą už savo pilną Tautinę nepriklausomybę 
Sis propagandos ginklas raudonųjų rankose 
yra gana efektyvus. Nereikia pamiršti, ka 
dėl prancūzų padarytų klaidų Indokinijoje 
1946 metais, komunistų vedamas partizan:- 
nis karas Indokinijoje nėra vien komunisti
nis karas, bet ir tautinis karas už išlaisvini
mą iš svetimos priespaudos.

Prancūzija nori šį karą kaip nors sustab
dyti, nes jis jai kaštuoja prancūzų gyvybė
mis. Amerikiečiai paliaubų Indokinijoje, ku 
rios ten sudarytų panašią padėtį kaip Ko
rėjoje, nenori, nes tai nebūtų joks sprendi
mas, bet lik sudarymas sąlygų raudonie
siems konsoliduoti savo laimėjimus ir to
liau jų siekti įvairia subvcsvvine veikla. Ta 
čiau Dulles tezė pagrasinti kinus, kad jų to 
lesnė intervencija Indokinijoje turės jiem® 
„sunkių pasekmių“ yra silpna ta prasme, 
nes jei šis grąsinimas nebus palydėtas sank
cijos, kinai iš tokio eras:nimo tik oasiiuoks 
O tokia efektyvi sankcija tepa’i būti karo 
paskelbimas Kinijai. Jokia blokada, n^ 
bombardavimas neatommėmis bombomis 
kinu neoalauš. O kad amerik;ečiai rv»»«’-' 
skelbti karą Kinijai ar oradėtų pirmi'*" 
mesti atom:nes bombas Kini'oje. to lankti 
dabar netenka. Tuo būdu ir atsiduriama t1’ 
burtame rate. Sovietų planai vra aiškūs ir 
jų vedama kova ir agresija prieš vakaru pa

O V A- - -
galvoje Pietrovo kriminalinius nusikaltimt.s, 
jis nesąs joks politinis pabėgėlis, o tik pa
prasčiausias kriminalistas, kurį Aus.r.dijos 
vyriausybė turinti perduoti sovietų vyriau
sybei. Matyt, kad šitokį tekstą paskutiniu 
laiku padiktavusi Gieneralovui Maskva ir, 
ko gera, pirmykštis protesto notos tekstas 
buvo paties ambasadoriaus sukurtas. Todėl 
nenuostabu, kad notos įteikimo dieną sovie
tų ambasadorius Gieneralov staiga apalpo. 
Gydytojai konstatavę4 kad del nervinio su
krėtimo, ambasadoriui paleido vidurius. 
Del šitokios ligos kiekvienas skaitytojas ga
li pasidaryti išvadas, kokias baimės dienas 
pergyvena Gieneralovas, laukdamas Mas
kvos sprendimo....

* * *
Iš Sidnėjaus gavome žinių, kad išvežant 

iš Sidnėjaus areodromo Pietrovo žmoną, 
protesto demonstracijoje skaitlingiausiai da
lyvavo Pabaltijo tautų politiniai emigrantai. 
Sužinoję apie Pietrovai suteiktą azilio teisę 
Australijoje gyveną lietuviai, estai ir latviai 
įteikė bendrą Australijos vyriausybei padė
kos laišką.

saulį nekelia abejonių. Bet Vakarai iš to iš
vadų nepasidaro. Komunistai veda karą 
prieš Vakarus visomis galimomis priemonė
mis, bet Vakarai, tarytum nenori šio fakto 
pripažinti ir jį matyti tokiu, koks jis yra.

Tokioje padėtyje, savaime suprantama, 
iniciatyva palieka komunistų rankose. Ir jie 
manevruoja, kaip gali. Labai galimas daly
kas, kad sovietai šiandien nenori atviro ka
ro su vakarais, nes kam jiems šis karas rei
kalingas, jei jie pamažu tikisi pasiekti lai
mėjimų be visuotinio atviro pasaulinio ka
ro. Aiški amerikiečių karinių pajėgų inters 
vencija Indokinijoje šiandien gali būti so
vietams nenaudinga, nes ji įneštų tam tik
rą aiškumą, dabartiniame konflikte, todėl 
ir žaidžiama paliaubų Indokinijoje pasiūly
mais, juo labiau, kad jos dezorientuoja V-* 
karų viešąją opiniją ir skaldo sąjungininkų 
vieningą nusistatymą. Propagandinį g:nklfi 
sovietai panaudoja savo naudai, tiek To,; 
muiu Rytų tautose, prezentuodami ameri 
kiečius ir prancūzus agresoriais, koloniaH 
nės noiitikos vykdytojais, o save išlaisvin
tojais, tiek vakaruo'e, kur sovietinė pron® 
ganda naudotasi taikos oba’siais, — girdi. 
Maskva, norinti taikos, o karo — ameri
kiečiai.

Kai tokioje painiavoje nras'deda Ženevos 
konfcenci’a. tai gerų rezultatų iŠ jos sun
ku laukti. Kažin, gal ir bus sutarta dėl pa
liaubų Jndokiniioje ir jos padalinimo j dvi 
da’is, bet didelis klausimas, kuriai pusei 
toks sprendimas galutinėje išvadoje bus 
na'id'n°as.

Vakarai iš savo sunkumų ea'ė< išeiti tik 
tada, iei jie visai realai matys nadėti tokia, 
kokia ii tikrovėje vra. Būtent: komunisti
nis nasau|is veda kara prieš Vakarų pasau
li. Iš ‘os nadėfie.® r»ikia nas’darvti reikia
mas išvadas. Prioaž’nus kad komunistinis 
pasaulis kąra veda, tenkintis vien gynybos 
organizavimu yra maža.

AŠTUONI MĖNESIAI — 
ŠEŠI IMIGRANTAI

„Jau aštuoni mėnesiai, kai įsigalėjo imi
gracijos nuostatas, pagal kurį papi.domai 
turėjo būti įsileista Amerikon 209.000 pa
bėgėlių ir 5.000 našlaičių trijų metų bėgy
je. iki šiol, pagal naujausius mano surink
tus duomenis, įsileista Tik 6 pabėgėliai“, — 
priekaištingai pareiškė senatorius Humph
rey, kaltindamas Valstybės Departamentą 
už nepaisymą ir ignoravimą Kongreso nu
tarimų. Senatorius reikalavo patikinimo, 
kad priimtas Kongrese imigracijos įstaty
mas ateityje bus sąžiningai įgyvendintas, 
kitu atveju Senatas imsis žygių šį reikalą . 
tirti.

Senatorius Humphrey kaltino Valstybės 
Departamentą, kad šis, bijodamas įsileisti 
imigrantų — komunistų, pasielgė taip, kad 
iš viso joks imigrantas nebegalėjo pasinau
doti nauju Kongreso nutarimu, liečiančiu 
pabėgėlių įsileidimą į JAV.

.Joks amerikietis netrokšta daugiau, ne
gu aš, kad mūsų tauta būtų apsaugota nuo 
riaušininkų ir nepageidaujamų svetimšalių. 
Tačiau visiškai klaidinga manyti, kad kiek
vienas svetimšalis yra veiksmingas priešas, 
o kiekvienas imigrantas veiksmngas šnipas. 
Tai yra tragedija. Kongreso tikslų nevyk
dymas vaizdžiai parodąs trūkumą simpati
jos tam nutarimui tų veiksnių, kurie atsako- 
mingi už programos įgyvendinimą“, — pa
stebėjo senatorius Humphrey, plačiau pa
lietęs imigrantų įsileidimo į Ameriką klau
simą.

Paieškojimas ir prašymas garantijai gauti
Juozas Kvederis, gyvenantis Mamburg- 

Altona, Eimsbuettelerstr. 55 kilęs iš Ku
dirkos Naumiesčio, jieško savo pusbrolio 
ir pussesera, Juozo Va’entinavičiaus ir 
Va'eškos Valentinavičiūtės.

Tautiečių pagalbos sudaryti emigracijos 
dokumentus į Kanadą prašo dažvtoias 
Evaldas Pasekelis Jo adresas: Ewald Pa
sekei. (24a) Hamburg-A'tona, Stresemann 
Str 13fla. Germany. Jo šeimą sudaro: žmo
na EmBiia Pasekei, siuvėja, gim. 1919. 10. 
30 d. Mirkėnai (Utena), ir valkai Vida 
Emiliia, gim. 1938. 9. 28 d. Kaune ir Pet
ras, gim. 1944. I. 17 d. Jena (Vokietija). 
Jis pats gimęs Kybartuose 1913. III. 8 d.

KAIP NUSKANDINTAS 
„BISMARČKAS“?

Vokietis C. D. Bekker savo atsimini
muose (1953 m. išversti | anglų kalbą) 
plačiai rašo apie jūros kovą, kurios metu 
buvo nuskandintas garsus vokiečiu krei
seris „Bismarck". Bekker pažymi, kad 
„Bismarck“ gynėsi vienas prieš 148. Vo
kiečių kreiseri puolė: 100 lėktuvu, 6 po
vandeniniai laivai. 21 minogaudis, 4 sun
kieji kreiseriai, 7 lengvieji kreiseriai, 8 
šarvuoti karo laivai ir 2 lėktuvnešiai.

Reikia pripažinti, kad vokiečiai turi 
pagrindo didžiuotis „Bismarcko“ kauty
nėmis.

Garsioji filmos žvaigždė — Greta Gar
bo, kai ją laikraštininkai užpuolė klausi
mais, kodėl ji neištekėjusi, atsakė:

— Visada mėgdavau protingus ir inte. 
ligentlškus vyrus ir žinau, kad tik kvailys 
gali sutikti būti vyru garsios moters“.

Turintieji kokių nors žinių apie JONĄ 
ENDRIUKAITI, gimusi 1926 m. Meškinės 
km.. Kidulių valsč., Šakių apskr. labai 
prašomi pranešti jo tėvui Pranui Endriu
kaičiui. 77. Edmund Rd., Saltley. Bir
mingham 8, Gt. Britain.
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