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Baruose
Turbūt neliks gražesriių prisiminimų 

tremtyje, kaip prisimininmai apie Lietuvos 
kūrybą — didelę ar mažą, kad tik pozity- 

• vią. Netenka aiškinti, kad pirmoji vieta to
je kūryboje tenka mokyklai — nuo kaimo 
pradinės iki universiteto — kur buvo sielo- 
jamasi gyvojo tautos atžalyno mokymu ir 
auklėjimu. Susipažinus kas daroma tuo at
žvilgiu Vakaruose, atrodo, jog buvusiam 
lietuviui mokytojui netenka rausti dėl pra
eities ar graužtis neatlikus pareigos. Mūsų 
Visapusiškoji mdkymo - auklėjimo Sistema 
reikalfivo Iš mokytojo tiesiog universalumo 
it didėles eriergijoš atsargos; Ji čiulpė to pil 
kojo darbuotojo Sveikatų ir gadino riervus, 
bet krašto kūrybos įkarštyje jis to kaip ir 
nejautė ir į savęs išsiparceliavimą nekreipė 
dėmesio. Didelis atsakomybės pajautimas 
ir meilė savo tautai stūmė j šalį smulkiuo
sius negalavimus ir net šeimos reikalėlius. 
Pareiga grūdino mokytoją tapti savotišku 
asketu, savotiška, pasakyčiau, knygps žiur
ke, nes reikėjo ryte ryti visa tai, ką Vakarų 
pedagogai reklamavo ir siūlė — teikėjo 
daug ką ryti ir virškinti, ir stengtis perteik
ti kas geriausia Savo brolio, savo kaimyno, 
Savo tautiečio sūritii ir dūktai, it taip per
teikti, kad senatvėje, atsisveikinus su port
feliu, SU skatnbučiu, su ponais inspektoriais 
bei direktoriais, būtų rami sąžinė.

Besivaikant, kaip yra sakoma, svetimų 
dievtj, nevienam teko ir pilštus rtUdėgli, ir 
krimstis, ir giliai susimąstyti. Tačiau vėliau 
visi tie jauno entuziasto mokytojo pušinėii- 
mai ir skrupulingumai net ir akliausiame 
kaime pasidarė nebe tokie jau dramatiški, 
jei kartais net jau juokingi, kai mūsų pačių 
mokslininkai ir filosofai šoko į pagalba sa
vo straipsniais žurnaluose, studijomis ir pa
skaitomis. Tad net kaščiausi Vakarų garbin 
tojai pasidarė atsargesni, giliau įžvelgė į 
mūsų tautos dvasią ir būdą. Ir reikia patikė
ti, jog neilgai būtų trukę iki mus atitinkan
čios švietimo sistemos sudarymo — siste
mos, kuri būtų įgalinusi mokytoją metodiš
kai įkvėpti jauna jai kartai Įr mąslumo, -ir 
nuoseklumo, ir kūrybinės galios, bent apw 
’tikrini suderinamos su lietuvio prigimtimi; 

Prie tokio originalumo buvo Žengiama v:*i 
spartumu, turint galvoje, kad mes nesame 
tieį velnias, nei gegutė, bet aisčiai, Krėvės ir 

’Vatž^kntd lietuviai, ir tai rie vien formaliu 
gyvenimo apraiškų pasisavinimu, bet ir per 
siėmimu jų turiniu.

Kalbant apie mokytojo klijentūrą, tai yra, 
apie mūsų jaunimą, maloniai tenka prisi
minti jo norą mokytis. Galima būtų rasti 
šimtus pavyzdžių, kai palyginamai netur
tingų tėvų vaikai pasirodė tokie gabūs ir 
atkaklūs, kad pasiekė augštąįj mokslą ir, 
kaip yra sakoma, prasimušė j žmones. Ži
noma, tuo atžvilgiu nereikia užmiršti ir di
delio vyriausybės bei savivaldybių - palan
kumo ir nuopelno. Štai ką galima prisimin
ti su pasididžiavimu, stebint tremtyje iš- 
augštintųjų demokratijų kraštus, kur eilinio 

„vaikui ne taip jau lengva išeiti augštuosius 
mokslus ir kur, antra vertus, pats jaunimas 
ne taip jau labai linkęs „džiūti ant knygų“, 
o ypač kai nežabojamieji biznieriai brukte 
bruka geltonsnapiui tokia plačią pigių pasi
linksminimų ir abejojimo vertės pasitenki
nimų programą, kuri taip sumaniai gundo 
ko greičiau atsiplėšti nuo įkyrios mokyklos 
ir pradėti savarankų gyvenimą fabrike ir 
gatvėje. Tačiau juk tai ne mūsų pareiga 
sirgti svetimomis ligomis, kai savo rūpesčių 
turime per akis. O tie mūsų rūpesčiai tai 
tremties vargo mokyklos. Vasario 16-sios 
Gimnazija ir jaunimo nutautėjimo proble
ma. Ir tai, pasakyčiau, gražus rūpestis, gar
bingas sielvartas, nes jis slegia mus ne iš su 
sikrimtimo, kad mūsų vaikai nenori moky
tis, nenori laikytis tautos kamieno, bet kad 
mes nepajėgiame suteikti jiems pakanka
mai galimybių sveikiems, patogiai ir paten
kinamai išeiti bent minimumų mokslo savo 
mokytojų vadovybėje, savo atmosferoje, 

*mūsų užsibrėžtos programos ribose. Arei 
mes jau pasidarėme kitokie ir nebežinome 
kas esame?

Apie tai bene ir skaudžiausia rašyti ir 
ieškoti kaltininkų, nes ir straipsninkai ir 
kaltininkai esame mes patys. Atsiprašau, 
didižausius kaltininkas yra raudonasis oku
pantas. Mes tik blaškomės iš apatijos. Mes 
čia griebiamės šiaudo, čia automobilio; čia 
keikiame veiksnius, čia steigiame dar vienr 
partiją, manydami, kad niekas geriau nesu
gebės vaduoti Lietuvą. O iš tikrųjų mes 
sergame nepasitikėjimo liga, tam tikru sme
genų apsikrėtimu, kad kur nedalyvauja ma
no asmenybė, ten jau nieko gero negali iš
eiti. Šventa teisybė, kad nėra neklaidingo 
žmogaus. Tai reikia mums kiekvienam pri
minti ir sau, ir neužmiršti, kad mūsų ydas 
stebi mūsų pačių įpėdiniai ir įsikala sau j 
galvą. Juk Vasario 16-sios Gimnazijos išsi
laikymo sąlygų toli gražu negalima lygin
ti su bet kokia Lietuvos Respublikos gimna
zija, o kiek dėl jos kartelio palieta spaudo
je, tartum Vokietijos Krašto Valdyba ir

LAIC (New York) — šiomis dienor 
pasirodė iš spaudos labai didelės reikšn 
leidinys
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Šį 678, puslapių tomą sudaro įvedamasis žo
dis, 47*2 p'ušl. liudininkų parodymų bei kitų 
šios bylos reikalu pareiškirfttj if pet 200 pus
lapių dokumentų bei kitos sovietų nusikalti
mus įrodančios medžiagos.

Liudininkų, kurių parodymus randame 
šiame tome, yra dvi grupės: pirmąją suda
ro JAV piliečiai ir antrąją — patys pabal- 
tiėčitil.

Iš JAV piliečių, davusių savo parodymus 
ar šios bylos reikalu padat tįsių pareiškimus, 
pirmoj eilėj tenka paminėti patį JAV pre- 
zideritą D. G. Eisenhowerj, kuris šiuo rei
kalu parašė Komiteid pirmininkui kongres- 
manui Charles Kersten labai reįjcžmingą 
laišką. Savo laiške Prezidentas prisimena, 
kaip, ALTO delegacijai lankantis Baltuo- 
sipėse Rūmuose, buvo kalbėtasi dėl galimy
bės prdvisti šį tyrimą, užgiria padarytą Kon 
greso sprendimą ir pažymi, jdg tyrinėjimo 
eigą seks su dideliu susidomėjimu. Toliau 
paminėtinas lygiai didelio svorio jau kaip 
liudininko parodymas Valstybės Departa
mento sekretoriaus J. F. Dulles pareiškimas. 
Aukštasis JAV pareigūnas čia pasisako dėl 
dalyko praeityje, Šiuo metu ir dėl ateities 
perspektyvų, dar kartą pareikšdamas, jog 
JAV nepripažįsta sovietų smurtu įvykdytos 
Pabaltijo kraštų inkorporacijos, ir viltį, kad 
šie kraštai pagaliau sulauks laisvės. Platus 
ir- reili. Kingus taip, pat parodymas buvusio 
JAV proaidento H, HųoVekcL Jurčiųs pro» 
gos savo akimis matyti; tip k'. Riba iii jo kraš
tų išsilaisvinimo pastangas, liek jų laisvo 
gyvenimo paždrigą, liudininkas■ Komitetui 
pateikė tais klausimaisUabar taikšiiiirtgų duo 
menų, kartu plačiai a'pzvelgdaįnas politines 
sąlygas, kuriose PabaltlJoTrašfai buvo oku
puoti, sovietų terorą, juoia; įr iškeldamas jų 
išlaisvinimo svarbą. Iš Ritų dai paminėta 
parodymai New Ydrlfo advųkąto P. A. Beck 
taip pat Komiteto pirmininko / Kongresm. 
Charles J. Kersten^ IhiŠkas Sovietų Sąjun
gos atstovui Jurig. ‘ Tautose A. ViŠinskiui, 
kuriuo jis buvo kviečiamas, kaip dalyvavęs 
Pabaltijo kraštų okupavimo veiksmuose, 
duoti Komitetui savo parpdMpus. (Kaip ži
nome, A. Višinskis jam dįiota ptoga atremti 
sovietams iškeltus kaltftiimus nesiryžo pasi
naudoti).

Toliau seka parodymai pačių pabaltiečių 
— lietuvių, latvių ir estų. Siame tome ran
dame šių lietuvių parodymus — sesers Alek 
Sandros Marijos — buvusios Lietuvoje vai
kų darželio mokytojos, lietuvio kunigo, ku
rio pavardė atsargumo sumetimais neskel
biama, kaip ir dviejų kitų liudininkų lietu
vių — A. Armalio, A. Bairionio, J. Bildušo, 
J. Brazaičio, J. Brazeikos, Vysk. V. Brizgio, 
gen. J. Černiaus, sesers Marijos Kleopos, 
B. Daukanto, Dr. M. Devenis, A. Dišmano, 
J. Kajecko — Lietuvos atstovybės JAV pa
tarėjo, A. Merkelio, J. Miliausko, gen. K. 
Musteikio, P. Nenortos, P. Padalio, kan. A. 
Petraičio, gen. S. Raštikio, J. Snieškaus — 
žinomo Lietuvos komunisto A. Sniečkaus 

gimnazijos vadovybė sudaryta iš blogos va
lios žmonių, disponuojančių mūsų paklo
tais milionais. Reikia greit muštis j krūtinę 
ir sakyti kad ne, nes ilgainiui mes prisipoli- 
tikuosime iki to, kad išmintingiausi ir do
riausi liksime tik mes patys, asmeniškai. O 
tai ir yra absurdas ir gėda prieš jaunimą, 
kurs trokšta mokslo ir myli tą savo mažą, 
kankinamą, bet mielą ir gražią tėvynę.

Lietuvos vyriausybė pasitikėjo mokytoju, 
ir neklydo; rėmė savivaldybių iniciatyvą, ir 
niekad neteko girdėti, kad vienos ar kitos 
pusės užsispyrimas pasireikštų boikotu ar 
ignorancija, o ypač kad jis būtų nukreiptas 
moksleivio nenaudai. Ne. Švietimo ministe 
rija visu atsidėjimu rūpinosi mokytojų pa
rengimu ir bendrojo lavinimo mokyklų pro
gramomis bei inspekcija, o savivaldybės vi
somis išgalėmis stengėsi aprūpinti jas prie
monėmis ir patalpomis principu „dar toliau, 
dar bus gražu“. Tam reikalui nebuvo ski
riamos liekanos, ir šituo atžvilgiu iš praei
ties galime tik pasimokyti ir visu nuoširdu
mu ištiesti ranką tiek vargo mokyklos va
dovams, tiek mūsų tautos žiedui ir vilčiai, 
šiandien neprivalgančiai ir peršiltai nesijau- 
čiančiai. Dieve padėk mums pasukti išmin
ties ir savigarbos keliu 1 S. L-s. 

brolio, K. Tarvainienės, Dr. A, Trimako, 
pulk. J. Tumo, P. Žadeikio — Lietuvos įga 
limo ministerio JAV., ir kan- V. Zakarausko

Visų šių lietuvių liudininkų parodymai 
su visu šiurpurrtii atskleidžia sovietų klastą, 
terorą ir lietuvių tautos skriaudas bei kan
čias, kaip estų ir latvių parodymai su lygiu 
šiurpumu atskleidžia jų tautų likimą sovie
tinėj okupacijoj.

Įrodomosios medžiagos skyrių sudaro 
dokumentai, foto nuotraukos, žemėlapiai ir 
kiti panašios rūšies dalykai.

Lietuvą liečiančios įrodomosios medžiagos 
leidinyje gana apstu. Įgal. ministeris P. 2a- 
deikis tam reikalui yra pateikęs Lietuvos — 
Sovietų sutartis 1920 ir 1926 metų, nepuoli
mo sutarties atnaujinimo 1931 m. protoko
lą, agresiją ir aneksiją aptariančią konven
ciją iš 1933 m., Vilniaus ir Vilniaus krašto 
perdavimo sutartį iš 1939 m. Gen. K. Mus
teikis — Lietuvos vyriausybės paskelbimą 
sovietinio uitifruitumo ir to ultimatumo pa
skelbimą sovietinės žinių agentūros Tass, o 
taip pat Lietuvos užs. reik, ministerio Urb
šio telegramą iš Maskvos. Vysk. V. Brizgys 
— A. Trakiškio „Bažnyčios ir religinės prak 
tikos padėtis okupuotoj Lietuvoje“. Tito 
Narbuto „Keturi kankiniai vyskupai“ ir J. 
Prunskio „Penkiolika Likviduotų Lietuvos 
kunigų“, Gen. J. Černius — Sovietų Sąjun
gos įgulų Lietuvoje ir Latvijoje žemėlapį, 
K. Tarvainienė — pluoštą nuotraukų, paro
dančių lietuvių kankinimo vietą ir pačius 
nukankintuosius Rainių miškelyje. Gen. S. 
Raštikis žemėlapio nuotrauką, NKVD įsa
kymo jį areštuoti originalą ir kitų NKVD 
dokumentų, J. Sniečkus — Lietuvos politi
nių partijų vadovaujančiųjų asmenų likvi
davimo pltirtą, J. Bildušas — eilę dokumen
tų, liečiančių jo kalinimą, turto atėmimą ir 
kit.

Dalis įrodomosios medžiagos taip pat yra 
įterpta ir į liudininkų parodymų skyrių. To
kios medžiagos randame prie vysk. V. Briz-

gio parodymo, kurią sudaro įvairūs komu
nistiniai potvarkiai religijos ir Bažnyčios rei 
kalu; trylikos lietuvių politinių kalinių tes
tamentą, įbrėžtą aliuminijaus indely; gen 

‘ S. Raštikio dukrelės laišką iš tremties Sibire, 
ir kit.

Si dokumentinė ir kitokia įrodomoji me
džiaga dar stipriau išryškina sovietinius nu
sikaltimus ir iabai iškalbingai paremia liu
dininkų parodymus.

Apskritai imant, šis leidinys neatremiamai 
parodo, jog sovietai ne tik neteisėtai okupa 
vo Pabaltijo kraštus, bet ir juose vykdo dar 
nebuvusį žmonijos istorijoj genocidą, dėl ko 
jie atsiduria pačių didžiųjų žmonijos nusi
kaltėlių eilėje. Tai kartu yra garsus šauks
mas į laisvojo pasaulio sąžinę ir įspėjimas, 
kas jo laukią, jei pasaulinis komunizmo są
mokslas pavergti pasaulį nebus likviduotas. 
Mūsų tautoje visuomet buvo gyvas ir gilus 
įsitikinimas, jog nekaltai pralietas kraujas 
ir nuskriaustųjų ašaros nelieka nebilės, bet 
prabyla ir šaukiasi teisybės, kol būna išgirs
tos, ir nusikaltėlis sulaukia pelnytos baus
mės. šie dokumentai iš tikro yra akivaizdus 

*to mūsų tautos moralinio įsitikinimo teisin
gumo liudijimas — per juos kaip tik mūsų 
tautos kankiniai, jų kraujas ir ašaros visiems 
girdimai prabyla ir šaukiasi teisybės. Ir rei
kia tikėtis, kad jis anksčiau ar vėliau bus iš
girstas. Todėl priklauso mūsų didžiausias 
dėkingumas visiems, kurie prisidėjo, kad 
mūsų tautos skriaudos ir kančios galėtų į 
pasaulį prabilti — pirmoj eilėj JAV Kon
gresui, Vyriausybei, Tyrinėjimo Komitetui, 
o ypač pasišventusiam mums taip reikšmin
gam reikalui Komiteto pirmininkui kongres 
manui Charles J. Kerstenui. Padėkos verti 
ir mūsų tautiečiai, kurie prie šio reikalo sa
vo pastangomis prisidėjo, ypač ALT'as, ku
ris visą dalyką išjudino ir ligi šios dienos 
neatlyžtamai dirba, kad ši byla būtų sėkmin 
gai išvesta ligi galo, jam darbe talkinusieji 
ir liudininkai.

TEBEVEŽA „
ŽINIOS iŠ

„Tiesa“, kartodama „Prav’dos“ mintis, 
aiškiai nurodo, koks skirtas prievarta varo
miems „naujų žemių įsisavinti? visų rūšių 
specialistams „savanoriams“ uždavinys, bū
tent — Kazachstatiė; Sibire, L fale, Pavol- 
gyje ir dalimi šiaurės Kaukaze, kur yra 
„milžiniški masyvai neįsisavintų žemių“, 
reikia „1954 —■ 1955 m. išplėsti grūdinių 
kultūrų pasėlius ne mažiau kaip 13 mil. ha 
ir gauti 1955 m. iš šių žemių 1 100— 1.200 
mil. pūdų grūdų, tame tarpe 800-900 mil. 
prekinių...“ Kazachijoj nutarta „išplėšti 
viršum plano“ 100.000 ha, Baškirijoj — 
118-000, Amūro stity —• 125.000, Čkalovo 
(kur daugiausia siunčiami lietuviai sava
noriai“) — 283,5.000, be to, „dideli plotai 
įsisavinti“ dar Omsko, Tiumenės, Stalin
grado srityse... Tai toks planas, kuriam 
įvykdyti šiemet skiriama 120 000 traktorių, 
10.000 kombainų etc. Jo įvykdymas turi bū
ti laikomas „ypatingai svarbiu valstybiniu 
uždaviniu“. „Tiesa“ sakosi neabejojanti, 
kad „tarybinė liaudis nusiųs reikiamą skai
čių žmonių dirvonams ir plėšiniams įsisa
vinti“. Kur nenusiųs... pagaliau jei ir ne- 
nusiųstų, tai reikalingus darbo vergus su- 
jieškos MVD, kuri pagal savo praktiką su
gebės „mobilizuoti kolūkiečius, MTS ir ta
rybinių ūkių darbuotojus.“ Deja, tat toliau 
pripažįsta ir pati „Tiesa“, — net ir su to
kiomis priemonėmis nevyksta visų kaip rei
kiant „mobilizuoti“. „T.“ žodžiais tariant, 
„yra faktų, kai į laisvanorių buitinį įkurdi
nimą žiūrima beširdiškai, formaliai“, ypač 
Kazacpstane, Uzunkulio, Kijalinsko ir Čis- 
tovskio tarybiniuose ūkiuose. „Eilėje rajonų 
įsisavinti dirvonus ir plėšinius ruošiamasi 
visiškai nepatenkinamai“, o pvz. Kustana- 
jaus srities Semiozornos rajone turi būti 
šiemet pakelta 100.000 ha dirvonų ir plėši
nių, bet „iki šiol nė vienas naujas žemės 
sklypas nepaskirtas“.

Tenka manyti, kad tokių faktų yra kur 
kas daugiau nei jų paskelbia „Tiesa". Lie
tuvių „savanorių" siuntimas į Čkalovą ir 
kitas sritis tebeeina toliau. Tik kai kurie iš
mintingesnieji kolūkiai, tausodami savąsias 
darbo jėgas, vietoj Čkalovo „įsisavina" nau
jus plėšinius vietoje.

• * *
Ir Lietuvos darbo žmonės verčiami džiaug 

tis Chruščiovo 60 m. sukaktimi. Ta proga 
jam suteiktas „socialistinio darbo didvyrio 
vardas", įteiktas Lenino ordinas ir aukso 
medalis su kūju ir piautuvu.

* * *
Lietuviai krepšininkai Leningrade, įveikę 

visas kitas komandas, „iškovojo tarvbų ša
lies čempiono vardą“. Pasižymėjo Butautas, 
Lagūnavičius, Lauritėnas, Stonkus ir kt. Į 
Kauną prieš Velykas buvo atvykusi net 
šiaurės Korėjos krepšinio komanda, kurią

SAVANORIUS“ -
LIETUVOS
iškilmingai pasveikino Kauno m. vykd. k-to 
pirm. J. Piligrimas, lietuviai krepšininkai ir 
kiti. Korėjiečiai savo sveikinime pareiškė 
įsitikinimų, kad „jų tauta iškovos visišką 
pergalę ir sukurs vieningą, nepriklausomą, 
demokratinę Korėją", aiškiau tarus, už
grobs ir pietinę Korėją.

* * *
Okup. Lietuvoje pradėtas leisti jaunesnio 

mokyklinio amžiaus vaikams žurnalas „Ge
nys“. Pirmajame numeryje sudėta labai gau
siai nelietuvių medžiagos. •♦ * *

Bolševikai giriasi pradėję Vilniuje statyti 
„stambiausią respublikoje 2.50O to talpos 
daržovių sandėlį“, kad Klaipėdos žuvies 
konservų fabrikas „šiemet išleis 1.700.000 
dėžučių konservų daugiau negu pernai", tik 
nepasako, kad jos visos eis f Rytus.

Gerb. p. p. Gllmą ir Bronių 
Zinkevičius,

jos tėveliui Vokietijoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

gyd. J. Mockus ir Danutė.

BRITAI NULĖMĖ...
Amerikiečių politiniai korespondentai bro 

liai Alsop'ai rašo „New York Herald Tri
būne“ apie britų kabineto staiga sušauktą 
posėdį, š. m. balandžio 25 d., kuris turėjęs 
lemiamos reikšmės Indokinijos kare. Straips 
nyje sakoma, kad Eisenhowerio vyriausybė 
turėjusi paruoštą Kongresui patvirtinti pla
ną, įgalinantį Amerikos karinėms pajėgoms 
intevenuoti Indokinijos kare. Tik po to, kai 
balandžio 25 d. specialiame britų kabineto 
posėdyje buvo priimtas neigiamas sprendi
mas, Amerikos vyriausybė taip pat pakeitė 
savo nutarimą, nors, kaip broliai Alsop'ai 
tvirtina tuo reikalu Washingtone jau buvo 
paruošta rezoliucija, kuri turėjo būti įteikta 
Kongresui ir taip pat duoti pažadai prancū
zams, kad bus prašoma Kongreso patvirtin
ti amerikiečių pagalbą Indokinijoj.

Tame straipsnyje pažymima, kad pasek- 
retorius B. Smith parodęs prancūzų ambasa
doriui Bonnetui vyriausybės projektą, pagal 
kurį amerikiečių vyriausybė būtų pagelbė- 
jusi prancūzams Indokinijoje, nepaisant po
litinės rizikos, jeigu būtų šiam Amerikos vy
riausybės nutarimui pritarę bent kai kurie 
sąjungininkai. Suprantama, kad buvo turi
ma galvoje D. Britanija, kuri nesutikusi pri
sijungti prie bendros akcijos Indokinijoje 
tol, kol nepaaiškės ką duosianti Ženevos 
konferencija.

7 DIENOS
Canberra. 50 sovietų ambasados tarnau

tojų Australijoje, drauge su šeimomis, išvy
ko Maskvon. Tuo pačiu metu Kremlius su
tiko duoti australų diplomatams vizas iš
vykti iš Rusijos.

Camberoje pasilikusius sovietų ambasados 
namus prižiūrės viena firma, superkant! Ru
sijai australų vilnas. Sovietų ambasados tar
nautojams išvykstant, australų policija tu
rėjo imtis ypatingų apsaugos priemonių, bi
jodama, kad gali įvykti antikomunistinės 
demonstracijos.

*****
Bonna. Vakarų Vokitijos vidaus reikalų 

ministeris reikalauja, kad būtų uždrausta 
skersti kates ir šunis ir jų mėsą parduoti mė 
sinėse. Mitybos ministeris Sonnemann prie
šinosi šitokiam potvarkiui, tvirtindamas, 
kad oficialiai uždraudus pardavinėti šių gy
vulių mėsą, įsigalėsią šios prekės paklausa 
juodoj rinkoj.

*****
BOnna. Kancleris Adenaueris, kalbėda

mas Bundestage, pareiškė, kad tik Vakarų 
pasaulio vienybė išsklaidys tuos baisius de
besis, kurie pakibo virš pasaulio. Jis pabrė
žė. kad Sovietų Sąjunga visais būdais sie
kianti suskaldyti Vakarų pasaulio vieningą 
nuomonę. Kalbėdamas apie Europos armi
ją, Adenaueris pažymėjo, kad D. Britanijos 
įsijungimas į šią gynybos bendruomenę, at
nešė didelį palengvėjimą ir šį įsijunaimą jis 
pavadino „revoliuciniu įvykiu britų istorijo
je“- ,

*****
Paryžius. Katalikiškosios ir komumsti- 

nės profesinės sąjungos bandė Paryžiuje su
kelti streiką, reikalaudamos uždarbio padi
dinimo mažiausiai uždirbantiems. Tačiau 
socialistams ir nepriklausomiems pasiprieši
nus, atsisakusiems streike dalyvauti ir pa- 
reišk tįsiems, kad streikas ruošiamas politi
niais motyvais, skelbiamas streikas neįvy
kęs.

*****
blew Yorkas. Amerikos karo pramonė 

pagamino sprausminiems lėktuvams pabūk
lą, kurio pagalba bus galima per valandą 
iššauti, jaugiau,. negu. LTOO šūvių. Naujasis - 
pabūklas yra 20 mm kalibro. Automatinio 
ginklo smulkmenos laikomos paslaptyje.

*****
Londonas. Apaštališkuoju delegatu D. 

Britanijoje paskirtas Masgr Matew, anks
čiau buvęs Vatikano atstovu vakarinėje ir 
rytinėje Afrikoje.

*****
New Yorkas. Turtingiausias šios žemės 

ir šių laikų žmogus .. Ali Chanas paskyrė 
savo keturių metų dukrai Jasminai, gimusiai 
iš jo vedybų su filmų žvaigžde Rita Hay
worth. pusantro miliono dolerių jos auklėji
mui, iki ji sulauksianti 18 metų amžiaus. Ne 
seniai Rita Hayworth buvo apkaltinta už 
netinkamą ir nerūpestingą savo vaikų prie
žiūrą.

*****
Maskva. Gegužės pirmosios proga Mas

kvoje, Raudonojoj Aikštėje įvyko paradas. 
Pirmą kartą pasirodė nauji keturmotoriniai 
sprausminiai lėktuvai tolimiems atstumams. 
Nauji sovietų bombonešiai, kaip žinovai ap
taria, gali pakelti atomines ir vandenilio 
bombas.

*****
Londonas. Britų Darbo Partijos vadovy

bė paskelbė, kad ji pilnumoje remia kuo- 
tampriausią D. Britanijos bendradarbiavi
mą su Europos gynybos bendruomenėmis, 
net ir tuo atveju, jei reikėtų britų karinių 
pajėgų vienetus įjungti Europos Armijom 

*****
Atėnai. Graikijos provinciją — Tessali- 

ja ištiko baisi nelaimė: stiprus žemės dre
bėjimas, trukęs kelias sekundes, sugriovė 
apie 4.000 namų, jų tarpe 19 bažnyčių ir 4 
mokyklas. 31 žmogus buvo užmuštas ir apie 
150 sunkiai sužeistų.

*****
Bieleįeldas. Vokiečių institutas visuome

nės nuomonei tirti paskleidė skrajukes, ku
riose buvo atsiklausta Bielefeldo darbinin
kų dėl gegužės 1 d. šventės. Didesnė dalis 
atsakė, kad tą dieną norėtų ilsėtis, apie 
trečdalis iš viso neatsakė. Tik vienas pro
centas pasisakė, kad gegužės 1 d. yra darbi
ninkijos kovos šventės diena. Juo arčiau 
Maskva, juo mažiau noro darbininkų tarpe 
švęsti komunistines šventes.

*****
Stambulas. Turkijoje vėl laimėjo visuo

tiniuose rinkimuose demokratų partija, ku
riai pirmininkauja premjeras Manderes. 
Turkų demokratai turės absoliučią daugu
mą palamente. Iki 1950 metų, per 27 me
tus Turkiją valdė respublikonų partija, ku
rią įsteigė Ataturkas.

*****
Vašingtonas. JAV Prekybos Rūmų me

tiniame suvažiavime buvo svarstomi planai, 
kaip apsaugoti Amerikos pramonę nuo ato
minių ir vandenilio bombų. Priimta rezoliu
cija, kurioje sakoma, kad stambiosios pramo
nės vadovybė pasiruoštų tiek pačių įmonių, 
tiek darbininkų perkėlimui iš didmieščių, jei 
kiltų karas.

1
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
ANTRASIS TOMAS JAU ATEINA

Dar nelabai seniai Europą pasiekė pirma
sis Liet. Enciklopedijos tomas, o dabar štai 
jau atspausdintas ir išsiuntinėjamas prenu
meratoriams ir antrasis. Per tą laiką šis lei
dinys susilaukė ir pagyrų ir priekaištų. Kaip 
laikrašičai L. Enciklopedija didžiavosi, esa
me minėję anksčiau, o priekaištus sunkiau 
suminėti, nes jie konkretūs ir detalūs, vadi
nas, kas rado netikslumų ir klaidų, tas jas 
papunkčiui ir suminėjo, ir čia mums užim
tų daug vietos tas klaidas minėti. Gal būtų 
pasakytina tiek, kad Liet. Enciklopedija tru
putį per greitai leidžiama, ir dėl to joje atsi
randa kiek klaidų ir netikslumų (žinote, 
kaip būna su skubos darbu?).

Vienas pirmųjų šį tomą spaudoje pasiti
ko vėl prof. S. Kolupaila („Draugas“, 1954. 
IV. 10 straipsniu „Lietuvių Enciklopedija 
eina“). Jis dėl to tomo šitaip rašo:

„Antrasis tomas daro tokį pat gerą įspū
dį, kaip ir pirmasis tomas. Žymiai pagerėjo 
iliustracijos, tačiau jos gali būti dar geresnės. 
Į antrąjį tomą tilpo raidės B dalis, ligi Birš
tono vandens matavimo stoties. Senojoje 
enciklopedijoje tas straipsnis baigtas III to
mo 1157 skiltyje: taigi dabartinės enciklo
pedijos 1040 puslapių sutalpino tą medžia
gą, kuri senojoje pareikalavo 4225 skilčių 
arba 2112 puslapių. Iš to matyti, kad naujo
ji enciklopedija yra du kartu už senąją trum 
pesnė, arba, tiksliau tariant, taupesnė. Kita 
vertus, antrajame tome nesijaučia tokio griež 
to „preso“, kaip pirmajame. Straipsniai, 
ypač lituanistikos, yra ilgesni, su aiškia per
svara tarptautinių dalykų nenaudai. Tai vis 
faktai, kuriuos vertins skaitytojai.“

Išvardinęs visą eilę antrojo tomo labiau 
išskirtinų straipsnių, prifesorius nurodo taip 
pat kai kuriuos sunkumus, su kuriais susi
duria enciklopedijos redakcija (vietovardžių 
nevienodumas).

PLANINGUMAS

Mūsų spauda, šiaip jau gana santūri ir 
abejinga knygos klausimais, ne kažin kiek 
rašo ir dėl knygų leidyklos planingumo. To
kio dalyko, kaip planinga knygų leidykla, 
mūsuose, žinoma, niekada nebuvo nei anais 
gerais laikais, nei juo labiau tremtyje, kur 
kiekvienas leidėjas, kaip išmano, taip save 
gano. Todėl nėra ko stebėtis, jei šalia Vaiž
ganto „Pragiedrulių“ ar Krėvės „Šiaudinės 
pastogės“ buvo perspausdintas ne vienas 
jau net nebe trečios, bet kartais gal ir devin 
tos eilės reikalingumo dalykas. Leidėjui pa
tiko, arba leidėjas tikisi susilaukti tam tikro 
lygio skaitytojų, ir šituo būdu išdygsta kny
gos, kurių mes, planingai organizuodami 
leidyklą, šiuo metu visiškai nelauktume.

Turėdami galvoje jaunimo skaityklos rei
kalą, dabar planingos leidyklos klausimą 
kelia „Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 13). Straips
nyje „Reikia knygų jaunimui" nurodomo į 
mūsų tautinio organizmo gajumą ir kaip to 
gajumo pavyzdys primenama spauda. Jei 
gimę ir mirę žurnalai ir laikrščiai, tai, straips 
nio tvirtinimu, gal per maža bus buvusi 
skaitytojų masė, gal buvę parinkti netaiklūs 
šūkiai, dirva buvusi nepalanki sėklai ar pa
ti sėkla buvusi švaistoma be meilės. Perei
damas prie knygų, laikraštis šitaip rašo:

„At sėkmingos yra leidyklų pastangos 
leisti knygas, yra sunkiau pasakyti, nes čia 
užsimojimų gimimas ir mirimas sunkiau te
pastebimas. Galima tik pasakyti, kad lei
dyklų turėjome ir dar tebeturime visą eilę. 
Išleidžia jos naujų originalių leidinių, ver
timų ir perspausdinimų — tiek originalių 
lietuviškų, tiek taip pat Vertimų. Kad šioje 
veikloje — knygų parinkime — būtų koks 
planas, vargu ar kas galėtų prileisti. Jo nė-
ra ne tik visumoje, bet jo nematyti ir pavie 
nių leidyklų veikloje. Pagrindinis čia mastas 
yra knygos apsimokėjimo klausimas. Jei 
leidėjui atrodė, kad kuri knyga nuostolio 
neduos arba kurios išleidimą finansavo au-

torius, leidėjas leido — rizikavo investuoti 
savo pinigus arba dėjo savo markę ir paliko 
tai paties autoriaus rizikai."

„O knygų pasirinkimas yra ne menkas 
klausimas. Juk čia išeivijoje visos lietuviškos 
raštijos mes vistiek nepajėgsime perspaus
dinti. Juo labiau nepajėgsime išsiversti bei 
perspausdinti esamų vertimų pasaulinės li
teratūros net ir pačių žymiųjų kūrinių. Tai
gi atranka turėtų būti, ir negerai, jei tai 
vyksta niekeno rankai neįsikišant,"

„Žinoma, leidykloms niekas negali nuro
dyti, ką jos turi ar ką gali išleisti, tačiau tu
rint galvoje, kad knyga mums yra ne vien 
kultūrinė vertybė, bet ir ginklas tautinei gy-. mą, duoda apsčiai įrodomosios medžiagos 
vybei išlaikyti, bent jau spaudos jubilieji- ir galop daro sekančias išvadas: 
niais metais reikėtų rasti priemonių nors da
liniam planingumui į knygos leidybą įvesti. 
Jei skiriamos premijos už literatūrinius kū
rinius, kodėl negali būti paskirta premijų 
leidykloms? Juk galima išryškinti pagrindi
nį mūsų knygos leidybos uždavinį ir pre
mijuoti leidyklą, kuri metų bėgyje daugiau
sia tam pasidarbavo. Tada leidyklos galėtų 
daugiau parizikuoti ir išleisti vieną kitą ir 
tokį leidinį, kurio išpardavimas galėtų atro
dyti ir abejotinas."

Kad pati mintis nebūtų vien nuogas ir 
nekonkretus žodis, laikraštis nurodo, kas to 
skatinamojo darbo turėtų imtis:

„Juk mes turime pav. Lietuvybės Išlaiky
mo Tarnybą VLIKo Vykdomojoje Tarybo
je, turim visą eilę kultūrinių organizacijų, 
kurios tuo tarpu taip pat galėtų susidomėti 
ir suorganizuoti porą ar trejetą tūkstančių 
dolerių, galėtų pagalvoti, kaip tą knygų pa
rinkimo tvarkymą pradėti.“

VLINIUS

„Santarvės“ Nr. 4-5 plačiu straipsniu F. 
Neveravičius pasisako dėl Vilniaus reikalo 
mūsų pačių tarpe, mūsų santykiuose su len
kais ir tarptautinėje plotmėje (straipsnyje 
„Vilnius“). Straipsnio autorius pažymi, kad 
Vilnių pamiršome, lyg koki Užventį, ir šian
dien jis mums tiek beegzistuoja, kiek dėl jo 
kartais atsitiktinai savojoje spaudoje atsiker
tama lenkams, bet ir šiuo atveju atsikerta
ma labai paviršutiniškai. Šiaip tebeveikiąs 
karo meto sutarimas nejudinti ginčytinų da
lykų, nors lenkai seniai tą sutarimą sulaužė.

Lenkai nuolat pasisako už Vilniaus pri
klausymą Lenkijai ir šita prasme jie veikia 
tarptautinėje plotmėje. O mūsų pusėje be
veik visiška tyla, neskaitant pripuolamų pa 
sikalbėjimų su šiuo ar tuo lenkų tremties 
politiku. O toji tyla reiškia mums gana ne
šviesią ateitį.

O mums reikėtų žiūrėti, laikytis ir ką da
ryti, kad vėl nebekiltų Vilniaus klausimas, 
to Vilinaus, kuris jau yra suaugęs su savo 
užnugariu? Mūsų reikalui Neveravičius siū
lo šitokias pagrindines tezes:

„1. Mums neegzistuoja joks Vilniaus 
klausimas,

2. Istorinių ir teisinių faktų šviesoje Vil
nius visuomet buvo integralinė Lietuvos da
lis, laikinai buvusi fiziškai prievartos būdu 
atplėšta nuo Lietuvos valstybės;

3. Lietuvių tauta niekad nebuvo sutikusi 
su Vilniaus atplėšimu, nesutinka dabar su 
lenkų emigracijos skelbiamomis tezėmis ir 
nesutiks su jokia situacija, kuri ateityje ga
lėtų statyti klaustuką Vilniaus priklausymui 
Lietuvai.''

„Šios tezės“, rašo toliau F. Neveravičius, 
„skirtos ne mums patiems sau jas nagrinėti 
mūsų spaudoje, ne tuščiai polemikai su len
kų politikos vyrų ar spaudos pareiškimais, 
bet turi rasti kelią į tarptautinę spaudą bei 
forumus, o taipgi ir į lenkų spaudą, jų poli
tinius sluogsnius ir lenkų visuomenės išeivi
joje sąmonę.“

{ klausimą, kas darytina, straipsnio auto
rius šitaip atsako:

„Būtinas rimtas medžiagos rinkimo, stu
dijų ir publicistinio darbo kelias.

„Šūkavimas savoje ir tik savoje spaudoje,

THE HOME OF INDO-EUROPEANS
INDO — EUROPIEČIŲ TĖVIŠKĖ

P. Vladas Juodeika paskelbė „Drauge" 
(1954 m., bal. 3 d. priedas p. 2) įdomią ži
nutę, kad per Dr. P. Szamek ir Dr. Ch. Roy 
radio diskusijas išryškėjusi mintis, kurią 
1922 m. paskelbė Princeton Universiteto 
profesorius Dr. Harold H. Bender, jog Lie
tuva esanti Indo-Europiečių tėviškė, turinti 
rimtą pagrindą.

Perskaičiau visą Dr. Benderio knygelę: 
THE HOME OF INDO-EUROPEANS, 
kurioje pagrindžia jis palyginamuoju kalbų 
mokslu savo prielaidą, kad reikia jieškoti 
Indo-Europiečių lopšio ne Indijoje, ne pie
tinėje ar šiaurinėje Europoje, bet Lietuvos 
plotuose. Autorius, plačiai palietęs klausi-

—The plain of eastern central Europe, 
toward which a dozen arrows have di
rected us, lies between the centum 
and s a t e m groups, in the very heart 
of Indo-European territory as we now 
know it. And within this plain live the 
Lithuanians, who have preserved more 
faithfully than any other people on earth 
the language and cultural position as
sumed for the prehistoric Indo-Euro
peans. Not a scintilla of evidence, histo
ric or linguistic, have been produced-to 
indicate that the Lithuanians have ever 
stirred from their present dwelling pla
ce since Indo-European times. Indeed, 
it has been made very probable, on the 
grounds of linguistic, natural Science, 
and geography, that the Lithuanian„BALSAVIMAS“ EUROPOJE IR AMERIKOJE
Šiuo metu jau grįžta Nidos Knygų Klubo 

kortelės iš Vokietijos, Prancūzijos. Švei
carijos, Olandijos, Danijos, Belgijos ir vie
na kita iš Amerikos, kur taip pat buvo pa
siųstas pirmas šio klubo leidinys „Žalgiris“ 
Nidos Knygų Klubo ateitis priklausys nuo 
to, kaip į šį reikalą atsilieps lietuviai, gy
veną kituose kraštuose, nes ir prie geriau
sių norų Anglijoje neįmanų daugiau su
rasti skaitytojų, kaip vienas tūkstantis, O 
šitoksai skaičius dar neįgalintų be nuosto
lių išleisti knygas, kurių kaina būtų 3 ši
lingai, nors ir šitokia kaina ne visi lietu
viai, ypač gyvenantieji Vokietijoje ar Aus
trijoje, neturį darbo, sanatorijose gulintie
ji, neįveikia įsigyti. Nidos Knygų Klubas 
turi vilčių, kad ateityje ligoniams bus įma
noma Klubo knygaą išsiųsti visiškai nemo
kamai.

Žemiau spausdiname vieną kitą atsilie
pimą iš užsienio:

— Priede siunčiu 10 ši. už „Žalgirį" ir

Mielu noru sutikčiau būti klubo nariu, jei 
atsiskaitymas būtų išdėstytas bent kas pu
sę metų. Kitaip prie kiekvienos knygos tu
riu pridėti dar apie 2 šilingus, kol prave
dami pinigai į užsienį. V. Menauskas. — 
Nors mieloj, tėvynėj man daug kartų teko 
vaikučiams ’per istorijos pamokas pasako
ti apie „Žalgirio kovą“, bet paskutiniu me
tu gyvenimo sūkuryje jau beveik buvau 
primiršęs. Dabar mielai tą knygą perskai
čiau. Deja, dėl sunkios medžiaginės padė

ties, negaliu būti klubo nariu. Alf. K. Vo
kietija. — Mane domina tik lietuvių kūry
ba. Knygos „1984 metai" prašau nesiųsti. 
Pradėjau skaityti „Žalgiris". Patenkintas. 
Tik labai rėžia akį „Chruščovo", kuris 
šiuo metu yra gyvas mums pabaisa. J. Au
dėnas, Brooklynas. — Labai apsidžiaugiau 
gautaja knyga ir esu Jums dėkinga, tik 
gaila, kad neįveikiu suskaityti, kiek reikia 
tų mūsų frankų už ją nusiųsti. O. Duobaitė, 
Prancūzija. — Jūsų užsimojimas yra tik
rai sveikintinas (r pilnai remtinas. Todėl 
ir aš mielai įsirašau į Jūsų knygų klubo na
rius. J. Medušauskas. Muenchenas. — šir

dingai dėkoju, kad ir tolimoje Prancūzijoje 
nepamiršote manęs, prisiųsdaml man kny
gą. Aleksandravičius, Prancūzija. — Mie
lai būsiu Knygų Klubo nariu tol, kol mari 
sąlygos leis. Jasaitis A. Vokietija.

Anglijoje gyvenantieji lietuviai už Ni
dos Knygų Klubą teigiamai iki šiolei pa- 

J sisakė 60 procentu. Dabar laukiama, kaip
sekančias dvi knygas, Kuslys. Bern. — „nubalsuos“ kituose kraštuose gyveną lie- 

tuviai.

AKTORIUS LAURYNAS SKINKYS 
SUSIDŪRĖ SU POLICIJOS

- MOTOCIKLU-
Lietuviškos kilmės filmų ir teatro 

rius Laurynas Skinkys, vykdamas į 
ford-on-Avoh teairą vaidinti Romeo 
susidūrė su policininko motociklu, 
ninkas buvo sunkiai sužeistas ir tą patį va
karą mirė. L. Skinkys apie policininko mir
tį sužinojo tik po vaidinimo. Londono spau 
da pažymi, kad Skinkys, fiziniai ir mora
liai per susidūrimą nukentėjęs, teatro sce
noje pasirodęs visiškai be priekaištų.

BRITAI PRIIMA 2.Ū00 PABĖGĖLIŲ
Britai spec, schema pasisakė priimsią 

2.000 pabėgėlių, pirmoj eilėj tų. kurie at
bėgo iš bolševikų okupuotų kraštų po 1945 
m. Kandidatai jau parinkti ir jų sąrašai 
pasiųsti į Ženevą. Nustatyta, kiek jų bus 
priimta iš Triesto, kiek žydų etc. Per pa
sitarimą Koblence paaiškėjo, kad didesni 
galimumai pagal šią schemą išvykti į D. 
Britaniją yra moterims iki 40 m. ir jauni
mui, taip pat šeimos nariams ir tiems, ku
riuos pasižada kas nors D. Britanijoje iš
laikyti. Tačiau atranka padaryta pirmoje 
eilėje į įsileidžimuosius žiūrint kaip į dar
bo jėgą. Norintieji ten vykti buvo paren
kami per savanores emigracijos organiza
cijas ar tautinius komitetus.

polemika su lenkais lietuviškoje spaudoje, 
kurią tik rėjas jų paskaito, ypač polemika 
„tavo teta mano tetai...“ rūšies, kaip ir: 
„muškim lenkus, gelbėkim Vilnių“ — nau
dos neatneš ir nepadės mums laimėti spren
džiamuoju momentu."

Tautiniai emociniai momentai nėra argu
mentas“.

Neišvengiamai reikalingi realūs, konkre
tūs, moksliniai (tik ne pseudo moksliniai), 
teisiniai, geopolitiniai, ekonominiai argu
mentai, Tik šie kotiruojami tarptautinėje 
politikoje.

„Iš kitos gi pusės reikalingas aiškus ir 
tvirtas laikymasis pagrindinių tezių, jų vy
riškas, drąsus ir kietas anonsavimas.“

„Būtina ne tik rinkti ir pavidalinti reika
lingą medžiagą, kuri padėtų rimtai paremti 
mūsų tezes ateities tarptautiniuose forumuo 
se, bet taipgi jau šiandien būtina filtruoti 
jas svetimoje (tapgi ir lenkų) spaudoje.“ Ir 
visa tai tam, kaip F. Neveravičius baigia, 
„Kad sprendžiamuoju momentu neatsidur
tume tuščiomis rankomis ir be mus re
miančių draugų.“

stock has dwelt in its present location 
for at least five thousand years, which 
would aproximate the duration of Indo- 
European period, so far as it is known.
Knygelė yra atspausta 1922 m., turi 57 

puslapius teksto, keletą archeologinių radi
nių atvaizdų, spalvotą politinį žemėlapį. Už 
ją Lietuvos vyriausybė apdovanojo autorių, 
bet pati knygelė nebuvo mūsų šviesuomenės 
pastebėta per 32 metus. Per tą laiką kalbų 
mokslas, archeologija etc. padarė stebėtinos 
pažangos. Naujoje šviesoje, manau, ir au
torius vertintų su kai kuriomis pataisomis 
savo prielaidas. Apie 1922 metus mažai bu
vo žinoma apie hititus, senovės kretiečius, 
etruskus. Tų gi tautų veidas ryškėja, rasda
mas žodžių sąskambį lietuvių kalboje. Tam 
pavyzdžiu gali patarnauti ir Caerės taurės 
įrašas, kur sūnus pamini savo motidos Ma
tomos mirtį. Žuvusios nuo Ramlio jieties 
smūgio raiste. Prieš 30 metų Dr. Benderis ir 
kiti kai kurie mokslininkai manė, jog Mažo
sios Azijos, Kretos ir Italijos proseneliai bu
vę ne indo-europieičų kilmės, nes jų kalbos 
buvo visai nežinomos.

Norėtųsi taip pat suprasti indo-europie
čių tėviškės plotus kiek plačiau, negu da
bartinė Lietuva užima, atmetant, jog slavų 
gentys, eidamos natūraliai į vakarus, yra pa
stūmėjusios lietuvius iš jų senovės sodybų.

Kitn. K. A. Matulaitis

t akto-
Strat- 
rolės, 
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MUSŲ BRANGIOSIOS ŠIRDYS
Kiekvienas turime, sau brangių širdžių, 

mūsų tėvų, sesučių, brolių, prietėlių šir
dis. Daug jų jau nutilusių kapų ramybėje, 
kitos dar plaka. Jos su mumis kenčia, su 
mumis džiaugiasi.

Širdis yra mūsų giliausių jausmų sim
bolis. Norėdami išreikšti kilniausius ir di
džiausius tėvų rūpesčius mes nerandame 
stipresnių žodžių už šiuos, kuriuos moti
nos ar tėvo širdis liepė, širdis neleido. Kai 
mes norime kam nors perduoti kokią riprš 
mintį ar reikalą labai ypatingu būdu. sa- K 
kome: „įsidek Į širdį“.

širdžiai žmonės suteikė tokios simboli
nės didelės reikšmės, kad mes kalbame 
apie džiaugsmo ir skausmo suteikimą net 
Dievo Širdžiai.

Kada žmonės nori kurį nors reikalą ar 
asmenį ypatingu būdu pavesti Dievo ar 
Švč. Marijos globai, paveda Jų Širdims.

Lietuvių tautos .vaikų dauguma svo ša
lį ir savo tautą mylėjo taip gillaŲr kilniai, 
ka-i nepasitenkino joms gero siekti tik že
miškais keliais, tik savo jėgomis, o rūpino
si jas ir jų reikalus pavesti Jėzaus ir Ma
rijos širdims. Jie siekė savo tėvynę, savo 
tautą padaryti ne tik savo širdžių šventu 
objektu, bet norėjo išprašyti joms ypatin
gą Jėzaus ir Marijos globą. Lietuvoje bu
vo vestas platus apaštalavimas paaukoti 
Švenčiausiai Jėzaus širdžiai atskiras šei
mas ir asmenis. Galutinai 1934 m. liepos 
1 d. — Pirmojo Lietuvos Tautinio Eucha
ristinio Kongreso metu — Lietuvos šalis 
ir tauta buvo paaukotos švenčiausiai Jė
zaus širdžiai.

Jeigu negalime nieko pasakyti apie ank- _ 
stesnius laikus, tai nuo šv. Marijos apsi
reiškimo Šiluvoje, lietuviai rišosi dauge
liu ryšių su šv. Marija. Lietuvoje gi buvo 
tradicine praktika be išimties,. kad HtlO 
vaiko diedų kiekvierias lietuvis katalikas 
buvo įrašydintas i Šv. Marijos škaplierio 
ir rožinio brolijas. Ištikus Lietuvą mūsų 
gyvenamai baisiajai nelaimei, norime ją 
pavesti dar ypatingesnei švč. Marijos glth 
bai. To jausmo vedami LiėtuVos vyskupai 
yra padarę Lietuvos paaukojimo ŠVč. Ma
rijos Nekalčiausiajai širdžiai aktą. Norė
jome tuomį savo tėvynei ir tautai išmušti 
ypatingą Marijos globą, riorėjomė taip pat 
kad ir mūsų kiekvieno meilė savo tėVytiei 
ir tautai taptų kuo kilniausia:

šiais metais tuos visus įvykius atsimiri- 
kime ypatingu būdu, šiemet sukanka 20 
metų nuo Lietuvos paaukojimo švč; Mari
jos Nekalčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Šie
met yra iš viso pirmieji, o mums dabar gy 
venantiems ir paskutiniai Marijos metai.

Mūsų tremtiniai yra išvaikyti iš tų pa
stogių, kurių daugumoje buvo Lietuvoje 
.paaukotos Šv. Jėzaus Širdžiai. Per ilgus 
tremties metus susikūrė daug naujų šei
myninio gyvenimo, židinių. Jie beveik Viši— 
dar nėpaaukoti anbnis Šveričiausioms Šir
dims.

šiuos tat metus, Lietuviai, atžymėkime 
ypatingu būdu.

Pirma. Paaukokime Jėzaus ir Marijos 
širdims visas lietuvių šeimas visame pa
saulyje, kurios svetur Joms dar nebuvo 
paaukotos. Tokį paaukojimą galima ir de
ra pakartoti ir toms šeimoms, kurios Lie
tuvoje buvo padariusios..Kiekvienas .tepa
daro tai iš meilės savo šėįfhos židiRiųLjai 
turės didelės reikšmės pačioms šeimoms.

Antra. Padarykime ypatingų maldų ir 
aukos darbų už kenčiančią Lietuvą ir mū
sų tautą tas keturias šių metų dienas: 
Lietuvos paaukojimo švenčiausiai Jėzaus 
Širdžiai (liepos 1 d.), Jėzaus Širdies šven
tės dieną (rug.-liepos 25 d.), Lietuvos pa
aukojimo švenčiausios Marijos Nekalčiau
siai širdžiai (gegužės 13 d.) ir Švenčiau
sios Marijos Nekalčiausios Širdies dieną 
(rugpiūčio 22 d.). Skaitoma, kad šiais me
tais viso katalikiško pasaulio vyskupai ski
ria savo tikintiesiems maldų ir atgailoi* 
d ienas už pavergtas ir kankinamas tautas. 
Už savo tautą mes patys turime daugiau 
aukotis negu kiti už ją. Pagalbos melsda
mi jos ir išmelsime. Jos melsdami patys 
labiau pamilsime savo tėvynę, savo tautą 
tokia meile, kuri yra verta krikščionių mei
lės vardo.

šiais metais pakartotinai sudėkime į Jė
zaus ir Marijos Širdis Lietuvos, mūsų tau
tos ir kiekvienos savo ešimos reikalus. Jų 
meilė ir mūsų širdyse tebūna gili ir šventa.

J SKARŽINSKAS

Karui Vesti
Pats mažiausias Universitetas (Coledge) 

Kanadoje yra Kingstone. Jis neturi moky
mo ar sporto aikščių, neturi nuolatinių pro 
fesorių, neturi futbolo ar ledo rutulio (ho
ckey) komandų, o jo studentai nelaiko jo
kių egzaminų, tačiau visi baigia.

Šis universitetas yra užinteresuotas ir 
jame mokomasi — studijuojama, kaip ves
ti totalinį karą. Jį pabaigusieji yra Kana
dos „karo smegenų trestas“.

Šio valstybinio gynybos universiteto tiks 
las ir uždavinys yra auklėjimas — paruo
šimas ne tik vyresniųjų ir augštesniojo 
laipsnio Kanados ginkluotųjų pajėgų kari
ninkų, bet ir civilių tarnautojų — valdi
ninkų iš kitų, netiktai krašto gynybos, mi
nisterijų ir departamentų, kurie savo laiku 
galėtų užimti arba jau yra svarbesniuose 
ir augštesniuose civilinės valdžios admi
nistracijos postuose.

Universiteto „prospekte" sakoma, kad jo 
studentai yra ruošiami ir lavinami pasida
ryti pagrindiniai parengtais, gerai susipa
žinusiais krašto vidaus tarnyboje ir vidaus 
departamentų — ministerijų planavime, 
apimant politinius ir ekonominius aspektus 
centralizuotam karo vedimui... ir tuo būdu 
pasidaryti kvalifikuotais užimti vietas šta
be ir vidaus departamentų — ministerijų 
koinisijose, kurie yra labai svarbi mecha
nizmo dalis, planuojant ir vadovaujant mo
derniame kare.

Universiteto kurso programa yra laiko-

Universitetas
ma visiškoje paslaptyje. Universiteto ko
mendantas, 45 metų amžiaus, oro pajėgų 
vice-maršalas C. R. Dunlap, netgi išsisuki
nėjo ir nenorėjo duoti spaudos reporteriui 
kaipo pavyzdį bet kokios nors teoretinės 
problemos strategijoje, kurią universiteto 
studentai galėtų nagrinėti ir studijuoti. 
Viskas, ką pavyko reporteriui sužinoti, bu
vo tai, kad vienas kursas yra pavadintas 
„The nature of future Warfare“. Be to, ofi
cialiai buvo pasakyta, kad atominės ir van 
denilio (hydrogen) bombos, glima tikėtis, 
pakeis karo vedimo — karybos būdą.

Studentai supažindinami su didžiausioje 
paslaptyje laikomomis informacijomis apie 
esamą padėtį ir dabartinį Kanados sugebė 
jimą, pajėgumą, pasiruošimą vesti karą. 
Jiems, pavyzdžiui, smulkmeniškai žinomi 
lėktuvų fabriko produkcijos daviniai ir pa
jėgumas, arba kaip greitai ir kiek kariuo
menės divizijų galėtų būti sumobilizuota. 
Slapti dokumentai iš krašto gynybos vy
riausios būstinės ir iš kitų valdžios depar
tamentų yra specialios sargybos saugojami.

Universitetas nenustojo krašto gynybos 
politikos ar linijos gairių. Jo 27 studen
tams tiktai smulkmeniškai pasakoma ir 
paaiškinama, kokia yra gynybos politika, 
ir kaip ją reikėtų vykdyti. Tam tikrais at
sitikimais retkarlčais kurio nors studento 
gera mintis ar charakteringa idėja ar duo
tos situacijos apžvalga yra siunčiama į 
krašto gynybos vyriausiąją būstinę.

Dabartinis universiteto kursas, septintas 
nuo jo atidarymo 1948 m. Yra šešių asme
nų štabas, susidedąs iš komendanto, ketu
rių direktorių ir adjutanto. Paskaitinin
kais yra vyriausybės valdininkai, biznių 
vedėjai, universitetų profesoriai ir augš- 
tesnieji ginkluotų pajėgu, karininkai iš 
Kanados. Jungt. Amerikos Valstybių ir iš 
Britanijos „Commonwealth'o." Jie atvyks
ta į universitetą individualiai ir skaito tik
tai vieną, o kartais dvi ar tris paskaitas.

Labiai stropiai ir atidžiai parinkti stu
dentai, kurių ligi šiol apie 150 yra baigė 
universitetą, ir yra parinkta „smetonėlė“ 
iš visų vyriausybės tarnautojų — valdinin
kų ir visų trijų Kanados ginkluotųjų pa
jėgų rūšių. Jie tiek daug nemokomi, kiek 
daug jie išmoksta iš vienas kito laike dis
kusijų ir iš tyrinėjimų.

Studentai yra daugiausia vyrai apie 30 
metų amžiaus, kai kurie senesni, kurie bu
simojo karo atveju vykdytų svarbesnes 
roles, mobilizuojant karo pramonę ir gy
vąją jėgą — žmones kurie atliktu, planavi
mą ir koordinavimą tarpe karinių ir civi
linių vyriausybės sričių.

Dabartinis mokslo kursas apima šiuos 
dalykus: Kanados vyriausybė, užsienių rei 
kalai, įskaitant komunistų tikslus ir poli
tiką, ateities karo vedimo būdai. Kandos 
ekonomika, Kandos užsienių politika, ben
dras planavimas, didesnio mąsto karas, 
gynybos koordinavimo organizacija ir Ka
nados gynybos politika.

Šie studentai įvykdys nemažiau kaip 
tris keliones — ekskursijas:

1. Vieną savaitę į Jungtines Tautas (UN) 
ir J. Valstybinę Karo Mokyklą Vašingto

ne: 2. Tris savaites po visą Kanadą ir JAV; 
3. aštuonias savaites Europoje ir Viduri
niuose Rytuose, ypatingai valstybėse, daly
vaujančiose šiaurės Atlanto gynybos są
jungoje (NATO). Užsienyje būdami, stu
dentai turės progos susipažinti ir studijuos 
kiek ir kokiu būdu Kanados sąjungininkai 
galėtų prisidėti būsimame totaliniame ka
re ir kaip ir kokiu būdu Kanada galėtų 
jiems pagelbėti. Jie turės progos pasikal
bėti-ar bent girdėti kalbas ir nuomones 
augštesniųjų civilinės valdžios ir kariuo
menės pareigūnų tose valstybėse, kuriose 
jie lankysis.

Patys paskutinieji paskaitininkai yra 
buvę: ekonominis ekspertas iš Bank of Ca
nada, augštasis Australijos komisijonie- 
rius (įgaliotinis) Kanadoje, Dnijos gin
kluotųjų pajėgų štabų šefų pirmininkas 
ir JAV ginkluotųjų pajėgų štabo šefų pa
vaduotojai. Ką šie svečiai — paskaitinin
kai kalbėjo, neišeina už mokyklos sienų.

Mokykla glaudžiai bendradarbiauja ir 
dirba su Imperial Defence College in Bri
tain (imperijos ar imperatoriška gynybos 
College Anglijoje) ir su JAV National War 
College (JAV Karo Mokykla), kurią bai
gęs yra pats dabartinis mokyklos komen
dantas oro jėgų vice-maršalas C. R. Dun
lap.

Studentams, padalintiems į 6-7 vyrų gru
peles, yra duodama nagrinėti, paruošti ir 
spręsti specifinės problemos. Jie prisiren
ka žinių bei informacijų, kurios jiems rei
kalingos, iš įvairių šaltinių>-l) iš paskaitų. 
2) iš 15.000 tomų bibliotekos ir tarptauti
nių dalykų, 3) iš 200 skirtingų dienraščių, 
savaitraščių ar mėnesinių laikraščių bei 

žurnalų, 4) iš slaptos bibliotekos, turin
čios apie 400 įvairių slaptų dokumentų ir 
5) iš savo pačių patyrimo, nes kiekvienas 
studentas yra ekspertas kurioje nors ypa
tingoje srityje ar šakoje dar prieš jam at
einant į šį universitetą.

Studentų galvojimas — protavimas ir pa 
sikalbėjimai vyksta pagal šias bendras ge
neralines linijas: Istorinis, ekonominis, so
cialinis ir politinis faktoriai — veiksniai^ 
liečantieji ir turintieji įtakos Kanados gy
nybai ir karo potencialui; tarptautiniai rei 
kalai ir Kanados dalyvavimab juosą; moks
linio vystymosi ir išradimų įtaka kare; 
tarpusaviai santykiai ir bendradarbiavi
mas tarpe ginkluotųjų krašto pajėgų, tar
pe ginklų rūšių ir tarnybų ir su kitais vy
riausybės departamentais ar ministerijo
mis; augštosios vadovybės principai ir su
jungto bendradarbiavimo bei planavimo 
technika.

Studentai yra skaitomi esą atostogose iš ■ 
jų nuolatinių reguliarių darbų ar tarnybų 
ir gauna prieš tai darbe turėtą atlyginimą.
15 studentų gyvena barakuose kartu su 1 
Kanados armijos štabo mokyklos studen- į 
tais Forte Frontenac, pastatytame 1672 ; 
metais. Kiti gyvena atskirai, privačiai mies 
te. Visi studentai, kaip ir Štabas, dėvi d- ; 
vilius rūbus. Jie dirba pasiraitoję ranko- ■ 
ves prie įvairiausiais popieriais apkrautų ’ 
stalų, traukdmi pypkes ar rūkydami eiga- i 
retes.

„Mes griebiame ir krapštome vienas ki
to smegenis visą laiką“, pasakė vienas stu
dentas, „ir tai yra savotiškai įdomu“.

„Karys“
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MAŽAS PRAŠYMAS
NIDOS KNYGŲ KLUBAS prašo atsi

liepti Visų tų, kurie iki šiolei , neatsakė i 
pasiųstus kvietimų^. Nenorinčius už 3 ši
lingus įsigyti knygos „Žalgiris“, prašoma 
leidinį grąžinti klubui.

EUROPOS LIETUVIO KALENDORIUS 
UŽ PUSE KAINOS

Kišeninis EUROPOS LIETUVIO kalen
dorius 1954 metams, 160 pusi., daug ver
tingos ir būtinos kiekvienam lietuviui in- 
formiicijoš, skoningai ir patvariai (rištas4 
metų pradžioje kaštavęs 5 šilingus, dabar 
atpigintas iki 2 šil. ir 6 penų.

Kas norėtų dar jį gauti, prašome parašy 
ti 43, Holland Park, London W. 11.

IŠVYKO ŠOKĖJŲ GRUPĖ DUBLINAN
Šj sekmadienį Londono lietuvių šokėjų 

grupė, vadovaujama Alkimavičiaus, išvy
ko 10 dienų i Tarptautini dainos ir šokio 
festivali, Airijoje. Linkime mūsų šokė
jams sėkmingai pasirodyti nelengvame 
uždavinyje. Nors ir buvo kviesti london ie
čiai, palydėti išvykstaričiuš žokėjus, tačiau 
be Dainoros Daunoraitės, neatvyko nė vie
nas. Šokėjams, išvykstantiems reprezen
tuoti lietuvius, šitoks šaltas palydėjimas 
buvo nejaukus.

PASIBAIGS KORTELIŲ DIENOS
Gegužės 8 d. panaikinamos sviesto kor

telės. Nuo tos dienos sviestas, kaip ir ki
tos prekės bus parduodamas laisvai. Dar 
kurj laiką bus normuota mėsa ir bekonas, 
tačiau, kaip mitybos ministeris pareiškė, 
ir šiems produktams kortelės panaikina
mos š. n^liepos mėn. 3 d. Drauge su kor
telių panaikinimu, panaikinama ir šių pre 
kių kainos priežiūra.

SUŠVELNINS PAJAMŲ MOKESTĮ 
ŠEIMOMS

Britų karališkoji komisija siūlo suma
itoti pajamų mokestį toms šeimoms, ku
rtos turi vaikus, šiuo metu šis mokestis 
yrą,vienodas, neatsižvelgiant į uždarbio 
dydį. Siūloma, kad šį nuolaida priklausy
tu žilio pajamų dydžio. Taip pat ir bevai
kėms šeimoms, kurių šiuo metu mokestis 
prasideda rįuo 270 svarų pajamų būtų pa
keistas iki bendroji pajamų suma siekian
ti 299 svarų.
Palengvins namų pirkimo sąly
gas JAUNA VEDŽIAMŠ

Britų vyriausybė greitu laiku žada pa
skelbti potvarkį, pagal kurį jaunavedžiams 
norintiems įsigyti namus bus duodama 
didesnės paskolos. Šiuo metu norintiems 
įsigyti gyvenamuosius namus tekdavo įmo 
keti namų vertės apie 20 procentų. Atei
tyje naujai sukarusiems šeimas užteksią 
įmokėti — 5 procentai, o likusi suma bus 
duodama paskolos forma ilgesniam laikui.

Sniegas Škotijoje
Pereitą savaitgalį kai IfūriGšę škotijps 

vietose prisnigo tiek, kiek nebuvo prisni
gs ir žiemos mėnesiais. O visoje Anglijoje 
su gegužės mėn. pirmomis dienomis oras 
pasikeitė: per balandžio mėn. šaltą ir gied
rą orą pakeitė šlapdriba su dar didtsniais 
oro atvėsimais.

Pagerbs grįžusius iš Dublino 
šokėjus

Londono Lietuvių Sporto ir Soc. Klubo 
valdyba gegužės 15 d., 7 vai, vakaro ruo
šia klubo patalpose, 345 a Victoria Park 
Rd., -E. 9. grįžtančiai iŠ Airijos mūsų šokė
jų grupei pagerbimo vakarą — balių.

Svečiai staliukus kviečiami užsisakyti 
iš anksto pas Z. Jurą Telf. SHO 8734. Gros 
ypatingai geras orkestras. Nauja ir labai 
Įdomi programa.

CORBY
PAMALDOS IR MOTINOS MINĖJIMAS

Sekmadienį, gegužės 9 d., 12 vai. bus 
laikomos lietuviams pamaldos. Po pamal
dų, Parapijos salėje ruošiamas Motinos 
dienos minėjimas. Paskaitą skaitys kun. 
Kazlauskas, MIC.

Corbiečiai ir apylinkės lietuviai prašo
mi dalyvauti pamaldose ir minėjime.

NOTTINGHAMAS
Gegužės mėn. 15 d., šeštadienį, 3 vai. 

Nottinghame, Lylac Str. kviečiamas DBLS 
Nottingham© Apygardos visuotinis meti
nis skyrių valdybų narių suvažiavimas.

Po susirinkimo, 7 vai., toje pat salėje. 
Centro ir skyrių atstovams dalyvaujant, 
rengiamas balius. Įėjimas tik su pakvieti
mais.

Nottinghamo Apygardos Valdyba.
Dėl išvažiavimo skubiai parduodami pen 

kių kambarių, virtuvės ir su visais baldais 
NAMAI

Parduodamų namų terminas — 18 metų. 
Teirautis A. P. 59, Plantagenet Str., Not
tingham.

GRAŽUS POBŪVIS CANNOCE
Neskaitlingas, bet energingas lietuvių 

vyrų būrys, gyvenąs Cannoce, surengė per
eitą savaitgalį savo kolonijos nariams pa
maldas ir Motinos dienos minėjimą. Pa
maldas laikė kun. Kazlauskas. Iš Wolver- 
hamtono atvykęs skyriaus pirmininkas K. 
Žukauskas minėjimo proga pasveikino can 
nokiečius ir pasidžiaugė, kad ir neskaitlin
gas vyrų būrelis sugeba suruošti tokia pro
ga minėjimą primindamas Lietuvoje liku
sią močiutę sengalvėlę. Cannokiečlai, atsi
dėkodami atvykusioms svečiams, palydėjo 
juos iki Wolverhamtono atskiromis maši
nomis, kur apsistojo iki pirmadienio ryto.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame skyr. pirmininkui 

L. š valku i, sekretoriui Utkai su ponia vai 
dybos nariui B. šerkšnai su ponia, S. Šim
kui ir visiems Northamtono lietuviams 
užjautusiems ir mus sušelpusiems didžioj 
mūsų šeimą išlikusioj nelaimėj.

Barančluku šeima

COVENTRY
VYKUSIAI SURUOŠTAS MOTINOS 

MINĖJIMAS
Erdvioje ir puošnioje „Pilot“ restorano 

salėje Coventrio DBLS skyriaus valdyba, 
pirmininkaujant energirigam ir visų mė
giamam pirmininkui J. Kazlauskui, gegu
žės 1 d. suruošė Motinos dienos minėjimą, 
į kurį be lietuvių coventriečių, atsilankė 
svečiai iš kaimyninių kolonijų ir keletą 
londoniečių.

Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkas, 
pasveikinęs susirinkusius, padėkojo londo 
niečiui A. Makauskui, savo automobiliu 
atvožusiom iš Londono svečius.

DBLS Centro Valdybos vardų veiklųjį 
Coventrio pirmininką, valdybą ir susirin
kusius pasveikino red. Br. Daunoras.

Motinos dienos proga turiningą, gražią, 
gilų įspūdį klausytojams padarusią paskai 
tą, skaitė A. Kaulėnas.

Meninę programos dalį atliko J. Kazlaus 
kas, paskaitęs Br. Daubaro „Motinos laiš- 
ką‘‘, akomponuojant pianistei Lapinskie
nei: L. Švalkus paskaitė kelis savo poezi
jos kūrinius, o p. Kaulėnienė meniškai pa
deklamavo Brazdžionio eilėraštį. Koncer
tinę programos dalį atliko dainininkė J. 
Liustikaitė,. kuriai akcnlpoilavo^ pianistė 
Lapinskienė (anglė). Llustikaitės dainė 
klausytojai buvo sužavėti ir garsiu ploji
mu iškvietė ją kartojimui. Ir solistei ir 
pianistei coventriečiai įteikė gėlių.

Maloni staigmena — nauja ir simpatinga 
lietuviams tlkininkė — pianino klasę bai
gusi akomponiatorė anglė, ištekėjusi už 
Lapinsko. Pokalbio metu paaiškėjo, kad ji 
turėjusi prieš dvi dienas iš Coventrio iš
vykti, tačiau sužinojusi, kad lietuviai netu
ri pianisto, mielai sutiko išvykimo dieną 
atidėti ir dalyvauti koncerte. Atsisveiki
nant ji paprašė lietuvių kalbos vadovėlių, 
kadangi žūt-būt norinti pramokti lietuviš
kai. Turime vilčių, kad netolimoje ateity
je gerb. skaitytojus galėsime plačiau supa
žindinti su nfluja mūsų talkininke, pasiža
dėjusia visada lietuviams pagelbėti ruo
šiant koncertus.

Pobūvyje susirinkusius svečius linksmi
no jSu ir anglų tarpe pagarsėjęs coventrie 
čių džazas, virtęs tikru šioje srityje profe
sionalu. . ,

Už puikiai suruoštą Motinos miriejrmą 
Coventrio apygardos vardu padėkojo pir- 
rrjinirikaš N. Moękus, pasveikinęs atvyku
sius svečius ir Visus coventriečius.

BRADFORDAŠ
MOTINOS MINĖJIMAS
Gegužės 2 d. Bradfordo ir apylinkės lie

tuviai Motinos minėjimą pradėjo bažriyčio 
je savo pamaldomis, kurių metu kun: ka
pelionas pasakė dienai pritaikintą pamoks
lą. Už mūsų gyvas ir mirusias motinas bu
vo atgiedoto ir švč. Marijos litanija.

Po pietų St. Patrick's salėje štišibūrė 
taipgi gražus būrelis lietuvių, norėdami 
dalyvauti Motinos garbei surengtoje akade 
nujoję. Ją gražia ir nuoširdžia kalba atida
rė DBLS vietinio skyriaus avldybos pirm 
J, Juška, pakviesdamas į garbės prezidiu
mą motinų atstoves. Skautės prezįdįumo 
nares apdovanojo gyvų gėlių puokštei l:š; 
Po to paskaitą apie motiną lietuvių tautos 
gyvenime ir literatūroje skaitė kun. u. 
Kuzmickis.

Po trumpos pertraukos buvo tęsiama 
akademijos meninė dalis, kurioje dalyvavo 
svečiai rašytojai ir skautės. Pirmas ištrau
ką iš riatljSš ;,Kunigo“ apysakos skaitė J. 
Kuzmickis. Kaz. Balėnas, sVečias iš.Mau- 
chesterio, iš mažų lakštelių perskaitė nau
jo kūrinio ištrauką, kurioje duotas vaiz
dingas ir gyvas vaizdas, kaip mūsų tautie
čiai tvarkėsi nepriklausomo gyvenimo iš
vakarėse. Pagaliau R. Spalis (iš Halifax©) 
perskaitė įdomų feljetoną — „Išvažiuojan
čio rūpesčiai“, kuriame gražiai pynėsi šios 
salos „emigrantų“ svajonės su Amerikos 
ir tetos gyvenimo realybe.

Klausytojai galėjo atidžiai sekti skaito
mų kūrinių mintis, nes prieš kiekvieną 
kūrinį sesės skautės su lietuviškomis dai
nomis gražiai nuteikė auditoriją. Daininin
kės — D. Dičpetrytė, R. Duobaitė ir Aid. 
Sinkevičiūtė, skaučių vadeivės R. Sinkevi
čiūtės vadovaujamos — padainavo šias 
daineles: Mama, Motule mano. Siuntė ma
ne, Oi močiute, motinėle. Trūko tiktai bent 
vieno proginio eilėraščio.

Akademija subūrė nemaža lietuvių, nors 
tokia proga galėjo susirinkti dar daugiau. 
Baigus minėjimą, svečiai būriavosi prie 
stalų "ir, girkšnodami alų, dalinosi įspū
džiais.

Buvęs

.ATŽALYNAS IŠLEIDO P. DARŽINSKĄ
Gegužės 1 d. Bradfordo Vaidybos mėgė

jų studijos „Atžalyno“ nariai ir kviesti 
svečiai atsisveikino energingą šios studi
jos ir jos valdybos narį Petrą Daržinską, 
išvažiuojanti į Kanadą.

Kai buvo užkąsja sumuštinių ir išgerta 
alaus, DBLS vietinio sk. valdybos atsto
vas p. Grigaliūnas pasakė trumpą atsisvei 
kinimo kalbą, kuria padėkojo išvykstan
čiam už įdėtą darbą ir jėgas, rengiant įvai 
rius parengimus.

P. Daržinskas pastebėjo, kad jis Brad
ford© gyvenęs,nuo 1949 m. ir, skyriaus vai 
dybos pakviestas, dalyvavęs įvairių sce
nos veikalų pstatyme. Pirmas drąsesnis 
žingsnis į scena buvo vaidinant S. Čiurlio
nienės „Aušros sūnus“, kur jam tekę vai
dinti Petro vaidmenį. Po to sekė kiti vai
dinimai, iš kurių pažymėtini K. Binkio ,,At 
žalynas“ ir A. Dičpetrio redaguoti „Drau
gai ir giminės“. Vaidinęs ir kultūrinėje 
veikloje dalyvavęs dėl to, kad pats vidus 
vertęs jį jungtis į lietuvišką darbą.

Po to susirinkusieji išvykstančiam su
giedojo Ilgiausių metų.

Pažymėtina, kad P. Daržinskas buvo ne 
tik vaidila, bet ir atkaklus vaidybos studi
jos „Atžalyno” palaikytojas. Kurį laiką 
buvo net studijos valdybos pirmininkas, o 
pastarojoje kadencijoje — iždininkas. Sa
vo optimistiškumu ir giedria nuotaika 
nuolat rūpinosi, kad vaidybos meną mėgs
tąs jaunimas burtųsi ir dirbtų.

Sėkmės ir energijos Kanados plotuose.

VOKIETIJA
IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

GYVENIMO
KURATORIJOS PADĖKA LIETUVIŲ 

KUOPOMS
Garbingi Kuopos Vyrai!

Lietuvių Vasario 16 Dienos Gimnazijos 
Kuratorija, susirinkusi š. m. kovo 10 d. 
gimnazijos reikalų aptarti, patyrė apie Jū
sų uoliai teikiamą paramą gimnazijai ir 
joje besimokančiam jaunimui. Kuratorija 
aukštai įvertina šį Jusli kilnų gestą ir pa
reiškia viešą padėką.

Ypatingai malonu konstatuoti, kad JŪS, 
kukliai pelnydami sau pragyvenimą, ne
apsiribojate asmeninės gerovės siekimu, 
bet atidžiai sekate TAUTOS interesus ir 
savo darbu bei uždarbiu paremiate. JŪSŲ 
aukos, kaip nerašytas testamentas, įparei
goja besimokantį jaunimą, įgytu mokslu, 
dirbti už save ir už RĖMĖJUS mūsų TAU
TOS ir ŠALIES gerovei.

GARBĖ ir PADĖKA JUMS. VYRAI!
Dr. A. Damijonaitis 
KuratOrijos Pirmininkas 
Tėv. A. Bernatonis 
Kuratorijos Sekretorius

VIENO BŪRELIO 1.500 DM AUKA 
GIMNAZIJOS NAMAMS

Adelaidėje, Australijoje, veikiantis Va* 
sario 16 Gimnazijos būrelis, vadovaujamas 
p. P. Lukošiūno, jo nepaprastu rūpesčiu ir 
narių pasiaukojimu Gimnazijos Namams 
trumpu laiku sudėjo apie 1.500 DM, nors 
aukotojų tebuvo 14 būrelio narių. Tokiu 
būdu vidutiniškai vienas būrelio narys au 
kojo 100 su viršum DM!

Mažiausia paaukota suma yra penki 
australiški svarai, o 8 būrelio nariai auko
jo visą savo savaitinį uždarbį, po tryliką. 
šešioliką su puse ir septynioliką su puse 
australiškų svarų. Tai yra tikro pasiauko
jimo lietuviškam reikalui pavyzdys, duo
tas naujakurių, sunkiai kovojančių dėl bū 
vio tolimoje Australijoje,

ŽYMUS NAUJAKURIO TREMTINIO 
ĮNAŠAS

Vis daugiau ateina Gimnazijos Namams 
į pagalbą šviesių, entuziazmo it- pasiauko- 
jirųo dvasios vedinų tautiečių visose lais
vojo pasaulio šalyse. Pažymėtinas yra nau
jakurio tremtinio Gląvelande įnašas Gim
nazijos Namų Fondui.

Pranas Aleksandravičius, Cleveland 8, 
Ohio, tremtinys naujakuris JAV, dosnūs 
kiekrieriam tautiniam lietuviškam reika
lui, per „DirVos“ redaktorių, p. B. Gaidžiu 
ną, atsiuntė Gimnazijos Namams vieno 
šimto dolerių auką, tuo įrodydamas, kad 
ne sukrautieji turtai, ne.perteklius ir di
delė piniginė. bet širdis ir gilus patriotiš
kumas lemia ir nulems mūsų įstaigų ir už
simojimų likimu.

GIMNAZIJOS VIETOVĖS KLIMATINĖS 
SĄLYGOS

Radusi Rennhofo pilyje sau pastogę. Va
sario 16 Gimnazija dabar įsikūrė vadina
mosios „Bergstrašse'š“ (Kalnų kelio) sri
tyje. Tuo vardu vadinamas nė tik pats ke
lias, bet ir visa provincija. Tai yra prieki
nių arba granitinių Odenwaldo kalnų va
karinė atšlaitė. Ji pasižymi ypatingai geru 
klimatu. Vidudienio saulės spinduliai krin 
ca ant kalnų atšlaitės statmenai, o šaltus 
rytų vėjus sulaiko kalnynas. Rheino lygu
mos debesis kalnyno sutinka pirmoji kliū
tis, jie kildami atžala it todėl čia gausu 
kritulių. Dirva, susidariusi iš smulkiai su
maltų kristalinių akmenų, yra labai naši. 
Todėl atšlaičių miškai iškirsti iki pat vir
šūnių, o jų vietoje auga vaismedžiai, sodai 
ir vynuogynai. Geresniais metais čia pri
noksta net migdolai.

AUDIATUR ET ALTERA PARS!
O suktas pasauli, nedorybių pilnas. 
Kur tavo teisybė, seniau taip mylėta, 
Kur idealai, skelbiami taip kilnūs. • 
Kur ta lygybė visiems pažadėta?

Vieni čia dirba, vargų neboja. 
Vertybes kuria, teisybę gina, — 
Kiti jų darbo vaisius naudoja, 
Pirmuosius nustelbti kartais mėgina.
Gegužės mėnuo mamytėms tik skirtas. 
Jisai pagerbia, kažkodėl tik mamą, 
O jau tėvelio šeimos šulo tvirto. 
Niekas pagerbti net nė nemano!
Mamytei meilė, mamytei dėkui, 
Mamytei dainos, garbės vainikas, 
O.jau tėveliui nereikia nieko. 
Te jis prasmenga ant lauko pliko!
O jei tėvelis aktyvus nebūtų,
Savo pastangų jei jis nedėtų, 
Tai ir mamytės visos pražūtų 
Ir jųjų vardo nieks neminėtų.
Reik prisiminti jo triūsą įdėtą,
Takus numintus, rasas nukrėstas. 
Kokios jo mintys kilnios turėta, ' 
Kokių pavojų jis buvo apsėstas!
Kiek jo naktelių be miego praleista. 
Plėšta liežuvio, mylėt žadėta,
Pirkta parėdų, — ar tai ne keista? — 
Kiek konkurentų jo nugalėta!
Kokie liežuviai nuolat jį pliekė, 
Kiek jisai dirbo, pritrūkęs kvapo. 
Kol augšto tikslo jisai pasiekė. 
Pakol tėvelis, pagaliau, tapo.
Viską išvardint, ir vietos čia stinga, 
Tam aprašyti daug laiko reikėtų. 
Bet neminėti tai būt neteisinga, 
Tatai kiekvienas žinoti turėtų.
Ir jūs .mamytės, esat garbingos, 
Mes jums giedosim „Metų ilgiausių“! 
Bet. dėl tėvelių, — būkit teisingos, — 
Ir jiems pagarba taip pat priklauso.

K. J.

GERBIAMAS PONE REDAKTORIAU,
„Europos Lietuvyje“, „Laiškų Skyriu

je“ p. A. G-kas dėl mano straipsnio („E. 
Liet.“ Nr. 14 (344) 1954. 4. 8) „Bergždžias 
ir žalingas ginčas“ sako;

„Ad. Kizlio straipsnį dėl tų nelemtų gin
čų skaitau klaidingu pagrinde. Jis teigia, 
kad tarp VLIKi ir Dipl. Šefo yra ginčas 
dėl Lietuvos suverenumo atstovavimo. To
kio ginčo iŠ viso nėra ir negali būti. D. 
šefas turi Lietuvos Vyriausybės pavedimą 
tą suverenumą atstovauti, tą pavedimą pri 
pažįsta didžiosios ir mažesnės galybės. D. 
Šefo padėtis yra, taip sakant, monopolinė 
ir jam visai nėra reikalo ginčytis.“ Toliau, 
— „tuo klausimu daug jau buvo išlieta ra
šalo tik nesuprantu, kodėl p. Kizlys bando

AUGSBURGE ĮSTEIGTAS PABALTIEČIŲ 
BENDRADARBIAVIMO KOMITETAS
V. Augustaitienės iniciatyva, dar jai 

esant apylinkės valdybos pirmininke, Augs 
burge įsikūrė visų trijų Pabaltijo tautų 
bendradarbiavimo komitetas. V. Augustai 
tienė, naujosios apylinkės valdybos prašo
ma, sutiko darbą tęsti toliau ir atstovauti 
lietuvius tame komitete.

Šios pabaltiečių institucijos tikslas, pa
gal steigiamojo balandžio 13 d. protokolą, 
yra glaudesnis Pabaltijo tautų bendradar
biavimas kultūros ir tautinių interesų rei
kalais, bendrų subuvimų, ekskursijų orga
nizavimas ir part. Komiteto nutarimai pa
teikiami tautiniams komitetams. Pabaltie
čių komitetas susirenka kartą mėnesyje. 
Savo pirmuoju darbu komitetas numato 
Birželio 14 deportacijų minėjimo paruoši
mą.

Birželio 14-tosios minėjimą nutarta reng 
ti birželio 13 d. Augsburgo „Europos Na
muose“, Prinzregenten gatvėje, šiam mi
nėjimui kiekvienas tautinės grupės atsto
vas paruošs savo tautiečius liečiančią pro
gramą. Estams komitete atstovauja A. Ze- 

, likovski. o latvius K. Bedrite.
Augsburgo lietuviai ruošiasi Spaudos At
gavimo sukakčiai ir Motinos Dienos minė
jimui. Nutarta Spaudos Atgavimo sukaktį 
paminėti kartu su Motinos Diena gegužės 
9 d.

IŠ AGAFIB VEIKLOS
Užsieniečiu Tremtinių Bendradarbiavi

mo Tarvba Bavarijoje, trumpai vadinama 
AGAFIB, panaši į kitų Vokietijos kraštų 
©atariamąsias tarybas, savo paskutinių 
mėnesiu veikloje ypatingai rūpinosi teisi
niais tremtinių reikalais ir jų išsiaiškini
mu su vokiečiu įstaigomis.. Tremtinių pa
su reikalu pernai buvo jos vardu Bavari
jos vvrlausvbei įteiktas platus teisinio po
būdžio memorandumas, šių metų žvgiais 
vokiečių įstaigose buvo aiškintasi dėl mo
kestiniu privilegijų taikinimo tremtiniams 
lygiai kaip ir vokiečiams pabėgėliams, dėl 
pasų ir dėl pensijų Užsieniečiams tremti
niams ne Vokietijos piliečiams.

AGAFIB tarybos 1954. 4. 1 d. posėdyje, 
kur’arrie dalvvavo Eurooejinės Grupės Pa
bėgėliu Problemoms Tirti generalinis se
kretorius Dr. M. Kornrumf. buvo disku
tuotas reikalas iškelti buvusių DP proble
mą tarptautinėje šios grupės konferencijo
je Istambule.

Kovo mėn. Romoje įvykusioje konferen
cijoje dalvayo ir AGAFIB pirmininkas, 
ukrainietis itrifekij., iškeldamas Voktetijo- 
ie ir Austrijoje Užsieniečiu tremtiniu trak 
tarimas šiuose kraštuose einąs, dviemis 
kryptimis, iš vienos pusės ju teisės nesu
lyginamos su vietinių pabėgėlių teisėmis, 
tuo lyg vengiant asimiliacijos, antra ver- 
tils', nesilaikoma nuoseklios desimiliacijos 
politikos ir nedaroma nieko tautinėms tų 
grupių aspiracijoms ir jų pastangoms iš
laikyti tautines savybes paremti.

Romos konferencijoje, kurioj'e dalvvavo 
ir kalbėjo Bonnos pabėgėliu reikalams 
mmisteris Dr. Oberlaeder Unickij iškėlė 
užsieniečių tremtinių pageidavimus burti 
atskirų tautybių grupes statytinėse kolo
nijose, remti grupių pastangas auklėti jau
nimą tautinėje dvasioje, didesnioms gru
pėms Vokietijoie vvriausybės lėšomis iš- 
laikvti gimnazijas ir pan. Mūsų jau anks
tyvesnėse ..Informacijoje“ minėtas min>s- 
terio Oberlaenderio pasisakymas neigia 
Vokietijos norą užsieniečius asimiliuoti, 
bet kartu neigia bet kurią papildomą jiems 
finansine pagalbą be tarptautinių institu
cijų paramos, nes Vokietija turinti savų 
problemų, kurioms nugalėti neturinti lėšų.

Užsieniečiu tremtinių būklei pavaizduo
ti tarptautinėse organizacijose, grupių 
centro komitetai buvo prašyti suteikti anie 
savo grupes žinių. Tokias žinias davė Vo
kietijos Krašto Valdyba ir jos išsamus at
sakymas. pakeitus lietuvių grupės pava
dinimą fiktyviais pavadinimais duodamas 
aplinkraščiu kaip pavyzdys kitoms tauti
nėms grupėms.

AGAIB organizacijoje lietuviams Vokie
tijos Krašto Valdybos pavedimu atstovau
ja Aleksandras Lileikis, Muenchene.

EGZAMINAI SPAKENBERGO VARGO 
MOKYKLOJE

Balandžio 13 d. Geesthachto (Spaken- 
bergo Vargo Mokykloje jos vedėjo; p. Ad. 
Midverio. pravesti egzaminai, dalyvaujant 
Krašto Valdybos atstovui, p. J. Glemžai ir 
apylinkės valdybos pirmininkui p. J. Drun 
gilai.

Egzaminus išlaikė ir buvo pervesti iš 
I-mojo į II-rąji laipsnį mokiniai: H. Ky- 
zelbachas, H. Skėrys, E. Senogalytė ir E. 
Šneideris, 10-12 m. amžiaus. Iš II-rojo į 
III-jį laipsnį perkelti mokiniai: L. Skery- 
tė. H. šilmeizerytė ir R. šneiderytė, visos 
13 m. amžiaus.

Velykų švenčių proga vargo mokyklos 
mokiniai buvo pavaišinti kakao su pyragai 
čiais, apdovanoti velykiniais margučiais, 
vaisiais ir saldumynais. Ir kiti stovyklos 
vaikai nebuvo pamiršti. Jiems buvo išda
linti margučiai, vaisiai ir saldumynai. To
kį gražų Velykų stalą galėjo paruošti tik 
Toronto šalpos Komiteto pagalba. Toronto 
šalpos Komiteto pirmininko, V. Vaidoto, 
vardu parašyta nuoširdi padėka.

U LAIŠKAI
Ml —

sukurti naują teoriją apie ginčą dėl suve
renumo atstovavimo“ (EL 14 Nr.).

O kam buvo lietas tas rašalas,anot A. 
G„ jeigu tokio ginčo iš viso nėra? Kam 
buvo šaukiamos tuo reikalu konferencijos 
Vokietijoj, Prancūzijoj, Šveicarijoj? Ar 
tas rašalas buvo lietas simpatijoms vienų 
kitiems arba padėkoms už glaudų bendra
darbiavimą reikšti?! Ar konferencijų — 
VLIKo ir D. šefo — nesutarimų rezultatai 
dėl bendradarbiavimo ir teisių paskelbti 
laikraščiuose, nėra jųjų ginčas, nebaigtas 
ginčas ir žalingas lietuvių tautai ginčas?! 
Žurnalas „Į Laisvę“ 1954 m. Nr. 2 (39) 
pusi. 34-43 straipsnyje „Dokumentų švie
soje“ — „Demokratinio ir vadistinio prin
cipų tarpusavinė kova laisvinimo organi
zacijoj“, spausdina D. Šefo su VLIKu ir 
Vykdomąją Taryba susirašinėjimą kompe
tencijų klausimu, kurio tonas kartais iš
eina net iš diplomatijos etiketo ribų. Di
desnio nesutarimo, didesnių ginčų dėl pre
tenzijų į suverenumo funkcijų vykdymą 
ir didesnio nesutarimo, kuris tęsiasi jau 
apie desėtką metų, lietuvių gyvenime, ma
nau, surasti negalima. Jeigu tačiau, atsi
randa žmonių, kurie šiame reikale nemato 
ginčo, tai, deja, jiems nieko negaliu pagel
bėti, — kaip lygiai negalima pagelbėtį ak
lam praregėti, kurčiam girdėti ir nebyliui 
prakalbėti. ,

Toliau p. A. G. man prikiša, kad bandau 
„sukurti naują teoriją apie ginčą dėl suve
renumo atstovavimo.“ Kai autorius sako 
— teoriją apie ginčą — tai aš nesuprantu, 
ką jis tuo nori pasakyti, nes pradžioje jis 
tvirtino, kad to ginčo visai nėra. O naujų 
teorijų aš nekuriu, — aš, tik analizuoda
mas politikos įvykius ir eidamas anglo
saksų politiška koncepcija, sakau, kad gin
čas dėl suverenumo atstovavimo, juridi
niais ir abejotinais motyvais yra bergž
džias ir žalingas. Priešingai, manau, kad 
visi, kurie'stengiasi įrodyti tokių tesiu pri
klausymą p. Lozoraičiui, jie kuria teoriją, 
pasiremdami silpnais argumentais. Pir
miau. tai teorijai įrodyti buvo kalbama 
apie Kybartų aktus: dabar jau apie tai. nu
tilo kalbėti ir iškėlė kitus argumentus (te
legramą). Pats p. L„ rašydamas p. E. Gal
vanauskui, Pirmosios Vykdomosios Tary
bos Pirmininkui laišką, sutinka įeiti i jo 
Vykdomąją Tarybą užsienio reikalų val
dytoju. Apie jokį turėjimą suverenumo 
teisių jis tuomet nekalba ir savo sutikimu 
įeiti parodo, kad jis jų ir nepretenduoja, 
tik dėl techniškų aplinkybių negalėjo at
važiuoti j Vokietiją. (Žiūr. „Į Laisvę“ 
1954 m. 2 Nr. pp. Lozoraičio ir Galvanaus
ko laiškai). Todėl, teorijų kūrimo autoriai 
yra p. A. G., bet ne aš.

Pagaliau A. G. prasilenkia su tiesa. Aš 
niekur savo straipsnyje nesu pasakęs, kad 
JAV ir D. Britanija ateis „į protą“ ir Lie
tuvos suverenumui atstovauti pasirinks 
žmones, atseit VLIKą. Tai yra p. A. G. 
fantazija ir visų mūsų nelaimių šaltinis, 
kai jau nesugebama kitaip aglvoti kaip 
tik partinėmis kategorijomis.

Baigdamas, norėčiau pastebėti, tvirtini
mas, kad p. L. turi monopolį atstovauti 
Lietuvos suverenumui, parodo mūsų poli
tišką nesubrendimą, nesupratimą politiš
kų įvykiu.partinj užsispyrimą ir sunkumą 
bendradarbiauti. Dėl visų tokių nusistaty
mų, svetimųjų akyse, ypatingai tų. nuo 
kuriu priklauso mūsų likimas (JAV), pa
sirodome politiškai nesubrendę, nes kaip 
matome jos yra visai kitoniškų pažiūrų 
nei mes. Todėl aš dar kartą pabrėžiu, ką 
esu sakęs savo straipsnyje: Visas šitas gin 
čas yra bergždžias lietuviu ir Lietuvos rei
kalams žalingas ir šiandien jau išmušė 
paskutinioji valanda atsisakyti nuo šios 
rūšies ginčų ir jieškoti bendradarbiavimo 
politinėje plotmėje.

Ad. Kizlys

PONE REDAKTORIAU,
Prašau man leisti p. A. Šukio ir A. G. 

ginče atstovauti pastarąjį, kuris vra mano 
artimas ..giminaitis“ ir be to didelis žiop
lys. nežinojęs, kad tarp Vliko ir D. š. nėra 
ginčo. Tikrumoje ginčas yra ir jis pasaldin
toje diplomatinėje kalboje yra vadinamas 
ginču dėl bendradarbiavimo. Bet tai nėra 
teisinga, nes ginčo dėt paties bendradar
biavimo ir būti negali. Tai tėra tiktai Vil
ką sudarančių partijų pastangos diolomatl 
jos institucijai prikabinti savo iškabą ir 
tuo pretekstu įsibrovus • valstybinę įstai
gą atidaryti partinius kromelius ir krauti 
politinius kapitalus. Aišku, kad D. š. turi 
tam Vliko nusiteikimui prieišnts, dėl ko 
ir atsiranda vadinamieji ginčai. Bet tai jo
kiu būdu nėra kova dėl suverenumo atsto
vavimo. nes nei Vlikas to atstovavimo ne
gali nerimti, nei D. š. jo niekam negali ati
duoti. Keista, kad p. A. Šukys, pacitavęs 
visą A. G. posakį, rašo apie monopolinį 
pavedimą. Gi tikrumoje buvo kalbama 
tiktai anie gvvenimo sukurtą monopolinę 
D. š. padėti. Tai du visai skirtingi dalykai, 
kuriuos reikia atitinkamai skirti. Negalė
čiau sutikti su p. A. Šukio mintimi, kad 
būtu geriau jei to ginčo nebūtų. Esu linkęs 
jį laikvti net naudingu tuo požiūriu, kad 
jis aiškiai rodo, jog mūsų politinės partijos 
tebėra tokios pat peštukės, kokios jos buvo 
prieš 20 metų. Atseit, nieko iš savo trage
dijos nepasimokė ir savo partinius reika
lus stato augščiau valstybinių reikalų.

Jeigu p. A. Šukiui ministerio J. Urbšio 
pasiustos ir vėliau prezidento A. Smetonos 
patvirtintos St. Lozoraičio paskyrimą _ su
verenumui atstovauti kuri pripažinta 
laisvojo pasaulio, yra nepakankama, tai 
čia jau jo asmeniškas reikalas. Man gi 
toki galvojimas sudaro įspūdį, kad auto- 
riuslpori vaidinti tąjį šaunų kareivėlį, ku
ris tvirtinęs kad jis vienas ėjęs į koją, o 
visa kuopa žygiavusi ne i koją...

A. Garbauskas

REDAKCIJOS PASTABA
,.E. Lietuvio“ Redakcija yra gavusi skaj 

tytojų laiškus, kuriuose prašoma, kad atei
tyje „E. Lietuvyje“ nebūtų spausdinami 
visiems įkyrėjusiu klausimu — ginčai dėl 
ginčų. Pažymime, kad šiais laiškais baigia
me tuo klausimu diskusijas.
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JUODOS VĖLIAVOS SIBIRE KAIP ATRODO RYTPRŪSIAI?
Londono „Observer", šveicarų „Neue 

Zuericher Zeitung" ir visa eilė kitų įtakin
gų spaudos organų reiškia nuomonę, kad 
Berlyno konferencija davė vieną konkre
tų rezultatą, būtent — buvo paleisti apie 
15.000 vokiečių karo belaisvių ir civilių 
internuotųjų iš Sov. Sąjungos darbo sto
vyklų. Drauge su jais, norint parodyti, 
kad bolševikai nėra tokie baisūs, buvo 
paleista šiek tiek ir kitų tautybių suimtų
jų, tarp jų ir ispanų kovotojų, šiuo metu 
užs. spaudoje vyksta diskusijos, ar iš tikro 
Sov. Sąjungoje galimi darbo vergų strei
kai ir sukilimai. Štai ką pasakoja akivaiz
dūs liudininkai, patys savo akimis matę 
darbo vergų streikus, kad ir tame pačiame 
žemės pragare — Vorkutoje.

Iš jo paleista vokiečių žurnalistė Brigit
te Gerland, užsienio spaudos atstovų pa
klausta, ar iš viso tokie dalykai ten gali
mi ir kaip atrodo gyvenimas Vorkutoje, 
nekantriai atkirto: — Apie ką norite, kad 
aš jums papasakočiau? Juk aš nieko nau
jo nežinau. Jūs skaitėte jau veikalus, para
šytus Eleonoros Lipper ir kitų. Juk čia vi
sur vis tas pats — liūdnos ir skaudžios is
torijos apie badą, kančias ir sadizmą. Nie
ko naujo prie jų pridėti negaliu ir aš.

Vorkutos kasyklos sovietiniam ūkiui tu
ri nepaprastai didelę reikšmę, nes pvz„ vi
sas Leningradas ir Šiaurės Antarkties sri
tis naudojasi jos iškasamomis anglimis. 
Beveik visi ten atvarytieji priverčiamie
siems darbams yra nuteisti 25 metams. 
Praktiškai tai reiškia, kad jie gyvi iš ten 
neišeis. Atskyrus krimin. nusikaltėlius nuo 
politinių šie savo tarpe viską išsišneka, ir 
čia „pasikeitimas mintimis“ bei žiniomis 
veikia kaip per kokius radijus. Gerland 
pasakoja, kad pvz. ji taip išsišnekėjo su 
vieno Leninigrado įgulos generolo žmona, 
su poeto Mandelstammo sūnumi, su „se
nųjų bolševikų kovotojų", per 1937 m. va
lymus sušaudytų, valkais, su ukrainiečiais 
banderininkais, rezistencinio sąjūdžio va
dais iš Pabaltijo valstybių, su jaunomis 
moterimis ir senais vyrais, sovietinių dar
bo vergų stovyklose pirmą kartą savo gy
venime paėmusiais Bibliją į rankas ir nu
tarusiais stoti į kovą prieš Antikristą... Ir 
kokios ten kas vakaras vyksta diskusijos! 
Šnekama apie viską — apie Puškiną ir 
Tolstojų, apie Dostojevskio „Biesus“, ku
rių negausi jokioje stovyklos bibliotekje, 
apie Marksą ir Engelsą, apie Dievą ir iš
tremtųjų viltis, kad juos galų gale kada 
nors ateis išlaisvinti Amerika. Jie visi 
taip skeptiškai žiūri į galimą Rusijoje re- 
voūuciją, ir vis dėlto, kaip pastebi Br. 
Garland, Rusija šiandien revoliucijai yra 
daug daugiau pribrendusi, negu buvo ka
da nors.

Paryžiuje leidžiamas „Socialističeskij 
Vestnik" š. m. Nr. 2 įsidėjo platų aprašy
mą apie Sibiro darbo vergų stovyklose 
suplevėsavusias juodas vėliavas ir pirmą 
kartą per 35 metus suruoštą tokį platų 
darbo vergų pasipriešinimą. Svarbiausias 
jo centras buvo Vorkutoje. Ten, kaip ir ki
tose darbo vergų stovyklose, grįžusiųjų į 
Vakarus darbo vergų teigimu, egzistuoja 
visai naujos rūšies pogrindžio organizaci
jų. Viena iš jų — tai „sindikalistų sąjun
ga“, pasistačiusi sau tikslu „įvykdyti tikrą
ją Lenino mintį", šioji organizacija buvo 
įkurta kom. studentų 1948 m. Maskvos 
un-te ir netrukus persimetė į Leningrado 
bei-Kijevo un-tus. Tačiau jau 1949 m. pir
mieji jos nariai buvo suimti ir išsiųsti i 
darbo vergų stovyklas „pasitaisyti“. Dir
busi socialdemokratų spaudoj vokiečių 
žurnalistė Gerland, už tariamą špionažą 
britams nuteista ilgiems metams i Vorku
tos darbo vergų stovyklą, ten sutikusi apie 
150 šios rūšies „sindikalistų'*.

Antrąją organizaciją sudaro vad. „ve- 
rujuščije“, arba „tikintieji", kurie visą 
savo tikėjimą remia 4-mis Evangelijomis. 
Jiems Vorkutos stovyklose priklauso apie 
5.000 įnamių. Tai naujos rūšies „tolstoji- 
ninkai“, kitaip dar vadinami „vienuoli
niais“. Trečią grupę sudaro „banderinin- 
kai". Šie beveik išimtinai yra vakarų uk
rainiečiai, paskutiniaisiais metais tūkstan 
čiais siunčiami į Vorkutos stovyklas. Jie 
pasisakė už laisvos Ukrainos valstybės su 
40 mil. gyventojų sukūrimą. Tačiau su jais 
sutinka ne visi rytų ukrainiečiai.

Vorkutos akmens anglių kasyklose turi 
dirbti tik politiniai kaliniai, laisvosios dar
bo pajėgos jau nesamdomos. Šių bausmės 
lagerių suimtieji turi teisę 2 kartus metuo
se rašyti namo, o po paskutiniųjų streikų 
vietoj 50 rb mėnesiui kalinys, atlikęs nor
mą, gali gauti jau 150 rb ir kartais dau
giau. Dar ir dabar baudžiama už atsisa
kymą dirbti, tik bausmė negali būti dides
nė kaip 25 metai. Paskiausia pasikeitė ne
bent tik sargybos: vietoj MGB dalinių su 
raudonais antpečiais, dabar suimtuosius 
saugoja MVD. Pusę suimtųjų sudaro vad. 
inteligentai: studentai, inžinieriai, buv. par 
tijos pareigūnai, žurnalistai, meninikai ir 
kt. Būdinga, kad beveik visi darbo vergai 
inteligentai gerai kalba vokiškai arba ang
liškai. o kai kurie laisvai vartoja abi kal
bas. Darbo vergai stengiasi, kiek tatai tė
ra įmanoma, dirbti kiek galint mažinu ir 
lėčiau. Stalino mirtis suimtųjų padėties 
iš esmės nepalengvino. „Taip, — kalba 
net sargybiniai, sukdami „bankrutkas“,— 
jis mirė, bet mes nieko nematome, kad jis 
tikrai būtų miręs“. 1953 m. rugpiūičo mėn. 
į Vorkutą buvo atsiųsti pirmieji transpor
tai buvusių MVD pareigūnų, nuteistų ry
šium su Berijos suėmimu ir likvidavimu, 
nuteistų 25 metams priverčiamųjų darbų. 
Tokių esą tūkstančiai. Iš viso po diktato
riaus mirties TSRS stovyklos ir kalėjimai 
kaip buvo, taip ir tebėra prikimšti žmonių 
— ir vis papildomi naujais suimtaisiais. 
Apskritai, reikia pasakyti, kad TSRS di
džioji gyventojų dalis rusų stengiamasi 
nugrūsti į Rytus — į Sibirą ir į pačias nuo
šaliausias Sov. Sąjungos vietas. Vieni tik 
paprastai „įkurdinami“ naujose vietose, ki 
ti — ištremiami į Sibirą, kur yra aprėžta 
jų laisvė judėti, treti — išvežami į papras
tas koncentracijos stovyklas, o likusieji 
laikomi „spec, režimo“ lageriuose. Nuo 
1949 m. Vorkutoje „paprastosios“ darbo 
vergų stovyklos buvo paverstos „specialio
mis“. Kitos kone, stovyklos paskirstytos po 
visą Vorkutos rajoną ir Komi sritį. Spec, 
stovykloms vadovauja gen. Derevianko, o 
Paprastosioms kone, stovykloms — pulk, 

įuntinovas. Lyg pasityčiodami iš suimtų- 
S, bolševikai Vorkutoje važinėja ameri- 

eičų kilmės sunkvežimiais, kuriuos, ma

tyti, buvo gavę iš jų karo metu. Vorkutoje 
yra ir 3 specialūs moterų lageriai. Iš moti
nų vaikai neatimami iki 2 metų amžiaus. 
Paskum jie persiunčiami giminėms arba 
atiduodami j bolševikinius vaikų darže
lius — ir mptinų daugiau niekados nebe
mato. Kai stovykloje suimtieji turėjo drau 
ge gyventi su kriminaliniais nusikaltėliais, 
tai šie tiesiog jėga užpuldavo moterų sto
vyklas ir jas išprievartaudavo. Sargybiniai 
tokiais atvejais beveik niekad nesikišdavo. 
Vorkutoje tebėra laikomi ir tie kaliniai, 
kurie buvo pereitų metų sausio mėn. nu
teisti ryšium su Kremliaus gydytojų afera. 
Nors apkaltintieji gydytojai vėliau buvo 
paleisti, tačiau niekados to nesulaukė kiti 
nuteistieji minimosios aferos bendradar
biai. Ten yra ir žymaus bolševikų veikėjo 
Radeko duktė, kuri, MVD pareigūnų iškan 
kinta Maskvoje Liubiankoje. yra beveik 
tapusi beprote.

B. Gerland Vorkutoje yra sutikusi ir 
daug buv. „Ost-Arbeiter“, kurie buvo prie
varta išvežti darbams į Vokietiją ir pas
kum savo noru ir jėga grąžinti į Sov. Sąjun 
gą. Tačiau jie visi pagal garsųjį 58 str.. 
pirmąją pastraipą už „tėvynės išdavimą" 
buvo nubausti minimum 10 metų. Apskri
tai. tenka pasakyti, kad bolševikai nepa
leido į laisvę veik nė vieno Sovietų pilie
čio, pabuvusio ilgiau ar mažiau užsienyje 
ir susipažinusio su jo gyvenimu. Tarp su
imtųjų yra daug buv. Sovietų armijos ka
rininkų, tarnavusių Vokietijoje. Berlyno 
nugalėtojai, pasirodo, grįžę namo, už tą 
pergalę, kaip atpildą, gavo nuo 10 iki 25 
metų priverčiamųjų darbų. Vokiečių žur
nalistė B. Gerland pasakoja Vorkutoje su
tikusi taip pat nemaža lietuvių, latvių ir 
estų.

Tačiau ir šie darbo vergai, neturėdami 
daugiau ko nustoti, kaip savo pančių, su
kilo ir pradėjo streikuoti. Streikas prasi
dėjo naktį 1953 m. iš 19 į 20 liepos ir grei
tai apėmė visas 50 Vorkutos stovyklų. Iš
syk mėtė darbą 8.000 kasyklos Nr. 7 dar
bininkų, o paskiau sustreikavo daugiau 
kaip 100.000. Rugpiūčio 1 d. buvo 120 strei 
ko vadų sušaudyti. Tačiau streikas ėjo ir 
toliau. Tolimesnį jo likimą pavaizduoja ki
ti liudininkai.

3 metus Vorkutoje išlaikytas, bet 1953 
m. gruodžio mėn. paleistas į laisvę vokie
čių gydytojas Dr. J. šlomerls, pats savo aki 
mis matęs pereitų metų liepos mėnesį vy
kusius Vorkutoje streikus, pasakoja, kad* 
jie truko kelias savaites, kol galų gale bu
vo žiauriausiomis priemonėmis numalšin
ti. Kokie streiko motyvai? Jų, Dr. Šlomerio 
teigimu, būta įvairių. Vieni norėjo papras
čiausiai tuo būdu išsikovoti geresnes gyve
nimo ir darbo sąlygas, kiti tikėjosi, kad po 
Stalino mirties „turi prasidėti nauja era“, 
treti, per radijo pranešimus iš Maskvos iš
girdę ir iš „Pravdos“ prisiskaitę apie bir
želio 17 d. įvykius Rytinėje Vokietijoje, 
norėjo pasekti jų pėdomis ir sugriauti ne
kenčiamą bolševikų režimą. Dr. šlomeris, 
dalyvavęs antinacinėje rezistencijoje ir 
1943 m. gestapo už tai suimtas, tvirtina, 
kad streikas Vorkutoje buvo daugiau pa
našus į Dostojevskio „pogrindžio jėgų“ su
kilimą.

Streikas buvo pradėtas septintojoj kasy
kloj kur buvo atvaryta nauja darbo ver
gų iš Karagandos grupė. Matyti, ar jiems 
buvo pažadėta greit paleisti i laisvę, ar su
teikti geresnes gyvenimo sąlygas, tačiau 
atvarytieji, turėdami gyventi ir dirbti ne
paprastai žiauriose arktikinio klimato są
lygose. paprasčiausiai atsisakė kasti ak
mens anglis ir jas krauti į vagonėlius. 
Streikas persimetė į kasyklas Nr. 14, 16 ir 
į 29. Prie ju prisidėjo ir stovyklos genera
torių darbininkai. Vorkutos komendantas 
gen. Derevianko šaukė susirinkimą vieną 
po kito, visokiais saldžiais Žodžiais ragin
damas darbininkus grįžti į drbą. Dr. J. 
šlomerio teigimu, geriausiai organizuoti 
buvo ukrainiečiai ir lietuviai. 29-joj ka
sykloj kariuomenė į streikuojančius ati
dengė ugnį. Vienas rusų gydytojas.Dr. J. 
Šlomeriui pasakojo, kad tada buvo 64 nu
kauti ir 200 sužeistų. Tačiau šie įvykiai, 
matyti. įvarė tokią Maskvai baimę, jog į 
Vorkutą nieko nelaukdami atlėkė tokios 
stambios žuvys, kaip gen. Maslenikovas ir 
Rudenko, stojęs kaltintoju Niurnbergo by
loje. Ir tikrai, jei toks spartakiečių maiš
tas pvz. būtų buvęs pravestas kitokiu būdu 
kad ir sėdėjimo streiko pavidalu, tai būtų 
buvęs paraližuotas visas Leningrado gyve
nimas, nes jis būtų netekęs akmens anglių. 
Maslenikovui nebeliko nieko kito, kaip kai 
kuriais atžvilgiais nusileisti streikinin
kams, būtent — barakų duris palikti naktį 
nerakintas, pašalinti nuo langų geležinius 
virbus, nuimti nuo kairiosios rankos ir de
šiniosios kojos stovyklos numerius, leisti 
kas mėnesį parašyti po vieną laišką (anks
čiau tegalėdavo tik vieną per metus) ir 
įsteigti ypatingą skyrių, kuris priimtų ir 
tikrintų darbo vergų nusiskundimus.

Be abejo, streikininkai neišsikovojo nei 
laisvės, nei net žmoniškesnių gyvenimo są
lygų- Vis dėlto minimieji įvykiai parodė, 
kad laisvė ir prispaustųjų revoliucija yra 
’abai pavojingi diktatūroms. Dr. šlomerio 
žodžiais tariant, „žiauri antarkties žiema 
greitai pasibaigs." Tik klausimas, kaip ir 
kada laisvasis pasaulis sužinos apie m'ilio- 
nų žmonių darbo vergų stovyklosp prasi
dedantį pavasarį?

Ta pačia prpga dar pora žodžių apie patį 
Šlomerį. Jis buvo 1949 m. balandžio mėn. 
už akių kaip „šnipas" nuteistas 25 m. pri
verčiamųjų darbų ir 1950 m. liepos mėn. 
išsiųstas į Vorkutą. Dabar rašo knygą 
„Vorkuta“, kuri pasirodys šių metų rude
nį. Jo įspūdžių dalį paskelbė spauda.

Kaip vokietį gydytoją sutiko kolegė gy
dytoja rusė. Šolmerio pasakojimuose at
skleidžiama nemaža įdomių dalykų, štai 
pvz. kaip jį Vorkutoje, esančioje 68 šiau
rės platumo laipsnyje, „pasveikino“ jo ko
legė gydytoją majorė Trofimovič, sanitari
nės dalies šefė: ji įgnybo jam į užpakalinį 
„žandą" ir. matyti, įsitikinusi duomenų 
tikrumu, apsprendė — tinkamas vidutinei 
darbo kategorijai. Šolmeris sako visai ki
taip įsivaizdavęs galimą rusės kolegės pa
sveikinimą. Ir jis, nors ir sirgdamas šir
dies liga, rytojaus dieną turėjo prisistaty
ti Leningrado gatvėje su kapliu rankoje ir 
turima išrausti 1-į kūb. m. normą.

Į Klausim, ar niekas nemėgina iš Vor
kutos pabėgti, Šolmeris duoda atsakymą, 
kad per poliarinius rūkus dingti iš stovyk
los būtų įmanoma, tačiau vis tiek neįvei-

kima pasilieka tundra. Tundroje gyvena 
komiai, artima samojėdams giminė, kurie 
už kiekvieną sugautą pabėgėlį gauna iš mi 
licijos tokią premiją, kuri kelis kartus pra 
šoka jų metines pajamas. Šie faktai tat ir 
apsprendžia faktiškai pabėgimo galimu
mus. Vis dėlto kasmet mėginama pabėgti
— ir kiekvienais metais su tuo pačiu tiks
lingumu bėgliai grąžinami atgal į tą pačią 
stovyklą, iš kurios mėgino išsprukti. Se
niau tokie bėgliai būdavo nušaunami ir pa 
liekami kelias dienas prie stovyklos vartų 
gulėti, kad kiti suimtieji žinotų, kas pana
šiu atveju ištiktų ir juos. Iš visų suimtųjų, 
mėginusių pabėgti šolmerio laikais, į sto
vyklą atgal nebuvo grąžintas tiktai vienas 
vienintelis suomis, bet ir tai riiekas tikrai 
nežino, ar jis yra pasiekęs savo tėvynę.

Dr. šlomerio stovykloje buvo laikomi 
suimtieji iš 37 tautų. Apie pusę sudarė uk
rainiečiai, apie 20% lietuviai. Po šių ėjo 
latviai, estai, rusai, vokečiai ir žydai. Bu
vo ir vienas amerikietis, kuris trijų metų 
buvo nuvežtas į JAV, ten, 45 metų sulau
kęs, tapo komunistu, paskum iš kapitalistų 
pasaulio pasuko atgal i „visų darbo žmonių 
tėvynę“, kuri jį už šios rūšies „kapitalisti
nę propagandą“ pasmerkė 10 metų priver
čiamųjų darbų. Tarp vokiečių suimtųjų 
buvo ekonomistų, kaip Saksonijos liaudies 
milicijos šefo pavaduotojas Kochas, ir kt.

šioje Autonominės Komi respublikos da
lyje akmens anglių ištekliai, kuriuos eks
ploatuoti tegali tik darbo Vergai, siekia 
miliardus tonų. Vorkutos kasyklos yra ang 
lies pramonės ministerijos žinioje. Tačiau 
prie kiekvienos kasyklos yra ir stovyklų, 
kurios priklauso sovietiniam saugumui. 
Tarp jų yra ir 13 „specialios paskirties sto
vyklų“, kurių tiesioginis šefas yra gen. 
Derevianko.

Dipl. komersanto Franco Kocho. gyve
nančio Wuerzburge žiniomis, Vorkutos sto
vyklose dar laikoma apie 25.000 vokiečių. 
Vorkutos stovyklos nuolat papildomos žmo 
nėmis iš kitų stovyklų, todėl jose laikomi 
suimtieji nėra visiškai atskirti nuo pašau
to ir sužino taip pat, kas dedasi kitur. Pa
ti Vorkuta yra nuo Uralo atstu 60-80 km., 
o nuo jos iki šiaurės ledjūrio — apie 150 
km. Temperatūra žiemą siekia per 60° 
šalčio, dažnai esti sniego audrų, ten vadi
namų .jourgomis". Žiema trunka rugsėjo
— gegužės mėn., o vasara birželio — rug
piūčio. Ten auga žolė, samanos ir menki 
krūmokšniai, šiaip visur traukiasi tundra.

Vorkutos akmens anglių sritis turi 40 
priverčiamųjų darbų stovyklų, be kurių, 
dar yra tokios pat stovyklos plytoms ga
minti, cementui, įvairiems statybos dar
bams atlikti etc.

Kitos stovyklos kaip Abės. Inta ir Kot
las, SU Vorkuta iš tikro neturi nieko ben
dra, nebent tik tiek, kad priklauso autono
minei Komi resp„ kuri savo ruožtu įeina 
į rusų RSFSR. Didžioji Vorkutos stovyklų 
įnamių dalis yra žuvusi. Franz Koch pa
tvirtina, kad tie Vorkutoje, tiek ir kitur 
tikrai yra vad. „Schweigelager", nes juose 
laikyti suimtieji iki pereitų metų lapkri
čio mėn. niekados negalėjo rašyti laiškų. 
Tik pereitų metų gruodžio mėn. Vorkutos 
srityje buvo pirmą kartą vokiečių suimtie
siems išdalintos Sovietų raud. kryžiaus 
atvirutės. Išsyk vokiečiai iš Rytinės zonos 
į Vorkutą buvo siunčiami be jokio teismo, 
bet vėliau šiokie tokie teismai buvo pradė
ti daryti dėl akių. Francas Kochas buvo 
sulaikytas net ir su interzoniniu pasu^ su 
kuriuo buvo jau laisvai 3 karius važinėjęs 
ir visados visur praleistas. Po ilgo tardy
mo galiausiai jis buvo apkaltintas, kad yra 
„nusistatęs prieš bolševikus" — ir už tai 
buvo nubaustas 25 metams priverčiamųjų 
darbų ir „pataisos“. 1949 m. buvo gyvuli
niais vagonais su 1.200 kitų žmonių pasiųs
tas per Brest Litovską į Vorkutą. Pasako
tojo pareiškimu, tokie specialūs kaliniams 
važioti vagonai, vadinami „stolipinais“, 
prikabinti beveik prie kekvėno tolimosios 
paskirties greitojo traukinio, nuolatos rie
da į Rytus.

STREIKAS NORILSKE
Grįžęs iš Sibiro vokietis Rudolfas M. 

papasakojo apie darbo vėrgų streiką No- 
rilske, prasidėjusį dar anksčiau prieš dar
bo vergų riaušes Vorkutoje. Norilskas guli 
prie Jenisiejaus. Vid. Sibire, į šiaurę nuo 
Krasnojarsko. Ten darbo vergai streikavo 
jau gegužės vidury ir vieną savaitę bada
vo, neramumai truko net 3 savaites. Strei- 
kvo politiniai kaliniai, bet juos palaikė 
visi kiti. Streikas buvo labai gerai organi
zuotas ir visos apygardos stovyklose prasi
dėjo vienu kartu. Prieš tai streikininkai 
įvairius bolševikų agentus „sutvarkydavo 
savo tarpe", dažniausiai nudurdavo. Strei
kas prasidėjo vienam iš sargybinių dėl ne
žinomos priežasties pradėjus šaudyti į 
stovyklą. Per tą apšaudymą vienas žmo
gus buvo užmutšas ir 3 sužeisti. Stovyklos 
administracijai įsakius nušautąjį palaidoti 
darbo vergai tai padaryti atsisakė ir savo 
bendro likimo draugą užkasė čia pat prie 
barakų. Tuo tarpu patys pareikalavo įvy
kio ištirti atsiųsti komisiją iš Maskvos. Tai 
ilgai nepasirodant ir nukautojo kūną iška
sus, prasidėjo bado streikas. Pradėjus su
imtiesiems likviduoti visus bolševikinius 
agentus, administracija vsus juos išskyrė 
į atskirą stovyklą. Spec, komisija galiau
siai įsakė nuimti nuo langų grotas, iš pa
statų viduje pašalinti sargybas, nuimti 
nuo nugarų numerius ir dienos darbo lai
ką iš 12 valandų sumažinti iki 10. Tartis 
komisija išsikvietė 5 streikininkų vadovus. 
Komsijai išvykus ir dalį reikalavimų pa
tenkinus. visi 5 vadovai vėliau buvo suim
ti. Atsakydami į tai, 4, 5 ir 6 stovyklos 
darbo vergai pradėjo naują gaivališką 
streiką. Tačiau jis nebuvo taip gerai orga
nizuotas ir nedavė tokių gerų rezultatų. 
Galų gale iš visų stovyklų buvo suimti dar 
60 žmonių, kurie su 5 streiko vadais buvo 
išvežti kitur. Krasnojarske juos išvedė 
sukaustytus po 2-3. Grįžusis tolimesnio jų 
likimo nežino. Tačiau pažymėtina, kad vi
si rodė jiems didelį solidarumą. „Laisvie
ji“ tain pat dalyvavo kartu su jais streike 
ir atnešdavo iš aplinkinio pasaulio reika
lingų žinių. Kai kurie iš strekuotojų net 
laukė pasirodant Amerikos lėktuvų su gin
klais bei šaudmenimis. Apsauga, sudaryta 
iš įvairių TSRS tautų kareivių, streiko me
tu laikėsi pasyviai.

Neramumų būta ir kitur Sibire. Juos 
plačiau atžymėjo vokiečių spauda. Visa tai

Vokiečių k. leidžiamas laikraštis „Russ- 
land und Wir" Nr. 4 (28) aprašo, kaip da
bar atrodo Rytprūsių šiaurinė dalis, valdo
ma rusų. Iš ten neseniai grįžo vienas'vokie
tis, išdirbęs ilgesnį laiką Tilžės - Ragainės, 
Labguvos, Įsruties ir kt. apskrityse. Kaip 
šoferio palydovui, jam dažnai tekdavo bū
ti Karaliaučiuje, Įsrutyje, Tapiavoj ir Klai
pėdoj. 5io vokiečio teigimu, miestuose po 
1950 m. beveik nematyti vokiečių. Rytprū
sių vokiečiai buvę išsiųsti į bolševikų oku
puotą Rytinės Vokietijos zoną, o Klaipėdos 
krašto — į Lietuvą. Rytprūsiai laikomi Sov; 
Sąjurigds valstybinės teritorijos dalimi ir 
tegali būti gyvenami tik Sovietų piliečių. 
Pasienio zonoj gyvenančių pasuose dedamas 
zonos A žymuo (60 km iki sienos) ir B (120 
km. iki sienos). Tačiau įvažiuoti iš tikrosios 
Sov. Sąjungos yra labai sunkus — leidimai 
duodami nenoromis. Gerdavoj, Karaliau
čiuj, Įsruty, taip pat visose vietose pasieny 
yra stiprūs apsauginiai daliniai. Vasarą sie
nos linija apakėjama, kas 500-600 m. stovi 
sargybų bokštelis. Apskritai, šios sienos šian 
dien saugojamos smarkiau negu Oderio- 
Neissės linija.

Viskas labai brangu. Karaliaučius atstato
mas labai pamažu. Žemės ūky dirbti „įkur- 
didami" daugiausia prievarta atsiųsti iš 
Rusijos darbininkai ar demobilizuoti rau
donarmiečiai, kurių daugelis norėtų grįžti 
atgal. Aplinkui daug kur traukiasi plačios 
stepės. Atlyginimai menki, o prekės bran
gios, pvz. už porą guminių batų, kurie Vo
kietijoje kaštuotų 17-20 DM, ten reikia mo
kėti 120 rb, už pusbačius 350-400 rb, už 
sviesto kg — 46 rb, nigių centneris kaštuoja 
400 rb, kviečių 550 rb etc.

Vokiečių žymus savaitraštis „Deutsche 
Zeitung“ š, m. balandžio 21 d. numeryje 
taip pat patvirtina žinias, kad šiandien Ka
raliaučius atrodo jau kaip tikras rusiškas 
miestas, sakytum — Kurskas ar Oriolas. 
Apskritai, visa sritis yra viena iŠ daugiausia 
izoliuotų Sričių visoje Europoje. Karaliau
čiaus mieste buv. Princų gatvėje atidarytos 
kelios valstybinės parduotuvės, bet jas lan
ko tik raudonarmiečiai. Maisto produktų 
ir būtiniausių reikmenų jose gaunama tik 
aprėžtais kiekiais, užtat kiek norint — alko
holinių gėrimų. Šiandien Kaęiliaučiuje jau 

ŽALGIRIS

Didinga Lietuvos praeitis savo istorijos čiami stoti į NIDOS Knygų Klubo eiles.
lapuose aukso raidėmis yra įrašiusi mūšį 
Žalgirio slėnyje. Istorinėje J. Sužiedėlio 
apysakoje ŽALGIRIS vaizdžiai, su įdomia 
intriga, prisilaikant istorinių faktų, lyg fil- 
moje matysite Lietuvos praeitį ir Vytauto 
Didžiojo žūtbūtinėn kovon vedamus pulkus.

Ne vieną skaitytoją ši knyga šiandien jau 
pasiekė. Tie, kurie jos būtų negavę, kvie-

NIDOS KNYGŲ KLUBUI,
3, Southern Row, London W. 10.

Prašau mane įrašyti į Nidos Knygų Klubo narių sąrašus ir prisiųsti knygą „Žal
giris'*. ,
Pavardė, Vardas..................................................................................................................

Adresas............................................................................................ *...................................

(parašas)

1954 m. .. ..................................................

Gavusieji Nidos Knygos Klubo pirmąjį 
leidinį „Žalgiris“, kuris Anglijoje kaštuoja 
3 šil., Amerikoje ir Kanadoje 1 dol, mūsų 
skaitytojai, gyveną kituose Europos kraštuo
se teiraujasi, kiek šis leidinys kaštuoja vietos 
pinigais. Pranešame, kad visoje Europoje 
jo kaina yfa tik trys šilingai, kas atskiruose 
kraštuose sudaro:

Vokietijoje ..........................DM 1.80
Belgijoje ..  ..........................Fr. 21.00
Danijoje .. ............................Kr. 3.00
Prancūzijoje ........................Fr. 153.00 

tik rodo, jog žmogaus laisvės troškimo ne
galima užgniaužti net ir žiauriausiomis 
priemonėmis. Vieną dieną tikrai išauš lais
vė ir visiems darbo vergams. 

yra 164.000 rusų. Atstatymo darbai daugiau
sia koncentruojami į uostą, kareivinių, įstai
gų ir pramoninių įmonių atstatymų. Visa
me mieste tėra vos viena ligoninė, ir ta pati 
nekaip įtaisyta, neveikia kanalizacija, gatvė
se po lietaus telkšo klanai. Susisiekimas ge
ležinkeliais dar ir šiandien blogesnis nei kur 
kitur Rusijos vidury. Kelionė iš Karaliau
čiaus per Įsrutį į Gumbinę trunka mažiau
sia parą- Blogas ir pašto susisiekimas. Žinia, 
ir čia. kaip ir kitur, ta pati bolševikiška 
„tvarka*1;

Vokiečių spaudos žiniomis, Klaipėdos 
krašto vokiečiai bus perkelti j Vokietijos 
Rytinę zoną. Ten numatyti perkelti ir vokie
čiai iš „Kaliningrado srities". Netrukus tuo 
reikalu Karaliaučiuje bus pradėti tarp rusų 
ir Rytinės zonos vokiečių „vyriausybės" pa 
sitarimai. Kiek iš viso tokių žmonių bus 
perkeldinta, neaišku. Tiek tik žinoma, jog 
Rytprūsiu šiaurinėje dalyje, šiandien vadina
moje „Kaliningrado sritimi", tikrų vokiečių 
yra likę labai nedaug. Įvykdžius pastarąjį 
„perkeldinimą“, jų ten veik visai nebeliks.

DIEN BIEN PHU KOVOS
Beveik du menesiai, kai su dešimtims tūkš 

tančių karių komunistai puola Indikinijoje 
Dien Bien Phu tvirtovėje įsitvirtinusius pran 
cūzus, kuriems vadovauja legendarinis gen. 
de Castries.

Pereitą savaitgalį ir šios savaitės pradžio
je komunistai trimis puolimais,‘kuriuose da
lyvauja per 40.000 kareivių, bandė paimti 
tvirtovę, tačiau su dideliais nuostoliais buvo 
atmušti. Tvirtovės gynybos ratas susiaurėjo 
iki 2 kilometrų. Per pirmuosius du masinius 
puolimus komunistai neteko 13?ffiX) karių, 
tačiau kritusių eiles papildė nauji. Tvirtovę 
ginančių esama apie 12.000, kurių didžiąją 
dalį sudaro Svetimšalių Legiono- kariai, va
dovaujami prancūzų karininkų.

Šios savaitės pirmadienio naktį komunis
tai nelauktai nutraukė puolimą. Apgultie
siems prancūzams iš lėktuvų buvo numesta 
ginklų ir šaudmenų. Iš tų pačių transporto 
lėktuvų nušoko su parašiutais 150 savano
rių, pasiryžusių ginti tvirtovę. Po 36 valandų 
pertraukos komunistai vėl pradėjo naujomis 
jėgomis puolimą, kuris gali nulemti tvirtovės 
likimą.

Kiekviena NIDOS išleista knyga 
tekaštuoja ir tekaštuos tik 

3 šilingus.
Trys šilingai tekaštuoja ir naujai pasiro

džiusi istorinė apysaka ŽALGIRIS.
Kas jos dar nėra gavęs, užpildykite že

miau spausdinamą atkarpėlę ir prisiųskite 
NIDOS KNYGŲ KLUBUI.

Olandijoje .. ..................... Guld. 1,65
Švedijoje .....................................Kr. 2.35
Šveicarijoje .................. . .. Fr. 1.85
Šios kainos yra pagal oficialų kursą Lon

done. Jei kuriuose kraštuose yra sunkumų 
persiųsti šitokioms sumoms į Angliją, pra
šome painformuoti, ir mes duosime kitus 
nurodymus. Iš ten kur tokių suvaržymų pi
nigams persiųsti nėra — prašome siųsti:

NIDOS KNYGŲ KLUBUI
43, Holland Park, London W.ll.

Buenos Aires. Argentinos transporto 
lėktuvas su 24 keleiviais nukrito į pelkėtus 
laukus. Gelbėjimo ekspedicija rado 13 už
simušusių ir 6 sunkiai sužeistus keleivius.
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