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Kiekvieną, mokantį skaityti ir nors šiek 
tiek susigaudantį apie komunistų grėsmę 
pasauliui, nukrėtė nejaukus, šaltas ir pagie
žą sukeliantis jausmas, perskaičius didžiau
sios pasaulyje — britų socialistų partijos 
lyderio, Mr. Attlee, pareiškimą, metiniame 

• šios organizacijos suvažiavime Scarborough 
Sis britų socialistų vadas, kalbėdamas apie 
šio krašto politiką, reikalauja, kad nuo rau
donosios Kinijos bangos išsigelbėjusi For- 
mozos sala būtų atiduota Kinijos komunis
tams, nes jo nuomone, tol, kol „šis erškėtis 
būsiąs prie Kinijos — nebus Azijoje taikos“.

Nesiimame šiandien spręsti, kodėl šis bri
tų politikas šitaip kalba. Kiekvieną tačiau 
stebina Vakarų vyrų Dangaus keršto šau
kiąs naivumas: socialistų partijos vadas 
skelbia, kad paaukojant išsigelbėjusius nuo 
komunistų pragaro žmones, Azijoje įsivieš
patausianti palaiminta taika, tarsi Vakarai 
būtų iki šiandien mažai paaukavę tautų, 
patys norėdami kelioms dienoms pratęsti 
savo saugumą ir gerbūvį. Milijonai įvairių 
tautų rytinės ir vakarų Europos nekaltų 
aukų kenčia ir miršta už geležinės uždan
gos už laisvojo pasaulio politikų klaidas ir 
nuolaidas nepasotinamam raudonajam sli
binui. Keli šimtai milionų ašaromis pasru- 

’vusių akių kreipia pagalbos žvilgsnius į Va
karus, šimtai tūkstančių naujai iš pragaro 
pabėgusiųjų liudijimai apie komunistų žu
domas tautas, nesugriaudina vakarų politi
kos vyrų, vis dar tikinčių apie „gerą sugy
venimą" su Maskva.

Pavergtųjų tautų ir iki šiol laisvėje gyve
nančių laimei, yra dar vyrų, kitaip galvo
jančių apie komunistus. Prieš kurį laiką 
pasirodžiusioje Dr. C.A. Smith'o knygoje 
„Escape from Paradise" („Pabėgimas iš ro
jau“) autorius labai aiškiai įspėja visus 
tuos, kurie tiki, kad nuolaidomis ir auko
mis išsigelbės nuo raudonojo tvano. Kaip 
Vakarų politikai turėtų laikytis, turėdami 
prieš akis rytų Europoje kenčiančius mili
jonus žmonių, autorius šitokiu pavyzdžiu 
pailiustruoja: „Pirmojo Pasaulinio karo 
metu, kai sunkioji vokiečių artilerija triuš
kino britų pirmose linijose esančius apka
sus, atsarginių dalinių kariai, kiek susigė- 
dę išsitardavo, kad vis dėlto laimė, jog ne 
jie ten esą pirmųjų linijų apkasuose. Ma
tant, kaip frontas sutirpdavo ugnyje ir dū
muose, kaip žmonės, pakeitę apkasuose din
gusius, per 24 valandas virsdavo kruvina 
mase, atsargos linijose tūnoję kareiviai sa
kydavo: — „Jei ne Dievo malonė, mes da
bar ten būtume jų vietoje“. Padėtis tarp 
britų atsarginių ir jų draugų, patekusių j 
pirmąsias ugnies linijas, yra ta pati, kaip 
britų demokratų ir rytinės Europos demok
ratų, į kuriuos smogė piktybės audra, be
siveržianti į Vakarus tuo metu, kai mes ra
miai pusryčiavome, sėdėjome patogiai trau
kinyje ar autobuse, kuris vežė mus į namus, 
arba ilsėjomės giliam fotelyje ir vos paste
bėjome nepaprastai kuklias mūsų dienraš
čių žinutes apie jų baisų likimą. Bet tai, kas 
juos ištiko, mes išvengiąme vien tik todėl, 
kad atsitiktinai esame gimę kitoje geogra
finėje padėtyje. Jei šiame laikiname saugu
me apie jų likimą nutylėsime, tuo pačiu da
lyvausime nusikaltime, nes mūsų elgesio 
niekšybė prilygs beprotybei, o mūsų nelie
čiamybė ir saugumas yra trapus. Geležinė 
uždanga nėra pastovi siena, bet judančio 
kalėjimo mūras, nuolat slenkąs j vakarus“.

Šitokiais žodžiais Dr. C.A. Smith įspėja 
anglosaksus, imdamas pavergtųjų rytinės 
Europos tautų likimą. Gyvenimo faktai ro
do, kad vis dar laisvasis žmogus negali su
prasti kažkurios tautos pasakėčios, kurioje 
kalbama apie pelėdą ir Šv. Jono vabalėlį, 
kurį žūt būt pelėda buvo pasiryžusi sunai
kinti. Kai ją užklausė, kodėl taip užsisėdo 
vargšą, mažą ir niekam nekenksmingą va
balėlį, tamsybės paukštis atsakė: „Jis švie
čia“! Lygiai ir vakarietis žmogus negali su 
prasti, kad didysis pasaulio tamsybės pauk
štis — Maskvos imperialistai pasiryžę su
naikinti viską, kas yra šviesu, dora ir hu
maniška.

Br. D.

REIKŠMINGA SAVAITĖ LONDONE 7 DIENOS
Pasaulio politikos raidai ši savaitė yra 

gana reikšminga. Laisvojo pasaulio politi
kai, Prancūzijai sugriovus Europos gyny
bos pianus, skuba atitaisyti susidariusią 
padėtį. Šią savaitę Londone posėdžiauja 
9 valstybių ministerial, jieškodami priim
tinos formulės Vakarų Vokietijai grąžinti 
suverenines teises ir, svarbiausiai, įjung
ti ją į Vakarų gynybos planą.

Antradienį tuo klausimu buvo susirin
kę pirmam posėdžiui — britų užsienio rei
kalų ministeris Edenas, Amerikos — 
Dulles, Prancūzijos — Mendes-France ir 
Vokietijos — Dr. Adenaueris. Konferenci
ja vyksta prie uždarų durų, Londono cen
tre, Lancaster House salėje. Pažymėtina, 
kad tuos rūmus, kuriuose šią savaitę svar
stoma apie Vokietijos apginklavimą, prieš 
maždaug trylika metų vokiečių aviacija 
gerokai buvo apardžiusi. I rūmus įeinan
čiam Vakarų Vokietijos kancleriui Dr. 
Adenaueriui, susirinkusi grupė vokiečių, 
sukėlė ovacijas.

Pirmą kartą užsienio ministerių konfe
rencijoje dalyvauja naujasis Italijos mi
nisteris prof. Martino, kuris priėmė šias 
pareigas, Montesi pasitraukus. Paskutinis 
į rūmus atvyko Prancūzijos ministeris pir 
mininkąs ir užsienio reikalu, ministeris 
Mendes-France, dėl kurio politikos ir pir
masis Vokietijai apginkluoti planas su
griuvo.

Pirmųjų dienų konferencijos posėdžiai 
britų spaudos vertinami gana optimistiš
kai. Sunku šiuo metu kokias nors konkre-

čias išvadas padaryti, tačiau, atrodo, kad 
šį kartą laisvieji Europos kraštai prieis 
vieningos nuomonės.

Reikia pastebėti, kad nors Dulles, atvy
kęs Londonan, pareiškė, jog jis neatsive- 
žęs šiai konferencijai naujų 
tačiau britų politiniai komentatoriai pa
stebi, kad tuo atveju, jei nebūtų prieita 
prie Vokietijos apginklavimo susitarimo, 
jis turįs naują išeitį. Laisvosios vakarų 
Europos kraštų užsienio ministerial su
pranta,kad šiai konferencijai nepasisekus, 
Amerika galinti pasukti atsiskyrimo nuo 
Europos keliu, kas reikštų neabejotiną 
pražūtį visai laisvąja! Europai.

MAŽA PERSVARA
ATTLEE NUGALĖJO BEVANĄ

Britų darbiečių partiojs metiniame kon
grese, vykstančiame Scarborough, nedi
dele persvara suvažiavimas pasisakė už 
Attlee rezoliuciją, kurioje britų socialis
tai pasisako už Vakarų Vokietijos apgin
klavimą. -Už šią rezolįuciją pasisakė 
3.270.000 balsų, o Bevano grupė, paneigian 
ti betkuriuos projektus Vpkietiją apgink
luoti, gavusi 3.022.000 balsų. Šitoksai 
balsavimų rezultatas rodo, kad britų so
cialistų partija yra suskaldyta.

Partijos lyderis, Mr. Ąttlee, gindamas 
savo tezę dėl Vokietijos apginklavimo, už
tikrino, kad jis, palaikydamas siūlymą 
Vokietiją apginkluoti, turis galvoje tą pa
vojų, kuris gali grėsti Vokietijai apsi
ginklavus, bet šiųo/klausimu negalima pa-

NAUJA RAKŠTIS

siduoti sentimentų nuotaikai. Europos 
Bendruomenių Gynybos planas buvo nu
žudytas pačių to plano iniciatorių — pran 
cūzų. Ir šitai padarė ne demokratinių pa
žiūrų žmonės, bet komunistai ir gaulistai. 

pasiūlymų, Reikia, kalbėjo Ąttlee, dabar surasti nau
ją išeitį šiai problemai. Nesąmoningas 
galvojimas tų, kurie mano, kad Europos 
širdyje Vokietija galinti likti neutrali ir 
neapginkluota. Kol sovietinė grėsmė yra, 
reikia sutikti su šiuo faktu. Kaikas tvir
tina, kad Vakarų Vokietijos apginklavi
mas pašalina bet kurias viltis šį kraštą 
suvienyti, bet rytų Vokietija jau apgink
luota. Kodėl gi, tokiu atveju neišplėsto ši
to apginklavimo visoje Vokietijoje? — 
klausia Attlee.

Atremdamas bevanistų siūlymą neleisti 
Vakarų Vokietijai ginkluotis, Attlee pa
brėžė, kad šitokią rezoliuciją priėmus, 
ateityje, kai darbiečiai vėl bus valdžioje, 
jų užsienių reikalų ministeris būtų para- 
ližuotas betkokiose derybose su sovietine 
Rusija, todėl šitoksai klausimo sprendi
mas būtų britams nenaudingas.

Geležies lieyklų prof, sąjungos atsto
vas, Mr. Sasasola, pasakė: „Jei duosime 
vokiečiams ginklus, atsidursime trečiojo 
pasaulinio karo išvakarėse, nes vokiečiai 
ginklu sieks suvienyti savo kraštą".

šios savaitės trečiadienio numeryje 
„Daily Sketch“ politinis korespondentas 
Candidus, vertindamas britų socialistų 
kongreso nutarimus, įspėja, kad britų so
cialistų partija atsidūrusi griuvėsiuose.

B. Serbentą

Haga. Olandų vyriausybė parengė pro
jektą, pagal kurį Amerikos karinės pajė
gos, Atlanto Pakto rėmuose, įsikursian- 
čios šiame krašte. Pagal šį projektą išlai
das, susijusias su Amerikos karinių bazių 
įsteigimu Olandijoje, padengs Amerika ir 
Olandija.

* * *
Vašingtonas. Dienraščio „Time“ du laik 

raštininkai parašė knygą pavadintą „Van
denilio bomba“. Knygos autoriai tarp kita 
ko rašo, kad Amerika vandenilio bombos 
gamyboje yra atsilikusi nuo Sovietų Ru
sijos keturiais metais. Knygoje aštriai su
kritikuotas buv. JAV prezidentas Tru- 
manas, amerikiečių aviacija, atominės 
energijos laboratorijos ir amerikiečiai a. 
energijos mokslininkai. Atominės enrg. 
komisijos pirmininkas ■ Strauss prisipaži
no, kad jis norėjęs nupirkti rankraštį ir 
siūlęs autoriams šios knygos nespausdinti 
bent iki 1990 metų.

Scarborough. Pirmąją Britų Darbo Par
tijos suvažiavimo dieną Scarborough, 
partijos lyderis Mr. Attlee pasakė ilgą 
politinę kalbą, kurioje pažymėjo, kad For- 
moza turi būti atiduota Kinijos komunis
tams. Atidarymo kalboje Mr. Burke puo
lė komunistus, kurie pasišauną ginti tau
tas kolonijose vien tam, kad jas atidavus 
naujos rūšies imperialistui.

TAMS

LAISVŲJŲ ŽURNALISTŲ FEHEHACIJA

Tarptautinė Laisvųjų žurnalistų Fede
racija, kuriai priklauso Vidurio ir Rytų 
Europos, taip pat Pabaltijo kraštų ir Bal
kanų laisvieji žurnalistai, numato-savo 
4-jį kongresą pravesti š.m. spalio mėn. Ro
moje. Federacijos centras yra Londone. 
Minimoji Federacija apima šių visu, kraš
tų laisvųjų žurnalistų sąjungas su apie 
1.300 žurnalistų ir atstovauja bolševikinių 
pabėgėlių leidžiamiems 158 žurnalams bei 
laikraščiams. Apie 600 Federacijos narių 
dirba kaip radijo komentatoriai Ameri
kos Balse, Laisvosios Europos radiofone, 
prie Radio Liberation etc. Federacija 
drauge eina patarėjo funkcijas prie Jung. 
Tautų, UNESCO, Europos Taryboje Stras- 
burge, Europos Sąjūdyje ir prie Tarptau
tinio Spaudos Instituto Zuericho mieste. 
Minimoje Federacijoje yra atstovaujami 
ir lietuviai, o pulk. J. Lanskoronskis yra 
Federacijos vienas iš vicepirmininkų.

E

POSĖDŽIAVO 
PAVERGTOSIOS JUNGTINĖS TAUTOS

Rugsėjo 20-21 New Yorke Carnegie 
Centro patalpose posėžiavo Sovietų Pa
vergtųjų Europos Valstybių Seimas. Rug
sėjo 20.' 10 vai. organizatorių komiteto 
pirmininkas dr. V. Masens, pradėjęs sei
mą, pakvietė msgr. Bela Varga sukalbėti 
maldą, po to seimas priėmė atstovų man
datus (kiekvienos valstybės 16 atstoyų). 
seimo statutą ir dienotvarkė. Burtų keliu 
pirmuoju pirmininku tapo Rumunijos de
legatas. Čekoslovakijos ir Lenkijos dele
gacijos pasiūlė seimui pritarti šių delega
cijų jungtiniam protestui prieš nekompe- 
tetingą ir neteisėtą. Čekoslovakijos ir 
Lenkijos atstovavimą Jungtinėse Tautose, 
kur tas atstovavimas vykdomas sovietinių 
marionečių, neturinčių šių tautų įgalioji
mų ir neatstovaujančių jų valios. Ir Lie
tuvos. Estijos, Latvijos delegacijos pasiū
lė šeiniui pritarti šių delegacijų jungti
niam protestui dėl Sovietų Sąjungos smur 
tu ir klasta įvykdyto Baltijos valstybių su
verenumo vykdymo užgrobimo. Abu pa
siūlymai seimo vienbalsiai priimti ir nu
tarti įteikti Jungtinėms Tautoms. Savo 
keliu seimas priėmė specialų atsišaukimą 
į Jungtines Tautas. Jame Pavergtosios 
Jungtinės Tautos pareiškia savo solidaru
mą JT Chartos principams ir Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijai ir savo pa
sitenkinimą dėl JT priimtos genocido kon
vencijos ir prievartinių darbu tyrinėji
mo. Sykiu betgi Pavergtosios Jungtinės 
Tautos atkreipia Jungtinių Tautų dėmėsi 
į tai. kad tikra pasaulio taika tėra galima 
respektuojant asmenų pagrindines teises 
ir tautų apsisprendimą. Išdėstąš esamą 
Centro ir Rytų Europos sovietų pavergtų
jų valstybių padėtį, atsišaukimas prašo 
Jungtiniu Tautu laisva.sias valstybes im
tis atitinkamų žygių pavergtoje Euronos 
dalyje asmens pagrindinėms teisėms ir 
tautų laisvei atstatyti.

Seimas priėmė pasveikinimo bei padė
kos telegramas JV Prezidentui Eisenhow- 
eriui ir Europos Tarybai Strasbourge.
Posėdžio eigoje buvo iškeltas Jugoslavi

jos dalyvavimo klausimas, kuris perduo
ta seimo Bendrųjų Reikalų Komisijai, ku
rią sudaro delegacijų pirmininkai.

Popietiniame posėdyje, kuriam pagal 
statutą pirmininkavo Albanija, buvo pra
dėtos bendrosios diskusijos, kuriose iš
dėstė savo bendrąsias pažiūras Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, Ven
grijos ir Latvijos delegacijos.

Rugsėjo 21 d. prieš piet oosėdžiavo sei
mo komisijos: politinė, socialinė, teisinė, 
ūkinė ir informacinė. Iš lietuviu oolitinė
je komisijoje dalyvauja V. Sidzikauskas 
(komisijos pirmininkas), K. Bielinis ir dr. 
A. Trimakas, socialinėje — dr. A. Trima
kas (komisijos sekretorius), dr. A. Mus
teikis, dr. J. Repečka. V. Vaitiekūnas, M. 
Avietienaitė, teisinėje — M. Brakas. dr. 
D Krivickas, dr. B. Nemickas. V. Vaitie
kūnas, ūkinėje — J. Audėnas, P. Vainaus
kas, informacinėje — V. Rastenis. V. Vai
tiekūnas.

Popietiniame posėdyje komisijų pirmi
ninkai pranešė komisijų darbo planus ir 
buvo tęsiamos bendrosios diskusijos, ku
riose pasisakė Lietuvos, Lenkijos. Rumu
nijos ir Centro Europos Krikščionių De
mokratų Unijos. Žaliojo Internacionalo ir 
Liberalų Internacionalo atstovai. Interna
cionalų delegacijos seime dalyvauja be 
sprendžiamojo balso.

Visų pasisakymu pagrindinės vedamo
sios mintys buvo dvi’ — būtinas glaudus 
visų pavergtųjų valstybių bendradarbia
vimas ir laisvojo pasaulio sambūvis su 
Sovietų Sąjunga, kaip liudija sovietų pa-

Kodeksę^gvarstytSus, laisvįnimo kovai 
vojingaųjredaguotų nuostatų.

Kadangi naujai sudarytosios seimo 
misijos, savaime suprantama, nespėjo 
ruošti seimui sV: —11 
posėdžius seimas
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__ ___ betfir tuo, kad at- 
iū kreipia viešosios opinijos aki. Didžioji 

New Yorko spauda, Amerikos Balsas, 
Laisvosios Europos Radijas ta proga pa
teikė šiapus ir anapus „Geležinės Uždan
gos“ daug sovietams nemalonių faktų ir 
karčios teisybės, taip pat padrąsinimo ir 
vilties pavergtiesitms.

Kor.

POGRINDŽIO KOVOTOJAI PAKEITĖ 
TAKTIKĄ

St. Witwickis, Ukrainos egzil. preziden
tas, per pasikalbėjimą su Romos „Tem
po“ atstovu pastebėjo, kad Ukrainos ir kt. 
pavergtųjų tautų išlaisvinimas iš rusų 
jungo būtų vienas iš efektingiausių būdų 
pasaulyje įsigalėti taikai. Ukraina, jo pa
reiškimu. visuomet sudarė rusų tvirtu
mui pagrindą — taip buvo carų laikais, 
taip yra ir sovietiniams imperialistams 
valdant. Ukraina visuomet buvo rusų ka
rų laukas, ir joje glūdi Rusijos ūkinis 
stiprumas. Tačiau ukrainiečiai visą ‘laiką

Tokio, šiaurinėje Japonijos dalyje siau
tė baisus viesulas, sugriovęs namus ir su
kėlęs potvynius. Išsiliejusi jūra užtvindė 
žemės plotus, nuplaudama daugiau kaip 
6000 gyvenamųjų namų. Per du šimtus 
laivų buvo nuskandinta. 1.400 žmonių žu
vo, kai audra užtiko besikeliant keltais. 
Viso žuvusiųjų iki šiol priskaityta per 
3000 žmonių.

Paryžius. Dien Bien Phu tvirtovės gy
nėjas, gen. de Castries, prieš kurį laiką 
grįžęs iš komunistų nelaisvės, šiomis die
nomis vėl išskrido i Saigoną, Indokinijon.

Tokio. Japonų spauda praneša, kad po 
sovietų Rusijoje vand.enilio bombos ban- 

____ . . . _ . domojo sprogimo, vienu metu, kada vėjas 
yra priešingi okupaciniam bolševiku rėži- p.} t ė nuo Sibiro Japonijoje lijo radioak- 

tyvims lietus.mui. Nesiliauja persekiojimai ir masinės 
deportacijos, o Sovietų koncentracijų ir 
priverčiamųjų darbų stovyklose didžiau
sią „įnamių“ dalį sudaro kaip tik ukrai
niečiai. Atsiliepdamas apie aktyvią ukrai
niečių rezistenciją, Witwickis pastebėjo, 
kad šiuo metu nesiimama masinių veiks
mų. bet tas pasipriešinimas daugiau reiš
kiasi mažais ir sunkiai susekamais dali
niais. Gerai organizuotas pogrindinis in
formacijos centras informuoja ukrainie
čius apie tikruosius įvykius pasaulyje. 
Užsieny ukrainiečiai turi 2 savo dienraš-

RAGINA PAGYVINTI KOVĄ
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, rūpi

namasi organizuotai ginti Lietuvos reika
lus. Artėjant rinkimams, tarp JAV res- ėius^iVpeP’žSoTaikraščių ar žurnalu' Ra- 
publikininkų ir demokratų prasidėjo var- dijo transliacijų klauso... privilegijuotų 
žybos, kurie iš jų įgaus didesnį rinkėjų 
pasitikėjimą. Ta proga vėl didesnis dėme
sys kreipiamas ir į tremtinius bei paverg
tuosius. Žymi lietuvių dalis pritaria res- 
ptiblikininkams, bet jiems demokratai pri 
kiša, kad respublikininkai ne tik neišlžĖs- 
vinę pavergtųjų Rytų Europos tautų, 
kaip buvo žadėję, bet net nesugebėję įgy
vendinti Europos Gynybos Bendruomenės. 
Lietuvių reikalams ginti per demokratus 
būrelis naujakurių, sukviestų arch. A. 
Varno, kaip mums praneša iš JAV, pasi
ryžo laužti ledus ir organizuoti lietuvius 
demokratų partijos eilėsna. Varnas sako, 
jog didelė dalis lietuvių tremtinių jau 
yra tapę JAV piliečiais ir dabar privalą 
aktyviai įsijungti i politinį JAV gyveni
mą, kad atėjus laikui būtų naudingi savo 
tėvų žemei ir kraštui, kuris vienintelis 
laiduojąs Lietuvai laisvę.

„TEISMAI - MASĖS

AUKLĖTOJAI”
Monte Carlo įvykusioje tarptautinėje 

konferencijoje amerik. Charles S. Rhyne 
padarė išsamų pranešimą, kaip tarptauti
nis komunistų sąmokslas paneigia žmo
gaus teises ir iškreipia teisininko vaidme
nį.

Savo referate p. Rhyne trumpai apžvel
gė, kaip laisvajame pasaulyje Dievo žmo
gui suteiktos teisės yra valdžios respek
tuojamos ir- teisininkų uoliai ginamos. 
Tos asmens teisės yra garantuojamos kon
stitucijų, o teisininkai stovi tarp asmens 
bei valstybės, gindami asmens teises nuo 
valdžios pasikėsinimų, šiuos pagrinidinius 
laisvojo pasaulio teisinės santvarkos bruo
žus iškėlęs, referentas perėjo prie komu
nistinės teisinės santvarkos, kuri yra vi
siškai priešinga kultūringo laivojo pasau
lio teisinei santvarkai.

Kalbėdamas apie komunistinį žmogaus 
teisių paneigimą. Rhyne iškėlė šiuos bū
dingus komunistinės santvarkos bruožus:

1) Kad komunistų kontroliuojamuose 
kraštuose asmuo maža teturi teisių, o ir 
tos pačios dažnai yra pažeidžiamos. Kon- 

_____ , _ ___________________ stituciniai nuostatai ten yra aiškinami 
vergtųjų valstybių likimas, tegali baigtis; komunistų partijos nuožiūra ir pagal jos 
laisvajam pasauliui tragiškais rezultatais, to laiko sumetimus. Kas. šiandien teisėta, 
Lietuvos delegacijos vardu kalbėjo LI.’< ‘ ‘ “*’* •' “ ■
pirmininkas V. Sidzikauskas.

Seimas pritarė Lenkijos delegacijos pa
siūlymui prašyti Jungtines Tautas išjung
ti vadinamojo Tarptautinių Nusikaltimų

rytoj gali pasidaryti nelegalu. Todėl nei 
pilietis, nei teisininkas niekad negali bū
ti tikras, kad jis neatsidurs teisę ir parti
jos potvarkį pažeidusio oadėtyje. Jokių

(Nukelta į psl. 4.)

klasių radijo imtuvų savininkai ir jas 
plačiai paskleidžia kitiems, ypačiai raud. 
armijos 
partijos 
įsijungę 
tencijos 
šiuos soecialitus 
kaip tik vadina 
sėkmingiausiais propagandininkais". Sėk
mingą pasipriešinimą rodo žemės ūkyje 
ir ukrainiečiai valstiečiai.

„Die Heimat“. vokiečių pabėgėlių orga
nas, Nr. 6/54 rašo apie pogrindinius są
jūdžius anapus gelež. uždangos. Neseniai 
į vakarinę Austriją atbėgo viepas pogrin
dinio sąjūdžio „Baltosios rožės“ narys. l$u 
ris nedideliam politikų ir žurnalistų rate
liui papasakojo jo turimas žinias apie par
tizaninę veiklą anapus geležinės uždan
gos. Atbėgusiojo tikinimu, jei jau pirmai
siais pokario metais pogrindiniai sąjūdžiai 
beveik visuose bolševikų okupuotuose 
kraštuose, neatsižvelgdami į aukas ir 
nuostolių dydį, daugiausia imdavosi akty
vių karinių veiksmų, tai dabar jų veiklos 
metodai yra pakeisti. Viena, bolševikai 
ėmėsi perdaug drastiškų priemonių į jų 
tautiečius, antra — stengiamasi tausoti 
jėga ir kiek galint daugiau vengti kruvinų 
aukų, norint jas išsaugoti ateičiai, kada 
jų daugiau reikės, nes Vakarų skelbiamo 
išlaisvinimo konkrečiai dar nematyti. To
dėl pastaraisiais metais pogrindinė veik
la nuo Baltijos ligi Rumunijos ir Bulga
rijos įgavusi daugiausia politinį pobūdį. 
Žinomųjų partizanų organizacijų, kaip 
lenkų „Win", slovakų „Tėvynės armija“ ir 
„Baltoji rožė“ ir kt., dabar svarbiausia 
stengiamasi skleisti žodžiu ir raštu anti- 
bolševikinę propagandą krašte, žinoma, 
tai dar nereiškia, jog būtų atsisakyta kar
tais tiesiog beprotiškai drąsių atskirų ka
rinių veiksmų, jei kur jų prireikia, pvz. 
užpuolant sovietinius traukinius su gink
lais. šaudmenimis ir t.t. Ukrainiečių po
grindiniai daliniai, vadovaujami centrinės 
vadovybės, šiuo metu taip pat rodo ne sa
vo karinį, bet daugiau propagandinį ak
tyvumą, priimdami per radiją gaunamus 
pranešimus ir kitas žinias paskleisdami 
tarp žmonių. Jų patikėtiniai sėdi daug 
kur net sovietinėje armijoje. Su jais ko
voti, padaryti juos nekenksmingus yra pa
siųstos į darbą ištisos MVD, seklių ir slap 
tų agentų divizijos.

Honkongas. Portugalijos kolonijos fab
rikuose raudonosios Kinijos atstovai už
sakė pagaminti tris šimtus tūkstančių spe 
cialių liemenių, kurių pagalba lengvai 
ginkluotas karys galįs išsilaikyti vandens 
paviršiuje kelias valandas ir judėti nori
ma kryptimi.

šitoksai komunistinės Kinijos užsaky
mas Honkongo spaudoje sukėlė įtarimo, 
kad raudonieji kinai ruošiasi pulti For- 
mozą.

karininkai ukrainiečiai ir kom. 
pareigūnai, kurie yra taip pat 
į ukrainiečių pogrindinės rezis- 

specialiuosius dalinius. Witwickis 
raud. partijos aparate 
„pačiais geriausiais ir

Paryžius. Prancūzų profesoriui Ar
mand Delille. 80 metų amžiaus, medžioto
jai ir kailių fabrikantai kelia bylą už tai, 
kad šis mokslininkas savo laiku užkrėtęs 
nuodingomis myxomatosis bacilomis du 
kralikus. Liga taip greit paplito, kad Pran 
cūzijoje per gana trumpą laiką išstipo vi
si kralikai. Dabar profesoriui teks atsaky
ti prancūzų teisme už kralikų išnaikini
mą.

Paryžius. Susekta, kad prancūzų kom
partija gaudavo Prancūzijos Tautinės Gy 
nybos Komiteto slaptų posėdžių nutarimų 
nuorašus.

Roma. Popiežius, sirgęs ilgesnį laiką, 
šiomis dienomis pasveiko. Jis vėl priva
čioje koplyčioje laiko šv. Mišias ir vėliau 
priima maldininkus.

* * *
Gratzas. Du jugoslavai nutūpė Gratzo 

aerodrome, atskridę privatiniu lėktuvu. 
Abu bėgliai paprašė austrų vyriausybės 
azylio teisių.

♦ * ♦
Vašingtonas. Amerikos visuomenė svar 

sto, ar senatas pritars šešių senatorių ko
misijai, reikalaujančiai pasmerkti senato
rių McCarthy už senato ir vieno generolo 
įžeidimus.

GEN. T. DAUKANTUI 70 METŲ

Ats. gen. T. Daukantui, buv. krašto ap
saugos ministeriui ir V. D. Un-to dėstyto
jui. š.m. rugsėjo 8 d. suėjo 70 metų am
žiaus. „Laikas“ paskelbė su sukaktuvinin
ku pasikalbėjimą, kuriame ats. gen. T. 
Daukantas apžvelgia praeities veikla ir 
džiaugiasi lietuvių pasiektaisiais laimėji
mais.. Ypač šiltai prisimena pogrindžio 
veiklą karo metu, kai pavyko atgaivinti 
lietuvybę Gardino ir Lydos srityse. Su
kaktuvininko pareiškimu, „mūsų tauta 
Sasirodė pasauliui taip, kad nė vienam 

etuviui dėl to pasirodymo nėra gėdos. O 
mūsų įvykdytoji žemės reforma .yra pa
vyzdys visoms tautoms, kas yra pripažin
ta net tolimųjų ispanų. Tai, ką mūsų kar
ta yra gero padariusi, mūsų jaunimas tu
ri vertinti ir tokiu pat ryžtu siekti“. Su
kaktuvininkas ypač pasisako už propagan
dą tarp užsieniečių mūsų menu. Dailinin
kai. daininkji, teatrai, chorai, rodomi ki- 
tatučiams, muzika etc. daro jiems nepap
rastai gilų įspūdi.
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A. KAIRIO PRISIMINIMU VIEŠKELIU
Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Ei

lėraščiai. Išleido „Nemunas“ Chicagdje, 
1954 m., 85 psl. Tiražas — 500 egz. Kaina 
2 dol.

At. Kairio pirmieji bandymai pasirodė 
1946 m. „Blaškomų lapų“eilėraščių rinki
nyje. Tų metų „Žibinto“ 5 nr. pažymėjau, 
kad jaunasis poetas visų dėmesį sutelkė į 
eilėraščių turinį, pasitenkindamas klasine 
forma ir nejieškodamas kokių naujų kelių. 
Gale pastebėjau, kad At. Kairys — nauja 
daug žadanti poezijos atžala ir palinkėjau 
jam ir toliau dirbti, rašyti.

Nuo to laiko praėjo nepilni devyneri me
tai. Poetas emigravo į Ameriką, kurį laiką 
leido ir redagavo „Naujosios Aušros“ žur
nalą (1947-8 m.), ir šit vėl pasirodė su ant
ruoju poezijos rinkiniu — „Auksine sėja“.

Kai pradėjau vartyti ir nagrinėti At. Kai
rio eilėraščius, mano pasąmonėje kilo įkyri 
mintis: kodėl knygų skaitytojai taip ne
mėgsta eilėraščių? Atsaką norėjau rasti, be
skaitydamas ir besigilindamas į poeto poe
zijos medžiaginę formą — poetines prie
mones ir dvasią, kuri poezijai įkvepia gy
vybės ir savo ruožtu veikia skaitytojus.

Prisim.inimų vieškeliu

At. Kairys knygos antraštės „Auksinės 
sėjos“ eilėraštyje piešia „gražų gražų rude
nį" nuspalvindamas jį tyliai žvangančių la
pų auksine varsa. Prašydamas paduoti ran
ką, ragina eiti „takais plačiais, takais auk
siniais“ tolyn į rudenį, „iki medinių žemės 
vartų, kur ilsisi Kančia". Ji, toji Kančia, 
pasėjo „laimės grūdą saldų kažkur tenai, 
ne čia.,.“

Ar tai žmogaus kūrėjo gyvenimo pasa
ka? Ar tai jo Kančios apvaisintų kūrinių — 
„laimės grūdų“ — sėja?

Sunku atsakyti, sunku ką nors tvirtinti, 
nes, nors poetas net keliose vietose įtaigo
ja norįs uždegti „gimtų namų žvakeles pri
siminimų vieškeliu plačiu“ ir šaukiasi jau
nystės namų, kur jo „laimė pailsėti grįžta", 
— ne kartą mes pasiklystame jo prisimini
mų simbolikoje.

Poetas dainuoja apie lakštingalą, apie 
* praėjusių dienų poetų mūzą, tačiau tuojau 

atsiplėšia nuo prisiminimų ir pradeda gy
venti dabartimi: „Giedok karaliui — Par
tizanui, — jis mano brolis jaunesnysis ir 
sesuo“; poetas jaučiasi pavargęs („nebeno
riu nei kovot, nei gintis“), tačiau jam gaila 
pavargusio vėjo ir jis vėl keliasi pajudinti 
žemę „iš pat gelmių“, tik vėjas atsisako jo 
talkos: „nes tavo rankos surakintos, ar ne
matai?“ ; poetas pagaliau nusigeria svajo
ne ir nori su ja eiti „pačion ugnin“, priža
dėdamas, kad žemės purvinos nelies gies
mė mana“...

Vistiek ką poetas prisimena — Tėvynę, 
mergaitę lietuje, draugą ar laimę, — jo „šir
dyje atgyja žaizda, ir veržias į akis liūdna 
sesuo naktis — ir amžina tyla“.

Kai poetas dainuoja apie atgyjančią žaiz
dą, pralaimėtą „žingsnį Laiko žaidime“, 
„beprasmių norų palydėtas viltis" ir „šal
tus likimo marškinius“, *— nenorom sustoji 
prie jo žodyno. Ir tada volinasi pro šalį 
„vienmarškiniai" žodžiai, kaip — „ir krito 
ji čia pat — vis tiek sušlapti", „sustojo prie 
jos grožio", „dienos fantazija praeina", 
„aš matau — Tu sena ir palinkus gana... 
išdidi — vis jauna“...

O pasąmonė visą laiką veikia ir sprendžia 
klausimą: kodėl mūsų skaitytojai neskaito 
poezijos?

Kodėl?-----------

J. KUZMICKIS
Gyvenimas ir stikliniai trupiniai

Žodžiai yra sutartiniai ženklai. Taip jau 
sutarta, kad dienų procesija vadinasi gyve
nimas, ir nieko žmogus nepadarysi.

Poezijoje žodžiams reikia dvasios. Lygiai 
taip, kaip pianino garsams reikia jautrios 
muziko sielos, kad piršto stuktelėjimas ne
iššauktų kniauktlėjimo, bet gyvybe plaz
dančios melodijos pynės.

Kas ta dvasia, įliejami naują gyvybę ir 
prasmę sutartiniems žodžių ženklams? Ar 
reikia poeto sielos, kad pasakytum banalų, 
sakinį —

Naujieji Metai, sakote, ateina
Ir liepiat tuo tikėti man?

Medžiaginę poezijos formą sudaro skam
būs, parinkti žodžiai, ritmas ir rimas, muzi
kalumas. Tačiau vis dėlto lotynų kalbos 
prielinksnių (ante, apuęi, ad,adversum...), 
surikiuotų ir suderintų, nevadiname poezija.

Poezijai reikia poeto sielos, su visais jos 
pakilimais ir parpuolimais; poezijai reikia 
poeto jausmų, minties ir pasijų. Paprastas 
žodis turi trykšti kaip fontanas, turi for
muoti įvairiavarses jausmo ir minties for
mas, bet ne primuilinto vandens burbuliu
kus. Šie akimirksniui sumirga visomis spek
tro spalvomis, bet tuojau pavirsta purvinais 
vandens lašeliais.

Tas mintis pasąmonė audžia ir neliečia, 
vieno At. Kairio, bet visus poetus ar jais be
sivadinančius.

Skaitytojas, vartydamas poezijos rinkinį, 
įieško eilėraščių ar bent posmų, kuriuos ne
norom atsimintų, kuriuos kasdien kartotų. 
Jis trokšta grožio, muzikalumo, minties, gy
venimiškos tikrovės su ateities perspektyva, 
meniškų aforizmų, sugebančių prikelti ir jo 
vidaus slėpinius. Tuščias sentimentas, ne
reali herojika, karininkiškas komandavimas 
ar vaikiškos aimanos jo nepavergia.

At. Kairiui „vis ne gana gyvenimo": jis 
melsvais minties žirgais joja „jaunystės vieš
keliu trapiu“. Bet kas tas gyvenimas? Ar 
jis tik — „stiklinio džiaugsmo trupiniai“?

Kas laimė? „Kas ir kur esi?" —šaukia 
ir poetas.

Ir vėl įieško skaitytojas atsako Kairio po
ezijoje, jieško tarp alegorijų ir simbolių, 
įieško tarp aimanų ir akimirkos ryžto. Skai
tytojas jieško deginančių problemų pajudi
nimo, paryškinimo, jei ne išsprendimo.

Sustojame prie „Kanarėlės mirties“. 
Paukštė nepakėlė poeto skausmo „ir išlėkė 
tolyn", kur „laisvė laisvėj, namuose — na
mai": Išlėkė ir nebegrįžo, nes ją numarino 
dvi idėjos — „Laisvė ir Namai“.

Skaitome „Ofeliją“ — „kančios ir siel
varto princesę" arba simbolį. Poetas atsi
mena, kad Šekspyro Ofelija užmigo „bega
linės meilės ilgesy“, bet pats mums tvirtina:

Aš niekada, o niekada nepatikėsiu.
Kad Meilė amžina ir kaip diena šviesi.

Deklamuojame „Naujuosius Metus", jieš 
kome ko nors naujo, atnaujinančio mūsų 
sukasdienėjusią buitį, bet poetas mus per
spėja :

Žinau, nekinta niekas mano dvasioje 
Nei mano artimų draugų — 
Raukšlėtam žemės veide nieko naujo 
Ir nieko nuostabaus nebus.

Taigi, net „Pantha rei — dalykai plau
kia“ — senų išminčių tvirtinimas — atme
tamas.

Gilinamės į „Prisikėlimą“, kuris poetui 
asocijuoja „platųjį Nežinomybės lauką“, 
tačiau nepajuntame nė šios trasfigūraoijos 
įtakos nes

Prisikėlimas nuostabiais ženklais
Palietęs mano sielą pro mane praplaukia..
Kai ir Prisikėlimas „praplaukia" kaip 

upės srovė, lieka „platūs ir šviesūs keliai

ša-

begalinėj erdvėj“, lieka mįslinga „begalinė 
erdvė"...

Tai kas tada gyvenimas? Ar „stiklinio 
džiaugsmo trupiniai"?

Kas tada laimė? Ar „apakęs“ kritimas 
„kur žvėries urvan“?

Kas tos idėjos — „Laisvė ir Namai", jei 
jos numarino poeto „linksmą mažytę kana
rėlę"?

O gal mes esame atpratę nuo poezijos ir 
eilėraščių, gal nežinome ko juose jieškoti... 
O gal poezija — neatmenama mįslė ar 
rada, kurią reikia atidžiai skaityti —

Tėvų žemės galinga ugnis
Tebūnie mano skausmo viltis — 
Tartum gyvas šviesos spindulys,

O širdy tegu auga kančia:
Mano ginklas ir šarvas Nakčia, —
Kol aušra mano žemėj nušvis —

ir spėlioti...
Gal mūsų skaitytojai neskaito poezijos, 

nes poetai skelbia — „aukso juosta apsijuo
sęs aš GYVENIMĄ dainuosiu — su pava
sario žeme", o čia pat, užmiršę savo paža
dus, rašo;

Lyg akmenys krūtinę slegia 
Niekam nesakyti žodžiai, ne! 
Ir niekad neatvertos mintys, 
Amžinai sustingusios veide. 
AŠ pralaimėjau
Žingsnį Laiko žaidime...

Poetai, mes norime gyvenimo, tikrovės ir 
įkvėpimų netik diplomatų sveikinimų kal
bose, bet įr jūsų poezijoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Kralikauskas — URVINIAI 

ŽMONĖS. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Viršelis dailin. P. Petravičiaus 
280 psl. Kaina 2.75 dol.

Algirdas Lansbergis — KELIONĖ. 
„Draugo“ Leidyklos premijuotas roma
nas. 260 osl.. kaina 2.50 dol. Viršelis ir 
aplankas dailin. V. L. Adamkevičiaus.

EUROPE — Nine Panel Studies by Ex
perts from Central and Eastern Europe. 
Laisvos Europos Komiteto leidinys. 146 p. 
Kaina nepažymėta.

PASTATYKIME KREVEI PAMINKLAI
1954. VII. 7 0. didysis mūsų dailiojo žo

džio kūrėjas Vincas Krėvė, palikęs mu
myse amžinai gyventi audrųjį Šarūną, 
rūškanąjį Skirgailą, gamtos augintinį ker
džių Lapiną, giedrąjį gyvenimo išminčių 
dėdę Vainorų ir daugelį kitų. Jo iš Daina
vos milžinkapių prikeltų ar šiaudinėie 
pastogėje sutiktų žmonių — patsai atsi
gulė amžino poilsio Philadelphijos Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Lietuvių visuomenės yra garbės parei
ga nors kukliu lietuviško stiliaus pamink
lu atžymėti vietą, kur svečioje žemėje, to
li nuo savo gimtojo Merkio ir Nemuno, 
priglausti Šarūno dainiaus palaikai.

Paminklo statymo reikalu tiesiogiai rū
pinasi Philadelphijoje sudarytasis komite
tas, kuris vietos lietuvių banke turi saw 
einamąją sąskaitą (Krėvė Memorial Ac
count S 19789: liberty Federal & Loan 
Association 202 North Broad Str.. Phila
delphia 2. Pa.) 
* Krėvės paminklo statymo garbės komi- 
tetan įeina: Dr. Jonas Aistis, rašytojas 
(Brooklyn), Benys Babrauskas, Liet. Ra
šyt. Dr-jos pirm. (Chicago), prel. Jonas 
Balkūnas (Maspeth, N.Y.), prof. dr. Jur
gis Baltrušaitis (Paryžius), prof. dr. My
kolas Biržiška (Los Angeles), Kazys Bra
ziūnas. rašytojas (Baltirpore), adv. Charl. 
S. Cheleden. Lib. Fed. & Loan. Assoc, pre- 
zid. (Philadelphia), prof. dr. Juozas Ere
tas (Basel, Šveicarija), kun. Stasys Yla 
(Putnam. Conn.), prof. dr. Zenonas Ivins
kis (Rorha), prof. dr. Petras Jonikas, 
Lituanistikos Instituto prezid. (Chicago), 
Jonas Kardelis, „Nepriklausomosios Lie-

KL. PRIELGAUSKUI 60 METŲ

1954 m. spalio mėn. 14 d. vien&m*mūsų 
senosios kartos spaudos veteranui sukan
ka 60 metų amžiaus. Prieš 2 metus sukak
tuvininkas šventė 40 m. lietuvių spaudoje 
bendradarbiavimo sukaktį. Visa tai buvo 
paminėta tyliai ir kukliai. Tačiau šven
čiant šiemet 50 metų spaudos atgavimo 
sukaktį vertėtų prisiminti ir senuosius 
spaudos darbininkus. Vienas tokių yra ir 
Kl. Prielgauskas.

Sukaktuvininkas, būdamas vos 18 me
tų pasiėmė į rankas plunksną ir nepaleido 
jos per 42 metus, nežiūrint kur gyvenimo 
audros blaškė. Jis taip pamilo spaudą, 
kad ir 1914—18 m. karo laikotarpyje su
gebėjo savo korespondencijomis pasiekti 
„Lietuvių Balsą“ Petrapilyje, „Naują Lie
tuvą“ „Santarą" Maskvoje ir kitus lietu
viškus laikraščius.

Iš Gruzijos grįžęs 1920 m. pradžioje 
į Lietuvą dirbo užsienių reikalų ministe
rijoje ir ten būdamas pradėjo bendradar
biauti „Lietuvoje“ ir jos savaitiniame 
priede. Vėliau „Lietuvos Žiniose“, „Liet. 
Ūkininke“, „Lietuvos Aide“, „Klaipėdos 
Žiniose“, „Vakaruose“ ir kit. Dabartiniu 
metu jis dirba Kanados „N. Lietuvoje“, ____  , .... _
„Naujienose“(JAV), Argentinos L. Balse“ darni, kad jau pasiekė tikslą. Meilė turėtų 
ir daugelyje kitų laikraščių, kurie ėjo nuolat augti mumyse, iki mes paskutinį 
tremties metais Vokietijoje.

Sukaktuvininkui nesvetimas ir' visuome 
ninis darbas: jis dalyvauja įvairiose svar
biose organizacijose: sporto, meno, kriti
kos ir t.t. Jau 1920 m. vasarą Kl.P. akty
viai dalyvauja lietuviško sporto užuomaz
goje. organizuojant LFLS, „Kovą“, Dvi
ratininkų sąjungą ir kitas sporto šakas 
bei institucijas, kurios jau 1919 m. turėjo 
užuomazgą Kaune, kur jau stipriai dar
bavosi Stepas Garbačiauskas. K. Bulota, 
o vėliau pradėjo veikti iš Amerikos atvy
kęs ir Stepas Darius. 1924 m. Kl. Priel
gauskas išrenkamas Futbolo Lygos pirmi
ninku. Sporto Lygos vice-pirmininku, o 
sekančiais t.y. 1925 m. — Sporto Lygos 
pirmininku. Tais pačiais metais Kl. P. su 
St. Dariumi atstovauja Lietuvą FIFA 
kongrese Pragoję.

Kiek vėliau mes matome jį dalyvaujant 
turizmo Lietuvoje idėjai populiarinime; 
jis išrenkamas Lietuvos Turizmo Sąjun
gos Centro valdybon ir kelis metus eina 
laikinosios sostinės Kauno miesto Turiz
mo Sąjungos pirmininko pareigas. Tose 
pareigose būdamas. Al. P. su mažesnėmis 
ir didesnėmis Kauno turistų grupėmis ap
keliauja visą Lietuvą, lankydamas įdo
mesnes Lietuvos istorines vietas;

Atostogų metu jis keliauja į užsinius, 
pasiekdamas Italiją, Egiptą ir kt. artimų
jų Rytų vietoves. Eina atsakingas konsu
lo pareigas Karaliaučiuje, Hamburge, 
Daugpily. Jubiliatas gimė 1894 m. spalio 
14 d. Mcntvydžiuose. Mažeikių apskr. 
Tirkšlių valsč. Vaidotų vienkiemyje.

J. K.

tuvos“ red. (Montreal), Faustas Kirša, ra
šytojas (Boston), prof. Steponas: Kolupai
la (Notre Dame University). Stasys Pil
ka, aktorius (Chicago), prof. dr. Alfred 
Senn (University of Pennsyvania), prof, 
dr. Pranas Skardžius (Cleveland), dr. 
Vanda Sruogienė (Chicago), prof. dr. 
Adolfas Šapoka, „Tėviškės Žiburių“ red. 
(Toronto), inž. Pranas Zunde (Vokietija), 
inž. Vytaute^ Žemkalnis (Australija).

Lietuviškoji visuomenė labai prašoma 
siųsti aukas ąukščiau nurodytu banko ad
resu. Patogumo dėliai maloniai kviečiama 
atskirose vietovėse sudaryti aukų rinki
mo komitetus.

Aukotojų simbolinio ryšio su’ Nepamirš
tamuoju Dainaviečiu ženklan aukų lapai 
bus įmūryti paminkle.

Krėvės paminklo statymo komitetas:
(pas.) Vincas Maciūnas, pirm.

Vytautas Mykolaitis, I. vicepirm. 
Antanas Vasiliauskas, II. vicepir. 
Konstantinas Ostrauskas, I. sekt. 
Marija Krasauskaitė, II. sekr. 
Alfonsas Jurskis, iždo globėjas 
Jonas Puzinas, iždo globėjas.

Komiteto adrsesas: 247 E. Albanus 
Philadelphia 20, Pa.

Philadelphia. 1954. 9. 20 d.

Str.

vraGeriausia žmogaus gyvenimo dalis 
jo maži, bevardžiai, neatminamieji širdin
gumo darbai.

W. Wadsworth

no- 
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1. TOBULĖJIMO KELIAS
Vysk. Pierre Jean Camus

Baigdamas Pranciškus pasakė:
— Yra daugybė ir kitų, kurie taipgi 

retų, kad jiems pasakyčiau tobulybės 
siekimo techniką, metodus ir slaptus .. 
dus. Deja, jiems tegaliu pasakyti, kad vie
nintelė paslaptis yra nuoširdi Dievo meilė 
ir vienintelis metodas tą meilę pasiekti 
yra — mylėjimas. Jūs mokotės kalbėti 
kalbėdami, mokytis mokydamiesi, bėgti 
bėgdami, dirbti dirbdami. Lygiai taip jūs 
mokotės mylėti Dievą ir žmogų mylėda
mi. Jei jūs tikrai mylite Dievą, eikite ir 
vis daugiau ir daugiau Jį mylėkite. Nie
kuomet nesidairykite atgal. Nuolat veržki
tės i priekį. Pradėkite kaip nusižeminęs 
mokinys, ir pati meilės jėga pastūmės, 
kad tapsite šio meno meisteriais. Tie, ku
rie padarė daugiausia pažangos, nuolatos 
veršis į priekį, nė valandėlės nepagalvo- 

kartą atsikvėpsime. Ir tie, kurie yra dau
giausia oažengę, turėtų su Dovydu tarti: 
„Kaipgi labai aš mėgstu tavo įstatymą. 
Viešpatie, jis visą dieną yra mano mąsty
mas“ (Ps. 118,97). Ir su didžiuoju Šy. 
Pranciškų iš Asyžiaus: „Kada mes pradė
sime mylėti ir tarnauti Dievui visa savo 
Širdimi, o savo artimą kaip patys save?"

2. DIEVO MEILĖ

Vyskupas nuolatos laikėsi vieno dėsnio, 
kad Dievo meilė yra vienintelis dalykas, 
kuris visiems mūsų darbams suteikia ver
tės.

Žmonių veiksmai yra kaip aukso gaba
lai, kurių-vertę nustato svoris. Jie veikiau 
turėtų būti saikomi kaip ugnies liepsna, 
kuri proporcingai skaitėja, kai atsikrato 
medžiagos. Kaikurie gerų veiksmų vertę 
seikėja tiktai pagal jų žemišką kiekybę, 
teikdami pirmenybę jų žvilgančioms ar Iš
ryškėjančioms savybėms. Tačiau jie pa
miršta, kad krikščioniškosios dorybės, ku
rios yra Dievo įkvėptos, turėtu būti -Sei
kėjamos malonės, bet ne prigimties atžvil
giu. Tiesa, techniškai kalbant, gerų veiks
mų atsitiktinė vertė kyla jų didumo bei 
sunkių pastangų įtakoje, tačiau tikra, es
minė jų vertė turi trykšti tiktai iš meilės.

Pavyzdžiui, buvo tokių, kurie kritikavo 
Šv. Pranciškaus įsteigtą Kongregaciją, 
tvirtindami, kad ji buvo perlengva ir per- 
atlaidi. Tačiau vienintelis jo atsakas tiem8 
priekaištams buvo, kad „asmuo, kuris la
biausiai myli, turi būti labiausiai myli
mas ir asmuo, kuris labiausiai mylimas 
turi gauti daugiausiai garbės; meilė lai
mi dovaną" — sekant Šv. Povilo pasaky
mą, kad nei tikėjimas, nei galestingumas 
ar kankinystė negali padėti sielai be mei
lės, kuri viena yra tobulumo ryšys.

PAMALDOS

BRADFORD — spalio 2 d., 8 v., pirmą 
mėn. šeStadienį, išpažintis ir Mišios. 
Spalio 3 d., sekmadienį. 12 v. vaikų iš
pažintis; 12,30 vai. Mišios. Rožančiaus 
pamaldos kiekvieną spalio antradienį 
ir ketvirtadienį 8 v. vak. St. Ann's baž
nyčioje.

KEIGHLEY — spalio 3 d., 5 vai. p.p.
NOTTINGHAM — spalio 17 d., 12,15 .vai.

SPAUDOS METAI

Pasaulio Lietuvių Archyvas JAV, šiais 
Spaudos Atgavimo sukakties metais, kvie
čia rengti parodas, ruošti minėjimus, rin
kti periodikos komplektus, knygas ir ki
tokią archyvinę medžiagą ir siųsti jam 
apsaugai.

Be to, šis Archyvas numato suruošti vi
sų pasaulio kraštų lietuvių spaudos paro
das, kad lankantieji šias parodas, gautų 
apie kiekvieno krašto lietuvius pilną vaiz-. 
dą. šiam reikalui prašytumėm ir Vokie
tijoje esančius tautiečius prisidėji renkant 
virš minėtą medžiagą ir ruošiant paskai
tas. Surinktą medžiagą (įvairius, mums 
ateityje turinčius istorinės vertės raštus, 
bendruomenių nuveikti darbai, protokolai 
ir pan.) galima siųsti tiesiai į JAV adre
su: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 2601 W. 
Marquette Rd., Chicago 29, Ill., USA arba 
PLB Vokietijos Krašto Valdybai, Wein
heim .Bergstr., Postfach 233.

VYTALITAS KASTYTIS

VISUOMENININKU TAUTA
Žurnalistai, ekonomijos daktarai, ir seni 

— samanomis apžėlę istorikai užsispyrę tvir 
tina, kad lietuviai yra žemdirbių tauta. Gir
di, prieš kelioliką šimtų metų atkeliavo jie 
iš kaž kurio ■ nežinomo pasviečio į Baltijos 
pajūrį. Kraustymosi priežasti taip ir lieka 
neaiški. Gal jau ir tada pasaulyje būta Sta
lino MVD pirmtakūnų ir ,tuo pačiu, žinoma 
jokiose kronikose oficialiai nefigūruojančių 
D.P. armijų. Tik, sakoma, tada nei UNR- 
ROS nebuvo nei IRO nebuvo. Niekas vel
tui maisto, amerikoniškų cigarečių nedali
no, nes dar Kolumbas nebuvo spėjęs Ame
rikos atrasti.

Taigi, pasidairė tie mūsų protėviai į Bal
tijos jūrą, į Kuršių marias. Graži vieta! Pa
tiko jiems Suvalkijos Vidurio Lietuvos 
lygumos, Zarasų ežerynai, Dzūkijos augštu- 
mėlės. Nusimetė maišus nuo pečių, pasidė
jo kelionės lazdas ir, jaučius pasižaboję, pra 
dėjo žemę knisti — savo rankų prakaitu 
juodą duoną pelnyti. Vieni mirė, kiti gi
mė, treti augo: taip be jokio sustojimo per 
šimtmečių suskeldėjusias angas lietuvis vis 
žemę arė, arė, arė, niekaip nepabaigdamas 
arti.. Taip jau porina samanomis apžėlę 
seni istorikai — gudrūs mokslo vyrai, ir 
mes nejučiothis imame tikėti, kad lietuvis, 
iš tiesų, nieko daugiau nemoka, kaip tik ko

pūstus auginti, bulves sodinti ir agurkus 
duonkubilyje raugti..

Tačiau tremtis istorikams visas jų skani-. 
bias tezes augštyn kojom apvertė. Tremtis 
ėmė ir iškėlė naują bruožą lietuvio ramia
me būde — visuomeninę veiklą. Jau ir ne
priklausomoje Lietuvoje mes turėjome šim
tus organizacijų, vadinasi, mokėjome ne 
vien tiktai žemę knisti, bet ir veikti, organi
zuotis, iš nieko statytis smulkių tarpusavio 
nesutarimų namelius... Nepriklausomos 
Lietuvos dienomis vis dėlto visuomeninės 
veiklos nesugebėjome iškelti iki pačių mė
lyno dangaus augštybių. Mūsų neramūs 
kaimynai sujaukdavo visus labai kilnius 
planus. Tai iš rytų, tai iš vakarų, žiūrėk, 
ima ir įsibrauna svetimas ponas, pakibda
mas visuomeninės veiklos šaknis. Po oku
panto letena mūsų visuomeniškos organiza
cijos sutirpdavo, kaip sniegas pavasario lie
tuje. Vietoj šito organizacijų vėl pasidary
davo trys milionai lietuviškų galvų ir šeši 
milionai lietuviškų rankų. Tie trys milionai 
galvų, užmiršę visuomeninę veiklą, kibdavo 
šešiais milionais rankų okupantui į kudlas 
ir be didelių ceremonijų išmesdavo jį už 
Lietuvos ribų. Taip ir negalėjome dėl nera
mių kaimynų pasiekti visuotino visuome
ninės veiklos zenito..

Tremtyje reikalai pasikeitė mūsų naudai, 
nes niekas čia mūsų neokupuoja ir nieko 
nereikia mėtyti iš savo daržo, mat, savo dar 
žo mes kaip ir neturime. Taigi, visuomeni
ninkams, galima sakyti, nėra jokių rūpes
čių. Pagal paties Dievo dėsnį — dabar tik 
veiskis ir dauginkis. Patiko mūsų visuome
nininkams toks principas. Sukruto, sujudo 
visos lietuviškos galvos. Jeigu mes šį kartą 
neišnaudosime progos, kitos gal būt netu
rėsime. Tikslas, žinoma, nelengvas, bet šū
kis labai viliojantis: kiek galvų, tiek partijų.

Pagal sąjungininkų paduodamas skaitli
nes — vakarinėse Vokietijos zonose savo 
laiku buvo virš keturiasdešimt tūkstančių 
lietuvių. Argi būtų ne gražu, jeigu tie ketu
riasdešimt tūkstančių lietuvių imtų ir suda
rytų lygiai keturiasdešimt tūkstančių partijų 
ir visokio plauko organizacijų! Kiek tada 
būt pasitarnauta lietuvybei, Lietuvos išlais
vinimo bylai. Lietuvių tautos vardas tikriau 
šiai nuskambėtų viso pasaulio spaudoje, nes 
tokio plataus visuomeniškumo pasireiškimo 
pasaulis dar nėra nei matęs, nei girdėjęs.

Mažų tautų atstovai visaip mėgina gar
sinti savo tautos vardą. Vieni ant medinio 
plausto plaukia per Ramiojo vandenyno dy 
kūmas, kiti, į statinę įlindę, skandinasi Nia 
garos krioklio bangose, rankom ir kojom 
taškosi per Lamanšo kanalą. Bet, paklaus
kite juos, ką tokios jų pastangos turi bend
ro su tautos kultūringumu. Organizuotu
mas yra kultūros pagrindas. Šūkis — kiek 

galvų, tiek ir partijų — visus juos suriestų 
į ožio ragą. Žinoma, ne pats šūkis, bet tokio 
šūkio įgyvendinimas šimtu nuošimčių. Kas 
iš to, kad daug gerų dalykų užplanuoji, bet 
niekada jų neįvygdai, ir viskas baigiasi po
pieriuje, kaip Stalino petilietkos..

Gražu žemę arti. Kartais net poetiška. 
Tačiau su žemės arimu į kultūringiausių 
tautų tarpą neprasimuši. Auginom, prau- 
sėm, šukavom Lietuvoje bekonus, siuntėm 
į visas keturias pasaulip šalis, o dabar, žiū
rėk, sutinki darbovietėje linksmai nusitei
kusį bosą, pasišneki ir paaiškėja, kad jis ne 
tik lietuviško bekono nėra ragavęs, bet ir 
apie Lietuvą, iš vjso, niekada negirdėjo. O 
kad mes taip būtume tris milionus partijų 
suorganizavę, visi ir visur Lietuvos vardą 
tada žinotų, savo tautoms pavyzdžiu staty
tų!..

Kanadiškame Collins miestelyje mes jau 
padarėme neblogą pradžią, nors į laikraš
čius dar ir nesuskubome patekti. Tremties 
dievai į šį užkampį atbloškė lygiai trisde
šimt lietuvių. Skaičius nedidelis, bet, sutar
tinai veikdami, esame pasiekę visiškai pa
dorių rezultatų. Užsibrėžtasis tikslas įgyven
dintas net 103 nuošimčiais: turime lygiai 
trisdešimt vieną organizaciją, pradedant 
Moterų Sąjunga, Vyrų Neprigulmingu Klu 
bu. Norinčių Ištekėti Merginų Seklyčia, Li
teratų Draugija, Grafomanų Sambūriu, 
Meškų 'Medžiotojų Artele, Meškeriotojų 

Kuopa, Įsimylėjusių Brolija, Lietuviškos 
Knygos Skolintojų Korporacija, Būsimų 
Biznierių Susivienijimu, Gamtos Mylėtojų 
Apaštalavimu, Buvusių Buhalterių Susime- 
timu ir baigiant Kalbėti Nemokančių Kū
dikių Lopšeliu.. Visų mūsų organizacijų 
neįmanoma išvardinti dėl vietos ir popie
riaus stokos. Pagaliau — sunku visas būtų 
ir atsiminti. Svarbiausia juk yra pats faktas* 
kad jos egzistuoja tolimajame Collins, liu
dydamos mūsų, lietuvių, už paprastą žem
dirbystę nepalyginamai didesnį talentą. Ir 
visos tos organizacijos veikia. Trisdešimt 
lietuvių kuklus būrelis išleidžiame 30 laik
raščių. Galėtų, žinoma, būti 31 laikraštis, 
bet ponų Ožkabarzdžių vienerių metų sū
nelis, tas, kur priklauso Kalbėti Nemokan
čių Kūdikių Lopšeliui, vis dar neįkerta lie
tuviškos abėcėlės. Taigi, Kūdikių Lopšelis 
savo spaudos organo taip ir neturi.

Sekmadienį gegužinių sezono atidarymui 
buvome iš karto surengę 30 gegužinių. Ož
kabarzdžių Jonukas atsisakė ir nuo gegu
žinės rengimo, kada mes šokom, jis ėmė ir 
užmigo, apsikabinęs pieno bonką... Ką gi 
padarysi, kad vaikai visuomeninei veiklai 
nelabai tinkami, bet iš jo, būkite tikri, iš
augs puikus visuomeninkas, o tuo tarpu, 
kol jis išaugs, ponia Ožkabarzdienė, girdė
jau, žada įsteigti trisdešimt antrą organiza-' 
ciją — Vystyklų Plovėjų Sąjungą.. Argi 
mes ne visuomenininkų tauta?..
Iš rinkinio — „Kolektyvinė Prausykla“
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LONDONO ATSTOVŲ PASITARIMAS
Rugsėjo mėn. 20 d.. Lietuvių Namuose, 

Londone, įvyko DBL Bendruomenės Or
ganizacijų Londono atstovų pasitarimas.

Pasitarime buvo svarstomas Londono 
lietuvių mokyklos ir kiti klausimai.

Mokyklai Steigti Komisijos pirmininkui 
Kun. A. Kazlauskui negalėjus į pasitari
mą atvykti, buvo išklausytas tos komisi
jos nario A. Molio pranešimas, iš kurio 
paaiškėjo, kad komisijos yra jau atlik
tas pagrindinis parengiamasis darbas. Su
registruoti vaikai (numatoma 30-40 po
tencialių lankytojų), sudarytas 6-ių as
menų tėvu komitetas, ištirtas patalpų ir 
kt. techniški klausimai, tiriamas mokyto
jų klausimas.

Pasitarimas, apsvarstęs mokyklos klau
simą, iškėlė eilę rekomendacijų. Mokykla 
turėtų būti autonomiška mokymo, progra
mos ir mokytojų sudėties klausimuose. 
Mokyklos veikimo materialinėmis sąlygo
mis rūpinasi DBLB-ės Krašto Valdyba. 
(Finansiniai mokyklą remti turi Lietuvy
bės Išlaikymo Vadyba, L. B-nės Krašto 
Valdyba, besimokančių vaikų tėvams pri
sidedant.)

Mokyklos finansavimo pradžiai pasita
rimo dalyviai suaukojo 3 svarus.

Iškilus klausimui dėl įvykusių šiais me
tais Londone dvieju nekordinuotų Tautos 
šventės minėjimu, pasitarimas visais bal
sais priėmė šią (p.p. F. Neveravičiaus ir 
inž. P. Baublio) bendrai pasiūlytąją re
zoliuciją — rekomendaciją, kad išvengus 
tokių apgailėtinu įvykiu, ateityje.

Tautinio pobūdžio švenčių minėjimu 
rengimo iniciatyva pirmoje eilėje priklau
so didžiausiai esamai bendrinei organiza
cijai. Jeigu dėl kuriu priežasčių tokią ini
ciatyvą iškelia neberidrinė organizacija 
(politinė, srovinė ar oan.), ji susitaria su 
DBLB-nės Krašto Valdyba.

Pasitarimas išklausė skautu atstovo J. 
Alkimavičiaus pranešimą apie šių metu 
tarpe nemažai pirma kartą Visuomenės

Iš pranešimo paaiškėjo, kad stovykloje 
dalyvavo anie 65 skautai ir vaikai, kuriu 
tarpe nemaąa pirmą kartą. Visuomenės 
susipratimo ir duosnumo dėka finansinė 
stovyklos būklei buvo pakankama ne tik 
pagerinti stovyklaujančių maitinimą, bet 
ir atleisti eilę nepasiturinčių vaiku nuo 
mokesčio.

Vasaros stovykla yra rimtas lietuvišku
mo išlaikymo jaunimo tarpe D. Britani
joje veiksnys ir i ją turėtų būti kreipia
mas ypatingas lietuviškųjų organizacijų 
ir institucijų dėmesys.♦ * *

CENTRINIO SKYRIAUS METINIS 
SUSIRINKIMAS

DBLS Centrinio Skyriaus Valdyba spa
lio mėn 17 d., sekmadienį, 3 v. p.p. šau
kia metinį skyriaus narių susirinkimą.

Centrinio skyriaus valdyba prašo savo 
narių, negalinčių atvykti susirinkiman. 
siūlyti kandidatus i skyriaus valdomuo
sius organus. Rinkimai kaip ir pereitais 
metais, įvyks korespondenciniu būdu.

Centrinio Skyriaus Vaidyba♦ * •
MARUOS GARBEI AKADEMIJA

Spalio 10 d., sekmadienį. Londono Lie
tuvių Parapijoje ruošiama Marijos Gar
bei Akademija. Tą sekmadienį Lietuvių 
Bažnyčioje bus iškilmingos pamaldos. Su
mą laikys ir pamokslą pasakys kun. J. 
Kuzmickis. Tos pat dienos 6 vai. vakaro 
Parapijos salėje Akademijos atidarymas. 
Paskaitą skaitys kun. J. Kuzmickis. Meni
nėje dalyje — dainininkai J. Liustikaitė 
ir Povilavičius giedos religines giesmes, 
deklamuos Stankūnienė — Lauciūtė ir jau 
nos skautės. Lietuviai minėta, sekmadienį 
prašomi pašvęsti Marijos garbei, dalyvau
jant pamaldose ir Akademijoje.* * *
Dr. K. VALTERIS PERSIKĖLĖ VALUON

Birminghamo DBLS skyriaus pirminin-
kas ir Birminghamo Baltų komiteto pirmi 
ninkas, Dr. K. Valteris, ilgesnį laiką dir
bęs Birminghamo Universitete, šiomis die 
nomis persikėlė Valijon, Herfordo mies
tan, Naujoje vietoje Dr. K. Valteris gavo 
teises savarankiškai verstis gydytojo prak 
tlka. Dr. Valterio šeima laikinai pasilieka 
gyventi Birminghame. •

Junioras R. Valteris, lankąs Birmingha
me gimnaziją, iliustruotame leidinyje „St. 
Philip's Grammar School Magazine" pa
rašė straipsnį SUFFERING LITHUANIA. 
Jaunasis autorius supažindina savo kole
gas ir jų tėvus su Lietuvos istorija ir mū
sų krašto dabartine būkle. Junioras R. Vai 
teeis dviejų puslapių straipsnyje trumpo
mis pastraipomis suglaustai supažindina 
anglų jaunimą su Lietuvos praeitim, pra
dedant Mindaugo laikais. Paskutinėje pa
straipoje autorius pavaizduoja dabartinę 
Lietuvos padėtį. Šitoki jaunojo lietuvio 
žygį reikia nuoširdžiai sveikinti ir jo pa
vyzdžiu tepaseka mūsų atžalynas, lankąs 
šio krašto mokyklas.

„TVANAS"
Nidos Knygų Klubo skaitytojams spalio 

mėn. pirmoje pusėje bus pasiųsta kun. M. 
Vaitkaus senųjų laikų apysaka TVANAS. 
Knyga turės 208 puslapius.

KNYGOS RUDENS VAKARAMS
Andriukaitis — AUDRA ŽEMAIČIUOSE 

— 15 šilingų,
V. Kastytis — KOLEKTYVINĖ PRAU

SYKLA — 7 šl„
Cicėnas — VILNIUS TARP AUDRŲ — 

36/8 ši.,
Jatulis — PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ 

— 6 ši..
Paukštelis — KAIMYNAI — 19 ši., 
Lukoševičius — LIKIMO ŽAISMAS — 

18/4 ši.,
Kun. Yla — ŽMONĖS IR ŽVĖRYS — 36/8. 
Zeikus — LAIPTAI J TOLUMAS — 18/4. 
Jurkus — PAVASARIS PRIE VARDU

VOS — 18/4.
Gogolis — MIRUSIOS SIELOS — 17 ši.

Gaunamos: D. Daunoraitė, 49, Thornton 
Ave. Londoną W. 4.

Trokšdami iškilmingai atžymėti Šven
tuosius Marijos Metus, atnaujinti Lietu
vos Paaukojimą Nekalč. Marijos Širdžiai 
ir duoti progos visiems tikintiesiems įsi
gyti Marijos Metų visuotinus atlaidus, 
spalio 31 d. paskutinį sekmadienį rengia
me Bradforde didžiulę Motinos Marijos 
Šventę.

Mūsų Šventėje pažadėjo dalyvauti J.E. 
Leeds Vyskupas John Carmel Heenan, ke
letas lietuvių kunigų ir didžiulis Škotijos 
lietuvių šv. Cecilijos choras, diriguojamas 
p. A. Varnaitytės—Mullen.

šventės programoje: spalio 30 d., šešta
dienį, St. Ann's bažnyčioje 4 vai. p.p. va
karinės pamaldos su konferencija ir išpa
žintimi. Sekmadienį, spalio 31 d., 1 vai p. 
p. St. Ann's bažnyčioje iškilmingos pa
maldos, kurių metu giedos Šv. Cecilijos 
choras. Po pietų pertraukos visi susirenka 
St. Mary's bažnyčioje (4,30 v.), kur bus 
padarytas Pasiaukojimas Nekalč. Marijos 
širdžiai. Tuoj po šių pamaldų — iškilmin
ga akademija St. Mary's salėje. Po oficia- 
liosios dalies bus įspūdingas Šv. Cecilijos 
choro koncertas.

Pietų pertraukos metu iš toliau atvyku
sieji galės pasistiprinti St. Ann's klube, 
kuriame tą dieną mūsų šeimininkės 
įrengs lietuvišką valgyklą.

Jau turime žinių, kad Šioje šventėje da
lyvaus ne tik Bradfordo ir artimesnių 
miestų lietuviai, bet ir mūsų tautiečiai 
specialiais autobusais atvykę iš tolimes
nių vietų. Kviečiame pas mus sekmadie
ni, spalio 31 d„ visus — nors iš tolimiau
sių vietų, — kad mūsų Motinos Marijos 
Šventė būtų didinga, iškilminga, gausi da
lyviais ir įspūdžiais.

Visais Šventės 'reikalais kreiptis kape
liono adresu: 21, Ann Place. Bradford 5, 
Yorks.

Bradfordo bažn. komitetas ir 
kapelionas 

* • ♦

VAIKŲ SEKMADIENIS
Rengdamiesi spalio 31 d. didžiajai Ma

rijos šventei — atlaidams, kada pas save 
turėsime Leeds Vyskupą, Škotijos lietuvių 
Šv. Cecilijos chorą ir daugybę svečių iš 
įvairių kolonijų, turime jau iš anksto su
daryti planus, kad pasirodytume organi
zuoti ir paslaugūs svečiams.

Pirmiausia reikia atsiminti mūsų vai
kus, kurie bus mūsų šventės papuošalas ir 
pasididžiavimas: reikia tik atsiminti ir 
pasidžiaugti, kad nuo 1948 m. iki šio meto 
Bradforde pakrikštyti 76 čia gimę kūdi
kiai (30 berniukų ir 45 mergaitės). O juk 
jų buvo atsivežta ir iš Vokietijos vargo 
stovyklų!

Spalio 3 d. sekmadienis Bradforde — 
vaiku sekmadienis. Tą dieną kviečiami vi
si vaikai į bažnyčią, o tėvai prašomi jiems 
paaiškinti, kaip gražu, kai mes visi kartu 
susirenkame.

To sekmadienio vidurdienį — 12 vai. 
— St. Ann's bažnyčioje visų vaikų — jau 
priėjusių prie Pirm. Komunijos — išpa
žintis. Kad nebūtų silpna, visi vaikai gali 
pavalgyti stiprius pusryčius iki 10 vai, ry
to.

Pamaldų metu vaikai užima pirmuosius 
suolus bažnyčioje, nes jie tą dieną šeimi
ninkai bažnyčioje. Pamaldų metu bus spe
ciali vaikų šv, Komunija ir jų pasiauko
jimas Nekalč. Marijos širdžiai

Po pamaldų padarysime bendrą nuot
rauką.

Būtų gražu, jei tą dieną mergaitės apsi
rengtų šviesiai ir atneštų gėlių dangiška
jai Motinai.

Taigi, spalio 3 d. visi Bradfordo, Hali- 
faxo, Keighley, Leeds ir kitų artimesnių 
vietovių vaikai į Brafordą — į savo šven
tę. Tėvai, malonėkite atnešti ir pačius 
mažiausi uosius!

Kun. J. Kuzmickis
* * •

SUNKI OPERACIJA
Rugsėjo 24 d. Bradfordo ausų, nosies ir 

gerklės ligoninėje mūsų kolonijos gyven
tojui V. Padegimui padaryta sunki gerk
lės operacija, kuri pavyko gerai. Ligonis 
jaučiasi gerai ir pamažu taisosi.

Linkime ligoniui greitai sustiprėti ir 
vėl energingam grįžti į savo šeimą ir lie
tuvių bendruomenę.

HALIFAXAS
METINIS SUSIRINKIMAS

Buvo laikai, kada Halifakso lietuvių bu 
vo apie šimtas, kada prie DBLS skyriaus 
būrėsi sportininkai kada savų pamaldų 
metu giedojo nemažas vietinis choras, ka 
da buvo rengiami šaunūs minėjimai ir po
būviai. Dabar, kada lietuvių skaičius su
mažėjo, kai vieni išvyko už jūrių marių 
ar persikėlė į- kitus miestus, o kiti taip 
užsikasė savo gyvenime, kad jų nepamaty 
si lietuvių suėjimuose, ir didesnė veikla 
pasidarė .sunkesnė. Tačiau ir šiandien Ha
lifakse nenuleidžiama rankų: čia tebevei
kia gerai organizuotas DBLS skyrius, ku
ris stengiasi i savo eiles Įtraukti visus vie 
tos lietuvius, čia laikas nuo laiko vyksta 
savos pamaldos, iš čia gana gražios talkos 
kaimyninis Bradfordas, kai reikia ką nors 
suvaidinti, surengti ar vargo mokyklą ma 
žaislais pipirais papildyti.

Rugsėjo 26 d. St. Columba bažnyčioje 
vėl susibūrė aktyvesni lietuviai, kuriuos 
galima paprastai pastebėti „ir prie tan- 
ciaus, ir prie rožančiaus“. Po pamokslo 
apie Dievo Motiną Mariją ir tremtinių ke
lius beveik visi pamaldų dalyviai susirin
ko parapijos kuklioje salėje, kur turėjo 
trumpą metinį kat. parap. bendruomenės 
susirinkimą. Pirmiausia kapelionas pain
formavo apie Marijos šventę Bradforde, 
kviesdamas visus iki vieno dalyvauti ir 
talkininkauti visuose parengimo darbuo
se. Halifaksiečiai tuojau parėmė šventės 
fondą gražia 5 svarų 10 šil. ir 6 p. auka, 
pažadėjo reikale priimti šv. Cecilijos cho
ro narius nakvynės, o moterys pažadėjo 
ir šeimininkauti padėti. Po to buvo padė
kota senajam bažn. komitetui — Pr. Duo
bai ir R. Balsienei, kurie per kelerius me
tus nuoširdžiai talkininkavo kapelionui. Į 
naują bažn. komitetą išrinkti: p.p. Garbu

kas, Juozapavičius, Kubilius, šilimienė ir 
Zabyta. kuriems buvo palinkėta energijos 
ir sėkmės.

Metų bėgyje Halifakse buvo 4 pamaldos. 
Per tą laiką numirė viena bendruomenės 
aktyvi narė — a.a. Ona Duobienė. Pašven 
tintas a.a. J. Buržinsko paminklas. Pa
krikštytas vienas kūdikis. Kunigo išlaiky
mui buvo per kolektorius suaukota 17 sv. 
17 šilingų.

Ateityje kapelionas žadėjo Halifakse 
laikyti pamaldas dažniau, nes Leeds Vys
kupas davė leidimą laikyti Mišias ir po 
pietų.

CORBY
DBLS CORBY SKYRIAUS 

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Corby miestas yra visai naujas, nuolat 

augąs, kur darbų netrūksta. Neskaitlin
gas DBLS skyrius, vadovaujamas ener
gingo ir sumanaus pirm. Kukanausko, sa
vo veikla gali lygintis su didžiausiais 
skyriais.

I Rugsėjo 8-sios minėjimą atsilankė 
apie 200 žmonių, ne vien iš Corby, bet ir 
iš Ketteringo, Manchesterio ir kitų kolo
nijų. Su Manchesterio ekskursija atvyko 
ir vaidybos trupė, vadovaujama V. Stepo
navičiaus. Nottinghamo ekskursijai vado
vavo pats pirmininkas Galbuogis. Ir Lon 
donas „įveikė“ ątsiųsti net keturis sve
čius.

Prieš vaidinimą DBLS pirmininkas M. 
Bajorinas trumpai lietuvių ir anglų kalbo 
mis supažindino susirinkusiusius su Rug
sėjo 8 d. reikšme tremties gyvenime.

Manchesterio vaidybos trupė pasirodė 
su V. Alanto 3 veiksmų komedija „Buhal
terijos Klaida“. Kiekvienas žiūrovas įsi
tikino. kad ši mūsų vaidybos trupė bene 
bus viena stipriausių visoje Anglijoje. 
Gerai pasirodė savo rolėse J. Verbickas, 
G. Grigaravičiūtė ir Butkienė. Vykusiai 
sunkiame vaidmenyje išsisuko ir Kupstyą 
Mikalauskas ypač gerai pavaizdavo ele
gantiško valdininko tipą.

Ir neprofesonalui aišku, kad statant šį 
veikalą režisorius Steponavičius įdėjo 
daug darbo ir sugebėjimų. Geras D. Dai- 
nausko grimas prisidėjo prie spektaklio 
pasisekimo.

Po vaidinimo — šokiai, šitokios rūšies 
minėjimas visada turi gerą pasisekimą. 
Reikia tikėtis, kad sumaniems organiza
toriams ir ateityje seksis savo kolonijon 
sutraukti daug svečių. M.

Rugsėjo 26 d. įvyko metinis skyriaus su
sirinkimas. Susirinkimą atidarė skyriaus 
p-kas Kukanauskas, pakvietęs Nottingha
mo Apygardos pirmininką K. Kudlą pir
mininkauti, o p. Permihienę — sekreto
riauti. Apie skyriaus viėnerių meti; veik
lą pranešė p-kas Kukanauskas. Vienerių 
metų bėgyje, skyrius, turėdamas 32 na
rius, suruošė: keturias ekskursijas, Kalė
dų metu vaikams eglutę, pakvietė spek
takliui Londono ir Manchesterio vaidybos 
grupes, suruošė Vasario 16-sios, Motinos 
Dienos ir Rugsėjo 8-sios minėjimus, išlai
kė sekmadienio mokyklą.

Iždininko Gervelio pranešimu, iš 32 na
rių tik 3 yra šiek tiek atsilikę su nario 
mokesčiu. Kiti apsimokėję iki N. Metų. 
75 procentai surinktų mokesčiu, pasiųsta 
Centrui.

Naujai išrinkta valdyba, kurią sudaro: 
Kukanauskas, Pipinė ir Vareika. Kandi
datais liko p.p. N. Gervelienė ir E. Pau
lauskienė.

Labdaros darbe corbiečiai taip pat pa
sižymėjo. siųsdami Vokietijos lietuviams 
pakietėlius, o savo tarpe skyriaus nariui, 
sergančiam ilgiau, kaip 3 savaites, renka^ 
mos aukos. Labdaros komisijon išrinktos 
p.p. Kukanauskienė ir Perminienė. kurios 
ir per ateinančius metus rūpinsis narių 
šalpos reikalais.

Energingas skyriaus p-kas Kukanaus
kas turįs ir ateičiai gražių sumanymu, ku
riuos, valybos ir narių padedamas, tikisi 
įgyvendinti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame DBLS-g.os Corby 

skyriaus valdybai ir visiems corbiečiams 
lietuviams už malonų ir vaišingą mūsų 
priėmimą bei globą laike mūsų atsilanky
mo Corbyje.

Manchesterio Scenos Mėgėjai

BALTUOS EVANGELIKAI 
EVANSTONO SUVAŽIAVIME

Evanstone prie Chicagos vykstančiame 
Pasaulinės Protestantų — Stačiatikių Baž
nyčių Tarybos suvažiavime Lietuvai at
stovauja evangelikų — reformatų kun. 
Dilys. To suvažiavimo proga lietuviai 
evang. — reformatai yra išleidę anglų 
kalba brošiūrą „The Evangelical Reformed 
Church of Lithuania", kurioje pateikia ir 
bendrų žinių apie Lietuvą. Gaila, leidiny
je visai nepaliesta evangelikų reformatų 
bažnyčios padėtis okupuotoje Lietuvoje. 
Bet gerai, kad pasaulinio masto suvažia
vimas bent šiek tiek gaus duomenų apie 
Lietuvą. '» » »

Rugpjūčio 12 d. Tarybos sekretoriui kun. 
dr. W. A. Vissert Hooft buvo įteiktas 
bendras Lietuvos, Estijos ir Latvijos pro
testantų ir stačiatikių vardu memorandu
mas, kurio nuorašai išdalyti suvažiavimo 
dalyviams. Memorandumą pasirašė Esti
jos evangelikų liuteronų delegatas Pasau
linėje Bažnyčių Taryboje dekanas A. Hin- 
no, Estijos stačiatikių bažnyčios adminis
tratorius archikunigas A. Jurisson, Latvių 
evangelikų liuteronų dekanas J. Kullitis, 
Lietuvių evangelikų reformatų kolegijos 
tremtyje prezidentas dr. J. Mikelėnas, Lie
tuvių evangelikų liuteronų kunigai J. Pau- 
peras ir A. Trakis. Memorandumas prime
na dabartinę padėtį okupuotuose Baltijos 
kraštuose, deportacijas, prievartinę komu
nistinę jaunimo indoktrinizaciją, sovieti
nes pastangas bažnyčią paversti savo po
litikos įrankiu, sovietinės taikos propagan
dos apgaulingumą.

Kor.

VOKIETIJA
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos Krašto Tarybos suvažiavi
mas įvyks š.m. spalio 23-24 dienomis.

*****
AUGŠTASIS SVETYS GAUTINGE

Gautingo sanatorijos lietuvius aplankė 
Jo Eksq vysk. Padolskis, lydimas Tėv. A. 
Bernatonio. kun. Dr. Avižos, kun. Jonušo 
ir kun. Tautkevičiaus. šiuo savo apsilan
kymu Augštasis svetys suteikė ligoniams 
ne tik didelį džiaugsmą, bet ir malonią 
staigmeną.

Atvykus prie vietos koplyčios, mūsų 
mieląjį vyskupą prie durų pasitiko sana
torijos kapelionas tėvas T. Mayeris, pa
prašydamas palaiminimo ir įvesdamas 
Eksc. į koplyčią kuri šiam atvykimui vo
kiečių gail. seselių buvo labai gražiai gė
lėmis išpuošta ir pilna prisirinkusi įvairių 
tautybių Žmonių. Įėjus i koplyčią, vokie
čių personalo choras gražiai sugiedojo 
„Ecce sacerdos Magnus“. Koplyčioj J, E. 
padėkojo kapelionui už malonų priėmimą, 
atlaikė trumpas pamaldas ir pasakė lietu
viams trumpą, bet labai nuoširdų pamoks
lą. prašydamas išlikti stipriais dvasiniai, 
tautiniai bei moraliai, nes tik tokie sava
jam kraštui bus naudingi, ir palinkėjo 
greitai pasveikti.

Suteikus visiems ligoniams palaimini
mą, J. E., lydimas dvasiškijos. aplankė ne 
galinčius vaikščioti ligonius, o po to da
lyvavo lietuvių sueigoje. Čia J. E. papa
sakojo apie šiurpų dabartinį gyvenimą 
ir apie baisų bažnyčios persekiojimą Lie
tuvoj ir drauge teiravosi apie ligonių svei 
katą, maitinimo būklę ir kitus ligoniams 
rūpimus klausimus. Prieš išvažiuodamas 
apdovanojo visus gražiais religiniais pa
veikslėliais.

Gautingo lietuviai.
*****

AUGSBURGO APYLINKĖJE
Vykdamas iš Vasario 16 Gimnazijos, 

J.E. dr. V. Padolskis š.m. rugsėjo mėn. 13 
d. aplankė ir Augsburgo lietuvius. Jo 
Ekselencija atvyko lydimas Tėvo Berna
tonio ir kitų dviejų kunigų. Kun. Bunga 
sutikimo iškilmes atidarė malda „Tėve 
mūsų“ ir tarė įžanginį žodį ir pasveikino 
Jo Ekselenciją parapijiečių vardu. Po pa
sveikinimo Jo Ekselencija pasakė kalbą 
į susirinkusius. Jis savo turiningoje kalbo
je ragino palaikyti lietuviškus papročius 
bei tradicijas, palaikyti lietuvišką spaudą 
ir mokyti vaikus lietuviškai.

Pažymėtina, kad šia Ekselencijos kalba 
žavėjosi ne tik katalikai, bet ir kitų kon
fesijų ten buvusieji lietuviai. Baigtis kal
bą, vargo mokyklos mokiniai Vasiliaus
kas ir NorkeviČiūtė, tarė keletą žodžių Jo 
Ekselencija! ir įteikė puokštę gėlių.

Apylinkės V-bos Pirmininkas, J. Balsys, 
Jo Ekselenciją pasveikino Augsburgo Apyl 
V-bos ir Augsburgo lietuvių bendruome
nės vardu, o kartu padėkojo už apsilanky
mą, kuriuo įnešė tiek daug džiaugsmo į jų 
kasdieniškumą.

KLAIPĖDOS VOKIETININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Hannoveryje rugsėjo 5 d. Įvyko vadina
mų „MemeUaenderių“ metinis suvažiavi
mas, pravestas beveik klasiniu nacių sti
liumi ir nukreiptas prieš lietuvius. Suva
žiavusios mašinos „liudijo pamažu kylan
tį mūsų tautiečių praturtėjimą“, rašo MD. 
Suvažiavimo ryškiausias įvykis buvo nau
jos HJ, dabar vadinamos AdM, vado Dr. 
Lietz investitūra.

AdM naujoji „Hitlerjugend“
Iš suvažiavimo eigos paaiškėja, kad su 

pasigėrėjimu ir entuziazmu klaipėdiečių 
jaunime atgaivinama HJ dvasia su visais 
jos priedais, kurių svarbiausi, tai šmeiž
tas ir panieka lietuviams ir vokiečių vi
suomenės kiršinimas prieš lietuvius, kurių 
įgytos vokiečiuose simpatijos nebeduoda 
seniesiems Klaipėdos nacių vadams ra
mybės.

Naujasis AdM jaunimo vadas, nuteistas 
Neumanno bylos dalyvis, Dr. Lietz, nebe
sislėpdamas kalba apie savo veiklą vokie
čių jaunimo tarpe nacių dvasią gaivinant: 
„Su nuliūdimu ir pasigailėjimu galvoju 
aš apie šiandieninį jaunimą. Mūsų jau
nimas buvo ugdomas savaime supranta
mos pareigos dvasioje... Visada, kai aš čia, 
vakarų Vokietijoje, pradedu kalbėti apie 
mūsų tautinę kovą, mano mokinių akys 
pradeda žibėti ir jie sako su pavydu 
„Kaip gražu tada buVo“. šitas jaunimas 
dabar širdyse jaučia tuštumą. Šitas jauni
mas nėra laimingas“. Taip svaičiojasi nau 
jas AdM jaunimo vadas apie demokrati
nėje santvarkoje augantį vokiečių jauni
mą, kuriam bent jis, netrukdomas, bando 
mokykloje įskiepyti senąjį raugą. Kad jo 
toks pasigėrėjimas senais laikais logiškai 
nesiderina su jo lygiagrečiais verkšleni
mais apie lietuvių „priespaudą“, lieka ne
pastebėtas.

Monstavičiaus disertacija — 
visas suvažiavimo turinys

Nors ir keista, bet tikra, kad visas su
važiavimas sukosi apie Dr. Lietz iš Heidel
bergo universiteto archyvų ištraukta ir 
išsamiai referuotą disertaciją daktaro 
laipsniui įgyti. Su verkšlenimais ir su įtū
žimu buvo perskaityti ir MD per kelis 
puslapius paskelbti buvusio Neumanno 
bylos prokuroro Monstavičiaus Heidelber
go universitetui pateiktos ir moksliniu 
darbu pripažintos disertacijos dėsniai.

Su pasipiktinimu ir priekaištais univer
sitetui nagrinėjama Monstavičiaus objek
tyviai moksliška, istoriniai teisiška studi
ja apie Klaipėdos bylą. Su neįtikėtinu ci
nizmu rašoma ir kalbama, kad „Nacional
socialistinė Vokietija pasitenkino tik jį 
įkišti į KZ-tą. 1945 m. jis vėl tapo lietu
vis, pagrobtoji auka, kankinys už priklau
symą lietuvių tautai“. Kadangi augštesnis 
už žiaurų KZ-tą bausmės laipsnis nacio
nalsocialistinėje Vokietijoje tebuvo mir
tis, tai čia juodai ant balto pareiškiamas 
viešas pasigailėjimas, kad Monstavičius 
nebuvo nacių nužudytas.

Veiklos programa
Pripažįstama, kad 1934-39 m. nacional- 

socializmo sukeltasis neapykantos perio
das Klaipėdos vokietininkų iki šiol buvo 

nutylimas: „So haben wir uns angewoehnt 
darueber zu schweigen". Bet tyla atrodo 
kaltės prisipažinimu: „Aber Schweigen 
sieht nach Schuld aus“. Todėl naujasis 
vadas Dr. Lietz, iki šiol tų nacionalsocia
listinių laikų garbintojas tik jam pavestų 
gimnazijos klasių sienose, laiko jau nebe
pavojingu pradėti tą dvasią ne tik viešai 
garbinti, bet ją naujai skiepyti AdM jau
nimui ir apskritai vokiečiams.

Tautų vienybė — pikčiausias reikalas
Visų labiausiai vokietininkai pasipikti

no Monstavičiaus disertacijos 10-to parag
rafo posmu apie tautų- vienybę, toleranci
ją, humaniškumą, visų tautų lygybę, tik
ros pakantrumo dvasios ugdymą neberas
dami net vokiečių kalboje pakankamai 
piktų žodžių tam pasmerkti.

Vakarų Vokietijos vyriausybės atsto
vams ir „Landsmannschaftų“ vyrams da
romi priekaištai dėl jų galvojimo apie Eu
ropos tautų sugyvenimą ir apie tokioje 
santvarkoje mažiau reikšmingas valstybes 
sienas. Tuos priekaištus nelaiko net na
cionalistiniais, nors lietuvius vadina net 
šovinistais.

Dr. Lietz reikalauja atšaukti buvusių 
vokietininkų CSA ir Sovog partijų difa- 
maciją, nes jos. esą, 1939 m. nebuvusios 
pripažintos nacionalsocialistinėmis. Kad 
šių partijų nariai visi gavo NSDAP ženk
lelius, o jų vadai ir augštus NSDAP pa
reigūnų titulus, naujojo vado įprasta dik- 
taūrine logika jokiu būdu nereiškia na
cizmą. Išeina, kad dabar balsą ir galvas 
keliantieji buvę visokie NSDAP šulai yra 
tik nelaimingos aukos, o nacių, turbūt, 
rėkia jieškoti nacistinės Vokietijos kalė
jimuose ir KZ-tuose.

M.

PRANCŪZIJA
STRASBURGAS

Prof. J. Grinius pasilieka sekantiems 
mokslo metams L.E. Kolegijoje Strasburge 
lietuvių stuentų globėju.

* * *
Laisvosios Europos Kolegija nupirko iš 

ponios Klimienės visą Ministerio Klimo 
biblioteką. * * *

Plė Herbačiauskaitė grįždama iš Cam
bridge viešėjo kėletą dienų Paryžiuje. Ji 
studijuoja interpretų mokykloje Ženevoje. 
L.E. Kolegija Strasburge jai prižadėjo se
kantiems metams pilną stipendiją, nes 
praėjusiais metais turėjo tik pusę.

Moulhouse gyvenąs Noreika Antanas 
sukūrė šeimos židinį. Jį sveikina visa 
Moulhouse lietuvių apylinkė.* * *

CALVADOS
Vasario 16 Gimnazijos vardu dėkojama 

p. Černiauskui ir visai apylinkei už su
rinktas aukas 6.000 fr. sumoje.

P. Bendvolekienė-Zajauskaitė susilaukė
sūnaus. Dabar au gina šešis sūnus ir tris 
dukras' Sveikiname skaitlingos šeimos mo
tiną. • * *

NORD APYL.
Š.m. spalio mėn. 1 d. ponų Gaudešių Šei

ma švęs sidabrines vestuves. Krašto Val
dyba sveikina ir linki laimingo tolimesnio 
gyvenimo. Jų sūnus dabar atlieka karinę 
tarnybą Indokinijoje.

Panelė Gunther-Gintaraitė paaukojo Va
sario 16 Gimnazijai 5.090 f r. Krašto Val
dyba, Gimnazijos vardu, kuo širdingiau
siai dėkoja.

* * *

NILVANGE (Moselle)
Krašto Valdybos prašymu š.m. spalio 

mėn. 3 d. ten yra šaukiamas apylinkės su
sirinkimas ir bus renkama valdyba.

P. Jaknevičienė rugp. mėn. pabaigoje, 
gydytojų komisijos nutarimu, buvo išsiųs
ta gydytis į Bourbon les Bains (Hte 
Marne)

Buv. leg. Cibulkinas iš Nilvange persi
kėlė į Paryžių ir jau pradėjo dirbti,

* * *
PAS de CALAIS apyl.

Iš pas de Calais departamento lietuviai 
keliasi į Nord dept., ypačiai skaitlingesnės 
šeimos, nes ten gauna geresnius butus ir 
geresnes darbo sąlygas.

Iš Loos en Gohelie (P. de C.) išvyko 
Ubartai ir Patpirkai. Iš Bully les Mines 
persikėlė į Nord dept. Kavaliauskų ir Ga-‘ 
vėnaičių šeimos.

P. Indrulionytė-Bailleul spalio pradžioje 
lankysis Paryžiuje ir suteiks žinių apie 
Pas de Calais apyl. lietuvių vargus.

« * *
Liepos mėn. Rouen apsilankė Krašto 

Valdybos Pirmininkė O. Bačkienė. Jai 
apylinkės vardu buvo įteikta graži dova
nėlė. Kr. Valdybos Pirmininkė visai apy
linkei pareiškė nuoširdžią padėką.

O. Gečaitės-Peruche rūpesčiu visi na
riai yra įnešę tautinį įnašą.* * »

Sesuo O. Kilbekaitė dėkoja už biuletenį 
ir džiaugiasi gavusi šiek tiek žinių apie 
lietuvius. Jeigu kas iš lietuvių vyktų pro 
šalį, ją galima aplankyti, nes vienuolynas 
leidžia svečius priimti. Jos adresas: 4, 
Champ de Mars, Yvetot (S. Inf.)

* * *
MONTLUCON

Pirmieji lietuviai Montlucon'e pasirodė 
1925 m. Jų tuomet atvyko apie 100. Tačiau 
metams bėgant išvažinėjo ir šiandien bė
ra likę vos pora dešimtų. Kai kurie iš jų 
yra gana gerai įsitaisę. Kregždys turi nu
sipirkęs gražų ūkelį, kuris daug kuo pri
mena jaukų Lietuvos vienkiemį. Adomai
tis įsitaisė automobilį, o Plučas baigia sta
tytis gražų namelį. Pastarasis čionai atvy
ko po karo.

Malonu, kad nevienas ir jaunosios kar
tos kalba gražiai savo tėvųkalba. P. Kreg
ždžių dukrelė tuo atžvilgiu yra net pavyz
dys.
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PLUNKSNAGRAUŽIO 
= UŽRAŠAI =

LENKIJA-KANKINIU KARALYSTĖ

Sako, kad poetas Adomas Mickevičius, 
būdamas išeivijoje- yra pasakęs, jog emi
gracija yra toks devingalvis smakas, ku
ris suėda savo vaikus. Jei tūlas skaityto
jas. susirinkęs visus mūsų išeinančius 
laisvajame pasaulyje laikraščius atidžiai 
juos išlukštentu, jis neabejotinai prieitu 
išvados, kad Adomo- Mickevičiaus pasa
kyti žodžiai taikliai tinka ir mūsų gyve
namajam laikui: emigracijoje mes užmir
šome visus tikruosius tikslus, azartiškai 
ir neatlaidžiai įkibome į tarpusavio kovą, 
stengdamiesi vienas kitą bet kuria kaina 
suėsti. Mūsų spaudoje įsiveisė nebešvan- 
kių ginčų vėžys, nebesiskaitąs nei su kul
tūrinio žmogaus etika, nei su žodžiais. Tik 
pagalvokime: mūsų vyriausiojo laisvini
mo komiteto adresu yra parašomi tokie 
žodžiai, kurių reikėtų pajieškoti ir Kauno 
„talkučkės“ silkių pardavėjos žodyne, o 
vieninteliai tautos gyvybės ryšininkai lais 
vajame pasaulyje — mūsų teisėti diplo
matai. mūsų pačių spaudos dažnai apibū
dinami taip, kaip apie juos rašytu mūsų 
priešas. Stebuklo reikia, kad nuo šio vė
žio mes pasveiktumėm. Ir šį stebuklą gali 
ir turėtų padaryti mūsų spauda., nebę- 
spausdindama vėžio ligos apsėstų politi
kierių straipsnių, kurie tarnauja smakui, 
ryjančiam mus pačius. Jei būčiau ...E. Lie
tuvio“ redaktoriumi — nespausdinčiau 
nė žodelio nei apie Vliką. nei apie diplo
matus; jei taip padarytų visi laikraščiai, 
mūsų veiksnių ginčas išsiduksėtų. kaip ir 
kiekvienas praštos rūšies raugas. Neabe
joju, kad 98 procentai visų lietuviškos 
spaudos skaitytojų laukia dienos, kada 
mūsų periodika pasirinks garbingesnį bū
dą savo atstovaujančioms pažiūroms gvil
denti ir ginti. To laukia kiekvienas doras 
lietuvis nepaisant kokių jis būtų pažiūrų. 
Lietuviškos spaudos uždavinys ne ginčo 
bacilas platinti, bet kovoti su jomis. Jei 
mūsų žurnalistai nebeis talkon mus ryjan 
čiam nesantaikos smakui, jie atliks didį 
darbą, minint 50 metų spaudos atgavimo 
sukaktį.

Vokietijos Krašto Valdybos Garbės Teis 
mas turėjo darbo. Ir nepaprasto darbo. Pa 
sirodo, kad Vokietijos lietuvių tarpe dar 
tebegyvenama taja aistringa komitetų rin
kimų nuotaika, kaip ir anais ...geraisiais“ 
laikais, kai po'platųjį pasaulį išsibarstę 
dipukai rinkdavome stovyklos „valdžią“. 
Apie tokios valdžios rinkimus turime kiek 
vienas pluoštą atsiminimų, žinoma, storo
kai laiko dulkių apdengtą. Taigi, šiam V. 
K. Valdybos Garbės Teismui reikėjo spręs 
ti bylą, kurioje buvo nagrinėjamas klausi
mas: ar Stuttgarto ir Hildersheimo rinki
mų į Krašto Tarybą procedūra buvusi tei
singa, ar ne? Galite, mieli skaitytojai, įsi
vaizduoti kokia dabar Stuttgarto ir Hil- 
desheimo stovyklose vyksta priešrinkimi
nė rugiapjūtė, kai Garbės Teismas pa
skelbė. kad šiose stovyklose rinkimai į 
Krašto Tarybą turi būti pakartoti... Gai
la, kad dabar lapai taip krenta, jog ir 
viršvalandžius dirbdamas nespėju jų nu
šluoti. Jei ne tas darbimetis, važiuočiau 
Stuttgartan ir drauge su ten dar užsiliku
siais draugeliais pergyvenčiau ..rinkimų“ 
ir komitetų nuo sosto vertimų dienas. Ge
ri būdavo laikai... Lukšteni, būdavo, pa- 
kietėlį ir svarstai: versti komitetą, ar dar 
lukterėti, kol dalins amerikoniškas ciga
retes... Bepigu tiems stuttgartiečiams ir

PAVERGTOJE TEVYNEJE
Du kyšininkai iš Klaipėdos miesto bu

tų valdybos atsidūrė kaltinamųjų suole. 
Teisme nukrito uždanga nuo biauraus ky
šininkavimo, sukčiavimo, eile metų įsi
šaknijusio Klaipėdos miesto butų valdybo
je.

— Tai. — pagalvos, matyt, skaitytojas, 
— tapo rimtu signalu Klaipėdos miesto 
vykdomajam komitetui. Ten, tur but, ge
rokai perkratytas visas darbas, rasti tie, 
kurie tuos kyšininkus palaikė, jų darbe
lių nepastebėjo arba jiems tiesiog padėjo?

Žiaunai suklys skaitytojas. Nežino jis 
Klaipėdos vykdomojo komiteto papročių.

Kyšininkus gynė geriausi advokatai. 
Miesto vykdomajam komitetui to pasiro
dė maža. Pats pirmininko pavaduotojas 
drg. Šijanovas parašė vienam iš tų kyši
ninkų tokio turinio charakteristiką: „Dar
bo metu buvo drausmingas, stropus dar
buotojas. Su darbu susidorojo, bet dėl sa
vo mažo patyrimo ir butų ūkio valdybos 
personalo trūkumo — nepakankamai“. 
Miesto vykdomojo komiteto bendrojo sky
riaus vedėja Gylienė taip pat teisme pasa
kė ginamąją kalbą, kurios jai net advoka
tai galėjo pavydėti.

Kas gi vertė Klaipėdos miesto vykdo
mojo komiteto vadovus, atsiraitojus ran
koves veržtis į mūšį? Teisme išaiškėjo, 
kad pernai butų ūkio valdyba pametė 900 
darbo žmonių skundų ir pareiškimų. Bet 
ne tik butų ūkio valdyboje, o ir pačiame 
miesto vykdomojo komitete su skundais 
ir pareiškimais netvarka.

Mirė motina — didvyrė Paulauskienė. 
Jos vyriausioji duktė liko be buto su trim 
broliukais ir sesutėmis. Praeitų metų rug
pjūčio mėnesį ji kreipėsi į miesto vykdo
mojo komiteto pirmininką drg.. Petraus
ką. Jos skundas buvo persiųstas i butų 
ūkio valdybą. Ir čia jau įprasta: pasira
šyta — nusikratyta. Niekas miesto vyk
domajame komitete nesidomi ir nežino, ar 
Paulauskaitei išskirtas butas, kur ji šiuo 
metu gyvena!

Piliečiai Zabluckas ir Dambrauskas ga
vo butus Pergalės gatvėje Nr. 5. Kur bu
vęs, kur nebuvęs, — įsibrauna i šį butą 
trečias pilietis — Čamis. Būtų ūkio val
dyba su miesto vykdomojo komiteto sank
cija paduoda Čarnį į teismą. Liaudies teis
mas, priteisia įsibrovėliui išsikraustyti, 
bet čia vėl įsikiša... miesto vykdomasis 
komitetas ir pareikalauja, kad Garniui 
būtų leista prisiregistruoti. Kairioji neži

hilsdoniečiams, nei jiems lapai nuo angliš
kų takų šluoti, nei fabrikuose dirbti, nei 
automobiliais bei šaldytuvais rūpintis: sė
di sau barakėliuoše ir dūmoja: kuris da
bar numatomas kandidatas paskirs mane 
pakietų dalinimo komisijon, tą ir linksiu! 
O čia; Anglijoj, brolyti, vos su pyragu į 
valdžią buvusį dipuką prikviečia..

Tikiuos greit tapti šios salos dienos did
vyriu. Istorijėlė nekasdieninė, todėl turėki
te kantrybės paklausyti. Ketvirtadienį, po 
antrojo „titaimo" ir po ketvirtojo „smok- 
taimo", iki kortelės atmušimo buvo likęs 
dar ilgas pusvalandis. Išėjau paplentėn 
brūkštelėti lapų, šluoju sau balansuoda
mas mintyse, kaip rytdienos gautąją algą 
padauginus bent iš 2, gi ūmai privažiavęs 
kelių sieksnių ilgio rausvas limuzinas stab 
telėja prie medžio. Išlipa lady, nukritusių 
lapų spalvos kostiumėliu, o iš paskos iš
sirita juodas gyvas kamuolėlis mano su
šluotų lapu pauostyti. Anuostęs, brūkšte- 
lėja kietame grindinyje plaukuotomis ko
jomis parašėlį, ir skuba į nespėjusį atvės
ti automobilį. Bet tą pačią akimirką 70 
mylių greičiu žalsvas limuzinas nešė ne
abejotiną pražūtį per plentą ropojančiam 
kamuoliui, šūstelėjau Ir iš pat mirties 
nasrų išroviau šunelį!

Pirmąją minutę lady buvo netekusi ža
do: jos akyse buvo tokia išgąstis, lyg ji 
būtų sutikusi vyrą su viena nailono koj:- 
ne... Po tokios išgąsties tuoj pat ją apėmė 
nepaprastas džiaugsmas ir dėkingumo en
tuziazmas.

Tiesdama man ilgus pirštus, ji įteikė vi
zitinę kortelę su adresu, telefono numeriu 
ir titulu, raudoname kalendorėlyje pasižy
mėdama mano pavardę ir adresą, žinoma, 
jos nustebimas buvo dar didesnis, kai tu
rėjau jai „išspelintį“ savo forinišką pa
vardę. Šiaip ar taip, dėkingumo jausmo 
pagauta, ji pakvietė mane „cap of tea“, 
nežiūrint mano foreniškos pavardės ir už
imamos vietos. Gal būt ją sujaudino ir tas 
faktas, kad ir aš, būdamas foreneriu, pa
rodžiau didelį susijaudinimą, negalėdamas 
nieko daugiau pasakyti, kaip puskapį kar
tų „thank you, thank you, thank you"! 
Jau buvau benorįs iškelti į atitinkamas 
augštumas savo tautybę, bet per skubotu
mą ir karščiavimąsi. užuot Lithuanian, 
pasakiau Litauer, prijungdamas dar naują 
seriją thank you. Vis dėlto, ji buvo nepa
prastai laiminga, laikydama rankose gyvą 
juodąjį plaukuotą kamuolį, o aš narcizais 
kvepiančią jos vizitinę kortelę, su jos pa
varde, adresu, titulu, ir antroje puseje pa
žymėta diena ir valanda mano vizitui.

Galit įsivaizduoti, su kokiu nekantru
mu laukiu ateinančio pirmadienio 7 vai. 
vakaro, kada peržengsiu šioje kortelėje 
pažymėto namo slenkstį. Reikės iki to lai
ko išmokti kelis reikalingus tokiam vaka
rui angliškus žodžius, arba pasiimti su sa
vim žodynas. Kaip ten man pasiseks, tikė
kite, parašysiu atvirai, jei, žinoma, redak
torius nenubraukys viso mano atvirumo. 
Gaila, Barborytė nusiėmė nuo horizonto, 
juk ji galėtu patarti, kaip tokiomis progo
mis reikėtų apsirengti? Jei iki reikiamo 
laiko nerasui patarimo, vilkėsiu tamsia 
eilute, šviesiai gelsvais batukais ir žalios 
spalvos tautiniu kaklaraiščiu, vieninteliu 
turtu, atsigabentu iš Lietuvos...

Taigi iki kitos savaitės. '

no, ką daro dešinioji, — peršasi mintis. 
Bet klaipėdiečiai netiki tuo. Jie ga.voja, 
kad čia kairioji padeda dešiniajai supai
nioti reikalus.

Teisme juodu ant balto buvo surašyti 
liudytojų parodymai, kad butų ūkio val
dyboje yra nemaža kyšininkų.

Kokias išvadas iš to padarė miesto vyk
domasis komitetas? Tegu kalba faktai. 
Namų valdytoja Snicariova pakliuvo ky- 
šininkaujant. Butų ūkio valdyba buvo 
priversta ją atleisti. Atsirado užtarėjas — 
drg. šijanovas, ir kyšininke ramiai gyvuo
ja ir toliau.

Šita byla turėjo pamokyti Klaipėdos 
miesto vykdomąjį komitetą, kad toliau 
taip dirbti negalima, kad negalima pana
šiai elgtis su skundais. Išvados buvo tik
rai padarytos.

Naujasis butų ūkio valdybos viršinin
kas drg. Akstinienė visus raštus, skundus 
(apie 600) surišo ir įgrūdo i spintos dug
ną.

Dar praėjusią vasarą Tarybinės Armi
jos karys Švažas rašė LTSR Aukščiausio
sios Taryoos Prezidiumui, kad jo žmonai 
Klaipėdoje neišskiriamas butas. Jo skun
dai buvo pasiųsti į Klaipėdos miesto vyk
domąjį komitetų. Iš ten buvo gautas atsa
kymas, kad Švažo žmona pagal įstatymu 
numatytą tvarką bus įtraukta į sa.rašą 
butui gauti. Šis atsakymas negalėjo su
teikti pastogės. Karys Švažas rašo toliau, 
j Maskvą. Balandžio mėnesį iš ten pareiš
kimas pateko drg. Petrauskui. Jis užrašo, 
kad Švažo šeima įrašyta į eilę butui gau
ti. Su ta rezoliucija iš antro aukšto vyk
domojo komiteto skundas keliavo į pir
mąjį 20 dienu. Taip nuo 1953 metų liepos 
mėnesio miesto vykdomasis komitetas 
klaidino Švažą. O į sąrašus butui gauti 
jo žmonos pavardė pateko tik šių metų 
gegužės 11 d.

„Tiesa“, 1954. 6. 3.

Teta Monika atvyko į svečius ir atsisė
do sofoje. Mažasis Jonukas visą laiką ne
atsitraukdamas vaikščioja aplink.

— Jonuk, kodėl tu nežaidi? — klausia 
teta.

— Aš turiu tave saugoti, nes tėvelis 
sakė, kad tu gali mus apvogti.

Padriko: G. V.

1. Įžanga.
Sovietų Sąjunga ir pavergtu kraštų už 

geležinės uždangos komunistinės vyriau
sybės, pildydamos Kremliaus įsakymą, 
paskutiniu laiku propagandiniais tikslais 
pradėjo kviestis atvykti britų darbo par
tijos parlamento narius. Prieš keletą sa
vaičių darbiečių vadas Attlee su bevanis- 
tų kraštutinių kairiasparnių grupe lankė
si Sovietų Sąjungoj ir komunistinėj Kini
joj. kurio vieši pareiškimai labai įžeidė ir 
nuliūdino pavergtas tautas, nes jie sutapo 
su komunistine melo propaganda.

Prieš pora savaičių britų darbo parti
jos parlamento nedidelė grupė lankėsi 
Lenkijoje, kuri buvo pakviesta atvykti 
dviejų savaičių vizitui. Svečiai buvo pri
imti labai vaišingai, jų dispozeijai buvo 
paskirtas specialus lėktuvas. Jie galėjo 
aplankyti jų pageidautas vietoves, pama
tyti žmones, bet negalėjo su jais išsikalbė
ti. nes prie jų buvo paskirti palydovai 
komunistai, kurie sekė jų kiekvieną žings 
nį. Atstovu asmeniški bandymai užmegzti 
kontaktą su Lenkijos piliečiais buvo su
trukdomi tiesioginiu slaptosios policijos 
įsikišimu.
2. Tragiška karo pabaiga

Lenkija yra naujos rūšies gyvų kanki
nių karalystė, — tvirtina parlamento ats
tovas Desmond Donnelly, sugrįžęs prieš 
keletą dienų iš Lenkijos, kurią jis aplan
kė kartu su minėta darbiečių grupe. ,

Pasibaigus karui iš didžiosios Lenkijos- 
teliko tik griuvėsiai. Per karą buvo su
griauti miestai ir sunaikinta pramonė. 
Gražioji Lenkijos sostinė Varšuva buvo 
visiškai sugriauta; ant žemėlapio teliko 
tik vardas, šeši šimtai tūkstančių Varšu
vos gyventojų žuvo 1944 m. sukilime prieš 
vokiečius, kai Lenkijos „išvaduotojas“ 
maršalas Rokossovsky, sustabdęs raudo
nosios armijos divizijas ant Vislos krantų, 
laukė kol šias žudynes vokiečiai užbaigs 
visišku lenkų sunaikinimu. Šiandien šis 
„išvaduotojas“, sovietinis maršalas, su
grįžo po karo į savo gimtinę kaip Lenkijos 
tikrasis valdovas, nors formaliai jis yra 
tik krašto gynybos ministeris.

Karo metu Lenkijoj žuvo šeši milionai 
žmonių. Jau nekalbant apie tuos milionus 
žuvusių kankinių, likusieji gyvieji, kurie 
gyveno tame baisiame pragare ir pergy
veno masiškus žmonių skerdimus, patys 
pasidarė irgi gyvi kankiniai, nežiūrint ar 
jis buvo katalikas ar komunistas.

Lenkija yra naujos rūšies kankinių ka
ralystė, kurioje kankiniai gyvena, — ra
miu balsu pareiškė vienas kunigas parla
mento atstovui D Donnelly.

— Kunigo žožiai, — kaip toliau pasako
ja minėtas atstovas, — šiandien tinka ne 
vien tik katalikams, kurie priešinasi ko
munistiniam rėžimui, bet ir kiekvienam 
lenkui, kurie pergyveno nacių okupaciją.

Kai paliečiamas klausimas apie Vokie
tijos sienų reviziją arba jos apginklavimą, 
tai lenkai neturi dviejų priešingų nuomo
nių, nes nacių paliktas siaubas yra jaučia
mas kiekviename žingsnyje, nors raudo
nieji irgi nėra geresni, bet daugumoje dar 
savi. '
3. Auschwitzas — kančios simbolis.

Parlamento atstovų grupė lankėsi buvu 
šioj Auschwitzo koncentracijos stovykloj. 
Jie padėjo vainikįą prie egzekucijų sienos, 
prie kurios daugybė vyrų ir moterų, per
verti vokiečiu kulkų, baigė savo paskuti
nę šios žemės kelionę.

Auschwitzas — lenkų tautos kančios 
simbolis. Tai tikras kapinynas, kuriame ii 
sisi daugiau kaip trys milionai žmonių. Ir 
po dešimties metų nė vienas lenkas nega
li ramiu, be susijaudinimo, balsu kalbėti 
apie Aušchwizą. nes kiekvienas turi gimi
nių ar draugų, kurie čia žuvo baisiose kan 
čiose. Šių baisiųjų koncentracijų stovyklų 
šešėlis dar ir šiandien jaučiamas visoj 
Lenkijoj ir šis šešėlis dar labiau tamsėja, 
nes vietoje senųjų atsirado naujos kon
centracijos stovyklos.

— Kai aš perėjau lauką pilną žmonių 
kaulų ir kitų liekanų. — pasakoja Mr. D. 
Donnelly, — tada aš supratau, kodėl nė 
vienas lenkas nenori nė girdėti-apie Vo
kietijos apginklavimą,
4. Miestų atstatymas.

Po karo baisiųjų skerdynių Lenkijos 
valdžia’ paėmė krašto gyventojams mažai 
žinomi komunistai, kurie, raudonųjų dur
tuvų remiami, pradėjo 1945 m. krašto at
statymą. Pirmas vyriausybės sorendimas 
buvo atstatyti Varšuvą, kurį vykdyti pra
dėjo su- keliais kastuvais, bandydami nu
valyti didžiulius plotus griuvėsių. Tai bu
vo labai akiplėšiškas sprendimas, nes vi
sos atstatymo išlaidos buvo užkrautos ore- 
kių vartotojams, kurie turėjo mokėti augs 
tas kainas už perkamas būtinas gyveni
mui reikmenis. Šiandien Varšuva keliasi 
iš griuvėsiu kaip modernus didmiestis.

Dancige (Gdynėje), buvusiame laisva
jame mieste ir mylimiausioje nacių me
džioklės vietoje, šiandien iš 400.000 gyven 
tojų yra telikę tik keletas vokiečiu ir ne
daugiau jų yra likę buvusiose vokiečių 
provincijose į rytus nuo Oderio ir Neisės 
upių. Lenkai nenoriai rodo svetimšaliams 
šias buvusias vokiečių žemes, kuriose ap
gyvendino apie penkis milionus lenkų, ku 
rie buvo priversti palikti savuosius na
mus Sovietų S—gos užimtose Lenkijos ry
tinėse srityse. Vokiečiai, kurie dar liko gy 
vi po karo audrų, buvo perkelti, nesiskai
tant su jokiomis žmoniškumo priemonė
mis. į okupuotą Vokietiją.

Žymiausiame buvusiame vokiečių Bal
tijos uostamiestyje Stettine, kuris prieš 
karą turėjo apie 300.000 gyventojų, po ka
ro kaip mieste taip ir apylinkėse nebuvo 
padaryta jokios pažangos, išskyrus nau
jus įrengimus uoste.

Kituose miestuose, kaip Breslau mieste, 
dar vis vykdomi sunaikintų pramonės 
įmonių atstatymai ir vykdomos blokinių 
pastatų statybos darbininku butams įreng 
ti. Atsilankiusiems svetimšaliams vis nuo
lat pabrėžiama .kad Oderio—Neisės siena 
gali būti pakeista tik per Lenkijos žmo
nių lavonus.

5. Krokuva — rezistencijos centras.
Krokuvos miestas savo išorine išvaizda 

skiriasi nuo kitų miestų. Visi miestai yra 
išpuošti komunistų vadų paveikslais ir jų 
rasi kiekvienoje nuošaliausioje miesto 
vietoje. Krokuva šiuo atžvilgiu ir išsiski
ria nuo kitų miestų, nes šių paveikslų čia 
nematyti. Priežastis: Krokuva yra rezis
tencijos centras prieš komunistų valdžią.

Todėl Krokuvoj slaptosios policijos 
agentų yra daugiau kaip kitose vietose.

— Sėdėdamas vienoje Krokuvos kavi
nėje su savo kolegomis, — pasakoja Mr. 
D. Donnelly, — aš bandžiau užmegsti pa
sikalbėjimą su kaikuriais lenkais. Skirtin 
gos kalbos yra didelė kliūtis susikalbėti, 
todėl aš užrašiau ant popierėlio mūsų var 
dus, kad paaiškinus, kodėl mes, svetimša
liai britai, esame čia.

Staiga nepažįstamas vyras, sėdėjęs prie 
kito stalelio ir stebėjęs mus, prišoko prie 
manęs ir pačiupo mano popieriaus lapelį. 
„Ką jūs. po velnių, sugalvojote? — jis su
šuko. Kai aš paklausiau, kas jis toks, tai 
jis suriko: „Policija“. Tą vakarą mes bu
vome budriai sekami.
6. Kova dėl sielos.

— Būtų klaidinga manyti, — tęsia to
liau savo pasakojimą britų parlamento 
atstovas, — kad slaptoji policija (U.B.) 
jau sunaikino žmonių moralę. Pagrindinis 
pasipriešinimo centras, žinoma, yra Ro
mos Katalikų Bažnyčia. Kiekvieną sekma

dienį. kiekviename mieste ir kiekvienose 
pamaldose visos bažnyčios yra pripildytos 
iki pat durų.

Vieną sekmadienį Varšuvoje aš ban
džiau prasiskinti kelią i bažnyčią. Tai bu
vo panašu i Valijos žmonių priešrinkimi
nį susirinkimą; atmosfera įtempta ir daug 
žmonių stovėjo gatvėje. Daugelis dalyvių 
buvo jaunimas.

Kai buvo šventinama viena Varšuvoj • 
bažnyčia, visas gatvės judėjimas buvo su
stabdytas 70.000 žmonių minios, dalyva
vusios šiose šventinimo apeigose. Jei aš 
priklausyčiau britų Romos katalikams, tai 
aš būčiau grįžęs į vakarus labai išdidus.

Kova dėl Lenkijos sielos jau yra pra
dėta vesti viešai „gyvųjų kankinių“. Daug 
prieš komunistus nusistačiusių kunigų bu- <. 
vo likviduota. Tačiau būtų klaidinga ma
nyti. kad šiuo metu visi lenkai yra gyvi 
kankiniai, — toliau samprotauja Mr. D. 
Donnelly.

Milžiniška komunistų valdžios propa
gandos mašina, anot minėto atstovo, pa
darė įtakos į žmonių sielas ir protus. Ko
munistinė valdžia suranda kasdien naujų ' 
pritarėjų ir šalininkų. Laikas dirba rau
donųjų naudai. Vakarams tūpčiojant ir 
nesiryžtant į kryžiaus karo žygį, daugelio 
lenkų sielos yra kryžkelėje: i Romą ar į 
Maskvą. Laikas ir tarptautiniai įvykiai 
išryškins lenkams kelią, kurį jie turės pa'- 
sirinkti.

J. Varčius.

Kaip dabar atrodo 
Baltijos pamariais

I Friedlando pereinamąją stovyklą prie 
Goettingeno Vak. Vokietijoje atvykusi iš 
Karaliaučiaus viena rytprūsė vokietė pa
pasakojo, kad Karaliaučiuje beliko jau 
vos 21 vokietis. Dar pora dienų prieš jai 
išvažiuojant prie vienos krautuves prieš 
ją uždarant stovėjo 120 žmonių uodega. 
Iš gautosios 300 rublių mėnesinės a'gos, 
mokamos jai už darbus prie statybos, ne
užteko nusipirkti nei būtiniausių reikme
nų. Teatrus ir kinus dėl per branąių kai
nų tegali lankyti tik rusų karininkai ir 
valdininkai. Likusios nesugriautos Kara
liaučiaus bažnnyčios, kaip praneša „Pres- 
sedienst der Heimatvertriebenen“, yra vi
sos uždarytos arba paverstos javų sandė
liais. Sembų krašte dalyje ūkininkų sody
bų yra įsikūrę Sovietų jūrininkai. Heili- 
gen Kreuz bažnytkaimio bažnyčia stovi 
tuščia. Joje neseniai buvo įtaisytas arklių 
tvartas.

Minimoji Rytprūsių vokietė, užaugusi 
Kuršių pamary, buvo 1945 m. deportuota 
į Rusiją ir turėjo ten dirtbi įvairiose sto
vyklose, kol 1951 m. buvo atleista vėl at
gal į Rytprūsius. Tai reiškė didelę išimt), 
nes Rytorūsių vokiečiai, už ką nors depor
tuoti i Rusiją, atleisti iš darbo vergų sto
vyklų, paprastai negrąžinami į savo tėviš
kes, bet apgyvendinami kur nors skirtoje 
Gudijos dalyje. Grįžusi, Rytprūsiuose ra
do labai liūdną vaizdą. Daug kur laukai 
tiesiog dirvonuoja, pievos — apaugusios 
švendrėmis ir žolėmis.

Rytprūsių vokiečių pabėgėlių organas 
„Das Ostpreussenblatt“ per kelis nume
rius atspaude kilusio iš Šarkuvos, Kuršių 
Neringoje, vokiečio K. Girnaus įspūdžius. 
Jis po nepaprastai nuotykingų ir skau
džių išgyvenimų neseniai buvo atleistas 
i Vokietijos Rytinę zoną, iš kur persikėlė 
į Vak. Vokietiją. Girnaus pareiškimu, že
mės ūkis Rytprūsiuose, kadaise garsėju
siuose kaip vokiečių javų aruodas, atrodo 
labai skurdžiai. I kolchozus ar sovehozus 
suvarytiems valstiečiams mokama už dar
badienį nuo 1 iki 4 sv. rugių. Pagrindinis 
mėnesinis atlyginimas kolchozo nariams 
— 30 rb mėnesiui. Tačiau už ankstyvųjų 
bulvių kg. Karaliaučiuje tenka mokėti iki 
8 rb, o pieno, dažniausiai atskiesto, litras 
vasarą kaštuoja 2,50 rb ir žiemą iki 4. 
Kolchozininkai atrodo kaip tikri skarma
liai. Sembų krašte dirbama tik kokia ket
virta dalis visos žemės. Kolchozų gyvu
liai .sulysę — tik vieni kaulai ir oda. Ka
dangi neužtenka pašaro, tai karvės jau 
vasario mėnesį išvaromos į laukus, kur 
jos graužia medžiu žieves ir samanas.

Nemuno žemupyje ir pačioje deltoje.to
li gražu nėra tų „pasiekimų“, kuriais gi
riasi bolševikinė spauda ir radijas. 1946m. 
tarp Rusnės ir Gilijos prie Kaukėnų van
duo pralaužė pylimą ir užliejo kraštą. Net 
moterys turėjo nešti pintinėmis jam sutai
syti žemes. Briedžiai buvo iššaudyti 1946 
metais, kada atsibasčiusios rusų medžio
tojų komandos išpyškino viską, ką tik pa
siekė jų šūviai. Tačiau Gimus sakosi iš 
vienos moters girdėjęs, kad šią žiemą vėl 
buvo pasirodę 2 briedžiai.

Kas nauja — tai kad siena tarp lenkų 
administruojamos Rytprūsių pietinės da
lies ir rusu — šiaurinės stipriai saugoja
ma. Tuo tarpu jos tarp Kaliningrado sri
ties ir Lietuvos, kurios Klaipėdos kraštas 
sudaro integralinę dalį, jau niekas nebe
saugoja, Gyventojai gali nekliudomi vyit- 
ti į Karaliaučių iš Klaipėdos krašto ir ki
tur Lietuvoje ir jame parduoti savo že
mės ūkio gaminius. O dar prieš porą me
tų, norint iš Klaipėdos krašto nuvykti į 
Karaliaučių, reikėjo specialių leidimu. 
Dabar šitas patvarkymas esąs jau panai
kintas. Gimus papasakojo kaip bolševi
kai siautėjo 1945 metais Šarkuvoje. Ten 
tik vasario 4 d. buvo išžudyta 36 gyven
tojai, o Seidlerio būste pats komisaras nu- 
šivė 8. Apie moterų prievartavimą .neten
ka nė aiškinti. Veltui mongolai ir ukrai
niečiai mėgino kai kurias iš jų apginti. 
Blogiausi pasirodę gudai. Tiek jam. tiek 
kitiems suimtiesiems vokiečiams Lietuvo-- 
je ūkininkai parodė labai daug širdies ir 
suteikė žymią paramą. Jie atnešdavo su
imtiesiems ar karo belaisviams kiaušinių, 
pieno, duonos ir mėsos ir nesibijodavo 
pareikšti savo užuojautą. Tačiau neilgai 
trukus ir iš pačiu lietuvių buvo atimta 
viskas, ką jie turėjo. Gimus sumini kai 
kuriuos vokiečius, dabar gyvenančius ar

tik ne Vak. Vokietijoje, kurie labai biau- 
riai elgėsi su savo tautiečiais bolševikų 
okupacijoje: juos įdavinėjo bolševikų mi
licijai, skundė, net išgalvodavo pramany
tų kaltinimų. »

(Atkelta iš psl. 1)
neliečiamų asmens teisių komunistinėj 
santvarkoj nėra, nes bet kokios teisės šal
tinis ten yra komunistinė valstybė ir ko
munistų partija.

2) Teismas komunistinėje santvarkoje 
yra skirtas ne ieškoti nešališkai tiesos, 
bet „masėms auklėti“. Jis yra pajungtas 
komunistinės valstybės tikslams ir priva
lo griežtai laikytis partijos nustatytos li
nijos.

3) Komunistinėje santvarkoje teisinin
kai taip pat padaryti įrankiais komunistų 
valiai vykdyti, ir advokatas ten negali sa
vo klijentą ginti prieš norą ar interesus, 
kurių turi toj byloj komunistų partija ar 
komunistinė valstybė. Jo prievolė bylos 
metu padėti prokurorui, paremiant jo 
įrodinėjimus, jog kaltinamasis tikrai iš
keltus nusikaltimus padaręs. Bandyt pro
kuroro iškeltus kaltinimus nuneigti bei 
įrodinėti, kad jo ginamasis tuo nenusikal
to. advokatas neturi teisės. Jis gali siekti 
tik bausmės sušvelninimo. Profesinė eti
ka, kuri reikalauja išlaikyti profesinę pas
laptį, advokato teisė ginti savo klijentą 
išnaudojant visas galimybes ir panašius 
dalykus — komunistinėj santvarkoj yra 
uždrausti. Pagal Rhyne cituotą Sovietų 
teisingumo vice-ministerio Kudriavcevo 
straipsnį, advokatas gali savo klijentą gin
ti tik nenutoldamas nuo prokuroro požiū
rio.

Iškėlęs šiuos komunistinio „teisingumo“ 
ypatumus, Rhyne pabrėžė, jog Sovietai 
tokią teisinę santvarką ne tik praktikuo
ja savo krašte, bet tuojau pat įveda ir vi
suose jų okupuotuose kraštuose. Ir į jo
kią žmoni: valią jie nekreipia nė mažiau
sio dėmesio, kaip jie nekreipia dėmesio ir 
į jų pasirašytas anksčiau su tais kraštais 
sutartis. Kaip būdingą pavyzdį tokio ank
sčiau laisvų kraštų pavergimo ir jų pilie
čių teisių paneigimo referentas iškėlė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.

Eile pavyzdžiu pailiustravęs, kaip prak
tiškai komunistiniame teisme vyksta by
lų sprendimai, Rhyne pabrėžė, jog šiuo 
keliu einantis komunizmas yra ne kas ki
ta, kaip naujas kolonializmas. Tuo metu, 
kai buvę kolonijos laisvajame pasaulyje 
nyksta ir trumpu laiku Indija, Pakistanas, 
Buima, Ceiionas. Indonezija, Filipinai ir 
kiti kraštai tapo laisvomis valstybėmis, 
komunistai nuo 1930 m. yra pavergę Tan- 
nu Tuvą, Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenki
ją. Čekoslovakiją Bulgariją, Vengriją, 
Rumuniją, Albaniją, Rytu Vokietiją, Ti
betą, Išorinę Mongoliją ir Šiaurės Korė
ją. Ir visuose tuose kraštuose tuo pat bū
du buvo paneigtos asmens teisės bei iš
kreiptas teisininko vaidmuo.

(LAIC)

SKELBIMAS

Lietuvių šeimoje išnuomuojama kamba
riai. Teirautis J. Jurkonis. 83, The Cres
cent. London, N. 15.

* * *
Pajieškomas Antanas NykŠtaitis anks

čiau gyvenęs Wolverhamptone. Jis pats, 
arba kas apie jį žino, malonėkite pranešti 
pajieškomojo adresą Lietuvos Pasiuntiny
bei: 17, Essex Villas. London W 8. * * * « *

Ona VAITKUNAS, gyv. 2568 Pearl St., 
Detroit 9, Michigan, USA, jieško savo se
serų ir brolių:

Pranciška PUSDEŠRIS 
Marcelė PUSDEŠRIS 
Antanina PUSDEŠRIS 
Mariona PUSDEŠRIS 
Pranas PUSDEŠRIS » • *

Jokūbas DAGYS, gyv. 66 Lakeviw Ave„ 
Toronto 3 Canada jieško savo žmonos

Olga DAGYS, gim. GERKYTĖ, gim. 
1903 m. spalio 3 d. Tauragėje/Lietuvoj.

Atsiliepti pagal šį adresą: United Lithu
anian Relief Fund of America, Inc., Muen- 
chen 27. Schoenbergstr. 9/II, Vokietijoje.
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