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NAUJA BRITŲ VYRIAUSYBĖS GALVA
Sgi NAUJASIS PREMJERAS

Sir Anthony Edenas gimė 1897 m, bir
želio .12 d. Windlestone. Būdamas 18 m. 
amžiaus jis išstojo iš garsiosios Etono mo
kyklos ir dvejus metus dalyvavo pirmaja
me pasauliniame kare. Vakarų fronte. Du 
jo broliai žuvo tame kare. Jo vyresnysis 
sūnus Simonas žuvo antrajame- pasaulinia
me kare Edenas baigė Oksfordo universite
tą su garbės pažymėjimu ir tad pateko Į 
parlamentą. Užsienio reikalų ministerijoje 
jis karjerą pradėjo prie Austino Čemberle
no. Buvo energingas Tautų Sąjungos šali
ninkas ir stiprintojas. Po pasimatymo su 
Musoliniu ir Hitleriu savo kalbomis atsto

vų rūmuose jis ragino britus tvirtai laiky
tis prieš diktatorius. Dažnai lankydamasis 
Amerikoje, jis tvirtino, kad pasaulio taika 
ir žmonijos laimė pareina nuo D. Britani
jos ir JAV pastovaus draugiškumo. 195' 
metais jis gavo Sir titulą. Su pirmąja žmo
na jis išsiskyrė 1950 m., o 1952 metais ve
dė Miss Clarissą Spencer Churchill.

PIRMI ŽINGSNIAI „Teaukoja persekiojamieji savo kančias in-
... . tencijai savo persekiotojų, kad jie praregėtų

Sir Edenas jau šeimininkauja britų yy- įr grįžtų prie Dievo. Jų aukos tevirsta sėk- 
riausybėje savo nuožiūra. Kaip ir buvo spė Įa> kurios išaugs tikros krikščioniškos 
jama, visų pirma jis pajaunino ministerių jaimčs vaisius“. Laimindamas pasaulį, Po- 
kabinetą. Užsienio reikalų ministerių pa- pježius pažymėjo, kad šios žemės galingųjų 
skirtas Haroldas Macmillanas, o krašto ap- rankose yra taikos ir karo reikalai, kad pa
saugos ministerių Selwynas Lloydas. Paštą laipsniui nusiginkluodami, jie gali išgelbėti 
perėmė Hillas. žmoniją nuo sunaikinimo. Jis taip pat krei

Vakarų valstybių sostinėse dabar domi- pįsį į mokslininkus, kad jie savo išradimus 
masi, kikį kursą paims naujoji britų vyriau atominėje srityje nukreiptų taikos reika- 
sybė. Pasirodo, kad Edeno pažiūros ne vi- iams. Popiežiaus kalbos klausėsi 500.000 
sais punktais sutiko su Churchillio pažiu- žmonių. Ją transliavo 18 radio stočių, o 
romis. Senasis buvo karštas pasitarimų su Laisvosios Europos radijas perdavė kalbą' 
sovietais šalininkas, tuo tarpu Edenas tuo už geležinės uždangos. Savo kalbos pabai- 
atžvilgiu laikėsi rezervuotai, norėdamas ge- gOje Popiežius išreiškė susirūpinimą dėl ta
rai tam žygiui pasirengti. Vašingtone tiki- dioaktyvių medžiagų kenksmingumo žmo- 
masi, kad Edenas su Macmillanu visų pir- nįų dauginimosi atžvilgiu.
ma atvyks pasitarti su JAV vyriausybe ir 
norės sustiprinti tų dviejų valstybių santy- QUEMOY IR MATSU
kius. Žinoma, dau pareis ir nuo laukiamų
parlamento rinkimų — nuo jų paskelbimo Grįžtame ir grįšime prie tų dalykų šim- 
laiko. Sovietų spauda palankiai sutiko Edi- tus kartų, ir todėl, kad jie įdomūs, kad jie 
no paskyrimą ministru pirmininku, o M rodo Vakarų silpnybę, bent mūsų požiūriu, 
lotovo pasveikinimą įsidėjo pirmuose pus- Ilgai lauktas Eisenhoverio pasisakymas bai 
lapiuose. Paryžiaus dienraštis „Le Monde“ gėsi niekais. Dabar visa amerikiečiu, politi- 
rašo: „Lig šiol D. Britanija buvo vedama ka subėga į miglotą pažadą, būtent, j 
milžino, o ateityje ją ves diplomatas. Visa Čtang Kaišekui bus labai riesta, JAV pa- 
D. Britanijos įtaka yra jos lankstumas, ir žiūrės, ar jau laikas padėti, ar dar ne. Tai 
visi yra tos nuomonės, kad jos savitos po- yra labai plati pasiteisinimų ir pažadų ska
li! ikes vedimas nepasikeis žymiausiam vals lė. Manevruoti it trauktis gali kiek tik nori 
lybės vyrui pasitraukus“. , ir kiek patinka. Laime dar, kad Formozos

atžvilgiu laikomasi kiek tvirčiau, bet ir tai 
PnPlfeŽTAUC ŽnDTS negarantuota. O kam Formoza? Juk tai

dar ne Čikaga. Pasirodo, kad nereikia 
Velykinėje kalboje Popiežius Pijus XII- mums būti perdideliais optimistais, nes jo- 

sis kreipėsi į valstybės vyrus, kad jie nuo- kie Vakarų generolai negalvoja genetoliš- 
širdžiau siektų sugyvenimo, užtikrintų žmo kai, berit taip, kaip mes norėtume, todėl ir 
ni.iai taiką ir apsaugotų pasaulį nuo trečio grįžimo viltys savaime turi būti atsargios ir 
pasaulinio karo bei sunaikinimo. Specialų nuosaikios. Tai, žinoma liūdna, bet nieko 
palaiminimą Popiežius suteikė visiems nepadarysi, nes atominės bombos ne mūsų 
tiems, kurie yra persekiojami už priklausy- kišenėje. Kiekvienam savo marškiniai ar- 
mą Kristaus Bažnyčiai, kurie yra atplėšia- čiau kūno, ir jokios Jaltų konferencijos tų 
mi nuo savo gimtinės, tremiami, netekę lais marškinių savininkų nepamoko. Gal ir pa
ves arba grūdami į kalėjimus. Jis pasakė: mokys kada, bet jau bus pervėlu.

Sio amžiaus didysis politikos vyras, Sir 
Winstonas Churchillis, dėl senatvės pastirau 
kęs nuo britų vyriausybės vairo.

LONDONAS VIS DAR BE 
LAIKRAŠČIŲ

Jau dvidešimts dienų, kai Londone ne
pasirodo joks dienraštis, nei savaitraštis. 
Trijų asmenų specialus tribunolas, nagrinė- 
jęsstreiko priežastis, perdavė savo darbą 
Darbo Ministeriui W Moncktonui. Šią sa
vaitę įvyko leidyklų savininkų ir streikuo
jančių elektrotechnikų ir elektromonterių 
konferencija.

Kalbama, kad ilgai užsitęsęs streikas la
bai neigiamai atsilieps į mažesnių leidyklų 
reikalus. Spėjama, kad kai kurie dienraš
čiai gali iš viso nebepasirodyti.

RINKIMAI GEGUŽĖS 26 D.? SOVIETINIS MIGLOSVAIDIS VEIKIA

PAPIGINS GELEŽINKELIO 
BILIETUS Į PAJŪRĮ

Trečios klasės geležinkelio bilietai bus 
papiginti vasaros sezonui iš Londono ir vi
dur. Anglijos stočių į pajūrius: antradie
niais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Nu- 
piginimas sieksiąs pusę peno už vieną my
lią.

■

Londono politiniuose sluogsniuose jau 
Kalbama, kad naujasis D. Britanijos pre- 

—-wijuras Edenas artimiausiomis dienomis pa 
Skelbsiąs rinkimus, kurie, spėjama, turį įvyk 
ti gegužės mėn. 26 d.

DR. A. GERUTIS LANKĖSI 
BONNOJE

Pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis 
š.m. kovo pabaigoje ir balandžio pradžio
je buvo nuvykęs j Bonną. Jis lankėsi Vo
kietijos užsienių reikalų ministerijoje ir,
be to, turėjo pasikalbėjimų su Vokietijos 
politinių sluogsnių atstovais, kurie ypa
tingai domisi rytų Europos problemomis.

Kartu su Baltų Draugijos vokiečių-lie
tuvių sekcijos pirmininku, pasiuntiniu Dr. 
A. Windeckeriu A. Gerutis buvo priimtas
Vokietijos federalinio ministėiio W. K a ■ 
to, minėtos draugijos garbės pirmininko.

Būdamas Vokietijoje, Dr. Gerutis pasi
matė su kai kurių lietuvių politinių ir 
Visuomeninių organizacijų veikėjais.

NUGALĖTA BAISIOJI VAIKŲ 
PARALYŽIAUS LIGA

. JAV vyriausybė leido laisvai pardavinė
ti neseniai išrastus prieš vaikų paralyžių 
skiepus, kuriuos žymūs gydytojai pripaži
no veiksmingus nuo 80 iki 90 procentų 
prieš šią baisią vaikų ligą.

šiuos skiepus išrado gydytojas Salk. Vi
soje Amerikoje ši žinia pasklido žaibo grei 
čiu, o New Yorko valstijoje imta skambin
ti varpais džiaugsmo vardan. Dar šį pava
sarį JA Valstybėse tais naujais skiepais bus 
įskiepinta 35 milionai vaikų.

Ne tik Amerikoje, bet ir visame pasauly
je džiaugiamasi, kad ateityje bus galima 
išgelbėti vaikus nuo šios ligos. Danų par
lamentas jau svarstė nuostatą, pagal kurį 
vyriausybė turinti paskirti 2 milionus kro
nų naujiems skiepams. Danai jau taip pat 
turėjo pasigaminę šiuos skiepus, tačiau lau 
kė galutinos JAV bandymo pasekmės. Da
bar danai praves masinį vaikų skiepijimą. 
Švedija ir Norvegija skubos keliu išsiuntė 
Amerikon šių vaistų užsakymus, nors šiuo 
metu ir pati Amerika jų teturi vos savo vi
daus reikalams. Manoma, kad eksportas 
prasidėsiąs tik po kelių mėnesių.

Britų paralyžiaus tyrimo institutas paskel 
bė, kad galimas dalykas, jog Amerikoje iš
rastieji skiepai gali netikti Europai, kadan
gi ir ši vaikų liga pasireiškianti kiek skir
tingai.

A.A. ALEKSANDRUI LAURECKU1 
mirus, skausmo valandose pasiliku
siai jo žmonai B. LAURECKIENEI 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

J. Benečių šeima

DRAUGŲ DARBAI IR ŽODŽIAI

Rytų ir Vakarų pasaulių buvimo faktas 
kasdienybės akivaizdoje yra toks nuosta
biai įdomus, kad, kaip nusibodęs jis kar
tais mums beatrodytų, tiesiog negalima jo 
nesekti ir juo nesidomėti. Tuo labiau, kad 
agresyvus Rytų etniškumas, atrodo, vis dar 
nėra tiek pajėgus, kad išsklaidytų nuoširdų 
Vakarų naivumą;

DRAUGŲ ŽODŽIAI

Neseniai Londone įvyko šiame krašte ne 
žinia kodėl labai mėgiama vadinamosios 
Britų — Sovietų draugystės sąjungos kon
ferencija, kurioje dalyvavo ir svarius žo
džius kalbėjo Sovietų ambasadorius, drau
gas Malikas.

Jis džiaugėsi, kad abi pusės (britai ir so
vietai) gali pasigirti abiejų tautų susiartini
mo. reikalu ligi šiol nuveiktais darbais; jis 
džiaugėsi, kad vien tik pereitais metais dau
giau nei 50 įvairių sovietinių delegacijų, 
susidedančių iš keleto šimtų narių, aplan
kė Britaniją ir daugiau nei 20 įvairių britų 
delegacijų aplankė Sovietų Rusiją.

Nepamiršęs užakcentuoti, jog Sovietų vy 
riausybė be pertraukos dirba tarptautinės 
įtampos sumažinimo ir pasaulinės taikos j- 
gyvendinimo reikalu, jis pasiskundė, jog 
ne dėl Sovietų kaltės paskutiniu laiku san
tykiai tarp rusų ir britų tautų pakrypo ne 
tokia linkme, kurios abi tautos norėtų... 
Jo žodžiais, tie santykiai pastaruoju laiku 
a.) „užšoko ant povandeninės uolos“ — Pa
ryžiaus susitarimo, b) jie įsitempė dėl vo
kiečių militarizmo atgaivinimo ir c) jie gra
sina Europos ir pasaulio taikai atominių iš 
radimų taikymu karo reikalams.

Taigi, draugas Malikas čia turėjo progos 
pakaltinti britus, kam jie dairosi sau ir pa
sauliui laikos tom linkmėm, kurios agresy- 
vinė sovietų politika labai bijo: kam britai 
prieš tą sovietų agresyvumą statosi sau stip 
rybės pylimus Paryžiaus susitarimu, kuris 
ir Vakarų Vokietiją priima į Vakarų pašau 
lio gynyba susirūpinusių tautų tarpą, kam 
britai remia pusmiljoninę Vakarų Vokieti
jos kariuomenę ir kam jie stiprinasi atomi
niais ginklais, kai tuo tarpu Sovietų Rusi
ja „tik taikai ruošiasi, jokių kariuomeni' 
niekur nedidina ir atomus skaldo tik dides
niam rugių užauginimui“...

DRAUGŲ DARBAI

Austrijos kanclerį Dr. Raab — svarstyti 
Austrijos taikos sutarties sudarymo klausi
mą.

žinoma, vakarinės vyriausybės aiškiai su 
prato šio Molotovo žesto reikšmę ir jam at
sakė, kad jos šį žygį laiko agresija prieš 
Austrijos nepriklausomybę. Ir iš tikrųjų, 
argi rte taip buvo ir su Pabaltijo valstybėm, 
kurių ministerial pirmininkai pirmiausiai 
buvo iškviesti Maskvon ir kurios visos trys 
po trumpo laiko buvo „išlaisvintos“ iš savo 
Nepriklausomybės?

b) Neseniai ši „pasaulinę tautų gerovę 
mylinti“ sovietų vyriausybė pradėjo naują 
Berlyno blokadą ta prasme, kad nepakelia
mais mokesčiais apkrovė visas susisiekime 
priemones tarp Berlyno ir Vakarinės Vokie
tijos. Motociklams mokestis padvigubintas.

ATGAIVINAMA REPATRIACIJA 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Vokietijos Sovietų Zonos žinių agentū
ra ADN kovo mėn. 28 d. paskelbė raštą, 
kuriuo sovietinių piliečių — buvę trem
tiniai ir emigrantai — prašo Grotewchl'id 
Vyriausybės leisti Sovietų zonoje įsteigti 
Repatriacijos Komitetą.

Tas Komitetas, kaip tame rašte rašoma, 
nori Vakaruose gyvenančių rusu tautybės 
tremtinių tarpe vykdyti „aiškinimo dar
bus“ grįžti į Sovietų Sąjungą, tol, kol ne
bus visiškai užbaigta sovietinių piliečių 
repatriacija. Kuriuo būdu šitie „aiškini
mo darbai“ Vakaruose turėtų būti pra
vesti, nėra pasakyta.

Vienas iš tą raštą pasirašiusiųjų, yra 
buvęs Ukrainiečių Socialistų Partijos trem 
tyj'e sekretorius Jozef Pawlowitsch Kru- 
tij, kuris dar prieš metus tebegyveno 
Miunchene.automobiliams sutrigubintas, o sunkveži

miams pakeltas net vienuolika kartų! Šis 
potvarkis faktiškai sustabdo bet kurį judė
jimą keliais tarp Berlyno ir Vakarinės Vo
kietijos ir Berlynui grąso net nauju badavi
mu, todėl, kad sunkvežimiai, kurie dau
giausia perveždavo prekes ir maisto pro
duktus ir turėdavo mokėti kelių mokesčio, 
leiskim, šimtą markių mėnesiui, dabar turi 
mokėti tūkstantį ir šimtą markių mėnesiui! 
Bet kuriai normaliai prekybai tas yra ne
beįmanoma. Bet tuo būdu rusai atsikeršyja 
Vakarų Vokietijai už jos išsikovotą teisę 
būti laisva ir nepriklausoma.

Taigi tokie gražūs yra draugų žodžiai 
apie tarptautinę taiką, gerovę, sugyvenimą 
ir meilę ir tokie dar gražesni jų darbai.

NET MAŠINOS DRAUGIŠKOS...
Visų šitų žodžių ir faktų akivaizdoje dar 

gražiau atrodo tam tikros dalies šio krašto 
visuomenės nuoširdus naivumas — kaip ji, 
tų gražių žodžių klausydamasi, lyg nesu
brendę vaikai, nesugeba iš tiems žodžiams 
visiškai priešingų faktų darytis logišką iš
vadą ir žūtbūt stengiasi prisigerinti.

Pvz., neseniai Coventry viešėjo Stalin
grado miesto valdybos delegacija, kuri bu
vo nuvežta ir į Birminghamą automatinės 
balsų skaičiavimo mašinos pažiūrėti. Ten 
miesto valdybos nariai balsuoja, neidami 
iš savo vietų, bet paspausdami raudoną ar 
žalią mygtuką. Mašina gi automatiškai už
registruoja teigiamą ar neigiamą pasisaky
mą.

Žinoma, draugai iš Stalingrado, kurie net 
nebuvo sapnavę apie tokius kapitalistinius

MAŽOJI VAKARŲ BERLYNO BLOKADA

Nuo šio balandžio mėnesio 1 dienos So 
vietų Zonos įstaigos padidino kelių mo
kesčius mašinoms, vykstančioms iš Vaka
rų Vokietijos per sovietinę zoną į Vaka
rų Berlyną. Vakarų Vokietijos spauda 
skaičiuoja, kad tas mokesčiu, padidinimas 
sudarys 25 milijonus markių naujo ap
sunkinimo. Vakarų Berlyno politikai sa
ko, kad šito Sovietų žygio tikslas — su
silpninti Berlyną ir Vakarus, tai esanti 
„Mažoji Berlyno blokada“.

AUSTRALAS MR. MAHER 
BUVO „ROJUJE“

Bernard William Maher, 28 metų am
žiaus australas, gimęs Sydnėjuje, su savo 
broliu John nutarė pradėti „naują gyve
nimą“ sovietiniame rojuje. Jie laimingai 
perėję į Rytų Vokietiją vietos valdžiai pa 
reiškė, jog norį čia visą amžių pasilikti ir 
laimingai tarp laimingų gyventi. Visa tai 
įvyko prieš keletą savaičių. O prieš kele
tą dienų, kaip praneša Australijos amba
sada iš Bonos, Bernard Mahler šiurkšičai 
buvo išgrūstas per sieną prie Helmstedt 
ir, kadangi neturėjo pinigų, buvo privers 
tas kreiptis į britų įstaigas. Jis pareiškė, 
kad jį išmetė iš „rojaus“ todėl, kad jis 
atsisakė grįžti į Angliją šnipinėti Mask
vai. Jis buvo apie mėnesį išlaikytas ka
lėjime. Anglijoj gyvendamas jis priklau
sęs komunistų partijai. Dabar sakosi bū
siąs konservatorius.

Spėjama, kad Maher, nusivylęs komu
nistiniu rojum buvo neatsargus ir garsiai 
reiškė savo pastabas, už ką ir pakliuvo 
nemalonėn.

„cūdus“, kaip maži vaikai, viskuo baisiai 
dyvyjasi. To nuoširdaus draugų dyvo su
žavėtas, ponas Birminghamo meras jiems 

jei miesto 
valdyba balsuotų draugiškumo su Rusija 
klausimą“.

Gi atsitiko štai kas: ir automatinė bal-

Tiems gražiems draugo Maliko taikos žo 
džiams paremti tik pažiūrėkim į pasaulinę 
taiką ir draugišką visų tautų sugyvenimą pademonstravo, „kas atsitiktų, 
mylinčios sovietų vyriausybės paskutiniųjų 
dienų darbus:

a) Kiek kartų per eilę metų Vakarai kvie
tė Sovietus pasirašyti Austrijos taikos sutar 
tį, net sutikdami su svarbiausiais sovietų 
reikalavimais, tiek kartų sovietai vis griež
tai atsisakė tai padaryti, kol pagaliau Mo
lotovas staiga pakvietė Maskvon atvykti

savimo mašina tapo visų tų draugiškumo 
burtų užkerėta, kad ji parodė 155 balsus 
už draugiškumą su Rusija ir nė vieno balso 
prieš, — mat, posėdyje dalyvavo 155 Bir- 
minghamo miesto tarybos nariai, kūrię vį-

VASAROS LAIKAS

Neužmirškite, mieli skaitytojai, kad šio 
šeštadienio, balandžio 16, naktį laikro
džiai turi būti pavaryti vieną valandą pir 
myn — prasideda vasaros laikas. Pagal 
saulę, turėsime anksčiau kelti.

si spaudė raudonus mygtukus („The York
shire Observer“).

Šie pavyzdžiai rodo, kaip ten viskas rau
dona ir gražų įr draugę kaip baisu!

Al. Didaus

7 DIENOS
Tokio. Vienoje Šiaurės Japonijos salo

je liūtys aptvindė didelius žemės plotus. 
Prie Sapporo po vandniu atsidūrė 1000 
namų. Dar iš trijų tūkstančių namų iškel
ti gyventojai.

• * •
Paryžius. Prie Versalio įvyko traukinio 

katastrofa. Priemiesčio traukinys susitren 
kė su vienoje stotyje stovinčiu keleiviniu 
traukiniu. Sužeisti 22 keleiviai. Du jų sun 
kiai.

* * *
Vašingtonas. Prez. Eisenhoveris reiškia 

smarkų nepasitenkinimą, kad augštieji 
pareigūnai išplepa techniškas karines pas 
laptis. Iš neatsargių prasitarimų priešas 
sužino tai, ko jam nereiktų žintoti. Ir tai 
daroma ne tik žodžiu, bet ir paveikslais. 
Kaipo neapsižiūrėjimo pavyzdys, buvo pa 
skelbimas spaudoje „Nike“ tipo prieš
lėktuvinio šovinio fotografijos.

* * *
Maskva. Ryšium su Austrijos kanclerio 

Raabo kelione į Maskvą Molotovas įteikė 
trims Vakarų valstybių ambasadoriams 
notą. Toje notoje jis reiškia viltį, kad tai
kos sutarties su Austrija pasirašymas ar
timu laiku patenkins visų suinteresuotų 
valstybių troškimus.

* * *
Vašingtonas. Prez. Eisenhoveris jau pa

sirašė Paryžiaus susitarimus, pagal ku
riuos Vak. Vokietijai bus leidžiama apsi
ginkluoti. Dabar tik Danijai ir Olandijai 
belieka patvirtinti tuos susitarimus.

» * *
Maskva. Sovietai įsteigė naują kasyklų 

statybos ministeriją. Jos ministerių pa
skirtas Melnikovas, buvęs ambasadorius 
Rumunijoje.

* * *
Berlynas. Ryšium su jaunimo šaukimu 

į taip vadinamuosius policijos dalinius 
Rytų Vokietijoje, Greifsvalde įvyko stu
dentų susirėmimas su policija. Dvylika 
studentų suimta. Jie bus traukiami atsa
komybėn už viešosios tvarkos ardymą.

• * *
Teheranas. Persija turi naują vyriau

sybę. Premjeras Husseinas Ala parlamen
te pareiškė, kad svarbiausias jo uždavi
nys būsiąs kovoti su korupcija krašto ad
ministracijoje. Buvęs premjeras, perver
smininkas Zahedis, išvyko poilsio į Vokie
tiją. * * *

Berlynas. Jaunuolis Valerijus Lisiko- 
vas, kurs buvo pabėgęs į Vakarus ir pa
sidavęs amerikiečiams, grįžo į sovietų zo
ną pas tėvus.

* * *
Budapeštas. Vengrijos premjeras, nors 

ir smarkiai komunistų spaudos pultas ir 
išvadintas beveik liaudies priešu, vis dar 
vadovauja vyriausybei ir nesiteisina. Tai 
pirmas atsitikimas sovietų valstybėjtų.pz 
pirmas atsitikimas komunistinėj valsty
bėj, kad pasmerktas pareigūnas nepasi
trauktų.

* * *
Vašingtonas. Krašto apsaugos departa

mentas praneša, kad netrukus bus pa
skelbti Jaltos dokumentai apie sovietų 
įstojimą į karą prieš Japoniją ir apie vė
lesnių įvykių raidą.

* * *
Tel Avivas. Netoli Gazos įvyko artileri

jos dvikova tarp Izraelio ir Egipto pasie
nio karinių dalinių. Žydų kariuomenės 
štabas pasigyrė nutildęs Egipto bateriją.

* * *
Maskva. Sovietų vyriausybė oficialiai 

paskelbė, kad ji rengiasi panaikinti drau
giškumo sutartis su Prancūzija ir D. Bri
tanija. Ministerių kabinetas jau pasiūlė 
augščiausios tarybos prezidiumui tas su
tartis laikyti negaliojančiomis. „Pravda“ 
pabrėžė, kad Prancūzija ir Anglija dabar 
yra ne. Sovietų Sąjungos, bet vokiečių 
militarizmo bičiuliai.* * *

Buenos Aires, šiaurės vakarų Argenti
noje, prie Katamarcos, keleivinis autobu
sas nukrito į prarają. 19 žmonių žuvo, o 
11 sunkiai sužeista.* * *

Njūjorkas. Vak. Vakietijos kancleris 
Adenaueris pareiškė, kad Vakarai labai 
mielai kalba apie dvylika stiprių vokie
čių divizijų, o bijo prasitarti apie rimtą 
karinę organizaciją. Jo manymu, negali
ma esą sukurti kariuomenės, kuri atrody
tų kaip sekmadienio mokyklos futbolo ko
manda. Prisiminęs Rytų ir Vakarų santy
kius, jis pabrėžė, kad apie jų sunormavi- 
mą galima bus kalbėti tik po Vokietijos 
abiejų zonų sujungimo.* ♦ *

Vašingtonas. JAV karinės pajėgas For
mozos rajone gavo įsakymą atidaryti ugnį 
tik tuo atveju, jei bus tiesioginiai užpul
tos, o į raudonųjų ir baltųjų kinų susidū
rimus nesikišti. * * *

Paryžius. Dėl vyno kainų kritimo atsi
statydino 250 Prancūzijos miestelių bur
mistrų. Jie padarė tai protesto žęnkląn,
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS LITERATŪROS LANKA!
PIRMAVIMO KLAUSIMU

Antanas Jasmantas „Literatūros lankuo
se“ svarsto klausimą, kas yra augštesnis: 
Tiesa, Gėris ar Grožis. Jis, rašydamas apie 
meno kivirčą su dorove, sako: „Klausimas 
beprasmis, nes kiekvienas šis pradas yra 
augščiausias savo srityje. Tiesos negalima 
vertinti gėrio masitu, nes gausime nacistinį čiai, valdžiai, spaudai.:, tikrumoje betgi už 
arba bolševikinį mokslą. Gėrio negalima visų šių institucijų slypi žmogaus širdis, ku- 

■ vertinti tiesos mastu, nes tuomet reikės nu- rioje įsirengė tvirtovę blogis. Teisingai tad 
kirsti galvas visiems klystantiems savo pa- pasttebėjo rašytojas Baudelaire: „Visuoti- 
žiūrose žmonėms (taip seniau ir buvo daro- nė suirutė pasireikš ne per politines insti- 
mal). Grožio negalima vertinti nei tiesos, tucijas, bet per širdžių sugedimą“. Iš čia 
nei gėrio mastu, nes reikės sunaikinti be
veik visą meną. Kriterijų sujaukimas yra 
tokia klaida, kuri griauna patį gyvenimą. 
Jeigu Dievas yra kartu ir Tiesa, ir Gėris, 
ir Grožis; jeigu šios dieviškosios savybės 
mūsų gyvenime yra išsiskyrusios, tai jos 
anaiptol nėra viena kitai subordinuotos, 
bet tiktai koordinuotos, kaip jos nėra sub
ordinuotos nė Dievuje. Kada Dievas yra 
augštesnis: kaip Tiesa, kaip Gėris ar kaip 
Grožis? Klausimas yra nesąmonė! Kodėl 
tad šią nesąmonę mes norime paversti gy
venimo sąrangos principu ir kalbėti apie 
vertybių primatą? Gyvenime nėra tokios 
visuotinės vertybės, kurios pakaktų visoms 
sritims. Vertybės yra pasidalinusios, jos 
apsirėžia kiekviena savo sritimi, todėl jų

• perkėlimas į svetimą sritį arba jų suvisuo- 
tinimas yra kartu ir jų pačių paneigimas“. 
Autorius kalba apie dorovininkų, visuome
nininkų ir būvininkų klaidingas pažiūras į 
meną, kitaip sakant, į grožį, kurs apsirėž'a 
savo sritimi. Iš to galime padaryti išvadą, 
kad kritika vien pagal dorinį kriterijų nie
kad nebus objektyvi, kaip lygiai ji nebus 
nešališka, prisilaikydama kito kokio nors 
kriterijaus. Štai kodėl taip maža objektyvių 
kritikų. Dažnas iš meno reikalauja sau nau 
dos, o neradęs smerkia jį. Tuo tarpu, me
nas nėra kokios srovės talkininkas. Nėra jis 
nė sezoninė prekė. Iš meno tik galima pa- 
egidauti, kad jis nedangstytų nuodėmės, 
kad savo autoriteto nežemintų melu.

PRAEITIES PAMOKOS
pa-Greitomis perbėgęs mums kaimynų 

darytas skriaudas ir pakištus ultimatumus, 
J. Cicėnas „Lietuvių dienose“ rašo: „Ar 
prasmė draskyti laiko ir vėlesnių įvykių dul 
kėmis apneštas žaizdas? Ir prasmė ir — 
pareiga, nesgi ir vienkartinis tautos ir vals
tybės suverenumo ir žemių viseto pažeidi
mas yra jau įspėjimas kartų kartoms ir 
per amžius budėti ties ta vieta ir ta byla. 
Visi, seniau ar vėliau Vakaruose atsidūrę, 
turime regėti Tėvynę ir praeity ir ateity gy
vą kūryboj ir šalies gynyboj. Sielvarte, rū- 
pestėliuos ir neatlaidžiose grumtynėse dėl 
tautos laisvės ir akiračio kiekvienas iš mū
sų yra lygių uždavinių ir lygių teisių. Nėra 
ir negali būti į atsargą ar pensiją išėjusių, 
visi, kas gyvas, mobilizuoti iki mirties, vi
si rikiuotėj. Kas tai neįsisąmonina — ne tik 
pats dezertyras iš mūšio lauko, bet dar 
spraga visam fronte.“ Baigdamas šį lieps
ningą vedamąjį, autorius primena: „Turė
kime, vai, turėkime prieš akis tautos kalen
dorių. Tegu įvykiai ir permirkę baudžiau
ninkų prakaitu, sukilėlių, savanorių ir par
tizanų krauju, jie gi mūsų gairės kartos to
limesnėj kančioj ir kovoj. Faktai privalu na 
grinėti šaltai, ramiai ir pasimokančiai. Pra
eitis — sesuo ir mokytoja, bet tik tada, kai 
pro faktus neinama užmerktomis (iš bai
mės ar nepaslankumo) akimis“. Taip, pra
eitis moko ir įpareigoja. Ir juo daugiau 
praeityje sumokėta, juo brangesnė turi būti 
ateitis. O mūsų juk buvo mokėta brangiau
siu dalyku — krauju. Jis gi neišduodamas, 
jis gyvas, nes jis — tai mes. Arei kas iš
duoda save? Juk mes ne kriminalistai, bet 
nukentėję nuo jų.

BLOGIO PASTOGĖ
K. Pr. Gaidamavičius „Tėviškės žiburiuo 

se“ rašo: „Būdingiausia, kad blogio šimta- 
rankė veikla savo versmėje beveik nepaste
bima. Matyti, tiesa, daugybė blogų reiški
nių, bet kaltė dėl jų paprastai sumetama 
institucijoms — šeimai, mokyklai, Bažny- 

plaukia pavojai, ir veltui bus statomos už
tvaros gyvenimo pakraščiuose. Kol širdis 
nebus atnaujinta, kol blogio tvirtovė nebus 
pakeista gėrio tvirtove, grius visos pakraš
čių užtvankos“. Į galą autorius sako: „Kai 
blogio karalystė nyksta širdyse, nyksta ir 
gyvenime. Kai gėris užvaldo širdis, užval
do ir gyvenimą. Širdis —■ gyvenimo raktas. 
Per jį eina kelias į atgimimą ir sugedimą. 
Visa mūsų gyvenimo problema yra tiesios 
širdies išlaikymas. Veltui budėsime ties 
mūro pilimis, gindami jas nuo įsiveržėlių, 
jei vagis pirma bus įsigavęs mūsų širdyse“. 
Aišku, širdis yra gana imli ir blogiui ir gė
riui, todėl žmogus amžinai turi budėti. Kas 
gi nežino, kad širdis turi būti atspari pa
gundai, bet sykiu ji yra ir silpna.- Nusideda 
mas ir atgailaudamas žmogus eina savo ke
liu, o tas kelias nėra lengvas, ir laimė, jei 
į gyvenimo galą svarstyklės pasvyra nuo
pelnų pusėn.

SKILIMAS BELGIJOJE
Kovo mėn. 26 d. Belgijoje vyko didelės 

demonstracijos, radusios atgarsio ne tik 
pačioje Belgijoje, bet ir kaimyninėse vals 
tybėse. Demonstracijas ruošė Belgijos ka
talikai. Jų svarbiausioji buvo pavadinta 
„žygiu į Briuselį“, Belgijos sostinę. Šioje 
demonstracijoje dalyvavo apie 70.000 ka
talikų, suplaukusių iš visos Belgijos.

giau jokių pretenzijų ir, kaip iš paduotų 
skaičių matyti, daug gausiau lanko savo 
mokyklas, kaip valstybines.

Bet tokia mokyklų santvarka nepatinka 
socialistams — libe ralams. Kai prieš pus
antrų metų pastarieji priėjo prie valdžios 
vairo, tai jų švietimo ministerio Leo Col- 
lard‘o vieni iš pirmųjų žodžių buvo: „da
bar atsikepsime katalikų mokykloms!“

Šis socialistų švietimo ministeris nori 
pravesti nauja mokyklų reformą. Jo oa- 

JUJC uuu « *iektas naujasis mokyklų įstatymo projek
te veikia valstybinės ir katalikiškos — fa® sumažinti valstybes paramą
privatines mokyklos. Tačiau mokyklų 
klausimas visą laiką iki šiol yra aštrus 
ginčo objektas. Su besikeičiančia krašto 
vyriausybe nuolatos keitėsi ir mokyklų 
tvarkymas bei finansavimas. Kai vyriau
sybę sudarydavo krikščioniškų partijų 
žmonės, būdavo įvedamos reformos pagal 
kurias ir katalikų mokykloms buvo sten
giamasi suteikti lygias teises su valstybi
nėmis ir teikti joms patenkinamą paramą. 
Bet kai tik vyriausybę sudarydavo socia
listų — liberalų partijos, tuomet buvo 
stengiamasi susiaurinti katalikiškoms mo
kykloms teises bei paramą.

Iki 1919 metų mokyklų ir personalo iš
laikymo naštą nešė valsčiai. Mažiems vals 
čiams tai buvo nepakeliama. Bet 1919 m. 
to laiko švietimo ministeris — katalikas 
taip sutvarko, kad mokyklų išlaikymą per 
ima valstybė. Tik katalikiškos vidurinės 
mokyklos vis dar buvo išlaikomos priva- 
ičai katalikų tėvų arba au komis net iki 
1945 m. Tik nuo tų metų ir šios mokyklos 
perimamos valstybės globon. Nuo 1950 
metų valstybinės ir katalikjškos mokyklos 
koegzistuoja lygiomis teisėmis. To laiko 
katalikiškai vyriausybei mokyklų klausi
mą pavyko išspręsti laisvės ir lygybės 
principu, respektuojant- tėvų, valsčiaus, 
provincijos ir valstybės teises. Valstybi
nes mokyklas valstybė išlaiko, o katalikiš 
kos privačios mokyklos gauna valstybės 
finansinę paramą.

680.000 mokinių, lankančių valst. mo
kyklas, mokesčių mokėtojams šiuo laiku 
kaštuoja po 8.000 belgų frankų asmeniui 
(50 frankų — 1 dol.); 950.000 katalikiškų 
mokyklų lankytojų kaštuoja tik 4.000 fr. 
asmeniui. Valst. mokyklas stato valstybė, 
o katalikai turi pirma patys pasistatyti 
ir tik tuomet gauna valstybinę paramą. 
Jeigu katalikų mokytojai yra kunigai, vie 
nuoliai ar vienuolės, tai gauna tik pusę 
tos algos, ką gauna pasauliečiai mokyto- . . _ .
jai. Nežiūrint šių skirtumų, katalikai nėję vien su parėkavimu gali ne viskas 
džiaugiasi esama padėtimi, nereiškia dau gražiai baigtis.

Kodėl belgų katalikai demonstravo?
Nuo 1879 m. t.y., nuo to laiko, kai Belgi 

joje Bažnyčia atskirta nuo valstybės, kraš 

štai skaitome jau penktą neperiodinį 
poezijos, prozos ir kritikos žodį — penk
tuosius „Literatūros lankus“. Juo toliau, 
juo tas žodis atrodo rimtesnis ir atsarges
nis. Skleidžiame puslapį po puslapio, ir 
vis lėčiau, nes ten sudėti dalykai neats
pėjami iš antraštės ir pabaigos — juos 
reikia perskaityti. To žurnalo dalyviai, va 
dinami lankininkai, neskelbia kokios lite
ratūrinės srovės, neapsiriboja kokiomis 
būdingomis formomis. Jie greičiau yra 
pasinešę į rašytinio meno platybes jieško- 
ti deimančiukų, juos rankioti, derinti, ly
ginti ir stengtis sudarinėti iš jų kaip ga
lima tobulesnius kūrinius. Todėl jie ne
varžo nei savo bendradarbių, nei šiaip 
savo kietos ir varganos profesijos žmonių, 
nes, jų manymu, kiekvienas atsako už sa 
ve. Lygiai galima būtų pasakyti, kad to 
žurnalo redakcijos durys ne kiekvienam 
prašalaičiui lengvai atsidaro.

Nenagrinėsime lankininkų kūrybos, nes 
tai išprususių kritiku, darbas, ir jau pa- 
sirodžius knygai. Visdėlto 
lankai“ susilaukė smarkių 
ypač pastačius nusmailintą 
žmogus, ar lietuvis pirmoje 
buvo įtarti esą pasyvūs tautos tragedijos 
atžvilgiu, nes dabar ne 
nėti Parnaso atšlaitėse, 
vo pakaltinti atitrūkę 
gyvenimo aktualybių ir 
gaus ir žemės, kai kiti 
pu nelieka skolingi 
giasi spurdėti su ja. Lankininkai atsako: 
„Esmine tautiškumo žyme lankininkai 
laiko kalbą, nes joje sukaupti beveik vi- 
si tautinės kultūros duomenys ir galimy
bės. Savo kalbos išlaikymas ir savo kūry
bos joje realizavimas mums yra vienas iš 
augščiausių patriotinių uždavinių, kaip 
Vakarų kultūros pasisavinimas ir išgyve- 

.Literatūros 
priekaištų, 
klausimą: 

eilėje? Jie

laikas esąs migli- 
Jie taip pat bu- 

nuo visuomeninio 
pakabę tarp dan- 
rašytojai tuo tar- 

tautai ar bent sten-

savo jaunimą katalikiškoje

katalikiškoms mokykloms ir tuo pačiu 
laiku pastatyti daug naujų valstybinių 
mokyklų. Valsčiams ir provincijoms kat. 
mokyklų rėmimas iš viso uždraudžiamas. 
Bet ir valstybės parama turės būti atlikta 
ne pagal įstatymą, bet tik pagal švietimo 
ministerio laisvą sprendimą. Švietimo mi 
nisteris gauna laisvas vadžias valdymui 
valstybinių mokyklų taip, kaip jam pa
tinka; laisvai ir nieko neatsiklausdamas 
nustatyti ir skirti katal. mokykloms sub
sidijas, paramą; jis vienas nustato para
mų dydį, sąlygas joms gauti ir ar mokyk 
los toms sąlygoms atitinka. Kat. mokyklų 
mokytojai neteks daugelio privilegijų, ko
kias gauna valst. mokyklų mokytojai, 
kaip pav. įskaitymą į mokytojo tarnybą 
karinės prievolės atlikimo ir panašiu.

Tokį įstatymo projektą Belgijos vysku
pai pasmerkė jš pagrindų, kaip bandymą 
sunaikinti tautos daugumos pasirinktą ke 
lią — auklėti 
dvasioje.

Net užsienio 
ta katalikams 
jiems daug simpatijų.

Kaip vyko demonstracijos
Belgijoj verda. Jau pereitų metų gale 

daugelyje vietovių mokiniai smarkiai de
monstravo prieš šviet. min. Collard'ą. Ne
nurimo nė po to. Jau kuris laikas sienos, 
langai aplipinti įdomiu ženklu: raudonais 
kraštais trikampis, jame du vaikai (šo
feriams dėmesio ženklas: vaikai!). Po vai 
kais paveiksle įrašas: „Mūsų vaikų atei
čiai grąsoma. Vykite demonstruoti kovo 
26 d. į Briuselį“. Toji diena turėjo būti 
„tautos didumos masiškas pasipriešinimas 
sektiškam Collard‘o mokyklų įstatymui“. 
Katal. partija rimtai ruošėsi; ruošėsi ka
tal. mokyklų mokytojai, mokiniai, tėvai, 
prijaučiantieji ir t.t. Gana rimtai reikalą 
ėmė ir vyriausybė nujausdama, kad sosti-

neutralioji spauda pripažjs 
daromą skriaudą ir rodo
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nimas yra vienas iš svarbiausių kultūri
nių uždavinių“. Arba: „Mes esam ir pat
riotai (nors ir „mažesni“ už kitus) ir ko
vojame (nors ir „mažiau“ negu kiti) už 
savo tautą, tik propagandinių tezių bei 
metodų nenorime iškelti į principų augš- 
tumas“. Lankininkai dar sako, kad savo 
relatyvaus skurdo jie nelaiko nei nuopel
nu savo tautai, nei ypatingu heroizmu, nes 
tai esąs mūsų likimas, kuris galėjo ištik
ti betkur ir betkada. Vadinasi, lankinin
kai į patriotizmą žiūri kukliai, nesieja sa
vęs su emigrantine karta ir nelaiko, kad 
tos kartos sunykimas reikšti; visos tautos 
žlugimą. Trumpai kalbant, ginčas eina 
dėl praktiškosios, sakysjm, skundo ir ko
mandos kūrybos ir kūrybos, kurios nei 
kandys, nei rūdys neėda, kuri, Lietuvai 
tapus vėl nepriklausomai, nenueitų į ar
chyvą. Tokiais pasisakymais lankininkai 
lyg ir atsiriboja save nuo visuomeninin
kų. Gal pakaks apie tai.

Šiame numeryje ypač pažymėtinas An
tano Jasmanto straipsnis apie asketų su
kilimą, arba meno kivirčą su dorove. H. 
B. S. — apie emigracijos kritiką. Gausu 
taip pat poezijos. Be to, yra Juliaus Kau
po prozos dalykas ir ištrauka iš A. Lands 
bergio komedijos „Meilės mokykla“. Pla
tus kritikos skyrius. Tenka pažymėti, kad 
kritika kiek sušvelnėjusi, broliškesnė, jei 
taip galima pasakyti. Supažindinimas su 
kitataučiais autoriais trumpas, bet būdin
gais bruožais. „Literatūros lankuose“ vi
sad aptinkame verstinės kūrybos. Mums 
atrodo, kad tai nėra savęs pažeminimas, 
bet suteikimas progos pažinti ir kitų me
no pasiekimus, pamatyti pavyzdžius, iš 
kurių Ingviau galima' butų spręsti, kaip 
kuria nelietuviai, kaip net patriotinius da 
lykus jie sugeba įterpti į meno kūrinį.

Grįžtant prie kritikos, lankininkai sa
ko, kad tas skyrius žurnale platus neat
sitiktinai, nes norima sudaryti bent rela- 
tyvią atsvarą optimistų ir puoselėtojų 
kritikai, iškreipiančiai mūsų nūdienes li
teratūros vaizdą ir gadinančiai publikos 
skonį. Ir lankininku, kritika nėra glostan
ti, nors, kaip jau pažymėjome, ši kartą 
ji maloningesnė.

Šiap ar taip, tenka pasidžiaugti, kad 
mūsų literatūros gyvenimas nestovi vie
toje, o diskusijos tais klausimais visad 
reido, jog esama jautrių gįslelių, jog ver
ta dėl jų pakalbėti, net pasibarti. Šituo 
atžvilgiu kovingieji lankininkai ne veltui 
valgo tremtis duoną. Beje, literatūros 
mokslu mūsuose bene mažiausiai rūpina
masi. Todėl „Literatūros lankai“ jau ne
beturėtų laukti už rašytojo durų įlęidžia- 
mi. Kiekvienas rašytojas turėtų jų lauk
tų įdomūs jie turėtų būti ir šiaip litera
tūros mėgėjui bei švisuoliui. Tai gražios 
pastangos, kurias reikia vertinti, o lan
kininkams palinkėti pasisekimo.

S. L—s

Ministerio pirm. Van Acker žmonės pra 
bilo per tautinį radiją: nevažiuokite sos- 
tinėn — bus blogai, nes erzinate viešumą, 
drumsčiate bendrą gėrį. Brabanto provin
cijos gubernatorius galimą žygį į Briuse- 
lįpaėmė visai už gerklės: pieną prieš de
monstracijas, aplink sostinę buvo išstatyti 
trys geležiniai žandarmerijos žiedai ant vi 
sų kelių, keliukų ir taku, kontroliavimui 
judėjimo ir besiveržiančių Briuselin pa
siuntimui atgal su pabauda 26-200 fr. Pa
ti sostinė prisigrūdo raitos ir įvairiai gink 
luotos žandarmerijos. Viso 
ta 11.000 vyrų armija.

Demonstracijų išvakarėse viename kata 
likų mitinge Briuselyje, 

buvo sutrauk-

_  _ ... kur dalyvavo 
7.000 žmonių, Katalikų partijos preziden
tas Theo Lefevre pareiškė, kad katalikai 
atsižadėtų demonstracijų, jeigu vyriausy
bė sutiktų mokyklų klausimą spręsti pa- Strasburgo katedroj, Prancūzijoje, yra 
sitardama su katalikais. Bet vyriausybei laikrodis, kuris rodo ne tik minutes ir 
pasiryžus brutaliai pravesti Collard įstaty valandas, bet ir metus. Šiemet jam sukan 
mą, skriaudžiantį katalikus, pastariesiems ka 500 metų jubiliejus. Nuostabiausia, 

kad per tą visą laiką jis eina be jokio re
monto.

mą, skriaudžiantį katalikus, pastariesiems 
lieka tik vienas kelias, ginti savo kailį vi
somis galimomis priemonėmis.

Kovo 26 d. sostinės „gynyba“ neatlaikė. 
Spontaniškai prasidėjus „puolimui“, jau 
prieš piet Briuselio gatvėse viešpatavo 
apie 70.000 demonstrantų. Dešimtys tūks
tančių valonų krikšč. prof, sąjungų narių 
ir flandrų ūkininkų pralaužė karinę blo
kadą. Nepagelbėjo nei suėmimai (buvo su 
imta apie 1.000 žmonių), nei ašarinės du
jos, gaisrininkų žarnos ar gumos knipeliai 
bei reporterių foto aparatai — visa tratė
jo. Nieko nepadarė ir raitoji policija, be

(Nukelta į psl. 4.)

Atvelykis
Netikinčio Tomo įvykis yra ne vien tik 

įdomus, bet ir labai svarbus. Kaip šv. Gre 
gorius pažymi, Tomo netikėjimas ir ar
gumentų ieškojimas mūsų Tikėjimo sustip 
Tinimui yra naudingesnis, negu visų įsiti
kinusių Apaštalų. Vėlesnis Tomo Tikėji-, 
mo išpažinimas bus pats pilniausias, ku
ris yra Evangelijos paminėtas. Kodėl To
mas pateko į skepticizmą ir nusiminimą? 
Gal būt dėl to, kad labiausiai gailėdamas 
kenčiančio Išganytojo ir matydamas taip 
baisiai jį paniekintą, jautė žūnant visas 
viltis, kurias į dieviškąjį Mokytoją buvo 
sudėjęs. Kai prisikėlęs Kristus apsireiškė 
Apaštalams, Tomo ten nebuvo. Sutikti 
Apaštalai linksmi ir džiaugdamiesi pasa
kojo matę Viešpatį. Tomas bijo apsivilti 
ir tik tada tikės, kai ne tik Jį pamatys, 
bet ir į Jo žaizdas savo rankas įdės.

Už savaitės Kristus vėl pasirodo Apaš
talams. Durims esant užrakintoms, atsis
toja Apaštalų tarpe ir taria: „Pax vobis! 
— Taika jums!“ jis kviečia Tomą paliesti 
žaizdas ir jam sako: „Nebūk netikėlis, bet 
tikintis“. Netikinčiam Apaštalui, kada iš
keltos jo mintys, nebėra reikalo paliesti 
Jėzų tuo būdu, kurio reikalavo. Dingsta 
abejonės ir išpažįsta kilniausią Tikėjimą: 
„Mano Viešpats ir mano Dievas“. Kris
tus jam taria žodžius, kurių jėga jautriai 
paliečia ir mus visus, kaip paskutinis 
Evangelijos palaiminimas, prisikėlusio Iš
ganytojo reikalavimas: „Kadangi tu mane 
matei prisikėlusį, Tomai, tu įtikėjai, kad 
aš Dievas. Palaiminti, kurie nematė ir ti
kėjo“.

Mirtingas žmogus negali matyti Dievo. 
Tomas matė Kristų žmogų ir išpažino Jį 
Dievą. Palaiminti mes visi, jei mūsų Ti
kėjimas į Kristų bus gyvas ir asmeniška
me gyvenime visuomet užlaikysime visus 
Jo įsakymus. Tada palaiminta bus ir LIE 
TUVA, nes jos vardas, kartu su jos vai
kų vardais, bus žinomas DIEVUI!

P. Dauknys MIC

MIRĖ PAUL CLAUDEL
Didysis prancūzų rašytojas, Paul Clau

del, mirė sulaukęs 87 m. amžiaus. Jis su
krito kėdėje bedirbdamas savo kambary 
Paryžiuje. Paskutiniai jo žodžiai buvo: 
„Leiskit mirti... gerai suprantu. Aš nebi
jau.“

Paul Claudel karjerą pradėjo kaip dip
lomatas ■— nuo vicekonsulo iki ambasa
doriaus. Prancūziją atstovavo Europoj, 
Azijoj ir Amerikoj. Paskutinė jo diploma 
tinė vieta buvo Vašingtone. Nuo 1933 m. 
gyveno nuošalų gyvenimą, atsidavęs kūry 
bai.

Kaikurių kritikų nuomone, P. Claudel 
buvęs didžiausias Prancūzijos poetas - ra
šytojas, kurio garsas siekė tolimiausius 
kraštus. Jis buvo žinomas ir Lietuvoje 
kaikuriais savo kūriniais. Paryžiuje teko 
proga kaikuriems mūsų rašto žmonėms 
jį pažinti ir spaudoje apie jį rašyti.

P. Glaudei yra žinomas ir dar vienų_po-... 
žiūriu — savo atsivertimu į katalikybę 
1886 m. Buvo nuėjęs ateistiniais keliais, 
bet po atsivertimo buvo gilus tikintysis ir 
siužetus savo kūrybai dažnai ėmė iš šv. 
Rašto pcz. „Apreiškimas Marijai“ ir kt.

Jis buvo iškilmingai palaidotas valsty
bės lėšomis.

Lietuvis filmų aktorius Bronius Vešota, 
pasivadinęs Bruno Ve Sota, režisuoja fil
mą „Hangover“, kurs šiomis dienomis 
baigiamas sukti Čikagoje.

Šveicarijoje televizijos aparatuose vie
ną vakarą aptikta programa, siunčiama 
iš Maskvos televizijos stoties. •

Vokiečiai jau paruošė savo rašybos re
formą, o Kinijos Mao-Tse-Tung ruošiąs 
taip pat kiniško rašto reformą. Nuo vaiz
dinio rašto, kuriame nupiešia tuos daik
tus, apie kuriuos nori kalbėti, žada perei
ti prie garsinio rašto. Tik dar neaišku, ar 
prie lotyniško ar prie rusiško.

IGNAZIO SILONE

DUONA IR MEDAUS
(Tęsinys.)

O netrukus Don Vincenzas, pasinaudo
damas ligi tol niekad dar negirdėtos ap
gavystės pagalba, įsigijo sau tą gabaliuką 
žemės, kuris taip piktino jį. O atsitiko štai 
kaip. Pasiekti sklypą Kosimas galėjo taku 
per Taročio ganyklas. Don Vincenzas už
draudė naudotis tuo taku. Viena sekmadie
nio rytą pats ūkvedys atnešė jam tą žinią. 
Kosimas ir Katerina .buvo jau prie durų, 
pasiruošę eiti išklausyti mišių. Atvyko ne
lauktai ūkvedys, raitas, kaip paprastai, ir 
per petį persisvėręs šautuvą. Nenulipdamas 
nuo arklio, jis tarė Košimui:

— Su savo ta žeme tu gali daryti, ką tik 
tu nori. Ar ne to tu ir norėjai? Bet tu ja- 
nebeįkelsi kojos į Don Vincenzo ganyklas.

— Aš turiu teisę praeiti, — sumurmėjo 
Kosimas.

— Ten daugiau jau nebėra praėjimo, 
tarė ūkvedys. — Ten jau stovi ginkluotas

Tuo tarpu Kosimas bandė protingai ;
ti savo teises. Tas jo žemės gabalas bino 
Sant Andrejos miesto ribose, tai jis nuėjo 
į miesto savivaldybę pasiskųsti. Bet ten ne- 

sargybinis, ir jis žiūrės, kad būtų bojama buvo jokios vilties, nes tuo metu burmist-
jo pono norų. ravo Taročių šeimos samdinys, kuris batų

— Tai kaip aš apdirbsiu savo žemę? — pasagomis mindė teisę. Tik įėjęs į įstaigą,
paklausė Kosimas. pradėjęs kvėpuoti jos oru, pamatęs krūvas

— Tai tavo reikalas, — tarė ūkvedys. kifygų ir popierių, buhalterines knygas ir 
Tai buvo veiksmas, kuris prieštaravo ir žmogų už stalo, Kosimas jau žinojo, kad

įstatymui ir papročiams. Bet Katerina la- reikalas pralaimėtas. Sienoje ten už bur- 
biausiai. išgąsdino tas žvilgsnis, kuris štai- mistro, tarp besišypsančių karaliaus ir ka- 
ga sužibo brolio akyse. ralienės paveikslų, kabėjo Nukryžiuotasis;

— Brolau, — tarė ji, — blogas dalykas 
netekti žemės, bet dar blogiau bus, jei tu 
prapuldysi savo sielą.

Kosimas neatsakė jai. Tylus ir prislėgtas 
ėjo jis paskui seserį Į bažnyčią, atsiklaupė 
šalia jos, išklausė mišių. Po mišių, kai dau
gelis maldininkų išėjo iš bažnyčios, Kate
rina prikalbino brolį pasilikti truputį ilgė
liau ir nuvedė jį prie Palaimintosios Mer
gelės altoriaus.

— Madonna mia, — tarė Katerina že
mu balsu, bet pakankamai garsiai, kad jos 
brolis išgirstų, — Madonna mia, tu žinai, 
koks didelis mums nuostolis tas netekimas 
žemės. Ką mes valgysim, kai ateis žiema? 
Bet Košimui būtų dar blogiau, jei jis pra
puldytų savo sielą. 

tik Nukryžiuotojo statulos akys buvo pa
keltos į lubas.

— Ko nori? — burmistras net kelis kar
tus turėjo šūktelėti jam.

Nieko nebepaisydamas, Kosimas stengė
si pasakyti tuos pat žodžius, kuriuos buvo 
susidėjęs.

— Dievas leido mums laisvai daryti, kas 
lik patinka, bet mes neturime blogam i 
naudoti Jo, — tarė jis burmistrui. — Nei
kite per toli. Niekas nesako, kad nevalia 
vogti. Bet ne visos avys skiriamos vilkui. 
Kitaip — kam gi jas auginti?
Burmistrą labai gerai nuteikė tie išminties 

kupini žodžiai, ir visas pasikalbėjimas bai
gėsi lažybomis. Du sargybinius pašaukė pa 
būti liudininkais. Pagal lažybų sąlygas savi 
valdybė pareikalaus Don Vincenzą vėl leis 
ti naudotis praėjimu, nebent tik burmistras 
galėtų įrodyti, kad Kosimo žeme Įmanoma 
pasiekti, neinant per ganyklas. Pastaruoju 
atveju burmistras bus patenkintas gavės pu 
sę cigaro, kurį Kosimas jau ištraukė iš ki
šenės ir padėjo ant stalo.

— Gerai, — juokdamasis tarė Kosimas. 
— Tuojau pat eikime ten.

—Nėra reikalo vaikščioti ten, —- atsakė 
burmistras. — Aš savo tvirtinimus parem
siu moksliškai.

Jis iš lentynos paėmė sunkų įrištą tomą 
ir vartė jį iš pradžios ir iš galo, kol sura
do norimąjį puslapį.

— Žiūrėk šičia, — tarė jis Košimui. — 
Nebijok, eikš arčiau. Tau nereikia čia nė 
skaityti, tau tereikia tik pasižiūrėti paveiks 

liukų. Nesvarbu ugninis balionas, orinis 
balionas ar Giffardo balionas. Tai jau pa
senusios priemones, vargu, ar kur nors be- 
pardavinėjamos, ir labai nepatogios. O čia, 
štai, tas pats tikriausias dalykas, kurio tau 
reikia: helikopteris. Ar nenori pasiskaityti 
apie jį? Ar nemoki skaityti?

Sienoje karalius ir karalienė dar vis te
besišypsojo, o Nukryžiuotojo statula tebe
laikė žvilgsnį nukreiptą į lubas. Kosimas 
išėjo iš įstaigos, kai burmistras degėsi tą 
pusę cigaro, kurią jis laimėjo lažybose. Ty
lėdamas Kosimas pasuko keliu į namus. Jis 
buvo jau pusiaukelyje, kai susitiko Masi- 
milijoną su kaimene. Piemuo atėjo pasitik
ti jo.

— Nenusimink, — tarė jis. — Pamaty
si, sugrįš Lazaras. Jis pareis su savo trimi
tu. Galų gale tu susilauksi teisingumo.

Kosimas nekreipė į jį dėmesio. Tie žo
džiai nepasiekė jo širdgėlos. Dingo ta iš 
tėvo paveldėta ir per sunkų triūsą derlių 
davusi žemė. Ateityje jis į ją tegalės pažiū
rėti tik iš tolo. Dar neseniai ji tik pakeitė 
spalvą. Piktžolės užkalėjo ją. Žiūrint iš kai 
mo, palaipsniui ji ten darėti nebeišskiria- 
ma iš aplinkinių plotų. Pati gamta buvo 
Don Vincenzo pusėje. Netrukus vėjas, lie
tus ir upė tą derlingą sklypą suliejo su 
bergždžia žeme.

Kosimas neteko žemės, bet ne sielos. Jis 
grįžo ąkmenskaldžiauti, prie įprastinio jau 
jo šeimai darbo. Dabar kas rytas jis ėjo 
kalnų, nebe slėnio keliu. Jis laužė akmenis, 
o jo brolėnas Bonifacas krovė ant asilo ir 
gabeno ten, kur tą savaitę dirbo kelią tie- 

susieji darbininkai: Uždarbis buvo skurdus, 
bet mažajai šeimai jis reiškė bent dubenį 
sriubos kasdieną. Be kita ko, Katerina at
sisakė liesti savo sūnaus uždarbį. Ji vis dė
jo tai dienai, kada jis pasiryš vesti. Bet vie
ną vakarą, kai vargšai žmonės ko mažiau
siai laukė, karabinierius apėjo gatveles su 
ryšuliu popierių. Kuriuose tik namuose bu
vo jaunas vyras, tai jis ten paliko popie
rių. Jauni vyrai buvo šaukiami prie ginklo. 
Atrcdo, kad karalius paskelbė karą. Boni
facui taip pat teko eiti pačiam viduvasary, 
kai tiek daug darbo. Bet vargšams žmo
nėms karai tai lyg tie žemės drebėjimai. 
Niekas nežino, nei kada, nei kaip jie už
eis. O kai jau tokia likimo valia, tai niekas 
nė nesvajoja skųstis. O kaip Kosimas eis 
skaldyti akmenų, kai nebebus Bonifaco, ku 
ris gabentų juos i slėnį? Kito tokio jauno 
vyro nebebuvo, kuris pavaduotų jį. Bet 
Katerina taip smarkiai įtikinėjo savo bro
lį, jog tas pagaliau leido jai perimti tas nu
garkaulį skaudančias pareigas. Takas buvo 
vargingas, didžioji kelio dalis stati ir ak
menuota, o suvaikščioti teko po kelis kar
tus per dieną. Tuos pinigus, kuriuos p 
davo už priskaldytų akmenų pakrovimą ir 
iškrovimą, Katerina vis taupė Bonifaco ves 
tuvėms. Sau pragyventi ji turėjo tą mažą 
savo daržą. Dirbti teko po dvylika ar ke
turiolika valandų kasdien. Jai vos-ne-vos 
likdavo kiek laiko pasimelsti, o būdavo ir 
tokių vakarų, kai ji, visiškai nukamuota 
nuovargio, užmigdavo bekalbėdama rožan
čių.

Iš anglų kalbos išvertė K. Barėnas 
(Bus daugiau)
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MINISTERIS B. K. BALUTIS 
DALYVAVO 

VELYKINĖSE PAMALDOSE

Kristaus Prisikėlimo šventė visame 
krikščioniškajame pasaulyje iškilmingai 
švenčiama, nes tai mirties pegalės šven
tė. Didžiosios Savaitės paskutinėmis die
nomis nemažas tautiečių būrys dalyvavo 
Įspūdingose apeigose Lietuvių bažnyčioje. 
D. Penktadieni Švenč Sakramentas, kaip 
Lietuvoje, buvo įstatytas viešam garbini
mui iki Prisikėlimo apeigų. Tuo metu 
bažnyčia buvo gausiai lankoma ir iš toli
mų Londono vietų. Kristaus Karsto didy
sis altorius skendo gėlėse ir liepsnojan
čių žvakių mirgėjime.

Velykų rytą Prisikėlimo pamaldos pra
sidėjo 7 vai. Į iškilmingas 11 vai Mišias 
atvažiavo jau sveikstąs Ministeris B. K. 
BALUTIS, lydimas Pasiuntinybės Patarė
jo p. Balicko. Velykų jautrūs pamokslai 
apie dvasinį atgimimą ir Tėvynės meilę, 
kiekvienam smigo giliai į širdį, ne vienam 
ir ašarą išspaudė. Buvo didėlis džiaugs
mas matyti, kaip daug tautiečių per Pri
sikėlimo Mišias nenutrūkstamom eilėm 
ėjo prie Dievo Stalo! Kolonijos sudėtinės 
Velykų Mišios buvo laikomos už Tėvy
nės Laisvę ir pavergtuosius Brolius ir Se 
seris, kad prisikėlęs Kristus visuose gai
vintų galingą Lietuvos Prisikėlimo viltį!

Po pamaldų p. Ministeris aplankė pa
rapijos kunigus klebonijoje.

WOLVERHAMTONAS
VILTIS SUSIĖMĖ SU „VILKAIS“ — 

LENKAIS

AUSTRIJA

PAGERBS SENOSIOS IŠEIVIJOS 
VISUOMENININKĄ

Londone gyvenantis senosios išeivijos 
visuomenininkas P. Bulaitis šio mėnesio 
17 d. švenčia 60 metų amžiaus sukaktį. 
Sukaktuvininkas yra žinomas ne tik lon- 
doniečiams, bet visiems Anglijos ir Ško
tijos lietuviams, kaip susipratęs ir švie
sus visuomenininkas. Londono Lietuvių 
Parapija šio mėn. 24 d. nusipelniusiam 
lietuviui rengia pagerbimo vakarą. Šiais 
metais P. Bulaitis trisdešimtą kartą iš
rinktas Londono Lietuvių Parapijos ko
miteto pirmininku. *

PIRMASIS 
VASARVIETĖS — PRIEGLAUDOS 

NUOLATINIS GYVENTOJAS

Šios savaitės pradžioje į Lietuvių So
dybą atsikėlė nuolatinis gyventojas, se
nosios išeivijos atstovas, J. Petkevičius. 
Tai vyresnio amžiaus vienišas lietuvis, oa 
sirinkęs prieglaudoje-tvasarvietėje nuolat 
apsigyventi. Yra žinių, kad ir daugiau vy 
resniojo amžiaus lietuvių, nebegalinčių 
dirbti sunkesnio darbo, žada keltis i nese
niai šio krašto lietuvių įsteigtą seneliams

* * *

Mūsų krepšinio komanda VILTIS kovo 
pabaigoje žaidė su vietine lenkų krepši
nio komanda VILKI (vilkai). Rungtynės 
prasidėjo gana šaltai, bet greit įsikarš
čiuota ir jos virto gana kietom grumty
nėm. Pirmasis kėlinys baigtas mūsų ne
naudai 16:25.'

Antrąjį puslaikį viltiečiai žaidžia šal
čiau, norėdami nors šiek tiek išlyginti pa
sekmes ir, reikia pasakyti, jiems vyksta 
pusėtinai, nes paskutiniąją minutę išlygi
na ir rungtynės baigiamos lygiomis — 
49:49. žaidimas pratęsiamas 5 minutėms. 
Suprantama, kad per tas penkias minutes 
abi komandos žūtbūt stengiasi išplėšti lai 
mėjimą. Viltiečiai labai kietai gina, o 
puolimas užgula lenkus. Rungtynės bai
giamos 53:50 VILTIES naudai.

Žaidė ir taškus pelnė: V. Karnilavičius 
— 15, J. Nightingale — anglas, kandida
tas į mūsų klubą ateinantiems metams, — 
12, J. Snabaitis — 3, P. Jasionis — 1, S. 
Purėta — 0, J. Fešteris — 0.

Lenkų krepšininkai žaidžia gana žiau
riai, kartais net peržiauriai, dažnai nesi
laikydami pagrindinių krepšinio taisyklių. 
Jie visi augšto ūgio ir stiprūs fiziškai. Tai 
gera medžiaga ateičiai.

Viltiečiai sutiko lenkų komandai leisti 
treniruotis savo salėje. Ateityje numato
ma dažniau susitikti su lenkų krepšinin
kais ir patiems tinkamiau nasiruošti.

V. K.

AUSTRUOS JAUNIMAS 
MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ

1954 metais rudenį Austrijos jaunimas 
susirinkęs garsiausioje Marijos šventovė
je Mariazell pasižadėjo šiais metais mels
tis už persekiojamą Bažnyčią už geležinės 
uždangos. Atskirų Austrijos vyskupijų 
jaunimas pasirinko sau pavienius paverg
tus kraštus. Už Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos persekiojamus tikinčiuosius pasiryžo 
melstis Linz'o vyskupijos jaunimas. Savo 
pažadą vykdo rengdami specialias pamal
das ir eidami kryžiaus kelius mūsų in
tencija. Tam tikslui išleista knygutė „Via 
Crucis — Persekiojamųjų kryžiaus ke
liai“. IX tų Kryžiaus kelių stotis visa pa- 
sikrta mūsų Tėvynės kančioms apmąstyti 
ir gražiai paminėjus visas Lietuvos kan
čias kreipiamasi į Aušros Vartų Gailes
tingąją Motiną, prašant pasigailėjimo ir 
malonės. Tikrai gražus ir broliškas Aus
trijos Jaunimo gestas!

116 MILIJONŲ PABĖGĖLIAMS
Austrijos Ministerių kabinetas paskyrė 

84 mil. pabėgėlių problemos išsprendimui 
vykdyti per tris metus. Iš jų 23 mil. skir
ta pabėgėlių „Sesshaftmachung in der 
Landwirtschaft"; 21 mil. pabėgėlių banko 
steigimui,: 31 mil. butų statybai naikinant 
lagerius ir barakus. Dauguma tų lėšų ski
riama nabagėliams priėmusiems austrų 
pilietybę. Svtimšailams tremtiniams rem
ti bus gauta 45 mil. iš UNO pabėgėlių Ko
misaro.

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ŽENKLELIO 

KONKURSAS

MANCHESTERIS
Manchesterio lietuviams pranešama, kad 

gegužės mėn. Manchesteryje lietuviškų 
pamaldų nebus. Pirmosios liet, pamaldos 
įvyks š.m. birželio mėn. 5 d.

Manchester'io Lietuvių švietimo ir Kul 
tūros Komitetas š.m. balandžio mėn. 17. 
d. per atvelykį, Lietuvių Socialinio Klu
bo pataloose rengia

LINKSMAVAKARĮ
Programoje: R. Spalio paskaita, vėliau 
šokiai.

Apylinkės lietuvius prašome kuoskait- 
lingiau atsilankyti.

SVEIKINIMAI
Nuoširdžiausius pagarbos ir atsidavimo 

jausmus Kristaus Prisikėlimo švenčių pro 
ga Austrijos Lietuviai reiškia Lietuvos 
Vyriausiam Ganytojui Kauno Arkivysku
pui, kurį turi laimės turėti savo tarpe ir 
linki gausiausių Dievo malonių ir stipry
bės Tremtyje!

Kupini padėkos ir atsidavimo Austrijos 
Lietuviai sveikina Velykų šventėse savo 
didižausį Globėją BALF'o Centro Valdy
bą, Jos Pirmininką Kan. Dr. J. B. Kon
čių, visus BALF'o darbuotojus ir geruo
sius geradarius Amerikos Lietuvius bei 
visus šelpėjus!

Rengėjai

CORBY
šį sekmadienį, balandžio 

Corby lietuviams laikomos 
katalikai lietuviai prašomi 
lyvauti.

♦ <•
♦ _____ . ♦

17 d., 12 val. 
pamaldos. Visi 
pamaldose da-

❖

LONDONO SKAUTŲ PASIRODYMAS
DLK Vytauto Didžiojo Skautų Draugo

vė, š.m. balandžio 23 d., šeštadieni, 7 vai. 
vakaro, Parapijos Salėje stato A.J. Kau- 
lėno 3 veiksmų vaidinimą ŽIEDAS. Vaidi 
nimui parengtos specialios dekoracijos ir 
drabužiai.

Ne tik Londono, bet ir artimesnių apy
linkių lietuviai turėtų paremti musų jau
nimo pasirodymą ir skaitlingai dalyvauti.

« * *
P.P. MAKAUSKŲ ŠEIMA

PAKRIKŠTIJO PIRMĄJĮ SUNŲ
Prieš kurį laiką Makauskų šeima susi

laukė antrojo sūnaus. Velykų Antrąją die 
ną Lietuvių Parapijos Bažnyčioje buvo 
pakrikštytas Antano vardu pirmasis sū
nus. Surengtose krikštynose dalyvavo gau 
sus londoniečių svečių būrys. Krikšto tė
vais buvo p.p. Počešūnai.

Toje pat bažnyčioje per Velykas buvo 
pakrikštyta p.p. Mamaičių dukrelė ir p.p. 
Grikiečių sūnūs.

* * *
APSILANKYMAS CENTRE

Lietuvių Sodybos administratorius, A. 
Žukauskas, Velykų metu apsilankė Lietu
vių Namuose, kur turėjo pasitarimus mū
sų vasarvietės reikalais. Lietuvių Sodybo
je parengiamieji darbai vyksta pilnu tem 
pu. » * *

P-Ię

D-rą X MOCKŲ 
ir

M. PEČENKYTĘ,

♦

KRONIKOS ŽINIOS
* Kaip anksčiau buvo pranešta Au. L. 

B. Valdyba naujai pertvarkyta ir papil
dyta, pasiskirstė sekančiai pareigomis: 
pirm. Mgr. K. Razminas, sekret. p. M. 
Krištanavičius ir iždin. kun. K. Kuzmins
kas. Austrijos lietuviai gausiai pareiškė 
savo pasitikėjimą naujai valdybai ir VLI- 
K'o Lietuvybės Išlaikymo Valdytojas p. 
K. Žalkauskas savo raštu iš kovo 10 d. tai 
patvirtino.

* Austrijos vyriausybė ratifikavo UNO 
pabėgėlių konvenciją ir nutarė pabėgė
liams išduoti naujus pasus tinkančius ke
liauti į užsienį. Visi norintieji tokius pa
sus gauti kreipiasi į artimiausią pasų iš
davimą tvarkančią įstaigą.

* Praplėsta lietuviška radijo valandėlė 
Madride — Ispanijoje.
mus
18,10 iki 18,25. Programa žymiai patobu
linta ir labai įdomi. Klausykime 32,4 ban
ga!

* šių metų praddžioje Vorarlberge mi
rė Austrijos lietuvis Henrikas Masalskis. 
Austrijos lietuviai vėl liūdi netekę vieno 
savo bndruomenės nario.

* Kovo 9 d. įvyko Au. L.B. Valdybos 
posėdis, kuriame svarstyta mūsų einamie
ji reikalai. Šių Informacijų leidimo išlai
doms padengti nutarta prašyti laisvų au
kų iš visų galinčių kiek prie to prisidėti. 
Pradžiai valdybos nariai suaukojo 35 šil.

* BALF'as Velykų proga vėl suteikė 
200 dol, pašalpą, kuri šiomis dienomis pa 
skirstyta pašalpos reikalingiems lietu
viams Austrijoje. Austrijos lietuviai labai 
džiaugiasi ir yra labai dėkingi BALF'ui.

* Šveicarijoje Zueriche įsikūręs 
„Schweierisch - Litauisches Hilf - Komi- 
tee“ pasižadėzjo šelpti 10 Austrijos lietu
vių šeimų, kuriu adresus suteikė BALF 
Igal.

* Sielovados tvarkytojas Vokietijoje 
Tėvas Alf. Bernatonis šiais metais rengia 
visos Europos lietuvių kunigų rekolekci
jas ir pasitarimą Koenigsteine š.m. ba
landžio 19-25 dienomis. Iš Austrijos vyks
ta Mgr. K. Razminas, kun. K. Kuzmins
kas, Tėvas Pupinis ir dar gal vienas kuni
gas.

* Knygų leidykla Anglijoje „Nida“ su
tiko Austrijos lietuviams duoti visus sa
vo leidinius sumažinta kaina po 12 šilin
gų už knygą. Iki šiol yra pasirodę ŽAL
GIRIS, DUONOS BEJIEŠKANT, ----

. . Ji girdima pas 
nauju laiku kasdien vakare nuo

KLB Krašto Valdyba skelbia KLB-nės 
Ženklelio projekto konkurso taisykles.

Ženklelis bus išpildytas metale ir ema 
lyje ir nešiojamas atlape.
Ženklelis skiriamas Kanados lietu
viams, turi būti KLB inicialai. Pagei
daujama įvesti tautines spalvas, 
lelis turi būti kuklus 
viską charakterį. 
Konkurse kviečiami 
me pasaulyje gyveną 
ninkai. 
Jury Komisijos rastas 
jektas premijuojamas 
premija.
Ženklelio projektams pristatyti termi
nas nustatomas iki 1955 m. rugpjūčio 
mėn. I d.
Ženklelio natūralūs dydis: vertikaliai 
3/4 colio, horizontalus matas 2* kart. 
Ženklelio projektui įvertinti skiriama 
Komisija, susidedanti iš dali. T. Va
liaus, Kr. Valdybos vice-pirm. inž. J. 
Kšivicko ir archit. A. Šalkauskio, 
ženklelio projektus pristatyti uždaruo 
se vokuose pasirašant slapyvardes, Be 
to, prie projekto turi būti atskiras vo 
kas su autoriaus slapyvarde, o vidury
je autoriaus pavardė ir adresas.
Jury Komisijai suteikiama teisė, nėra 
dus tinkamo projekto, nei vieno ne
premijuoti.
Nepremijuoti projektai, atoriui parei
kalavus ir nurodžius slapyvardę, bus 
sugražinti.
Projektai pristatomi šiuo adresu: 491 
Dundurn str. Hamilton, Ont. Kanada.

KLB-nės Krašto Valdyba
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

n.

<•

❖ 
❖ 
❖ 
❖

sukūrusius 
nuoširdžiai 
gyvenimo linkime.

lietuvišką šeimos židinį, 
sveikiname1 ir saulėto

J.O. ir F.E. Ramonial

ir turėti

dalyvauti 
lietuviai

Ženk 
lietu-
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geriausiais pro 
šimtą dolerių
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Ką tik gauta BALF Pirm. Dr. J.B. Kon

čiaus raštas, kuriuo pranešama, kad nuo 
dabar BALF'as tuoj pradeda savarankiš
kai iš Europos gabenti į Ameriką likusius 
čia lietuvius tremtinius pagal USA emi
gracijos įstatymą. BALF'as gavo lygias 
teises kaip ir N.C.W.C. emigracijai ruoš
ti dokumentus ir prašo skubiai pranešti 
visų norinčių ir galinčių emigruoti sąra
šą. Jei kas anksčiau ir buvo atmestas nuo 
emigracijos — dabar vėl privalo registruo 
tis, nes sąlygos galėjo visai pasikeisti. Jei 
kas anksčiau ir užpildė jau duotas anke
tas, dabar prašomas skubiai vėl pranešti 
BALF įgaliotiniui Austrijoje laišku savo 
norą emigruoti į USA ir atsakyti į šiuos 
klausimus:

1. Ar turi giminių USA ir koks jų ad
resas?

2. Ar giminės gali duoti buto ir darbo 
garantijas?
. 3. Kokia norinčio emigruoti šeimos su

dėtis ir koks narių amžius
4. Ką moka ir ką norėtų dirbti Ameri

koje? GIRIS, DUONOS BEJIEŠKANT, ’ TVA-
5. kur yra gimęs ir kur norėtų vykti? NAS, SVETIMOS PAGAIRĖS ir ANTRA-
Negalintiems gauti darbo ir buto ga- ” “ '........................

rantijų BALF'as darys tuoj žygių jas pa
rūpinti, nes laiko beliko nedaug. USA emi 
gracijos įstatymas baigiasi 1956. 12. 31, 
taigi reikia paskubėti paskutine proga pa
sinaudoti. __

Emigracijai sutvarkyti Kan. Dr. J. B. 
Končius jau gegužės mėnesy atvyks į Eu
ropą ir taip pat lankysis Austrijoje. Vi- 
sus klausimus ir žinias būtinai pranešti 
BALF įgaliotiniui iki gegužės 1 d.

SIS KRANTAS. Norintieji šias knygas isi 
gyti kreipiasi į Valdybą.

A. RIMYDIS PERĖMĖ „GABIJOS' 
KNYGYNĄ

Broklyne populiarus lietuviškas knygy
nas „Gabija“ perėjo į kitas rankas. Jį per 
ėmė Antanas Rimydis, rašytojas ir žurna
listas. Kadangi „Gabijos“ leidykla ir to
liau pasilieka veikti (vadovaujama jos 
steigėjo J. Sodaičio), knygynas pavadin
tas nauju vardu — „LAIMA“. (Adresas 
lieka tas pats: 335 Union Ave., Brooklyn 
11, N. Y. Tel.: EVergreen 8-6163).

šis knygynas 1949 metais buvo pirma
sis po karo centras, kuriame susidarė ga
limybė gauti visas rinkoje esamas lietu
viškas knygas. Jį įsteigė J. Sodaitis.

Išleistuvių — įkurtuvių proga A. Rimy 
dis ir J. Sodaitis atkreipė spaudos atstovų 
dėmesį į reiškinį, kuris verčia susimąs
tyti. Būtent, peržiūrėdami atsiskaitymo 
dokumentus jie suskaičiavę, kad šiuo me
tu yra daugiau kaip 80 lietuviški! knygų 
leidėjų, tai yra, beveik tiek pat, kiek lie
tuvių rašytojų! Pažymėtina, kad Vokieti
joje esama apie 70 leidyklų, ir tai vokie
čiai jau skundžiasi, kad tai perdidelis su- 
sismulkinimas...

THE HEROIC BALTS FIGHT ON
Karts nuo karto mūsų skaitytojai pa
geidauja, kad „E.L.“ būtų atspausdin
ta anglų kalba Lietuvos reikalus lie-

LIET. EVANGELIKU REIKALAI
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS SINODUI ARTĖJANT

čią straipsniai, kuriuos jie galėtų duo 
ti pasiskaityti savo draugams, ang
lams. šiuo tikslu ir šis straipsnis at
spausdintas anglų kalboje.

dard of living brought down to the So
viet Union's level. From the start, depor
tation was a principal instrument of So
viet policy against the Baltic peoples. It
began in June, 1940, right after the fall 
of Paris to the Germans.

The drive led off against government 
leaders and the intelligentsia. Men, wo
men and children were loaded into

STAČIATIKIŲ VELYKOS
Per tuziną stačiatikių iš provincijos šį 

šeštadienį atvyks į Lietuvių Namus švęs
ti savo Velykas. Pagal senąjį kalendorių 
visos jų šventės švenčiamos vėliau.* » *

NAUJA LIETUVIŲ ŠEIMA
Velykų antrą dieną Lietuvių Namų gy

ventojai Eduardas Matukas ir Živilė Duo
baitė sukurė lietuvišką šeimą. Jaunasis 
dirba Nidos spaustuvėje, o jaunoji tar
nauja viename dideliame Londono miesto 
centro kine. „Europos Lietuvio“ redakci
ja ir Nidos spaustuvės personalas linki 
vedusiems laimingos ateities.* • •

MENO PARODA
Dailn Antano Petrikonio paveikslų na- 

roda Lietuvių Namuose visdėlįp įvyks, 
greičiausiai šį rudenį. Ji buvo atidėta dėl 
kėlimosi į Londoną. A. Petrikonis paro
dai rengiasi visu smarkumu. Jau turi nu
tapęs daug paveikslų. Pas jį taip pat ga
lima gauti pirkti paveikslų.

* * *
DIDĖJA LONDONO LIETUVIŲ 

KOLONIJA
Sumažėjus iš D. Britanijos lietuvių 

emigracijai į užjūrius, pasilikusieji vis 
spiečiasi į didesnes kolonijas. Šiomis die
nomis iŠ Manchesterio Londonan atsikėlė 
žinomas visuomenininkas J. Bendorius. 
Laikinai J. Bendorius apsigyveno Lietu
vių Namuose. * * *

MIRĖ
Balandžio 4 d. mirė Vincas Sendzikas 

iš Tottenham, 80 m. amžiaus. Balandžio 
7 d. mirė Motiejus Norvelaitis 81 m. am
žiaus. Abu senosios Lietuvių kolonijos 
gyventojai. Prieš mirtį abu buvo aprū
pinti paskutiniais Sakramentais.

Tauta yra lyg viena šeima lyg vienas 
kūnas: jei kenčia vienas šeimos narys, 
kenčia visa šeima. Tik apmiręs kūno są
narys nebejaučia kito kūno sąnarių arba 
viso kūno skausmo. Bet kančia nėra pa
syvus pasireiškimas, anaiptol, visas kūnas 
įsijungia i žūtbūtinę kovą prieš skausmo 
sukėlėją.

Lietuviai evangelikai taip pat atsako
mybės jausmo vedami sukruto. Mes juk 
ir tos pačios tautos nariai, kurie dalinasi 
Tėvynės skausmais bei džiaugsmais. Bran 
gus mums mūsų tėvų, jau nuo M. Mažvy
do laikų, religinis palikimas. 1946 metais 
gegužės mėn. 30 d., Hanau'o Lietuvių sto
vykloje buvo sušauktas pirmas! lietuvių 
evangelikų suvažiavimas. Čia buvo išrink 
ta Laik. Lietuvių Evangelikų Vyriausioji 
Taryba iš liet, evangelikų liuteronų ir 
liet. ev. reto: matų kunigų bei kitų veikė
jų su prof. Dr. O Stanaičiu priešakyje. 
Pradėta organizuotai rūpintis lietuvių 
evangelikų bažnytiniu aptarnavimu. Visur 
pasistengta sudaryti parapijiniai vienetai. 
1946 m. lapkričio mėn. 9 ir 10 d.d. Le- 
benstedte, Lietuvių stovykloje, buvo su
šauktas Steigiamasis Lietuvių Evangelikų 
Sinodas, kuriame dalyvavo 62 balsavimo 
teisę turį parapijų atstovai ir kunigai. Si
nodo pirmininku buvo vyr. stud. pat. M. 
Purvinas. Ten buvo išrinkta Lietuvių 
Evangelikų Vyriausioji Bažnytinė Tary
ba. Pirmininkas buvo vėl prof. Dr. O. Sta 
naitis. Buvo pravesta visuotina lietuvių 
evangelikų registracija Vakarų Vokietijo
je: stovyklose būta 12000, o už stovyklos 
ribų 14000 lietuvių evangelikų. Kunigams 
(apie 15) buvo labai sunku tuos po visą 
V. Vokietiją išsklaidytus tikėjimo brolius 
bažnytiniai aptarnauti. Trūko tam ir lė
šų. Todėl buvo reikalinga skubi pagalba, 
ypač emigracijos reikaluose. Tuo tikslu 
buvo užmegzti ryšiai su tarptautinėmis 
bažnytinėmis organizacijomis. Pasaulio 
Bažnyčių Taryba nemažai padėjo. Tuo pa 
čiu turėta pakartotinai progų mūsų ken
čiančios tautos balsą perduoti kitų, lais
vų tautų bažnyčioms. Dėtos visos pastan
gos turėtus ryšius jau iš Lietuvos nepri
klausomybės laikų pagyvinti. Lietuviai 
evengelikai liuteronai rado savo tikėjimo 
brolius, lietuviai evengelikai reformatai 
savo draugus. Eita prie sudarymo turėtų 
Bažnyčių Lietuvoje, kad galėjus vėl būti 
pilnateisiais tarptautinių organizacijų na
riais. Broliai ev. reformatai, vadovauja
mi savo garbingų vadovų (Gen. sup. prof. 
Dr. P. Jakubėno, Dr. J. Mikelėno ir kitų) 
sušaukė savo Sinodą ir išrinko Lietuvių 
Evangelikų Reformatų Bažnyčios vadovy
bę tremtyje, kuri dabar turi savo būstinę 
Chicagoje ir tebesirūpina visais lietuviais

evangelikais reformatais pasaulyje, šioji 
Bažnyčia yra pilnateisis Pasaulio Bažny
čios narys. Lietuviai evengelikai liutero
nai sušaukė savo sinodą 1948 metais gruo 
džio mėn. 7-12 d.d. Imbshausene. Sinode 
dalyvavo 52 teisėti atstovai ir kunigai. 
Vyr. stud. pat. M. Purvinui pirmininkau
jant, sinodo buvo priimtas Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Bažnyčios Statutas ir iš
rinkta vadovybė — Lietuvių Evongelikų 
Liuteronų Bažnyčios Vyriausioji Taryba. 
Tos Tarybos pirmininku ir Bažnyčios Sen 
joru buvo vienbalsiai išrinktas kun. A. 
Keleris. Netrukus, taip kaip latvių, estų 
taip ir lietuvių Evangelikų Liuteronų Baž 
nyčios buvo priimtos pilnateisiais nariais 
į Pasaulinę Ėv. Liuteronų Bažnyčių šei
mą — Pasaulinę Liuteronų Federaciją — 
Lutheran World Federation, kuriai pri
klauso 56 Bažnyčios — nariai iš 28-nių 
šalių su apie 70 milijonų liuteronais.

Didelę paramą suteikė LWF mūsų ken
čiančiai Bažnyčiai ir jos nariams: 1. Vo
kietijoje buvo savo laiku įsteigusi du Stu 
dijų Centrus, kuriuose ypač mūsų jauni
mas lietuvių kunigų vadovaujamas galėjo 
tautiniai ir religiniai tarpti. 2. Padėjo iš-, 
leisti visą eilę lietuviškų religinių knygų 
ir du mėnraščius („Jaunimo Ratelį“ ir 
„Ev. Žodį“). 3. Sušelpė vargstančius ir se
neliams įrengė patogias prieglaudas. 
4. Tūkstančiams suteikė galimybę iške
liauti iš Vokietijos, ypač į Ameriką.

Dabar esame dar daugiau išsklaidyti, 
tuo darbas pasidaro dar daugiau sunkes
nis. Bet visdėlto Vak. Vokietijoje, kur li
ko lietuvių evangelikų dauguma, kur ir 
minėtos Bažnyčios vadovybės būstinė, tik 
rai pasišventusiai veikiama: Sen. kun. A. 
Keleris, kun. A. Gelžinis, buvęs Nepr. Lie 
tuvoje paskutinis Ev. Liut. Bažnyčios Liet 
Sinodo senjoras, kun. J. Urzdė, kuris net 
spėjo įkurti didžius Pabaltijo Krikščionių 
Studentų namus Bad Dodesberge, kun, J. 
Stanaitis, kun. P. šimukėnas, kun. D. Jur- 
katis, kun. M. Klumbys, kun. A. Vymeris, 
kun: V. Kurnatauskas ir kiti kunigai tik
rai aukojasi mūsų lietuviškiems bažnyti
niams reikalams. Nepailstamai dirba gen. 
sekretorius p. Fr. Šlentneris. Net kitų ti
kybų tautiečiai tai įvertina: paskutiniuose 
rinkimuose į Liet. Bendruomenės Tarybą 
sen. kun. Kelris gavo daugiausiai balsų.

Anglijoje pasišventusiai darbuojasi 
Anglijos Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Tarybos pirmininkas p. J. Gložaitis, o baž 
nytiniai juos aptarnauja sen. kun. A. Ke
leris iš Vokietijos. Australijoje, deja, mū
sų Bažnyčios nariai daugiausiai apleisti, 
nes neturi liet. ev. kunigo.

Mūsų rinktas Senjoras A. Keleris kvie
čia š.m. balandžio mėn. 23-24 d.d. Lietuvių

The history of the Baltic states is a 
long saga of resistance to powerful ene
mies. Invaded countless times from both 
the east and the west, they were battle
grounds of Teutonic Knights, Russians, 
Swedes, Tartars, and others bent on con
quest. It was at Tannenberg in 1410 that 
the mighty Teutonic knights suffered de
cisive defeat at the hands of the Lithua
nians and Poles. Tartar hordes which 
sought to sweep through Lithuanian terri
tory toward central Europe were never 
able to conquer the redoubtable Lithts.

But in the long history of these Baltic 
peoples there has been nothing compa
rable to today's calculated and barbarous 
Soviet enslavement. Under cover of 
World War II, the Kremlin was able to 
seize the little republics. There was no 
period of transition through the stage of 
„peoples' democracies.“ With a cynicism 
unusual even for the Politburo, it was an
nounced that the Estonians, Latvians and 
Lithuanians had requested annexation by 
the Soviet Union. From the beginning of 
the Communist enslavement, the three 
Baltic states have been blacked out from 
the view of the world public. Non-Com- 
munist correspondents are not allowed to 
investigate. There are no conducted par
ties of selected non-Communist tourists 
junketing through Kaunas, Daugpilis, and 
Tartu. But from the fortunate few who 
have escaped from the Soviet occupation, 
we know the methods and policies that 
the Kremlin has used in its genocidal pro 
gram to obliterate every vestige of Es
tonian, Latvian, and Lithuanian culture 
and national consciousness. There has 
been a reign of cruelty and terror with 
scarcely any parallel in modern history.

Agriculture has been ruthlessly collecti
vized, industry reorganized to serve the 
purpose of the U.S.S.R., the high stan-

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Sinodan, 
Pabaltiečių Krikščionių Studentų Namuo
se, Annberg-Bad Godesberg, Vokietijoje. 
Kiekvieno sąmoningo lietuvio evangliko 
liuterono yra šventa pareiga ten dalyvau
ti. Žinoma, neįmanoma visiems ten asme
niškai nuvykti, bet korespondenciniu ke
liu visiems įmanoma. Būkime bent dva
sioje ten ir pasidžiaukime šia lietuviška 
religine šeima, kuri kovoja, aukojasi už 
savo šventus įsitikinimus, už iš tėvų pa
veldėtą turtą — bažnyčią ir kartu už vi
sos lietuvių tautos geresnę ateitį.

Kun. A. Trakia 
Chicago, 1955. IV. 10.

freight cars and transported to unknown 
destinations in the Soviet Union. Fami
lies were systematically broken up.

In order to break the national spirit of 
the three countries, the Kremlin has 
brought in settlers from the U.S.S.R., 
even from central Asia.

With characteristic fortitude the Esto
nians, Latvians, and Lithuanians have 
put up tragic and desperate resistance. 
They carried out ingenious forms of sa
botage. From the woods and swamps they 
attacked commissars and Red troops. 
Judging from the Kremlin's denunciatory 
press references, such underground 
groups as Lithuanian's „Men of the Forest“ 
have fought bravely and stubbornly 
against the M.V.D. and the Soviet Army.

The Moscow speech of the first secre
tary of the Lithuanian Communist party, 
delivered on Oct. 5, 1952, was quoted by 
Pravda as containing this pledge: „The 
party organizations of our republic will 
continue the tireless struggle to uproot 
every remnant of bourgeois nationalism.“ 
The latter phrase, of course, is a partiėd- 
up euphemism for resistance. In other 
words, the Liths were still resisting 
twelve years after the Soviet annexation.

The newspaper Tiesa (Vilnius), July 
11. 1953, published a speech by Comrade 
Kaunaite, member of the Supreme Soviet 
of the U.S.S.R., who complained: „The 
bourgeois nationalists are attempting 
most furiously to undermine the friend
ship of the Lithuanian nation toward the 
other Soviet nations.“ No matter how the 
Communists phrase it, it still spells Li
thuanian resistance against the Soviet 
occupier and enslaver. That is true as 
well of the Estonians and Latvians.

And what of the Baltic peoples' pros
pects of eventual freedom? Of American 
policy toward the Soviet occupation? Our 
government has never recognized the So
viet annexation of Estonia, Latvia and 
Lithuania. The Ropsvelt, Truman and Ei
senhower administration have stood by 
this policy. This was reiterated by Presi
dent Eisenhower on June 12, 1954, in a 
telegram to a rally of Balts at New York 
Town Hall on the fourteenth anniversary 
of the Soviet sezure of the Baltic states.

„We are resolved,“ said the President, 
„to continue to do all that we can to 
establich in the world conditions under 
which these countries (Estonia, Latvia 
and Lithuania) will regain and retain 
their freedom.“

From— „The Lithuanian Situation'*
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„OPOZICIJA” KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE Premijuotą geriausia knyga
Priverčiamieji darbai ir trėmimai yra gesį. Girdime keturaugštį keiksmažodi, Likimas taip man lėmė, kad pačiais sun Prieš kurį laiką Nidos Knygų Klubo va- nulėmė knygos pasisekimą. Yra kiti fak- 

sena Rusijos valdymo sistemos tradicija, kai jis drąsiai puola politruką. kiaisiais kalinimo metais, tapau Intos dovybė buvo užklausiusi savo narius-skai toriai, pateisiną padarytą skaitytojų atsi-
Dar prieš kelis šimtus metų, beveik nuo — šunie, ar atiduosi mano knygą?! apygardos blatnoj viršininko „adjutantu“, tytojus, kuri penkių išleistų knygų jiems klausimą. Visų pirma pats skaitytojų pa-
totorių gadynės pradžios (1238 m.) prie- Mes nežinome, apie kokią knygą kalba- Gal tik šito supuolimo dėka išlikau gy- labiausiai patiko. Iki balsavimo paskelbi- sisakymas. Nuo šiol, kiekvienas Nidos 
vartos darbai — katorga buvo taikoma di ma, bet tai juk nesvarbu. Matome, kai po- vas. Mano viršininkas Kijan, buvo viduti- mo buvo išleista: Žalgiris, Tvanas, Sveti- Knygų Klubo narys, jausis turįs progos
desniems kriminaliniams nusikaltėliams litrukas kažką žiopčioja, bet nebeišgirsta- nio ūgio, lieknas, griežtų- veido bruožų, mos pagairės, Duonos bejieškant ir Antra pareikšti savo nuomonę literatūros klausi
ir politiškai neištikimiems. Ši bausmė sa- me jo žodžiu, nes „dramblio“ rankose su- gana elegantiškas vyras. Jis buvo vienin- sis krantas. Balsavime dalyvavo apie 700 mais. Antra, klubo vadovybe: bus leng
vo sunkumu buvo greta mirties bausmės: žvilga durklas. Trumpas aiktelėjimas ir telis visoje stovykloje, turįs teisę nešioti narių. Balsų skaičiavimo komisiją suda- viau orientuotis parenkant rankraščius, o

prie blatnoj kojų kraujais apsipylęs su
smunka elegantiškasis leitenantas. „Dram 
blys“ peržengia lavoną ir krypuojančia ei
sena nužingsniuoja prie stovyklos sargy
bos busto. Ten padeda ant stalo durklą ir 
praneša:

— Lauke sukrito jūsų viršininkas. Pa
siimkite!..

„Dramblys“ surakinamas ir išvedamas 
vienukėn. Jis nesipriešina.

Mes, belaisviai, spraudžiamės prie dali
namo maisto, it nieko nebuvę. Mes, ver
gai, jaučiame tik alkį ir jį pirmoje eilėje 
norime nuraminti. Mūsų draugai, rusai, 
sakosi prie tokių scenų pripratę. Mes su
pratome, kad vadinamieji „blatnoj“ turi 
savo veiksmams laisvę. Kas jiems šią lais 
vę kėsinasi atimti, tam kiekviename žings 
nyje gresia mirtis, nepaisant, kad tai bū
tų ir pats politrukas.

Guliu kietuose naruose. Lauke staugia 
žiemos pūga. Galvoju, kad ir stipriausias 
būdamas, nebeištversiu dar'23 metus šio
je stovykloje nes vos dvejis šiaip taip iš
kentėjau. Mano bausmės dydis — 25 me
tai katorgos, 
durys. Mūsų, 
pasmerktųjų, 
viniuoja prie

— Visi ant 
mes pasiimsime tik mums reikalingą ber
niuką!..

Visa šimtinė paklusta įėjusių įsakymo.
Neskubėdami, savim pasitikį, tuodu sve 

timo barako 
čius. Staiga 
nas rusas ir 
šaukti:

— Ko jūs 
Aš nekaltas,

Jo įdubusiais žandais bėga 
prakaito lašai. Aš jį pažįstu tik iš vardo 
— tai Vašia. Mūsų barake buvo kalbama, 
kad jis dažnai užeinąs „pasikalbėjimams1’ 
į politinių karininkų būstą.

— Tu kiaulė! Tu mus išdavinėji! — skal 
do Vašiai antausius atėję vyrai. Jų ran
kose atlenkti peiliai. Ištempiamas šaukėsi 
pagalbos, bet nieks nedrįsta nuleisti nuo 
narų kojų. Trumpas jo šauksmas. Greit 
vėl tik pūgos ūžimą girdžiu. „Blatnoj“ 
nariai įvykdė mirties sprendimą, pagal ne

ten, kur pirmoji nebuvo pritaikoma, sek- 1 
davo katorga. i

Paskutinieji Rusijos carai šią bausmę 1 
plačiai praktikuodavo, ypač politiškai ne- ! 
ištikimiems. Trėmimai buvo trijų rūšių: ' 
uždraudimas apsigyventi Maskvoje ir Pet 1 
rapilyje, perkėlimas iš vienos gubernijos 
kiton ir ištrėmimas Sibiran laikinai ar vi- : 
sam amžiui.

Sibiran ištremtasis būdavo apgyvendi
namas miestelyje ar kaime, gaudavo vai- ; 
džios skirtą pragyvenimo pašalpą, galėjo 
su namiškiais ar draugais susirašinėti ir ‘ 
net savo šeimą atsikviesti. Galėjo savo 
specialybėje dirbti, tačiau neturėjo teisės , 
toliau kaip 50 km. išvykti nuo gyvenamo
sios vietos. Buvo policijos priežiūroje.. Ko 
kia ta policijos priežiūra buvo, galima su- . 
sidaryti vaizdą jau vien iš to, kad pvz. 
Stalinui pavyko net penkeris kartus pa
bėgti iš Sibiro.

Bolševikams valdžią paėmus, čekos bu- ; 
vo vartojama tik viena bausmės rūšis ■ 
mirtis. Vėliau GPU ir NKVD ėmė pa- 
smerktuosius eksploatuoti priverčiamųjų • 
darbų stovyklose. Sovietai nė karto nėra 
paskelbę tiesos, kiek tose darbo stovyklo
se turi vergų, tačiau patikrinti duomenys 
■sako, kad iki 1940 metų tas skaičius sie
kęs 10 milionų. Po šio karo, kada buvo 
pavergti Pabaltijo kraštai, o vėliau užim
ta rytų Vokietija, šis skaičius pasiekęs 16 
milionų. Tokiu būdu kas aštuntas sovietų 
pilietis yra už spygliuotos vielos, katar- 
goje.

Be priverčiamo — vergų darbo jėgos, 
neapmokamos jėgos, sovietai būtų neįvei
kę pastatydinti tų didžiųjų kanalų, kurie 
yra nukloti milionų nekaltų aukų kaulais.

Tokie masiniai žmonių subūrimai vie
noje vietoje, laikomi sunkiose ir beviltiš
kose sąlygose, suprantama, reikalauja, di- ' 
delio apsaugos aparato. Šis NKVD apara- ' 
tas pajėgia suimtuosius fiziškai veikti, '■ 
verčiant juos sunkiai dirbti ir nuolat pa- ■ 
pildyti sunaikintuosius naujais vergais, 
pasinaudojant tam tikslui priderintą bau
džiamosios teisės sistemą. Tačiau ši polit- : 
Pūkinė išorės jėga negali tokiose milžini' 
koše stovyklose kiekvieno individualiai : 
kontroluioti, ar iš vidaus šią masę veikti. 
Visose vergiškojo darbo stovyklose yra su i 
sikūrusi savotiška, tik vieniems sovietams rašytą stovyklos įstatymą. Joks sovietinis 
būdinga, „savivalda“, savotiška savisau- teismas jų neteis, nes visi liudininkai ty- 
gos sistema. Tos gerai organizuotos darbo 
stovyklose opozicijos pranokėjai yra įvai- 
rau plauko kriminalistai, patekę į stovyk
las. Ši .^savivalda11 nėrą koks nors pri
puolamas faktas, bet ji siekia senas Rusi
jos vagių ir plėšikų tradicijas, net nuo 19 
šimtmečio pradžios, kada vardas „Blat
noj“ buvo žinomas, kaip Rusijos vagių 
sąjunga. Ši savotiška organizacija kaip 
tik ir atgijo dabartinėse vergų stovyklose, 
įsigalėdama ir išsišakodama kaip anar
chistinė opozicija viešame rusų gyvenime. 
Tai vienintelė šiuo metu organizuota „opo 
zicinė partija“ visoje Sovietų Sąjungoje,, 
daugiausiai veikianti ir klestinti darbo 
stovyklose. Reikia pabrėžti, kad ši „parti
ja“ yra labai gerai organizuota, su grii 
ta disciplina, nes vienintelė bausmė — 
peilis ar kulka. Suprantama, kad jos tik
rųjų narių branduolį sudaro kriminalis
tai, turį gerą praeities „stažą“. Blatnoj 
organizacijos šūkis — nieko nedirbti, bet 
vogti ir plšėti iš valdžios, nesiskaitant nei 
su savo, nei su svetimo gyvybe. Su šia or
ganizacija kovoja sovietų saugumo orga
nai. Buvęs NKVD valdovas Beria turėjo 
net atskirą centralinį skyrių, skirtą kovai 
su „blatnaisiais1, tačiau ši kova iki šiolei 
buvo nesėkminga ir blatnoj nariai tebėr 
ir dabar vadovaujantis elementas visose 
koncentracijos stovyklose, šios konspiraci 
nės organizacijos veiklos pavaizdavimui 
pateiksime ištraukėles vokiečių žurnalis
tų, kuriems likimas lėmė išsprukti iš ru
siškos šių dienų katorgos.

— „Pravdos“ terminologija tariant 
„Šiaurės Perle“ — Vorkutoje saulė švie
čia tris mėnesius. Vorkutos stovyklos, tai 
prievartos valstybė valstybėje, kur per de 
vynis mėnesius termometras rodo 40-45 
laipsnius šalčio, kur nuolat siaučia sniego pat meldžiasi prašydami Sopulingosios 
pūgos. Dievo Motinos — išlaisvinti iš kalėjimo.

Pervargusi darbo brigada, išdirbusi an- Pagal ,Yianą. aeną dekretą brolija Jesus.. . 7. , .. .. ’ , , , ei nco“ turi teisę tą dieną paskelbti vie-
ghų šachtose dešimties darbo valandų ną kalinį laisvu. Jį parenka iš anksto bro 
pamainą, renkasi prie stovyklos vartų, lijos atstovas drauge su kalėjimo vadovy- 
Mūsų stovyklos politinis karininkas, ele- be> bendrame pasitarime, tačiau iki pa- 
gantiškai išsipuošęs vyresnysis leitenan- skutinio momento pasirinktoji kalinio pa- 
tu, nesunkiai pasidaro sau keli, pro mo- v,p<1' 1*‘koma 
•- «>'“■ s.-frt>n>n skaičiuo-
jami. Ūmai, is musų eilių iššoka augsto suklumpa ties Sopulingosios Dievo Moti- 
ūgio rusas ir užstoja leitenantui kelią, lei- nos paveikslu, dėkodamas maldoje už iš- 
tenantui, pavojingiausiam visoj mūsų sto
vykloj asmeniui. Mes, belaisviai, pažįs
tame šį rusą, vadinamą „drambliu“. Tai 
Vorkutos šiaurės rajono blatnoj viršinin
kas. Mūsų čia gyvenimo metu jis jau šio
je stovykloje likvidavo devynis vyrus. 
Mes sustingstame baimėje, sekdami jo el-

rė S. Laucius ir svečiai iš Vokietijos — 
p. K. Obolėnas ir Stp. Vykintas. Pasirodė, 
kad beveik pusė balsavusių pasisakė už 
Br. Daubaro knygą „Duonos bejieškant“.

Nelauktai atsidaro barako 
devintajame barake, šimtas 
Vieni jau. naruose, kiti sto
ju. Įėję šūktelėja:
narų! Nebijokite, draugai,

vyrai apžiūri naruose gulin- 
pašoksta 
pradeda

iš savo guolio jau- 
maldaujančiu balsu

norite iš 
aš nekaltas!..

manęs?!. Ko norite?

stambūs

lės, žinodami, kas jų laukia, jei bent vie
nu žodeliu cyptelėtų.

2.000 KACETŲ

ilgus plaukus. Visi mes buvome trumpai 
nukerpami ir skarmalais aprengiami. Ki- 
jono drabužiai ir vakarų Europos suprati
mu buvo be priekaištų. Mano viršininkas 
dėvėjo nauja, dviem sagų eilėm, eilute, Tokiu būdu laurai teko šio laikraščio re- 
o skalbinių sandėlio spintoje turėjo dar 
geros medžiagos šešias eilutes. Avėjo 
naujais batais, : kurių galėjo pavydėti ir 
pats stovyklos viršininkas.

Kijanas dažnai asistuodavo pačiam sto
vyklos „načalninkui“, aiškinant įvairius 
stovykloje nusikaltimus, .dažniausiai va
gystes, kurių nepajėgdavo išlukštenti nuo 
lat girti sargybiniai. Kijan per kelias mi
nutes vagį turėdavo savo rankose. Dažnai, 
pirmą kartą nučiuptas vagišius, užtartas 
Kijano, buvo paleidžiamas be jokios baus
mės, bet jei jis savo nusikaltimą pakarto
davo ir patekdavo vėl Kijanui, baigdavosi 
blogai. Stovykloje- pasitaikančiomis vagys 
temis vadovybė nesirūpindavo; tai tvarky 
davo „viršininkas“ Kijan. Jo klausydavo 
visa stovykla sąžiningiau ir atidžiau, ne
gu stovyklos viršininko. Kijan bjaurėda
vosi smulkiomis vagystėmis ir niekindavo 
„mažo kalbiro“ nusikaltėlius, bet nė ne
mirktelėdavo, jei „reikėdavo“ įsakyti už
mušti, jų terminologija tariant, „iš gretos 
iššokusį“ kalinį, ar likviduoti kurį nors 
sargybinį, bandžiusį nepaklusti „blatnoj“ 
organizacijos potvarkio. Darbo sąvoka 
janui buvo nežinoma, nors jis ir buvo 
skirtas barakų vyresniuoju ir už tas 
reigas gaudavo 150 rublių mėnesiui, 
čiau jo darbą padarydavome mes, 
smerktieji. Jis iš virtuvės ar maisto :

daktoriui Broniui Daunorui, „Duonos be
jieškant“ autoriui. Jis tą knygą parašė pa 
sinaudodamas jaunos vokietaitės Renatos, 
buvusios pavergtoje Lietuvoje, pasakoji
mu. Tenka spėti, kad gimtojo krašto var
gas labiausiai krito į skaitytojų širdį ir

autoriams — siūlant medžiagą. Savaime 
suprantama, kad tai nebus aklas prisiri
šimas prie panašaus pobūdžio kūrinių 
nes leidyklos programa yra plati ir gana 
įvairi. Skaitytojų nuomonės išklausymas 
taip pat numatomas daryti kas metai. Vie 
nu žodžiu, leidykla nori išvengti stambes
nių klaidų ir pateikti savo skaitytojams 
labiausiai mėgstamus dalykus. O tai turi 
būti tik sveikintina.

KULTŪROS PASTABOS
Televizijos telefonas buvo neseniai de

monstruotas Los Angeles Westernt Elec
tronic parodoj. Pakėlus telefono ragelį, 
pasirodo ant vienos ekrano pusės šaukė
jo vaizdas. Kai atsiliepiama, tai kita ek
rano pusė abiejuose linijos galuose užsi
pildo atsiliepusio vaizdu. Norint, galima 
nesudėtingu nustatymu panaudoti ir visą 
ekraną ir kitokiems patarnavimams: pa
matyti parašą, dokumentus ir kitokius 
daiktus. Kai televizijos, telefonas nenau
dojamas kaip telefonas, tai jis gali būti 
vartojamas, kaip televizijos imtuvas tele
vizijos programoms priimti.

JAV jūrų kariai vartoja Švarkus šarvuo 
tus plokštelėmis „Doron“ aštuntadalio co
lio storumo ir 5 kv. colių ploto. Švarkan 
įsiuvama apie 20 tokių plokštelių. Plokšte 
lės pagamintos iš impregnuoto stiklinio 
audinio, prie didelio spaudimo ir karščio. 
Toksai švarkas revolverio kulkos neper
šaunamas.

Ki- 
i pa- 

pa- 
, ta- 

pa- 
san- 

dėlių pasiimdavo tai, kas jam tiko kiek
vienu metu. Jis visada turėjo pinigų tiel. 
kiek jam reikėdavę. O jų jis pasirūpinda
vo labai paprastai: kuriai nors miške 
dirbančiai brigadai, vadovaujančiai taip 
pat blatnoj brigadieriaus, įsakydavo 20 r.r 
daugiau metrų pasukti į šalį. Gauti pini
gai iki kapeikos patekdavo į Kijano kiše
nę ir jam jokio pavojaus nebūdavo, nes 
kiekvienas greičiau sutiks atsėdėU mėne
sį ar ilgiau karceryje, negu išduoti blat
noj organizacijos narį, o ką bekalbėti apie 
patį jų viršininką. Išdavimas visada ir vi
sur pasiekdavo nusikaltėlį.

Tapus man Kijano adjutantu, mano pa
dėtis žymiai pasitajsė: gaudavau pakari- _ ____

karnai pavalgyti, mažai teko dirbti, net ne, kuri pavojaus metu apsidengs trečda- 
pats stovyklos viršininkas reikšdavo man 
kažkokią slaptą pagarbą, 

(bus daugiau).
B. Petkūnas

BUV. POLITINIŲ KALINIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo 11 d. Baltic Freedom House 
įvyko susirinkimas Lietuvos rezistencijos 
buv. polit. kalinių Sąjungos nariu, gyve
nančių New Yorke ir jo apylinkėse. Su
sirinkimui pirmininkavo Sąjungos pirm, 
kun. V. Pikturna, sekretoriavo B. Kulys.

Svarbius pranešimus padarė sąjungos 
pirm. kun. V. Pikturna ir Tarpt, buv. 
litinių kalinių Federacijos vicepirm. 
liet. atst. V. Sidzikauskas.

Buvo aptarti aktualūs tolimesnio 
jungos veikimo reikalai. Diskusijose 
lyvavo: dr. B. Nemickas, B. Kūlys, A. Po
cius, V. Vaitekūnas ir kiti.

Netrukus numatoma atlikti rinkimus Są 
jungos naujiems organams sudarytu Rin
kimai, kaip centro valdyboje užsirgistra- 
vusieji nariai laiškais pasisakė, tegalima 
įvykdyti korespondenciniu būdu.

Rinkiminėn Komisijon įeina: dr. B. Ne
mickas, V. Vaitekūnas ir P. BraZaUSkaš.

Tuo tarpu pagal susirašinėjimą nusta- 
tytė, kad daugiausia politinių kalinių yra 
įsikūrusių New Yorke ir Chicagoje, betgi 
daug jų išsiskirstę mažomis grupelėmis ar 
pavieniui visame laisvajame pasaulyje.

po- 
ir

Są
ri a-

New Yorke gautos informacijos, jog ko
munistinėje Kinijoje esama 2.000 koncen
tracijos (priverčiamųjų darbų) stovyklų. 
Kiekvienoje dirba nuo 5.000 iki 80.000 ka
linių. Viena tų stovyklų gamina plytas ir 
jau yra pagaminusi daugiau 2 milijardų 
plytų. Apskaičiuojama, jog tuose kacetuo-
se gali būti mažiausia 50 milionų kalinių,. 
dirbančių priverstinius darbus. Sovietų 
Sąjungoje tokių kalinių esama apie 18 mi 
lionų.

Koncentracijos stovyklos yra visose ko
munistų valdomose valstybėse. Net tokio
je mažutėje Albanijoje kacetuose laiko
ma apie 25.000 žmonių.

ISPANIJOJE PRIEŠ VELYKAS KASMET 
PALEIDŽIAMAS IŠ KALĖJIMO 

BARABAS

Amerikiečiai yra didžiausi kavos suvar- 
totojai pasaulyje. Pupelių kavos kiekvie
nais metais įveža už 1,4 bilijonus dol. Vie
nai galvai tenka per metus po 16,5 svarų 
kavos. Tuo tarpu arbatos tik po tris ket
virtadalius svaro galvai. Prieš 10 metų už 
kavos svarą šeimininkės mokėjo po 30 cn. 
dabar apie dolerį, o, sako, reiksią mokėti 
po 1,25.

Atveža kavą iš Brazilijos. Amerika su
vartoja apie pusę visos Brazilijos kavos 
eksporto.

SLĖPTUVĖ LEDAINĖ
Vienas vokietis paprašė užregistruoti 

jp patentą, liečiantį priešlėktuvinę slėp
tuvę ledainę. Išradėjo idėja tokia: pože- 

-minis rūsys -paverčiamas -elektrine ledai-
lio colio storumo ledu. Ledo sluogsnis 
ant slėptuvės sienų atsiras, kai miestas 
bus užaliarmuotas ir kris pirmos bombos. 
Vadinas, nuo aliarmo sirenų iki pirmos 
bombos kritimo slėptuvės sienos jau turės 
reikiamą ledo sluogsnį. Šis' ledas turėsiąs 
apginti gyventojus lygiai nuo sprogstamo
sios jėgos ir atominių bombų sukelto karš 
čio.

(atkelta iš nsl. 2.)

Maskva. Sovietų radijas pranešė, kad 
visoje Lietuvoje Velykų šventės buvo iš
kilmingai švenčiamos. Vilniaus ir Kauno 
bažnyčios buvo pilnos žmonių. Gaudė 
varpai. Tūkstančiai atliko išpažintį ir ėjo Amerikos žydų komitetas 
prie komunijos, o kunigai per pamokslus niam almanache nurodo, kad žydų visa- 
kalbėjo apie taika- me Pasaulyje yra apie 11.870.000 galvų.

1 Taigi išeitų, kad, dabar esant žemėje apie
2,5 miliardo gyventojų, žydai sudaro maž- 

, daug 0,5 procento.
Pagal valstybes žydai paskirstomi taip: 

JAV —- 5 mil., SSSR — 2 mil., Izraelyje 
—■ 1,5 mil., Anglijoje — 450.000, Prancū
zijoje — 300,000, Argentinoje — 360.000, 
Kanadoje — 230.000, Brazilijoje—120.000 
ir kitose valstybėse po mažiau. Vokietijo- -Katalikai sako 
je iš anksčiau buvusių 600.000 dabar be
gyvena tik 23.000.

Vašingtonas. Amerikos žurnaluose pasi
rodė naujo lėktuvo fotografijos. Tas lėktų 
vas yra stalo pavidalo, o ant to stalo sto
vi lakūnas.

Ispanijoje — Sevilijoje, Malagoje 
Granadoje dar ir šiandien, Kristaus 
kų papročiais, kasmet prieš Velykas iš 
kalėjimo paleidžiamas vienas nusikaltėlis, 
nors jis ir ilgiems metams kalėti būtų 
buvęs nuteistas. Į tas nusikaltėlio „Bara- 
bo“ paleidimo iškilmes kasmet suvažiuoja 
tūkstančiai žmonių iš visų kraštų, Euro
pos ir net Amerikos valstybių.

Verbų sekmadienio išvakarėse prie di
džiulio kalėjimo sueina procesijos ir de
šimtys tūkstančių žmonių. Prie kalėjimo 
sienos pakabinamas didelis Sopulingosios 
Dievo Motinos paveikslas, ties kuriuo čia 
meldžiamasi ir giedama prašant laisvės 
vienam kaliniui. Tos maldos ir giesmės 
trunka dvi valandas. Tuo tarpu kalinių 
celėse vyksta didelis susijaudinimas, nes 
visi žino, kad tuojau vienas iš jų bus pa
leistas į laisvę. Kiekvienas tikisi, gal jam 
teksianti ta malonė, ir visi kaliniai taip

ir 
lai-

Ankara. Jaltos paslapčių paskelbimas 
labai sukrėtė turkų visuomenę ir susilp
nino pasitikėjimą svetimomis valstybėmis 

*
Varšuva. Lenkijos geležinkeliai atsidū

rė labai liūdnoje padėtyje. Bėgiai nepap
rastai susidėvėję, o jų gamybą suryja Ru
sija ir Kinija.

Londonas. Opozicijos vadas Attlee iš
vyko į Kanadą ir Ameriką, kur jis turės 
eilę paskaitų aktualiais klausimais. Taip 
pat numatoma konferencija su Eisenhove- 
riu.

*
Londonas. Sir Winstonas Churchillis su 

žmona išskrido į Siciliją, kur žada ramiai 
pasilsėti mėnesį laiko, JAV kilo sumany
mas paskelbti jį Amerikos garbės piliečiu.

Formoza. čiang Kaišekas inspektavo 
Quemoy salą.

laisvinimą. Su juo drauge suklumpa ant 
kelių Visa dešimttūkstantinė žmonių mi
nia ir tyliai meldžiasi. Po to, brolijos na
rių iškilminga procesija, nešdama Mari
jos paveikslus pasijudina žygiuoti gatvė
mis atgal per miestą, ir tada visa minia 
sujunda, triukšmingai reikšdama savo pa 
sitenkinimą. Paleistasis „Barabas“ proce
sijos vidury žengia į laisvę.

KIEK ŽYDŲ VISAME PASAULYJE
savo meti-

P. S.

NAMŲ PARDAVIMO AGENTŪRA 
L. OKOLOW & CO

292-4 Edgware Road 
London, W.2 

Telf. PAD 0946
Parduodami gražūs namai, *6, Amherst 

Rd. Ealing W.5, artį Ealing Broadway sto 
ties. Pirmajame augštę 3 gražūs, erdvūs 
kambariai ir virtuvė, vonia; antrame augš 
te — 3 gražūs kambariai virtuvė ir vonia, 
trečiame augšte — 2 kambariai ir virtu
vė. Amžina nuosavybė. Gerai atremontuo 
tas. Didelis daržas. Kaina 3600 svarų, 
įmokėti — 750_ sv. Raktai apžiūrėjimui 
gaunami agentūroje darbo valandomis.

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, darbo-buto 
garantijas, etc. ) parūpina Pasaulio Liet. Bendruomenės Britų Kolum

bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplomuotas teisininkas 

JONAS J. JUŠKA1TIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C., CANADA 

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

pasigailėjimo jodama į minią ir pliekda
ma demonstrantus kardais. Pastarieji į 
visa tai atsakė akmenimis, kiaušiniais, to- 
matais ir žaisliniais sprogmenimis. Nenu
ramino minios nei valdžios grąsymai, nei 
katalikų vadų prašymai apsiraminti. Tik 
vakarop tamsa ir užėjęs smarkus lietus 
demonstracijas užbaigė.

Limburgo. provincijoje policijai nelei
džiant vykti į Briuselį, žmonės kirto me
džius pakelėse, užbarikaduodami prava
žiavimą ir tuo būdu neįsileisdami polici
jos pagalbinių dalinių.

Liuveno studentija nelaukė 26 d. Jau sa 
vaitės pradžioje „šturmavo“ rotušę ir iš
griovė policijos būstinės tvoras. Ir čia žan 
darmerija mėlynavo.FrleS polISŲoš*"tiū»tl-~''‘ 
nę studentai ištraukė iš čemodanų mies
to parke sugaudytas antis ir žąsis, ir pa
leido su užrašu ant kaklo: „Aš pasirinkau 
laisvę“. Juoko sukėlė groteskinė Collard’o 
karikatūra: prieš policiją staiga paleistas 
bekonas su lenta — įrašu ant kaklo „Col“ 
(kaklas) ir ant uodegos „lard“ (lašiniai), 
t,y., Col-lard. Policijai buvo nemažas iiž- 
daviriys žviegiantį bekoną sučiupti, ypač 
kad jis išteptas slidžiu žaliuoju muilu. Vie 
no žandaro taiklus šūvis nelaimingąjį pri
baigė.

Savo nusistatymą prieš Collard įstaty
mą katal. demonstravo visoje šalyje, di
desniuose ir mažesniuose centruose.

Nors po „žygio į Briuselį1“ nuotaikos 
staiga apsiramino, bet yra aišku, kad ik
šiolinės demonstracijos buvo tiktai pirmo
ji protestų banga, kurią seks kitos, atro
do, daug aštresnės, jeigu vyriausybė ne
atsisakys katalikus skriaudžiančio įstaty- ( 
mo. . -

Abi pusės meta kaltinimus priešingąja!, 
o kartu ir atsakomybę už neramumus.

„atsiimkite Coilard’o įsta
tymą ir mes nurimsime“, kairieji to nė ne 
mano, nes „atėjo laikas atsiskaityti su ka
tal. mokyklomis“.

Užsienio reikalų ministeris Spaakas dar 
visai neseniai pabrėžė, kad tas įstatymas 
vistiek bus priimtas ir perspėjo katalikus,“' 
neprieštarauti parlamento daugumos nu
tarimui. Tai tas pats Spaakas, kurs būda
mas šu savo sOc. dem. partija mažumoj, 
panašiomis demonstracijomis kaip kad 
dabar ruošiamos katalikų, sprendžiant ka 
raliaus grįžimo klausimą, privertė nusi
leisti parlamento daugumą mažumos no
rams. (Beje, už tas nuolaidas katalikai 
papiktino krašto daugumą ir dėl to pra
laimėjo paskutiniuosius parlamento rinki
mus). Belgijos socialdemokratai tokią tei
sę pripažįsta tik sau.

Naujuosiuose belgų spaudos puslapiuo
se pasirodo straipsnių antraštės su klaus
tuku: „Bus civilinis karas?“ Kas žino? 
Belgijos katalikų gyvybingumas sako, 
kad mokyklų reikalas vien parėkavimu 
demonstracijose nesibaigs, nes naujuoju 
mok. įstatymu paliečiami katalikų gyvy
biniai interesai.

Prasidėjus krašte skilimui dėl mokyk
lų. vėl iškilo flamų klausimas. Flandrijos 
žemdirbių provincijos labai vieningai pa
sisako už katalikiškas. mokyklas. Vyriau
sybės žwį prieš tokias mokyklas laiko va 
lonų mažumos antiflamiška politika ap
skritai. Nors taip manyti būtų netikslu, 
nes ir valonų katalikai pasisako prieš vy
riausybės kėslus, bet vistiek viso krašto 
vienybė yra dideliame pavojuje. Verta 
prisiminti, kad kaip tik karaliaus Wilhel- 
mo (Oranijos) antibažnytinė mokyklų po
litika 1830 m. privedė kraštą prie Olandi
jos ir Belgijos persiskyrimo.

Didelė krašto dauguma, net ir ne kata
likai, nepritaria patenkinamoj būklėj 
esančių mokyklų klausimo reformoms. To 
dėl ir kyla klausimas, ar ištikrųjų verta 
dabartinei vyriausybei stumti kraštą į to
kią gilią ir toli siekiančią krizę.

Neapykanta siūbuoja, nes čia daugiau 
kovoja įdėjos žmonių pavidale. Kenčia, 
tačiau, patys žmonės.

J. D., Belgija (ELI)
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