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Šimtai tūkstančių pabėgėlių, išsprūdusių 
iŠ Kremliaus „išlaisvintų“ Europos kraštų, 
buvo ir tebėra pavergėjams rakštis akyje. 
Jau nuo pat pirmosios pokario dienos, įvai
rios sovietinės repatriacinės komisijos, pa
sinaudodamos vakariečių naivumu, terori
zavo vadinamose DP stovyklose susispietu
sius pabėgėlius, pagrobimais, gąsdinimais 
ir grąsinimais, versdami gyvybę išgelbėju
sius grįžti į kilimo kraštus, kur, supranta
ma, jie būtų sulikviduojami vienokiu ar 
kitokiu būdu. Kiekvienas mūsų atsimena 
tas siaubo dienas, kada sužinodavome apie 
tokių „komisijų“ atvykimą. Ypač ten, kur 
pabėgėlių susibūrimai nebuvo skaitlingi, ar 
ten, kur UNROS įstaigoje sėdėdavo komu
nistų papirktas „viršininkas“. Pirmaisiais 
pokario metais „repatriavo“ tik tie, kurie 
varu buvo sugaudyti ir prievarta išgabenti. 
Tūkstančiai gyvų pavyzdžių tebėra atmin
tyje, kada tokie nelaimingieji žmonės, ver
čiami grįžti, pasirinkdavo savižudybę, negu 
grįžimą į savo gimtuosius kraštus.

Humaniškumo nepraradusiųjų laisvojo 
pasaulio žmonių širdys pastebėjo raudono
jo žudiko kėslus, išgirdo nekaltų jo aukų 
šauksmą ir, įvairiais suvaržymais ir sąlygo
mis apsisaugoję, leido iš 'bado ir sovietų 
persekiojimo stovyklų išemigruoti, kurtis ir 
gyventi laisvajame pasaulyje. Laisvajame 
pasaulyje gyveną pabėgėliai nuo pat pir
mųjų dienų ryžtingai kėlė ir tebekelia klau
simą, kad jie yra nekaltos komunistų au
kos, o jų vergijoj pasilikę kraštai privalo 
būti išlaisvinti, nes ir tie kraštai taip pat 
yra Kremliaus apgaulės ir vakariečių ne
teisingos ir savižudiškos pokario vedamos 
politikos aukos.

Maskvos valdovams, durtuvo ir propa
gandos ramsčiais išsilaikiusiems, supranta
ma, vakaruose atsidūrę pabėgėliai yra di
delė ir padus svilinanti jėga, ypač jų pro
pagandai, laisvąjį pasaulio žmogų mulkinti. 
Praeityje įvairūs Maskvos žygiai sulikvi- 
duoti šią antikomunistinę vakaruose tvir
tovę, neatnešė jai reikiamų vaisių. Tačiau, 
kaip ir kiekvienas plėšrusis žvėris, grįžta 
vėl į tas vietas, kur jau kartą kraujo para
gavo. Grįžta ir Maskvos kraugeriai prie 
savo aukų, vėl atgaivindami pabėgėlių re
patriacijos centrinius „komitetus“ Berlyne, 
o apgaulės voratinklius ištiesia kiekviename 
krašte, prisidengdami įvairiais nekaltais 
vardais. Štai jau ir šiame krašte raudonųjų 
„Komiteto už grįžimą į tėvynę kreipima
sis“ siuntinėjamas tiems lietuviams, kurių 
adręsus Maskvos agentai sumedžiojo.

„Brangūs tėvynainiai! Broliai ir sesės!“ 
— kreipiasi į mus atsišaukimą pasirašę 
„broliai“ Michailovas, Dubovikovas, Mūra 
tovas, Mitrofanovas, Lebedevas, Rodinko- 
vas, Korobas, Panyčius, Maglakelidze ir... 
draugė Ivanova Dauguvietienė, žadėdami 
mums „dovanoti nusikaltimus“, jei grįšime 
tėvynėn, kuri mūsų, jų žodžiais tariant, 
laukianti. Atsakymas jiems vienas: grįši
me, pėsti grįšime, bet tik tada, kai „drau
gai“ Michailovas, Dubovikovas ir visi kiti 
raudonieji budeliai bus išvyti iš pavergtojo 
Krašto.

Kad Miaskva plačiu mastu organizuo
janti pabėgėlius terorizuoti, redo ir tas fak
tas, jog šios savaitės antradienio numeryje 
didysis New Yorko dienraštis „New York 
Times“ tuo reikalu vedamuoju straipsniu 
įspėja laisvojo pasaulio vyriausybes ir vi
suomenę apie šį įžūlų ir begėdišką Krem
liaus elgesį. Dienraštis rašo: „Bet koks pa
bėgėlių grįžimas į sovietinę Rusiją ar Į jos 
satelitinius kraštus, Maskvai būtų didelis 
politinis laimėjimas. Tai reikštų laisvajam 
pasauliui nesėkmę, nes pabėgėliai nebetek
tų vilties ir tikėjimo apie geresnę demokra
tinių kraštų ateitį“.

„New York Times“ vedamasis griežtai 
smerkia ligšiolinį Amerikos vyriausybės lai 
kyseną pabėgėlių atžvilgiu, pailiustruoda
mas pavyzdžiais, kada pabėgėliams reikią 
perinamose stovyklose laukti keturis me
tus, kol suteikiama tokiam nelaimingajam 
žmogui galimybė išemigruoti.

Visi gerai žinome Maskvos taktiką ir 
tikslus. Žinome, kad tik į vieningą, griež
tą reagavimą ir visų pabėgėlių protestą at
sikąs Maskva dantis, o mes, kol būsime gy
vi šaukiame ir ašųksime laisvajam pasau
liui, kad ten, kur komunisto koja žengia, 
miršta laisvė, miršta iš viso tikslas žmogui 
žemėje gyventi!

Maskvos naujai tiesiami politiniams pa
bėgėliams voratinkliai parodo jų baimę 
prieš mūsų pasauliui skelbiamą tiesą, o 
tiesa juk visada laimi!

B. Serbentą.

Viena. Austrijos vidaus reikalų minist
ras "Hemler pareiškė, kad ryšium su tai
kos sutarties sudarymu, jis niekad nesu
tiks patenkinti tos sutarties 16 paragrafo 
užuominos apie pabėgėlių spaudimą, griž 
ti už geležinės uždangos. Jis pareiškė: „Pa 
sakiau rusams, kad jų dabartinė valstybė 
neegzistuotų, jei Šveicarija ir Austro-Ven 
grija savo laiku būtų išdavusi Leniną ca
rui“.

STEIGIAMOJO SEIMO 35m. SUKAKTIES PROGA 7 DIENOS
BUVUSIŲJŲ LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO NARIŲ ATSIŠAUKIMAS I LAISVŲJŲ VALSTYBIŲ PARLAMENTŲ 

NARIUS LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO SUŠAUKIMO 35-TOS SUKAKTIES PROGA
Pirmasis Pasaulinis karas. Santarvės 

(Allied Associated Powers) valstybių ves 
tas ir laimėtas teisės tautoms laisvai ap
sispręsti šūkiu, sudarė sąlygas ir lietuvių 
tautai, kurios valios būti laisvai nepalau
žė 120 metų laisvės sutemų, atstatyti sa
vą nepriklausomą valstybę, egzistavusią 
nuo 1231 ligi 1795 m. Lietuvos valstybės 
atstatymo ir jos žemės gyventojus su ki
tomis valstybėmis siejusių ryšių nutrau
kimo aktas buvo paskelbtas istorinėje Lie 
tuvos sostinėje Vilniuje 1918 m. Vasario 
16 d. Tame akte buvo taip pat pareikšta, 
kad atstatytos Lietuvos valstybės santvar 
ką ir jos santykius su kitomis valstybė
mis nustatys demokratiniu būdu išrink-, 
tas Lietuvos Steigiamasis Seimas. Dėl vy
kusių laisvės kovų su svetimomis kariuo
menėmis, kėsinusiomis Lietuvos laisvę 
ir jos žemes, Lietuvos Steigiamasis Sei
mas susirinko tik 1920 m. gegužės 15 d. 
Demokratiniu būdu išrinktas ir reikšda
mas autentišką lietuvių tautos valia. Stei 
giamasis Seimas

1) Vieningai priėmė iškilmingą Lietu
vos Nepriklausomybės deklaraciją, 
tuo suteikdamas ir formalinę visos 
lietuvių tautos sankciją Lietuvos 
valstybės atstatymo aktui:

2) Davė atstatytai Lietuvos valstybei 
demokratinę santvarką ir grąžino 
svetimos okupacijos panaikintas par 
lamentines institucijas;

3) Ratifikavo Taikos Sutarti su Sovie
tų Rusija, kuria pastaroji atsisakė 
visiems laikams nuo bet kokių jos 
turėtų teisių j Lietuvos žemes;

4) Priėmė žemės reformos įstatymą, ap 
karpantį stambiąją žemvaldystę ir 
davusį žemę tiems, kurie ją dirba;

5) įvedė auksu paremtą savo valiutą.
Tik 22 metus lietuvių tauta džiaugėsi

BLOKU GADYNES ANGOJE
Ne bereikalo yra sakoma, kad Europa 

yra kultūros ir civilizacijos motina, bei 
tų vertybių puoselėtoja. Ne kas kitas, 
kaip europietis sukūrė stebuklingus meno 
kūrinius, davė pasauliui šiandieninę kul
tūrą ir civilizaciją. Bet iš kitos pusės, ar 
ne Europa yra jos pačios sukurtų verty
bių niekintoja? Ko ji pati nepajėgė su
griauti ir sunaikinti, ar nesikvietė savo 
brolių iš užjūrio ir geltonodžių iš Azijos, 
kad padėtų viską totališkai sunaikinti? 
Ar ne tie motinos Europos vaikai dau
giausia yra už laisvę kovoję įr daugiausia 
didvyriškumo, narsumo ir ištvermės paro 
dę, kurie šiandiena yra retežiais surakin
ti? Taigi ar ne Europa savo vaikus išjuo
kė? Ar ne paradoksas, kada genijus, savo 
kūrybiška galia sugebąs pasaulį stebinti, 
nejnoka su savo broliu bendros kalbos su
rasti, nesugeba nuolatinio kraujo pralie
jimo išvengti, nepajėgia atsisakyti užma
čių- viens kitam pančius uždėti bei viens 
kitam duonos kąsnį iš burnos ištraukti? 
Veltui geriausi Europos sūnūs nuo seniai 
šaukte šaukė baigti tarpusavio rietenas 
ir pradėti broliškai gyventi. Visiems se
niai aiškus rietenų, kariavimų ir naiki
nimų beprasmiškumas. Bet vaiduokliškos 
jėgos iš naujo vis baisesnes ir baisesnes 
audras kėlė.

1871 metais, tebesiaučiant prancūzų-vo- 
kiečių karui, Prancūzija Victor Hugo lū
pomis šaukė: „Dabar mano eilė. Aš esu ta 
vo priešas? Ne! Aš esu tavo sesuo! Viską 
ką aš esu pasiėmusi, grąžinu atgal su są
lyga, kad mes būsim susijungę tartum 
vienai; žmogus, būsim viena šeima, būsim 
viena respublika. Aš sugriausiu savąsias 
tvirtoves, tu sugriauk savąsias! Mano 
kerštas yra brolybė! Nėra daugiau sienų! 
Reinas tebūna visiems! Sukurkime Jung
tines Europos Valstybes, sukurkime konti
nentinę federaciją, duokime Europai lais
vę.“ Bet ar tas padėjo? Po to Europa per
gyveno dar du, kas kartą vis žiauresnius 
karus. Kai Aristide Briand liejo savo ener 
giją Tautų Sąjungoj kovodamas už Jung
tinių Europos Valstybių idėjos įgyvendini
mą, beveik visas Europos kontinentas, 
Sirgdamas nacionalizmo epidemija, viešai 
ir paslapčia kalė kalavijus, kad kuo skau
džiausiai galėtų savo broliui smogti. Pri
sigaminęs moderniausių ginklų pakėlė to
kias muštynes, kokių žemėje nėra buvę. 
Sunaikino miestus ir gražiausias sodybas, 
sugriovė pramonės įrengimus, kuriuos^ sta 
tesi savo gerovei. Dešimtis milionų žmo
nių be laiko nusiimtų į kapus; milijonams 
atėmė pastogę ir išvarė iš savo tėviškės; 
šimtus tūkstančių paliko invalidais. Viena 
pati Europa šito nebūtų pajėgusi padary
ti. Tam pasitelkė azijatus ir amerikonus. 
Vietoj suteikus geresnes gyvenimo sąly
gas, milionus suvarė į koncentracijos sto
vyklas, kad pasibaisėtinose sąlygose ten 
mirtų kankinių mirtimi; ištisai eilei tautų 
atėmė laisvę ir teisę gyventi žmonišku gy
venimu.

Štai prie ko priėjo Europa, nemokėda
ma gerbti ir vertinti tai, kas yra gerbtina 
ir vertintina. Nejaugi ji nesuras tikrojo 
kelio? Greiičaųsiai, kad pagaliau suras. 
Pragiedruliai jau lyg matyti. Europietis, 
kurs dar išvengė retežių, stovėdamas bai
saus pavojaus akivaizdoje ir žvelgdamas 
į jo paties kvailysčių padarinius, galiau
siai tur būt bus pamatęs, kad laikas pa
duoti broliui ranką įr sujungtomis jėgo
mis dirbti bendrai gerovei, kad išvengus 
likimo, kuris ištiko jo Rytų Europos brolį.

Vienas iš trijų asmenų, kurie nulėmė, 
kad Europa būtų tokia, kokia ii dabar 
yra, Sir Winston Churchill, 1947 metais

šaukė Europą į uniją. Jo žodižais, Prancū
ziją jis pasirenkąs kaip kraštą, iš kurio 
signalas turįs būti paduotas ir tatai da
rąs dėl to, kad pirmiausiai prancūzams 
geriau negu kitai kuriai tautai tinką pa
imti vadovaujamą vaidmenį ir antra, kad 
jokiu kitu keliu Prancūzija negalinti at
gauti garbės ir jai priderančios vietos pa
sauly. Prancūzijos eilė esanti paimti Vo
kietiją už parankės ir vesti ją atgal į žmo 
nių broliją ir tautų šeimą. Muitų sienos 
esančios nereikalingos. Banknotai turi dvi 
puses, kurių viena galinti būti europietiš
ka, kita tautiška.

Ar Sir Winstono paraginta ar laiko ap
linkybių vedama, tikrai ne kas kitas, kaip 
Prancūzija padavė signalą, kuris rado at
garsį Vakarų Europoj ir davė pradžią 
tam. kas istoriją nulems — pradžią Vaka
rų Europos Unijai. Žinomo prancūzo Ro
bert Schuman dėka, Vakarų Europos ang
lies ir plieno pramonės sutarptautinimas 
yra įvykęs faktas. Strasbourge yra užuo
mazga Europos parlamento. Labai garsiai 
kalbama apie muitų unijos sudarymą. 
NATO kariuomenė gali išsivystyti j Va
karų Europos Unijos kariuomenę. Tarp 
kaikurių valstybių turistinės vizos jau pa
naikintos. Viena, ko aiškiai Prancūzija 
vengė, tai paimti Vokietiją už parankės ir 
vesti ją į žmonių broliją ir tautų šeimą. 
Bet ir šiam žygiui kliūtys jau pašalintos. 
Konservatyvioji Anglija, kuri be savo kon 
servatyviškojo charakterio ir monarcho 
institucijos, turi dar labai tvirtus įsiparei
gojimus Commonwealthui. galima būtų 
laikinai laikyti unijos eretike. Bet Vakarų 
Europos Unijos kontūrams ryškėjant, rei
kia laukti posūkio ir Anglijos elgesy. Com 
monwealtho tautoms kasdieną vis įgau
nant ryškesnį savarankiškumo bruožą. 
Anglijos palinkimas į Europos Uniją visai 
natūralus.

šiam blokui organizuojantis kiekviena 
valstybė savaime turės atsisakyti dalinos 
ekonominės ir politinės nepriklausomy
bės. Trynimasis ir varžybos tarp valsty
bių išnyks. Gal būt, kad nebetoli tas lai
kas, kada pranašingi Sir Winstono žodžiai 
taps realybe ir bus pradėti spausdinti 
banknotai su viena puse europietiška, ki
ta tautiška.

Kitoj Europos pusėj, rytuose, durtuvo 
pagalba jau yra suorganizuotas tautų blo
kas, tikriau pasakius, raudonojo rusiškojo 
imperializmo kolonijų blokas, kurio egzis
tenciją reikia laikyti labai laikina. Bet jis 
bus tikras akstinas, Vakarų Europos tau
tas paskatinęs vienybės žygiui, kuris atei
ties kartoms gali ramybę ir taiką užtik
rinti. Dabartiniam Rytų Europos tautų 
blokui nauji laikai gali ateiti įvairiais ke
liais. 1. Tolimųjų Rytų interesai, kurie 
Maskvai yra daug svarbesni už interesą 
no savo letena išlaikyti nepatikimus Rytų 
Europos satelitus, jos dėmesį gali nukreip 
ti į Tolimuosius Rytus, šią tezę labai gi
na anglas Claude H. Dewhurst, buvęs Bri
tų Misijos Šefas prie Raudonosios Armi
jos Rytų Vokietijoj, savo veikale „Close 
Contact“. 2.Geltonąjai rasei, o ypač Kini
jai, sustiprėjus, neįmanomi jos geri santy
kiai su SSSR, kuri turi pasinaudojimo kės 
lūs Azijoj. Santykių pairimas reikštų 
SSSR stūmimą iš Azijos ir natūralų jos 
nykimą. 3. Rusiškasis komunizmas nebe
galėdamas jėga veržtis pirmyn, pamatęs 
beprasmiškumą pastangų įskiepyti į žmo
nių širdis liguistąsias Manto idėjas ir įsi
tikinęs prievartos oriemonių žalingumu, 
gali pasukti ne žodinio bet tikrojo tarptau 
tinio bendradarbiavimo kryptimi.

Vienu ar kitu būdu laiko bėgyje sovie

laisvės ir nepriklausomybės palaima. 
Kremliaus tironų 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
kriminalinis sąmokslas su Hitlerio Vokie
tija prieš taiką, išprovokavęs Antrąjį Pa
saulinį karą ir pažadinęs tradicinį Rusi-’ 
jos imperializmą,' buvo pirmas Sovietų Ru 
sijos agresijos prieš Lietuvą, taip pat 
prieš Lenkiją, Suomiją, Latviją, Estiją ir 
Rumuniją veiksmas. 1940 m. birželio 15 
d. suvereninė Lietuvos valstybė, turėjusi 
gliojančius nepuolimo ir agresijos apibrė
žimo paktus su Maskva, buvo pastarosios 
reguliarios visų ginklų rūšių kariuomenės 
okupuota. Toliau ėjo Lietuvos susovieti- 
nimas, sunkiai įsivaizduojamas teroras, 
pastangos pavergti žmonių mintį ir sielą, 
masiniai gyventojų areštai, žudymai ir de 
portacijos į Sibirą, beatodairinis anksčiau 
klestėjusio krašto apiplėšimas ir suskur- 
dinimas. Kremliaus despotai siekia įsi
tvirtinti rytiniame ir pietiniame Baltijos 
jūros krantuose, pasidaryti Baltijos jūros 
viešpačiis, kad galėtų plėsti savo ekspan
siją į Vakarus ir pulti Skandinaviją ir 
Angliją. Lietuva yra rusiškojo imperializ
mo ir komunistinio kolonializmo auka.

Tokiose tragiškose aplinkybėse drauge 
su visa lietuvių tauta minėdami jai isto
riškos reikšmės Lietuvos Steigiamojo Sei
mo susirinkimo 35-ją sukaktį, mes, išliku
sieji gyvi ir pasprukę į laisvę buvusieji to 
Seimo nariai, laikome savo šventa parei
ga kreiptis į Jus, laisvųjų valstybių par
lamentų atstovai, ir prašyti Jus:

1) Neišleisti iš akių darant politinius 
sprendimus ir balsuojant įstatymus, 
kad Kremliaus diktatorių vadovauja 
masis pasaulinis komunizmas ir ru

2) Veikti savo vyriausybę, kad ji
a) ir toliau nesuteiktų diplomatinio pri 

pažinimo Sovietų agresijos veiks
mais sudarytai politinei padėčiai Lie 
tuvoje,

b) nedarytų sandėrių su Sovietų Są
junga, kuriais būtų legalizuotas ar 
pratęsiamas Lietuvos ir kitų Centro 
ir Rytų Europos valstybių pavergi
mas,

c) ryžtingai panaudotų Jungtinių Tau
tų Chartos nuostatus atstatymui Lie 
tuvos suverenumo ir sudarymui lie
tuvių tautai sąlygų išsirinkti val
džią, kokios ji nori,

d) paremtų Pavergtųjų Tautų Pilnaties 
daromus žygius Jungtinėse Tautose 
ir vyriausybėse prieš komunistinių 
režimų vartojimą prievartinį darbą 
ir vergų stovyklas, religijos persekio 
jimą, masines žmonių deportacijas, 
žmogaus nuteisinimą ir išnaudojimą, 
fizinį, kultūrinį ir moralinį genocidą.

Buv. Liet. Steig. Seimo nariai:
Lietuvių Krikščionių Demokratų Parti

jos, Lietuvos Darbo Federacijos ir Lietu
vos Ūkininkų Sąjungos atstovai: Galdi
kienė, Magdelena, Dr Draugelis, Jočys, 
Peras, Msgr. Krupavičius, Mykolas, Mil- 
čius, Antanas, Msgr. šaulys, Kazys, Šmul 
kštys, Vincas, Valaitis, Jonas.

Lietuvos Socialdemokratų Partijos Stei
giamo Seimo atstovai: Bielinis, Kipras, 
Dirgys, Stasys, Prof. Kaminskas, Juozas, 
Pakalka, Jonas, Požėla, Vladas, Inž. Siru- 
tavičius, Vladas.

siškasis imperializmas yra laisvės ir Valstiečių Liaudininkų Sąjungos: Bildu- 
vakarietinės civilizacijos priešai ir šas, Jonas, Kupčiūnas, Kazys, Makauskis, 
nuolatinė grėsmė laisvajai žmonijai Jonas, Pronckus, Juozas, Škirpa, Kazys, 
ir taikai; Žukas, Kostas. (Elta)

tai bus priversti atsisakyti minties sunai
kinti Rytų ir Vidurio Europos bei Pabal
tijo tautų kalbą, papročius, religiją, na
tūralų laisvės troškimą ir padaryti jas 
klusniais vergais. Rytas šioms tautoms 
viestiek išauš. Kad ir labai sužalotos jos 
atsikels. Tiktai nėra jokios abejonės, kad 
tiek mažosios tiek didesniosios tautos, at- 
sikėlusios iš po rusiškojo jungo, nebesi
tvarkys taip, kaip jos tvarkėsi kadaise. 
Neišvengiamai aplinkybių joms bus pa
diktuota jungtis į federacijas ar unijas, 
pasiliekant teisę vystyti savitą tautinę kul 
turą. Didžiosioms tautoms atsisakant da
linos savo nepriklausomybės, negalima įsi 
vaizduoti mažą tautą egzistuojant visai ne 
priklausomai. Labai tikėtina, kad Jungti
nių Europos Valstybių idėja taps realybe, 
jei aplinkybės neprivers didžiąją dalį bal 
tosios rasės jungtis i vieną bloką, kad at- 
svėrus Azijos-Afrikos tautų bloką, kuriam 
sėkla jau yrą pasėta.

Kolonializmas, komunizmo plėtimasis 
bei Europos blokų kūrimasis yra akstinai 
Azijos-Afrikos tautų bloko, kuriam pra
džia yra duota Bandunge. Šis blokas neiš
vengiamai taps realybe, nes laiko situaci
ja to reikalauja. Ir tai bus vienas pačių 
stipriausių ir baltosios rasės daugumai 
pačių negeistiniausių elementų. Šį kartą 
į Bandungą buvo susirinkę 29 tautų atsto
vai, kurie iš 2547 milionų viso žemės ru
tulio gyventojų, atstovavo 1360 milionų. 
Reiškia didesnę pusę viso žemės rutulio 
gyventojų. Šiandieną daugumas tautų, ku 
rios buvo atstovaujamos Bandunge, yra 
silpnos tiek ekonomiškai, tiek militariš- 
kai, tiek kultūriškai. Bet prisimenant tai, 
kad toms tautoms priklausančiuose plo
tuose yra dideli žemės turtai, kad civili
zacijai bei kultūrai pakelti užtenka vie
nos žmonių kartos ir kad tų tautų žmonės 
yra labai mažų reikalavimų, reikia įsivaiz 
duoti visai netolimoj ateity galimą to blo
ko jėgą, šitam geriausias pavyzdys yra 
Japonija. Dar tik devynioliktojo amžiaus 
gale Japonija buvo skaitoma nekultūrin
ga ir silpna valstybe. 1904 metais rusai 
jau karą pralaimėjo prieš ją, o paskutinia 
jame kare jos jėgai palaužti JAV Jaltoj 
išsiderėjo iš Kremliaus pagalbą ir net ato 
minę bombą turėjo panaudoti. Stipriau
sias šio bloko narys visai netolimoj ateity 
gali būti Raudonoji Kinija. Šį kartą ne
matuokime Kinijos mums įprastu komu
nistinėms valstybėms matuoti mastu. La
bai ryškūs reiškiniai rodo, kad Kinija 
neina tuo keliu, kuriuo ją Kremlius norė
tų vesti. Jau dabar vaizdižai matyti jos 
savarankiškumas. Tiktai bendri interesai 
prieš kapitalistinį pasaulį šiuos du part
neriu laikinai jungia: Kremliui Kinija rei
kalinga kaip sąjungininkė vakariečių įta
kai iš Azijos išstumti, o Kinijai Kremlius 
reikalingas tiek, kiek jis ją remia toj ko
voj. Bet kiekvienas šių partnerių turi skir 
tingus ateities planus Azijoj. Reikia lauk
ti, kad Azijoj kapitalistus eliminavus, šių 
partnerių interesai susikryžiuos ir kaip 
vakariečiams yra pasakyta, kad Azija pri
klauso azijatams, tas pats ir Kremliui bus 
pasakyta, nes ir Kremliaus ne kitokį tiks 
lai Azijoj yra, kaip kolonializmas. Kad 
ir po kažkiek metų prisiėjus rusams 
trauktis iš Azijos, reikštų Raudonosios Ru 
sų Imperijos griuvimą ir po jos kontrole 
esančias tautas vestų prie jieškojimo 
užuovėjos Vakaruose, bendruose baltosios 
rasės interesuose. Raudonoji Kinija turi 
pačias geriausias sąlygas tapti bet kokios 
sistemos valstybe. Skurdas Ir vargas, bū
dingas bruožas rusiškojo komunizmo sis-

(NuksKa | pel. 4.)

Reutlingenas. Balandžio 22 d. raštu Vil
ko pirmininkas pasiūlė susitikti su min, 
St. Lozoraičiu Keturių Didžiųjų konferen 
cijos akivaizdoje pasitarti ryšium su tuo 
kylančiais Lietuvos reikalais. Be to, VUko 
pirmininkas pasiūlė į tą pasitarimą pa
kviesti taip pat ALT ir LLK atstovus.

* * *
Londonas. Kalbėdamas gegužio pirmo- 

siosdienos proga, staiga mirė transporto 
darbininkų profsąjungos generalinis sek
retorius Arthuras Deakinas. Tai atsitiko 
Leicesteryje. Deakinas mirė nuo širdies 
smūgio, turėdamas 64 m. amžiaus. Velio
nis buvo griežtas antikomunistas.

* * *
Bonna. Pasitarimai tarp Vak. Vokieti

jos kanclerio Adenauerio ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerio Pinay baigėsi 
pasekmingai. Tokiu būdu visi nesusiprati 
mai dėl Saaro kaip ir likviduoti. Konfe
rencija užantspaudavo prancūzų - vokie
čių draugystę, pareiškė Pinay. Netoli jau 
ir iki ekonominio, kultūrinio bei atominio 
bendradarbiavimo susitarimo.

* * *
Viena, čia prasidėjo keturių ambasado

rių posėdižai, kuriuose dalyvauja ir Aust
rijos atstovai. Susitikimo tikslas — galu
tinai parengti Austrijos taikos sutarties 
tekstą.

« • •
Londonas. Gresęs D. Britanijos ūkiui 

geležinkeliečių streikas atšauktas. Trau
kinių judėjimas normalus. Prasidėjo pasi
tarimai dėl atlyginimo padidinimo gele- 
žinkelieičams. Svarbų tarpininkavimo 
vaidmenį atliko profsąjungų vykdomasis 
komitetas (TUC).

. * ♦ *
Vašingtonas. JAV vyriausybė kelia min 

tj pasiųsti į Formozą amerikiečių karinius 
dalinius, kad, ginklo paliaubų su kinijos 
komunistais atveju, Čiang Kaišekas jaus
tųsi saugesnis. Kalbama ir apie nedide
lius kiekius Australijos ir Naujosios Ze-
landijos kariuomenės. Ar Formozos vy
riausybė sutiks su ginklo paliaubomis, 
dar neaišku, nors amerikiečiai mano, kad 
Čiang Kaišekas nesipriešins.

Maskva. Gegužio 1-sios parade pirmą 
kartą pasirodė keturios didžiulės atomi
nės patrankos. Paradą priėmė maršalas 
Žukovas. Jis kalbėjo trumpai, pabrėžda
mas, kad liaudies demokratijų darbinin
kai yra nusistatę prieš kapitalizmą ir dir 
ba taikos bei nepriklausomybės reikalui. 
Dar paminėjo stiprėjančią bičiulystę su 
Kinija ir Rytų Vokietija. Pasakė ir nu
valkiotą frazę, kad taikingas sugyvenimas 
su Vakarais galimas. Sodrus lietus su
trukdė pasirodyti aviacijai.

* * *
Roma. Naujasis Italijos prezidentas Gio 

vanni Gronchi atsisakė apsigyventi Kvi- 
rinalo rūmuose. Tuose rūmuose jis užims 
tik tarnybinį kabinetą, o pats liks gyven
ti savo kuklioje pastogėje, esančioje šiau
rės-rytų Romos priemiestyje. G. Gronchi 
yra krikščionių demokratų kairiojo spar
no žmogus.

• * *
Saigonas. čia viešpatauja tikras chao

sas. Kas valandą vis kitas skelbiasi esąs 
vyriausias. Buvusio karaliaus Bao Dai pa 
skirtas vyriausybės galva gen. Vy pabė
go į Dalatą, pareikšdamas, kad neturįs 
armijos pasitikėjimo. Susidaręs „Liaudies 
revoliucinis komitetas“ proklamavo res
publiką, pareiškė savo paklusnumą Bao 
Dajui, o vyriausybės galva paskyrė Die
nią, kurį, kaip manoma, rems ir Amerika. 
Užsienio korespondentų nuomone, „Liau
dies revoliucinis komitetas“ yra antiko
munistinis.

Apskaičiuojama, kad gatvės mūšiuose 
žuvo 500 žmonių.

Londonas, Vak. Vokietija ir D. Britani
ja šią savaitę pasikeis ambasadoriais. Ka 
ralienė Elžbieta britų ambasadorium fe- 
deralinėje respublikoje patvirtino sir Fre 
derik Hoyer Millar, o Dr. Adenaueris nu
matė Hansą von Herwarthą ambasado
rium Londone.

Vašingtonas. JAV lenkų kolonijos pir
mininkas Karolis Roztnarekas 7 milionų 
lenkų vardu pasiuntė Ceilono premjerui 
sir Johnui Kotelawalai padėkos raštą už 
jo tiesius žodžius Bandungo konferenci
joje.

• * *
Londonas. Sveikatos ministras Macleo- 

das pareiškė atstovų rūmuose, kad perei
tais metais D. Britanijoje plaučių vėžio 
liga mirė 16.332 žmonės. Tai kelia susirū
pinimo, nes 1944 m. ta liga mirė tik 6.684 
žmonės. Vyrų nuo tos ligos miršta dvigu
bai daugiau nei moterų.

* * *
Niujorkas. Atsargos generolas George 

Marshallis atsisako rašyti savo atsimini
mus net už milioną dolerių. Jam jau siū
lo 350.000 svarų. Jis sakosi negalįs rašyti 
apie gyvus žmones, nes tai jiiėš kompromi 
tuotų, o rašyti pataikaujančiai nenorįs.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
POETO MJSLĖ

S.m. lapkričio 26 d. sueina 100 metų nuo 
poeto Adomo Mickevičiaus mirties. Lenkai 
šiuos metus yra pavadinę Mickevičiaus me 
tais. Sukakties proga aptinkame straipsnių 
ir mūsų spaudoje. Įvairiai žiūrima j jo lie
tuvybę. Tuo klausimu šį kartą pacituosime 
„Vienybės vedamąjį. Ten rašoma: 
„Argi Adomas Mickevičius buvo lietuvis?“ 
.. klausia vienas mūsų laikraščio skaityto
jas.

Poetas Adomas Mickevičius, kurio mir
ties 100 sukaktį minime, faktinai buvo len
kiškai rašęs lietuvių kilmės europietis.

Didieji Mickevičiaus epochos poetai, 
kaip Goethe ir Byronas, buvo peraugę sa
vo tautas.

Bet lenkiškai rašęs Mickevičius lietuvių 
tautai, ypač jos tautiniam atgimimui, turėjo 
daugiau įtakos, negu anie du poetai, ra. 
vokiškai, savo tautoms.

Kieno, jeigu ne Adomo Mickevičiaus, 
dvasioje auklėjosi tokie Kudirkos, Bara
nauskai ir Maironiai?

O ir Čiurlionio kūryboje .. ar nesišvais
to Mickevičiaus misticizmo šešėliai?

Taigi, kas jis buvo, jeigu ne lietuvis?“

DĖL NAUJO IMPULSO
„Nepriklausomoj Lietuvoj“ J. Kardelis 

dairosi naujų žmonių, naujų didvyrių. Jis 
rašo:

„Tikrai būtų didelė laimė, jeigu atsiras
tų žmonių, kurie netiktai norėtų dirbti, b"t 
ir sugebėtų parodyti sumanumo taip išvys
tyti darbus, kad jie sujudintų, sudomintų 
maksimalj lietuvių skaičių, kurie dėtųsi į 
organizaciją, kaip gyvi bendruomenės na
riai. Tokiems lietuviams su laiku tektų net 
ir paminklus pastatyti.

Taigi, dabar yra ne tas klausimas, kas čia 
„vadovaus“, bet kas sugebės padaryti tai, 
kas ligšiol nebuvo padaryta, kas slypi ir glū 
di nepajudinta, kaip dirvonas, kuris gali 
būti labai derlingas, bet ligšiol dar nesu
gebėtas pašaukti gyvybei ir gyvenimui; gy
venimui organizuotos, kultūringos tautos.

Kas sugebės pašaukti gyveniman tebe
sančias inertiniame stovyje jėgas, tas bus 
mūsų šių laikų didvyris, ir jeigu kas tokiu 
jaučiasi, — maloniai prašome į priekį. 
Mums nėra klausimo, kas tu esi. Visi geri, 
kas dedasi į lietuvišką darbą, rūpinasi lietu
višku organizuotumu“.

KULTŪROS SĄVOKA
V. Kazokas „Mūsų pastogėje“ mėgina 

apibudinti kultūros sąvoką. Jis štai kaip 
samprotauja:

„Pačią kultūrą mes labai įvairiai supran
tame. Yra visa eilė kultūros definicijų, ta
čiau daugumos jų tik dalinai nusako pa
čios kultūros esmę. Vieni teigia, kad kultū
ra yra vien tik dvasinių vertybių kaupimas, 
kiti gi kultūrą suveda į dorines bei sociali
nes formas, dar kiti pabrėžia, kad kultūra 
yra tik tai, kas telpa į tos ar kitos religijos 
rėmus. Tačiau kultūra yra daugiau nei eti
ka, daugiau nei religija. Visa tai sudaro tik 
kultūrines apraiškas, tėra kultūros sudeda
mąja dalimi. Gi kultūra apima viską: ir 
mokslą, ir meną, ir religiją, ir pačią gyveni
mo kasdienybę. Jeigu taip, tai ar nėra pa
vojaus kultūrą sutapatinti su pačiu gyveni- 
mu?Greičiau, kad ne, nes gi gyvenimas yra 
labai plati sąvoka ir apima ne vien tik žmo 
gų, bet ir visa tai kas gyva ir stengiasi tą 
savo gyvibingumą išlaikyti. Turi gyvenimą 
ir žmogus ir gyvulys, ir augalas. Tačiau nei 
gyvulio nei augalo gyvenimo negalime pa
vadinti kultūringu. Ir žmogaus gyvenimą, 

kiek tas liečia jį kaip gyvulį, negalėtume pa 
vadinti kultūringu. Žmogui svarbu ne vien 
tik gyventi, bet ir kaip gyventi. Jokiam ki
tam gyviui šalia žmogaus šitas kaip visai 
negalioja: kiekvienas gyvis gyvena tik taip 
kaip jam nustatyta pačios gamtos. Tuo tar
pu žmogus „kaip gyventi“ tų gamtos dės
nių nėra apspręstas ir nevaržomas. Jis pats 
pasirenka sau gyvenimo būdą, koks jam pa 
tinka ir kaip labiau jis save išreiškia ir gy
venime realizuojasi. Ir šisai „kaip gyventi“, 
būtent patsai gyvenimo būdas ir sudaro ne 
ką kitą, kaip tik kultūrą. Taigi kultūra yra 
gyvenimo stilius. Ir čia telpa viskas: ir 
mokslas, ir menas, ir religija, ir etika ir so 
dalinės normos ir pati kasdienybė. Siau
resne ir beabejo pagrindine prasme kultūra 
yra gyvenimo stiliaus vienumas, pasireiš
kiantis tam tikroje žmonių grupėje. Ir tie 
žmonės, kurie išlaiko aną gyvenimo stiliaus 
vienumą ir sudaro tautą“.

L. SVALKUS

LIETUVAI
O Lietuva, toli kaip pasakoj palikusi, 
po šiaurės dangumi taip mėlynu, plačiu. 
Be palmių, kiparisų ir be fikusų, 
baltais berželiais apsikaišiusi, 
su pušynų svaiginančiu kvapu.

O Lietuva, ne Tavo žemėj faraonų kapas, — 
Tavuos piliakalniuose ilsis milžinai, 
o jų papėdėmis teip ramios upės teka 
ir mėlynuos kaip kad patsai dangus 
arba pakrantėmis bežydintys linai.

Miestų dangoraižiai ne Tavo skliaustą re
mia; — 

bažnyčios pakelia virš girių tik varpus. 
O Tavo sodžiai glaudžiasi prie žemės 
ir klausosi giesmės varpų skambėjime, 
kai minios lydi karstą į kapus.

Ne Tavo žemėj aukso klodai guli, — 
liūliuoja auksu duona derlinguos laukuos. 
Tik toje pasakoj gražioj senos motulės 
auksiniuos rūmuos vieši našlaitėlė, 
o aukso gegužės jai laimę iškukuos.

Ne Tavo žemėj kalnų piramidės, — 
Tavo laukų kalneliai žaliuojantys, maži. 
Bet jų atšlaitėse pirmoms žibuoklėms žydint 
ir giedant paukščiui rytmečio simfonijoj 
esi Tu dieviškai, taip dieviškai graži.

O Lietuva, toli kaip pasakoj palikusi, 
po šiaurės dangumi taip mėlynu, plačiu. 
Gyva tautos širdis pasaulyje dar tikisi 
matyti Tavo ryto saulę tekant 
ir dar apsvaigt Tavų pavasarių kvapui

Mirties jūros vakariniame krante ant 
1000 pėdų augštumo Massados kalvos at
kasti Herodo Didžiojo rūmų griuvėsiai su 
gerai išlikusiomis atskiromis dalimis.

Herodas Didysis gyveno 73-4 met. prieš 
Kristų ir buvo tėvas Herodo Antipos, pas 
kurį Pilotas pasiuntė teisti Kristų.

NE SKRYBĖLĖ IR KAKLARAIŠTIS 
PARODYS,

KOKIOS TAUTOS ESI NARYS, 
BET TAVO KAMBARYJE 

KNYGŲ LENTYNA!
Visas laisvajame pasaulyje atspausdin

tas lietuviškas knygas gausite pas Daino
rą Daunoraitę, 49, Thornton Ave., Lon
don, W. 4. Telef. CHI 2107.

Ten pat galima užsisakyti lietuviškas 
plokšteles, viso pasaulio periodiką ir do
vanoms įvairių tautinių rankdarbių.

KODĖL TAIP YRA ?
Balandžio mėnesio 19 d. Sheffieldo va

karinis laikraštis „Star“ išspausdino tokią 
žinutę: „48 metų lietuvis Stasys Niečionis, 
kuris labai girtuokliaudavo ir skolindavo
si pinigus, rastas parke pasikoręs savo pa 
ties odiniu diržu“. Toliau eina liudininkų 
parodymai ir bylos smulkmenos.

Nemalonus ir susimąstyti verčiantis įvy 
kis. Jeigu dar pridėsim, kad šis vos poros 
desėtkų daugumoj vienišų lietuviškų dū
šių kolonija praėjusiais metais atidavė vie 
ną savo narį į protinių ligų ligoninę, o ne 
per toli esąs svetimšalių lageris šiais me
tais pridėjo dar antrą lietuvišką kandida
tą, tai vaizdas pasidarys dar liūdnesnis. 
Panašių dalykų girdime ir iš kitur. Kodėl 
taip yra? Kodėl kelių tūkstančių Anglijos 
lietuvių bendruomenė turi beveik tiek nat 
protinių paliegėlių, kaip visa Neprikl. Lie 
tuva?

Žiūrint į šį reikalą iš grynai psichologi
nio taško, atrodo, čia yra trys visiems ge
rai žinomos priežastys: 1. netekimas tėvy
nės, 2. netekimas šeimos ir 3, netekimas 
tikėjimo. Tikėjimo ne tik į Dieva,' bet 
taip pat į galutinę tiesos pergalę, į žmo
gaus dvasines vertybes ir į mūsų tėvynės 
prisikėlimą. Staigus netekimas vieno ku
rio iš šitų dalykų dažnai sukrečia iki pat 
Sielos gelmių ir palieka neišdildomą įspū
dį. O netekimas visų trijų — kartais ir 
stipresnių nervų žmogui gali baigtis tra
giškai.

Lankiusieji Romą pasakoja apie vienoj 
bažnyčioj esantį anglo, pabėgusio nuo Re
formacijos persekiojimų antkapį su tokiu 
užrašu: „Čia ilsisi Robert Pecham anglas 
ir katalikas, kuris apleido savo tėvynę, 
nes negalėjo gyventi be savo tikėjimo. At 
vykęs į Romą jis mirė, nes negalėjo gy
venti be savo tėvynės.“ Iš šito simbolinio 
užrašo matyti, kaip artimai minėtos ne
tekimų rūšys santykiauja.

Netekus tėvynės, šeimos ir tikėjimo, šie 
loję atsiranda pavojingas vakumas — tuš
tuma, kurios žmogaus prigimtis negali per 
nešti. Kai kurie bando šią tuštumą užpil
dyti alkoholiu ar pigia meile. Bet labai 
dažnai jie suklumpa ir vidurio kelio ne
pasiekę, kaip suklupo ir pradžioj pami
nėtas mūsų tautietis. Iš viso, praradusiam 
visus tris minėtus elementus, gyvenimas 
pasidaro sunkiai bepakeliama našta. To
kie žmonės arba bando atgauti nors vieną 
iš šių elementų arba įžengia į tragiškai pa 
vojingą gyvenimo tarpsnį, štai iš kur kar
tais atsiranda nelauktas apsisprendimas 
grįžti į Lietuvą, mišrios ar ne visiškai le
galios šeimynos ir netikėti religiniai atsi
vertimai. Visuomeninė veikla, mokslas ir 
intensyvus darbas čia gali ne maža laiki
nai padėti, bet visiškai atstoti minėtus 
tris elementus niekas negali.

Garsiausias šių dienų psichologas Carl 
Jung sako, kad didžiausias moderniško 
žmogaus dvasinis priešas yra baimė. Žmo
nės bijo atominės bombos, bijo netekti tur 
to, tarnybos, bijo galimos katastrofos, 
gos, neapmokėtos sąskaitos ir kt. šitaip 
yra normaliame gyvenime. O ką jau be
kalbėti apie tremtinius. Vos tik peržengus 
tėvynės sieną, baimė pasitiko išskėstomis 
rankomis. Ji lydi juos per gyvenimą nuo
lat persekiodama, o kartais tiesiog pasi
versdama į liguistai nervus draskantį de
vyngalvį slibiną.

Tas pats profesorius aiškina, kad lemia 
mos reikšmės žmogaus laimingam gyveni
mui turi mėgstamo darbo pasirinkimas. O 
kokį pasirinkimą turį tremtiniai?. Dirbda 
mas per dieną dažniausiai nekenčiamą 

darbą ir turėdamas būti paklusnus ir šyp
sotis kiekvienam praeinančiam, žmogus 
įtūžta. Grįžęs namo, jis nori tą savo įtūži
mą kur nors išlieti. Jis irgi nori pasijusti 
turįs teisę ką> nors pasakyti ar padaryti. 
Šiuo atveju kartais nukenčia šeimos na
riai. Tačiau namų nesantaika gali būti 
lengviau atstatyta. Bet jeigu ir šeimos nė
ra. Jeigu ir namai svetimi. Jeigu ir čia 
jautiesi užguitas, niekam nereikalingas ir 
turi visų bijoti. Tada yra likęs tiktai vie
nas patikimas dalykas — stiprus, nepalau 
žiamas tikėjimas. O jeigu ir jo nebėra? 
Jei paskutinė vilties liepsnelė sieloj išblė
so ir užgeso. Tada jau gali ateiti lūžimas. 
Ir jis kartais ateina.

Kas tada lieka daryti? Prarastos tėvy
nės joks svetimas kraštas neatstos. Kad ir 
kažin kaip gerai įsikurtum, kad ir kažin 
koks ilgas laikas praeitų — vistiek širdis 
ilgėsis žemės, kurioj gimei ir užaugai. Ne- 
beatgausi ir netektos šeimos. Nebeprisi- 
šauks tėvai vaikų, broliai seserų, žmonos 
vyrų ar vyrai paliktų žmonų, nors ir ka
žin kiek ilgai sunkiausiame sielvarte sken 
dėtų. Laimingesni, kurių išsigelbėjo visos 
šeimos, arba kurie sukuria gražias lietu
viškas šeimas tremty. Tad belieka stiprin
ti ir gaivinti tikėjimą. Tam reikalui di- 
džausi talkininkai yra tremtinių organiza 
ei jos, spauda ir lietuviškos pamaldos. De
ja, tie, kurių dvasia sunkiame tremties ke 
ly daugiausiai yra sunegalavusi, dažniau
sia šiomis priemonėmis nepasinaudoja.

Galima pastebėti, kad didesniam dvasi
nio palūžimo pavojui save yra išstatę vie
niši, nuo bendruomenės atsiskyrę, žmo
nės. Neišpasakytai didelis lietuvių išsi
sklaidymas yra labai žalingas dalykas ' 
same krašte atrasime daugybę vietovių, 
kur dėl mažo lietuvių skaičiaus, ne tik ne
įmanoma susiorganizuoti, bet ir iš viso 
labai retai saviškiai tesusitinka. Nebūna 
tokiose vietose ir lietuviškų pamaldų, re
tai teužklysta lietuviška knyga ir laikraš
tis. Žinoma, sunku tokiose sąlygose pav., 
pamaldas suorganizuoti. Bet visdėlto gal 
nors retkarčiais vertėtų, palikus 99 sau
gias avis, pabandyti surasti vieną kitą 
įklimpusią. Jei jau pamaldos ir nebūtų 
įmanomos, tai ir vien pamokslas ar šiaip 
pasikalbėjimas daug padėtų. Atrodo ne
įtikėtina, bet tiesa, kad jaunuolis prieš 
vestuves anglo kunigo paklaustas kurios 
jis tikybos, nuleidęs galvą atsako — neži
nau.

Neįmanu vienam rašinėly smulkiai iš
nagrinėti visas aplinkybes, žalojančias 
jautrią tremtinių sielą ir kartais prive
dančias prie tragiškos užbaigos. Taip pat 
sunku būtų pasiūlyti ir kokį nors radika
lų planą šitai negerovei išvengti. Tik visų 
bendros pastangos padėti nusilpusiems, at 
gaivinti jų tikėjimą į šviesesne ateiti, su
žadinti pasitikėjimą savimi ir išaiškinti 
tremties misiją bei prasmę, gali turėti tei
giamų rezultatų. Mūsų uždavinys yra ne 
tik savo gyvybes išsaugoti, bet taip pat 
išlikti tikrais lietuviais ir iškovoti savo 
tėvynei laisvę. Tą uždavinį galėsim tik 
tada sėkmingai atlikti, kai mūsų lietuviš
ka dvasia bus sveika, kūrybiškai nusitei
kusi ir doriniu atžvilgiu nesužalota.

J. L.

Souther California universiteto profe
sorius dr. S. Ayres skelbia, kad vartoji
mas veidui perdaug kremo ir permažai 
muilo bei vandens, gali sudaryti palankias 
sąlygas veistis odoje _ mikroskopiniams 
grybeliams, kurie gali būti priežastimi nie 
žėjimo, veido šiurkštumo -ir paraudoniji- 
mo.

Kodėl?
Akivaizdoje bedieviškojo bolševizmo, 

kuris naikina pavergtąsias tautas, milio- 
nus žmonių kamuodamas priverčiamųjų 
darbų koncentracijos stovyklose, akivaiz
doje, bolševikų šėtoniškos melo propagan
dos apie tariamą laimingą gyvenimą, dau 
gelis ne tik paprastų žmonių, bet ir iš iš
silavinusių klausia: kodėl Dievas tai lei
džia? Ne vienas ligos skausmų vargina
mas tą patį klausia: kam Dievas leidžia 
skausmus? Kas netiki, netenka vilties ir 
nusimena: už ką kentėti? Tai natūralūs 
klausimas, bet absurdiškas. Taip galvo
jant visose aplinkybėse Dievas turėtų ap
saugoti, sulaikyti karus, epidemijas že
mės drebėjimus, net pačią mirtį panai
kinti. „Dieve, aš Tau toks geras buvau, 
užlaikiau tavo įsakymus, o kodėl tokia 
baisia nelaime mane mėgini?“ Ir mažėja 
jo religinė praktika, nes jam atrodo, kad 
tokiam geram klijentui Dievas neturėtų 
leisti jokios nelaimės.

Kurie taip klausia, nė nepagalvoja, kad 
šis žemiškasis gyvenimas yra perėjimas į 
amžinąjį gyvenimą. Jie težiūri tik į da
bartį. Taip galvojo ir Emauso mokiniai. 
„O neišmanėliai ir nerangios širdies tikė
ti visam, ką yra kalbėję Pranašai! Argi 
nereikėjo, kad Kristus kentėtų ir taip įei
tų į savo garbę?“ Pilną skausmų proble
mos išsprendimą atnešė Kristus. Jis nu
sileido į pačias skausmo gelmes, nekaltai 
kentėdamas ant kryžiaus ir, prisikėlimu 
iš numirusių nugalėjęs pačią skausmų 
priežastį —■ nuodėmę, iškėlė skausmų ver
tę, parodė skausmuose glūdinčią atsilygi
nimo galią. Priespauda gamina ištvermę! 
Kristus ant kryžiaus yra įprasmintos kan
čios išsigelbėjimo ir nugalėjimo ženklas, 
skausmų mįslės išsprendimas.

Jei Dievas įsikištų augščiau paminėtu 
būdu, sulaikydamas nusidėjėlį nuo nusi
kaltimo, sunaikintų žmogaus laisvą valią. 
Sunaikinus laisvą valią — sunaikinamas 
pats žmogus. Todėl Dievas — Amžinoji 
Išmintis, laukia laisvo žmogaus apsispren 
dimo: už Dievą, nes Jis yra galutinis ir 
augščiausias žmogaus tikslas, ar prieš 
Dievą, bet tada žmogus žengia i pražūtį. 
Nuodėmė yra didžiausias blogis, nes ji at
skiria žmogų nuo Dievo. Kilnus apsispren 
dimas už Dievą, ištikimas Kristaus seki
mas yra veiksmingiausia kova už Tautos 
Laisvę, nes tai yra kova už TIESOS tri
umfą!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
BRADFORD — gegužės 15 d., 12,30 v.
LEEDS — gegužės 15 d., 3 v. p.p.
KETTERING — gegužės 8 d. sekmadie

nį 12 vai.

PANEIGĖ GANDUS

Stockholme leidžiamam „Stockholm Tid 
ningen Estlastele“ min. K. Selteris nepap
rastai griežtai pasisako prieš visokius 
gandus, kad, esą, tam tikri Vak. Vokieti
jos įtakingi sluogsniai, ypač iš dešiniųjų 
tarpo, apsipranta su mintimi, kad reikėtų 
pripažinti vokiečiams Pabaltijo valstybių 
aneksiją, jei už tai išgautų iš Sovietų tam 
tikrų nuolaidų. Min. Selteris konstatuoja 
dar kartą, kad Vak. Vokietijos federalinė 
respublika nėra niekados pripažinusi Pa
baltijo valstybių aneksijos. Vak. Vokietija 
įgauna vis daugiau simpatijų bekovodama 
dėl savo žemių sujungimo, o tos simpati
jos tegali tik dar padidėti, kai ji stos ir už 
atstatymą nepriklausomybių tų valstybių, 
kurios savo laisvės neteko dėl III Reicho 
veiksmų. Min. Selteris pažymi, kad nėra 
sutikęs nė vieno vienintelio Pabaltijo vo
kiečio, kuris būtų apsipratęs su mintimi 
arba pritartų jai, kad Pabaltijo nepriklau 
somos valstybės nebus atkurtos.

FRANK O'CONNOR

Sargybinis
Šio apsakymo autorius yra airis, sa
vo romanais ir novelėmis išgarsėjęs 
anglosaksiškame pasaulyje, rašąs ang 
liškai.

Kunigui MacEnerniui buvo aišku, kad se 
selei Margaretai sunkui išlaikyti sielos ra
mybę. Moteriškė buvo vieniša, o jis pats 
buvo vienišas. Jis mėgo savo tą mažąja pa
rapiją šalia didžiulės karinės stovyklos ne
toli Salisburio; jis mėgo kraštą ir žmones 
ir tą mažąjį savo daržiuką (net ir po porą 
kartų per savaitę kareivių apgrobiamą), bet 
jam trūko draugų. Be savo šeimininkės ir 
poros kareivių stovykloje, vienintelės airės, 
su kuriomis jis galėjo pasikalbėti, tai ir 
buvo trys seselės vienuolyne, todėl jis daž
nai ir lankėsi ten vakarieniauti ir vienuoly
no sode atkalbėdavo maldas.

Bet ir čia jo ramybei vis grėsdavo sese
lės Margaretos triukšmingumas. Prieš karą 
dar motinos ir broliai užsukdavo į vienuo
lyną ar po keletą dienų praleisdavo vieš
butyje, o kievieną savaitę iš namų ateida
vo vis ilgi, pilni gandų laiškai, iš kurių se
selės sužinodavo, kokiomis politinėmis in- 
trygomis Padis Dunfis paskyrė pats save 
Benlikio srities inspektorium kovai su inkš 
tyrus sukeliančia muse, bet dabar tiek jau 
metų, kai niekas iš Airijos nebebuvo užsu
kęs; abiejose kanalo pusėse laiškus cenzū
ruodavo smalsios merginos, jaučiančios, 
kur kvepia skandalu, ir visus gandus už
smaugdavo paralyžius. Seselė Margareta 
buvo paliesta skaudžiau už kitas, nes Dub
lino cenzūroje sėdėjo mergina iš jos gimto
jo miesto, o ta, seselės Margaretos tvirti

nimu, buvo tikra skandalų medžiotoja. Tą 
darbą ji atlikinėjo patenkinta.

— Ak, tėve Mykolai, — nudejavo ji vie
ną vakarą, kai jie vaikščiojo sode, — man 
rodos, kad aš padariau didžiulę klaidą. Di
džiulę klaidą! Nežinau, kaip čia iš tikro 
yra, bet man rodos, kad anglai neturi jokio 
būdo.

— Ak, dabar gi! Aš negalėčiau šitaip pa 
sakyti, — giliu ir niūriu . balsu tarė kun. 
Mykolas. — Jie turi savo tokių mažų būdo 
pasireiškimų, o mes savo, o jei daugiau 
vieni kitus pažintume, tai vieni kitus net 
pamėgutme.

Norėdamas parodyti, ką iš tikro turi gal 
voj, jis papasakojo jai apie seną kunigą 
Daną Murfį, praleidus; visą gyvenimą mi
sijų darbe, ir apie vyskupą. Vyskupas bu
vo padorus, garbingas mažaūgis žmogus, 
bet visiškai nepajėgus suprasti airių kunigų. 
Vieną vakarą senis kunigas Danas atėjo 
pas kunigą Mykolą ir papasakojo, kad jis 
esąs siunčiamas namo. Iš vyskupo jis buvo 
gavęs laišką, baisų laišką, tokį blogą laiš
ką, kad negalėjo net parodyti jo. Tame 
laiške viską nusvėrė ne tai, kas ten pasaky
ta, bet tai, kaip išreikšta. O kai kunigas 
Mykolas vis reikalavo parodyti tą laišką, 
tai tada senis prašnibždėjo, jog vyskupas 
laišką pradėjęs kreipimusi „Brangusis Mur- 
fi.“

— Ak! — šuktelėjo seselė Margareta, 
plekšteMama ranka sau per burną. — Ne
gali būti, tėve Mykolai!

Matydamas, kad ji ne ką daugiau čia 
suprato už kunigą Daną, kunigas Mykolas

paaiškino jai, kad šituo būdu anglas krei
piasi į kiekvieną, išskyrus ypatingus drau
gus.

— Ak, aš tai šitaip jau nepasakyčiau, — 
piktai pareiškė ji. — „Brangusis Murfi“? 
Ak, tamsta nustebinai mane, tėve Myko
lai! Kas čia toks per rašymas kunigui! 
Kaip gali laukti, kad paprasti žmonės gerb 
tų religiją, jeigu jie vienas su kitu šitaip el
giasi? Ak, štai tau ir pasirodo anglas! Iš 
tiesų nežinau, kaip juos galima pakęsti.

Seselė Margareta buvo geriausia ,jo drau
gė bendruomenėje, ir jis buvo tikrai susi
rūpinęs, kad ji priėjo šitokios pažiūros.

— Ak, žiūrėk tu man! — su priekaištu 
tarė jis. — O kaip gražiai su jais sutaria 
seselė Teresė ir sesselė Bonaventūra!

— Redos, neturėčiau šitaip kalbėti, — 
žemu, tęsiamu balsu tarė ji, — bet atleisk 
man, Dieve, negaliu kitaip. Man, rodos, 
kad seselė Teresė ir seselė Bonaventūra yra 
apsimetėlės.

— Tu nepakenčiama, — liūdnokai tarė 
jis.

— Ak, ką čia dabar, čia tik tuščios kal
bos, — sušuko ji, kapryzingai mostelėda
ma ranka. — Jos yra apsimetėlės. Jos šun
uodegės. Visur jos nusileidžia anglų vie
nuolėms. Ak, jos nėra savarankiškos! Gal 
tamsta nepatikėsi.

— Daugeliu atvejų mes visi turime nusi
leisti artimo meilės vardan, — tarė jis.

— Aš, tėve, negalėčiau pasakyti, kad čia 
būtų kokia nors artimo meilė, — atkakliai 
atkirto ji. — Aš laikau tai bailumu. Kodėl 
mes vis turim taip daryti, kaip anglės nori? 
Jos sako, kad esu neišfikima ir provokiška, 
o aš joms sakau: „O ką gi jūs iš viso esate 
padarę, kad aš turėčiau kitokia būti?“ Jos 
sako, kad jie atnešė mums civilizaciją, kai 
mes dar buvome laukiniai. Ar jūs girdėjo
te kada nors savo gyvenime šitokį begėdiš

kumą? Nuogi laukiniai, nusitėplioję visi, 
kai mes iš tikro esame buvę šventųjų ir 
mokslą vyrių salai

—'Taip, žinoma, gana teisingai sakai. — 
tarė jis, — bet reikia neužmiršti, ką ir jie 
iškenčia.

— Ak, o ką mes esame iškentėję? — 
greit paklausė ji. — Ak, tėve, čia tik gra
žios kalbos, bet man neaišku, kodėl mes 
vis turim aukotis. Kodėl jie nepagalvoja 
apie visas tas baisybes, kurias yra padarę 
mums? Aš užsiprašiau iš namų Airijos is
toriją, tėve, ir kai kitą kartą pradės kuri 
nors kabinėtis prie manęs, tai aš parodysiu 
jai juodu baltame.

Tėvas Mykolas staiga sustojo ir susirau
kė.

— Kas yra, tėve? — susirūpinusi paklau 
sė seselė Margareta.

— Aš kažką jaučiu, — tarė jis. — Nesi
stebėsiu, jei paaiškės, kad kažkas taršėsi 
mano svogūnuose.

Svogūnai buvo didžiausias tėvo Mykolo 
rūpestis. Jis augino jų ten, kur vienuolyno 
daržininkui neaugdavo, bet tuo auginimo 
noru degdamas užmiršo, kad čia pat sto
vykla ir kad už žemos tvoros vaikšto sar
gybiniai.

— Jie tik ir laukia, kol aš pradingsiu iš 
akių, — tarė jis, o paskui priklaupė ir pri
dėjo ausį prie žemės. Kaip iš kaimo kilęs, 
jis dar iš vaikystės dienų žinojo, koks gar
so laidininkas yra žemė.

— Teisingai spėjau, —■ išdidžiai sušuk a 
jis, pašokdamas ant kojų ir puldamas pri • 
dviračio. — Jei aš nutversiu juos, tai atei
tyje jie paliks mane ramybėje. Aš tau, se
sele, paskambinsiu.

Po minutėlės, sulinkęs prie dviračio ran
kenų, jis spaudė jau pakalniui namo. Pra
važiuodamas Stovyklos vartus, jis pastebė
jo, kad nėra sargybinio, ir daug jam ne

reikėjo susivokti, kodėl jo nėra. Nebesu
valdydamas savo įniršimo; prie vartų jis 
nusviedė dviratį ir nuskubėjo į daržą. Sar
gybinis, nedidukas toks šviesiaplaukis žmo
giūkštis, mėlynakis toks su rūpesčio išraiš
ka veide, nusviedė saują svogūnų, kuriuos 
jis nešėsi. Jo šautuvas stovėjo prie sienos.

— Aha! — tarė tėvas Mykolas. — Tai 
tu čia esi tas žmogus, kurio aš vis laukiau, 
ar ne? Tai tu, vyruti, vis vogdavai mano 
svogūnus! Eik šen! - piktai tarė jis, čiup
damas sargybinį už rankos ir atlauždamas 
ją užpakalin. — Tu eisi su manim į sto
vyklą.

— Eisiu, eisiu,— siaubo apimtas sušuko 
sargybinis, stengdamasis išsilaisvinti. *

— Ne, — užrėkė tėvas Mykolas, — tu 
eisi.

— Na! — rėkė sargybinis. — Paleisk 
mane! Ką gi aš padariau?

— Ką tu padarei? — pakartojo kunigas, 
suimdamas jį už peties ir papurtydamas. — 
Tu nevogei mano svogūnų!

— Nepurtyk manęs! — surėkė sargybi
nis. — Elkis, kaip civilizuotas žmogus. A 
neėmiau tavo svogūnų. Aš net nežinau, 
apie ką tu čia kalbi.

— Tu nešvarus mažasis angle melagi! 
— sušuko tėvas Mykolas. — Ką gi tu ten 
laikai rankoj, jei ne juos? Argi aš nema
tau, kad tave Dievas nubaustų!

— Ak, šituos? — tarė sargybinis, tartum 
tik dabar būtų praregėjęs. — Vaikai nu
metė, tai aš susirinkau.

— Tu susirinkai! — tarė tėvas Mykolas, 
kumščiu mostelėdamas atgal ir priversda
mas sargybinį tiestis. — Tu net nežinojai, 
kad tai svogūnai!

(Bus daugiau)
Išvertė K. Barėnas
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
KVIEČIA DALYVAUTI LS ATIDARYMO 

IŠKILMĖSE
DBLS Centro Valdyba ir Lietuvių Na

mų B-vės Valdyba kviečia Sąjungos Na
rius ir B-vės akcininkus, galinčius tą die
ną atvykti į Headley Park, dalyvauti Lie
tuvių Sodybos atidaryme ir šventinimo 
iškilmėse, kurios įvyksta per Sekmines, 
gegužio 29 d., 12 vai.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
LONDONE

šeštadienį, gegužio 7 d., 7,30 vai. londo- 
niečiai lietuviai kviečami dalyvauti MO
TINOS DIENOS minėjime, kuris įvyksta 
Soc. Klubo salėje, 245a, Victoria Park Rd.

Paskaitą skaitys parapijos klebonas 
kun. A, Kzlauskas, MIC, o meninę progra 
mos dalį išpildys Londono skautai ir var
go mokyklos mokiniai. Tikimasi, kad to
kia proga lietuviai gausiai susirinks minė
jimam * * *

BALFO PIRMININKAS ATVYKSTA 
LONDONAN

Balto pirmininkas, Kan. Dr. J. Kon
čius, vykdamas į Europos kraštus, trum
pai viešės Londone. Ta proga Kan. Dr. 
Končius gegužio 12 d., 7.30 vai. vakaro 
Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke Gardens, 
London W.ll, padarys Anglijoje gyvenan 
tiems lietuviams pranešimą.

Lietuviai kviečiami tą vakarą atsilanky 
ti į Lietuvių Namus.
EKSKURSIJA Į *LIETUVIŠKĄ SODYBĄ

Š.m. gegužės mėn. 29 d.. Lietuvių Klu
bas organizuoja ekskursiją į Lietuvišką 
Sodybą, Headley Parke.

Ekskursija iš Londono išvyksta 9.30 
vai. iš ryto ir grįžta tos pačios dienos va
kare, 11 vai.

Ekskursijos mokestis 10/-
Norintieji ekskursijoje dalyvauti prašo

mi iki gegužės 16 d. užsirašyti pas Klubo 
sekretorių: V. Dargį, 1, Ladbroke Gardens 
W.ll. Telefonas: BAYswater 5511.* ♦ *

LIETUVIŲ SODYBON VYKSTANČIŲ 
EKSKURSIJŲ VADOVŲ DĖMESIUI 
Vykstančių į Lietuvių Sodybos atidary

mą ekskursijų vadovai prašomi pranešti 
savo adresus Lietuvių Namų B-vės Valdy
bai, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll. 
Adresus prisiuntusiems, bus pasiųstos rei 
kalingos informacijos.♦ * *

TĖVŲ DĖMESIUI
Atvykstančių skautų stovyklon vaikų 

tėvai, norį tuo pačiu laiku vasaroti Lietu
vių Sodyboje, prašomi skubiai užsisakyti 

' vietas, nes tam laikui jau yra daug užsa
kymų ir gali nebelikti vietų. Skautai sto
vyklauja nuo liepos 30 d. iki rugpjūčio 7 
d. * • •
NAUJAS DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 

BIBLIOTEKOS KATALOGAS
Centrinio Skyriaus Biblioteka atsispaus 

dino turimų knygų naują katalogą. Skai
tytojai, norį šį katalogą gauti, prašomi at
siųsti savo adresą ir pusantro peno pašto 
ženklą, katalogui persiųsti.

Pasirinktąją knygą skaitytojas gali lai
kyti keturias savaites.

Primenama, kad yra skaitytojų, kurie 
keturių mėnesių bėgyje dar negrąžino bib 

■ liotekai paimtų knygų.
Norį knygas ar katalogą gauti, prašomi 

rašyti: Centrinio Skyriaus Bibliotekai, 1, 
Ladbroke Gardens, London, W.ll« * *

LATVIŲ TOPOGRAFAS MATNIEKS 
APLANKĖ SPAUDOS PLATINTOJĄ
Žinomas latvių topografas P. Matnie- 

kas, gyvenąs Belgioje įvairių pasaulio že
mėlapių leidėjas, šią savaitę viešėjo Lon
done ir ta proga aplankė spaudos platin
toją Dainorą Daunoraitę. Topografas Mat- 
niekas lankėsi Amerikoje ir Kanadoje, 
kur buvo susitikęs su lietuviais topogra
fais ir geografais. Neseniai Matnieks yra 
išleidęs didelio formato Pabaltijo valsty
bių žemėlapį. Svetys gėrėjosi lietuvių kny 
gomis, išleistomis tremtyje.» * «

PAPILDOMAI PIRKO LIETUVIŲ 
SODYBOS AKCIJŲ

A. Virkutis už 3 svarus ir V. Kvietkaus 
kas 1 sv.

* * * 
SKAITYTOJŲ laiškai

Siųsdamas Lietuvių Sodybai papildo
mai 1 svarą (buvo pasižadėjęs 4 sv., o 
prisiuntė 7 sv.), noriu atkreipti dėmesį, 
kad ragintumėte visus lietuvius dėtis prie 
šio taip svarbaus visiems šio krašto lietu
viams darbo — vasarvietės įkūrimo. Esa
me visi Lietuvos sūnūs ir dukros, todėl 
ir šiame krašte turime turėti nuosavos že
mės kampelį. Todėl visi į talką, nes vie
nas vyras ne talka, vienas žodis nekalba.

J. Naudžiūnas

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šį šeštadienį, gegužio 7 d. 6 vai. vakare 
PILOTE salėie rengiamas MOTINOS DIE 
NOS MINĖJIMAS. Paskaitą skaitys iš 
Londono atvykęs pulk T. Vidugiris. Po ofi 
cialios dalies ir kulios meninės programė
lės ten pat bus bendras visų dalyvių pa
silinksminimas.

Coventrio ir apylinkių lietuviai prašomi 
minėjime dalyvauti su svečiais ir jauni
mu.

NOTTINGfiAMAS
Š.m. gegužio mėn. 21 d. 3 vai. p.p. Ly- 

lae str. Comunite centre, kvieičamas 
DBLS Nottinghamo Apygardos skyrių vai 
dybų narių metinis suvažiavimas. Ta pro
ga restorane INN, Sycamore Rd., rengia
mas pobūvis su šokiais. Pradžia 6 vai.

Nottinghamo Apyg. V-ba.

WOLVERHAMTONAS
PAVASARIO SUTIKIMO 

VAKARAS
DIDŽIULIS W-TONO IR VISOS

APYLINKĖS LIETUVIŲ SUBUVIMAS!
Gegužio 14 d., šeštadienį, DBLS W-tono 

skyrius rengia pavasarinį šokių vakarą, 
George Hotel. Gros linksmas orkestras, 
bufetas veiks iki 11 vai., o šokiai ir žaidi
mai iki 12 vai. Dalyvauti kviečiami visi 
geros valios ir linksmaus būdo lietuviai, 
iš tolimų ir artimų apylinkių. Pradžia 6 
vai. vakaro. Tad šeštadienį gegužio 14 d. 
VISI Į WOVERHAMTONĄ.

LIETUVIAI SUSITIKS SU 
LIETUVIAIS

Tą pačią dieną, gegužio 14, 4 vai. p.p. 
Whitmore Secondary Modems School, 
(prie Courtolds, autobusu iš Victoria 
Square Nr. 2 arba Nr. 7) įvyksta dviejų 
šio krašto krepšinio komandų rungtynės. 
Manchesterio Lygos nugalėtojas „Kovas“ 
tą dieną atvyksta į W-toną susitikimui su 
W-tono Lygos nugalėtojais „Vilties krep
šininkais.

Laukiama įdomių ir kietų rungtynių. 
Šitokia proga kiekvienas lietuvis, turėtų 
moraliai paremti musų sportininkus ir at 
vykti pasižiūrėti šių rungtynių. Po rung
tynių — atsigaivinimas George Hotel ben 
drame pobūvyje.

MANCHESTERIS
SKELBIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
vėldyba 1955 metų gegužio mėnesio 8 die
ną savo klubo patalpose ruošia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Prelengentas: S. Spalis.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šom atsilankyti

Pradžia 6 vai. vakaro.
Klubo valdyba.

CORBY
KANADIETIS DBLS NARYS

I DBLS Corby Skyrių įstojo kanadietis 
James Henry Worrall. Jis rašo: „Gimiau 
Winnipege, Kanadoje, 1908 m. Anglijoje 
gyvenu jau 40 metų. Susitikau su lietu- 
viaiš draugais, pakviesdamas juos pas sa
ve į namus. Lietuvius aš pamėgau, nes jų 
konservatyvios pažiūros atitiko mano gal 
voseną. Mažiausiai vienu atveju jie pasi
darė mano bičiuliai. Atlykio valandomis 
aš savaime pritapau prie jų pramogų bei 
pasilinksminimų. Kviečiamas stoti į ju Są 
jungą, aš mielai tuo pasinaudojau“.

Jūsų J. Worrall.

SHEFIELDAS

TRAGIŠKAI MIRĖ LIETUVIS
Š.m. balandžio 16 d., viename Cheffiel- 

do priemiestyje vietos policijos buvo ras
tas pasikoręs žmogus Aiškinant, pasirodė, 
kad tai lietuvis STASYS NEČIONIS.

Velionis, 48 metų amžiaus, kilęs iš Pa
nevėžio apskd., Sidabravo miestelio. Ang- 
lijon atvyko 1947 m. Jo tragiškos mirties 
tikrąją priežastį sunku nusakyti, tačiau 
manoma, jog tai buvo pasėka vokiečių ka 
cetų, kuriuose velionis buvo kalinamas 4 
metus, o ten, suprantama, nervams pairti 
sąlygos palankios.

Lai bus jam lengva svetimoii žemelė.
V. Kalasauskas

PADĖKA b

Už tokią daugybę gražiausių lin- g 
kėjimų mūsų vestuvių proga vi- 2 
siems mus viešai ir asmeniškai čf 
sveikinusiems nuoširdžiausiai dėko- n 
jame! S

Magdalena ir Jonas Morkai g
•Z* «j» •** •$» »j« ••• **• ♦$» «$» ••• «£• ••• ♦j* «j» •$»

PRAŠO ATSILIEPTI:

Adomą Haką, Antaną Rimkevičių, Ka
zį Reizgį, Juozą Daunorą ir Juozą Zasą. 
Jie patys, arba apie juos žiną, prašomi pa 
rašyti šiuo adresu:

Petras Šnyras, 41, Durban Rd., East 
Watford Herts.

Pusbrolis jieško Monikos Balkaičiūtės, 
gyvenusios Sandėlių g-vė 10. Kaunas -Šan 
čiai. Žiną apie ją, ar jos adresą, arba ji 
pati prašoma atsiliepti šiuo adresu:

Mr. VI. Beleckis 17, Amberley Terr., 
Leeds 7. England.

PIRMIEJI „ATLAIDAI“
Per Sekmines, gegužio 29 d., sekmadie

nį, Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
įvyksta Lietuvių Sodybos pašventinimas 
ir oficialus atidarymas.

Sekmadienį 12 vai. mišios ir pamokslas, 
trumpas atidarymo žodis. Po pietų bend
ri žaidimai aikštelėje, atskirų ekskursijų 
tarpusavio futbolo rungtynės ir kit. Vaka 
re bendras pobūvis.

Šiandien dar sunku spėlioti, koks sve
čių skaičius į tuos pirmuosius „atlaidus“ 
suplauks, tačiau yra žinių, kad keli šim
tai, o gal ir visa tūkstantinė dalyvaus, 
juo labiau, kad Sekminių proga daug dir
bančiųjų yra laisvi nuo kasdieninių parei 
gų.

Lietuvių Sodybos administracija išsita
rė, kad maloniausi svečiai bus tie, kurie, 
atvykę viešnagėn, nereikalaus nakvynės,

LIETUVIŲ SODYBOJE
nes ir prie didžiausių pastangų visų atvy 
kusių apnakvidinti nebus įmanu. Supran
tama, kad tiek svečių nuotaika, tiek ir 
viso parengimo pasisekimas didžiąją dali
mi priklausys nuo oro, kaip ir kiekvienu, 
jei pamename, parapijos atlaidų...

Parengimo organizavimas žymiai paleng 
vės, jei tiek skaitlihgesnės ekskursijos, 
tiek atskiros grupės, numatančios per Sek 
mines atvykti Lietuvių Sodybon, kiek ga 
Įima greičiau praneš atvykstančių svečių 
skaičių, nurodant atvykimo dieną. Tik ži
nant apytikrį dalyvių skaičių, bus gali
ma iš anksto tinkamiau pasiruošti, ypač 
virtuvei ir bufetui.

Ekskursijos ir pavieniai asmenys, norį 
dalyvauti Lietuvių Sodybos atidaryme, 
prašomi rašyti: Lietuvių Namai, 1, 2, Lad 
broke Gardens, London W.ll.

VOKIETIJA
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 

KONTROLĖS KOMISIJA DIRBA

Jau kelinta diena kaip Vokietijos Kraš.- 
to Tarybos išrinktoji Kontrolės Komisija, 
susidedanti iš p. Šukio ir p. Jauniškio, 
tikrina Gimnazijos atskaitomybę, kasą ir 
inventorių. Už kelių dienų ji mano savo 
darbą baigti.

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
GYVENIMO

MOKYTOJŲ IŠLEISTUVĖS

Pasibaigus mokslo metams prieš Vely
kas, mokytojų personale įvyko didesnių 
pasikeitimų. Iš Mokytojų Tarybos sąsta
to išstojo mokyt. Jonas JURKAITIS, dės
tęs evangelikų tikybą ir kitus dalykus, 
mok. Vaclovas SNARSKIS, dirbęs gim
nazijos paruošiamosiose klasėse, mokyt, 
studijų asesorius MERSINGER, dėstęs vo 
kiečių kalbą ir literatūrą augštesnėse kla
sėse. Už mėnesio laiko ruošiasi pasitrauk
ti ir mokyt. PETKEVIČIUS, dėstęs gim
nazijoje keletą metų gamtos mokslus. At
šauktas ir gimnazijos kapelionas kun. dr. 
L. Gronis, dėstęs katalikų tikybą ir ėjęs 
vicedirektoriaus pareigas. Naujuoju gim
nazijos kapelionu paskirtas kun. dr Paš
kevičius.

Huettenfeldo Apylinkės Valdyba, iš su
rinktų iš mokytojų aukų, trečią Velykų 
dieną suruošė išvykstantiems mokytojams 
išleistuves. Išleistuvėse dalyvavo mokyto
jai su šeimomis. Apylinkės V-bos pirm, 
vyr. gimn. mokyt. S. Antanaitis savo kal
boje apibūdino pasitraukiančių mokytojų 
tarnybos eigą ir charakterizavo jų peda
goginį darbą. Mokyt. Jonas JURKAITIS, 
klaipėdietis, yra baigęs Tauragės Moky
tojų Seminariją ir devynis metus yra dir
bęs tremties augštesnėse mokyklose, o 
Vas. 16 Gimn. virš 3 metų. Prieš tai ilgus 
metus mokytojavo Lietuvos pradžios mo
kyklose ir turi jau apie 25 metus pedago
ginio darbo praktikos. Jo asmenyje gimna 
zija nustoja griežto ir kritiško mokytojo, 
o mokiniai evangelikai — savo dvasios va
dovo ir „Jaunimo ratelio“ globėjo.

V. SNARSKIS yra baigęs Ukmergės Mo 
kytojų Seminariją. Dirbo penkis metus 
Diepholzo pradžios mokykloje ir Gimnazi 
jos paruošiamosiose klasėse. V. Krašto 
V-bos ir Kuratorijos nutarimu panaiki
nus Gimnazijoje paruošiamasias klases, 
V. Snarskis neteko Gimnazijoje darbo. >,

Kun. d-ras Gronis, tik vienerius metus 
dirbęs Gimnazijoje, savo pamokslais ir 
darbu labai sustiprino katalikų mokslei
vių religinius įsitikinimus.

Išvykstantiems mokytojams Krašto Vai 
dybos ir Gimnazijos vardu buvo įteiktos 
dovanos — tautinės juostos.

Išleistuvės praėjo jaukioje nuotaikoje.

Aukos Gimnazijos Namams

San Diego Lietuvių Amerikiečių Klubas
25. — dol. 

PLSS Bostono vietininkija 31. — dol. 
O. Danisevičiutė , Brooklyn, per Balfą 

10. — dol. 
A. Augustinavičienė, Cleveland 10. — dol. 
Vyt. Alseika, Cleveland 5. — dol.
PLB Cabramattos Apylinkės Valdybas, 
Aaustralija 13.0.0 sv.
Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris 
Clevelande siunčia pakartotiną įnašą per 
iždininką St. Lazdinį 50. — dol.
Detroito Liet. Organ. Centro Gimnazijai 
Remti K-tas DM 298,92
110-to rėmėjų būrelis per vadovę Kaunie
nę, Melbourne 10.0.0 sv.

Chicagos Vasario Gimnazijai Remti Ko
mitetas per p. Ant. Gulbinską siunčia pa
kartotiną auką 600 — dol. sumos ir tuo 
savo įnašą per trmpą laiką padidina iki 

1.735 — dol.
Siųsdamas prieš pat Ąelykas šį įnašą, p. 

Gulbinskas tarp kitko rašo: „... Leiskite 
palinkėti visiems kuonuoširdžiausiai gerų 
švenčių. Tikrai džiaugsmingo ir vieningo 
lietuviško Aleliuja. Velykų šventės teiš- 
blaško viską kas skiria ir tesuriša viena 
mintimi: Viskas Lietuvos Laisvinimui ir 
viskas musų žūstančio jaunimo gelbėjimui 
ir jo paruošimui. Velykų rytas teparagina 
visus naujiems žygiams ir didesniems lai 
mėjimams“.

Kpt. I. Apyburio vadovaujamo būrio ir 
kitų Britų Zonos MSO sargybų ir trans
porto dalinių lietuviai suaukojo Rūmams

250 DM
Miami Lietuvių Taryba per savo iždi

ninką A. D. Kaulakį Grove paaukojo, su 
geriausiai linkėjimais Vokietijoje liku
siems lietuviams, Gimnazijos Namams 

100 — dol.
Justino Gečiausko 60 metų sukakties 

proga Philadelphijoje susirinkę tautiečiai 
suaukoję 20 —- dol., skirdami juos gim
nazijos namų fondui.

BALFO ir jo pirmininko kan. Končiaus 
dovana

Vasario 16 Gimnazijos mokinių Velykų 
stalo pagerinimui Balfas atsiuntė 50 — 
dol., o pirm. kan. Končius prie tos aukos 
pridėjo pats 50 — dol. tam pačiam tiks
lui.

Mokinių Europos Unijos būrelis
Mokinių Europos Unijos būrelis, išsto

jus iš jo pirmininkui, abiturientui Brin
kini, balandžio 1 d. perrinko naują valdy
bą ir numatė naujas ateities veikimo gai
res. Būrelis numatęs savo veiklą suinten
syvinti.

A. Grinienė kviečiama dėstyti vokiečiu 
mokykloje

Gimn. mokyt, ir bendrabučio vedėja A. 
Grinienė, vietos vokiečių mokyklos vado
vybės kviečiama, sutiko šalia savo darbo 
gimnazijoje, dėstyti vokiečių mokiniams 
kūno kultūrą. Tų pamokų rėmuose vokie. 
čių vaikai bus pamokyti ir lietuviškų liaų 
die šokių.

BIRMINGHAMAS
1955 m. gegužės mėn. 7 d. 3 vai. Bir- 

minghame, Moseley, Tindal Str. „Old 
Moseley Arms“ restorano salėje įvyksta 
DBLS-gos Coventrio Apygardos skyrių 
valdybų visuotinas suvažiavimas. Bir- 
minghamo skyriaus valdyba laiku nebuvo 
aprūpinta Apyg. skyrių adresais todėl 
skyriai arba paskiri valdybų nariai nega
vę atskirų kvietimų prašomi suvažiavime 
dalyvauti.

Salė pasiekiama iš miesto centro Para
dise Str. autobusais Nr. 48, 48A ir 48B. 
Važiuoti iki Edward Rd.

Po posėdžio „Birmingham Arms“ resto
rano salėje, miesto centre Sharlock ir 
Moat g-vių kampe, skyriaus v-ba, atstovų 
ir jų ponių garbei ruošia pobūvį-šokius. 
Į pobūvį kviečiami visi apylinkės ir kai
myninių skyrių lietuviai. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Parengimo išlaidoms padengti au
ka tik 3 šil.

PIRMOJI IŠVYKA L. SODYBON

Sekminių atostogoms skyriaus v-ba ruo 
šia įdomią ekskursiją į lietuvių vasarvie
tę, netoli Londono, kelionės metu skyr. 
narė ponia E. Linkevičienė ir P. J. Jan
kauskas dainuos duetu lietuviškai, vokiš
kai ir rusiškai. Skyriaus nariai P. Laucius 
ir St. Jezerskis šoks ir dainuos žydiškai. 
Ponia E. Jezerskienė šoks baletą. Skyr. 
narys E. Birbilas jau organizuoja orkestrą 
ir kviečia pasiimti turimus muzikos instru 
mentus. Visam koncertui diriguos sky
riaus pirmininkas J. Zokas. Koncerto me
tu ir po jo skyriaus kasininkas St. Šarka 
vaišins alumi, kurio yra numatyta pa
krauti į autobusą porą šimtų butelių. Ka
sininkas mano, kad parduodamas ištuštin
tus butelius sumažins skyriaus skolas vie
nu svaru. Sumuštinius ir kitokius iškilai 
reikmenis eskursantai prašomi pasiimti 
savo.

Pereitą sekm. gegužio 1 d. įvyko DBLS 
skyriaus visuotinas narių susirinkimas. 
Valdybos pirmininkas Jonas Zokas pada
rė gyvą pranešimą apie įvykusį suvažia
vimą Londone ir skyriaus veiklą. Dr. Val
teris iškėlė J. Zoko veiklą anglų visuome
nėje: jis dalyvauja įvairiuose anglų gru
pių ir parlamentarų susirinkimuose ir dis 
kusijose, nušviesdamas bolševikų „žygdar 
bius“ Lietuvoje, gindamas Tėvynės reika
lus. Skyrius jau ruošiasi gausiai dalyvau
ti Lietuvių Sąskridyje per Sekmines Head 
ley Park. Nariai pasižadėjo savajai sody
bai atvežti kraičio: kas lovai dekį, kas ki
tą reikalingą daiktą. Kun. Dauknys, Moti
nos Dienos proga, tarė jautrų žodi, iškel
damas Lietuvės Motinos pasišventimą.

Tenka pažymėti, kad skyrius savo su
sirinkimų proga suruošia ir lietuviškas 
pamaldas, kad Dievas laimintų mūsų pas
tangas kovoje už Tėvynės Laisvę.

Vyt. Pal.

Vincas Tamašauskas, 10 Constance Rd., 
Birmingham 5, turbūt D. Britanijoje yra 
vienintelis lietuvis, kuris turi pilną Lietu
vos patšo ženklų kolekciją, kartu su pir
maisiais Klaipėdos ir lenkiškais Vilniaus 
krašto ženklais. Užbaigęs šios retos ir 
mums brangios kolekcijos sudarymą, nese 
niai įsigijo nuosavus namus.

PRANCŪZIJA
MIRĖ J. DABRILA

Prancųzijos Lietuvių Bendruomenė pra
neša, kad š.m. balandžio mėn. 22 d. mirė 
J. DABRILA, kilęs iš Marijampolės apsk. 
ir ilgus metus mokytojavęs pradžios mo
kyklose. Palaidotas balandžio 23 d. La 
Tronche aux Sablons, Isere departamente.

J. Dabrila į Prancūziją atvyko kaip se
nelis ir buvo globojamas Neturtingųjų Se
serų prieglaudoj tame pačiame miestely
je, kurio kapuose jam buvo lemta rasti 
amžino poilsio vietą.

Velionis Dabrila turėjo draugų ir bi
čiulių, ypač JAV-ėse, kurie yra prisidėję 
palengvinant senatvės dienas. Velionies 
artimieji smulkesnių žinių galėtų gauti ra
šydami Pr.L.B-ei adresu: COMMUNAUTE 
LITHUANIENNE "EN FRANCE, 26,rue de 
Navarin, Paris, 9e.

PASAULINIS MOTINŲ SĄJŪDIS

Motinos Šventės proga, Pasaulinis Mo
tinų Sąjūdis siunčia Lietuvos motinoms 
savo širdingiausius prisiminimus.

šis Sąjūdis puikiai žino, kad motiniška 
meilė yra galingas ryšys, kuris jungia vi
same pasaulyje ir joms padeda susiprasti 
ir dirbti tuo pačiu širdies atsidėjimu, kad 
motinos misija būtų yisur gerbiama ir 
proteguojama.

Motinos Dienos proga p. O. Bačkienė 
pasakė per Amerikos Balsą į Lietuvą kal
bą, sveikindama vergijos naštą nešančią 
lietuvę Motiną.

PATARIAMOSIOS TARYBOS 
POSĖDIS DUESSELDORFE

Paskutiniame Nordrhein - Westfalijos 
krašto Patariamosios Tarybos benamių už 
sieniečių ir nevokiečių pabėgėlių reika
lams posėdyje vasario 15 d., kuriam vado
vavo, Ministerialrat Dr. Landsberg, daly
vavo ministerijų, įvairių vokiečių žinybų 
ir organizacijų ir tremtinių bendruomenių 
atstovai.
Lietuvius atstovavo Tėvas Konstantinas 
Gulbinas.

Prof. Dr. v. Mende išsamiu referatu nu 
švietė tremtinių problemas, pabrėždamas 
tremtinių ypatingą psichologiją, nes jie 
nėra emigrantai, savo valia atkeliavę ir 
norį čia pasilikti, bet atvyko aplinkybių 
priversti ir gyvena su viltimi grįžti į tė
vynę arba iškeliauti į užjūrius, ši apysto- 
va ir UNRROS bei IRO tremtiniams duo
tas ypatingas statusas iki šiandien neigia
mai veilŲa į užsieniečių įsikūrimą Vokie
tijoje.

Emigracijos atranka, palikus krašte ne
pajėgius, vokiečiuose sukėlė įspūdį, kad 
paliktieji užsieniečiai yrą vokiečiams pa
pildoma našta. Tas kliudė geresniems vo
kiečių su užsieniečiais santykiams susida
ryti. ,

Dabar emigruoti gali tik pavieniai, o 
grįžimo viltys tam vis labiau iliuzorinės. 
Pažymėtinos Rytų pastangoj ardyti trem
tinių bendruomenes ir net teroro aktais 
priversti prie repatriacijos. Pavyzdžiu ga
li būti du bulgarai, grįžę 1954 m. į tėvy
nę ir dabar laiškais raginą tautiečius grjž 
ti. Pažymėtina, kad čekų pabėgėliai, dėl 
jų prieš vokiečius nukreipto nusistatymo, 
lengviausiai pasiduoda repatriacijos pro
pagandai.

įsikūrimo Vokietijoje nuotaikos geriau
sios yra jaunuomenėje, nes ji nėra prara
dusi tos materialinės gerovės, kurią pra
rado senesnieji, nebeturėdami vilties ją 
čia įgyti.

Neteisinga skleidžiama apie užsieniečius 
neigiama nuomonė, nes nusikaltėlių nuo
šimtis jų tarpe nėra didesnis, kaip pa
čiuose vokiečiuose. Negalima juos prilygin 
ti kitiems pabėgėliams, užmirštant jų sai
tus su savo šeima ir tauta. Tie saitai yra 
jų būties natūralūs šaltinis, kurio nevalia 
sulaikyti. Ir mokyklose turėtų būti atsi
žvelgta j tėvų norus, kad jų vaikai išlai
kytų savą tautinės kultūros lobį.

Reikalingas vokiečių įstaigų darbo Su
derinimas su tautinių bendruomenių va
dovybėmis, artimesnis kontaktas tarp vo
kiečių ir tremtinių ir atsižvelgimos į trem 
tinių ypatingai sunkias sąlygas.

ŽUVĘ LIETUVIAI KARIAI

Yra gauta smulkesnių žinių, kokiomis 
aplinkybėmis praėjusio karo metu žuvo 
žemiau išvardinti lietuviai kariai:

1. Aschibergas, Adolfas, 21. 5 1926,
2. Cirulis, Edgars, 12. 2. 1914
3. Czernewicz, Wenzel, 22. 5. 1924
4. Jukeus, Kasimir, 6. 2. 1923
5. Juzėnas, Alfonsas, 2. 12. 1923
6. Karmanski, Waclow, 23. 4. 1923
7. Krepstul, Stanislaus, 24. 4. 1923
8. Lygeitra, Vaclav, 23. 6. 1923
9. Micius, Juozas, 26. 12. 1927
10. Mickevičius, Edvardas, 1. 7. 1923
11. Najus, Peter, 3. 12 1927
12. Navarauskas, Stasys, 27. 1. 1919
13. Paskevicz, Viktors, Y. 5. 1921
14. Pumputis, Adomas, 14. 5. 1917.

Artimieji arba šiaip suinteresuoti asme
nys prašomi kreiptis į PLB Vokietijos 
Krašto Valdybą adresu: Litauisches Zent- 
ralkomitee, /17a/ Weinheim/ Bėrgstr., 
Postfach 233.

MĖNULIO ŠVIESOJE

Vargo Mokyklai vardą davė skulptorius 
Rimša. Kuo gi skiriasi mūsų kolonijų da
bartinės mokyklėlės nuo rimšinių?

Rimšos ir Kudirkos laikais Vargo Mo
kykla neturėjo mokymo programos ir mo
kė be vadovėlių, dažniausiai iš maldakny
gių; mokytojui niekas nemokėjo algos, o 
mokyklos nebuvo jokiose valdinėse įstai
gose registruojamos. Dabartinės Vargo 
Mokyklos taip pat neturi jokios tos rū
šies mokykloms programos, moko taip pat 
beveik be vadovėlių, arba naudoja tas 
prieškarines liekanas, sudarytas prieš pen 
kiolika metų: mokytojai dirba be atlygini
mo, nebent kartais primetamas koks mil
telis arba brizelis, ar, laimingu atveju, 
kokia markutė (Vokietijoje); mokyklos 
taip pat niekur neregistruojamos, atseit 
jos yra už įstatymų ribų, kaip jr anais 
laikais.

Pasirodo, kad ir Amerikoje sekmadie
nio mokyklos neturi programos ir dirba 
taip pat beveik be vadovėlių. Atseit, nuo 
Rimšos laikų šiuo klausimu nesame toliau 
pažengę. Lietuvis planuoti labai nemėgs
ta, bet jis gali gerai organizuoti, jei, ži
noma, nori. Juk mes apskritai neturėjome 
ir neturim specialios lituanistikai dėstyti 
programos tremtyje, nors ir laiko jau me
tų 15 praėjo ir gyvename ne Kaune ar 
Panevėžyje, bet Londone, Frankfurte, Chi 
cagoje, Sydnėjuje...

Naujų vadovėlių parašyti nėra kam. Pa
sitenkinama dar Lietuvoje išbandytą me
todą prisitaikinti: išardei senąjį, perdėjai 
puslapius — ir naujas vadovėlis. Nesvar
bu, kad medžiaga nieko bendra neturi su 
tremties sąlygomis. Užtenka, kad žodžiai 
lietuviški. Pasakome, kad tautiškumui iš
laikyti švietimas yra didelis veiksnys ir 
nusiraminame. Bet kaip? — Et, juk gera 
audėja ir tvoroje išaudžia...

Pasižiūrėjus į pranešimus iš įvairių apy 
linkių ir kolonijų, tai mūsų veikla ir su
kasi tik apie minėjimus, valdybų perrin
kimus, pobūvius, arbatėles, politinių gru
pių politikų kalbos. Atseit, veikiam. Bet 
ar nebūtų visiems naudingiau, jei užuot 
klausyti tų politikų pranešimų, išklausy
tume patarimų ir nurodymų, kaip ir kur 
gauti darbą, kaip išsikovoti vyresnio am
žiaus lietuviams pensijas, kaip pasinaudo
ti pabėgėliams skirtomis valdžios pašalpo
mis, pagaliau, kaip išsilukštenti iš bara
kinio DP (Vokietijoje) gyvenimo ir išemi- 
gruoFi? Tokių praktiškų patarimų ir nu
rodymų reikia jieškoti, o ne politiniais 
tuščiaviduriais žodžiais mulkinti r taip su 
mulkintą tautietį. .

Mr. Bernardas
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PAVERGTOJE TEVYNEJE

PAVERGTŲJŲ J. T. POSĖDIS

KURIOJE VIETOJE YRA HEADLEY PARK ?

KAIP PASIEKIAMA LIET. SODYBA?

Lietuviu
KLUBAS

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA

Popiežius Pijus XII paskelbė,

specialistus denortuojant i Kazachsta- 
ir kt. negyvenamas sritis dirvonų plėš- 
Tuo klausimu Lietuvos delegacijos var 
pasisakė, pateikdamas reikalingus duo

Lietuvos delegacijos nario V. Vai- 
pasiūlytoji rezoliucija buvo visais 
priimta, taip pat be diskusijų pri- 
rezoliucija dėl' vergijos panaikini-

Vengrų delegacijos nario Dr. J. Czako pa
teiktoje rezoliucijoje kultūros paminklų 
naikinimo reikalu paminėti taip pat bolše 
vikų šios rūšies nusikaltimai ir okup. Lie
tuvoje.

BALTŲ VAKARAS
Gros džazas. Veiks bufetai.

Naujas rinkinys lietuviškų plokšte
lių.

Popiečio šokiai
Plokštelių muzika ir kava.

pažįstama šeima 
laiminga, jei... ne

Š.m. gegužio 14 d., 7,30 vai. 
rengiamas

ESTIJOJE IR VĖL VEIKIA 
PARTIZANAI?

PABĖGĖLIAI AUSTRIJOJE
SUSIRŪPINĘ

Š.m. gegužio 15 d. 3 vai. p.p. 
rengiami

Roma.
kad nuo šiol gegužio 1-ji bus švenčiama 

mnani kaipo šv. Juozapo, darbininko diena.

PLUNKSNAGRA UZIO

Dažnas mūsų sukame galvas, kaip iš 
tikrųjų yra su tais komunistais Anglijoje? 
Žinome, kad jų yra tik saujelė, o žiūrėk, 
jie įlindę į labai svarbias šiame krašte 
profesines sąjungas ir, svarbiausiai, ne j 
eilinius postus, bet į pačias viršūnes. Ne
seniai, rūkymo pertraukos metu, tuo klau 
Simu pasiteiravau savo bendradarbi Mr. 
Georgą, kuris, orui atšilus, pasidarė žy
miai atviresnis. Jis man ir sako:

— įstok į mūsų profesinę sąjungą ir pa 
matysi...

Georgo ir jo draugo protekcija ir reko
mendacija buvau priimtas į mano profe
sijos sąjungą, kuri, pasirodo, turinti tiek 
narių, kiek Amerikoje yra lietuvių, įskai
tant ir Mizarą su Bimba. Tik paskaičiuo
kime: gatvių šlavėjai, langų valytojai, ka 
minkrėčiai, sąšlavų vežikai, žodžiu, mūsų 
terminologija — „braižytojų“ sąjunga... 
Po kurio laiko gavome kvietimus į metinį 
tos profsąjungos susirinkimą, Londone. 
Georgas sutiko nueiti tik su ta sąlyga, kai 
jam pažadėjau alaus kaušą po susirinki
mo. Nuėjome. Ir, prisipažinsiu, kad vos, 
vos nepatekau į mūsų sąjungos valdomuo 
sius organus, nes susirinkime dalyvavo iš 
viso 9 nariai, įskaitant mus abu. Tie devy 
ni nariai ir rezoliucijas parašė ir išsirin
ko į valdomuosius mūsų profsąjungos or
ganus. Septyni iš devynių buvo su raudo
nais kaklaraiščiais. Suprantama, kad ir 
rezoliucijos tokio pat atspalvio. iTkriau- 
siai, kad tik tiek ir buvo jų visoje profsą
jungoje. Kiti visiškai savo sąjungos reika 
lais nesirūpina. Girdi, sąjunga tam, kad 
nariais rūpintųsi, o jam užtenka sumokėti 
metinį nario mokestį. (Beveik, kaip ir mū 
Sų DBLS sąjungoje!...) Čia ir pakastas šu 
nelis: į susirinkimus ateina tik tie, kurie 
simpatizuoja Kremliui, o kiti, laisvieji, 
geriau mėgsta futbolą, alaus bara, kiną, 
darželyje darbą, indų suplovimą. Susirin
kimų jie nemėgsta ir varu jų ten niekas 
nenuvarys. Tuo pasinaudoja raudonkak
liai. Štai ir visa paslaptis, kokiu būdu i 
britų profsąjungų viršūnes patenka britų 
bimbininkai. Jei didesnės kolonijos lietu
viai, priklausą vienai profsąjungai, skait
lingai nueitų į susirinkimą, jie patektų į 
šimtatūkstantinės profsąjungos valdomuo
sius organus...

„Draugas“ B. Schneider iš Leipzigo, 
Pfeilstr 4 numerio, prisiuntė ir man „ma
lonų kvietimą“, raginantį grįžti į plačiąją 
tėvynę. Tiesa, pirmas kvietimas rašytas 
rusiškai, „Tėvynėn repatrijuoti komiteto 
vardu“. (Komitet-za vozvrščenije na rc- 
dinu), bet tuoj pat gavau ir antrąjį — lie 
tuvių kalba net 4 psulapių!

Spėju, kad jau ir kiti lietuviai, kurių 
tik adresus dr. B. Schneider žinojo, gavo 
panašius „kvietimus“. Žinau, kad jau ku
ris laikas visame laisvajame pasaulyje 
stachanovietišku tempu renkami tremtinių 
adresai. Atseit, užplanuota veikti plačiu 
mastu. Kremlius vėl naujai pradeda akci
ją tremtinių terorui, nes tie „fašistai“ daž 
nai laisvajame pasaulyje raudoniesiems 
pridaro blėdžių. „Kvietime“ raudonasis 
vilkas vėl apsimovė avinėlio kailiuką ir 
gražiais vyliais saldžialiežuvauja apie 
„gerbūvį, laisvę ir gražią ateitį“ vergijos 
krašte. Tremtinių adresai renkami įvai
riausiais būdais, nevengiama ir tokių, ko
kie pavaizduoti „Mėlynoje suknelėje“. Už 
tenka, pvz., kad tūlas lietuvis parašys į 
kurį nors raudoną knygyną, dažniausiai 
prisidengusį nekaltu vardu, prašydamas 
kurio nors leidinio. Jo adresas jau žino
mas ir „draugui“ Schneideriui. Kolonijose, 
stovyklose specialūs agentai medžioja ad
resus ir juos perduoda ten, kur jiems nu
rodoma. Yra ženklų, kad šiais metais tas 
„komitetas“, įsikūręs Berlyne, šį savo te
roro darbą išplės. Suprantama, kad mes, 
apsikrovę bergždžia politine savęs rakinė- 
jimo darbų našta, neturėsime laiko tinka
mai reaguoti į budelių žabangas. Mums 
juk svarbiau „išsiaiškinti“ ar Kybartų ak 
tas buvo teisėtas, ar ne; ar prezidentas 
Smetona turėjo likti Lietuvoje, ar ne?; ar 
VLIKas yra VLIKas, ar ne?; ar Mažosios 
Lietuvos atstovas remia VLIKą už pinigus 
ar ne?; ar V. Rastenio šidiškiui laišką per 
davė Vilkui vokiečių laiškanešys, ar ne?; 
ar LTS, LAS, LRS LKS paklupdys VLI
Ką, ar ne? ar Bonnoje bus Karvelis, ar 
Gerutis?; Ar tremtyje reikia partijų, ar 
ne? Tokie ir tūkstančiai panašių klausimų 
užgulė tremtyje atsidūrusias galvas ir gal 
vėlės, pamiršusias, kad virš jų tebekybo 
raudonasis kirvis.

Visi žinome, kad žemėje laimingų žmo
nių maža, bet taip pat žinome, kad dar 
mažiau yra laimingų vedybų, nors kas iš 
mūsų viengungių nenorėti? rasti gyvenimo 
draugės?!.. Tūlas išminčius sako, kad ve
dybų laimei trūksta tik vieno dalyko: ve
dęs vyras bus laimingas, jei jis įveiks tiek 
uždirbti, jog jo žmona nesuspės tiek iš
leisti; moteris, radusi tokį vyrą, bus taip 
pat laiminga...
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Tačiau viena mano 
būtų ir be šių sąlygų 
lietuviški kopūstai. Feliksas, kurį pažinau 
Rytprūsių apkasuose, be kitų gerų ypaty
bių turėjo silpnybę kopūstams. Atvykęs 
Anglijon, Feliksas ilgai nesidairė: vedė 
anglę. Medaus mėnesiui pasibaigus, iškilo 
kopūstų reikalas. Tūli žinovai sako, kad 
anglę greičiau galima išmokyti kalbėti lie 
tuviškai, negu virti lietuviškus kopūstus. 
Tačiau Feliksas buvo kitos nuomonės: jis 
griebiesi tokių priemonių, kurias ir man 
nepatogu savo užrašuose įamžinti... žo
džiu, po keliolikos „pamokų“, Felikso na
muose pakvipo tikrais lietuviškais kopūs
tais.

Vienas tačiau Feliksui dalykas dar ne
pavyko: priversti savo žmoną valgyti jo 
mėgiamą patiekalą...

* * *
Žymus prancūzų aktorius Mounet-Sully, 

gulėdamas mirties patale, trumpam atga
vęs sąmonę, pasakęs: „Kaip sunku yra 
mirti, kai prieš save nematai pilnos salės 
žiūrovų“... Ar tas aktorius taip pasakė, ar 
ne — sunku šiandien patikrinti. Tačiau 
priešingos nuomonės buvo dešimties metų 
lietuvaitė „aktorė“, kurią sutikau Londo
no Lietuvių Soc. Klubo salės užkulisyje, 
kai pasibaigė pereitą savaitę „Žiedo“ spėk 
taklis. Į mano sveikinimus, ji nenoriai bet 
atvirai pasakė:

— Labai sunku vaidinti, kai nuo sce
nos matai pilną salę žmonių...

Vietovė Headley Park, kurią pavadino
me Lietuvų Sodyba, randasi Hampshire 
grafystėje, arti Surrey ir Sussex grafys
čių ribų, apie 47 mylios nuo Londono ir 
maždaug tiek pat nuo Portsmouth uosto. 
Pati Headley Park vieta yra 250 pėdų 
augščiau jūros lygio, skaitomi viena sau
siausių ir sveikiausių tos apylinkės vietų.

Artimiausia Headley Park geležinkelio 
stotis — ALDERSHOT. Tie, kurie vyksta 
traukiniu į Lietuvių Sodybą, Aidershot 
geležinkelio stotį pasiekę, susiranda sto
ties aikštelėje autobusą Nr. 6 ir juo reikia 
vykti Petersfield kryptimi iki sustojimo 
„New Inn“. Iš čia jau tik viena mylia iki 
Headley Park.

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.U

SAVANORIUS“ JAU IR SU ŠEIMOMIS
kad siais iškilmingiau atsisveikinta ir Panevė

žyje. Komjaunimo vardu juos ragino dėl 
to džiaugtis rajono komiteto sekret. Eidu- 
kas, o išvykstančių vardu džiaugsmą reiš
kė mėsos kombinato meistras P. Beniše- 
vas ir ryšių kontoros tarnautoja I. Sližytė. 
Kelialapius jiems įteikė miesto komiteto 
sekret. A. Stankuvienė. Per Vilniaus ra
diją kovo 21 d. St. Laurinaitis teigė, kad 
„įsisavinti naujų žemių partijos kvietimu 
išvyko tūkstančiai iš mūsų šalies jaunuo
lių, tarp jų šimtai jaunųjų patriotų iš 
T. Lietuvos miestų ir kolūkinių sodžių. 
Vien Kupiškio rajone daugiau kaip 30 jau 
nuolių -ir merginų pareiškė norą vykti į 
plėšinines žemes“...

Vilniaus radijo pranešimu, „plėšininėse 
žemėse“ šį pavasarį pradeda darbą dar 
300 naujų grūdininkystės tarybinių ūkių. 
Į Kustanajaus sritį pasiųsta per 800 „ge
riausių sūnų ir dukrų“. Daugelis jaunuo
lių ir merginų prieš tai „įsigijo naujas 
specialybes“. Vilniaus komjaunimo or-ja 
savo parinktuosius „savanorius“ pasiuntė 
į Nekrasovo tarybinį ūkį, Klaipėdos — į 
Puškino vardo, Šiaulių — į Ostrovskio, 
Kauno — į Majakovskio. Be to, didelis 
būrys „išvyko“ į Kazakiją. „Savanoriai“, 
su kuriais iškilmingai per mitingą buvo at 
sisveikinta Vilniuje kovo 25 d., į vietą bu 
vo pristatyti specialiu ešalonu „be persė
dimo“. Per mitingą buvo pažymėta, kad 
„šiemet išvyksta daugiau negu pernai“. 
Vilniaus radijas š.m. balandžio 15 d. pa
skelbė, kad į „komjaunimo Kauno m. ko
mitetą kasdien ateina įvairių profesijų sta 
tybininkų, kurie taip pat prašosi pasiun
čiami į Kustanajaus sritį, į plėšinių įsisa
vinimo rajonus“.. Elektros suvirintoja Ra- 
binauskaitė ta proga neužmiršo padėkoti 
partijai, kad ją siunčia kur reikia, kur 
šaukia tėvynė“, Lenino rajono statybos 
kontoros virš. K. Pridotkas pažadėjo vyk
ti su savo sunum Andrium ir kitais 5 sta
tybininkais sudaryti „kompleksinės briga
dos“ etc. Tik pastarosiomis dienomis iš 
vienos Maskvos „dirvonų plėšti“ buvo pa 
siųsta 165.000 jaunuolių „savanorių“. Š.m. 
balandžio 18 d. pašnekesy „Lenino kom
jaunimas“ Br. Mackevičius per Vilniaus 
radiją konstatavo, kad „atsiliepdami į 
partijos šaukimą, į tolimą Kazachstaną 
savanoriais išvažiavo šimtai Lietuvos jau
nuolių. Visiems jiems buvo aišku, kad ten

Į SIBIRĄ SIUNČIA
„Tiesos“ Nr. 46/1955 paskelbta, 

vien per sausio mėn. ir pusę vasario į No
vosibirsko sritį „persikėlę“ daugiau kaip 
400 žmonių, o laukiama atvykstant nau
jų 1.300 šeimų. Novosibirskas yra Sibiro 
plotuose tarp Tomsko ir Barnaulo. Jau 
pirmosios Sovietų okupacijos metais ten 
buvo ištremta tūkstančiai lietuvių. Dabar 
pradėta nauja akcija ten ir kitur perkel- 
dinti tūkstančius šeimų. Š.m. kovo 6 d. 
„Tiesoj“ buvo paskelbtas pranešimas iš 
Klaipėdos, kad Klaipėdos .jkomjaunimo 
miesto komitetas gavo šimtus pareiškimų, 
kuriuose jaunuoliai ir merginos prašo pa 
siųsti juos įsisavinti naujų žemių“. Esą jie 
kaip pvz. Kybartaitė, veržte veržiasi „bū
ti kovotojais pirmose gretose už tarybinės 
liaudies laimę“... Panašių pareiškimų esą 
kituose miestuose ir daugiau. Iškilmingai 
išlydėti į Sibirą ir Sedos „pirmūnai“. Iš
siunčiamuosius visaip išgyrė rajono komi 
teto sekret. Adomavičiūtė, o išvykstančių
jų vardu už įteiktuosius „kelialapius“ pa
dėkojo rajono kultūros skyriaus darbuo
toja Z. Irkinaitė. Nekrasovas pareiškė, 
kad su visa šeima jšvykstąs „įgyvendinti 
partijos iškelto uždavinio“. Alytaus kom
jaunimo rajono komitetas taip pat skelbė 
gavęs diešimtis „jaunųjų patriotų pareiš
kimų“, kurie tiesiog veržęsi į „plėšinines 
žemes“. Tai esą „patys geriausi iš geriau
siųjų“. Džiaugdamiesi „suteiktu pasitikė
jimu“, viešai skelbė Cibulskaitės, Kašino, 
Juozulyno ir kt. lūpomis, kad „pasistengs 
pateisinti šį didįjį pasitikėjimą“, tuo būdu 
viešai padėkodami už ištrėmimą į Sibirą. 
Šiauliuose per iškilmes kultūros namų sa
lėje komjaunimo m. komiteto sekret. Balt 
rušaitis įteikė kelialapius 46 jaunuoliams 
ir merginoms, pasiųstoms į naujai organi
zuojamą N, Ostrovskio vardo tarybinį ūkį 
Kustanajaus srityje. Į tą pat ūkį visą eilę 
siunčiamųjų išlydėjo ir Šalčininkų rajo
no komjaunimas. Išvykstančių vardu kal
bas pasakė šoferis Kudačiovas, agr, Kie- 
menaitė ir kt. Kovo 20 d. su išsiunčiamai-

Is Londono patogiausia važiuoti gelezin 
keliu iš Waterloo stoties iki Aidershot, o 
vėliau autobusu Nr. 6. Automobiliu iš 
Londono reikia važiuoti keliu A3 iki Guil- 
fordo. Nuo čia, miestą aplenkus įsukti į 
kelią A31, o prie miesto Farnham pasukti 
keliu A325, kuris veda iki „New Inn“, 
Sleeford.

APIE MASKVOS POVAS
Malenkovą išvertus iš min. pirmininkų 

ir jo gražioji Heiena, operos artistė, turi 
išeiti iš pirmųjų Maskvos damų. Ji anks
čiau turėjo konkurenčių „raudonojoj aris 
tokratijoj“. Tarp jų pirmoji buvo Berijos 
žmona Tamara. Konkurentė buvo ir ba
lerina Ulanova, kuri turėjo Berijos para
mą, o kai tas buvo sušaudytas, pasisku
bino „persiorientuoti į Mikojano, užs. pre 
kybos ministerio, pusę. Bet ir tas dabar 
malonės netekęs, tad Ulanova iš^konku- 
renčių iškritus. Molotovo žmona artistė 
Krapovskaja užtenkamai būtų elegantiš
ka ir graži, bet ir ji intrygantė. O Chruš
čiovo žmona tikra namų ir vaikų-moterė
lė ir į damas gražuoles nekonkuruoja. 
Taip ir neaišku, kas pirmoji bus dabar. 
Ir neaišku todėl, kad dar nesibaigė kova 
dėl raudonojo sosto.

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).

Nr. 18. (398) 5. V. 1955.

Vokiečių pabėgėlių savaitraštis „Volks- 
bote“ Nr. 17 1955 skelbia pranešimą iš 
Austrijos, kad Austrijoje tarp vokiečių 
kilimo pabėgėlių ir užsieniečių kai kur 
vyraujanti tiesiog panika. Mat, bijomasi, 
kad pagal dabartinį sutarties projektą 
tiek buvusieji DP, tiek vokiečiai pabėgė
liai ir tremtiniai galį būti ateityje lanko
mi Sovietų repatriacinių misijų arba net 
ir pačių austrų įstaigų paraginti repatri
juoti „savanoriškai“. Be to, turinti būti 
sustabdyta visokia joj propaganda prieš 
tokią repatriaciją, o visos tos rūšies orga
nizacijos — tučtuojau uždarytos. „Volks- 
bote“ dėl tokių nuotaiku pastebi, kad jei 
praktiškai dabartinis sutarties projektas 
būtų taikomas visu griežtumų, tai visos 
pabėgėlių organizacijos ir vokiečių Lands 
mannschaftai turį būti uždaryti. Repatri- 
acinės komisijos tuo būdu gautų teisę ne 
kliudomai važinėti po visą Austriją, o 
jiems austru įstaigos turėtų net padėti. 
Austrų įstaigos negalėtų apsaugoti net to 
kių asmenų, kurie jau yra gavę austrų pi 
lietybę. Kalbama net apie didelius sąra
šus, kuriuos žmones bolševikai pareika
lausią išduoti. Toks Austrijoj esančių pa
bėgėlių susirūpinimas suprantamas, kad 
kiti nepirktų savo laisvės pabėgėlių lais
vės kaina.

Per š.m. balandžio 14 d. Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų posėdžius New Yorke 
pirmiausia buvo aptarti 4 klausimai: prie
vartos darbai, vergijos panaikinimo kon
vencija, nauja deportacijų rūšis, kultūros 
paminklų naikinimas. Prievartos darbų 
reikalu 
tekūno 
balsais 
imta ir
mo. Latvijos delegacijos narys A. Blod- 
nieks pasiūlė PJT rezoliuciją dėl Sovietų 
naujos rūšies deportacijų, ypač jaunimą 
ir 
ną

du 
menis, Dr. B. Nemickas, o Tarptautinės 

jų laukia didelis ir sunkus darbas: jiems Valstiečių Sąjungos vardu — H. Blazas. 
teks kęsti šaltį, lietus, nepriteklius. Ta
čiau šaukė partija — ir jie išvyko“... Bent 
sykį atvirai prisipažino: „pašaukė partija 
— ir jie išvyko“... Panašiai ir per kitus 
trėmimus iš Lietuvos dėjosi: „pašaukė 
MGB — ir jie išvyko“... Tereikėjo tik dar 
pridėti: „savanoriais į Sibirą... Kuriam 
laikui siunčiamieji išvyksta, kada jie ga
lės grįžti atgal į Lietuvą? Geriausiai į tai 
atsako, š.m. kad ir „Švyturio“ žurnalo 4 
numeris, kur rašoma: „Į plėšinines žemes 
jaunuoliai vyksta ne mėnesiui ir ne 
dviem, o ilgam, gal but — visam gyveni
mui.“ Tuo pačiu pripažinta, kad kom. 
partijos įsakymu vyksta intensyvus lietu; 
vių perkėlimas į Sibiro taigas. Nusiųstieji 
susiduria ' su nepaprastais sunkumais, ku
rių nedrįsta slėpti ir sovietinė propagan
da. Ten jie turi susirasti gyv. namus, nusi 
tiesti kelius, plynus laukus paversti dirba
ma žeme. Tačiau kai subyrės bolševikinė 
vergiją, lietuviai tremtiniai grįš ir iš Sibi
ro,: ir iš Uralo stepių į laisvąją Lietuvą, 
į savo gimtuosius namus, užuot plėšę sve
timus plėšinius.

, * * *
— Vilniaus radijo š.m. balandžio 26 d. 

pranešimu, TS AT Sąjungos Tarybos ir 
Tautybių Tarybos užs. reik, komisija nu
tarė rekomenduoti prezidiumui anuliuoti 
netekusią galios Anglijos — TSRS „drau
gystės sutartį“. Ta proga kaip seniau ame 
rikiečius, taip dabar britus savo kalboje 
smarkiai išplūdo A. Sniečkus. Sniečkus ir 
kiti kalbėtojai taip pat smarkiai šaukė 
prieš „Vokietijos remilitarizavimą“. 

(E.)

Su neseniai pabėgusiu į D. Britaniją lai 
vu estu J. Rastussu padarė pasikalbėjimą 
britų „Manchester Guardian“, estų radi
jo valandėlių* atstovai ir kt. Rastuss nu, 
rodė, kad vietomis Estijoje ir vėl veikia 
partizanai. Daug kas klausosi Am. Balso 
ir kt. užsienio radijų. Kainos — augštos, 
pvz. kg sviesto turguje kaštuoja 45 rb.

BLOKŲ GADYNĖS ANGOJ 
(atkelta iš psl. 1.)

temai, Kinijoje egzistuoja nuo seniai. Tai
gi dabartinieji Kinijos reformatoriai ten 
padėties pabloginti negali ir komunizmas 
kinų nebaugina visai. O raudonieji refor
matoriai reformas yra pasiruošę daryti ir 
daro. Geriausiais reformatoriais Kiniją 
aprūpino Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Pagal pačių JAV duomenis, paskutinių de 
šimtmečių bėgyje, dėl nedraugiško visu
mos nusistatymo geltonosios rasės atžvil
giu, JAV yra apleidę nemažiau kaip 25000 
kiniečių kilmės amerikiečių, baigusių 
JAV augštąjį mokslą, kurie šiuo metu tai 
kininkauja reformuoti Kiniją. Davus ki
niečiams kultūrą, atsiradus tenai pramo- 

v,., nei. galima įsivaizduoti, kokio pajėgumo
mijos daliniai užėmė Dachau koncentra- pasidaro geltonoji rasė. Ji niekad neuž- 
cijos stovyklą Vokietijoje ir išlaisvino jo- mirš, kad Sibiras yra turtingas ir kad jis 
je laikytus politinius kalinius. Stovykloje yra- Azijos žemyno dalis. ' 
buvo rastos tiesiog krūvos žmonių lavonų. Grįžtant prie Bandungo konferencijos, 
Šiemet balandžio 24 d. buvo iškilmingai pravartu pastebėti, kad ten buvo labai as- 
paminėtas tas politinių kalinių išlaisvini- trial pasmerktas kolonializmas. Siekiant 
mas. Per iškilmingas katalikų, evangelikų kolonializmo buvo apkaltinti nė vien va- 
ir žydų pamaldas už 6 mil. asmenų, žu- karieciai, bet ir Raudonosios Kinijos fak- 
vusių nacių stovyklose, buvo pagerbti ne tinasis diktatorius cu-en-Lai. Jo pareiski- 
tik žuvusieji nuo nacių režimo, bet ir tie, n?ąi pasibaigus konferencijai, kur jis pa- 
kurie šiandien tebelaikomi bolševikinėse siūle taikiu būdu isspręsti Formozos klau- 
konccntracijos stovyklose. Ta proga kai- Simą, parodo, kad jis yra priėmęs deme- 
bas pasakė Bavaru minist. oirm. žymus s‘n konferencijoj atstovautų tautų opim- 

............. •• • • pr. Hoegneris, 14. kad jo politikoj yra lankstumas ir kad

konfe-

PAMINĖTAS POLITINIŲ KALINIŲ 
IŠLAISVINIMAS

Prieš dešimtį metų, būtent — 1945 m.
balandžio 29 d., amerikiečių trečiosios ar-

cijos stovyklą Vokietijoje ir išlaisvino jo- mirs,kad Sibiras, yra turtingas ir kad jis

Grįžtant prie Bandungo konferencijos,

socialdemokratų veikėjas L-. -----------„, .... . . . -
prikišdamas vokiečiams, kad per greit u-- 31S yra nepriklausomas Maskvai, 
miršta nacių žiaurumus, Vokietijos nacio- Paryžiaus sutartys ir Bandungo, 
nalsocialistų kalinių sąjungos pirminin- rencija yra pirmieji pranašai, kad šaltasis 
kas H.J. Unger, kalbėjęs olandų vardu karas eina į sutemas ir austa naujos eros 
Baber ir visa eilė kitų. Kalbėtojų ne vie- rytas. Komunistinis pasaulis galutinai įsi 
nas reikalavo neužmiršti dar didesnės ti- tikinęs, kad jėgos priemonėmis toliau 
ronijos aukų, laikomų sovietinėse koncen- Pūstis yra per silpnas, o kitokių budu va- 
tracijos ir darbo vergų stovyklose coliti- kariečiai nebesiduoda apmulkinami, pra- 
nių kalinių. Dachau koncentracijos sto- šneko žymiai švelnesniu tonu. Kolonializ- 
vykloje kalėjo ir paskiau buvo amerikie- mo gadyne baigia savo dienas.
čių išlaisvinti visa eilė lietuvių. Osv. Nagele

(E.)

Berlynas. Gegužio 11 d. 'sovietai susi
tiks su R. Vokietijos komunistais Varšu
voje. Jie ten pareikš protestą prieš Vak. 
Vokietijos apginklavimą ir mėgins aptarti 
bendros, vyriausios karo vadovybės rei
kalą.

* * *
Buenos Aires. Argentinos prezidentas 

Peronas paskelbė iš savo rūmų balkono, 
kad Bažnyčios nuo valstybės atskyrimo 
klausimas bus išspręstas blebiscito keliu. 
Jis kalbėjo: „Jei liaudis norės turėti ku
nigus, jie paliks. Jei liaudis norės atskir
ti Bažnyčią nuo valstybės, ji bus atskir
ta“. Minia jo žodžiams pritarė.
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