
LIŪDNA BIRŽELIO
PENKIOLIKTOSIOS SUKAKTIS ATSITIKIMAI SAULEI KAITINANT 7 DIENOS

Šių metų birželio 15 sukanka penkioli- 
ką metų nuo tos dienos, kai Tarybų Są
junga susitarusi su naciškosios Vokietijos 
vadais ir sulauždydama savo pačios su 
Lietuva padarytas sutartis, įsakė savo ka 
riuomenei peržengti sieną ir okupuoti Lie 
tuvą.

Nuo tos dienos iki šiol pakaitomis Lie
tuvos žemė yra svetimųjų mindoma. To 
pasėkoje, vienu ar kitu būdu, Lietuvos 
vaikai tapo išblaškyti po visą pasaulį, po 
visus žemynus, po visas paraleles ir pla
tumas. Vieni varu vejami, kiti savo valia 
išėjo ir iškriko po visą žemės rutulį lietu 
vių tautos skriaudos ir ryžto liudyti.

Okupantai nuo pereitų metų ruošiasi 
savaip šią sukaktį paminėti. Lietuvos ko
munistų partijos vadovybė ir marioneti
nė tarybinė vyriausybė įsakė pagaminti 
30.000 tautiškų kostiumų, kad jais apreng 
tas jaunimas šoktų ir dainuotų okupanto 
akivaizdoje ant savo tautos laisvės ir ne
priklausomybės kapo. Negana to, prie šios 
sukakties prijungta 160 metų caristinio 
rusų jungo sukaktis. Okupantai abi tas 
okupacijas vadina išganingiausiais mūsų 
tautos istorijos įvykiais.

Mes, laisvojo pasaulio lietuviai, to ne
galime praeiti tylomis, mes turime pakel
ti balsą prieš melą, šmeižtus ir smurtą. 
Prieš okupanto užmačias turi sukilti visi 
kaip vienas žmogus.

Tauta yra bendruomenė gyvenanti vie
nu visiems bendru idealu, viena bendra 
viltimi ir vienu visiems bendru tikėjimu. 
Tauta iki tol yra gyva, iki joje neišblės
ta noras drauge eiti žygyje, drauge džiaug 
tis laimėje ir drauge liūdėti nelaimėje. Ir, 
žinoma, tauta bent retkarčiais turi rody
ti savo tikėjimo regimus ženklus. Tų ženk 
lų prasmė ir reikšmė priklauso nuo mū
sų tikėjimo, vilties ir meilės Lietuvai.

ši liūdna sukaktis turi būti plačiai pa
minėta. Mes turime laisvam pasauliui pa
rodyti tikrąjį okupanto veidą. Mes ta pro 
ga turime dar kartą priminti mūsų tautos 
kančias ir skriaudą.

šiemet nutarta sukaktuves paminėti se
kančiu būdu: birželio 17 d. ketvirtą valan 
dą vietos laiku prašyti viso pasaulio žmo
nių ir pareigūnų skirti įstaigose ir dirbtu
vėse, kur dirba pabaltiečiai, Pabaltijo tau 
toms užuojautos minutę ir birželio 19 die 

ną dvyliktą valandą nakties Pabaltijo 
valstybių (o tuo pačiu ir Maskvos laiku) 
organizuoti tylos tiltą. Tylos tilto organi
zavime turi dalyvauti visi lietuviai: ir 
tėvynėje, ir Rusijos plotuose išblaškyti 
tremtiniai, ir visi laisvojo pasaulio lietu
viai. Be to, tą pačią minutę bus mintyse 
su mumis ir broliškoji Latvija ir kaimy
ninė Estija — tos pačios nelaimės seserys 
ir to paties smurto aukos.

Liūdnieji birželio įvykiai turi būti mi
nimi taip, kad tylos tiltas būtų įmanomas 
padaryti sutartu laiku: birželio 19-tosios 
vidunaktį Maskvos laiku, ir būtent tos pa 
čios dienos 5 vai. p.p. Niujorke, 4 vai. p.p. 
Čikagoje, 2 vai. p.p. Kąlifornijos laiku ir 
t.t. Kur negalima susiburti didesnis žmo
nių būrys, turi rinktis į vieną vietą pa
vienės šeimos ir bendrai prisiminti gimi
nes, draugus ir pažįstamus. Tylos tilto 
tikslas yra, kad visi vieną dieną ir vieną 
ir tą pačią minutę pakeltume savo min
tis ir mintyse pabūtume visi drauge.

Pabaltijo Valstybių 
Laisvės Komitetas

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

LAISVAJAME PASAULY

Birželio mėnesio deportacijos ir tragiš
kieji įvykiai numatomi ir šiemet plačiai 
paminėti musų tautiečių visame laisvame 
pasaulyje. Laisvinimo veiksniai kviečia 
tuos minėjimus ruošti kur galint drauge 
su pabaltiečiais ir kitų pavergtųjų tautų 
atstovais. Per minėjimus numatoma su
ruošti iškilmingos pamaldos, pagerbiant 
bolševikų teroro aukas ir visus nukankin
tuosius, išvežtuosius į Sibirą, laikomus ka 
Įėjimuose ir bolševikų jungą velkančius 
tautiečius. Vėliau ruošiamuose viešuose 
minėjimuose priimamos rezoliucijos, pro
testo pareiškimai ir atsišaukimai į laisvo
jo pasaulio valstybių vyrus, parlamentus, 
vyriausybes, atkreipiant jų dėmesį Į pa
dėtį pavergtose tėvynėse ir apeliuojant į 
laisvojo pasaulio sąžinę, kad padarytų vi
sa, kiek tat nuo jo priklauso, idant paverg 
tosioms tautoms juo greičiau išauštų lais
vės aušra ir jos pačios galėtų džiaugtis 
atstatytosiomis nepriklausomybėmis, šie
met norima su šiais minėjimais dar pla
čiau išeiti į svetimuosius ir juos supažin
dinti su pavergtųjų likimu.

„E“

MASKVA BELGRADE

Pagaliau po Bulganino ir Chruščiovo vir 
zito Jugoslavijoje. Atrodo, kad diktatorius 
Tito trina rankas iš džiaugsmo, laimėjęs ne 
lygią kovą su Kremliaus viešpaičais, kurie 
prieš septyneris metus išmetė nepaklusnųjį 
iš kominformo, išvadindami jį išdaviku, 
banditu, sukčium, papūga, egoistu, gyvate, 
dezertyru, bailiu, komedijantu, budeliu, va
gimi ir kitais panašiais vardais. Nikita 
Chruščiovas ,tik išlipęs iš lėktuvo Belgra
de, mėgino visą nesusipratimų kaltę suvers
ti ant galabytojo ir nugalabitojo Berijos bei 
Abakumovo, bet šis numeris susilaukė tik 
viešo nusikvatojimo. Tito numanė, ko atvy 
ko jo buvę mokytojai, ir tuoj leido jiems 
suprasti, kad jų vizitas gali būti tik kaip 
tarpvalstybinis, o ne kaip partinis. Vadina
si, marksizmo-leninizmo aiškinimą Tito 
pasilaikė sau ir tuo būdu nuvainikavo mas
kviečių neklaidingumą.

Ką gi, apskritai kalbant, iš tos konferen
cijos laimėjo Tito? Visų pirma tai, kad 
santykių atnaujinimo deklaraciją pasirašė 
Bulganinas, nors sovietai visą laiką kišo į 
priekį Chruščiovą, norėdami pabrėžti par
tinių bičiulių susitikimą. Antra, Tito iš
gavo soivetų pripažinimą, kad karinių blo
kų politika didina tarptautinę įtampą. O

DPA spaudos agentūros žiniomis. Sek
minių išvakarėse, šeštadienį, Vakarų Ber
lyno zoologijos sodo rajone įvyko didelės 
komunistų demonstracijos, šitų demon
stracijų metu, apie kurias jau kelias die
nas prieš tai skelbė Rytų Berlyno spauda 
ir sovietų zonos radijas, prieita prie gat
vių kovų su 200 Vakaęų Berlyno polici
ninkų. To susirėmimo metu buvo sužeisti 
35 policininkai ir 10 demonstrantų.

Šios komunistų demonstracijos buvo 
nukreiptos prieš vieną buvusios trečios 
tankų divizijos narių savišalpos bendruo
menės parengimą. Nuo netolimo sekto
riaus rubežiaus atžygiavo komunistai ke
liomis grupėmis ir sustojo ties Tautos 
Namais zoologijos sode, kur vyko tas sa
višalpos bendruomenės parengimas. Jie 
atsinešė ašarines bombas, mušimo žiedus

BERIJA KALTINAMAS
IR UŽ JUGOSLAVIJOS ATSISKYRIMĄ 

NUO KOMINFORMO
Gegužio mėn. pabaigoje atvykusią į Bei 

gradą Sovietų Sąjungos delegaciją su 
Chruščevu ir Bulganinu priešakyje, aero
drome pasitiko Jugoslavijos prezidentas 
Tito ir jo Vyriausybės nariai. Sveikinimo 
kalboje Chruščevas išreiškė apgailestavi
mą, kad Jugoslavija 1948 mt. tapo atskir
ta nuo Kominformo. Kalti esą už tai „liau 
.dies priešai“, kurių tarpe paminėjo ir bu
vusį MVD šefą Beriją. Chruščevas pareiš 
kė, kad sovietinės politikos tikslas yra — 
taikinga koegzistencija

Tito išklausė tos Chruščevo prakalbos 
su nesikeičiančia veido išraiška, o kai po 
kalbos Chruščevas su Bulganinu pažvel
gė į jį klausiamu žvilgsniu, Tito tik pa
kratė galva neigiamai ir neatsakė į pa
sveikinimą jokia prakalba, kurios tur būt 
atvykusieji svečiai laukė ir tikėjosi.

10 VAK. VOKIETIJOS ŽURNALISTŲ 
VYKSTA Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ

DPA spaudos agentūros žiniomis. So
vietų Užsienio Reikalų Ministerija pirmą 
kartą po karo nustebino visus suteikda
ma 10-ties Vakarų Vokietijos žurnalistų 
grupei vizą įvažiuoti į Sovietų Sąjungą. 
Viza galioja tris savaites. Sovietų Pasiun
tinybė Rytų Berlyne pranešė, kad 10-t 
Vakarų Vokietijos žurnalistų grupė turį 
teisę savo lėšomis traukiniu arba lėktuvu 
tuojau keliauti į Sovietų Sąjungą.

Sovietai nenurodo, -kas sudarė akstiną 
išduoti tiems žurnalistams vizą įvažiuoti 
į Sovietų Sąjungą. Rytų Berlyne esančios 
Sovietų Pasiuntinybės valdininkai siūlo 
žurnalistams vykti į Sovietų Sąjungą pir
momis birželio mėnesio dienomis. Rytų 
Berlyne Sovietų Konsulate viza buvo iš
rašyta penkių minučių laikotarpyje, ne- 
rekalaujant jokių ypatingų formalumų 
atlikimo.

Londonas. Spėliojama, kad netrukus 
baigsis uostų darbininkų streikas.

DBLS Coventry Skyriaus narei

GENEI JONSTONIENEI

Įoš mylimam tėvui JUOZUI GRIGARAVIČIUI mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Coventry Skyriaus Valdyba ir nariai

juk žinome, kad prieš kelias savaites Var
šuvoje buvo įsteigtas Rytų NATO. Trečia, 
deklaracija pripažino, kad visuomeninė po
litinė santvarka yra kiekvięno krašto vi
daus reikalas. Iš to punkto išplaukia, kad 
Maskvą turėjo nuryti savo kaltinimus, dėl 
kurių kilo konfliktas su Jugoslavija. Ten 
pat lygiai siūlomas pasikeitimas socialiisti- 
niu patyrimu, kas reiškia, kad sovietai pri
pažįsta Jugoslavijai teisę laikytis savo ko
munistinių metodų. Tenka pažymėti, kad 
tame akte nėra nė žodžio apie partin' 
bendradarbiavimą, tuo labiau, apie Jugo 
slavijos grįžimą į Kominformą. Negana to 
sovietai pasižadėjo atlyginti nuostolius, pa 
darytus ūkinės blokados metu. Sovietai taip 
pat prižadėjo grąžinti Jugoslavijos pliečius, 
kuriuos prievartos būdu laikė savo terito
rijoje.

Sovietų laimėjimu laikoma tai, kad Jugo 
slavija parėmė raudonųjų kinų teisę į For- 
mozą ir pasisakė už jų įsileidimą į Jungti
nių Tautų Organizaciją. Be to, Jugoslavija 
gana miglotai pasisakė už sovietų peršamą, 
Europos kolektyvinio saugumo organizaci
ją, na, ir už atominių ginklų panaikinimą. 
Kalbant apie Vokietiją, Tito sutikimas, 
kad ta problema turi būti sprendžiama de
mokratiniu pagrindu ir atsižvelgiant į vokie 
čių tautos valią bei prisilaikant visuotino

saugumo principų, nerodo ypatingo sovietų 
laimėjimo. Viena ką sovietai aiškiai laimė
jo, tai naujo bendradarbiavimo pradžią ir 
seno konflikto likvidavimo įspūdį. Atrodo, 
jog sovietams tai nėra daug, bet, matyti, jie 
nieko daugiau ir neįstengė pasiekti.

Laisvojo pasaulio spauda kolei kas susi
laiko nuo platesnių komentarų ir spėlioji
mų iki Tito pasikalbėjimo su Vakarų vals
tybių ambasadoriais. Savaime suprantama, 
kad Turkija ir Graikija (Jugoslavijos są
jungininkės) taip pat neduos jam ramybės, 
norėdamos kaip galima greičiau sužinoti, 
kas buvo kalbama su svečiais iš Kremliaus 
ne tik prie šampano taurės, bet ir prie ka
vos puoduko.

Reikai manyti, kad Belgrado konferenci
ja nebus be pasekmių ir sovietų satelitinių 
valstybių atžvilgiu, kur eilė žymių komu
nistų buvo pakarta už vadinamąjį „titoiz- 
mą“. Nuotaikos visdėlto bus sukrėstos. Jau 
net pranašaujama, kad Maskva atleis vergi 
jos vadeles, tačiau apie tai dar peranksti 
kalbėti.

į 
TRAUKINIAMS SUSTOJUS

Jau kuris laikas D. Britaniją siaubia strei 
kų bangos. Neseniai baigėsi ilgiausiai tru
kęs spaudos streikas. Po to prasidėjo uos
to darbininkų streikas, angliakasių streikas,

Pekingas. Sovietų kariuomenė baigė pa
sitraukimą iš Port Artūro, kurį laikė oku
pavusi 10 metų.

Bonna. Pas atostogaujantį kanclerį* * *
Adenauerį įvyko pasitarimas vokiečių ka
riuomenės organizavimo reikalu. Pradžiai 
į kariuomenę bus šaukiami tik savanoriai. 
Karinės tarnybos įstatymo projektas jau 
įteiktas parlamentui. Krašto apsaugos mi- 
niseriu bus Blank. Be tos ministerijos bus 
dar sąjunginė apsaugos taryba, nes ka
riuomenės daliniai bus taip pat sąjungi
nio pobūdžio — divizijos turės provincijų 
pavadinimus. « « *

Belgradas. Jugoslavijos kariuomenės 
štabo viršininko pavaduotojas gen. Dusan 
Kveder paskirtas pirmuoju ambasado
rium Etijopijoje.« * «

Honkongas, šeši indai mokslininkai iš
vyksta į Pekingą pasisvečiuoti. Juos pa
kvietė raudonieji kinai.• • •

Ottava. Savo laiku pagarsėjusio penke
tuko keturios seserys jau susilaukė 21- 
rių metų. Nuo šiol jos galės laisvai nau
dotis pinigais, kuriuos surinko iš savo gi
mimo reklamos. * « *

ir i popierj įvyniotus akmenis, šaukdam. 
„šalin fašistus“ ir „Šalin Paryžiaus su
tartis“ pradėjo pulti Tautos Namus. Ten 
buvusi silpna policijos apsauga pradžio
je šitą puolimą pajėgė sulaikyti, tačiau 
iškvietimas policijos sustiprinimų užsitę
sė, kadangi radijo siųstuvai, kurie buvo 
pritaikyti Ultra-trumpoms bangoms, tarp 
augštų namų dalinai negalėjo sėkmingai 
veikti ir jų uždavinį turėjo perimti pra- 
nešėjai-pasiuntiniai.

Berlyniečiai, gyvenantieji tose gatvėse, 
kuriose įvyko ši gatvių kova, buvo taip 
pasipiktinę demonstrantais, kad ir jie sto 
jo į pagalbą policininkams. Iš savo butų 
langų jie kibirais pylė vandenį ant de
monstrantų. Kova užtruko visą valandą 
ir jos metu policija suėmė 32 komunistų 
demonstrantus.

PAVERGTŲJŲ J. TAUTŲ TELEGRAMA 
PREKYBOS RŪMŲ TARPTAUTINEI 

SĄJUNGAI

PJT pasiuntė sveikinimo telegramą Ja
ponijos sostinėje posėdžiaujaničai Preky
bos Rūmų Tarptautinės Sąjungos konfe
rencijai. Sveikinime apgailestaujama, kad 
pavergtosios Centro ir Rytų Europos vals
tybės negalinčios konferencijoje dalyvau
ti. Sveikinime taip pat atkreiptas konfe
rencijos dėmesys, kad laisvoji prekyba ga 
Ii klestėti tik laisvame nuo agresijos bai
mės pasaulyje. Laisvai prekybai reikalin
gas tarptautinis pasitikėjimas ir taikos 
vardo vertos politinės sąlygos, kurių ne
bus tol, kol Sov. S-ga yra pavergusi šim
tus milionų Europos bei Azijos žmonių. 
Todėl geriausias kelias pasaulinei preky
bai plėsti yra pastangos užtikrinti visoms 
valstybėms politinės laisvės sąlygas ir įga 
linti visų kraštų išteklius pirmiausia pa
naudoti žmonių reikalams. Prekyba su ko
munistų valdomais kraštais reiškia ne tik 
prekybą vergų darbo gaminiais, ne tik to- 
linimąsi nuo taikos, bet paramą sąmoksli
ninkų karo mašinai pasauliui nukariauti.

PJT sveikina profesinių sąjungų 
intrenacionaJo kongresą

PJT vardu pasiųsta telegrama Vienoje 
posėdžiaujančiam profesinių sąjungų in
ternacionalo kongresui, pažymint, kad 
pats pasirinkimas tik ką išlaisvintos Aus
trijos sostinės laisvųjų darbininkų atsto
vų susirinkimui yra savaime pavergtie
siems padrąsinąs gestas, rodąs laisvųjų 
profesinių sąjungų pastangas tęsti darbi
ninkijos kovą dėl socialinio teisingumo ir 
visų žmonių bei tautų laisvės iki perga
lingos pabaigos.

PJT taip pat pareiškia padėką profesi
nių sąjungų internacionalui ir visiems jo 
organizacijų nariams už suteikta sovietų 
pavergtosioms tautoms moralinę paramą.

Kor.

o dabar kilo grėsmingiausias krašto ūkiui 
dalykas — garvežių mašinistų ir aptarnau
tojų streikas. Šis streikas rimtai išgąsdino 
visuomenę, sukėlė ant kojų profsąjungų va 
dovybes ir pačią vyriausybę. Visos pastan
gos baigti streiką kaip galima greičiau liko 
be pasekmių. Antra vertus, streikas gali 
baigtis dar šią savaitę, nes ne esminis gin
čas yra didelis, bet užsispyrimas. Kaltini
mai seka kaltinimus. Toje maišatyje mini- 
mi visi, kas tik bent kiek turi reikalų su ge- 
ležinkelieičais ir jų profsąjungomis, kurios 
taip pat yra skirtingų nuomonių. Gerokai 
gauna pylos sir Brian Robertson, transpor
to komisijos pirmininkas, kurį remia vy
riausybė. Premjeras Edenas rūsčiai įspėjo 
streikuojančius ir tautą, kad vyriausybė, 
gelbėdama krašto ūkį nuo katastrofos, 
griebsis griežtų priemonių. Grėsmė gi kraš
to gerbūviui yra didelė, nes kelios plieno 
liejyklos jau atleido tūkstančius darbinin
kų. Jei streikas truks ilgiau, bedarbių skai
čius žymiai padidės. Vyriausybė jau turi 
parengusi atsargos planą. Pagal tą planą, 
jei bus reikalas, bus uždarytos mokyklos, 
užges kinai, teatrai, ištuštės stadionai, su
mažės elektros teikimas. Yra net numato
ma atleisti visus streikuojančius ir j jų vie
tą pradėti samdyti kitus. Tačiau tos prie
monės jau būtų kraštutinės, skaudžias ir 
graudžios. Reikia tikėtis, kad prie to ne
prieis, kad išeitis bus. rasta. Čia nėra vietos 
nušviesti visą tos bylos painiavą. Galima 
tik priminti, kad mašinistų ir pečkurių 
profsąjungos (A.S.L.E.F.) vadas James Ba 
ty yra, kaip atrodo, sukalbamas žmogus, 
bet su principu. Jis sakosi taip pat supran
tąs, kokią žalą kraštui daro šis streikas, ta
čiau nemėgstąs prievartos.

Iš to, kas bent apytikriai yra aišku iki 
šiol, matyti, kad vyriausybė reikalauja tuoj 
pradėti darbą, o paskui derėtis, tartis ir su
sitarti. Gi prieišngoji pusė reikalauja tuoj 
pradėti derybas ir tuoj susitarti, nes užsi
spyrimas nėra toks didelis, kaip įsivaizduo
jama ir streikuojančių reikalavimai nėra 
fantastiški. Tas pats Baty pakartojo, kad 
atlyginimų padidinimo reikalaujama nuo 
1/6 iki 5/6 per savaitę, atsižvelginat į spe
cialybę. Jo nuomone, streikas dėl to netu
rėtų būti ilgas. Rasit ir nebus.

Londonas. Dėl neofcialaus jūrininkų 
streiko, iš Liverpoolio uosto neišplaukė 
keleiviniai laivai: Ascania (14.440 t.) ir 
Britannic (27.666 t.), o iš Southhamptono 
—Mauretania 35.674 t.).

*
Bonna. Šiandien Vak. Vokietijos fede

ralinės respublikos kancleris Adenaueris 
atsisakė užsienio reikalų ministro parei
gų ir savo vietoje rekomendavo Dr. Hein
richą von Brentano, 51 m. amžiaus. Prez.

Detroitas. JAV auto pramonės darbinin 
kų sąjunga paskelbė streiką. Visų pirma 
sustojo Fordo fabrikai, kur dirba 140.000 
žmonių,

*
Detroitas. Vėliausiai gautomis žiniomis 

streikas Fordo fabrikuose baigtas darb
davių ir darbininkų susitarimu.

*
Varšuva. Čia kariuomenės teismas nu

baudė mirties bausme V. Dubielak taria
mai šnipinėjusį britų naudai.

Berlynas. Vak. Vokietijos vyriausybė, 
saugumo sumetimais, parengė planą, pa
gal kurį bus statomos slėptuvės nuo bom
bų, o senos bus atnaujintos.

*
Viena. Grįžę iš sovietų vergijos austrai 

belaisviai papasakojo, kad Rusijos vergų 
stovyklose yra dar daug anglų ir Ameri
kiečių.

Taipehas. Tautinė kinų vyriausybė ren
giasi sutvarkyti diplomatinius santykius 
su Vak. Vokietija. Visų pirma turės būti 
atšaukta karo padėtis tarp tų dviejų kraš
tų. • * *

Vašingtonas. Raudonieji kinai paleido 
keturis amerikiečius lakūnus, paimtus į 
nelaisvę Korėjos karo metu. Tikimasi, 
kad bus paleisti ir likusieji belaisviai, dėl 
kurių tiek buvo jaudintas! Amerikoje.* • *

Paryžius. Po 70 metų prancūzų viešpa
tavimo Tunise, tam kraštui suteikta pilna 
autonomija. Tik kratšo apsaugos ir užsie
nio politikos reikalus tvarkys Prancūzi
jos vyriausybė. * * *

Vašingtonas. Prez. Eisenhoweris krei
pėsi į kongresą, siūlydamas sušvelninti 
imigracijos taisykles komunistinio režimo 
aukoms. * * *

Londonas. Vak. Vokietijos vyriausybė 
parengė kulkosvaidžių užsakymą D. Bri
tanijai. Tie kulkosvaidžiai bus žinomo 
L2A1 tipo, kuriais bus apginkluota nau
jai organizuojama Vakarų Vokietijos ar
mija. * * ♦

Saigonas. Pasijutusi padėties viešpačiu, 
Pietų Vietnamo vyriausybė paskyrė 20 ba 
talionų kariuomenės kovai su religinių 
sektų ginkluotais būriais. Stipriausiai ap
siginklavusi religinė sekta Hoa Hao turi 
per 40.000 ginkluotų vyrų, tačiau jų akty
vumas silpnėja. • « •

Vašingtonas. Jei Sovietų Sąjunga sutiks 
keturių didžiųjų konferencija įvyks lie
pos 18 d., Genevoje, nes tokį pasiūlymą 
Vakarų valstybės padarys Maskvai.• * •

Hongkongas. Raudonojoje Kinijoje iš
aiškintas jau antras opozicinis sąjūdis.
Paskelbta daug mirties sprendimų.

♦ ♦ *
Belgradas. Sovietų delegacijos Jugosla

vijoje apsilankymo proga, Nikita Chruš
čiovas užsienio žurnalistams pasakė: „Vi
si atvažiuokite į Rusiją, visi, kurie čia 
esate, nors rytoj pat. Kviečiu kiekvieną 
laikraštininką, kuris nori apsilankyti pas 
mus“. z* ♦ *

Belgradas. Jugoslavijos diktatorius Ti
to, norėdamas pradėti vaidinti žymesnį 
vaidmenį tarptautinėje politikoje, mielai 
norėtų būti pakviestas į Ameriką. Jis to 
laukia jau kelinti metai, tačiau Vašingto
nas susilaiko nuo tokio žygio dėl priešin
go katalikų nusistatymo. Visą reikalą ga
dina Tito pasielgimas su kardinolu Ste- 
paniču.

* * *
Berlynas. Du britai boksininkai mėgė

jai — Tommy Nicholls, plunksnos svorio, 
ir Nicky Gargano, pussunkaus svorio, lai
mėjo Europos bokso titulus. Britams tai 
pirmas supuolimas po 21-rių metų.• • •

Vašingtonas. JAV prez. Eisenhoweris, 
ministerių kabinetas, augštieji valdinin
kai ir 15.000 tarnautojų birželio 15 d.

Heussas kanclerio rekomendaciją patvir
tino. •

Vašingtonas. JAV valstybės sekretorius 
J. F. Dulles, kalbėdamas Columbijoje 
(South Carolina), pareiškė, kad Amerika 
netiki, jog keturių didžiųjų galvų konfe
rencija tuoj palengvins pasaulio įtampą, 
nors sovietai šiandien tik apiė tai ir kal
ba,

Londonas. Ministrų kabinetas jau reda
guoja karalienės kalbą, kurią ji pasakys 
naujo parlamento sesijos atidarymo pro
ga, šį ketvirtadienį. Kalba būsianti trum
pa, nustatanti atstovų rūmų darbo prog
ramą iki rudens. *

Kairas. Indijos premjeras Nehruišskri- 
db į Maskvą pasitarti aktualiais politikos 
klausimais.

trims dienoms išsislapstys krašte įvairiuo 
se atstumuose. Tai bus dirbtinio atominio 
alarmo repeticija.• • ♦

Bonna. Liepos mėnesį jau pasirodys 
Vak. Vokietijos miestų gatvėse pirmieji 
kuriamosios armijos kariai. Jie bus ap
rengti pilkai žalsvais mundurais. Vyriau
siojo štabo viršlnifiku bus gen. Adolfas 
Hėišingerls.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
TIKĖJIMO DALYKAI

Jau .išėjo iš spaudos „Žibinto“ Nr3. Ja
me aptinkame kun. Dr. V. Balčiūno straips 
nį apie tai, kaip žmonės virsta dievais. 
Tarp kitų įdomių minčių tikėjimo klausi
mais, ten rašoma:

„Visiško netikėjimo nėra. Kas sakosi j 
niekų netikįs, apgaudinėja save ir kitus. 
Beveik kiekvieną gyvenimo žingsnį lydi ti
kėjimas žmonėmis. O ir tie, kurie sakosi ne 
tikį Dievą, tiki Marksą, Engelsą ar ką kitą. 
Atmetus visokį tikėjimą, žmogaus pažini
mas laiko ir erdvės atžvilgiu pasidarytų 
taip ribotas, kaip varlės baloje: jis pažintų 
tik tai, kas įvyko jo gyvenamajame laikotar 
pyje ir tai tik ten, kur jis gyveno, ką jis 
pats matė, girdėjo, betarpiai patyrė. Bėgant 
nuo betkokio tikėjimo, prieinama prie augš 
čiausio neprotingumo. O tačiau yra tiesa, 
kad esama, ir tai daug neprotingo tikėji
mo: betkam ir betkas tikima. Kažin kas 
žalingiau: visiškas netikėjimas, ar neprotin 
gas tikėjimas? Aišku tik tai, kad ir viena 
ir antra nualina, nuskurdina, nuvertina 
žmogų ir atima iš jo žmogišką garbę ir di
dybę. Tikėjimas apskritai, tai pripažinimas 
tiesos dėl autoriteto; tikėjimas religijoje — 
tai pripažinimas tiesos dėl Dievo autorite
to. Taigi ne dėl to, kad pačią priimamą tie
są suprasčiau, bet kad kitas — žmogus ar
ba Dievas — ją sako, tikiu. Pirmąjį vadir 
sime žmogišku tikėjimu, antrąjį — diev' 
ku.“ . -

FANATIKO TIPAS

A. Mingis „Sėjoje“ nagrinėja komuniz
mo pavojų laisvajam pasauliu. Jis tvirtina, 
kad tas pavojus ne mažėja, bet auga. Steng 
damasis pagrįsti savo teigimą, jis rašo:

„Ir ne tik pačiuose skaičiuose glūdi pa
vojai, kiek tame fakte, kad visi jie yra be
sąlyginiai paklusnūs vienai ir viską globali
niu mastu diriguojančiai rankai, vienai pa
saulinio sąmokslo centralei, kuri dabar tu
ri Kominformo vardą. Tas komunistų or
ganizacinis drausmingumas, partinė disci
plina, aklas fanatizmas bei dogmatizmas ir 
daro juos dar žymiai pavojingesnius, negu 
jų skaičius.

Štai ką šiuo reikalu sako buvęs žymus 
komunistas Whittaker Chambers savo kny
goj „Witness“: „Komunistas savo širdyje 
neišojasi nuolatinį pyktį ir maištingumą 
prieš visas aplink jį esnačio pasaulio netei
sybes. Tačiau jis perkentės beveik kiekvie
no laipsnio neteisybę, kvailumą ir jo asme
ninį apšmeižimą, jei tai įvykdys partija, ku 
riai jis tarnauja. Jis gali rėkti, raitytis, skųs 
tis ir net intriguoti, bet niekuomet jis vie
šai neveiks prieš partijos autoritetą. Tai 
daryti būtų disciplinos laužymas. O komu
nistinė disciplina nėra vien tik tokia, kaip 
armijos disciplina. Ji reiškia maždaug tą 
patį, ką pamaldumas reiškia bažnyčiai’. Ko 
munistui apgalvotas disciplinos sulaužymas 
yra šventvagystė.“

Kaip jau gyvenimo praktika parodė, toks 
komunistų drausmingumas, fanatizmas ir 
atsidavimas partijos reikalams bei ryžtingu
mas įvairių sąmyšių metu yra labai pavo
jingas, ypač kai kitos politinės gyventojų 
grupės yra susiskaldžiusios, neryžtingos ir 
neturi aiškių tikslų. Juk pats bolševikinis 
1917 m. spalių mėn. perversmas aiškiai ro
do, ką gali įvykdyti nors ir negausi, bet 
drausminga ir fanatiška žmonių grupė, su
manių demagogų vadovaujama, kai kitos 
grupės, nors ir būdamos žymiai gausesnės, 
yra suskilusios, nedrausmingos ir neryžtin
gos. Arba įr praėjusio Antrojo pasaulinio 
karo laikotarpis vėl aiškiai rodo, kad tokių 
kritingų sąmyšių metu komunistai moka 
išlįsti į priekį ir daug ką pasukti sau nori
ma kryptimi.“

Pažvelgęs į komunizmo grėsmę ateityje, 
straipsnio pabaigoje autorius primena Leo
no Trockio žodžius, pasakytus Meksikoje, 
netrukus prieš jo užmušimą: „Kiekvienas, 

kuris norėjo ramaus gyvenimo, blogai pada 
rė gimdamas XX-tafne amžiuje“.

Deja, šitą klaidą padarėme ir mes, bet — 
ką gi, ne nuo mūsų tai parėjo. Antrą Ver
tus, juk yna sakoma, kad nėra to blogo, 
kurs neišeitų į gerą.

GRUDAI IR PELAI

„Laike“ Dr. Jz. Mikelionis tvirtina:
„Be „progresingumo“ didelė klaida dar 

yra painioti atskirų religingų žmonių, ypač 
dvasiškių klaidas su religija. Primetama, 
kad toks ir toks dvasiškis arba net popie
žius yra ten ir ten, tada ir tada suklydęs 
arba nusidėjęs. Dvasiškio suklydimas bei jo 
nuodėmės yra sau, o religija — vėl sau. 
Dvasiškis yra žmogus, kuris dažnai gali bū
ti nuodėmingesnis už nedvasiškį, bet ką ši
tai turi bendro su religija —, ar verta dėl 
to apkaltinti jau pačią religiją, bei ją at
mesti! Reikalauti iš dvasiškio, kad jis būtų 
tobulas ir niekados nenusidėtų būtų tas 
pats, kas reikalauti iš gydytojo, kad jis ne
susirgtų ir niekados nenumirtų.“

•
ATSIRIBOJIMO PAVOJUS

Svarstydami senosios ir naujosios išeivi
jos santykius, „Tėviškės žiburiai“ rašo:

„Visokiems karštiems patriotizmo mora- 
lizuotojams reikėtų pagalvoti ne vien apie 
gražų principą, bet ir kiekvieno plano tiks
lingumą esamosiose sąlygose. Tremtinių di 
dėlė dalis jaučiasi tarytum čia tebėra trem- 
tiniškas gyvenimas. Daugelis net viešose 
kalbose, pvz. tautinėse šventėse ar minėji
muose, kalba, bei laikraštiniuose straips
niuose rašo „mes tremtiniai, kai buvome 
stovyklose, kai bėgome iš Lietuvos, ir t.t.“, 
tarytum kitokių ten nebūtų ar kitoks lietu
vis to žodžio neskaitytų. Taip senasis išei
vis, kuris tremtiniams čia kelią pramynė, 
kuris pakvietė juos ir priglaudė, pasijunta 
tokioje aplinkoje lyg pašalaitis ar svečias, 
pasijunta išstumtas iš gyvenimo, dėl to jau
čiasi nejaukiai. Ir geriausių norų turėda
mas, kitą kartą jis į tokią aplinką eis ne
noriai.

Tai yra didžiulė ir labai opi problema, 
kuri turėtų saistyti daugelį žygių, daugelį 
veiksmų ir užsimojimų. Nes pirmoji parei
ga yra išsaugoti kiekvieną lietuvį, kiekvie
ną lietuvišką žmogų, o visa kita savaime 
ateis.“

APIE APSIVALYMO DIENĄ

Kalbėdama apie krikščioniškąją meilę ir 
apie tai, kad ginču jokių nesutarimų nega
lima išspręsti, kad kova tik skirsto mus j. 
nugalėtojus ir nugalėtuosius ir nepanaiki
na neapykantos vienų kitiems, Ona Algi- 
minienė „Laisvojoje Lietuvoje“ tšai kaip 
samprotauja:

„Žmonija yra ištroškusi vienybės ir tai
kos. Krikščionybė yra stipri ir nesukrečia- 
ma.

Juk gyvename Dievo šeštadienyje, todėl 
turime apsivalyti ir kitiems padėti tai pada
ryti.

— Iššluok kiemelį subatoj — atjos ber
nelis nedėlioj... — Dainuojama ir žmogaus 
primityviam gyvenime. O ką bekalbėti apie 
Viešpaties savaitės šeštą darbo dieną, kuo
met yra ruošiamasi Dievo sekmadieniui, 
tam septintam tūkstantmečiui, kuomet žmo 
nija ilsėsis nuo karų ir vaidų. O tai bus 
pasiekta tik per vienybę ir draugystę visų 
žmonių. Dabar, šitame šeštam tūkstantme
tyje apskretusi nuodėmėm žemė, valosi 
krauju ir ašaromis, o žmonės kančiomis, 
dėl to, kad pašiepė ir atstūmė Dievo siųs
tą gyvenimo Mokytoją Kristų.

Kalbant apie Dievo kūrybos suskirsty
mą savaitėmis, kurios kiekviena diena yra 
lygi tūkstančiui metų, norėčiau pastebėti, 
kad tai mane visai įtikina, nes juk žmonė 
nieko nežino, kas buvo prieš 6.000 metų, 
nors ir spėliojama, kad žmonės gyvena že-

EUROPOS LIETUVIS

R. Spalio JAUNOJI KARTA
Senoji karta mums dar tebepateikia vis 

po pluoštą savo atsiminimų, kaip ten buvo 
anais senaisiais laikais, kai jie gimnazistavo 
Mintaujoje ar Šiauliuose ar Marijampolėje 
ar Panevėžyje, kaip jie atsisakinėjo melstis 
už carą, kaip buvo išmetami iš gimnazijos 
už litvomaniją, už priklausymą slaptiems 
būreliams, kaip buvo persekiojami, kaip 
ruošė lietuviškus vaidinimus, skaitė ir pla
tino lietuvišką spaudą ir t.t. Tai buvo anais 
senais laikais, ir toji senųjų karta, mums 
vis herojiška, šiandien jau suseno, atkūrusi 
valstybę, nepriklausomame gyvenime pir
muoju smuiku grojusi ir savo akimis ma
čiusi ir savo širdimi išgyvenusi laisvės ne
tekimo nelaimę. Dar ir anų laisvės kūrimo 
metų jaunimas turi kuo didžiuotis: taigi 
dalis tų, kurių plaukai jau , žila, anuomet 
iš gimnazijų išėjo savanoriais atsikovoti tai, 
ką skelbė senesnioji lietuviška gimnazistų 
karta — anų mintaujiškių, šiauliškių, mari- 
jampoliškių. O kai nepriklausomasis gyven- 
mas nuėjo srovėmis srovelėmis, tai pirmo
jo dešimtmečio gimnazistų tarpe dar buvo 
nemaža tokių, kurie, dar nepilnamečiai, jau 
gimnazijos suole domėjosi ir literatūra, ir 
visuomenės gyvenimu, ir politika. Bet ši
taip buvo tik pirmąjį nepriklasomybės de
šimtmetį, paskui atėjo kiti laikai ir mokė
si jau kiti vaikai, kuriems pagrindinis daly
kas buvo mokyklinis vadovėlis, gimnazis
tiškos išdaigos, visi tie rūpesčiai, su kuriais 
susiduria bręstąs jaunimas, bet tolimi tie 
vaikai jau , buvo, lyg ir nebe giminės 
aniems, kurie mokėsi cariniais laikais, ku
rie iš gimnazijos išėjo savanoriais, kurie pir 
mąjį nepriklausomybės metų dešimtmetį 
dar gimnazijos suole politikavo. Pati jau
niausioji karta augo jau be tų kovingų rū
pesčių, tartum stengdamasi prisiderinti prie 
didžiojo poeto iškelto šūkio: „Jei po amžių 
kada skaudūs pančiai nukris ir vaikams 
užtekės nusiblaivęs dangus, mūsų kovos ir 
kančios, be ryto naktis — ar jiems besu
prantamos bus?“ Šitoks klausimas gali kilti 
ar net kyla tam, kuris skaito paskutiniąją 
Romualdo Spalio knygą Ant ribos. Pati se
noji karta,-jau amžiaus naštos sulenkta, pa- 
siegs gal tos kovos, kurią ji vedė, jaunes
nieji neras to patriotinio entuziazmo, kurį 
parodė savanoriais ėjusieji, dar jaunesnė 
neras savo ėjimo srovių srovelėmis, nes 
anie gimnazistiškieji jaunystės metai kiek
vienam giliai tebėra palikę savo anspaųdą, 
ir tiems vyresniesiems nesunku būtų net 
mesti rašytojui priekaištą: netoks buvo 
gimnazistiškasis gyvenimas (arba bent iš 
dalies netoks), kokį mums rodai savo apysa 
koje!

Pasirodo, kad mes buvome netokie, ko
kią mums R. Spalis rodo paskutiniojo lais
vės dešimtmečio inteligento kartą. Tai jau 
pati naujoji nepriklausomo gyvenimo kar
ta, bridusi ramiais, nusistojusiais vandeni
mis. Visų anų kartų mokyklinės dienos bu
vo nenormalios, paženklintos vis kovos 
ženklais, nes ir laikai nebuvo normalūs: 
kai nebuvo kas priešinasi carizmui, tai ši
tai kovai vadovavo gimnazistai ar studen
tai ; kai reikėjo eiti ginti paskelbtosios lais
vės, tai, šalia ūkininko ir darbininko, stojo 
ir jaunas gimnazistas ir net vadovo — kari
ninko vaidmenyje; kai sujudo sukruto ne
priklausomybės metais viskas, kaip Done
laičio pavasarį gyviai, tai ir gimnazistinis 
jaunimas nepajėgė atsilikti.

Vėliau nusistojo vanduo, ir, va, šituos 
nusistojusio vandens laikus meniška forma 
pateikia dabar R. Spalis savo Ant ribos. 
Kadangi apysaka yra tęsinys Gatvės ber
niuko nuotykių, tai jau čia vaizduojamas 

mėje 50.000 metų, o kartais net milijonus 
metų. Šiaip taip, pagal iškasenas sudaroma 
istorija iki 5.000 metų. O toliau — rūkas.

Gi kadangi šeštadienis yra skirtas apsiva
lymui, tad visokia neapykanta, kerštas ir 
godumas turi būti išvalyti. Sveikinkim vie
nybę ir draugystę.“ 

vėlesnysis perijodas tie vaikai nuotykiauto- 
jai jau nuėjo į gimnaziją mokytis ir naujų 
nuotykių ieškoti, tinkančių jų metams.

Apysaka didelė, veikėjų daug, ir kai ku
rie jų skaitytojui jau pažįstami iš Gatvės 
berniuko nuotykių, ir pati knyga tam tikra 
prasme bus stipresnis literatūrinis mūsų ne
priklausomojo gyvenimo vaizdui perteikti 
dokumentas, negu jos pirmtakūnai Gatvės 
berniuko nuotykiai. Anoj knygoj mes su- 
sidūrėm su vaikais, kurie žaidė sau Kauno 
priemiestyje, ir tik kai kurie knygos fono 
dalykai rodė, kad mes skaitydami turime 
prieš akis nepriklausomybės metus. Šioje 
knygoje patys naujieji veikėjai savimi jau 
išreiškia laikotarpį ir jo dvasią, o visą tą 
vaizdą dar pastiprina namų sąlygos, išryš- 
kindamos iš dalies ir mūsų tautos klases, o 
per klases stipriau išryškėja charakteriai.

Savo visuomenę ar tautą mes lyg bandė
me laikyti neklasine. Čia gi, rodos, ūkinin
kas, darbininkas, o pono, kaip tokio, nė
ra, jis išnyko kartu su žemės reforma, o jei 
iškilo ponas, tai to paties ūkininko ar net 
darbininko vaikas. Bet kad ir ta neklasinė 
visuomenė augino žmones pagal savo klasę, 
tai labai puikiai rodo R. Spalio Ant ribos 
jaunieji veikėjai. Tiesa, tie jaunieji veikė
jai negraibsto kioskuose Keturių vėjų žur
nalo, nesiginčija įkaitę dėl Bare išspaus
dintų Herbaičausko straipsnių, nes krašte 
vanduo jau buvo nusistojęs. Bet Spalio kny 
goję, rodos, tik Alėjūnas galėjo būti krep
šinio komandos kapitonas, ypač tik jis, ro
dos, tegalėjo sau šitokią poniutę, kaip Sa
dauskienė, bet ne Noreika ar kuris kitas, 
tik jis, šitas lepūnėlis, turėjęs visas sąlygas, 
auginančias šitokį charakterį. Kad šitokiu 
keliu nenuėjo Noreika, tai skaitytojas ne
sunkiai pastebės ir priežastis: motina jį 
stiprino, kad nepalūžtų, o jis pats turėjo 
veržtis, net duoną sau užsidirbti. Nebebuvo 
laiko nei energijos didelio masto pramo
goms ir išmonėms. Man rodos, tik Sereika 
galėjo būti toks herojus ir prisiimti sveti
mas kaltes, pasiaukoti, nes jį tokį išaugino 
sąlygos, kaip jos beveik natūraliai augina 
komunistu Joną Vaitą, nors dėl šio pasta
rojo būtų šiokių tokių klaustukų. Taip pat 
tik Lapeikis per savo pasiturinčių tėvų ver
tės pajutimą pastumia arčiau Lietuvos prie
šams į glėbį neturtėlio vaiką, o pasiturin

čios motinos landumas ir tas turtingo žmo 
gaus vertės kėlimas vos nepražudo ir jo 
paties.

Jau šitie mano užsimojimai rodytų, kad 
ir ramių vandenų laikais nebuvo ir negalė
jo būti visiškai ramu net ir tokioje viena
lytėje bendruomenėje, kokia yra R. Spalio 
knygoje gimnazijos klasė. Jei būtų visiškai 
ramu, tai nebūtų ir apysakos, nes apysaka 
nemėgsta ramybės. O neramu dėl to, kad 
pačią klasę sudaro įvairiose socialinėse są
lygose augusių, įvairiai namuose auklėtų ir 
formuotų jaunuolių būrys. Panašumai ku
ria draugystes, o skirtingumai kelia nesuta
rimus ir vaidus, o visa tai sudaro didžiulę 
apysaką, kuri teisingai pavaizduoja mūsų 
nepriklausomojo gyvenimo paskutiniojo de 
šimtmečio ne tik aukštesniąją mokyklą su 
jos dvasia, kai nebebuvo nei Keturių vėjų, 
nei Baro su Herbačiaųsko straipsniais, nei 
partijų, bet kartu ir mūsiškę ano meto vi
suomenę su Įvairiais jos sluogsniais, su vir
šūnėmis įr padugnėmis, su kryptimis ir sro
vėmis, su gyvenimo ir padėties Jame lepi
namais ir savarankiškais, veržliais, su gim
nazistiškomis išdaigomis ir laikotarpio su
kurtais kriminalais. Taigi šitoji knyga pir
miausia bus itin artima tiems jauniesiems, 
kurių paveikslą piešia čia rašytojas — tą 
nepriklausomybės paskutiniųjų metų jauni
mą ir jo charakterį auginusias sąlygas. Ki
biems, anuomet dar nepasiekusiems A’ėjū- 
nų, Noreikų, Lapeikių, Ruseckų ir Vaitų 
amžiaus ar jau kitu gyvenimu gyvenusiems, 
ji duos progos žvilgterėti į nusistojusius 
vandenis braidžiusį jaunimą.

Rašytojas tikriausiai gali pajėgti tą pro 
meniškąją prizmę praleistą gyvenimą, kurį
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Didysis atradimas
Paskutiniųjų šimtmečių bėgyje žmonės 

išvysta vienas po kito naujus atradimus: 
spaudą, garo mašiną, elektrą, radio ato
minę energiją, kurie visiškai pakeičia pa
saulio išorinį vaizdą. Bet jau prieš dvide
šimt amžių buvo padarytas didysis atra
dimas, kuris ir šiandieną lieka pats svar
biausias. Prieš tai teegzistavo tik kosmos- 
matomasis pasaulis. Kristus žmonijai ati
dengė naują dalyką: yra du pasauliai, vie 
nas praeinantis, kitas amžinas, vienas — 
blogas, kitas — paskirais gyvenimui. Šie 
abu pasauliai negyvena indiferentiškai, 
bet yra du priešai, kurie kovoja iki mir
ties. Kristus vieną paprastai vadina „šiuo 
pasauliu“. Tai tie, kurie Jo nekenčia, nes 
Kristus parodė jų blogus darbus, nes kas 
daro neteisybę, neina į šviesą. Tas pasau
lis nenori pripažinti Kristaus mokslo ir 
Jo dieviškosios misijos ir savo egzisten
cija remia tik į šią žemę, nes žmogus jam 
tik animal racionale — protingas gyvulys 
ir niekas daugiau. Tad, gyvenimas trum
pas, carpe diem — skink dieną,, naudokis 
proga, nes rytoj mirsim.

Šio pasaulio priešingybė yra Kristaus 
pasaulis, kurį Jis pavadino „Dievo Kara
lyste“, kuri čia žemėje yra Krikščionybė, 
Bažnyčia. Jai priklauso ir tie, kurie nors 
kūnu būdami už Bažnyčios kadangi Jos 
dar nepažįsta, bet praktikuoja dorybes, 
daro gerą, siekia amžinybės. Šių dviejų 
pasaulių atidengimas, pagal praktiško gy 
venimo pasėkas, yra daug svarbesnis už 
Amerikos atradimą ir už bet kokį kitą iš
radimą. Tarp šių dviejų pasaulių gili be
dugnė. Šis pasaulis savo laimę deda tik i 
žemiškąjį gyvenimą, Dievo Karalystė — 
į amžinąjį gyvenimą. Šv. Povilas šioje vi
zijoje sako: „Jei tik šiame gyvenime tu
rime vilties Kristuje, mes esame labiau 
apgailėtini už visus žmones“. (I Kor. 15, 
19). Kodėl? Todėl, kad mes šiame gyve
nime dėl Kristaus atsisakome neleistinų 
malonumų. Nietzche moko, kad viršžmo
gis turi teisę dėl savo laimės užmušti ki
tus. Krikščionio viltis siekia amžinąjį gy
venimą, kurį Kristus mums visiems ga
rantavo dieviška galybe prisikeldamas iš 
numirusių. Kas tiki į mane, sako Kristus, 
nors ir būtų miręs, bus gyvas, ir kiekvie
nas, kurs gyvas ir į mane tiki, nemirs per 
amžius!

P. Dauknys MIC

36-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRESAS

Š.m. liepos 17-24 d.d. Rio de Janeire 
įvyksta 36-tas Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas, kuriame dalyvaus per milijo
ną maldininkų iš užsienio. Kongreso metu 
įvyks tarptautinė ARTE SACRA paroda, 
kurioje daugelis Europos valstybių išsta- 
tys savo religinio meno kūrinius. Ir Kon
grese ir Parodoje Lietuva taip pat daly
vauja. Esant Tėvynei atkirstai geležine 
uždanga, labai sunku gauti eksponatų, ku 
rie tinkamai vaizduotų mūsų religinio me 
no, seno ir modernaus, augštą lygį ir sa
varankiškumą.

Lietuvos įgaliotas Ministeris Brazilijo
je, dr. Frikas Meieris, kreipėsi į visame 
pasaulyje išblaškytus lietuvius su prašy
mu, kad prisiųstų parodai bent geresnių 
mūsų religinio meno kūrinių fotografijų 
ar išaip retenybių. Norima tinkamai at
vaizduoti kenčiančią svetimoje okupacijo
je Tėvynę.

JAV dabar yra 163 milijonai gyventojų. 
Per 1954 m. priaugo 2.800.000. Jei taip vi
są laiką augs", tai 1965 m. bus jau 190 mi
lijonų. Bet kaimo gyventojų skaičius ma
žėja. 1954 m. kaimuose tegyveno 22 mil., 
kai prieš 15 metų gyveno dar 29 milijonai.

jis geriausiai pažįsta. R. Spaliui šioji me
džiaga visiškai sava (net gimnazistiškasis 
žargonas dialoguose!). Tik rašytojas Spalis, 
visada meistriškai pinąs intrygą, bestiprin
damas ją, gal bus šen ten perdaug įdėjęs 
tokio elemento, kuris, tiesa, nuveda į pai- 
nybių painybes ir skaitytoją pririša prie 
knygos (sakysim, Sadauskienės istorija), bet 
atitraukia nuo tikrosios buities, kuriai skir
ta pati knyga.

K. B arenas

LIUDAS DOVYDĖNAS

DĖDĖ ATVAŽIAVO
(Ištrauka iš apysakos „Naktys Karališkiuo 
se)

Mama, mane pirštu pakvietusi, liepė 
bėgti už klojimo ir šiųmečius teliokus nu
varyti pamiškėn. Reikia paslėpti ūmai su
viduriavusius teliokus, nes dėdė Augustas 
atvažiuoja. Jo dviratis vežimėlis matyti į 
mūsų namus vedančiam keliuky, kur dėdė 
kalbasi su tėtučiu, ariančiu pūdymą.

— Dėdė atvažiuoja! — Bėga per kiemą 
mano brolis Juozas. Jis dar be kelnių, tai 
tik kojos tysčioja iš po trinytinių marški
nių.

— Dėdė atvažiavo! Augustas, dėdė atva 
žiuoja! — čiulba motinai sesuo Paulina, 
ir skuba į seklyčią apsirišti nauja skarele, 
per Velykas dėdės Augusto dovanota.

Mama kaičia virdulį, man liepia pum
puoti bato aulu — įpūsti ugnį. Užmaunu 
tėčio batą ant virdulio gurklio ir dumiu ba
to galva. Pelenai dulka pro apačios grote
les, bet ugnies neišdumia.

Užsigulu ant virdulio ir pats pučiu. La
bai atsidėjęs pučiu, nes dėdė Augustas 
mėgsta arbatą, ir man duoda cukraus ga
baliuką.

Kažin kaš suduoda man per sėdimąją — 
nugi dėdė Augustas stovi tarpduryje ir pa

taria man užsilopyti kelnes. Baisi gėda! 
Mama, bara, aiškina, girdi, tokiam padau
žai nepritęsėsi, nes po medžius laipioja ii 
nė minutės nepasėdi vietoje.

Dėdė spindi savo skaisčiu ir apskritu, 
lyg geras mėnulis veidu, ir taip pat pliku 
pakaušiu, kaip buvo pernai ir užpernai. 
Tik jo ūsai vejasi apie ausis, tokie papurę 
ir geltoni.

Dažnai sau vienas numastau: kai už
augsiu, būtinai tokius ūsus užsiauginsiu, 
taip pat apvyniosiu apie ausis ir žiemą nuo 
jų imsiu ledo žvakeles, kaip daro tėtė ir 
dėdė Augustas.

Mama, dėdės jaunoji sesuo, veda dėdę į 
seklyčią, bet kur tau jis eis. Jis eis pažiūrė
ti, kaip vyniojasi jo iš Podžialaukės dvaro 
atvežti apyniai, kaip auga didieji antaniniai 
obuoliai.

Bet prieš tai jis dar atsisės vidury trobos, 
ant apskritos kėdės, ir prašys mus tris: 
Juozą, Pauliną ir mane pašokti Žilvytį, 
Kvailą Melnyką. Po to bus pati geroji da
lis: visiems iš eilės nutorkuos ausis. Pa
tinka tasai torkavimas, kai dėdė abiem sa
vo delnais trina kurio nots ausis, o dviem 
reik užsimerkti ir spėt, kurį torkuoja. Ku
ris atspėja — gauna šaldantį.

Mama prašo dėdę mesti su vaikais nie

kų darbą, o mums liepia atsitraukti. Ji tuo 
metu jau įkūrusi virdulį, triūsia apie spin
tą, pasoginę, stovinčią kamaroje. Ten gir
dėti kaip ji skaldo plaktuku cukraus galvą, 
ir mes visi trys paliekame dėdę... Mes šo-
kame jieškoti nutyškančių cukraus gabaliu
kų, o dėdė stebi pro praviras seklyčios du
ris ir kalba:

— Tai jūs toki barsiuko vaikai, kai jau 
mano saldumynus sušlamenot, tai ir pali
kot dėdę.

Bet cukraus gabalai jau ant stalo, visa 
apdaužyta galva vėl paslėpta spintoje — 
taigi prasidės arbatos gėrimas. Mes visi 
trys jau ginčijamės dėl vietos už stalo.

Pasigirsta mamos barimasis priemenėje. 
Tai atsitiko sena dažna nelaimė: mūsų ka
tinas, besiglaustydamas apie virdulį, užkliu 
dė kranelį ir išleido jau beveik užvirusį 
vandenį.

Dėdė juokiasi, net jo smailas liežuvio 
galas virpa tarp baltų gražių dantų. Man 
tenka vyti katiną į kiemą ir su vytine iš
siaiškinti, koks netikęs darbas paleisti van
denį iš virdulio kranelio, kai dėdė Augus
tas jau rengėsi sėsti už stalo, po pat šven
tu Jonu Krikštytoju, kurs Cedrono upėje 
saują iškėlęs lieja vandenį ant pasilenkusio 
Jėzaus galvos.

Mama vėl pila vandenį, prašo dėdę Au
gustą prisėsti, gal jis esąs pavargęs, ir mes
ti su tais vaikais žaidimus, juk su jais galo 
nebus. Bet dėdė vėl visuš tris sdsišaukia vi
duaslio, ir vėl sėdasi ant apskritos kėdės.

Dabar mes turime spėti, ko jis atvažiavęs? 
Kuris atspėsime, tam. duos du saldainius.

Juozas, tas mūsų mažasis, tuojau pasako, 
nors mudu su Paulina tyčia nesakome, jog 
greit atvažiuos dėdė ir — vienu šaukštu
liks prie mūsų stalo mažiau.

— Tau, Juozuk, gal kas nors pasakė? — 
klausia dėdė.

— Vakal ir uzvakal mamutė sakė, jog 
paskutinį pūlą sumalė...

— Tai gerai, Juozuk, nebereikės malti, 
— dėdė nusijuokia, o Juozukas, tas mūsų 
mažylis, plepatuoja toliau:

— Mama sako, kai vieną vaiką dėdė pa
ims, tai mums bus daugiau valgymo, mes 
valgysim ii valgysim.

Tuo laiku atsiranda mama ir Juozuką pa 
siunčia pas Petrienę dvi stiklines paskolin
ti, nes dėdė mėgsta gerti iš stiklinių.

Grįžta iš lauko ir tėtis, purvinus kuntap- 
lius palikęs už durų, vedasi dėdę Augusią 
seklyčion.

Dėdė nusivelka švarką, po kaklu pasika
bina servetėlę ir susišukuoja ūsus.

Mes visi trys išskubame į kiemą ir suli
pant ant pasvirusios jievos, mūsų pilvais ir 
karvių kaklais nublizgintos. Aš pasakoju, 
kaip eisiu su dėde arklių iš ganyklos parsi
vesti, kaip vakarais valgysim rūgusį pieną 
su bulvėmis, o užsigardžiuosim sviestu ir 
duona. O kai užaugsiu, taip pat ranką prieš 
save pakėlęs, ant trijų pirštų, laikysiu karš
tos arbatos lėkštelę ir sriūbčiuosiu per di
delius ūsus,

Ne, ant jievos šliuožti nėra ko, aš bėgu 
į sodą, penkių obelų sodą, ir ant pievutės 
virstu per galvą. Ir tai permažai — aš pa
rodau paskutinį sugebėjimą: pastoviu ant 
galvos, kojas iškėlęs ir ištiesęs.

Bet aš ilgai negaliu taip stovėti, nes Pau
lina ima šaukti, ji bijo, kad mano galva ne
sulįstų į pečius. Ak, tos mergiotės, jos taip 
bailios, visur tau kliudo.

Siūlė jau ant Mainelio liepų, girdėt Ta- 
rulio Antanuko ragas pačioje padaržėje. 
Petro kieme sugirgžda svirtis, tai semia 
vandenį vakarienei.

— Tai tau bus gera... gera labai, — ta
ria Paulina, nes jinai pernai visą vasarą ten 
išbuvo. Ten jai dėdienė ir storas vilnones 
kojines numezgė, ir agurkų leido rašk'ytis 
darže, kiek tik nori.

Paulina ima ir pravirksta, jos ašaros vi
sada už pirmųjų blakstienų. Aš jai ištiesiu 
ranką ir sakau:

— Tu verkti neturi, nes tai tau netinka, 
tu turi ir kojines, ir agurkų valgei, kiek tik 
norėjai.

— Aš tau pasakysiu, tu tūli pagauti man 
gyvą šešką, — prašveplena ir Juozas, gir
dėjęs, jog dėdės klojime yra gyvas galas vi
sokių šeškų.

— Vaikai, kur jūs, dėdė išvažiuoja! —■ 
Girdim mamos balsą.

—• Dėdė išvažiuoja!
—■ Išvažiuoja dėdė! Šaukdattal pašilti 

džiam į pirkią.
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AR JAV ĮSILEIS LIGONIUS SVARBIAM MOMENTUI ARTĖJANT
of the U. S. House of Representatives), 
kad yra numatytas įstatymas, pagal kurį 
Amerikos Jungtinių Valstybių piliečių ar
ba įstatymiškai leistų ilgalaikių gyvento
jų vaikai, tėvai ir kiti ešimos nariai, ne
atsižvelgiant į TB, bus įsileidžiami į JAV. 
Yra galvojama apie privatų įstatymą su 
jų adresais ir pavardėmis.“

Įstatymas „privačiu“ vadinamas tas, 
kuris liečia tik jame išvardintus vieną ar 
eilę asmenų, šiuo atveiu, numatytų įsileis 
ti į JAV.

Tuo tarpu nėra žinoma, kokiu būdu tie 
asmenys į privatų įstatymą bus įtraukti. 
Be abejo, perskirtų šeimų draugija turės 
galimybę perteikti atitinkamoms įstai
goms savo narių sąrašą ir todėl šiai drau
gijai priklausyti būtų verta (Jos adresas 
toks: Interessengemėinschaft fuer die 
Auswanderung der getrennten Ehegatten 
nach USA, (13b) Gauting Obb., Karlstr. 
2, Germany). Bet ji tik apima vyrus ir 
žmonas perskirtų šeimų. Kiti šeimų na
riai turi jieškoti kitų kelių.

Daugelis kongresmanų, senatorių ir įs
taigų patys primena, kad užinteresuotieji 
šeimų nariai, gyveną JAV, patys kreiptų
si pas įvairius jiems patinkamus kongres- 
manus bei senatorius ir prašytų ju para- 
mos-užtarimo, sprendžiant Vokietijoje pa
silikusiųjų įsileidimo įstatymą. Nors šis 
reikalas judinamas jau labai plačiu mąs- 
tu ir teikia daug vilčių, kad pasiseks, bet 
tas pasisekimas priklausys tik nuo kong
resmanų ir senatorių daugumos pritari
mo. Todėl visi užinteresuotieji savo išvy
kimu gyveną Vokietijoje, turi priminti 
savo šeimų nariams, gyvenantiems JAV, 
kad kreiptųsi laiškais pas atitinkamus 
kongresmanus ir senatorius, prašydami 
pritarimo ir drauge suteigdami reikalin
gas žinias apie savo šeimų narius, norin
čius imigruoti į USA. Dabar yra svarbiau 
sias momentas nes naujo įstatymo pri
ėmimas jau eigoj. Kuo skubiau ir kuo 
daugiau laiškų bus parašyta atitinka
miems asmenims, tuo daugiau bus vilčių; 
kad naudingas įstatymas galės būti priim 
tas.

Mečys Musteikis (ELI)

Svarstomas naujo imigracijos į JAV 
įstatymo priėmimas

Nelabai seniai buvo rašyta apie įsistei- 
gimą Vokietijoje draugijos perskirtųjų 
šeimų narių (vyrų-žmonų), kurių vyrai 
ar žmonos yra išemigravę j JAV. Ši drau
gija norėdama atkreipti atitinkamų įstai
gų bei asmenų dėmesį į savo tragišką būk 
lę, kad tuo būdu sudarytu palankesnes 
sąlygas pakeitimui JAV imigracijos įsta
tymo, varžančio sirgusių džiova įvaižavi- 
mą į JAV, jau išsiuntinėjo keliasdešimt 
laiškų įvairiems kongresmanams, senato
riams, įstaigoms bei draugijoms. Iki šiol 
draugijos valdyba iš įvairių įstaigų, drau
gijų ir asmenų yra jau gavusi nemaža 
atsakymų.

Draugijos veiklai labai nuoširdžiai pri
taria vokiečių įstaigos, ypač ministeris 
pabėgėlių reikalams ir Užsienio Reikalų 
Ministerija, pačios judindamos šį reikalą 
amerikiečių atitinkamose įstaigose.

Kai kurie JAV kongresmanai ir senato
riai atsako laiškais, žadėdami šį klausimą 
judinti ir paremti.

Ypač nuoširdus laiškas senatoriaus 
Herbert Lehman, kitados buvusio UNRR- 
Aos vyr. direktoriaus. Jis savo laiške ne 
tik pažada remti perskirtųjų šeimų narių 
įvažiavimą į JAV, bet pats paruošęs ir 
įteikęs JAV Kongresui atitinkamą įstaty
mo projektą. Štai jo laiško ištrauka:

„Neseniai įteikiau JAV Kongresui įsta
tymo projektą, kurs mūsų įmigracijos ir 
įsipilietinimo įstatymams pramato gene
ralinę reviziją. Vienas šio įstatymo pro
jekto nuostatų reikalauja dabartinių su
varžymų atpalaidavimo ir sergančių TE 
užsieniečių įsileidimo. Mano įstatymo pro 
jektas išjungs tik tuos užsieniečius, kurie 
turi „aktyvią TB“. Bet ir tokiais atvejais 
yra pramatyta galimybė įsileidimui, 'jei
gu giminės ar kiti asmenys galėtų užtik
rinti, kad užsienietis, atvykęs i JAV, gaus 
reikalingą medicinišką priežiūrą“. Toliau 
Mr. Lehman savo laiške pastebi, kad jei
gu minėto įstatymo projektas lygiai to
kioj pačioj formoj ir nepraeitų, tai vis- 
tiek turės būti teigiamai atsižvelgta, ži
noma, pirmoj eilėj į perskirtų šeimų na
rius.

IMCA centro įstaiga Niujorke savo laiš 
ke iš 16.V. 55. rašo, esą jie jau kreipėsi 
asmeniškais laiškais į įvairius JAV vy
riausybės narius, prašydami dėti pastan
gas ,kad būtų reviduotas imigracijos įsta
tymas ir tuo būdu panaikintos diskremi- 
■nuojančios situacijos, dėl kurių negali i 
JAV įvažiuoti perskirtų šeimų nariai.

NCWC Imigracijos Departamento Va
šingtone direktorius Mr. Bruce M. Mohler 
laiške iš 25. IV.55. rašo, kad jie jau seniai 
takiais reikalais rūpinasi ir labai gerai ži 
ną perskirtų šeimų būklę; esą net žmonos 
amerikiečių karių nagauna įvažiavimui 
vizos, jeigu specialus gydytojas nustato 
aktyvią arba net tariamą džiovą. Laiške 
iš 20.V.55. tas pats NCWC pareigūnas ra
šo, kad ne tik senatorius Lehman yra 
įnešęs i Kongresą, naują imigracijos- įsta
tymo projektą, bet taip pat ir kongresma- 
nas Walter š.m. gegužio mėn. 5 d. įnešė 
privatų įstatymo projektą „H. R. 6086“. 
Šis .įstatymo projektas reikalaująs įsileis
ti jame išvardintus asmenis — JAV ka
riuomenėje tarnaujančių karių žmonas, 
kurių ligi šol neįsileido taip pat ryšium 
su TB liga.

Vilčių suteikiąs ženklas yra visai nese
niai pasirodžiusi JAV spaudoj pastaba, 
padaryta Mr. Scott McLeod, pabėgėlių 
imigracijos (pagal 1953 m. įstatymą) ad
ministratoriaus, kurs rekomenduoja JAV 
Konkresui įstatymo novelę, pagal kurią 
turėtų būti suteikta viza ir TB ligoniams, 
kad pastarieji galėtų gyventi drauge su 
savo ešimų nariais.

Ar Kongresas Mr. McLeod rekomenda
cijai bus linkęs, kaip aiškina minėtas 
NCWC pareigūnas, patirti galima būsią 
tik vėliau. Tuo tarpu esą labai aišku, kad 
jokio kito asmens rekomendacija negalė
tų būti tiek svari, kiek Mr. McLeod, turin 
čio nepaprastos įtakos ir ypatingo žinovo 
imigracijos reikaluose.

Nemažiau džiugi naujiena yra gauta 
kongersmano James P. S. Devereux. Jis 
(perskirtų šeimų draugijai parašė jau ant
rą laišką tuo reikalu. Štai jo paskutinio
jo laiško ištrauka:
„Naujai sužinojau iš Atstovų Rūmų Ju

ridinės Komisijos (Judiciary Committee

Žiaurusis bolševizmas jau perdaug gro
bio prisigrobstė. Reikalingas jam kiek il
gesnis ar trumpesnis atsikvėpimas arba, 
kitais žodžiais tariant, to grobio sugromu- 
liojimas ir suvirškinimas. Taigi, Kremlius 
vėl suburkavų „taikos balandžio“ balse
liu, kviesdamas vakariečius į „keturių di
džiųjų“ konferenciją.

O vakariečiai — ką gi sutinka. Netgi 
kaikurie džiaugiasi, tarytum geležėlę ra
dę, tardamiesi: „O jeigu... jeigu gi, paga
liau, ateis taika...“ Vadinasi, jie taikos no 
ri, nori sugyvenimo su raudonaisiais, ligi 
šiol dar nespėję įsisąmoninti, kad joks su
gyvenimas su bolševizmu negalimas. Kaip 
žmogus nepasuksi gyvenimo laikrodžio at
galiom taip nepakeisi raudonųjų doktri
nos — sukomunistinti visą pasaulį...

šiuo metu raudoniesiems dar labai rei
kalingas laikas. Taigi, to laiko jie ir nori 
nusipirkti pas Vakarų „didžiuosius“ busi
mojoj konferencijoj. Laikas jiems reika
lingas tam, kad galutinai sukomunistinti 
užimtuosius kraštus, tų kraštų žmones iš
naikinti arba ištremti į Sibiro vergiją, o 
jiems patiems — dar daugiau sutvirtėti, 
pasiruošti, kad galėtų smogti smūgį po 
smūgio Vakarams ir kad, pagaliau, būti 
tikriems, jog pavyks palaužti pasaulyje 
paskutiniąsias „kapitalizmo liekanas“...

Vakariečiai ir šiandien jau baiminasi 
kaskart augančia ir didėjančia raudonųjų 
karine jėga. Jie būkštauja (— amerikie
čiai), kad Sovietų ir lėktuvai greitesni už 
Amerikos, ir A. bei B. bombos pas anuos 
gaminamos paprastesnių, pigesniu ir grei
tesniu būdu ir t.t. Nežiūrint to, visvien 
sutinka derėtis, sutinka dar daugiau su
teikti laiko raudoniesiems, norą tikrai ži
no, kad su jais kariauti visvien reikės — 
už metų, dviejų, penkių ar dešimties... 
Tuomet kariavimas ir jėgų balansas, sa
vaime aišku, jau stovės visiškai kitokioj 
plotmėj...

Tačiau, kaip ten bebūtų, Išvedžiojimai 
—• išvedžiojimais lieka, o faktas lieka 
faktu, kad „didžiųjų“ konferencija įvyks. 
Truputį anksčiau ar vėliau, bet ji įvyk 
Ką atneš visam pasauliui — bendrai — 
toji konferencija, iš anksto sunku pasaky
ti. Kitiems, ligi šiol dar tebegyvenantiems 
laisvėj, ir neturėjusiems bolševikinės vir
vės ant kaklo, o taikos siekiantiems ne
žiūrint kokia kaina (turiu galvoj anglus 
ir prancūzus) — toji konferencija gal at
neš kiek nors ir džiaugsmo. Ko gero, dar 
gali būti išsiderėta keletas metų taikaus 
gyvenimo. O paskiau — nors ir tvanas...
— anų galvojimu...

Deja, ne tokių nuotaikų kupini laukia
me tos konferencijos mės, lietuviai, ir ki
tų bolševizmo pavergtų kraštų žmonės. 
Pavergtiesiems didžiųjų konferencija gali 
sudaryti dar blogesnes sąlygas, negu jos 
buvo ligi šiol.

Tiesa, JAV-bių Prezidento, Eisenhowe- 
rio, ir užs. reik. Sekretoriaus, Dulles, jau 
paieikštas pažadas, kad Amerika daugiau 
išpardavimų nepadarysianti, kad Jaltos 
laikai praėjo ir praėjo negrįžtamai, ta
čiau ir be to gali būti padaryta ypatingai 
didelė žalos pavergtiesiems. Juo labiau,

ATSIŠAUKIMAS 
Į JAV KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIŲ 

DIGNITORIUS
Baisiųjų Birželio Dienų minėjimo proga, 
Pabaltijo Laisvės Komiteto pirmininkai 
išsiuntinėjo tokio turinio atsišaukimą, ad
resuotą visų Amerikos bažnyčių dignito
riams:

„Melskimės ir Kovokime už Laisvę!
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Laisvės Ko 

mitetai, kurie kovoja Visomis priemonė
mis prieš komunistinį gyvenimo būdą, 
kaipo Antikristo įkūnijimą, daro visa, 
kad jų kraštams būtų grąžinta laisvė. Ly
giai prieš penkiolika metų bolešvikiškasis 
komunizmas sulaužė visas sutartis ir kon
vencijas ir okupavo jėga mūsų kraštus. 
Vos suspėję įvesti savo teroro ir priespau
dos režimą, komunistai tuoj pat pradėjo 
persekioti bažnyčias. Daugel dvasininkų 
ir tikinčiųjų buvo nužudyta, uždaryta ka
lėjimuose arba išvežta į Sibirą ir i kitas 
tolimas vietoves Sovietų Sąjungoje. Šie 
tragiški faktai yra gerai žinomi laisvojo 
pasaulio sąžinei.

Kokia yra šiandieninė padėtis?
Didžiausia nuodėmė, kokią bedieviška

sis komunizmas šiuo metu vykdo, yra jau 
nimo korupcija. Jis yra treniruojamas is
torinio materializmo dvasioje, kuris veda 
į ateizmą. Baudžiamasis Sovietų Sąjungos 
kodeksas, kuris buvo įvestas Pabaltijo 
kraštuose, kartu su teroro režimu, uždrau 
dė tikėjimo mokymą ir įvedė žiaurias 
bausmes tiems, kurie išdrįstų nepaklusti 
šių nuostatų. Antrą baisią nuodėmę komu 
nistai pildo, versdami bažnyčių dignito
rius tarnauti jų tariamai taikos propa
gandai, nuodėmingajam „sugyvenimui“, 
ir komunistiniam gyvenimo būdui palai
kyti.

Giliai įskaudindami žmonių sielas ir 
apiplėšdami jų išgyvenimo šaltinius mūsų 
kraštuose, komunistai ruošia planus vi
sam pasauliui pavergti. Jau vien dėl šio 
fakto laisvosios tautos nebegali jaustis 
saugios.

Mūsų dvasiniai ir fiziniai kenčiančius 
brolius ir seses, kurie žuvo ar miršta už 
Kristų komunistinių agresorių rankose, 
prisiminti

Mes maloniai prašome pasimelsti už 
juos š.m. birželio 19 d., kada sukanka 
penkiolika metų, kaip Pabaltijo kraš
tai neteko laisvės ir nepriklausomy- 

„ bės.
Te Jūsų maldos padeda juos išlaisvinti 

nuo dvasinių kančių ir fizinio pažemini
mo, kad jie vėl galėtų garbinti Viešpatį 
taikoje ir laisvėje ir kad tebesančios lais
vosios tautos būtų apsaugotos nuo joms 
gręsiančio pavojaus. 

kad JAV-ių sąjungininkai dažnai yra 
linkę palošti kortomis kitų kraštų sąskai
tom..

Būsimoje konferencijoje, kaip tenka nu 
girsti iš užuominų, pirmiausia bus svars
tomas Vokietijos suvienijimo klausimas. 
Tuomet, benarpliojant gerokai komplikuo 
tą nūdinenės Vokietijos sienų klausimą, 
galės būti pajudintas ir Lietuvos bei viso 
Pabaltijo reikalas. Todėl mūsų tikslas 
(lietuvių, gyvenančių laisvuose kraštuo
se) pasiruošti ir užbėgti įvykiams už akių. 
Jau dabar pats laikas mūsų Tėvynės lais
vinimo veiksniams, veikiantiems laisvaja
me pasaulyje mūsų diplomatinių atstovy
bių postams, taip lygiai ir kitoms institu
cijoms, netgi ir pavieniams asmenims ra
šyti memorandumus, laiškus ir ruošti ki
tokią medžiagą, kurią siųsti Vakarų vals
tybių galvoms (busimosios konferencijos 
dalyviams), kad jie iš anksto būtų nuteik 
ti nepadaryti neleistinų susitarimų pa
vergtųjų atžvilgiu. Šiam reikalui daug ga 
lėtų padėti ir paskirų asmenų parašyti 
tūkstančiai laiškų JAV-bių Prezidentui, 
Didž. Britanijos ir Prancūzijos Premje
rams, o taip pat tų kraštų užs. reikalų mi- 
nisteriams, kurie, savaime aišku, bus „di
džiųjų“ palydovais į konferenciją ir svar
biausiais patarėjais, šiame atvejule mū
siškei visuomenei turėtų pagelbėti vado
vaujantieji veiksniai. Jie turėtų paskelbti 
spaudoj bent po porą šablonų angliško 
bei prancūziško teksto laiškams.. Pagal 
tuos šablonus bent didelė dauguma mūsų 
tautiečių galėtų pasiųsti laiškus kam rei
kia, nes patys, bent daugumoj, dar nega
lės nei anglų, nei prancūzų kalbomis laiš
kų suredaguoti. Kad pagal šabloną rašyti 
laiškai turės vienodą tekstą — šito ne
reikėtų būkštauti, nes vyriausybių galvos 
ne tiek kreipia dėmesio į tai, bet į gautų 
laiškų skaičių. Amerikoj laiškai — turi 
itin didelės reikšmės vadovaujantiems as
menims, tikiu, kad panašus reikalas ir 
Anglijoj. Taigi, jeigu iškils mūsų Tėvynės 
klausimas busimoj konferencijoj... Tačiau 
— jeigu ir neiškils — tas momentas taipo 
gi reikia turėti galvoj. Ir tyla šiame atve- 
juje gali pavergtiesiems daug žalos pada
ryti. Sovietai sąmoningai gali užskleisti 
tylos skraistę ant pavergtųjų, kad dar 
eilei metų palikti tą klausimą ramybėj ir 
pribaigti tų kraštų gyvybę... žodžiu, ir 
vienokio atvejo baisu ir kitokio. Kaip ten 
bebūtų, likiminis momentas artėja ir mes 
turime būti pasiruošę ji ryžtingai sutikti.

. Vr. Alšėnas

ATGAIVINKIME „MOTERĮ“
^Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 

Draugijos ketvirtame Suvažiavime Mont- 
realyje 1955 m. balandžio 30 d. buvo nu
tarta pradėti leisti neperijodinį žurnalą 
moterims, kuriam vardas pasiūlyta „Mo
teris“. Redakciniais ir administraciniais 
reikalais rūpintis pakviestos S. Prapuole
ny tė iš Hamiltono ir K. Juozapavičienė iš 
Toronto.

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos Centro Valdyba, pradėdama 
konkrečius žygius šiai spragai sumažinti, 
kviečia talkon lietuves moteris, esančias 
ne tiktai Amerikos Kontinente, bet >ir ki
tuose pasaulio kraštuose, aktyviai ir kon
krečiai prisidėti prie šios gražios idėjos 
įgyvendinimo.

Iš rašančių prašome straipsnelių, poezi
jos, beletristikos, žinučių, sąmojingų, bei 
jumoristinių pasisakymų. Iš fotografų, fir 
mų, bei profesinių asmenų tikimės sulauk 
ti fotografijų, skelbimų etc. Turime davi
nių tikėtis, kad susilauksime garbės leidė 
jų, rėmėjų, bei prenumeratorių, kurie vie 
nu ar kitu būdu panorės įrašyti savo žo
dį „Moters“ puslapiuose.

„VISO PASAULIO LIETUVĖS KATA-

PAVERGTŲ TAUTŲ 
INTERVENCIJA

Ryšium su numatytąja 4 Galybių kon
ferencija, PJT įteikė Amerikos, Britani
jos ir Prancūzijos užsienių reikalų minis- 
teriams memorandumą sovietų pavergtų
jų Centro ir Rytų Europos valstybių reika 
lu. Memorandume pabrėžiama, kad Ketu
rių Galybių konferencijoje svarstysimi 
dalykai Centro ir Rytų Europos sovietų 
pavergtiesiems kratšams neabejotinai bus 
gyvybinės reikšmės.

Memorandumas pirmuoju pavergtųjų 
tautų noru laiko, kad konferencijas dar
botvarkėje būtų Sovietų Sąjungos paverg
tųjų valstybių nepriklausomybės ir suve
renumo vykdymo atstatymas. Nes jeigu 
busimosios konferencijos uždavinys esąs 
atleisti dabartinę įtampą Europoje ir su
kurti patvarią taiką, tai juk pagrindinė 
dabartinės įtampos priežastis esanti So
vietų Sąjungos agresijų prieš 9 Europos 
valstybes pasekmėje atsiradusi jos eks
pansija iki pačios Europos širdies. Iš da
bartinių savo pozicijų Sov, S-ga ne tik su
daranti grėsmę kontinento likučiams, bet. 
laikydama prievarta sovietinėje ūkio or
bitoje rytinę Europos pusę, giliai pažei
džianti Europos ūkinį bei socialinį pasto
vumą. Europa dėl to kenčianti ir dvasi
niu, moraliniu bei politiniu atžvilgiais. O 
prievartinis įjungimas 9 pavergtųjų kraš
tų resursų ir žmonių į sovietų karinę sis
temą labai padidina Kremliaus galybę ir 
grėsmę likusiai Europai ir visam pasau
liui.

Europos taika ir saugumas esą neatsie
jami nuo atstatymo laisvės ir nepriklau
somybės visiems Europos kraštams.

Trys Didžios Vakarų Galybės pakarto
tinai esančios patvirtinusios būtinumą at
statyti nepriklausomybe visų Europos 
kraštų. Jos bendrai ir atskirai esą pa- 
reiškusios norą to siekti taikingomis prie
monėmis. Be abejojimo, tos taikingos prie 
monės savaime neatsirasiančios, jeigu jų 
nebūsią siekiama. Busimoji konferencija 
esanti geriausia proga tas priemones pa
naudoti. Vengimas į konferencijos darbo
tvarkę įtraukti Centro ir Rytų Europos 
vastybių nepriklausomybės atstatymo su
tvirtintų Sovietų Sąjungos įsitikinimą, 
kad Vakarų Galybės nelaikančios Centro 
ir Rytų Europos valstybių pavergimo vie
na iš didžiųjų dabartinės tarptautinės 
įtampos priežasčių ir tyliai sutinkančios 
su esamąja padėtimi. Pavergtosioms tau
toms tatai reikštų jų išdavimą. Pragaiš
tingos tokio įspūdžio pasekmės pavergtų
jų žmonių moralei sunku esą ir vertinti. 
Kiekvienu atveju įvyktų tai, ko siekianti* 
sovietų vyriausybė.

Neįtraukti į busimosios konferencijos 
darbotvarkę Centro ir Rytų Europos lais
vės ir nepriklausomybės reikštų sukliu
dyti išsamų patikrinimą dabartinės tarp
tautinės įtampos priežasčių. To padarinys 
tegalėtų būti klaidingos išvados ir nepat
varūs sprendimai.

Be abejojimo, sovietai, kaip paprastai, 
vengsią diskusijų dėl praeities agresinių 
ir neteisėtų veiksmų. Ir dabartinė apgailė' 
find padėtis Centro ir Rytų Europoje 
esanti žymia dalimi tokio vengimo rezul
tatas. Sovietų Sąjunga iškišanti dabar lais 
vajam pasauliui „sambūvį“. Visi sovietų 
pavergtieji Centro ir Rytų Europos kraš
tai dabartiniu savo pavyzdžiu liudiją, ką 
reiškia sovietinis_ „sambūvis“. Tuo tarpu 
Vakarams sambūvis reiškiąs savitarpinį 
respektą laisvei, valstybinei nepriklauso
mybei ir teritoriniam integralumui. Tik iš ■ 
kėlus sovietų pavergtųjų valstybių nepri
klausomybės atstatymą, galinti išryškėti 
„taikingo sambūvio“ prasmė.

Centro ir Rytų Europos pavergtųjų vals 
tybių nepriklausomybės atstatymo, laisvų 
rinkimų, įtraukimo į konferencijos darbo
tvarkę reikalaują ir bendrieji taikos inte
resai ir JT Chartos principai. To įtrauki
mo moralinė ir politinė reikšmė Vakarų 
Galybių autoritetui būtų labai didelė. 
Bandungo konferencija parodžiusi, kokį 
galingą atgarsi randa visose tautose tauti
nės nepriklausomybės ir žmogaus teisių 
principų gynimas.

LIKĖS MOTERYS SUSIBURKITE AP
LINK „MOTERĮ“ Į NEIŠARDOMĄ KA
TALIKIŠKĄ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ. TA
DA BUS GALIMA IŠ JŪSŲ TIKĖTIS 
MŪSŲ TAUTAI DIDELIŲ DALYKŲ“.

Visais šį klausimą liečiančiais reikalais 
rašyti: S. Prapuolenytė, 194 Charlton Ave 
W, Hamilton, Ont., Canada.

J. RASKILAS

rm BAISIOS DIENOS
(Prisiminimai)

Šiltas birželio tryliktos dienos rytmetis. 
Eidamas į tarnybą Duonelaičio gatvės ga
le, priešais Teisingumo Ministerijos Rū
mus, pastebėjau rusų sunkvežimį, kuriame 
kiūtojo galvą nuleidusi moteris, o šalia jos 
verkė mažas berniukas. Šalia sunkvežimio 
stovėjo iki dantų ginkluotas raudonarmie
tis. Saulė skaisčiai tvieskė į didingomis ko
lonomis pasirėmusius Ministerijos Rūmus, 
virš kurių aiškiai bylojo garsusis romėnų 
įrašas — lustitia ėst fundamentum regno- 
rum, (teisybė yra valstybių pagrindas), atro 
dė, kad raudonarmiečio akys yra užkliuvu 
šios už šito posakio ir kad jis, supratęs iš
reikštą jame mintį, bando nusišypsoti: ko
kie juokingi buvo kadaise žmonės; ne tei
sybė, o jėga ir smurtas turį būti šių dienų 
valstybių pagrindas

— Vėl kokia raudonarmiečio šeima uži
ma išmesto lietuvio butą — pagalvojau sau 
vienas.

Užėjęs į mašininkių kambarį, radau la
bai susijaudinusį buhalterį, kuris drebančiu 
balsu pasakė:

— Jau prasidėjo.
— Ką sakote? Kas prasidėjo?
— Valymas, žmonių valymas, — aiškino 

buhalteris. — Šią naktį rusai išvežė pus
nuogius mano žmonos seserį ir jos vyrą. 
Jie abu buvo pradžios mokyklos mokyto
jai Žaliakalny. Vidurnaktį atbėgo klykda
ma senutė motina, kuri su jais gyveno. No 
fėjom ką nors padėti at sužinoti, bet mon
golai neprileido.

Tuo tarpu įlėkė uždususi viena mašinin
kė, kuri dar tarpdury suriko:

— O Jėzau Marija, visą Kauną veža. 
Pilni keliai ginkluotų sunkvežimių su žmo
nėmis.

Gėlžkelio stoty krauna į gyvulinius va- 
gondus ir gabens į Sibirą.

Tada aš prisiminiau ir savo neseniai ma 
tytą sunkvežimį, kuris iš tikrųjų ne išsikro 
vė, bet pasikrovė. Didysis trėmimas, savo 
žiaurumu prilygstąs barbarų žygiams, bu
vo prasidėjęs.

Darbas tą dieną mažai kam terūpėjo. T: 
čiau įstaigos palikti nebuvo galima. Grįžu
sieji iŠ miesto pranešė, kad kai kur žmo
nės renkami tiesiog iš įstaigų. Siaubas dar 
labiau padidėjo. Neiškęsdamas pradėjau 
kalbinti savo bendradarbį rusą Dimitrijų. 
įsmeigęs į jį akis ir nieko nebodamas kar
tojau vis tą patį klausimą: už ką, už ką ne 
kaltus žmones gaudo tarsi ’gyvulius ir tre
mia iš gimtojo krašto? Jis matomai jaudi
nosi, bet tylėjo. Gal ne vieną tokį pragarą 
jau išgyvenęs, jis žinojo kaip reikia elgtis. 
Ir kai aš vis labiau nerimau, jis mindamas 
pa stalu man koją , tyliai pasakė: — Ty
lėk, jei brangini savo laisvę, tylėk. Nekal
bėk apie tai nė žodžio. Šičia niekas negali 
žmogaus išgelbėti. Kalbėdamas tik greičiau 
įkliūsi. Jūs ne pirmieji. Milijonai jau yra 
iškeliavę...

Vakarop aplankiau dvi pažįstamas šei
mas. Abeji pakavosi būtinai reikalingus 
daiktus ir maisto atsargas. Kas žino, juk 
kiekvieną minutę gali pabelsti į duris ir 
įsakyti kraustytis. Jie pakavosi tik po vieną 

bendrą maisto ir rūbų ryšulį, nes tada dar 
nežinojo, kad gelžkelio stoty šeimas amži
nai išskiria. Vienas iš tų mano pažįstamų 
pareiškė nenakvosiąs namie, bet eisiąs pas 
kaimyną kitoj gatvėj. Bet dar mums besi
kalbant, įgriuvo anas kaimynas ir pasisakė 
norįs čia nakvoti, nes namie esą labai ne
saugu...

Išaušo pilnas baimės ir kančios sekma
dienis. Žmonių bažnyčioje kaip niekada. 
Klūpo minia tyliai susikaupusi prieš alto
rių ir, rodosi, visi jie yra pasiryžę neišeiti, 
kol Išganytojas neprabils nuo altoriaus ir 
neprižadės jiems ir jų šeimoms ramybės sa 
voj pastogėj.

Namuose ir mes bandome ką nors dėlio- 
tis, bet nesiseka, daiktai krenta iš rankų. 
Atrodo, lyg pats save ruošiesi ištremti. Pa
sidarome bent būtinų daiktų sąrašą. Žino
me, kad sunkvežimiui pasirodžius, netektu
me nuovokos ir iškeliautume kaip stovim. 
Baisus nervų įtempimas yra dar labiau pa 
didėję.

Trečioji diena — pirmadienis. Pietų per
traukos metu kažkoks instruktorius skaito 
visiems privalomą paskaitą apie priešlėk
tuvinę . apsaugą. Tuo tarpu į įstaigą įeina 
du odiniais pusšvarkiais apsivilkę civiliai 
— vienas jų žydas, kitas lietuvis. Sugūžėjo 
į komisaro kabinetą, kuriame tuo laiku bu 
vo tik jo pavaduotojas. Visi supratom, ko 
kia grėsminga šmėkla pakibo virš mūsų 
galvų. Kalbančiojo balsas pasidarė alpstan 
čiai tylus. Jis iš visų jėgų stengėsi-tęsti sa? 
vo paskaitą, bet nebuvo nei vieno, kuris 
būtų pajėgęs klausytis ir suprasti. Kuris? 
Kuris bus Šių dviejų budelių auka? Visi ži 
nome, kad jie be reikalo neatėjo. Šaltas 
prakaitas išpylė baimės perimtus veidus. 
Tokiu pat prakaitu permirkusios rankos 

pasidarė gličios, lipo prie stalų ir neįma
nei kur jas padėti. Baime paraližavo kūną 
ir protą; niekas nebandė nei kalbėti, nei 
pasijudinti. Baisios laukimo minutės. Pava
duotojas iškišo pro duris galvą ir patikrino 
numatyta auka sėdi savo vietoj. Buvom vi
si, išskyrus vieną iš likviduotos Tautininkų 
Sąjungos neseniai atėjusį tarnautoją. Jis bu 
vo priimtas pasiuntiniu ir šiuo metu buvo 
kažkur išėjęs su raštais. Vos tik pavaduoto
jui uždarius duris, jis taip pat grįžo ir at
sisėdo savo vietoj.

Po, kelių minučių abu svečiai, padėjėjo 
lydimi, išėjo iš kabineto ir pasuko laiptų 
link. Visi lengviau atsikvėpėm. Bet pava
duotojas grįždamas pamatė ką tik parėju
sį pasiuntinį ir greit apsisukęs, pašaukė 
nuo laiptų enkavedistus. Kodėl jis tai pa
darė būdamas lietuvis ir ne komunistas, 
niekas negalėjo suprasti. Greičiausiai tai 
buvo pataikaujantis savisaugos jausmas, at 
sirandąs pas bailiuosius nujaučiamo pavo
jaus metu.

Tuo tarpu abu tipai sugrįžo atgal ir, lai 
kydami rankoj ginklus, įsakė pasiuntiniui 
eiti su jais. Prieš išsivesdami dar iškrėtė jo 
porfelį ir stalčių, bet nieko nerado. Išba
lęs ir vos kvapą atgaudamas jis paprašė leis 
ti atsisveikinti žmoną ir pasiimti šiltesnių 
rūbų.

— Nėra reikalo, žmona taip pat važiuo
ja, — buvo trumpas ir žiaurus atsakymas. 
O kodėl ir už ką jis buvo kaip baisus nu
sikaltėlis suimtas, kodėl jo šeima turi būti 
vienu baisiu smūgiu sunaikinta, niekas nė 
žodžio nepasakė.

Kasininkas išmokėjo jam priklausančią 
algą, d mės dar sudėjome kiek turėdami 
nuo savęs po keletą desėtkų rublių. Pasku
tinis širdį veriantis sudiev ir vienas mūsų 

bendradarbis išėjo pradėti kruvinąją kelio
nę į Sibirą. Šio baisaus momento, šio pa
skutinio pražūčiai pasmerkto nekalto žmo
gaus atsisveikinimo niekad negalėsiu pa
miršti. '

Vakare pradėjo lyti lietus, tarsi norėda
mas nuplauti kruvinus trijų dienų siautė
jimo pėdsakus. Paskutinis vaizdas, kurį tą 
vakarą mačiau Savanorių prospekte buvo 
pavėlavęs iš žmonių medžioklės sunkveži
mis, skubinąs su savo kroviniu į gelžkelio 
stotį. Jame sėdėjo vienplaukė lietaus per
merkta kaimietė moteris ir be galo išvar
gęs žilaplaukis senukas — ūkininkas. Mo
teris laikė rankas iškėlusi į dangų ir gar
siai meldėsi. Kitame sunkvežimio gale su 
šautuvu rankose spoksojo susigūžęs mon
golas. Jo nukreiptas į tolį žvilgsnis atrodė 
klaikus ir beprasmis. Jis, rodosi, dvelkė 
žiauria Sibiro taiga, į kurią šie nelaimin
gieji su tūkstančiais kitų buvo gabenami.

Ties Saulės namais išgveręs sunkveži
mis pradėjo springti ir sustojo. Kol šofe
ris triūsė apie motorą, smalsūs praeiviai 
pradėjo kalbinti moteriškę. Ji nedrąsiai pa
kėlė ašarų išplautas akis ir tyliai pradėjo 
prašyti vandens. Verkti ir skųstis ji nebe
pajėgė. Jos skausmas buvo per didelis, kad 
galėtų paprastais žodžiais išsakyti. Ji atro
dė kaip medis vėjo su šaknimis išrautas ir 
perblokštas ant žemės, kurioje dygo ir au
go. Ne, skųstis ir raudoti ji nebegalėjo. 
Nieko jai nebereikėjo. Tik lašo vandens, 
kad galėtų skausmo išdegintas lūpas suvil
gyti. Bet mongolas ištiesė savo gauruotą 
nešvarią ranką ir uždėjęs ant moters veido, 
nustūmė ją į sunkvežimio gilumą. Tuo tar
pu vėl pradėjo niauroti motoras ir sunkve
žimis išnyko nakties gedulu besidengian- _ 
čiose Kauno gatvėse.
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KAS ŽIOPLESNIS?

Į Šiaulių mėsos kombinato direktoriaus 
Kozlovo kabinetą įžengė orios išvaizdos 
vyras.

— Sveiki gyvi, — plačiai šypsodamasis 
lankytojas ištiesia ranką direktoriui. — 
Linkėjimai jums nuo Telšių konservų ga
mintojų...

— Sveiki, sveiki! — maloniai atsako 
Kozlovas, trumpai žvilgtelėjęs į puošnų 
svečio paltą ir karakulinę kepurę. — Jūs 
iš konservų gamyklos? Na, kaip planas, 
kaip asortimentas?

— Po truputį plečiame. Juk ne amži
nai vien tik vaisių konservais veršimės. 
Įsisavinome pusfabrikačių gamybą. Pra
dedame gaminti visokius buljonus, barš
čius su prieskoniais. Štai, čia mums ir 
prireikė jūsų kombinato taukų...

— Už mūsų produkcijos kokybę būki
te ramūs, — mandagiai įsiterpia į svečio 
kalbą mėsos kombinato direktorius. — 
Mūsų gaminami taukai atitinka visus stan 
dartų reikalavimus. Kur jūsų įgaliojimas, 
■tuoj mes čia sutvarkysime.

— Viskas jau sutvarkyta, nesirūpinkite. 
Ir jūsų vyriausiąjį buhalterį jau aplan
kiau, ir realizavimo, skyriaus viršininką. 
Simpatiški žmonės... Tereikia tik jūsų pa 
rašo. O kas dėl kokybės — manau būsiu 
pilnai patenkintas... Žiūrėkite, jau baigia 
krauti...

Lankytojas ir direktorius pasižiurėjo 
pro langą. Į kieme stovintį sunkvežimį 
darbininkai mikliai krovė statines su rie
balais.

— Na, viso gero, nedrįstu jus daugiau 
trukdyti, laikas — pinigai, — meiliai link 
telėjo svečias ir, mostelėjęs karakuline ke 
pure prieš direktoriaus akis, išėjo iš kabi 
neto.

Po kelių minučių direktorius užėjo pas 
mėsos kombinato realizavimo skyriaus 
viršininką Šidlauskaitę.

— Tikiuos, kad nenuskriaudėte mūsų 
telšiškio kliento — paklausė jis. — Kiek 
pakrovėte?

— Visus, kiek parašyta pagal įgalioji
mą. Taukai — aukščiausios kokybės, „eks 
tra“.

— Labai gerai. Solidžius klientus vi
suomet reikia sparčiai aptarnauti, — pa
gyrė direktorius savo darbuotojos uolu
mą.

Tuo pasikalbėjimas ir pasibaigė. Ne- 
* trukus statinės ir dėžės su taukais buvo 

baigtos pakrauti. Įgaliotinis išdidžiai at
silošė kabinoje, ir sunkiai pakrauta ma
šina išvažiavo iš kiemo.

Užsiėmęs įvairiais reikalais, direkto
rius greit užmiršo riebalus. Tačiau kitą 
dieną taukai išplaukė į paviršių ir labai 
netikėtu būdu. Jam paskambino Telšių 
konservų gamyklos direktorius Liubavi- 
čius kai kuriems bankinių atsiskaitymų 
klausimams sureguliuoti. Baigiantis pasi
kalbėjimui Kozlovas neiškentė nepaklau
sęs pašnekovą, kaip jam patinka vakar 
gauti taukai. Tačiau atsakymas buvo dau 
giau, negu keistas.

PABALTIECIAI SIBIRO STOVYKLOSE
Baltų spauda plačiau apžvelgia japonų 

karo belaisvių parneštąsias iš Sibiro dar
bo vergų stovyklų žinias apie ten sutik
tuosius pabaltiečius. Minimi sukilimai Ka 
ragandoj, Norilske ir kitur. Japonu Oka- 
dos spauda aprašė, kaip 150.000 darbo ver 
gų, protestuodami prieš rusų sargybinių 
bei prižiūrėtojų brutalų su jais elgimąsi, 
metė darbo įrankius, iškėlė juodas vėlia
vas ir atsisakė dirbti. Sukilimų aukos — 
apie 200 buvo išžudyti, o apie 180 sužeis
tų. Neramumų būta ir tarp darbo vergų, 
turinčių kasti Rusijos atomų fabrikams 
uraną Kolymos upės baseine. Ten esą ap
sčiai lietuviu, latvių ir estų. Latvių social 
demokratų Stockholme leidžiama „Bry- 
vyba“ rašo, kad tolimesnėse srityse Ko
lymos upės baseine urano rūdą turi kasti 
apie 3.000 latvių, lietuvių ir estų. Apie" 
juos daugiau žinių suteikė paleisti namo 
japonai karo belaisviai.

Grįžusieji į vakarus kai kurie iš buvu
siųjų karo belaisvių ir civilių internuotų
jų yra parnešę žinių taip pat apie daugelį 
Sibire ar kitose darbo vergų stovyklose 
sutiktųjų mūsų tautiečių. Nupasakojama, 
už ką į Sibirą buvo ištremtas operos so
listas Kučingis, kaip ten atsidūrė buv. 
Aušros gimnazijos mokiniai, bolševikų 
užtikti Vasario 16 d. giedant Lietuvos him 
ną, ir kt. Gautosiomis žiniomis, leista grįž 
ti iš Vorkutos į Lietuvą jėzuitui tėvui A. 
Bieliūnui, išbuvusiam joje 10 metų. Gali
mas dalykas, kad busiąs grąžintas ir tė
vas J. Paukštys. Daugumas buvusiu jėzu
itų dažniausiai tarnauja zakrastijonais 
įvairiose parapijose.

Apie Vorkutą ir joje kalinamus mūsų 
tautiečius žinių suteikė ypač amerikietis 
Noble, amerik. kareivis Verdine, vokietis 
karo gydytojas Dr. Scholmeris ir pora ki
tų žmonių, iš ten neseniai paleistų. Vokie 
čių žurnalistė Brigitte Gerland, socialde
mokratų spaudos bendradarbė, kurį lai
ką taip pat dirbusi redaktore prie SND 
Berlyne, savo išgyvenimus Vorkutoje yra 
aprašiusi veikale vokiečių kalba „Praga
ras yra visai kitoks“ (,;Die Hoelle ist ganz 
anders“). Jame kai kur taip pat prisime
na ir lietuvius su kitais pabaltiečiais. Vei 
kale rasime rašant taip pat apie rezisten
cinės grupes, veikiančias įvairiose bolševi 
kinese darbo vergų stovyklose ir Sov. Są 
jungos universitetuose. Ten spausdinami 
net ir nelegalūs atsišaukimai. Ypač žiau
rus gyvenimas Vorkutoje buvo tuo metu, 
kai ten siautė vad. „blatnoi“, kurie nesi
stengdavo dirbti, bet visokiais būdais te-' 
rorizuodavo kitus. Su jais, bijodama as
meninio keršto, negalėdavo nesiskaityti 
net ir darbo vergu, stovyklų administra
cija. Taip kartą „blatnoi“ vieno šnipo gal 
vą, nukirtę, įmetė net į politinio komisaro 
kambarį. Tarp kalinių buvo laikoma ir 
Henriette Karlowna-Dengermann, ilgą lai 
ką bendradarbiavusi su Leninu, kurio su 
kaktis dabar visur taip iškilmingai bolše
vikų paminėta, ir priklausiusi prie Krups 
kajos artimiausių patikėtinių. Į ten buvo 

■ pasiųstas taip pat ne vienas žydas, laimin 
gai išvengės dujų kamerų nacių kacetuo- 
se. Tokie Žydai buvo paprasčiausiai ap
kaltinti, kaip ir daugelis kitų: jei naciai 
tavęs nesunaikino, vadinasi — buvai geš- 
tapo agentas, todėl kaip toks ir turi va
žiuoti į Vorkutą. Politiniuose skyriuose

— Jūs sakote, taukai? — Kartojo Liu- 
bavičius. — Kokie taukai?

— Nagi tie, kuriuos vakar jums išsiun
tėme sunkvežimį „ekstra“ rūšies...

— Pirmą kartą girdžiu. Negavome iš 
jūsų jokių taukų.

Kozlovą net prakaitas išpylė.
— Kaip tat, negavote? Minutėlę, nepa

sitraukite nuo telefono.
Direktorius iššaukė Šidlauskaitę ir pa

reikalavo atnešti vakarykštį įgaliojimą 
riebalams gauti.

— Jūs girdite? — kalbėjo jis toliau per 
telefoną. — Prieš mano akis firminis įga
liojimo blankas, kuriame aiškiai matyti 
jūsų gamyklos atspaudas. Du parašai, ir 
viršutinis gerai įskaitomas yra neabejoti
nai jūsų. įgaliojimas išduotas vakar Reiz- 
gevičiaus vardui Jis pats vakar pas mus 
buvo. Toks solidus, su karakuline kepu
re...

— Dėl manęs, tegu jis būna ir su beb
ro kepure. Tik jokio Reizgevičiaus gamyk 
loję nėra ir nebuvo, ir jokio įgaliojimo 
jam nepasirašiau.

— Na, na, savo parašo jums vargu ar 
pavyks atsisakyti. O ir su apvaliu ant
spaudu juk nežaidžiama.

Direktoriai pasiginčijo, pasibarė ir ga
lų gale pamatė, kad barniais taukų nesu
grąžinsi. Teko pranešti milicijos orga 
nams. Čia pagaliau ir išaiškėjo, kad abu 
direktorius kaip šiltą vilną apvyniojo 
apie pirštą paprastas sukčius.

Pasirodė, kad konservų gamyklos direk 
torius Liubavičius aplamai mėgo pasira
šinėti švarius įgaliojimo blankus. Taip sa 
kant, dėl visa ko, ateičiai. Jo pasirašytus 
blankus laikė gamyklos buhalteris Parei- 
gis. Buhalteris tuos blankus ne per daug 
ir saugojo — pritruks, direktorius vėl pa 
sirašys, didelio čia daikto... Tuo pasinau
dojo kažkoks šurys, kuris prieš kelius 
mėnesius buvo atleistas iš įmonės už sis
temingą girtavimą ir buitinį palaidumą. 
Šis perėjūnas pavogė iš Pareigio stalčiaus 
visą pundą antspauduotų ir Liubavičiaus 
pasirašytų įgaliojimų ir pridėjo antrą pa 
rašą, aiškiai neišskaitomą. Paskui jis už
pildė įgaliojimą Reizgevičiaus vardu rie
balams gauti ir, susitaręs su pažįstamu 
šoferiu, nuvyko į Šiaulius.

O Kozlovas ir jo pavaldiniai Šidlauskai 
tė, vyriausias buhalteris Zravičaskis ir 
vyriausiasis inžinierius Sokolovas pasiro
dė esą tokie naivūs prastuoliai, kad net 
nepagalvojo materialinių vertybių 47 tūks 
tančiams rublių gavėją bet kokio doku
mento, paliudijančio jo asmenybę. Jiems 
užteko vieno įgaliojimo jr karakulinės 
„įgaliotinio“ kepurės...

Milicijos organai surado didžiąją dalį 
taukų, išaiškino ir sulaikė nusikaltėlius. 
Tuo tarpu Kozlovas ir Liubavičius, mė
gindami išvengti atsakomybės, atsisako 
priimti surastus taukus.

— Aš prekes atleidau visiškai teisėtai, 
pagal pasirašytą ir antspauduotą įgalioji
mą, — sako Kozlovas.

— įgaliojimas buvo vogtas, ir gamyk
la negavo jokių taukų, — tvirtina Liuba
vičius.

daugiausia būdavo sugrūsti ukrainiečiai 
ir pabaltiečiai. Pasitaiko ten taip pat bu
vusių bolševikinių ministerių. Įdomiausiai 
aprašoma toji vieta, kaip į Vorkutą buvo 
pasiųstas prof. Vladimiras Markovičius, 
turėjęs „laimę“ paliudyti apie Gorkio mir 
tį. Kaip žinoma, Gorkis buvo Stalino nu
nuodytas. Gavęs nuodingų Stalino saldai
nių, Gorkis, nieko pikto nenujausdamas, 
ne tik pats jais vaišinosi, bet ir pavaiši
no ir du sanitarus. Po valandos visi 3 
žiauriausiose kančiose mirė. Skrodimas 
parodė, kad visi trys buvo nunuodyti. Ta 
čiau gydytojai apie tai neišdrįso viešai 
prasižioti nė pusę lūpų. Nors jie tylėjo, 
tačiau visa Maskva šnabždėjo: Zoso (taip 
vadino liaudis Staliną) nunuodijo Gorkį. 
Bolševikai, norėdami surasti „kaltinin
kus“, ir apkaltino gydytojus.

Veikale taip pat užsimenama, kaip so
vietai, stengdamiesi palaužti gyventojų 
pasipriešinimą ar aktyvią rezistenciją, 
naikina gyventojus Ukrainoje, Pabaltijos 
valstybėse, Besarabijoj ir Bukovinoj. Mi
nimas ir Vorkutos darbo vergų sukilimas, 
apie kurį lietuvių spaudoje buvo jau pla
čiau rašyta. Tiek šiuo veikalu, tiek kitais 
aprašančiais darbo vergų likimą sovieti
nėse stovyklose, vokiečių visuomenė gy
vai domisi. Domisi jais ir užsieniečiai, 
ypač kad ir Vakaruose atsiranda žmonių 
norinčių pasiduoti bolševikiniams paža
dams apie tariamai galimą taikų bolševiz
mo sugyvenimą su laisvuoju pasauliu ir 
už tam tikras laikines nuolaidas sutinkan 
čių milijonų pavergtųjų ir sovietinėse kon 
centracijos stovyklose laikomųjų šiurpų 
likimą „nurašyti“.

KUR TREMIAMI MOLDAVŲ 
„SAVANORIAI“?

Sovietų sukurtosios Moldavijos respubli 
kos spaudoje atvirai buvo pasisakyta, kad 
iš Rumunijai anksčiau priklausiusių sri
čių — Besarabijos ir šiaurinės Bukovinos, 
kurios paskelbtos šešioliktąja sovietine 
respublika, — gyventojai ištremiami. Trė
mimas atliekamas Maskvos įsakymu, nors 
jis tariamai paskelbtas Moldavijos vyriau 
sybės. Juk ne kitaip buvo ir Lietuvoje, 
kai pakartotiniais atvejais trėmimai bu
vo vykdomi. Tariamieji savanoriai yra 
tremiami į Kazachstano, Astrachanės, 
Rostovo ir Pavlodaro sritis. Jų kelionės 
išlaidos „padengiamos“, ir šeimai leidžia
ma pasiimti net ligi dviejų tonų turto. 
Lietuvių turtas buvo rusų pagrobtas. Tie
są sakant, ir dabar nežinoma, kaip rusai 
pasielgs su minėtu dviejų tonu turtu. Mol 
davų trėmimas dangstomas vad. „premi
ja“, nes kiekviena šeima per dvejus metus 
dviem atvejais gausianti 500 rublių ver
tės maisto, be to, busianti teikiama para
ma įsikurti. I Astrachanės sritį tariamai 
„savanoriškai“ buvo iškeldinti kalmukai, 
juos apkaltinus bendradarbiavus su vo
kiečiais. Moldavų perkėlimu į Kazachsta
no stepes Sovietai siekia paspartinti ru
sų komunistų planų įgyvendinimą. Ten 
jie paskubomis pavergtųjų prakaitu kuria 
žemės ūkį. Moldavija yra buvęs pasakiš
kai turtingas žemės ūkio kraštas. Sovie
tai sugriovė jį ir derlingus laukus paver
tė dirvonais.

*,E“

Kapituliacijos dienos
Iš dešimties metų perspektyvos. Vokie

čių evang, savaitr. „Christ und Welt“ 
spausdina buvusio nacių laikais finansų 
min. grafo Schwerino von Krosigk, paskir 
to paskutiniu nacių Reicho užsienio rei
kalų ministerių, atsiminimus, kaip buvo 
prieita prie „besąlyginės kapituliacijos“. 
Iš aprašymų paaiški, kad Hitleris, nusi- 
žudydamas bunkeryje Berlyne, kitiems 
savo sekėjams paskutiniu momentu sutei
kė laisvę bėgti ar pasilikti Berlyne. Ta
čiau prieš tai, sužinojus, kad Hitlerio re
žimui byrant Goeringas ir Himleris kiek
vienas savo ruožtu pradėjo taikos pasita
rimus, abu buvo paskelbti valstybės iš
davikais, išmesti iš partijos ir pašalinti 
iš eitųjų pareigų. Atsiminimuose pažymi
ma, kad Hitlerio piktoji dvasia Bormanas, 
kurį kiti skelbė kažkur paslaptingai din
gus, greičiausiai žuvęs, kai išėjo iš bunke
rio naktį iš pirmosios gegužės i antrąją. 
Axmannas teigia tą naktį jį matęs negy
vą gulint ant geležinkelio bėgių tarp 
Lehrter geležinkelio stoties ir Stetino sto
ties. Tuo metu, kai į Vakarus plūdo, steng 
damosios ištrūkti iš raudonojo siaubo, di
džiausios žmonių masės, Hitleris Speerui 
davinėjo tokius įsakymus, jog, rodėsi, tau 
ta neturinti teisės toliau gyventi, jeigu tik 
žūtų jos „Fuehreris“. Tokie jo įsakymai 
Speerą privertė apsispręsti ruošti prieš 
Hitlerį atentatą, bet paskiau jis pats labai 
nuolankiai su tuo pačiu Hitleriu atsisvei
kino išvykdamas iš Berlyno, užmiršęs vi
sokius atentatus. Doenitzas, paskirtas Hit
lerio įpėdiniu, radiograma gavo įsakymą 
Himlerio išdavimą „likviduoti žaibo grei
tumu ir' kuo griežčiausiai“. Deja, viskas 
ėjo į galą, ir tie, kurie dar neseniai svajo
jo „žygiuosią iki Uralo“, patys neįstengė 
išlaikyti nors kokias žmoniškesnės tvar
kos. Vokiečiai tikėjosi galėsią padaryti tai 
ką Vakaruose ir toliau kovoti su bolševi
kais rytuose, deja, iš tokių jų vilčių taip

NAUJI MIESTAI SIBIRE
Kur seniau, dar 1945 m., buvo paprasta 

pašto stotis, šiandien yra jau išaugęs be
veik didmiestis su moderniais, kai kur iki 
8 aukštų namais. Pasirodo, Sibire esama 
apsčiai įvairių įžemio lobių: nikelio, va
rio, platinos, kobalto, akmens anglies ir 
kitų. Jų nemaža yra ir Taimyro pusiasa
lyje. čia smarkiai kyla Sovietų pramonė. 
Nors klimatinės sąlygos yra žiaurios, nes 
dažnai siaučia smarkios sniego audros, 
vadinamos „purgomis“, o žiemą šaltis pa
siekia iki 65 laipsnių, tačiau Sovietai, 
stengdamiesi išnaudoti įžemio lobius, ir į 
šią sritį grūda tremtinius •— sovietinės 
sunkiosios pramonės kurti. Ndrilskas, ku
riame darbo vergų stovyklose turi dirbti 
ir apie 12.000 mūsų tautiečių, geriausiai 
pasiekiamas iš Dudinkos. Norilsko srity
je turinčius dirbti politinius kalinius, iš
tremtuosius ir vad. „laisvuosius pilie
čius“, kurie betgi, nors ir atlikę bausmę, 
negali grįžti į savo tėvynes, prižiūri 
MGB. Jų daliniams iki 1953 m. vadovavo 
gen. Simeonovas. Olafas Nielsen vokiečių 
žurnale „Osteuropa“ Nr. 2/1955 rašo, kad 
viename fabrike, apvestame tvirta muro 
siena ir saugojamame smarkiai ginkluotų 
sargybinių, bolševikai gamina „sunkųjį 
vandenį“, turintį didelę reikšmę karo pra
monei ir gynybai. Sritis daugiausia gyve
nama tunguzų, kurie verčiasi gyvulių au
ginimu ir medžiokle. Tačiau jų pastovios 
sodybos yra toliau Į pietus. Bolševikai mė 
gino juos suvaryti į „kailinių žvėrių kol
chozus“, bet ne visi tie jų bandymai yra 
pavykę. Paskiausiu metu Taimyro pusią, 
saly rasta ir naftos.

Koks liūdnas tremtinių ir „laisvųjų pi

KRATOSI „LITERATŪROS”
Lietuva — viena jaunesniųjų ir dar 

kaip reikiant „neperauklėtų“ respublikų. 
Tad vissąjunginis TSRS komunistų parti
jos centro komitetas Maskvoje jau nuo 
pat antrosios Lietuvos okupacijos 1944 
pradžios pradėjo Lietuvai, kaip ir kitoms 
dviem Pabaltijo respublikoms, skirti ne
paprastai didelį politinės literatūros kie
kį. Jau 1946 m. Vilniuje buvo sudaryta 
speciali vertėjų grupė, turinti šimtus kny 
gų ir brošiūrų greičiausiu laiku iš rusų 
kalbos išversti į lietuvių kalbą. Tai ver
tėjų grupei, šiuo metu veikiančiai Vilniu
je, vadovauja A. Venclova, šiemet ji pa
didėjo iki 20 asmenų. Artimesni bendra
darbiai — E. Matuzevičius, Bložė, Zobars 
kaitė ir kt. Tačiau jie vis dėlto dar ne
įstengia kiek reikiant išversti rusų veika
lų į lietuvių kalbą. Rusų politinių knygų 
Maskvos partijos centro bibliotekos są
junginių respublikų skyrius kasmet pa
siunčia į Lietuvą šimtais tūkstančių. Kas
met auga taip pat rusiškai išleistų ir Lie
tuvon siunčiamų „politgramotos“ leidinių 
kiekis. Visą tą milžinišką politinių leidi
nių kiekį, pagamintą Maskvoje ir Lietu
voje, LTSR Knygų Prekybos vyr. valdy
ba ir knygų kontoros rajonuose_ turi no
rėdamos nenorėdamos įpiršti kolūkiečiams 
darbininkams ir vad. „darbo inteligen
tams“.

Išsamus 1955 m. kovo 14 d. buvo para
šytas Aukščiausiajai Lietuvos Tarybai 
pranešimas apie politinių veikalų apyvar 
tą Lietuvoje. Raporto autorius, deja, nei 
Paleckis, nei Sniečkus, nei Gedvilas, o 
pats faktiškas LTSR finansinis diktato
rius, TSRS finansų ministerijos vyr. kont 
rolierius Lietuvos respublikai — Mama- 
javas. Raportas pradedamas žodžiais: 
„Mūsų Tarybų Sąjungoje nėra žodžio „ne 
galima“. Jei rinkimus į Aukščiausiąją Ta 
rybą galima pravesti 100 proc., jei galime 
išgauti iš kolūkiečių ir darbininkų įvai
rių paskolų apie 600 rublių nuo galvos 
per metus — tai ir visas iš Maskvos at
siųstas knygas galima taip pat laiku par
duoti“., bylojama •minimajame raporte.

Vis dėlto pasirodo, kad net ir su tokiais 
„argumentais“ bolševikinės politinės litera 
tūros tokių kiekių, kokius siunčia Maskva, 
Lietuvoje parduoti negalima, nors politi
nei literatūrai „masėse paskleisti“ imamasi 
visokiausių priemonių, net prievartos ir 
apgaudinėjimų. Prieš kiek laiko LTSR 
Knygų Prekybos vyr. valdybą smarkiai 
užsipuolė Vilniaus miesto politinis sek
retorius Jurčenko, o Čistiakovas ■— kny
gų prekybos kontoras rajonuose tokiais 
terminais: „išeikvota, supūdyta, išgrobsty
ta, neparduota“ — ir tai ne šimtais ar 

pat nieko neišėjo. Vakarų sąjungininkai 
pagal anksčiau padarytuosius susitari
mus, tinkamai neįvertinę tų vokiečių pla
nų, paliko bolševikams milijonus žmonių, 
nors visiems buvo aišku, kad subolševi- 
kinta Europa sudarys pirmą žingsnį į pa
saulinę revoliuciją, kurios Sovietai visą 
laiką atsidėję siekė.

Savo atsiminimuose grafas Schwerinas 
von Krosigk toliau rašo, kad britai kapi
tuliacijos metu elgėsi „fair“, ypač marša
las Montgomery. Išklausęs vokiečių reika 
lavimo, kad bėgę iš rytų vokiečių daliniai 
ir civiliniai gyventojai nebūtų išduodami 
rusams, bet praleidžiami pro britų linijas, 
Montgomery atsakė, jog kareiviai, jei ati
duos ginklus, bus praleidžiami, o su civi
liais taip pat nebus elgiamasi „nežmoniš
kai“. Per privatų pasikalbėjimą dar pri
dėjo, kad belaisviai taip pat nebus išduo
dami rusams. Tuo būdu pavyko išgelbėti 
nuo bolševikų nelaisvės nemaža žmonių. 
Žymi jų dalis, ypač iš Kuršo, buvo perga
benta laivais. Tik per 8 savaites jura ir 
vandens keliais buvo pervežti' į saugias 
vietas 1.250.000. pabėgėlių. Su visais pa
bėgusiais iš Pabaltijo, Rytprūsių ir Ryti
nės Vokietijos gyventojais, kaip pažymi 
evangelikų „Christ und Welt“, nuo pir
mos iki gegužės aštuntos dienos buvo iš
gelbėta apie 2,5 — 3 mil. žmonių. Taip to 
kia britų sutikta „daline kapituliacija“ 
buvo pasitarnauta žmoniškumui. Tačiau 
amerikitčiai pasiliko kieti. Eisenhoweris 
ir jo štabo šefas gen. Bedell Smith nesu
tiko su jokia daline kapituliacija, bet rei
kalavo jos visiškos, tūb būdu neleisdami 
rytuose stovėjusiems vokiečių kariniams 
daliniams ir civiliniams pabėgėliams pra
simušti ligi Vakarų Sąjungininkų linijų 
ir pasiduoti į nelaisvę jiems, bet ne ru
sams.

Pertvarkytas Doenitzo kabinetas, pats 
paskutinis Reicho ministerių kabinetas, 

liečių1“, tik neturinčių teisės iš paskirto
sios vietovės išvykti, gyvenimas, būdingai 
pavaizduoja kad ir š.m. gegužės 12 d. nu
meryje vokiečių evangelikų savaitraštis 
„Christ und Welt“, aprašęs darbo vergų 
buitį „paslaptingajame Norilske“. Ypač 
daug vargo yra su krimin. nusikaltėliais, 
vad. „blatnoi“: barakuose daroma, kas tik 
kam užeina į galvą, — vagiama, apgaudi
nėjama, žudoma etc. Pats straipsnio auto
rius matė estų kautynes su tų „blatnoi“ 
būriu. Po kautynių „kovos lauke“ liko gu
lėti iš abiejų pusių užmuštų ir sunkiai su
žeistų. Kriminaliniai nusikaltėliai dabar 
išskiriami ir siunčiami į vad. „ITL“ (Is- 
pravitelny — Trudavoj — Lager), politi
niai — į suecialias, arba „GOR“ stovyk
las. Tai „Gosudarstv. — Ossobyj — Re- 
gimnyj — Lager“. Ypač liūdna žiūrėti į 
dirbančias moteris, kurios turi atlikti tuos 
pačius sunkiausius darbus kaip ir vyrai. 
Tokiose stovyklose laikomi svetimų tau
tybių karo belaisviai ir civiliai internuo
tieji tikisi bent kada nors vis tiek išvysią 
laisvę. Bet kada ją išvys jose laikomieji 
darbo vergai, kurių niekas ir niekad ne
paleis?

Gegužės pabaigoje į Vak. Vokietiją vėl 
grįžo 74 buv. belaisviai ar civiliai iš Sov. 
Sąjungos ir Lenkijos. Transportą iš Len
kijos sudarė 57 vyrai ir 3 moterys, tarp 
jų — viena 72 metų senutė, kuriuos po 
karo Vakarų sąjungininkai buvo išdavę 
Lenkijai. Dalis grąžintųjų pasiliko Vokie
tijos Rytinėje zonoje. Grąžintieji iš Sov. 
Sąjungos buvo daugiausia atleisti iš Pot- 
mos stovyklos.

tūkstančiais, bet tiesiog pūdais. Mat, bol
ševikai Lietuvoje knygas pradėjo skai
čiuoti jau pūdais... Į miesto knygų sandė
lius ir knygų prekybos kontoras rajonuo 
se buvo pasiųsti revizoriai. Ir pasirodė, 
kad,daug' pūdų knygų supuvo, daug jų 
apgadino žiurkės ir daug teko permalti 
ir sunaikinti, nes, kaip revizijos duome
nys parodė, miestuose ir rajonuose gulė
jo pilnos spintos ir dėžės Berijos, Malen- 
kovo ir kitų nuvainikuotų Kremliaus ga
liūnų „veikalų“.

Gali kilti klausimas, kas už tas jau „an 
tisovietines“ knygas užmokės? Gal jas ga 
benti atgal Maskvon? Ne, taip gerai Sov. 
Sąjungoje nėra: už visas tas nuo 1945 m. 
užsigulėjusias, supuvusias, apgadintas ir 
neparduotas knygas turi užmokėti Lietu
va. Ir tai užmokėti net už „pardaviko 
Berijos“ 1945 m. — 1953 m. išleistas pra
kalbas. Mamajavas savo 1955. III. 14 „ra 
parte“ Aukščiausios Tarybos prezidiumui 
Vilniuje sako: „Jus turite suprasti, kad 
1944 m. TSRS visasąjunginė Knygų Pre
kybos valdyba nurašė į nuostolius dau
giau kaip 2 milijardus rublių už užsi
gulėjusias, sudegusias ir laiku neparduo
tas knygas. Sąjunginėse respublikose vals
tybės nuostoliai siekė 1 milijardą 150 
tūkstančių rublių. Lietuvoje miestų san
dėliuose paliko supuvusių, apgadintų ir 
neparduotų, taip pat lig laiku nelikviduo
tų „vrednų“ Berijos knygų už 10 mil. rub 
lių. Už parduotas knygas Lietuva liko 
skolinga Sov. Sąjungai 8.800.000 rublių. 
Už laiku negrąžintus ir nutęstus kreditus 
LTSR buvo nubausta 6 mil. baudos. Su
gedusių ir užsigulėjusių nuostolių suma 
Lietuvoje siekia apie 5 mil. rublių. Viską 
suėmus draugėn, LTSR valstybiniam ban 
kui LTSR yra skolinga už knygas kartu 
su pabaudomis už kreditų laiku negrąži
nimą iš- viso 29 milijonus. Jei ši suma ne 
bus laiku sumokėta iki 1955 m. pirmojo 
kvartalo valstybiniam bankui — prisidės 
dar naujų pabaudų".

Štai kaip išrodo tikrovėje knygų „preky 
ba“ su Sov. Sąjunga: Lietuvai Maskva ski 
ria tam tikrą knygų „normą“, kurią ji turi 
nusipirkti už grynus pinigus. Jei trūksta 
lėšų — sovietinis valstybinis bankas duo
da trumpalaikį kreditą. Bet už tuos „kre
ditus“ reikia riebiai atsilyginti, paguliau 
jei laiku negrąžinami pinigai — skiria
mos milijoninės pabaudos... Maža to; Juk 
ir toj pačioj Sov. Lietuvoj spausdinami 
šimtai tūkstančių egz. politinių _ veikalų, 
kuriuos juk taip pat reikia kolūkiečiam'; 
ir darbininkams parduoti už gryną pini-

įvykdė visuotinę kapituliaciją ir, nors 
pralaimėjus karą, stengėsi nuo raudono
jo siaubo kiek galint daugiau išgelbėti sa 
vųjų žmonių ir svetimųjų pabėgėlių. Į jį 
neįėjo patys smarkieji nacių vadai, anks
tesnio kabineto nariai. Neįsileistas buvo 
ir Himleris, kuris išsyk grasino pravesiąs 
„SS-kų perversmą“, bet paskiausia pasi
rodė net ir tam pačiam buvusiam bendra
darbiui grafui Schwerinui von Krosigk 
menka asmenybė, nes iš 3 galimybių (nu
sišauti, pasiduoti Santarvininkams arba 
be žinios kur nors dingti) pirmoj eilėj te
sirūpino tik savo vieno asmeniniu likimu. 
Gegužės 6 d. Doenitzas, save laikęs lega
lia Vokietijos valstybės galva, Himleriui 
galutinai pareiškė, kad tuometinė Reicho 
vyriausybė visiškai nutraukė su juo san
tykius.

Vienas iš didžiausių vokiečių dienraš
čių, „Stuttgarter Zeitung“, Nr. 99/1955 
aprašo, kaip rusai įžygiavo į Berlyną. 
1945 m. balandžio 11 d. amerikiečiams pa
vyko sudaryti prie Barby prietiltį rytinia
me Elbės krante, ir tuo pačiu atsivėrė ke
lias į Berlyną. Daug kas tikėjosi, kad ir 
rytinės Vokietijos gyventojai tuo būdu 
bus išgelbėti nuo raudonojo sriauto. Ta
čiau įvyko tiesiog neįtikimas dalykas: Ei
senhoweris įsakė savo armijai prie Elbės 
sustoti ir toliau nežygiuoti. Jis ir jo pre
zidentas. kaip pažymi „St. Zeitung“, liko 
kurti visokiems Churchillio prašymams 
ir įspėjimams, kad amerikiečių armija tu 
rinti prasimušti kiek galint toliau į rytus. 
Deja, rusai buvo praleisti net į Vidurio 
Europą... Nacių Reicho sostinės ginti bu
vo paimta net iš prancūzų sudaryta SS 
divizija „Chalemagne“. Matydamas, kad 
viskas pralaimėta ir jį palieka net jo iš
tikimiausi šalininkai, Hitleris įsakė pasi
davusį panikai SS gen. Fegeleiną sušau
dyti Reicho kanceliarijos sode. Bebėgda
mi iš Berlyno nacių vadai paskutinę mi
nutę Moabitų kalėjime išžudė visus poli
tinius kalinius. Gegužės 2 d. rust; gen. 
Krivošino šarvuočiai sustojo prie Perga
lės stulpų. Taip marš. Žukovas baigė ko
vą dėl Berlyno. Ji reiškė, kad Stalinas po
litiškai įveikė Churchillį, aiškiau tarus, 
Azija nugalėjo Europą. Šiandien, pažymi 
dienraštis, po 10 metų, Berlyno nugalėto
jas yra Sov. Sąjungos karo ministeris, o 
jo įveiktasis Churchillis, pasitraukęs iš to 
limesnės kovos dėl Europos ateities, lei
džia savo senatvę kaip paprastas eilinis 
pilietis. Iš tikrųjų rudasis teroras tėra ry
tuose pakeistas raudonuoju teroru.

Taip elgdamiesi vokiečiai sakosi pasi
stengę iš praloštos per karą padėties išgel 
bėti tai, kas dar tebuvo salima išgelbėti. 
O š.m. gegužės 5 d. Vak. Vokietija po 10 
metų vėl atgavo savo suverenumą. Tuo 
paču 3 Vak. Vokietijos zonose buvo baig
tas okupac. režimas, gi pagal atskirą su
sitarimą apsaugai joje palikta Vakarų są
jungininkų kariuomenė toliau naudosis to 
mis pačiomis teisėmis, kokiomis naudoja
si stovėdama kituose Nato kraštuose. Vo
kiečių vyriausybė suverenumo atgavimą 
ir okupac. režimo baigimą laiko istoriniu 
įvykiu. Tolimesnis svarbiausias uždavi
nys — sujungti visą Vokietiją į vieną val
stybinį organizmą ir atgauti „taikoje bei 
laisvėje“ vokiečių žemes rytuose. Galuti
nės Vokietijos sienos bus nustatytos per 
taikos konferenciją.

„MASIŠKA KUKURŪZŲ AKCIJA“
Vilniaus radijas paskelbė, kad 350 Že

mės Ūkio Akademijos studentų pasiųstų 
į įvairius kolūkius, „pradėjo gegužės 20 
d. talkininkauti kukurūzų ir bulvių sodi
nimo darbuose“. Be to, „64 patriotai iš
vyko vadovauti į kolūkinį kaimą“. Tarp 
jų minimas Politechnikos Instituto dėsty
tojas A. Kulikevičius, Anykščių laikraš
čio redaktorius V. Bačiulis, Kauno mies
to Lenino rajono kp sekretorius V. Jan
kauskas ir kt.

Okup. Lietuvoje šiuo metu vykdoma tie 
siog „masiška kukurūzų sėja“. Vilniaus 
radijo š.m. gegužės 21 d. pranešimu „tal
kininkauti kukuruzų sėjos darbams“ i 
Nemenčinės, Švenčionėlių, Druskininkų ir 
Vievio rajonų kolūkius buvo pasiųsta dau 
giau kaip 1.000 Vilniaus Pedagoginio Ins
tituto dėstytojų ir studentų. Kiekvienas 
iš jų „įsipareigojo“ kvadratiniu-lizdiniu 
būdu apsodinti po 2-3 ha kukurūzų. Tra
kų rajone „į talką“ užvaryti pradžios mo 
kyklų mokiniai etc. žodžiu, visi serga „ku 
kurūzų sėjos liga“.

Drauge Lietuvoje varoma akcija, kad 
kuo daugiausia žmonių „vyktų į daržus“ 
ir sodintų daržovių. Vilniaus radijas pa
skelbė iš Klaipėdos žinią, kad ir ten „šim 
tai celiuliozės popieriaus kombinato dar
bininkų ir tarnautojų, baigę darbą įmo
nėje, vyksta į daržus“, „Trinyčių“ fabri
ko administracija suorganizavo savo įmo 
nės daržininkų žemės įdirbimą trakto
rium. šiemet daržoves ten augina 450 šio 
fabriko darbininkų ir tarnautojų. Iš viso 
daržoves ir bulves šiemet augina apie 
25.000 Klaipėdos miesto darbininkų ir 
tarnautojų šeimų. Ir suprantama, kodėl 
sovietinėje santvarkoje juos taip reikia 
auginti...

Lietuvos Žemės Ūkio Akademijoje „iš
vykstantiems dirbti į kolūkius darbuoto
jams“ buvo pradėti spec, kursai, į kuriuos 
mokytis buvo pasiųsti 55 žmonės. Jie per 
3 savaičių kursus turi išklausyti ciklą pa 
skaitų, skirtų „busimiesiems kolūkių va
dovams“, kurias skaito „geriausi lekto
riai“ — prof. Kriščiūnas, prof. Ruokis, 
doc. Vasiliauskas, Orentas, Miškis, vyr. 
dėstytojai Grakauskas, Paškevičius ir ki
ti. Paskaičius bolševikinę spaudą, pasi
klausius jų pranešimų per radijus — taip 
ir girdi bolševikinius šūkius, aiškiai pa
vaizduojančius svarbiausius bolševikų š. 
m. rūpesčius, būtent: „mobilizuoti visus 
kolūkius MTS ir tarybinių ūkių rezervus“ 
„pavyzdingai užbaigti pasirengimą pava
sario sėjai“, „ryžtingai plėsti kukurūzų 
auginimą“... Vilniaus radijas š.m. gegu
žės 21 d. paskelbė, kad į Maskvą išsiųstas 
dail. Felikso Daukanto padarytas reljefi
nis žemėlapis su 900 lempučių, kuris tu
rės Maskvos žemės ūkio parodos lankyto
jams pavaizduotii sovietinės Lietuvos per 
15 metu tariamai pasiektuosius įvairiau
sius laimėjimus, šiuo metų Lietuvoje vei
kia 135 MTS, kurios taip pat atžymėtos 
lemputėmis, žemėlapis bus išstatytas Mas 
kvoj ruošiamoj žemės ūkio parodoj „T, 
Lietuvos paviljone“.

4
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PEREITĄ SAVAITĘ NEIŠĖJO 
„E. LIETUVIS“.

Posekmininę savaitę dėl geležinkeliečiu 
streiko „E. Lietuvis“ neišėjo. Skaitytojai 
{spėjami, kad dėl tos pat priežasties ir šis 
numeris skaitytojus pasieks su kelių die
nų pavėlavimu, nors jis išsiunčiamas vie
na diena anksčiau.

Šią savaitę „E. Lietuvis“ padidintas 2 
puslapiais. Geležinkeliečių streiko metu 
„E.L“ bus spausdinamas savaitės pradžio 
je. Tuo būdu tikimasi, kad bent Anglijos 
skaitytojus ;ts pasieks iki šeštadienio, 
nors paštas ir nesiima atsakomybės už vė 
iavimą.

ATIDARYMO DIENĄ SODYBAI 
KRAIČIO ATVEŽĖ:

M. Gutauskienė — 4 vilnones anklodes, 
paklodes, 4 rankšluoščius, 2 langams

Rinkliava. DBLS-gos Centro Valdybos 
leidimu ir pritarimu, visiems Sąjungos 
skyriams yra išsiuntinėta aukų lapai, 
prašant parinkti aukų neturtingiesiems 
stovyklinį mokestį, o kai kuriems ir ke
lionės išlaidas apmokėti. Jau keletą metų, 
kaip mūsų visuomenė paremia vasaros 
stovyklas ir tik mielų aukotojų dėka, 
daugelis neturtingųjų galėjo stovyklauti.

PASVEIKO KUN. V. ŠTARKA

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
LIETUVOS OKUPACIJOS 

PENKIOLIKTŲJŲ METINIŲ 
MIĖJIMAS LONDONE

Šun. birželio mėn. 18 d. (šeštadienį) 
7 vai. p.p. Londono Lietuvių Parapijos 
Salėje, 345a, Victoria Park Rd., Hackney 
Wick, rengiamas Birželio mėnesio Didžių
jų Trėmimų ir Lietuvos okupacijos pen
kioliktųjų metinių minėjimas.

Minėjimo programoje: Lietuvos Pasiun 
tinybės Londone Patarėjo V. Balicko žo
dis, Lituvos okupacijos metines minint, 
D.B.L.S-gos Pirmininko M. Bajorino žo
dis, tragiškuosius trėmimus minint,ir me
ninė dalis.

Meninėje dalyje V. Dargio sudarytas 
žodžio ir dainų montažas, kurį atliks V. 
Namaičio vedamas vyrų choras 
tytojai.

Literatūrinę įžangą montažui 
F. Neveravičius.

Visi Londono ir artimesniųjų 
mesniųjų apylinkių lietuviai kviečiami 
gausiai į šį minėjimą atvykti ir tuo pade
monstruoti savo atminimą Sibire kenčian 
čių aukų bei žuvusių dėl lietuvos laisvės 
ir visų lietuvių solidarumą, protestuojant 
dėl Lietuvos okupacijos ir dirbant jos lais 
vei.

IR

ir skai-
skaitys

bei toli-

PRANEŠIMAS STIPENDIJŲ REIKALU
Free Europe Committee praneša, kad 

studentai, kurie studijuoja Vokietijos uni
versitetuose, gali dar paduoti pareiškimus 
stipendijoms gauti. Savo metu terminas 
tokiems pareiškimams įteikti buvo nusta
tytas 1955 m. kovo mėn. 1 d., bet dabar 
jis yra pratęstas.

Prašymai stipendijai gauti siųstini:
Association du College de L'Europe 

Libre, 7, Rue de la Paix, Paris 2-e.
FOTO MĖGĖJŲ DĖMESIUI

Lietuviai, dalyvavę L. Sodybos atidary
mo iškilmėse ir padarę ten nuotraukų, 
maloniai prašomi skubiai prisiųsti geres
nių ir būdingesnių nuotraukų pavyzdžius 
„E. Lietuvio“ Redakcijai. Už geriausias 
nuotraukas L. Sodybos yra paskirtos 3 pi 
niginės premijos, Būdingesnėmis ir aiš
kesnėmis nuotraukomis bus iliustruoja
mas „E. Lietuvis“. Siunčiant nuotraukas, 
prašoma pažymėti savo navardes ir adre
sus.

„KETURI TRAKĖNAI“
Tūkstančius lietuvių nuo raudonojo tva 

no yra išvežę Lietuvos arkliai. Ateinan
čios savaitės „Europos Lietuvio“ atkarpo
je pradedame spausdinti ne žmogaus, bet 
ARKLIO atsiminimus. Naujosios atkar
pos autorius — Br, Daubaras.

DAUGĖJA APSILANKANČIŲ
Ryšium su prasidėjusiomis vasaros atos 

togomis ir sezono pradžia Lietuvių Sody
boje, Londono Lietuvių Namuose vis daž
niau ir daugiau apsilanko DBLS-gos na
rių ir tautiečių. Šiomis dienomis čia sve
čiavosi J. Štaras, K. Kurzonas, V. Juod
viršis, V. Meškevičius, J. Černius, K. Rū
sys, J. Lugickas, ponai Naudužai, Gutaus
kai ir daug kitų.

AKTUALI SUEIGA
Centro ir Rytų Europos moterų federa

cija išeivijoje rengia diskusijas tema: 
„Šių dienų gyvenimas už geležinės už
dangos“. Diskusijos įvyks birželio 9 d., 8 
vai. vakaro. Alliance Hall, Palmer Street, 
London, S.W.l. Požeminiu traukiniu va
žiuoti iki St. James Park; autobusais — 
iki Victoria Street ir išlipti Stratton 
Ground.

SVEČIAI PALIKO
Lietuvių Sodybos atidarymo dieną, sve 

čiams išvykus, rasta: 
megstukas ir juodas, 
sargis.

Savininkai prašomi
Sodybos administracijai, Headley Park, 
Headley Hants, arba kreiptis telefonu — 
Bordon 10.

žalias moteriškas 
riesta rankena, liet

parašyti: Lietuvių

BE KNYGOS — NE ATOSTOGOS!
Atostogaudami pailsėsite, turėdami ge

ras knygas. Prašome:
P. Andriušis — TIPELIS — 21 ši.
Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR 
SKRIAUSTIEJI — 18.4
L. Dovydėnas NAKTYS 
SE — 11 ši.
Kun. Yla — ŽMONĖS 
29 4 ši
M. ’ Jalūsič — CEZARIS
J. Remeika — LIETVUOS PAJŪRIO PA
DAVIMAI — 7 ši.
S. Daukantas BŪDAS SENOVĖS LIETU
VIŲ — 29.4 ši.
Kun. V. Rimšelis — TĖVAS PIJUS 14.8 ši.
M. Vaitkus „AUKSO RUDUO“ (poezija 
—'9 ši.
Rašyti: D. Daurtoraitė, 49, Thonton Avė., 
London, W.4.

NU-
ši.

KARALIŠKUO-
IR ŽVĖRYS —
— 11 ši.

4
užuolaidas. O. ir J. Bakaičiai — 30 gilių 
lėkščių, 70 plokščių lėkščių, arbatai servi 
zą. Miss E. M. Chalton — langui užuolai
dą ir plunksnų pagalvę. P. Didžbalis — Reikia tikėtis, kad ir šiais metais dides- 
8įvairias lėkštes, 4 stalo šakutes, 2 stalo 
peilius, 1 samtį, 2 puodus, 1 stalo paden
gimą, kėdę. DBLS Corby Skyrius — 2 pa 
klodes, 1 rankšluostį, 7 virtuvei rankš
luoščius, 4 užvalkalus, 1 langui užuolai
dą, 1 plunksnų pagalvę, 1 anklodę. J. Sa- 
dūnas — 1 laikrodį. A. Pūkas — 2 paklo
des, 2 užvalkalus, Milda Putcienė — 2 vii 
nones anklodes, 2 paklodes, 3 rankšluoš
čius. DBLS Nottinghamo Skyrius — 12 
rankšluoščių. Ponai Burinskal — 2 rankš
luoščius, puodukus arbatai, 3 arbatin. 
šaukš., 4 lėkštes, 3 lėkšteles. A. Litvaitis 
— 1 anklodę.

(Lie- 
gana

30d.

WOLVERHAMPTONO LIETUVIŲ 
KOLONUOS VARDUI ĮAMŽINTI 
LIETUVIŲ SODYBOJE. HEADLEY 

PARK, SURINKTA 52 SVARAI

Po vieną svarą aukojo: Kl. Žukauskas, 
J. Snabaitis, J. Narbutienė, D. Narbutas, 
V. Bundonis Barčauskas, 
A. Petkevičius, J. 
čius, J. Dromantienė, P. 
Rugienė, K. Vikšrys, A. j 

rauskas, Br. Kriščiūnas, !
V. Kelmistraitis.

Po 10 šilingų aukojo: 
čeliauskas, Gložaitis, J. 
ši.) V. Gečas, G. Gečienė, P. Bružas, Ža
liauskas, J. Kiaunė, Čepas, Nykštaitis.

Po 5 šilingus: A. Sturonas, B. Navickas, 
J. Bartkus, M. G. Kaminskienė, St. Cem- 
nolonskas, M. Narbutas, B. Baranauskas, 
V. B.

Po 2/6 — E. B.
Viso suaukota 26 svarai, 18
Surinkta per parengimą — 
ŠI. Iš DBLS Wolverhamtono 

paskirta 4 svarai, 19 ši.
įkurdinimui ir 

vardui įamžini-

Ivanauskienė, 
Mačys, V. Karnilavi- 

Dromantas, A. 
Adomaitis, J. Pet 
L. Adamkevičius,

Kukanauza, Ren-
Avižius — (11

2
SOS
būdu Lietuvių Sodybos 
W-tono lietuvių kolonijos 
mui suaukota 52 svarai.

ATIDARYMO PROGA
PIRKO L.N.B-VĖS

ši. ir 6 d.
20 svaru ir 
skyriaus ka 
ir 6 d.. Tuo

L. SODYBAI 
AKCIJŲ:

svarų, Jonas ZaJonas Burinskas už 10
leckas — 10 svarų, Rev. J. Richard Smith 
— 5 sv., R. Gustainis 3 sv., Z. Kriaučiū
nienė — 2 sv., Iz. Klumbys 2 sv. (papildo
mai), J. Vengras — 2 sv. (papild.) Jonas 
Čepas — 2 sv. Po 
kas, K. Blažys, J.

1 svarą — K. Taujans- 
Budreika, P. Jonaitis.

ATIDARYMO
ĮRENGIMUI ĮTEIKĖ:

PROGA SODYBOS

Ketteringo lietuvių kolonija — 21 sva
rą, Bradfordo — 23 sv. 10 ši. ir W-tono 
— 52 sv. Coventrio kolonija yra pasižadė 
jusi savo lėšomis ir savo pajėgomis įreng
ti skaityklą, o kambarius pasižadėjo api- 
balduoti: Derby, Nottinghamo ir Birmin- 
ghamo skyriai. Šiuo metu jau yra įrengti: 
p.p. Bakaičių kambarys, Mansfieldo 
Corby skyrių.

nis skaičius bus reikalingas paramos, ka
dangi iš Š. Anglijos į stovyklavietę 
tuvių Soybą) kelionės išlaidos bus 
didelės.

Stovykla, Stovykla pras dės liepos
irtęsis iki rugpjūčio mėn. 7 d. Paskutinis 
laužas ir stovyklos uždarymas rugpjūčio 
7. d. Stovyklaujame naujai nupirktoje 
Lietuvių Sodybos žemėje, kurioje stovyk
lavimo sąlygos yra puikiausios: miškas, 
ežeras, upelis ir net plaukiojimo basei
nas. Stovyklinis mokestis: maistas ir pa
lapinių nuoma 2 svarai, kaip ir praeitais 
metais.

Registracija. Skautai, skautės ir lietu
viškas jaunimas iki 16 met. amžiaus, no
rintieji stovyklauti, nedelsdami registruo
jasi pas sktn. K. Vaitkevičių 21, Cobden 
Str. Derby, pažymėdami: Vardą, pavar
dę, amžių ir adresą. Neišgalintieji susi
mokėti stovyklinio, mokesčio, registruoda- 
miesi pažymi, kiek jis galėtų susimokėti 
ar iš viso negalįs. Reikalingi paramos ap
mokėjimui kelionės išlaidų pažymi, kiek 
jam ar jai kainuotų kelionė ten ir atgal 
ir kurią sumą jis galėtų susimokėti.

Parodėlė. Paskutiniąją stovyklos dieną, 
tikimės turėsime daug svečių, tiek iš mū
sų visuomenės, tiek iš anglų skautų tar
po. Tą dieną stovykloje bus įvairiausių 
rankdarbių, drožinių ir k. parodėlė. Se
sės ir broliai turį kurių nors savo dirbi
nių, nepamirškite atsivežti stovyklon. Pa
rodėlę organizuoja G. Zinkevičienė, 88 
Byron Str. Derby, į kurią suinteresuotie
ji tesikreipia. Geriausi pačių padaryti dir 
biniai bus premijuojami.

Nepamiršk! Įsigyti ir stovyklon atsivež 
ti: neperšlampamos medžiagos gabalą, po 
Tavo guoliu pasikloti, čiužinį prislkimši- 
mui šiaudų ar šieno ir maudymosi kos
tiumą, nes baseine ne tik maudysimės, 
bet bus pravedamos plaukiojimo rungty
nės.

Stovyklos Vadovybė. Stovyklų viršinin
kas sktn. K. Vaitkevičius. Mergaičių sto
vyklos viršininkė psktn. D. Fidlerienė, 
berniukų — vyr. skl. J. Alkimavičius. Sto 
vykių kapelionas kun. Dauknys. Maitini
mą tvarko ir praveda mūsų „kukąs“ 
pasktn. B. Zinkevičius. Stovyklos dakta
ras ir „Taukuoto Puodo“ redaktorius dr. 
K. Valteris. Iškilų vadovas — psl. A. Fid- 
leris. Stovyklos iždininkas vyr. si. E. Šo
va.

Senieji Vadai! Eilę metų stovyklaudami 
Vid. Anglijoje 
anglų tarpe, 
skautės.

Savo naujos
vietės. Lietuvių Sodybos apylinkėje, mes 
turime įgyti dar geresnį vardą ir kaip 
skautai ir

Širdingai 
neaktyvius 
kus“, bent
stovyklon, kur savo darbu 
prisidėti prie mūsų bendro tikslo: Nau
dingai praleisti stovyklą!

Sktn. K. Vaitkevičius
Anglijos Rajono Vadas

mes įgijome gerą vardą 
kaip lietuviai skautai ii

ir jau nuolatinės stovykla-

ir

kaip lietuviai.
kreipiuosi į Anglijoj esančius 
skautų vadovus — „Senus vil- 
ši kartą suaktyvėti ir atvykti 

ir patyrimu

ATOSTOGAUSIU SODYBOJE!...

Po įvykusios kelyje nelaimės, kun. V. 
Štarka turėjo kelias sunkias operacijas 
ir ilgą laiką gydėsi ligoninėje. Šiuo metu 
šio veiklaus kunigo sveikata tiek pagerė
jo, kad jis vėl gali karts nuo karto aplan
kyti lietuvių kolonijas Vokietijos stovyk
lose.

VASARIO 16 GIMNAZUOJE
Filmas iš Vasario 16 Gimn. gyvenimo
Iš Paryžiaus į Vasario 16 Gimnaziją at

vyko sukti filmą iš gimnazijos gyvenimo 
p. V. Gedgaudas. Filmas bus 15-30 minu
čių ilgio, papildytas, jei sąlygos leis, iš 
viso lietuvių tremtinių Vokietijoje gyve
nimo vaizdais.

Privačių mokyklų sąjungos narių 
suvažiavimas Heidelberge

Šiai sąjungai priklauso ir Vasario 
Gimnazija. Sąjunga buvo suvažiavusi kon 
ferencijai gegužės 6, 7 ir 8 dienomis Hei
delberge. Ypatingai buvo reikšminga ge
gužės 7 d. Šią dieną suvažiavime dalyva
vo ir kai kurie Gimnazijos mokytojai: dr. 
Paškevičius, dr. Rukša, mokyt. Grinienė, 
mokyt. Gailius ir mokyt. Antanaitis. Bu
vo skaitytos dvi svarbios paskaitos. Prof, 
dr. Odenwaldo paskaita lietė vokiečių ra
šytojo Šilerio reikšmę auklėjimo ir mo
kymo darbe. Kitoje paskaitoje dr. Kaup
tas nagrinėjo psichologijos mokslo pritai
kymą mokykloje. Kaip praktiškai pritai
kyti psichologijos mokslo rezultatus — 
apie tai darė papildomą pranešimą jo žmo 
na. abi paskaitos buvo filosofinio pobū
džio ir visų dalyvių buvo augštai įvertin
tos.

Popietinėje sesijoje Sąjungos pirminin
kas dr. Tenhof savo pranešime palietė la
bai daug privatinių mokyklų problemų. 
Paaiškėjo, kad kai kur praktikuojami eks 
temų brandos egzaminai yra net dirbtinai 
sunkinami. Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
privatinių augštesniųjų mokyklų mokyto
jų atlyginimas prilygintas valstybinių 
mokyklų mokytojų atlyginimui. Tas pat 
ir rentos, pensijos, invalidumo bei senat
vės atvejais.

Pranešėjas lygino privatinių mokyklų 
padėtį įvairiuose vakarų Vokietijos kraš
tuose. Pasirodo, kad Wuerttemberg-Bade- 
no kratšas yra pats šykščiausias teikiant 
pašalpas privatinėms mokykloms, tiek jas 
pripažįstant.

Minimos dienos vakare buvo linksmoji 
dalis: vaidyba ir šokiai. Vasario 16 Gim
nazijos šokėjų grupė, Sąjungos vadovybės 
pakviesta, pašoko keletą lietuvių liaudies 
šokių. Vokiečių pedagogams lietuvių šo
kiai paliko gražų įspūdį. Visi stebėjosi ir 
gėrėjosi mūsų mokinių naturalumu ir gy
vumu.

Sekmadienį, gegužės 8 d., suvažiavimo 
dalyviai aplankė žymiąsias Heidelbergo 
vietas: Anglų Institutą — naujai pastaty
tą ir moderniškai įrengtą mokslo įstaigą, 
naują geležinkelio stotį ir pilį. Ekskursi
jos dalyvių tarpe buvo ir Gimnazijos mo
kyt. S. Antanaitis.

Po ilgo ir labai šalto pavasario pagerė
jo oras. Gimnazijos mokiniai atskirais bū 
riais pradeda lankyti aplinkines vietas. 
Pirmąją ekskursiją sudarė Vl-ji klasė, va 
dovaujama klasės auklėtojo meno moky
tojo Krivicko. Ekskursantai ant gana 
augšto kalno pasiekė Auerbacho pilį. Pi
lis labai sena. Ji buvo kelis kartus su
griauta ir vėl atstatyta. Pilis ypatingai 
nukentėjo 1635 m. 30-ties metų kare, kai 
švedai ir prancūzai teriojo pareinio krąš- 
tą, o taipgi 1674 m., kai pilį buvo paėmęs 
prancūzų maršalas Turenne. Iš pilies ma
tosi tolimi Pareinio horizontai. Mokiniai 
sugrįžo namo labai atsigaivinę.

Jaunesniųjų ateitininkų būrelis antrą 
Sekminių dieną vyko į Frankfurtą, kur 
aplankė zoologijos sodą.

Mokinių evangelikų būrys lankėsi Zwin 
genburge, kur buvo laikomos evangelikų 
pamaldos. Vakare buvo žaidimų ir disku
sijų. Ekskursavimas užtruko 2 dienas.

16 Naujieji dėstomieji dalykai 
ir dalykiniai būreliai gimnazijoje

Gimnazijoje pradėta dėstyti nauji da
lykai, kurių lankymas nėra privalomas. 
Graikų kalbą dėsto dr. Rukša, rusų kalbą 
— vokiečių ir anglų kalbų mokytojas 
Wingerath. Lankančiųjų šias pamokas mo 
kinių skaičius nėra didelis, nes priimami 
tik pažangesnieji, kad nenukentėtų bend
ras mokymosi lygis. įsisteigė ir pradėjo 
veikti meno būrelis. Organizuojasi ir tuo
jau pradės veikti matematikos-fizikos bū
relis. Jau nuo seniau veikia literatūros ir 
sporto būreliai.

Augsburgo Apylinkėje
Š.m. gegužio 8 dieną Augsburgo apylin 

kės lietuviai paminėjo Motinos Dieną. 
Minėjimą atidarė ir tai dienai kalbą pa
sakė valdybos pirmininkas J. Balsys. Sa
vo kalboje jis pažymėjo, kad kultūringa
sis pasaulis pasirinko motinos garbei gra 
žiausio metų mėnesio dieną. Pagarba mo
tinai yra tautos kultūringumo žymė. Ir 
sovietai giriasi jšaugštinę moterį, sulygi
nę jos teises, nors tas sulyginimas reiškia 
si visų pirma sunkios darbo normos pri
lyginimui vyro darbui. Motina pirnioji rū 
pinasi kūdikio sveikata, jį auklėja, moko 
gimtosios kalbos, įdiegia jo širdyje pir
muosius religinius jausmus, dalinasi jo 
džiaugsmais, paguodžia ašaras, pasilipda
ma sau jo kančias. .

Huettenfeldo Apylinkėje

Gimnazijos autobusiuko katastrofa
Gegužio 26 d. įvyko susisiekimo nelai

mė. Tą dieną VI kl. mokiniai buvo veža
mi į Bensheimą-Auerbachą paekskursuoti 
ir aplankyti Auerbacho pilies. Palikęs mo 
kinius Bensheime, gimnazijos mokytojas 
dr. Rukša vienas grįžo su autobusiuku na 
mo. Pakeliui jis užvažiavo ant slidaus 
plento, negalėjo išlaikyti mašinos, mašina 
metėsi iš plento j arimus, apsivertė ir 
vėl atsistojo. Autobusiukas šiek tiek su
lamdytas, bet motoras nesugadintas. Vai
ravęs mokyt. Rukša 
gydosi namie.

lengvai sužeistas ir

gimnazijos sode 
jau baigta įrengti

Krepšinio aikštė
Gimnazijos sode _ _

krepšinio aikštė. Aikštė įrengta visai mo
demiškai. Aikštei įrengti gimnazija gavo 
subsidijos iš „Free Europe“ organizacij- 
jos. Gimnazija rengia aikštės atidarymą 
ir numato pakviesti į pirmutinį toje aikš
tėje žaidimą žymesnes apylinkių vietovių 
krepšinio komandas.

Huettenfeldo apyl. literatūros sambūris 
turėjo pirmą posėdį, kuriame dalyvavo ra 
šytojai ir literatūros mėgėjai. Posėdyje 
paaiškėjo, kad Vasario 16 Gimnazijos mo
kyt. dr. Rukša yra išvertęs didžiulį romė
nų rašytojo Vergilijaus veikalą „Eneidę“. 
Vertimas padarytas iš lotynų kalbos ir su 
sideda iš 990 hegzametrinių eilučių. Posė
džio dalyvių paprašytas, dr. Rukša davė 
kai kurių paaiškinimų apie Bavo išverstą 
veikalą. „Eneidė“ parašyta hegzametru. 
Šią eiliavimo kalbą Vergilijus išvystęs į 
didingas eiles ir patobulinęs iki augščiau- 
sio laipsnio. Vergilijus savo „Eneidėje“ no 
rėjęs duoti romėnams tai, ką Homeras 
buvo davęs graikams. Ir tikrai, pirmoji 
„Eneidės“ pusė atitinkanti „Odisėją“, o 
antroji — „Iliadą“. „Eneidė“ turėjusi di
delės reikšmės visai Europos literatūrai.

Neustadto/Holst. Apylinkėje
Apylinkės Valdybos pastangomis buvo 

gražiai paminėta Motinos Diena. Gegužio 
mėn. 8 d. stovyklos koplytėlėje kun. V. 
Kaleckis, pavaduodamas Bergedorfo ligo
ninėje besigydantį kun. V. Šarką atlaikė 
pamaldas. Po pamaldų į gražiai išpuoštas 
minėjimui patalpas susirinko gausus skai 
čius motinų ir svečių. Valdybos pirminin
kas J. Grunovas, pasveikinęs motinas ir 
svečius, priminė lietuvės motinos nuopel
nus spaudos draudimo laikais.

SalzgiUer-Lebenstedto Apylinkėje

Kai prieš keletą mėnesių pradėjome 
galvoti apie atostogas, savaime iškilo 
klausimas — kur? Suprantama, kad lie
tuviui pirmoje eilėje kniedėjo tas atosto
gas praleisti savųjų tarpe. Tačiau neno
romis lindo galvon kelių ..gudruolių“ gąs
dinimai apie būsimus trūkumus ir nepato 
gurnus naujoje vasarvietėje. Neigiamiems 
dalykams visada esame juk palankesni, 
todėl ir šiuo reikalu abejota: o gal iš tik
rųjų teks ant grindų prasivolioti ir su 
mediniais šaukštais iš bendro bliūdo mai 
tintis? Šitai turint galvoje, atsargumas ir 
nugalėjo: geriau namuose atostogas pra
leisti, negu rizikuoti nepatogumamas ne
žinomoje vietoje, galvojau nematęs Sody
bos.

Bet, štai, Sekminių proga vasarvietės 
atidarymo dieną, su visa šeima asmeniš
kai atvykau vasarvietės apžiūrėti ir įsi
tikinti, ar klydo tie, kurie visur nepasi
sekimus ir nepatogumus matė, ar tie, ku
rie skelbė kitaip, bendrąją visų lietuvių 
reikalą gindami ir, kiek sąlygos leidžia, 
vasarvietę tobulindami. Kai po ilgos ke
lionės pasiekėm Lietuvių Sodybą, visiems 
krito į akis sveikinimas „sveiki savoje 
žemėje". Ir iš tikrųjų pasijutome savoj 
žemėj, tarp savųjų: kur tik žiūri, visur 
sava, lietuviška. Tiek Sodybos aplinka, 
tiek kas žingsnis girdimas lietuviškas žo
dis. Ir netyčia pradedi dairytis, 
matysi lietuvišką svirtį, žemėn 
kluoną.

Lyg viena maloni akimirka 
visa diena. Besileidžianti saulė
kad mums metas į namus, nors čia mums 
daug malonesni namai, nei tie, į kuriuos 
turime grįžti. Ot, kad taip nora dienelę

ar nepa- 
palinkusį

prabėgo 
primena,

BALFO PIRMININKAS EUROPOJE
Atvykęs į Europą Balfo pirmininkas 

prof. kan. Dr. J, KONČIUS š.m. gegužio 
21 d. Muenchene įvairių lietuvių organi
zacijų atstovams ir veikėjams padarė pra 
nešimą apie savo kelionės tikslus ir misi
ją Europoje. Svečią pasveikino Balfo įstai 
gos Vokietijoje tarėjas kun. Dr. J. Aviža, 
Balfo įgaliotinis Austrijoje prel. Razmi
nas, Balfo įgaliotinis Ąokietijoje I. Rugie
nius, sielvados tvarkytojas tėvas A. Ber
natonis, Vokietijos LB krašto valdybos 
pirmininkas inž. Pr. Zunde, Vasario 16- 
sios gimnazijos dir. Dr. V. Literskis ir 
Vliko narys J. Kairys, visi linkėdami pa
sisekimo įgyvendinti turimuosius planus.
I. Rugienius, nusakęs išdalintų gnybių 
ir pinigų sumą, nušvietė kai kuriuos sun
kumus, pasitaikančius šalpos skifstyme.
J. Kairys, taręs LTD Muencheno seniūni
jos vardu, pažymėjo, jog Balfas, vykdyda 
mas šalpos darbą, kad ir netiesioginei, 
bet didele dalimi populiarina ir Lietuvos 
laisvinimo bylą, čia kalbėjusis sužymėjo 
ypač šios institucijos pirmininko prof, 
kan. Končiaus ir sutikime taip pat daly
vavusio J. B. Laučkos, seniau ėjusio Bal
fo centre atsakingas pareigas, o dabar va 
dovaujančio AB Muenchene lietuviška
jam skyriui, didelius nuopelnus.

Savo pranešime Balfo pirmininkas pa
žymėjo, kad jam ypač rūpi emigracijos 
reikalai. Prieš vykdamas Europon, tam

dar čia paviešėjus, dar kartą, po nuosa
vas pievas ir miškelius pabraidžius! Bet 
juk rytoj jau fabrikas laukia! Todėl ne
noromis tenka sakyti: — iki pasimatymo, 
nes tvirtai pasiryžtame, kad šias atosto
gas praleisime čia, Lietuvių Sodyboje, sa 
vųjų tarpe. O tos atostogos jau už šešių 
savaičių!...

i. Š-bys.

Gegužio mėn. 8 d. Salzg.-Lebenstedto 
lietuviai paminėjo Motinos Dieną. Minė- 
jiman atsilankė apie 300 apylinkės gyven
tojų, kurie gražiai pagerbė susirinkusias 
motinas.

tikslui aplankęs atitinkamas įstaigas JAV 
ir daręs reikalingų žygių Londone, Pary
žiuje ir Ženevoje. Pagal dabartinį emigra 
cijos įstatymą, kuris stato kur kas dau
giau įvairių reikalavimų iš norinčių i 
JAV emigruoti už IRO laikų įstatymą, 
per dvejus metus teišvažiavo dar labai ne 
didelis skaičius, nors jo galiojimas bai- ___ _______  „ __ t _ ....
giasi jau ateinančiais metais. Emigraciją .augštesnį mokslą įgijo. Iškovojus Lietu- 
pagal šį įstatymą Balfas apsiėmė vykdy- vos nepriklausomybę, su šeima grįžo Tė
ti jau visiškai savarankiškai. Dabar per-----  ----- ---------- i—....
Baltą galima emigruoti į visus kraštus ne 
tik lietuviams, bet ir kitų tautybių trem
tiniams. Neįstengiantiems patiems apsi
mokėti už kelia Balfas gavo kreditų iš 
Tarpvalstybinio Fondo ir iš JAV vyriau
sybės. Tokie skolininkai vėliau galės grą 
žinti dalimis, ir jiems nereikės mokėti 
procentų. Prieš išvykdamas Europon, 
daug padaręs ir garantijų reikalu. Tikisi, 
kad jomis Balfas galės aprūpinti visus 
norinčius jų gauti. Kadangi pagal dabar
tinį spec. įstatymą leistoji kvota neįeina 
į lietuvių pagrindinę kvotą, tai Balfo pir
mininkas pareiškė pageidavimą, jog kjek 
galint didesnis lietuvių skaičius pasisteng 
tų emigruoti dabar pagal veikianti spec, 
įstatymą. Balfo vykdomos emigracijos rei 
kalams įstaigas Vak. Vokietijoje numatąs 
turėti Muenchene ir Hamburge. Negalin
tiems emigruoti į JAV patarė pagalvoti 
apie vykimą Kolumbijon ir Venecuelon. 
kur taip pat esą galimumų pakenčiamai 
įsikurti. Balfas taip pat rūpinasi, kad li
kusiems Vokietijoje įsikurti būtų gauta 
kiek galint prieinamesnėmis sąlygomis lė
šų iš atitinkamų tarptautinių kredito įstai 
gu-

Balfo šalpa pabėgėliams bus vykdoma 
ir toliau. Kad paskirstymo darbą galima 
kiek galint tobuliau atlikti, Balfo pirmi
ninkas kvietė Ir šelpiamuosius tinkamai 
bendradarbiauti su Balfo įstaiga ir šelpė- 
jais. Pažymėjęs, kad visa Balfo vadovy
bė atsidėjusi rūpinasi tremtinių likimu, 
jų emigracija ir šelpimu, pareiškė apgai-

NAUJAS TREMTIES KAPAS
Gegužio mėn. 14 d. Gautingo sanatori

joje mirė tremtinė Jasutienė Eugenija. 
Gegužio mėn. 16 d. palaidota Muenchene 
kapinėse.

Velionė gimė ir augo užsieny, ten ir

vynėn ir nepriklausomybės kovų metu 
aukavosi kiek begalėdama, kur tik reikėjo 
pagalbos. Daugiausia pasižymėjo labda
ros srity.

Antrą kartą raudonajam pabaisai siau
biant, su šeima pasitraukė į Vakarus. Ne
lengvas jai buvo kelias, Skausmingi per
gyvenimai, žūstančių tautiečių kančios, 
nežinoma ateitis ir rūpesčiai ne vien tik 
sau, bet ir šeimai, ne vieną paklupdo po 
sunkia našta.

Buvo giliai susipratusi lietuvė. Visomis 
jėgomis kovojo prieš pasitaikiusius trem
ty sutrikusius išsišokėlius, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu neigiamai išsireikšdavo 
apie mūsų Nepriklausomybės laikotarpį 
bei nusipelnusius asmenis.

Velionė paliko nuliūdusį vyrą, dukrelę, 
Prancūzijoj baigusią filologinį skyrių ir 
sūnų.

Velionė buvo giliai tikinti. Jei tik ji 
galėjo, nei vienų pamaldų neapleido. Taip 
gi tautinius minėjimus uoliai lankydavo. 
Tėvynės meilė ir tikėjimas, jai buvo vis
kas. Tai geriausia žmogaus ypatybė, ką 
gali pasekti per šį reletyviai trumpą žmo
gaus gyvenimo laiko periodą.

Visagalis Dieve, būk jai gailestingas.
G. GaBys

testavimą, kad naujųjų emigrantų vaikai, 
ypač Inteligentų, labai greit pamiršta lie
tuvių kalbą, Senieji emigrantai šiuo at- 
žVUgiii buvo ir tebėra aaūg atsparėyni.
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SVEIKI SAVOJ ŽEME J!
Nuo š.m. šv. Kazimiero dienos, kovo 

mėn. ketvirtosios, dienos, kada vietovė 
HEADLEY PARK galutinai perėjo Lietu
vių Namų B-vės nuosavybėn, daugelis šio 
krašto lietuvių, o ypač tie, kurie entuzias
tiškai prisidėjo savo sutaupomis šį žemės 
kampelį ir erdvius namus įsigyjant, laukė 
atidarymo dienos, laukė progos savo aki
mis pamatyti ir įsitikinti, kaip atrodo ši, va 
dūlamoji Lietuvių Sodyba, ko ji verta, ko
kios ten eventualios atostogoms sąlygos?

Kai pereitais metais rudeniop buvo pa
skelbtas atsiklausimas Headley Park pirki
mo reikalu, jau pačioje pradžioje buvo žy
mu, kad lietuviai šiam sumanymui pritaria 
su didesniu noru, negu tai buvo numatyta. 
Gal dar vaizdžiau šį reikalą parodė Lietu
vių Sodybos atidarymo diena, kada iš vis 
čio krašto kampų suplaukė apie 700 lietu
vių, nepaisydami nei ilgos kelionės vargo, 
nei susidarančių išlaidų, nei iš anksto skelb 
tų praneišmų, kad Sodyboje nakvynėms 
vietų nebūsią. Kažkokia neaiški jėga trau
kė lietuvius pamatyti nuosavos žemės skly
pelį. Ne vienas provincijos ekskursijų vado 
vas prisipažino, kad jis neturėjęs jokio var
go ekskursijas organizuojant: užteko trum 
po pranešimo, kad per Sekmines vykstama 
į Headley Park‘ką, ir bematant norinčių 
būta tiek, kad nuolat teko keisti pasamdy
tų autobusų dydį.

važiavom savo ūkio pažiūrėti ir įkurtuves 
atšvęsti.

Neįprastai malonus jausmas apėmė klau
sant Bajoriną, skaittantį Sodybos atidary
mo aktą ir po to sekusį Tautos Himną, ku-

—■ Bus giedra! — prieštarauja augštai- 
tis ūkininkas, spėjęs jau apžiūrėti sodybos 
rubežius. Jo kelnės iki kelių sušlapusios 
nuo rasos, ir grindyse nuo išmirkusių batų 
žymu pėdsakai.

— Jei yra rasa, tai ir giedra turi būti, — rį giedant mūsų Trispalvė kilo i augštą bal- 
nenusileidžia jis savo „barometrui, kai vis 
dar spėliojama dėl vietos altoriui.

Ankstyvų pusryčių metu pirmieji saulės 
spinduliai nušvietė Sodybą ir numatytą vie 
tą altoriui. Už valandos pro ten einant, die 
vobaimingesnis svetys nusiimdavo kepurę. 
Ten jau buvo įrengtas altorius ir pradžiai 
papuoštas Londono skaučių surinktomis 
lauko gėlėmis

Apie 11 valandą kas kelios minutės at
vyksta naujos ekskursijos, nauji svečių bū
riai, būreliai. Vieni jų skuba apžiūrėti na
mus, kiti, atsistoję savoj žemėj, skuba ap
žvelgti pievas, mišką, sodybą, lyg jie būtų 
grįžę į išsilgtuosius nuosavus namus...

Prieš pat dvyliktą valandą svečiai renka
si prie altoriaus. Tik ką iš autobuso išlipę 
Ketteringo stambieji Sodybos rėmėjai p.p. 
Bakaičiai skuba prie altoriaus glėbiais gė
lių nešini, kur jau saulėje spindi jų pado
vanoti šventieji paveikslai. Juos paseka ir 
kiti svečiai, statydami ant altoriaus atsivež
tas gėlių puokštes.

butelius, cigarečių dėžu- 
įvairiausius popiergalius

surink- 
puotą“,

PAMALDOS

PIRMIEJI SVEČIAI

Šeštadienio popieičo valandomis, kada 
dar visu įkarščiu buvo vykdomi paruošia
mieji darbai, kada buvo kabinami užrašai 
ir sveikinimo tarnsparentai, nepaisant lie
tingo oro (pasibaisėtina rengėjams mįslė!) 
Sodybos kieme išsirikiavo kelios lengvos 
mašinos: pirmieji pavieniai svečiai, jų tar
pe net iš tolimo Bradfordo dvi jaunos po
ros tos kolonijos atstovai. Rengėjams bu
vo du baubai: nakvynių reikalas ir, svar
biausiai, . _
Kas bus, jei rytoj bus toks oras, kaip anuo
met Londone, vainikavimo dieną?!.. Tre
tysis baubas — ar įveiks namų vandentie
kis aprūpinti vandeniu namus, kai ūmai 
bus atsukti visi kranai? Žinantieji tvirtino, 
kad bus 200-300 svečių — taip, bet juk 
vien su ekskursijomis atvykstančių jau pri- 
skaitoma virš .400!

— Visikas priklausys nuo oro! — šau
kia optimistai, rengdamiesi su pirmaisiais 
sveičiais į greitomis parengtą alaus barą.

aki-
pa-

dar

Pačiame vidudienyje prasideda pamaldos. 
Saulė „žeme voliojasi“, o lengvutis vėjelis 
kedena prie pat namų kalnelyje augančių 
beržų lapelius. Ten, kalnelyje, minia fotog
rafų, mažais ir dideliais aparatais apsigin
klavusi, kas minutę spraksi, tai vėl kuris 
taikstosi pagauti ir įamžinti įdomesnę 
mirką. Jų tiek, tarsi čia būtų atvykusi 
ti šio krašto Karalienė.

Už langų, namų viduje, valandėlę
kažkas juda, bėgioja, bet po minutės visur 
nurimsta, nutilsta. Sekminių šventadienio 

mįslingas sekmadienio oras.,— nuotaika jau visur viešpatauja. Pirmą kar
tą šiame kampelyje iš šimtų lietuvių krūti
nių išsiveržia „Pulkim ant kelių“ giesmė. 
Jos aidas bėga per plačias pievas ir kaž
kur kalno miške atsimuša, nustebindamas 
paukščius ir tolimus kaimynus.

Kiekvieno klūpančio veide kažkoks šven 
tiškas susikaupimas. Mintis, kad jis klūpo 
nuosavos žemės pėdoje, nukelia jį į gimtą
jį Kraštą... Juk čia taip panašu į tuos šven 
torius, kuriuos seniai palikome bet vis dar 
taip jie tebegyvi mūsų atmintyje, mūsų 
gesy... Ar klūpo dabar ten mūsų pasiliku
sieji sengalvėlė? Ar tebeneša aplink baž
nyčią tėvas Šv. Marijos paveikslą, ar beria 
seselė priskabytų gėlių lapelius kunigui, ne 
Šančiam Švenčiausiąjį? — Ne, ne! — aik- 
telėja greta klūpanti moteris, lyg atspėda
ma visos besimeldžiančios minios mintis, 
ir jos kaimynė negarsiai šūktelėja:

— Vandens, vandens! prašau...
Apalpusi moteris išvedama iš 

džiančių spūsties. Visiškai, kaip 
ruosius atlaidus...

Nuo pakopos nužengęs kun. A.

.PAVOJUS“ NAKTĮ...

— Derbiečių ekskursija jau išvyko! Už 
valandos bus Sodyboje! —, telefonuoja iš 
Lietuvių Namų, . Londone. — Paruoškite 
vakarienę!..

Pirmą valandą nakties iš Sodybos namų 
išslenka du šešėliai pasitikti atvykstančių 
nakvynėn derbiečių. Po penkiolikos minu
čių erdvioje valgyklos patalpoje derbiečiai 
užima jiems paruoštus stalus.

— Čia, tai ne Londone!.., Čia tai atsi- .
gausime! — šaukia iš visų pusių kelionės kas priartėja prie mikrofono ir, perskaitęs

■ - - ” " ~ ' Sekminių šventadienio Evangeliją garsiu ir
aiškiu baritonu taria įspūdingo pamokslo 
žodžius, laimindamas pirmoms pamaldoms 
susirinkusius nuosavoje žemėje.

Pamaldoms pasibaigus, kun. Kazlauskas 
pašventino Lietuvių Sodybos namus.

Veiklaus ir energingo talkininko p. Pran 
ckūno pastangomis įrengti garsiakalbiai 
vėl sukviečia besiskirstančius svečius vėlia
vos pakėlimo ir oficialaus Lietuvių Sody
bos atidarymo iškilmėms. Prasmingą žodį 
taria DBLS pirmininkas, dėkodamas tiems 
lietuviams, kurių dėka šiandien iškeliama 
Lietuvos vėliava ir ji laisvai čia plėvėsuos 
tol, kol mes ar mūsų vaikai tokia pat vė
liava laisvai iškelsime Vilniuje, Gedimino 
kalne. Kai pirmininkas baigia skaityti Ati
darymo Akto tekstą, skamba Himno gar
sai, o prie vėliavos išsirikiavusi Londono 
lietuvių skautų ir skaučių draugovė iškelia 
Trispalvę.

besimel- 
per tik-

Kazlaus-

išvarginti ir troškulio nukankinti svečiai. 
Po valandos derbiečiai vyrai užsiblokuoja 
viename kambaryje, ponios kitame.

— Kur guldysime nottinghamiečius?!
Kiek dar laisvų lovų? Kiek laisvų matra
cų?! t:

— Nottinghamiečiai jau pakeliui į Sody
bą! — antras pranešimas iš Londono. Še
šėliai vėl išslenka pasitikti.

Antra valanda nakties. Nottinghamieč'.ų 
nėra. Pagaliau apie antruosius gaidelius su 
virsta iš priešingos pusės, klaidžioję apie 
dvi valandas. Išvykę pasitikti dar negrįžo...

— Susimildami duokite guolius vaikams!
— šaukia pirmieji, nešini ant rankų kietai 
įmigusius „britus“.
_— Mansfieldo vyrai užleidžia savo kam

barį! — bosas nuo pat durų išdidžiai šau
kia, dar pats neįžengęs į tos kolonijos pa
rengtą patalpą. Ten ir suguldomi patys 
jauniausieji ekskursijos dalyviai skersai lo
vų ir ant grindų.

— 86 suguldyti! Likusiems — sorry, — 
raportuoja matracų, pagalvėlių, antklodžių 
ir paklodžių sąrašą turįs „robinzonas“.

— Leisk baran! Nemiegoti čia atvažia
vome! — Sakia vienas kitas jau iš Londo
no antimiegą paėmęs svetys.

Lovų netekę grupuojasi svečių kambary
je prie arbatos, kavos ir kitokio skysčio. 
Nottinghamo Apygar. pirmininkas Kudla 
turįs visos apygardos atvežtą tulžį už iš
krėstą „E.L.“ Redaktoriaus šunybę, rikiuo
ja kėdes ir, pastatęs ant stalo butelį su apy 
gaidos 
skelbia, kad susirinkusiųjų akyvaizdoje 
bausmė redaktoriui turi būti įvykdyta. 
Įvykdoma su visomis apeigomis ir, kai 
pro langus matomos ežerėlyje plaukiančios 
antys, sopranas užtraukia:

— Gieda gaideliai anksti rytelį...
Daina ir auštantis rytas prižadina ir' aš

tuoniasdešimt šešius, gavusius trumpam po 
ilsiui matracus ir anklodes... Sodybos ati
darymo diena išaušo. Apsiniaukusi. Žemi dvasios jėgas, atgauti dvasinę lygsvarą ir 
debesys taip skuba virš medžių, tarsi jie 
lenktyniautų su Coventry, Corby, Ketterin- 
go, Birmipghamo, Leicesterio, Wolverham- 
tono, Londono ekskursijomis, jau keliau
jančiomis į „atlaidus“.

— Altorių reikia rengti salėje. Giedros 
neturėsime! Šeštadienio akimis žvelgda
mas į, dangų pranašauja — Baublys.

.nutarimo ištraukomis etikėtėje“,

(B. D.)

SAVININKO ĮSPŪDŽIAI

savo

tą stiebą, tvirtai stovintį savoj žemėj. Prieš 
keletą metų apie tokį momentą galėjom tik 
sapnuoti, svajoti,.. Bet štai tautiečių susipra 
timo ir mūsų vadovybės ryžtumo dėka, — 
ši svajonė jau virto tikrove!

Lietuviška Sodyba dar labai reikalinga 
lėšų, kad trumpu laiku galėtų atrodyti gra
žiai, patraukliai ir jaukiai. Atrodo, kad So
dyba susilauks paramos ir ateity, nes tau
tiečių nuotaika tebėra pakili. Tas buvo ma
tyti iš graudingų ir griausmingų K. Žukaus 
ko (Wolverhamptono kolonijos vadovo), 
J. Kazlausko (ne kunigo!) — coventriečių 
ir Kudlos — nottinghamiečių vardu. Kl. 
Žukauskas iškilmingai įteikė savo koloni
jos auką — storą voką su 52 svariukais, o 
kiti prisiekė savo jėgomis ir lėšomis išpuoš 
ti ir apstatyti po kambarį. Tikėkimės, kad 
daugelis paseks šių kolonijų pavyzdžiu.

Po trumpų iškilmių ėmiau slankioti 
eibę kambarių, dažnai atsidurdamas 
toj pačioj vietoj. Ar pavyko pamatyti 
sus kambarius —, nė nežinau. Namai 
ram stovyje ir reikalingi tik menko remon
to. Jei dar penketą šimtukų suplauktų — 
namų ir aplinkos greit nebepažintum!

Greta namų yra elektros stotis „Petrą- ' 
šiūnai“, o greta jos labai reikalinga „čier- 
ką“ mėgstantiems įstaiga „Daboklė“, kur 
kadaise buvo laikomi keturkojai...

Yra net keli garažai. Ant vieno jų užra
šas : „Pirmininkui automobilį 
— garažas išnuomojamas“...

Toliau tvarteliai, arklidės 
šiltadaržiai. Tiesa, šiltadaržiai 
prižėlę dilgių įr įvairių piktžolių, bet kai 
kur jau matyti darbščios lietuvio rankos 
ženklai: jau dygsta ir ridikėliai, salotos, 
svogūnai ir net arbūzai...

Leidžiuos į pakalnėlę, gal per daugelį me 
tų nešienautą lygumą, kurioj auga ir žydi 
senos, apsamanojusios obelys. Atseit, ru
dens vasarotojai jau valgys savo obuolius.

Sodybos vadovybė turėtų pasirūpinti, kad 
jau šį rudenį užvestų jauną sodą! Siūlau 
tam tokį planą: pasiųskim po svarą gra
žiai obelaitei ar kitokiam vaismedžiui nu
pirkti su sąlyga, kad medelis būtų vardinis 
ir kiekvienas nuvažiavęs galėtų pažiūrė : 
kaip JO medelis'auga ir jo vaisiais pasivai
šinti.

Brendu per minkštą žolę ežeriuko link. 
Ežeriukas apaugęs krūmais ir įvairiomis 
žolėmis, bet vistiek ežeriškai atrodo! Pri
einu maudymosi baseiną. Baseinas dar te
bėra geram stovyje, bet kol kas baseine tė
ra keli kibirai vandens, kuriame patogiai 
maudosi kelios varlės. Šalę baseino dvi 
šiaudais dengtos triobelės nusirengimui bei 
apsirengimui ant vienos užrašyta: 
rims ir vyrams“, ant kitos: „Vyrams ir 
terims“. Atrodo, kad besimaudančių 
bus tiršta...

Dabar žengiu raisto — džinglių (kur 
amžius žmogaus koją nebuvo įžengusi ir 
kur dar gali būti prieštvaninių gyvulių!...), 
pakraščių. Išvirtę medžiai, susipynę krūmai 
susivėlę augštos žolės, prikritusios šakos 
kaikurias vietas daro neprieinamas.

Prasiskverbęs pro džiungles, atsidūriau 
prie sraunaus upelio, tekančio pro seną 
malūną, kuriame girdėti keistas požeminis 
dundesys: matyt, kažkas kažką mala... 
Malūnėlis gerokai apgiruvęs, bet jei dar ga 
Įima būtų sienas ir lubas sustiprinti, tai at
remontavus, būtų labai jaukus butukas c’: 
desnei šeimai.

Kadangi čia jau mūsų žemės riba, tai Re 
liuku grįžtu jau įsilinksminusion sedybon 
ir galvoju: čia galiu vaikščioti kur noriu 
ir kada noriu: niekas mano žingsnių nese
ka ir neklausia, kur einu ir kodėl einu? f 
jei toks Bajorinas mėgintų kabintis — jam 
tik parodau bilietą — kelių svarų akciją 
ir sakau: — Traukis iš kelio, einu patik
rinti,

likučių
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giausiai tuščius 
tęs, laikraščius, 
ir išaip pabiras.

Rinkėjai juokavo, kad iš to. kas 
ta, būtų galima surengti „naują 
kaip anapus Galilėjos...

Kiti gi juokavo, jog iš surinktų
galima šį tą spręsti apie čia besisvečiavu
sius. Pvz., apie lietuvių pypkininkų sko
nį liudija išmėtytos tuščios cigarečių dė
žutės. Pradėjus jas rinkti, atrodė, kad vy
rauja „woodbine“ mėgėjai, vėliau virsi' 
paėmė „Player's“, 
rokai per 200

ARBA ŠIRDIES LIGA, 
ARBA VĖŽYS...

Amerikos Gydytojų Sąjunga oficialiame 
pranešime skelbia, kad tuo atveju, jei 
amerikiečiai mestų rūkyti, tai 80 procen
tų sumažėtų plaučių vėžio ligos. Anksty
vesnės prielaidos, kad rūkantieji cigarus 
ar pypkes turį daugiau šansų išvengti vė
žio ligų, paneigti. Nerūkantieji turi 90 
procentų galimybių daugiau išvengti šios 
nelaimės, negu rūką. Vyras, rūkąs per die 
ną 40 cigarečių, yra pirmasis kandidatas 
persikelti į aną pasaulį dėl širdies smū
gio, arba dėl vėžio, suėdusio jo plaučius.

po 
vėl 
vi- 
ge-

suskaldžius

ir milžiniški 
be stiklų ir

,Mote- 
mo 
čia

per

ar gerai tvarkai MŪSŲ DVARĄl 
K. Valteris 

(Bus daugiau)

Nepaprastas buvo noras pamatyti 
„dvarą“. Žinojau, kad teks daug kentėti ir 
verkti, kol būsiu autobuse, bet vistiek ry
žausi vykti! Ir tikrai verkiau važiuodamas 
ir grįždamas, nes tabako dūmai išėdė akis 
ir apgraužė plaučius...

Manau, kad šimtai tautiečių suvažiavo 
ne tiek klausydami savos žemės šauks
mo, kiek smalsumo vedini pamatyti savo 
sodybą, dėl kurios pirkimo buvo gerokai 
pasiginčyta.

Atrodo, kad dauguma tautiečių pirkiniu 
patenkinti. Aš tai buvau sužavėtas! Tokios 
ir tik TOKIOS vietos mums reikėjo: toli 
nuo miesto triukšmo ir tvaiko, paslėptas 
nuo pašalinių žmonių akių, ramus, pasken
dęs miško žalumoj, kampelis. Tik tokioj 
vietoj praleidus porą savaičių kasmet, mes 
galim atgauti per metus išeikvotas kūno ir

... IR PO SEKMINIŲ

PO
kurių čia surinkta ge- 
dėžučių. Tačiau

„Player's“ įkandin ‘seka „Woodbine“, ne
lyginant darbiečiai po konservatorių pas
kutiniuose parlamento rinkimuose.

Būtų galima taip pat nustatyti, ką lie
tuviai geria... tačiau dėl to labai nusimin
ti netektų: tušti buteliai liudija, kad ger
ta „nepavojingieji“ gėrimai — alus, nors, 
atvirai pasakius, neatsilieka labai jau toli 
ir visokių kitokių gėrimų tušti buteliai 
tiek konjako, tiek ir limonado...

Visa tai nėra didelė bėda: svečiai vaiši
nosi ir gaivinosi, kaip kam patiko, tačiau 
galima būtų padaryti čia vieną priekaište 
lį svečiams: neapgalvota netvarka. Kur 
ką kas gėrė, ten daugiausiai ir butelius ir 
visą kitą paliko, gal ne nepagalvodami, 
kad teks kam nors tai surinkti, išvalyti, 
užkasti.

Nesuskaitoma daugybė butelių buvo su
daužyta ir tokiose vietose, kur nei akme
nėlio, nei kelmelio nebūta. Matyt, kad 
„sportuota“, daužant buteli i buteli. Pvz., 
smėlyje, kur galės vaikai žaisti, .išgriebta 
aštuoni sukulti buteliai, kurių šukės, lyg 
minos skeveldros, gresia būsimiems, kaip 
amerikonai sako, prezidentams įr einštei- 
nams...

Iš ežerėlio išžvejota devyni buteliai, o 
kiek jų nugrimzdo!..

Iš išmėtytų laikraščių galima būtų' 
spręsti, kad lietuviai skaito visų pakrai
pų anglų spaudą, išskyrus „Daily Wor- 
ker'į“. Tiesa, nebuvo ir „Europos Lietu
vio“, kuris, matyt, netinka sumuštiniams 
vynioti ir paliekamas namuose. (Tuo ge
riau!)

Miške, kaip ir savo žemėje, prilaužyta 
šakų ir šakelių, žinoma, pirmoje eilėje su 
žiedais. Šakelės greit nuvyto ir jos jau gu
li sąšlavų dėžėse.

Taip ir peršasi tokia šių kelių žodžių 
pabaiga: nepaprastai džiugu saviesiems 
„savoje žemėje“ susiburti, bet net ir tokį 
„atlaidų“ aplaistymą reikėtų taip palikti, 
kad rytojaus dieną jis neatrodytų praša
laičiui, jog čia vakar krito atominė bom
ba...

Ir geriausiai surašytos tvarkos taisyk
lės nieko negelbės, jei nebus mūsų širdy
se bendros atsakomybės jausmo ir geros 
valios.

Šiuo metu Lietuvių Sodyba ir vėl tvis
ka visame savo grožyje. Išvalyta, nuolat 
gražinama ir tvarkoma ir vėl priima sve
čius, kurie atvyksta iš visų Anglijos vie
tų, nepaisydami geležinkelio streiko.

Šią savatę ežere bus atidaryta „navi
gacija“ — bus „nuleistas pirmasis laivas..

Obelės jau užmezgė vaisius. Gal būt ne 
trukus čia atvyks lietuvaitės Jievutės ir 
atvažiavusios tais obuoliukais pavaišins 
Adomą.

pirmykščių išvaizdą...

KAIP VEIKIA ATOMINĖ BOMBA 
Į PASTATUS IR ŽMONES?

PADĖKA
Lietuvių Sodybos atidarymas praėjo 

su pasisekimu dėl šių priežasčių: gražus 
oras praskaidrino nuotaiką; visų dalyvių 
entuziastingas pritarimas suteikė atidary
mui šventišką pobūdį, o ypač daug prisi
dėjo prie pasisekimo tie visi, kurie ir 
prieš atidarymą ir atidarymo dieną nuo
širdžiai talkininkavo.

Dėkojame visiems dalyviams, tiek atvy
kusioms su ekskursijomis, tiek pavieniai, 
o ypač ekskursijų vadovams.

Dėkojame kun. A. Kazlauskui už šv. 
Mišių atlaikymą ir puikų pamokslą. Di
dysis talkininkas buvo p. Pranckūnas, ku 
rio pastangomis turėta garsiakalbiai.

Nuoširdus ačiū DBLS skyriams, kurių 
ekskursijos ir atskiri asmenys atvežė ta 
proga lėšų kambarių įrengimui ir taip 
pat įvairių gėrybių ir linkėjimų, o ypač 
Wolverhamptono, Nottinghamo, Ketterin
go, Corby, Bradfordo, Coventry, Mans
fieldo. Didelis ačiū pavieniems lietu
viams, o ypač p.p. Bakaičiams, kurie ir 
šį kartą atvyko su glėbiais įvairių dova
nų. Ekskursijos iš Birminghamo, Londo
no, Manchesterio, Derby, Leicesterio su
teikė Sodybos atidarymui visuotinio šio 
krašto lietuvių sąskrydžio pobūdį.

Visiems talkininkams, nuo kurių dau
gumoj priklausė Sodybos atidarymo pasi
sekimas: Londono lietuviams skautams ir 
skautėms, gerb. svečiams, talkininkavu
siems pietų ir vakarienės metu, o taip pat 
ir Liet. Namų tarnautojams — lietuviš
kas ačiū!

Lietuvių Namų B-vės Vąldyba

Skubiai perleidžiamas dviejų kambarių 
su baldais

ATSKIRAS BUTAS
Kreiptis nuo 7 vai. vakaro 3A, Chambord
Str. London E.2

Jieškoma pagyvenusi moteris — senutė, 
sutinkanti prižiūrėti mažą vaiką (4 mėn.) 
Dėl sąlygų teirautis: Mrs. Užkuraitienė, 
21, Braydon Rd., London. N.16. Tel STA 
6260

BRADFORDAS
Rankų darbo vyriški ir moteriški kos

tiumai bei paltai, siuvami iš geriausios 
rūšies medžiagų ir pritaikomi Jūsų indi
vidualiam skoniui bei stiliui. Sutariamos 
kainos.

Kontinento ir anglų stilių specialistai.
John Gay

25, Manchester Rd. Bradford.
Siuvame ir iš Jūsų medžiagų.

Šiomis dienomis JAV Nevados dykumo
je padarytas atominės bombos sprogimas 
tikslu nustatyti, kaip sprogimas veikia pa 
status ir žmones, esančius tam tikrame 
nuotolyje nuo sprogimo vietos.

šis bandomasis sprogimas, kuris buvo 
rodomas ir per televiziją, įrodė, kad vie
nos mylios spinduliu nuo sprogimo vie
tos, susprogdinus 40 kilotonų bombą, kuri 
buvo dvigubai stipresnė, negu sprogusi 
Hirošimoje, — jokia gyvybė negali išsi
laikyti. Pastatai mylios nuotolyje taip su
byrėjo į šipulius. Bet jau pusantros my
lios nuotolyje pastatai išsilaikė.

Pabrėžiama, kad mūriniai pastatai žy
miai geriau išsilaiko ir, žinoma, juose esą 
žmonės turi daugiau galimybių likti gyvi, 
negu mediniuose pastatuose.

Už trijų mylių nuo sprogimo vietos bu
vo apie 2.000 žmonių. Kareiviai buvo ty
čia ten pasiųsti, o civiliai buvo atvykę ve 
darni smalsumo. Žmonės buvo sulindę į 
apkasus. Nė vienas jų nuo sprogimo ne
nukentėjo.

Šitie bandomojo sprogimo duomenys 
dabar tiriami ekspertų ir iš to bus daro
mos išvados.

Nestebėtina, kad po iškilmingo vasar
vietėj atidarymo Lietuvių Sodybos visas 
„štabas“, į tą skaičių įskaitant ir savano
rius atostogautojus, turėjo atlikti pačių 
Sodybos rūmų patalpose, parke ir miške, 
„valymo akciją“... kurios tikslas buvo grą 
žinti vasarvietei
Nes vistik paliko šiokį tokį pėdsaką 700 
žmonių, kurie čia ilsėjosi, linksminosi per 
šias Sekminių dienas.

Iškilmės praėjo, ir paskutinis taškelis 
siūlosi uždedamas po tų visų pakilimo 
dienų... Siūlosi pora pastabėlių vasarvie
tei grąžinti į normalias vėžes.

Londono spauda skelbė, kad po Sekmi
nių Hyde Parke, Londone, surinkta gausy 
bė butelių ir viena tona popieriaus.

Headley Park'as negali tuo atžvilgiu 
nukonkuruoti Hyde Parko, tačiau, palygin
ti, ne kiek ir teatsilieka nuo savo londo- 
niškio „brolio“.

Tuoj po Sekminių, paleisti į Sodybos 
_ _ _ plotus „valymo daliniai“ kelias dienas

Ačiū vadovybei, kad buvo mažai kalbų rinko iš visų kampų, pievų, aikščių, pa
ir pamokslų atidarymo ritėtu. Mes juk su* kramių, rriiškd, „puotos likūčius'1; daii-

sumažinti augantį lietuvių skaičių beprot
namiuose ir prieglaudose.

Blackpool'ai ir kitokį „poolai“ su savo 
prabanga, triukšmu, sidabriniais šaukštais 
ir t.t., mūsų nepagydys ir mes ten nepail- 
sėsim, o tik pavargsim ir greičiau palūšim.

Sodybos Ežero Ančiukas Lietuviu
KLŲ BAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.U

Š.m. birželio mėn. 11 d., 7,30 vai. 
rengiami

ŠOKIAI
Šokiams gros „STANLEY“ džazas.
Veiks bufetai. Įėjimas 2/6.

Š.m. birželio mėn. 18 d„ dėl visuo
tino lietuvių gedulo, klube šokių 
nebus.

Jau atidarytas ir klube veikia jau
kus „RAGO“ baras. Klubo narius 
kviečiame atsilankyti.

Naujas rinkinys lietuviškų plokšte
lių.

IMIGRACIJA 8 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).

6


	1955-06-07-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1955-06-07-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1955-06-07-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1955-06-07-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1955-06-07-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1955-06-07-EUROPOS-LIETUVIS-0006

