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DULLES PAREIŠKIMAS
Pabaltijo kraštų pavergimo ir deportaci

RAUDONAS LIEKA RAUDONU

jų į Sibirą sukaktį minint, JAV valstybės
VERGIJOS PASMERKIMAS
sekretorius J. F. DULLES paskelbė savo
Jungtinių Tautų Organizacijos dešimtme
pareiškimą, kuriame sakoma:
Siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus vi čio gyvavimo sukaktuvių minėjimas San
siems daugelyje Amerikos vietovių rninin- Francisco operos salėje baigėsi. Per tą sa

tiems tragiškuosius 1940-41 m. įvykius, ku
riais buvo sunaikinta Pabaltijo valstybių ne
priklausomybė, o iš jų gyventojų jėga iš
plėštos pagrindinės teisės ir laisvės. Ameri
kiečių tauta tvirtai pripažįsta Pabaltijo ir
kitų Vidurio bei Rytų Europos tautų teisę
pačioms apsispręsti savo likimą. Kai šis
principas bus pripažįstamas ne tik žodžiais,
bet ir faktiškai vykdomas gyvenime, tada
bus pasiekta didelė pažanga teisingos ir pa
tvarios taikos linkme.
Siam JAV užsienio politikos faktiškojo
vairininko, atsidėjus ginančio moralinių ver
tybių reikšmę politiniame gyvenime, pareiš
kūnui, minint tragiškuosius birželio įvykius
ir deportacijas į Sibirą, tiek pabaltiečių,
tiek kitų tautybių spauda skiria didelę reikš
mę. Nurodoma, kad toks pareiškimas yra
juo reikšmingesnis todėl, kad jis paskelb
tas prieš prasidedant 4 Didžiųjų pasitari
mams, kada kai kuriuose kraštuose paste
bima tam tikra tendencija tragiškuosius
■ jvykius ir pavergtųjų likimą ne kartą net vi
jai nutylėti.

VLIKas KREIPĖSI į JUNGTINES
TAUTAS
Š.m. birželio 20 d. JAV-se San Francis
ko mieste prasidėjo iškilmės, skirtos Jung
tinių Tautų 10 metų įsteigimo sukakčiai
atžymėti Iškilmėse dalyvauja 60 kraštų
atstovai. Ta proga buvo sušauktas specia
lus Jungtinių Tautų visumos susirinkimas.

Vliko pirmininkas pasiuntė Jungtinių
Tautų pirmininkui Dr. Elco N. van Kleffens telegramą, kuria atkreipė jo dėmesį,
kad Sovietų Sąjunga, sulaužiusi galiojan
čias sutartis ir padarytuosius susitarimus,
1940 m. birželio 15 d. įvykdė prieš Lietu
vą ir kt. Pabaltijo kraštus agresiją. Lietu
va buvo okupuota raudonosios armijos ir
... — jėga inkorporuota į Sovietų Sąjungą. Ši
pasibaisėtina padėtis nėra pasikeitusi nė
iiri šiol. Susirinkus Jungtinėms Tautoms
paminėti 10 m. sukakties nuo jų įkūrimo,
Jungtinės Tautos Vliko prašomos imtis vi
sų reikalingų žygių, kad Lietuvai būtų
pritaikyti Atlanto chartos nuostatai ir
Jungtinių Tautų deklaracijoje išreikštieji
principai, o Lietuvos Respublikoje atsta
tyta laisvė ir nepriklausomybė. Toliau sa___ yo telegramoje Vliko pirmininkas pareišketuris kadJungtinės Tautos imsis r ei"
lingu priemonių, jog'Sovietų Sąjunga k
galint greičiau atitrauktų iš Lietuvos
kitų Pabaltijo kraštų savo okupacine nrmiją, Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjun
gą bus paskelbtas niekingu ir nesančiu,
krašte atstatytos žmogaus teisės ir suda
rytos sąlygos reikštis laisvai ir demokra
tiškai teisėtajai Lietuvos vyriausybei.
Ta pačia proga į San Francisko miestą
awykusiems laisvojo pasaulio valstybių
užsienio reikalų ministeriams ir Jungtinių
Tautų delegacijų pirmininkams buvo iš
siuntinėtas laiškas su memorandumu, ku
riuo jie supažindinti su neteisėtu Lietu
vos okupavimu, dabartine krašto padėtimi
ir jame vykdoma rusifikcija, taip pat pa
prašyti imtis visų reikalingų žygių, kad
Lietuvai, kaip ir kitiems Pabaltijo kraš
tams, padarytoji skriauda būtų atitaisy
ta, grąžinant jai visišką nepriklausomu
mą. Memorandume sužymėti žygiai, kurių
prašoma imtis Lietuvos laisvei ir suvere
numui atstatyti. Per 15 kruvinos okupaci
jos metų, kaip pažymėta Vliko kreipimo
si, už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę
yra sudėtas didelis aukų skaičius. Pareiš
kus tvirtą įsitikinimą, jog padarytoji Lie
tuvai ir kitiems Pabaltijo kraštams skriau
da bus kiek galint greičiau atitaisyta,
drauge buvo iškeltas tas pavojus, kuris
gręsia laisviesiems Vakarams, jei į ligšio
linę patirtį su bolševikais Pabaltijo kraš
tuose nebus atkreiptas reikalingas dėme
sys.
Elta

PABALTIEČIAI IR CHICAGOJE
SURENGĖ MOLOTOVUI
„SUTIKIMĄ“
Grįžtančiam iš San Francisco Kremliaus
pasiuntiniui Molotovui Chicagos stotyje
„sutikimą“ surengė susirinkę keli šimtai
pabaltiečių. Traukiniui — San Francisco
'— New York Chicagos stotyje trumpam
sustojus, susirinkusi minia surengė „ka
čių koncertą". Lietuviai, estai ir latviai
pražygiavo pro vagonų langus su transparentais, kuriuose buvo milžiniškomis rai
dėmis užrašyta: „RUSAI IŠŽUDĖ MILIŪ
NĄ LIETUVIŲ, ESTU IR LATVIŲ!“
„SOVIETŲ TAIKA — VERGIJA 8000
MILIŪNŲ ŽMONIŲ!“. „KOMUNISTŲ TAI
KA — NUOLATINE AGRESIJA!“

vaitę buvo pasakyta daug bendrareikšmių
ir tuštokų kalbų. Visdėlto nekantriai buvo
laukiama pasisakant Kremliaus tūzą Molo
tovą. Tačiau Viačeslovas su savo taikos
programa pasirodė toks pat raudonas pro
pagandininkas, kaip ir buvęs. Jo programa
buvo sudaryta iš septynių sovietų imperia
lizmui palankių punktų. Tie punktai tokie
jau naivūs, tokie bolševikiški ir taip nusi
bodę, kad Prancūzijos užsienio reikalų mi
nistras Pinay palingavo galvą ir pasakė:
„Man atrodo, kad aš jau dešimtą kartą gir
džiu tą patį“. Tų punktų mes čia nekarto
sime, nes ir mūsų skaitytojams jie bus nenauji.
Visiškai priešingai ir gana drąsiai pasisakė JAV valstybės sekretorius John Foster Dulles. Visų pirma jis pažymėjo, kad
yra nepaprastai lengvas būdas išvengti šal
tojo karo, būtent: reikia laikytis JTO nuos
tatų, atsisakyti ginklo ar jo grėsmės spren
džiant tarpvalstybinius ginčus ir neremti
kenksmingos kitoms tautoms akcijos. Šaltą
jį karą baigti esą nereikia septynių punktų
programos — užtenka ir to vieno. Toliau
kalbėdamas jis pareiškė: „Daug padaryta,
bet daug dar lieka nuveikti. Vis dar neiš
spręstą Vokietijos suvienijimo problema.
Dešimt metų Vokietija yra perskirta. Šitas
nenatūralus didelės tautos padalijimas yra
ypač neteisingas. Tai yra blogis kurs nega
li trukti be galo, nesukeldamas dar dides
nį blogį, galintį užklupti pasaulį. Rytų Eu
ropos tautos, turinčios savo būdingą praei
tį ir savitą būtį, atsidūrė nelaisvėje. Jos bu
vo išvaduotos iš vieno despotizmo tik tam,
kad būtų paliktos kito sauvaliai, pažeidžiant
iškilmingus tarptautinius susitarimus.
Suminėjęs Azijos neramumų vietas ir tų
neramumų kurstytojus, Dulles atsigręžė Į
tarptautinį komunizmą. Jis pabrėžė, kad
tarptautinis komunizmas yra pasaulinio
masto suokalbis siekti valdžios tokios for
mos režimui, kokio joks kraštas neprisiėmė
laisva valia ir kurs naikina nepriklausomy
bę. Prisiminęs, kad amerikiečiai pernai pri
pažino tarptautinio komunizmo grėsmę pa
saulio saugumui ir taikai, Dulles pridūrė,
kad tam pavojui turi būti padarytas galas.
Kreipdamasis į sovietus, jis pasakė: „Jei
sovietai pritaria Amerikos troškimams baig
ti šaltąjį karą JTO dvasioje, tai galės būti
pasistengta užsimoti spręsti pasaulines prob
lemas. Didysis ketvertukas negali virsti di
rektorija, turinčia teisę lemti kitų likimą..
Reikia rasti tokį veikimo būdą, kad visos
suinteresuotos tautos galėtų laisvai pareikš
ti savo teises ir pažiūras“. Tai Amerikos žo
dis. Aišku, jis palankus mums ir drąsina
mus kovoje dėl Tėvynės laisvės.
Smarkiai pasisakė prieš sovietus ir Ku
bos delegatas Dr. Nunez-Portuonodo. Jis
paminėjo ir Pabaltijo valstybių užgrobimą.
Pataikaudamas Maskvai, jo kalbą trukdė
pirmininkaujantis Van Kleffensas, tačiau
dėl to susilaukė aštrių pastabų iš Filipinų
delegato gen. Ramulos.

DARBOTVARKĖS MIGLOS
Kad Vakarai susitarė palyginti vieningai
laikytis keturių didžiųjų konferencijoje, vi
siems žvirbliams jau žinoma. Jiems tik rū
pėjo išgirsti Molotovo nuomonę darbotvar
kės klausimu. Būdinga yra tai, kad Vaka
rai nori turėti laisvas rankas ir pajudinti vi
sas sunkesnes problemas, tariant, laisvai pa
sikeisti nuomonėmis, o paskui žiūrėti, ar ga
Ii iš ko nors kas nors išeiti. Jei taip, tai tad

■pasodinti savo užsienių reikalų ministrus
ir įsakyti jiems paprakaituoti prie smulkme
nų — apipavidalinti, taip sakant, savo še
fų gerą valią. Tačiau pusėtinai nusivilta
raudonųjų gera valia, o ypač po pasikalbė
jimo su Molotovu. Visų pirma dėl laiko.
Molotovas tvirtino, kad konferencijos trū
kimo laiką nustatys patys didieji, o Dulles
jam aiškiai pasakė, kad prez Eisenhoweris
negalės gaišti ilgiau kaip savaitę. Moloto
vas taip pat tvirtino, kad darbotvarkę nusistatys galvos. Jo reikalavimas yra supran
tamas, nes sovietai vengia staigmenų, o
ypač nemalonus jiems Rytų Europos klausi
mas, kaip lygiai ir tarptautinio komuniz
mo veiklos demaskavimas. Sudarydami gi
iš anksto darbotvarkę, jie tų dalykų jokiu
būdu neleistų nė minėti. Dulles ir čia ne
nusileido. Jis vėl įširdino Molotovą, pa
brėždamas kad prez. Eisenhoweris yra nu
sistatęs pajudinti abu tuos klausimus. Dėl
Vokietijos likimo Molotovas pasisakė gana
suktai. Iš jo kalbos galima buvo suprasti,
kad Vokietija dar turi likti perskirta, o jei
ir būtų suvienyta, tai su dviem vyriausy
bėm. Tačiau jis labai noriai kalbėjo apie
nusiginklavimą ir.saugumą.
Iš tokių Molotovo atsivėrimų matyti,
kad iš busimosios konferencijos netenka
laukti žymesnių pasekmių, jei vien dėl to
susitikimo programos nėra vieningos nuo
monės. Todėl kaikuriuose Vakarų sluogsniuose manoma, kad Ženevoje šiokį tokį
pasisekimą galės turėti kalbos tik apie gink
laviruosi sumažinimą.

LOKIO ATSIPRASYMAS
Prieš keletą dienų, tarp Aliaskos ir Kamčatkos, virš tarptautinių vandenų, du sovie
tų MIGai užpuolė ir pašovė amerikiečių
lėktuvą tipo Neptune. Lėktuvas nusileido
ant Amerikos žemės ir sudužo. Jo įgulą su
darė 11 žmonių. Septyni jų buvo sužeisti.
Prez Eisenhoweris tuoj įgaliojo Dulles kreip
tis į Molotovą ir išaiškinti tą įvykį. Raudo
nasis vilkas užkluptas nežinojo ką atsakyti,
bet pasižadėjo ištirti incidentą. Dėl to Ame
rikos visuomenėje kilo didelis pasipiktini
mas. Kaikas net siūlė nebevykti Į Ženevą,
jei sovietai neprisipažins kalti. Ir sovietai šį
kartą susigriebė susilaikyti nuo akiplėšišku
mo. Draugas Molotovas vėliau pasikvietė
Dulles ir įteikė jam tokio turinio notą:
„Sovietų vyriausybė tvirtina, kad ameri
kiečių lėktuvas skrido virš sovietų teritori
jos, tačiau dėl oro sąlygų galėjo įvykti klai
da iš vienos ar iš antros pusės, kalbant apie
lėktuvo buvimo vietą incidento metu. Ry
šium su tuo, sovietų vyriausybė apgailestau
ja įvykį ir sutinka sumokėti 50 procentų pa
darytų nuostolių“.
Dulles pareiškė, kad sovietų apgailestavi
mu yra patenkintas, tačiau jų pasiūlymas
neatsako į tai, kas buvo reikalaujama pa
gal turimas informacijas.
Tai pirmas atsitikimas, kad sovietai lyg
ir prisipažino kalti, ir net sukandę dąntis
atsiprašė. Anksčiau jie niekad ir nieko pa
našaus nedarydavo tokiais atvejais. Matyti,
jau nebenorėjo labiau gadinti ir taip apga
dintos San Francisko iškilmių nuotaikos.

VIENINGAS REIKALAVIMAS
PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS REIKALAUJA
ATSTATYTI LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas, Jung
tinių Tautų dešimtemečio sukakties proga
š.m. birželio 20 d. New Yorke susirinkęs
posėdžio, apsvarstė tris klausimus ir pri
ėmė atitinkamas rezoliucijas. Posėdžiui
pirmininkavo albanas Hasan Dosti.
Visų pirma buvo svarstoma Pavergtųjų
Europos Tautų Seimo deklaracija. Tuo
klausimu pasisakė visų Europos Sovietų
pavergtųjų valstybių atstovai, reikalauda
mi, kad šioje tarptautinėje institucijoje
būtų atstovaujama pavergtosioms valsybėms jų tikrųjų reprezentantų, nepalie
kant tų kraštų visiškai be atstovavimo
(Pabaltijo valstybės) ar neteisėtai pakei
čiant jį Sovietų Sąjungos jėga pastatytų
marionetinių vyriausybių atstovais. Lietu
vos vardu atitinkamą kalbą pasakė Mar
tynas Brakas.
Be to Politinei Komisijai pasiūlius. Sei
mas vienbalsiai priėmė rezoliuciją, reika
laujančią atstatyti Lietuvos, Latvijos ir
Estijos nepriklausomybę. Rezozliucija bai
giama šiais žodžiais: „Reikalaujama, kad
laisvojo pasaulio didžiosios valstybės tęsė

PRIEŠ VOKIECIŲ-SOVIETŲ
PASITARIMUS

tų Jungtinių Tautų Deklaraciją, priimtą
.
1942 m. sausio 1 d. siekiančią „atstatyti
suverenumą ir nepriklausomybę tų kraš
tų, iš kurių tatai buvo agresingųjų tautų
jėga išpiešta“, bei „... pasirinkti tokią val
džios formą, kokios jie nori“; reikalauja
ma, kad šis dėsnis būtų pritaikytas Pabal
tijo valstybėms, totalitarinio sąmokslo ir
sąmoningos sovieų agresijos aukoms. Dr.
A. Trimakas buvo pagrindinis šio klausirao referentas.
Taip pat Seimas patvirtino Bendrųjų
Reikalų Komisijos priimtąją rezoliuciją,
kuria pasmerkiama profesinių sąjungų tei
šių eliminavimas Sovietų Sąjungos paverg
tuosiuose Europos kraštuose.
MIRĖ ARKIVYSKUPAS
JALBRZYKOVSKIS

7 DIENOS
Hongkongas. Raudonųjų kinų liaudies
kongresas skundžiasi, kad rimtas sabota
žas vyksta Pietų Kvantungo provincijoje.
Toje provincijoje jau nužudyta 60 komu
nistų ir jų padlaižių. Teismai be perstojo
sprendžia šnipinėjimo, sabotažo, neramu
mų kėlimo ir gandų skleidimo bylas.

* • •

Londonas. Iš povandeninio laivo Sidon
jau ištraukti visi jūrininkų lavonai. Po
sprogimo to laivo priešakinėje dalyje, iš
viso žuvo 13 žmonių, jų tarpe gydytojas
C. Rhodes, pasišovęs gelbėti kitus.

Jeruzalė. Egiptas sutiko tartis su Izra
eliu dėl pasienio susirėmimų išvengimo.
Tai bus iki pulkininko laipsnio atstovų pa
sitarimas. Paliaubų priežiūros komisijos
pirmininkas gen. Burnsas siūlo paleisti iš
ilgai sieną mišrius patrulius, pastatyti ba
cikadas ir minomis apriboti neutralią pa
sienio juostą.

Viena. Iš Pragos gautomis žiniomis,
300 moterų vienuolių priverstinai pasiųs
ta į Libereco tekstilės pramonę. Tokiu bū
du Čekoslovakijoje kovojama su religinė
mis organizacijomis.
Vašingtonas. JAV Mokslų Akademija at
sisakė pasiųsti tris mokslininkus į komu
nistų šaukiamą mokslininkų konferenciją
Maskvoje. Toje konferencijoje numatoma
svarstyti atominės energijas pritaikymo
taikos reikalams klausimus.
Seulas. Pietų Korėjos prez. Rhee kreipėsi į parlamentą, pareikšdamas, kad rei
kia ginkluotis, nes šiaurės Korėjoje stip
rinamos aviacijos karinės pajėgos. Jo nuo
mone, galima tikėtis komunistų invazijos
pasikartojimo.

* * *

Bonna. Vienas medžio drožėjas baigė
grąžinti medinį sostą Abisinijos karaliui
Haile Selassie. Drožinėjimo darbą jis at
liko per 1.100 valandų.

Berlynas. Trys britų lėktuvai sudužo
laike manevrų Vokietijoje. Septyni žmo
nės žuvo. Tuose pratimuose dalyvavo
3.000 NATO lėktuvų. Tarpininkai-stebėtojai pareiškė, kad manevrinis atominis už
puolimas buvo vykęs ir kad Miuncheno,
Frankfurto ir Koblenco miestai „nupūsti
nuo žemės paviršiaus“.

Viena. Apvažinėjęs visų raudonųjų bi
čiulių sostines, Nehru atskrido į Vieną.
Pasisvečiavęs dvi dienas, jis pasinešė į
Salzburgą, kur konferavo su visais savo
ambasadoriais Europoje.

Bielgradas. Jugoslavijos diktatorius Tito, ryšium su JTO dešimtmečio sukaktiLondono lenkų dienraščio^ žiniomis, J&o mi> pareiškė, kad ši tarptautinė organiza
mėnesio 19 d., Baltstogėje mirė bu v. Vil cija turėjo neabejotinos įtakos tarpvalsty
niaus arkivyskupas R. Jalbrzykovskis, su biniam gyvenimui. Kartu jis pareiškė pa
laukęs 75 metų amžiaus.
geidavimą, kad JTO būtų praplėsta įsileidžiant į ją visas nepriklausomas valstybes.

Dusseldorfas. Čia karinis teismas šio
mis dienomis nagrinėja brito seržanto
Fredericko Emmett-Dunne bylą. Jis yra
kaltinamas nužudęs savo ginklo draugą,
seržantą Reginaldą Wattersą, o paskui
vedęs jo žmoną. Dunne neprisipažįsta kal
tas. Teisman pašaukta ir io žmona, velionies Watterso našlę Marią, vokietė, buvu
si naktinio klubo linksmintoja.

Bonna. šiomis dienomis Vak. Vokietijos
atstovų rūmai pradės svarstyti taip vadi
namąjį mažąjį karinės tarnybos įstatymą,
pagal kurį bus imami kariuomenėn sava
noriai. Laukiama smarkesnių pasisakymų
ir kritikos iš abiejiį sparnų. Vyriausybės
delsimas su tuo įstatymo projektu ir su
kėlė įvairias abejones bei skirtingus sam
protavimus.

Vokiečių tvirtumas duoda savo vaisių:
priėmus Paryžiaus susitarimus, Sovietai,
priešingai savo ankstesniems teigimams,
ne tik su jais šneka, bet darosi net kur
kas sukalbamesni. Kaip seniau, po žino
mųjų nacių ir Sovietų susitarimų 1939 m.,
Paryžius. Prancūzų futbolo komanda
Paryžius. 33 prancūzų muzikos draugi
„fašistinis žvėris“ Hitleris per vieną nak „Raudonoji,žvaigždė“ davinėjo kyšius ko
tį pasidarė „didžiuoju Vokiečių valstybės mandoms, su kuriomis žaisdavo. Tokiu jos nariai buvo sužeisti, kai autobusas
vyru“, taip ir dabar bolševikai norėjo, būdu „Raudonoji žvaigždė“ ėjo nuo lai trenkė į medį prie La Rochelle. 13 jų sun
kiai.
----------------------—------------------- kaip pažymima vokiečių spaudoj, iš „ame mėjimo prie laimėjimo.
rikiečių monopolistų kapitalistų tokajaus“
Saigonas.
Pietų
Vietnamo
premjeras
Buenos Aires. Iš ten gaunamos žinios,
PAVERGTŲJŲ EUROPOS
Adenauerio padaryti panašų partnerį, jo Diemas vos išvengė mirties, kai į tą vie
kad Argentinos diktatorius Peronas vėl
TAUTŲ ATSTOVAI
jau nebe vadindami „Bonnos Adenaueriu“ tą, iš kurios jis sekė vyriausybės kariuo
sėdi prie valstybės vairo ir davinėja įsa
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE ar panašiais vardais, bet „Vokietijos kanc menės manevrus, buvo mesta bomba. Du kymus. Visi ženklai rodo, kad jis suprato
toriu“. Tačiau vokiečiai sakosi pažįstą tą kareiviai sužeisti.
savo klaidą ir kad linkęs sušvelninti ko
Š.m. birželio 13 d. augšti Valstybės De toną. Nors Sovietų pakvietimas kancl.
Taipehas. Kinų nacionalistų keleivinį vą su Bažnyčia, o rasit ir visiškai liautis
partamento pareigūnai priėmė Pavergtų- Adenauerio į Maskvą visų sekamas su ne
Ją užkabinėjus. Gen. Lucero, matyti, pasi
jų Europos Tautų Seimo Bendrųjų Reika- paprastu susidomėjimu, tačiau netikima, lėktuvą netoli Matsu salos užpuolė du davė Perono įtakai, tačiau didesnė dalis
lų Komisiją, į kurią įeina visų delegacijų kad ir su Vokietija būtų įmanoma „žaibi- sprausminiai MIG 15 tipo lėktuvai. Vie karinio laivyno vis dar grąso nuversianti
pirmininkai, Dr. A. Trimakas, paveduoda- nis susitarimas“, koks kad pvz. buvo pa- nintelis to lėktuvo keleivis, amerikietis gy diktatorių.
mas Europon išvykusį delegacijos pirmi- darytas su austrų kancl. Raabu. Sovietai dytojas, buvo sunkiai sužeistas. Kliudytas
ninką V. Sidzikauską, dalyvavo Lietuvos Yra pradėję savo didįjį žaidimą. Neabej , lėktuvas nusileido Psa saloje.
Londonas. Antrasis sovietų ambasados
vardu. Vizito metu patirta didelio paverg- jama, kad už Vokietijos apjungimą jie pa
tųjų tautu reikalo supratimo ir nuošir- reikalaus didelės kainos. Prieš pradėdaSan Francisco. J JTO dešimtmečio su Londone sekretorius Ivanas Barabanovas
dumo iš Valstybės Departamento augštųjų mi pasitarimus iš esmės, kaip pažymima kakties iškilmių pabaigą buvo paskelbta atšauktas i Maskvą. Jo vardas buvo mini
vokiečių spaudoj, vokiečiai nori išsiaiš bendra deklaracija, kuri kalba apie bend mas Johno Clarence šnipinėjimo byloje.
pareigūnų pusės.
Ten buvo pasakyta, kad Barabanovas gun
Ta proga dr. A Trimakas buvo susitikęs kinti dar šiuos pagrindinius klausimus: ras pastangas išgelbėti busimąsias kartas dė tą anglą teikti sovietams žinias apie
kada
Maskva
grąžins
likusius
karo
belais

nuo
karo
pragaišties.
Molotovas
reikala

su Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomo
rusus, gyvenančius D. Britanijoje.
jo Komiteto nariais, kurie taip pat buvo vius ir eiv. internuotuosius, koks Sovietų vo įrašyti į tą deklaraciją užuominą apie
priimti Valstybės Departamente, ir įgalio nusistatymas Vokietijos rytinių sienų rei taikingą sugyvenimą, bet jo pasiūlymas
Viena. Grjžę iš sovietų „rojaus“ austrai
tu Ministru P. Žadeikių. Min., Žadeikis, kalu, koks jų nusistatymas dėl Vokietijcs - buvo atmestas. Vietoj to buvo parašyta,
Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininko pa suvienijimo. Vokiečių vyriausybės sąlygos jog taika pareina nuo paklusimo JTO prin belaisviai pasakojo matę vergų stovyklo
reigas einąs dr. A. Trimakas ir Amerikos pasitarimams pradėti esančios šios: ne tik cipams. Lygiai buvo išbraukta pastraipa, se gal 100 britų. Dėl to buvo paklausimas
Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto paleisti visus karo belaisvius ir civ. inter skelbianti, kad Jungtinių Tautų Organi atstovų rūmuose.
nariai, susirinkę Washingtone, apsvarstė nuotuosius, bet Sovietai taip pat negali rei zacija nepateisino jos steigėjų vilčių.
Tokio. Tiek Japonijos užsienio reikalų
svarbesnes dabartines Lietuvos laisvinimo kalauti pripažinti Rytinės zonos vyriausy
bę (vad. DDR) ir negali laikyti OderioRoma. Dėl nesutarimų krikščionių de- ministras šigemitsu, tiek JAV ambasadoproblemas.
Neisės linijos galutine Vokietijos siena mokratų partijoje, Italijos vyriausybės kri rius primygtinai pabrėžė, kad., amerikie
rytuose. Kai kas galvoja, kad per būsi- zė gali trukti ilgesnį laiką. Liberalų pa- čių kariniai daliniai Japonijoje nelaiko
Hongkongas. Čia aptikti cukriniai mai- muosius Vokiečių ir Sovietų pasitarimus žiūros į vidaus reformas taip pat skiriasi t_-_
__ •_______
___ Jei jos esą ir Lbūtų
—t, _1
atominių
bombų.
atšai, kuriuose buvo suberta 100.000 svarų Maskvoje galį būti paliesti ir kai kurie nuo
:
socialdemokratų. Visa tai ir trukdo su gabentos, tai tik su Japonijos vyriausybės
vertės aukso.
Lietuvai svarbūs klausimai.
daryti pastovesnę vyriausybę.
žinia ir jai sutinkant.
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EUROPOS LIETUVIS

SPAUDOJE PASIDAIRIUS
I

PAGARBA MOTERIAI

MIRE PROF. IGNAS ŠLAPELIS

Pturėtų giliai į širdį įsidėti anos mergaitės
laišką ir palinkėti, kad patriotiškai nusitei
Penktadienį,
birželio
mėn.
3
d.
po
stai

Čia bus kalbama ne vien apie motiną, kusio jaunimo išeivijoje būtų kodaugiau.
gios ligos iš mūsų tarpo pasitraukė ilga
bet ir apie moterį apskritai, kuri ištekėjusi
laikis Kauno Meno mokyklos direktorius,
įsipareigoja ne tik šeimą “auginti ir auklėti,
NEMALONUS PRIEKAIŠTAS
meno istorikas, profesorius ir dailininkas
bet. ir būti vyro ištikima drauge, jo patarė
„Dirvoje“ studentė Elena rimtai skun Ignas Šlapelis.
ja, parama. Apie pagarbą tokiai moteriai
Velionis buvo gimęs 1881 m. sausio 31
Al Gimantas kalba „Tėviškės žiburiuose“, džiasi geros lektūros apie Lietuvą stoka. Ji
Apžvelgęs šeimos gyvenimą, vyro darbą mini spaudą, kurioje garsinami įvairūs ki d. Bugailiškių kaime Šimonių valsčiuje,
fabrike ir jo visuomeninę veiklą, jis rašo: virčai. Ne ką gero ji mato ir dabartinėje li Panevėžio apskr. Mokslus ėjo Liepojos
„Gražu buvo girdėti prieš kiek laiko vie teratūroje. Ji sako, kad jai būtų gėda atpa gimnazijoje, Kauno Kunigų seminarijoje
no žymaus mūsų profesoriaus kalbą, kurio sakoti svetimtučiui premijuotus romanus. (jos galutinai nebaigė). Studijavo Romos
je, atsakydamas į jo sukaktuvių sveikinimo Ji tiesiog baiminasi, kad tokiu atveju sve ir Paryžiaus meno akademijose ir univer
kalbas, pirmoje eilėje prisiminė čia pat sė timtautis ją pavadintų mergaite iš džiung sitetuose. Dar jaunas būdamas domėjosi
dinčią žmoną, tardamas, jog be jos para lių krašto“. Tačiau ji pasitiki savo jėgomis menu, jį taip pat traukė ir kalbos.
Gyvendamas Romoje uoliai ruošėsi sa
mos, be jos pagalbos, nebūtų galėjęs nu ir neleidžia mums nusiminti, nors jos širdis
veikti nei mažos dalelytės to darbo, kuriuo kupina kartelio. Ji nereiškia neapykantos, vo būsiančiam pašaukimui. Beveik pės
dabar gali didžiuotis visa lietuvių tauta, mū tik skaudžiai apgailestauja. Štai jos žodžiai: čias apkeliavo arti 400 Amžinojo Miesto
„Tačiau nebijokit, tie, kuriems tikrai bažnyčių, kur studijavo freskas, senąją ta
sų mokslas. Ir tai buvo visiškai vietoje ir
laiku padaryta pastaba. Gaila tik, kad ir brangi Lietuvos garbė, kaip dauguma stu pybą ir architektūrinius pastatus. Turėda
šiandien, minėdami įvairias sukaktis, dar dentijos', taip ir aš neapvilsime Lietuvos sve mas tikrai didelį žinių bagažą dar Nepri
taip permažai prisimename darbščiąją ir pa timtaučių tarpe. Aš, tėvelio pagalba, Lietu klausomos Lietuvos laikais pradėjo rašyti
sišventusią mūsų moterį, apie kurią tiek ne vos populiarinimo darbą tęsiu ir toliau, nes įvairiais meno klausimais. Jo kapitalinis
daug rašoma, kuri tiek mažai prisimenama ir aš pati gerai prisimenu, kad Lietuva tais veikalas, kuriame nagrinėjama didžiojo
laikais nebuvo tokia, kokią atvaizdavo pe lietuvių dailininko M. K. Čiurlionio kūry
ir dar mažiau įvertinama.
ba, liko rankraščiuose Lietuvoje. Ir čia
Nesvarbu, kad jos darbas gal daugiau su riodinė spauda ir „Draugas“ atspausdintu Chicagoje liko nemaža velionies rankraš
paskutiniuoju
romanu.
Tik
vieno
man
gai

kasi apie virtuvę, vaikų kambarį, kiemą ar
baltinių skalbimą, bet svarbu, jog tuo ji la, kad mūsų jaunosios jėgos kasdien silp čių, liečiančių mūsų dailininkus dar prieš
padeda daug ir bendrajam mūsų visų reika nėja ir silpnėja. Mūsų jaunieji broliukai ir
sesutės sužaloti svetimybių rykštės vis tols
lui, nors ir netiesiogine prasme.
ta nuo gražiosios Baltijos krantų.
Ar mes kalbėsime apie mūsų mokslinin
Dieve mano, jeigu gi vyresnioji karta bū
kus, politikus, artistus ir menininkus, laik tų mumis praturtinusi Nepriklausomos Lie
raštininkus ar rašytojus, jei minėsime jų su tuvos valstybės gražiausiais vaizdais, tai gal
Prof. Fr. Kurščaičio vokiškai lietuviš
kaktis ir nuopelnus, jei skaičiuosim jų nu būtume persisunkę tokia stipria motiniška kas žodynas iš 1870 metų neseniai aptik
veiktus darbus, jų veiklos įvertinimas tol ne tėvynės, meile, kurios nebūtų išplėšę iš mū tas Sydnėjaus Valstybinėje Bibliotekoje
(Australijoje), be to ir Nesselmano
bus pilnas, kol kartu nepriminsime jų žmo sų jaunučių širdelių ne tik svetimų kraštų „Woerterbuch
der litauischen Schprache“,
nų, motinų ar seserų, kurios savo žymiu puslaukiniai tušti blizgučiai, bet, anot Šv. išleistas Karaliaučiuje 1851 metais, taigi
įnašu prisidėjo ir prisideda, kad mūsų kul Rašto, ir pragaro vartai nebūtų nugalėję. prieš daugiau negu 100 metų. Biblioteką
kasdien aplanko apie 300-400 žmonių.
tūrinis ir politinis gyvenimas riedėtų gyviau
Kur dingo Vaičaičio Lietuva dainoj —
ir reikšmingiau“.
„Yra šalis?“ Kur dingo —• „Ten mergelės,
„L. ir M.“ praneša, esą Lietuvos rašy
tojų sekcija apsvarsčiusi Kazio Binkio
Kaip matome, straipsnio autorius kalba kaip lelijos, berneliai dobilėliai“.
„Rinktinės“ leidimo klausimą. Esą reikia
ne tik apie kultūrininko ar visuomenininko
Viskas prapuolė. Beliko tik iškrypusių K.
Binkį išcenzūruoti ir nedėti raštų, ku
žmoną, bet ir apie jo motiną bei seserį, ta mergų, pusbernių ir bernų kraštas“....
rie leidėjams nepatinka. Pv._ „Generalinė
čiau tai nesudaro esminio skirtumo. Jis no
repeticija
“ nedėtina, taipgi feljetonai. Ru
Gražių Lietuvos vaizdų ir teigiamų cha
rėjo atkreipti dėmesį į artimos moters nuo rakterių dabartinėje lietuvių literatūroje tik sėliai pareiškė nepasitenkinimą, kad Bin
pelnus mūsų gyvenime. Mielai ir mes reiš rai pasigendama, ir apie tai vis dažniau pa kis ideologiškai ir poitiškai buvęs nepas
tovus. Mat, jaunystėje buvo aušrininkas,
kiame pagarbą tokioms moterims.
sisakoma mūsų spaudoje. Tai platus klausi atkuriant Lietuvos neprikausomybę revomas. Apžvalgos rėmuose ,io neįmanoma nė liucionirius, vėliau — be aiškumų.
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
pajudinti. Norėjome pabrėžti tik tai, kad
Inž. Tyliaus rūpesčiu Bogotos m., val
„Laisvojoje Lietuvoje“ aptinkame E. Tyl. jis pasidarų itin aktualus.
dyba, Kolumbijoje, padovanojo lietuviams
straipsnį „Vardan tos, Lietuvos“. Tame
nemokamai didelį žemės sklypą bažnyčiai
straipsnyje palyginamos jaunimo nuotaikos
ir lietuvių namams. Inž. Tylius, atkrei
pęs į save Kolumbijos prezidento dėmesį
„TĖVYNĖS SARGYBOJE,,
anapus ir šiapus taip vadinamosios geleži
ir kviečiamas svečiu į visas iškilmes bei
nės uždangos. Ten skaitome:
AVIACIJOS KAPITONO ATSIMINIMAI priėmimus, Bogotos' m. centre turi savo
„Prieš kurį laiką teko matyti vienos mo
Knygų rinkoje pasirodė Juozo Vaičeliū- statybos įstaigą, kurioj dirba apie 10 žmo
kyklinio amžiaus mergaitės laišką, rašytą
nių.
no
veikalas „Tėvynės sargyboje“. Tai nė
pereitą žiemą iš Marijampolės. Ten ji savo
Lietuvoje pradėjo veikti Raudonasis
atvaizdo antroje pusėje rimavo: „Praėjo va ra, kaip ir pats autorius sako, literatūrinis
Kryžius. Tai matyti ir iš vieno pranešimo
sara, žiedai nuvyto, ir žalios liepos numetė kūrinys. Tai gražūs nepriklausomos Lie per Vilniaus radiją, kad Klaipėdoje ir ki
lapus. Einu į rudenio miglotą rytą, einu į tuvos karo aviacijos lakūno kapitono Vai- tuose Lietuvos miestuose įvykę tarprajo
čeliūno atsiminimai, tai atsiminimai ka niniai Tarybų Lietuvos Raudonojo Kry
ateitį, o rodos į kapus“;..
Šie per kietos rusiškos cenzūros rankas rio, kuriam paties Valstybės Prezidento žiaus susirinkimai. Ilgą laiką apie tokios
prasprukę žodžiai, parodo nuotaikas, kurios buvo įteiktas kardas ir įsakyta stovėti tė draugijos veikimą nieko nebuvo girdėti.
dabar vyrauja krašte. Ta jaunametė mer vynės sargyboje. Tik gaila, kad nei auto Prieš pat paskutinį karą 1938 m., Vo
gaitė, kuri laisvos Lietuvos savo akimis nė riui, nei kitiems, stovintiems tėvynės sar kietijos sostinėje Berlyne buvo surengta
ra mačiusi, savo ateitį prilygina kapams. gyboje, nebuvo leista priešintis, nebuvo tarptautinė taikomosios dailės ir amatų
Pagalvojus, kogi jai ten galėtų betrūkti: juk leista tą kardą pakelti. Knyga verta dė paroda. Per tą parodą buvo paskelbtas
konkursas išrinkti gražiausi Europos tau
jauna, o tokiai plačioje Tarybų šalyje gali mesio. Tai iš tikrųjų pirmieji karininko tinį
drabužį. Specialistų Jury Komisija
atsiminimai, išleisti į pasaulį jau knygos
mybių daug yra.
pripažino, kad pats gražiausias parodoje
pavidale,
atsiminimai,
kurie
gali
būti
la

Bet ne — atrodo, jog ten yra vieninga
tautinis drabužis buvo lietuviškas, austas
lietuvių dvasia, kuri kursto jaunimo širdis, bai naudingi ir būsimam Lietuvos kariuo dail. A. Tamošaitienės. Jis buvo premi
juotas augščiausia dovana ir patalpintas
liepia nebendrauti su okupantais ir jiems menės istorijos rašytojui.
garbės salėje, per visą parodos laiką.
Atsiminimai suskirstyti į 5-ias dalis:
primena apie buvusią gražią jų tėvų šalį.
I. Tarnyba 4-me pėstininkų Lietuvos
Gerai priežodis sako, jog nelaimė žmo
Belgija planuoja statyti augščiausią pa
šaulyje televizijos stotį, kurios stiebas
nes sujungia ir nelaimė juos padaro atspa Karaliaus Mindaugo pulke,
bus 2,160 pėdų aukščio. Naujoji stotis,
II. Tarnyba Karo aviacijoje,
riais. Kada šiame krašte visko pertekęs lie
anot belgų susisiekimo ministerio, galės
III. Lietuva netenka nepriklausomybės, transliuoti
tuviškasis jaunimas dažnai nueina sveti
televizijos programas be kitų
IV. Kelionė į Sovietų Sąjungą,
miesiems dievams tarnauti, savo ateities tik
stočių pagalbos.
V.
Vokiečių-Sovietų
Sąjungos
karas.
siu pasirinkdamas visokius blizgučius, kraš
I. Pirmpje dalyje aprašyta jauno karite likęs — gaivina savo dvasią, nepasiduo
damas pavergėjams, kūnų siūlomą ateitį ka J. Vaičeliūno parašyta ir paties autoriaus visų nemėgiamą lakūną, tą bolševikų sam
pais vadina.
išleista knyga „Tėvynės sargyboje“ daro dinį — duoti keli charakteringesni jo bruo
Bet patriotiškai nusistatę šio krašto lietu gerą įspūdį. Knyga gražiai išleista, gra žai ir patys skaitytojai tepadaro išvadą.
žodžiu, knyga patraukli ir, man atrodo,
viai jaunuoliai, kurie dar daugiau mato, ne žiai iliustruota. Atsiminimai gražiai, išsa
gu žalią dolerį ir blizgučius, nenueis su mi miai, nuosekliai aprašyti nieko neįžei- ją bus malonu skaityti visiems: ir kariui,
nia vien tik vardan tos, Lietuvos, kuri ten džiant. Net rašant ir apie kapitoną Kovą ir nekariui, ir lakūnui, ir kitų ginklų rū
(buv, Kopukovą), tos vienintelės „komu šių kariams, jr jaunuoliui, ir senesniam
toli pasiliko“.
Iš vienos pusės kiekvienas doras lietuvis nistinės Lietuvos eskadrilės vadą, tą taip žmogui.

Pirmąjį Pasaulinį karą. Iš išleistų jo vei
kalų paminėtini: Meno Istorijos Metmens,
Romos Katalikų Bažnyčios Meno Istorija,
ir kt. Ir pagaliau paskutinysis jo lyg testamentins veikalas dabar spausdinamas ir
leidžiamas Lietuviškos Knygos Klubo, tai
tapytojo Juozo Pautieniaus monografija,
kurioje plačiau nagrinėjama ir meno rai
dos klausimai. Paminėtinas ir meno veika
las apie Leonardo Da Vinci, kurį leidžia
knygų leidykla Terra. Taigi, autoriui šių
knygų nebuvo lemta pamatyti.
Prof. I. Šlapelis iki savo trumpos ir sun
kios ligos jautėsi tikrai gerai, niekada sa
vo artimiesiems nesiskųsdavo kokiais ne
galavimais. Tačiau birželio mėn. 2 d. ank
sti rytą buvo suparaližuota kairioji pusė
ir ligonis skubiai nuvežtas į švento Anta
no ligoninę, kur dar buvo pilnoje sąmonė
je.
Su jo asmeniu netekome tauraus lietu
vio, gilaus meno mokslininko, dailininko
ir vieno iš nedaugelio lietuvių meno vete
ranų. Lietuviškieji tremties dailininkų šei
ma be abejo liūdi netekusi savo kolegos
ir mokytojo, o šeima savo vyro ir tėvo.

KULTŪROS PASTAROS

KETURI

BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
Trečias tęsinys
Beveik kasdien mus lankydavo nauji uni
formuoti žmonės, atvedami to paties žals
va uniforma dėvinčio, mokančio susikalbė
ti su Mykolu, vyro. Per pirmąsias kelias
dienas mes buvome išvedami Mykolo į ne
toli esantį ąžuolyną pravedžioti. Mūsų ko
jos taip tirpdavo nuo stovėjimo, kad Myko
lui sunku buvo mus laikyti ant pavadžių,
nors abu jį mėgome už jo gerą su mumis
elgesį.
Vieną rytą Mykolas mus pakinkė į
puošnią juodos spalvos karietą ir drauge su
žalsva uniforma vilkinčiu vyru išvažiavo į
gatvę. Jie abu sėdėjo priekinėje augštoje
sėdynėje. Lygiu grindiniu vežimo t ekiniai
taip lengvai riedėjo, kad mums buvo no
Tas’ šuoliais bėgti. Mykolas tvirtai laikė va
deles, nuolat mus ramindamas. Tik tada,
kai privažiavę gatvių kryžkelę, ėmėm kop
ti į kalną, šiek tiek įsitempė storos odos vir
žiai. Kalnėtoj gatvėj buvo tik vienoje pu
sėje šaligatvis, kuriuo žemyn skubėjo daug
praeivių. Kai jie mus išvysdavo, stabtelėdavo ir kažką tarpusavyje kalbėdavo.

Kalnan užkopę, pasukome dešinėn ir
tuoj pat Mykolas sulaikė mus prie pat par
ko vartų.
— Iš čia pats kiekvieną rytą turėsi pa
imti poną komisarą ir nuvežti iki Žemės
Banko rūmų. Niekad nevėluok. Geriau pus
valandžiu atvažiuok anksčiau, negu minu
tę pavėlavęs, — išlipęs iš karietos unifor
muotasis pasakė Mykolui ir dingo už gels
vų kiemo vartelių. Bijūnui greit pabodo ra
miai stovėti ir, kai Mykolas nenorėjo leis
ti nė žingsnio pirmyn, bandėm stumti veži
mą atbulai eidami tačiau jis,-paėmęs į ran
kas botagą, piktai mus subarė. Netrukus
varteliuose pasirodė trys rudomis unifor
momis vyrai, lydimi žalsvojo, kuris pasku
bėjo atidaryti karietos dureles rudiesiems.
Nuo tos dienos kiekvieną rytą mes tuo
pat laiku atvykdavome į kalne esančią gat
vę ir iš čia pakalnėn nuriedėdavome iki
milžiniškų pastatų, erdvioje aikštėje. Ten,
pastatų kieme, rudieji išlipdavo, o Myko
las grįždavo vienas arklides. Kartais jis
pasukdavo kitomis gatvėmis, padarydamas
žymiai ilgesnę kelionę. Vakarais matyda
vome, kai Mykolas i karietą kinkydavo

Karaliaučiaus miestas švenčia šiemet
700 metų sukaktį. Ta proga Duisburgo
miestas (Vokietijoje), kuris globoja oku
puoto ’miesto teises, gegužio gale rengė
festivalį, kur pastatė specialiai parašytą
Hans Rehbergo dramą „Karaliaučius“.

National Geographic Society, JAV, sa
kė, kad suaugęs elektrinis ungurys — aštuonių pėdų ilgio ir žmogaus kojos sto
rio — gali pagaminti 600 voltų užkrovimą
ir paleisti beveik 1,000 vatų energiją per
sekundės dalelę.
L. Pasteur taip izoliuodamas nugaišusį
arklį, kad kirmėlės iš lauko jo negalėtų
pasiekti, įrodė, jog kirmėlės iš vidaus ne
gali atsirasti. Taigi gyvybę negalima sa
vaimingai pagaminti iš negyvos medžia
gos.

Popiežiaus Primato šventė
Prasidėjus Krikščionių persekiojimui, j
67 m. birželio 29 d. Romoje ant Vatikano
kalvos ant kryžiaus buvo prikaltas Apaš
talų kunigaikštis šv. Petras. Tą pačią die
ną prie Ostijos kelio netoli Romos už Ti•
kėjimą žuvo Tautų Apaštalas Šv. Povilas.
Jam buvo nukirsta galva. Šių didžiųjų
Apaštalų šventė yra kartu ir Popiežiaus
Primato šventė. Kristus Šv. Petrui sutei
kė ne tik garbės, bet ir jurisdikacijos Pri
matą, arba galią mokyti, valdyti ir vesti į
šventumą visą Bažnyčią, Evangelijoje Šv.
Petras visur pažymimas pirm visų kitų
Apaštalų, kaip ypatingas Kristaus drau
gas, už jį Kristus meldėsi ir prisikėlęs iš
numirusių jam atskirai pasirodė. Prie Pi
lypo Cezarėjos Kristus vienam Petrui pa
žadėjo Primatą: „Petrai, tu esi uola ir
ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią
ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau aš
duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu
suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir
ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir dangu
je“. Po Paskutinės Vakarienės Viešpats
kalbėjo: „Simonai, Simonai! Štai šėtonas
reikalavo jūsų, kad persijotų jus, kaip
kviečius, bet aš prašiau už tave, kad tu
nenustotum Tikėjimo, todėl tu, kada nors
apsigręžęs stiprink savo brolius“. Prisikė
lęs Kristus prie Tiberijados ežero jam su
teikė aukščiau žadėtą Primatą: „Ganyk
mano avinėlius, ganyk mano avis“. Ka
dangi ši galia vienam Petrui suteikta, to
dėl tik Petras turi Primatą, kuriuo Kris
taus vardu eina Vyriausiojo Ganytojo —
Kristaus Vietininko pareigas.
Kristus norėjo, kad Jo įsteigta Bažny
čia būtų iki pasaulio pabaigos. Ji negalė
tų išlikti be vyriausio autoriteto, nei rei
kalingais įstatymais vadovauti sieloms be
galios valdyti. Todėl, Kristus norėjo, kad .
Primatas būtų amžinas ir jis pereitų Pet
ro įpėdiniams. Jei Petras Kristaus moks
le nebūtų neklaidingas, jis negalėtų tiesos
vardu ganyti jam pavestą kaimenę. Ši ne
klaidingumo privilegija tikėjimo ir doros
dalykuose perduodama Petro įpėdiniams,
kad galėtų savo brolius stiprinti tikėjime.
Romos Vyskunas dieviška teise yra Petro
Primato Įpėdinis visoje Bažnyčioje.
Šiandie Petras mums vadovauja ir mo
ko per savo 264 įpėdinį PIJŲ XII. Kur
Popiežius ten Kristaus Bažnyčia, taika, vie
nybė ir meilė. Jam mūsų širdies jausmai,
pagarba ir paklusnumas!
P. Dauknys MIC

Amerikietis J. Januškevičius pastaruoju
laiku Amerikoje ir Kanadoje vėl rodė vie
šai filmus iš Lietuvos, ypač Lietuvos pa
Nuo praėjusių metų budistų universite
jūrio grožybes ir kitus tėvynės vaizdus.
Žmonės domisi tais savosios prarastosios tas Bangkoke, Tailandijoj, pakvietė sale
zietį
misijonierių Giovani Ullica dėstyti
tėviškės vaizdais, nors jie sukelia be jau
katalikų teologijos. Un-to rektorius pareiš
kių dar ir graudžius atsiminimus.
kė: „Aš noriu, kad bonzos, kurie eina
JAV informacijos agentūra išleido nedi augštąjį mokslą ir kurie su laiku lems bu
delę knygelę „Terror in the Baltics“. Kny dizmo gyvavimą mūsų krašte, pagrindi
gėlė paremta Kersteno komisijos surink nai susipažintų su svarbiausiomis pasau
tais daviniais apie bolševikų terorą Lie lio religijomis, kuriu tarpe katalikybė už
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
ima pirmą vietą. ...Tuo būdu mes galėsi
me pažinti katalikybę ir pirmų šaltinių...
„Plaukiojantieji namai“. Apie juos pra Nesikreipėm į protestantus, nes jų sektos
neša Vilniaus radijas. Šiemet pirmą kar yra pergausios, o jų tikimos tiesos per
tą jie pasirodysią Nemune. Juose būsią daug skirtingos."
kambariukai-bendrabučiai, virtuvė ir krau
tuvėlė.
Jie turbūt bus skiriami komjaunuolių EUROPOS VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ
medaus mėnesiui.
SKAIČIAI

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Toron
US Dept, of Commerce gyventojų sura
to skyrius, nors ir būdamas vienas pačių
jauniausių organizacijų, ryžtasi savo veik šymo įstaiga iš Washingtono praneša, kad
los bandymui išleisti anglų kalba dr. A. 1955 m. sausio mėn. 1 d. Europos valsty-__
Šapokos knygą „Vilnius Lietuvos Gyve bės turėjo šitiek gyventoju;
—- ■
nime“, pritaikytą kitataučiams.
Austrija 6 954.000; Belgija 8.843000; Bri
St. Petersburg, Fla., vietos laikraštis įdė tanija 51.111.000; Bulgarija 7.521.000; Če
jo fotografiją ir aprašymą Veros Joman koslovakija 12.954.000; Danija 4.427.000;
tienės anūkės Barboros A. Boyd. Ji lai Suomija 4.212,000; Prancūzija 43.052.000;
mėjo mažamečių dviračių lenktynėse pir Graikija 7.941.000; Olandija 10.674.000;
mą vietą, gaudama Magnavox radijofono- Ispanija 28.967.000; Irlandija 2.928.000;
grafą.
Islandija 156.000,; Jugoslavija 17.434.000; 1
Liuksemburgas 308,000; Vakarų Vokietija
Šių metų gegužio 5 dieną vienu parla
mento mostu buvo panaikinti papročiai, 49.762.000; Vakarų Berlynas 2.211.000;
Norvegija
kurie laikėsi Indijoje devinius šimtme- Saaro kraštas — 991.000;
čius, taigi 900 metų! Parlamentas priėmė 3.406.000; Lenkija 27.020.000; Portugalija
įstatymą, kad vedybos turi būti registruo 8.706.000; Rumunija 17,309.000; Šveicarija
jamos, kad daugpatystė yra draudžiama,
kad skyrybos yra leidžiamos (moteris nuo 4.941.000; Švedija 7.230.000; Vengrija
vyro neturėjo teisės atsiskirti) ir kad_ lei 9.748.000; Italija 47.704.000. Šitame sąra
džiamos vedybos tarp įvairių kastų žmo še trūksta Sovietų Sąjungos ir Rytų Vo
nių. Šis įstatymas indusės moters padėtį kietijos gyventojų skaičių, kuriuos tur būt
sulygina su kitų civilizuotų tautų moters
buvo neįmanoma gauti.
padėtimi.

Smilgą ir Bangą ir mūsų didžiausiam nepa 10 globojami ir prižiūrimi, vežiodami ir jositenkinimui išdardėdavo iš arklidžių kiemo. dinėjami rudomis uniformomis vokiečių.
Vieną ankstyvo pavasario pavakare į ark
Rytais nuvažiavę paimti rudųjų keleivių,
lides atėjo jaunas vyfas. Matyt, kad jis su
matydavome prie vartelių stovintį unifor Mykolu buvo jau seniai pažįstamas, nes jį
muotą policininką. Kartą jis, glostydamas vadino vardu.
mūsų kaktas, kreipėsi į Mykolą:
— Tik su šitokiais arkliais galima suspė
— Ar nebijai, kad tokie eržilai, leidžian ti, — takšnodamas man per nugarą, kalbė
tis nuo kalno tave ištaškytų?
jo atėjusis.
— Jie gerai moka į kalną kopti ir neblo
— Bet tu gi žinai, kad mane sušaudys, jei
giau žemyn, — gyrė mus vežėjas.
sužinos, — derėjosi Mykolas.
— O jį sušaudys, jei mes nesuspėšime jo
— Girdėjai, kad ir ruduosius frontan va
rys. Gal ir tavo vežamieji ponai ten paklius, įspėti... Telefonu nepaskambinsi, dviračiu
pasiėmę patį ir tuos trakėnus, — erzino po per tokį purvą dvi dienas reikėtų stumtis.
Jei aš ir įkliūčiau, tai tu gali sakyti, kad
licininkas Mykolą.
arklys buvo išvogtas. Žinau kiekvieną šun
— Gaila būtų tokių arklių...
kelį, ir niekas nepastebės kol iš miesto išly
— Kai frontas braška, vokiečiai nesigai stu...
lės nei savų nei svetimų. Dėl užfrontėje sė
— Galėjot kur nors kitur gauti arklį, bet
dinčių rudųjų blakių vedamos politikes ir ne šičia...
fronte darosi velniava. Dabar jau viskas
— Tokių arklių daugiau Lietuvoje nėra.
tik vokiečiams ir tai ne tiems, kurie kariau
Su Kauno vežiko kuinu tik iki Aleksoto ga
ja, bet tiems, kuriuos tu vežioji...
11 tenuvažiuoti... Aš tavęs tik vieno prašau:
— O pats čia juos saugai, —■ atsikirto
pilik neužrakintas arklides ir daugiau nieko
nuo ožio Mykolas.
nežinok. Rytoj, kai iš ryto čia ateisi, arklys
— Saugau, kad nepabėgtų...
bus vietoj...
— O aš kad su savim trakėnų neišsivež— Arba aš kartuvėse...
tų, — nesidavė mūsų šeimininkas.
— Arba Vacys vežamas sušaudyti...
Bet kai pasirodė iš kiemo išeiną unifor
— Tai geriau aš tavęs čia lauksiu visą
muoti vokiečiai, policininkas ir Mykolas nu
tilo, lyg jie būtų nepažįstami.
naktį, — minkštėjo Mykolas.
Rudeniop dažnai ateidavo į arklides įvai
— Visiškai be reikalo: tada tu negalėsi
riomis uniformomis vyrai, kuriems Myko sakyti, kad padaryta vagystė.
las mane ir Bijūną pabalnodavo.. Jie išjo
davo į parkus ir užmiesčio laukus. Taip — Jei aš taip sakau, tai žinau, ką darau,
mes sulaukėm žiemos ir pavasario, Myko — pyktelėjo Mykolas. .

— Tavęs nesulaukęs, paryčiui durų spy
nas apgadinsiu ir sukelsiu triukšmą dėl pa
darytos vagystės. Tu žinok, kad saulei pa
tekėjus čia grįžti nebegalį... •
— Bet aš tau duodu žodį, kad grįšiu dar
tamsoje. Nemanyk, kad vieną gelbėdami,
tave norėtume įkišti kilpon. Jei nori — jok
pats. Kelią žinai, — pasiūlė Mykolui žmo
gus, sėdėdamas ant karties.
— Tu geriau joji... Gal dar ir gusariškas
trynes nuo sėdynės nenugydei... Jok, bet
žinok, kad rizikuojame vienodai.
— Jei Vacį išgelbėsime, jis tau bus dė
kingas, — šoktelėjęs nuo karties išsitiesė vy
rūkas ranką Mykolui.
— Kuris patikimesnis?
— Trumpai kelionei vikresnis Bijūnas,
bet šitokiam žygiui imk Perkūną. Jis ir pa
tvaresnis ir protingesnis. Anas, vos per
slenkstį išvestas, žvengia lyg žindukas. Per
kūnu gali pasitikėti, — gyrė mane Mykolas.
— Bet kaip tu per tiltą perjosi?
— Geriau duok Perkūnui dar vieną da
vinį avižų, o dėl perjojimo per tiltą nesirū
pink. Su Perkūnu perplaukti per Nemuną
■tik juokai, bet šiuo kantu mudu persikelsime ties Panemune keltu. Ten mūsų žmo
gus lukterės manęs. Viskas sutvarkyta, nes
niekas neabejojo, kad pats atsisakytumei,
— patakšnojo nepažįstamasis per petį My
kolui, semiančiam čiažančias avižas iš me
dinės skrynios.
Lauke jau buvo sutemę, kai Mykolas iF
vedė mane pabalnotą kieman.
(Bus daugiau)
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VISIEMS SPORTO BIČIULIAMS

LIETUVIU SODYBOS PUSLAPIS
Kitos savaitės „E. Lietuvio“ vienas pus
lapis bus paskirtas Lietuvių Sodybos pa
skutiniesiems įvykiams atvaizduoti. Pus
lapyje bus iliustracijos, jų tarpe trys premjuotos nuotraukos.
tame puslapyje bus taip pat ir pereito
šeštadienio ir sekmadienio Joninių, fut
bolo rungtynių ir gegužinės pabiros.

ORGANIZACIJŲ PASITARIMAS
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba liepos 4 d. šaukia Londo
no lietuvių organizacijų vadovybių pasi
tarimą. Jis įvyks Lietuvių Namuose, 8 vai.
vakaro. Tartis numatoma Londono lietu
vių veiklos derinimo ir lietuvių mokyklos
klausimais. Bus pranešimas iš Vasario 16
gimnazijos Kuratorijos posėdžio, o taip
pat aptartas PLB pirmininkų suvažiavi
mas. Ta pačia proga bus svarstomi ir kiti
reikalai (skautų stovykla ir kt.).

L. E. Sporto skyriui labai reikalinga
įvairi sporto literatūra ir periodinė sporto spauda, išėjusi Neprk. Lietuvoje. Taip
reikalingos ir sportinės fotografijos, vaiz
duojančios svarbesnius sporto įvykius,
kaip tarptautinius lietuvių sportininkų pa
sirodymus, įvairių sporto klubų šventes
ar kitus svarbius laimėjimus, o taip pat ir
žymiųjų mūsų sportininkų pasirodymus.
Kas turėtų pas save augščiau minėtos
sporto literatūros, sportinės spaudos ir fo
tografijų, labai prašyčiau jas atsiųsti L.
E. sporto skyriaus redaktoriui šiuo adre
su: A. Keturakis, 368 W. 4 th. st. So Bosto, Mass. Pasinaudojus literatūra ir foto
grafijomis, jų savininkai jas gaus atgal.
Neturėdami viso pasaulio lietuvių laik
raščių adresų, labai prašau tų laikraščių
redaktorius šią žinutę perspausdinti, jei
jos nebus gavę iš manęs tiesiog. Už ką iš
anksto dėkoju.
A. Keturakis
L. E. Sporto skyriaus
Redaktorius

• * ♦

DEMONSTRACIJOS BRADFORDE
Birželio 19 d., sekmadienį, 2 vai. Bradforde įvyko Birželio mėn., 14-15 d. trėmi
mų Baltijos valstybėse minėjimas. Minė
jimas buvo surengtas Bradfordo Baltų ko
miteto. DBLS Bradfordo skyriaus inicia
tyva minėjimas šiais metais pravestas
ypač dideliu mastu, kokio Bradfordas ligšiol dar nebuvo matęs, todėl, kad šiais
metais į bendrą darbą buvo įtrauktos ir
trys slavų tautos: baltgudžiai, lenkai ir
ukrainiečiai.
2 vai. popiet prie St. Maty's salės susi
rinko poros tūkstančių lietuvių, latvių, es
tų, baltgudžių, lenkų ir ukrainiečių trem
tinių minia, kuri buvo suorganizuota i di
džiulę koloną. Anglų it visų šių šešių tau
tybių vėliavų vadovaujama, pasipuošusi
antikomunistiniais plakatais, ši kolona pa
traukė didžiausiom gatvėm per miestą į
Mechanikos Instituto salę.
Tremtiniams per miestą žygiuojant, bal
tų buvo dalinami anglams jų kalba išspaus
dinti lapeliai, nušviečią šios demonstraci
jos ir Birželio 14 d. įvykių esmę. Šią de
monstraciją stebėjo šimtai tūkstančių gy
ventojų, fotografuojant dešimtims fotogra
fų.
.
Didžiulėj Mechanikos Instituto salėj mi
nia netilpo. Demonstracijoj dalyvavusiom
vėliavom išsirikiavus scenoje, garbės ko
mitetui užėmus vietas, prasidėjo pats mi
nėjimas, kurį sudarė kalbos ir meninė da
lis. Kiekvienas šešių tautybių atstovas

kalbėjo 5 minutes savo kalba ir 5 minu
tes angliškai. Minėjimui pirmininkavo
anglų Common Cause atstovas, adv. J. G.
Freeman, kuris po įžanginės kalbos susi
rinkusius pakvietė atsistojimu ir minutės
tyla bei susikaupimu pagerbti visus tuos,
kurie yra žuvę mūsų kovoj dėl laisvės;
Pirmuoju kalbėtoju buvo lietuvių atsto
vas, buvęs Anglijos vicekonsulas Lietuvai
p. Ernest J. Harrison. Jis susilaukė ypatin
go visų dėmesio todėl, kad jis, būdamas
anglas, gerą dešimtį minučių kalbėjo lie
tuviškai ir paskui gerą pusvalandį angliš
kai, nesidrovėdamas pasakyti atvirą tie
sos žodį vakariečių vyriausybėms dėl jų
nuolankios glostymų politikos derybose su
komunistais.
Kiti kalbėtojai buvo: lenkų — adv. Biesiada, ukrainiečių p. Klynicek ir prof Lomackis, baltgudžių — p. Pavlovski, latvių p. Ozols, estų p. Aaviksaar ir anglų
— Common Cause Bradfordo skyriaus
secr. Edward Reeder.
Po visų kalbų buvo vienbalsiai priimta
rezoliucija, kuria visos čia susirinkusios
septynios tautybės protestuoja prieš sovie
tinį imperializmą, prieš jo vedamą agresiją ir destrukciją, prieš šių šešių (be
Anglijos) valstybių okupaciją, prieš masines jų gyventojų žudynes ir deportacijas ir prieš šiandien tebevykstantį individualinį trėmimą. Rezoliucijoje kartu deklaruojama, kad kol šie nusižengimai tebe-

vykdomi, vienintelė „taika“, kurios Euro
pa gali pasiekti, yra totalitarinė tyranija,
sukurta ant pavergtų tautų kapų, ir rei
kalaujama:
1. kad kiekviena sovietinių imperialis
tų okupuota valstybė būtų išlaisvinta,
2. kad sovietų armija, policija ir kiti
tarnautojai būtų tuojau pat iš šių kraštų
atitraukta,
3. kad visi tremtiniai iš Sibiro, Kazach
stano ir kitų stovyklų būtų tuojau pat
grąžinti ir
4. kad savo kraštų tvarkymo forma bū
tų leista laisvai apsispręsti patiems gyven
tojams.
Rezoliucijoje kartu išreiškiama padėka
D. Britanijos Vyriausybei už tai, kad ji de
jure nepripažino Sovietų okupacijos Pa
baltijy ir viltis, kad ji ir toliau tepripažins tik tas Pabaltijo tautų vyriausybes,
kurios ten bus pačių gyventojų laisvai su
darytos po sovietų kariuomenės pasitraukimo.
Rezoliuciją pasirašė lietuvių, latvių, estų, baltgudžių, lenkų, ukrainiečių ir anglų atstovai.
Po vieną tos rezoliucijos egzempliorių
jau pasiųsta D. Britanijos Ministeriui Pir
mininkui, Užsienio Reikalų Ministeriui ir
keturiems Parlamento atstovams bradfordiškiams.
Po oficialiosios minėjimo dalies sekė me
ninė programa, kurioj dalyvavo latvių so
listė Z. Pirvics, deklamatorė I. Silins ir
estų mišrus ir vyrų choras, padainavęs vie
ną dainą, esto tremtinio sukomponuotą
Vorkutos darbo vergų stovykloje ir slap
tai pasiekusią laisvą vakarų pasaulį. Su
B. Končius apie Balfo veiklą
sirinkusieji šią dainą išklausė atsistoję.
Minėjime dalyvavo ir trijų anglų spau
kongresas šiems papildymams pritars. Da
bartinis spec, pabėgėliams padėti įstaty- dos koncernų atstovai, todėl jau sekanti
mas, turįs baigtis 1956 m. gruodžio 31 d., pjrmadienį ilgokus šio minėjimo aprašyS.SsSŽ“ ““
Balfas gali teikti savo garantijas taip „The Yorkshire Observer , „The Yorkpat vykstantiems pagal kvotas, išduoda- shire Post“, „Telegraph and Argus“,
mas vad. „afidevitus“. Dabar per Balfo Dąily Express“ ir „Daily Mail“,
organizaciją, jai tarpininkaujant, gali ya- ” p minAiimo nBLS Skyriaus Valdyba
žiuoti ne tik lietuviai, bet taip pat latviai,
.
.
.
estai ir kiti, nes jis turi pilną teisę rūpin- surengė mažas padėkos vaišes mielam lie
tis jų emigraciniais reikalais, juos globo- tuvių tautos draugui p. Harrisonui ir
ti, teikti reikalingą pagalbą etc. Be dabar- Common Cause atstovui p. Reederiui.
tinio centro Muenchene (Schoenbergstr. 9,
tel 481968), taip pat įsteigtas Balfo skyAl Didžius
rius emigraciniams reikalams Frankfure
ir numatytas atidaryti Hamburge. Frank
furte vedėju paskirtas A. Mariūnas, sky
riaus adresas: Frankfurt-Hausen, IndustNEW YORKAS MINĖJO
riehof 19, Bar. 7. Mat, šiuose trijuose
BAISŲJĮ BIRŽELĮ
miestuose
(Muenchene, Frankfurte ir
Hamburge) yra JAV konsulatai, kurie pa
Kaip ir kasmet, New yorko ir jo apy
gal specialų pabėgėliams į JAV įsileisti
linkių lietuviai, latviai ir estai Pabaltijo
įstatymą gali išdavinėti vizas.
Tie mūsų tautiečiai, kurie pagal anks- valstybių okupacijos penkiolikos ir masįtesnį DP įstatymą buvo atmesti, dabar pa njų deportacijų keturiolikos metų sukaktį
SSSSET,® ■*“*«*“■*

PASIKEITIMAI TAUTOS FONDE
Iš Lietuvių Tautos Fondo atstovybės D.
Britanijoje pasitraukė tos atstovybės sek
retorė p. O. Kairiūkštienė. Į jos vietą, TF
LIETUVIŲ DĖMESIUI
atstovybės pirmininko p. J. Vilčinsko re
Š.m. liepos 2 d., šeštadienį, 6 vai. vaka komendacija, Krašto Valdyba paskyrė p.
ro, Lietuvių Parapijos Salėje, 345 a. Vic St. Nenortą.
toria Park Rd., atvykęs iš Amerikos p.
Vincas Rastenis, Tautinio Sąjūdžio pirmi VOKIETDA
ninkas, padarys pranešimą lietuviškai rei
MINĖJIMAI VOKIETIJOJE
kaisis. Po pranešimo — paklausimai. Lie
tuviai kviečiami dalyvauti.
Įspūdingi birželio deportacijų ir Lietu
Rengėjai: Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, vos okupavimo minėjimai buvo suruošti
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, Lie Vasario 16 d. gimnazijoje, kuopose, Metuvių Rezistencinė Santarvė ir Lietuvių mmingene ir kt. gausesnėse lietuvių kolo
Tautinis Sąjūdis D. Britanijoj.
nijose. Memmingene lietuviai ir kt. pabal
tiečiai turi susidarę tarp vietos gyvento
jų ypač gerą vardą. Memmingene leidžia
VIEŠNIOS IŠ CLEVELAND©
Balfo pirmininkas prof kan. J.
Šiuo metu Londone vieši dvi viešnios iš mas dienr. „Memminger Zeitung“ š.m.
Clevelando: p. Čiurlionytė — Douvean ir birželio 15 d., aprašęs pabaltiečiti pries
— Mano šios kelionės į Europą svar
Dlauslas
p. Čiurlionytė — Romej, atvykusios pus paudą bolševikinėje vergijoje, pažymėjo, biausias
tikslas kaip tik ir yra pajudinti
kad
lietuviai,
latviai
ir
ėstai
tikisi,
jog
jj.
e
tUviųį ei"
_ '* ne tik iš Vokietijos,
emigraciją
mečio kelionėn po Europos kraštus. Perei
vieną
kartą
jų
kančios
vis
tiek
turės
pabet
taip
pat
iš Pra'ncūzijos, Austrijos, ftatą savaitgalį jos buvo nuvykusics Lietu
vių Sodybon, kuri joms nepaprastai pati sibaigti. Dulles reikalauja atstatyti jų su- lijos, Belgijos ir kitų Nato kraštų, kur tik
verenumą. Dienraštis, palyginęs okupuotų yra lietuvių Iš savo pusės aš ir linkėčiau,
kusi. Jos atvirai pasisakė, kad, nežiūrint . . ~
„ .
..
. " ' ....
,
— sako Balfo pirm. prof. kan. J. B. Konvisų pastangų, nė vienai ir keliasdešimt ir i Sov. Sąjungą įjungtų Pabaltijo va’- čius, kaibėdamasis su E. atstovu, — kad
tūkstančių lietuvių kolonijai Amerikoje, tybių padėtį su bolševikų satelitiniais lietuviai kol jų tėvynė bus išlaisvinta, įsi
nepavyko iki šiol ką nors panašaus Įgy kraštais, pažymi, kad šie minėjimai turi kurti vyktų į JAV ar į kitus Amerikos žeistorinę reikšmę. Jei bus kartą tik- m^o kraštus: Kanadą, Kolumbiją, Venevendinti. Abi viešnios ketinančios įamžin ne tik ...
.
...
..... . suelą. Balfo vadovybe atsidėjusi rūpinasi,
rai
prieita
prie rimtų pasaulio didžiųjų kad pagal išleistąjį spec, pabėgėliams pati savo vardą Lietuvių Sodyboje, prisidė
damos prie įrengimo vieno vasarvietės pasitarimų, tai Lietuvos, Latvijos ir Esti- dėti įstatymą, kuriuo jie įsileidžiami į
kambario. Grįžusios Amerikon, kur turin jos likimas sudarys problemą, kurią iš- JAV be kvotų, ten galėtų nuvykti kuo digali būti net sunkiau negu pvz. su džiausiąs mūsų tautiečių skaičius. JAV
čios nepaprastai plačias pažintis lietuvių spręsti
t
...... . ...............„
.. .
... Valstybes Departamentas yra suteikęs Bal
tarpe, p.p. Čiurlionytės žadančios piršti vienyti Vokietijos ir isspręsti jos rytinių ^uj vjsas teises kaip savarankiškai emigAmerikos lietuviams vykti vasaroti į Lie sienų klausimą. Tačiau net karo metais So racinei organizacijai. Net ir pasibaigus mi
vietams nepavyko iš savo sąjungininku iš- nimajam spec. įstatymui. Balfas toliau
tuvių Sodybą, Anglijon.
gauti, kad pripažintų Sovietų 1940 m. rūpinsis emigracija į JAV pagal kvotą, sa
, .
. ..__ ,
varme suprantama, ir i kitus kraštus.
smurto aktą. Gi minint šiemet Pabaltijo
A
.
..
,
,
,
. .
, , ,. ....
Ar Balfas yra sios emigracijos reikalu
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
kraštų nepriklausomybes sukakti, JAV taręsis su kitomis valstybėmis? Iš . Balfo
Rugsėjo 10 dieną Londone įvyks Tau-. uįs reik, ministeris ne tik perdavė toms pirmininko atsakymo paaiškėjo, kad šiuo
tos šventės minėjimas. DBLS-gos Londo trims tautoms savo nuoširdžiausius linkę- reikalu yra daryta visa eilė žygių. Prieš
no Centrinis skyrius bendrai su Londono jimus, bet jas taip oat užtikrino, kad ir atvykdamas į Vokietiją, Balfo pirmininkas
.
- , ■ .
_ Ženevoje uzmezge santykius ir tarėsi su
I-ju skyriumi jau pradėjo parengimąjį tjoms vieną
dieną išmuš laisves valanda. TarpvyriauSybiniu Komitetu Europos Mig DP įstatymą buvo atmesta visa eilė be pa nizuoti buvo sudarytas bendras Pabaltijo
—-darbą. Minėjimo programoje numatoma: Dienraštis toliau pažymi, kad ypač, lietu- racijai Skatinti. Į šį komitetą įeina 26 kankamo pamato, kiti iš nepraleistųjų Valstybių Laisvės Komitetas, į kurį iš lieiškilmingas posėdis, paskaita, svečių žo viams jaučiamos didelės simpatijos JAV- valstybės. Komitetas emigrantams apmo- šiandien jau yra pasveikę, todėl ankstes- tuvių pusės įėjo Amerikos Lietuvių Tarydis, sveikinimai, o meninėje minėjimo da se. Tai parodo, kad ir tas faktas, jog per keti kelionei per jūrą duoda ilgam laikui nis atmetimas į ši emigracijos įstatymą .
Kreeždienė ir dr VI Viliamas)
įtakos neturi. Pats Balfo pirmininkas su b0ST }™’ «.regzaiene ir ar. vi. viliamas;
lyje — Škotijos lietuvių šv. Cecilijos cho
L,.lura. N.„lkl.„.„TObfa šven
JAV vyr saugumo viršininku Vokietijoje lr Lietuvos Laisves Komiteto (dr. A. Tnro koncertas. Rytojaus dieną, rugsėjo 11 tę JAV kongreso rūmai buvo papuošti ve nesuelos valstybėmis ir jau ten turi pas- konferavo įvairiais reikalais apie porą va makas, dr. Br. Nemickas ir Pr. Vainausd., minėjimas bus atliktas Lietuvių Sody liava, kuri vėliau buvo perduota Altui, kyręs savo įgaliotinius, kurie yra papra- landų ir prireikus tarsis ateityje, kad tik kas) atstovai
boje. Ten tą dieną bus laikomos pamaldos kad, Lietuvai atgavus laisvę, ji būtų iš- syti tuose kraštuose suorganizuoti lietu- emigracija eitų sklandžiau ir nesitrukdyp t
minėjimas ivyko §.m, birželio 19
už Tėvynę, o taip pat koncertuos šv, Ce- kelta jos sostinėje Vilniuje kaip Ameri- y’arr)J globoti komitetus. Šiose valstybėse tų. Įvairus JAV pareigūnai, kaip pažymi , . 15
Balfo
pirmininkas,
su
Balfo
organizacija
d.
lr
susidėjo
is dviejų dalių.
i
i.-- tu
. .
XT' , , ir kituose P. Amerikos kraštuose [kurdicilijos choras.
4 vai. popiet šv. Patriko katedrą pripilkos bičiuliskumo simbolis. Nurodęs, kad namiems naujakuriams JAV žada teikti visur kooperuoja nuoširdžiai. Atlikęs svar
Artimesni Londonui DBLS-gos skyriai šiuo metu Vokietijoje gyvena 24.500 pa- medžiaginės paramos. Balfo įgaliotiniai su biaūsius reikalus Vokietijoje, Balfo pirmi dė tūkstantinė lietuvių minia. Pamokslą
j, F. Fia.
prašomi nerengti minėjimų tomis dieno- baltiečių (12.000 latvių, 8.000 lietuviu ir komitetais yra užmezgę su Venesuelos ir ninkas žada skubiai vykti į Vieną ir į ki- sakė New Yorko vyskupas
tus Austrijos centrus, kur, pasimatęs su
..
. X!
..
mis, bet sudaryti sąlygas savo nariams 4.500 estų), dienraštis pastebi, kad Vo- Kolumbijos vyriausybėmis kontaktą — lietuvias, taip pat aptars jų emigracijos nnelly, pareikšdamas drąsių minčių stipvyriausybė
laito
U«uv,.
Latvija
%
.tuo metu atvykti į Londoną ar į Lietuvių
reikalus. Emigraciniai biurai numatomi rinančių pavergtųjų laisvės ryžtą,
5,30 vai lietuviai persikėlė iš katedros
Sodybą. Kitos lietuvių organizacijos taip ir Estiją tik kariškai okupuotomis ir jų Ten neseniai yra lankęsis vysk. V. Briz- atidaryti Vienoje ir Salzburge.
Kodėl taip lėtai vyko emigracija pagal į viešą susirinkimą, įvykusį Town Hall sa
pat prašomos taip derinti savo minėjimus, aneksijos į Sov. Saiunga nepripažįsta. Ta gys, kuris matėsi su vyriausybės žmonėnusistatymą Vokiečiu vyriausybė for mis ,įr kitais aukštais pareigūnais, kurie dabartinį spec. įstatymą į JAV ligi šiol? lėje kur jau rįnkosj latviai su estais. Šio
kad didesnis skaičius tautiečių galėtų da savo
,
' .-w. ’ ' ,
pareiškė palankiai žiuri i lietuvių apsigypirmininko nuomone, sis įstatymas
. ...
__ , .
__ _ „„
*„ •
lyvauti DBLS-gos Londono skyrių rengia mulavo 1951 m. rugpiučio 3 d. Šie fakt. venimą Kolumbijoje ar Venesueloje ir Balfo
buvo kai kur per griežtas. Pagaliau ir pa- mlneJlmo I”etu visų pirma D° zbd1 ta e
rodo,
pabrėžia
dienraštis,
kad
nei
siu
3
kviečia
kuo
daugiau
mūsų
tautiečių
atvyk
mose iškilmėse.
ti administracija prie įstatyminių suvar- Lietuvos (dr. A. Trimakas), Latvijos
respublikų, nei 6 milijonų jos gyventojų ti.
žymų buvo pridėjusi dar kai kuriuos sa- (prof. dr. P. Stares) ir Estijos (Charge
JAV ir kt. valstybės nėra nurašiusios.
Kaip lietuviai yra įsikūrę Amerikoje? vus — pvz. kvietėjas JAV pilietis, garan- d'Affair J Kaiv) vardu tų tautų atstovai.
VASAROTOJAI — TALKININKAI
Amerikoje lietuviai.^kurių po šio karo yra
Pagrindinis kalbėtojas buvo Atstovų RūBirminghamietis St. čereškevičius ir Per didžiųjų pasitarimus ir jų likimas bus nuvykę
per 30.000, Balfo pirmininko prof. to savo kvietimo turėdavo pridėti dar gau
leicesteriefis J. Zdanavičius, atvykę Lie įrašytas į pateikiamą sąskaitą.
tąjį iš JAV valst. darbo biuro patvirtini- rnų narys iš Ohio M. A, Feighan.
J.
B.
Končiaus
teigimu,
yra
įsikūrę
gerai,
tuvių Sodybon atostogauti, prakasė pirmą
Po to buvo perskaitytas Valstybės Sekturi labai gerą vardą Amerikos visuome mą. Dabar šis reikalavimas prieš kelis
Elta
jį taką į maudykles. Spėjama, kad šis ta
mėnesius jau panaikintas, o pati emigra- retoriaus John Foster Dulles žodis, Prezinėje
ir
valdžioje.
Todėl
ir
JAV
vyriausy

kas ir bus pavadintas jųjų vardais.
bė pabėgėlių ne tik nebijo, bet likusiems C/iv
dento Eisenhowerio ir Valstybės SekretoWehnen'o Lietuvių Kolonijoje
Abu vasarotojai, baigę atostogas, atsL
.
Europoje, kaip geriems, darbštiems ir kul JAV prezidento siūlytieji pakeitimai, emig .
sveikinan pirko L. Sodybai papildomai
racija
tada
eis
greitai
ir
sklandžiai.
naus
vardu patikinąs Amenkos tautos
(prie Oldenburgo)
spėc.
įstatymus,
kad
turingiems,
leidžia
akcijų: čereškevičius už 4 svarus, J. Zda
Kas numatoma daugiau padaryti gera tvirtą įsitikinimą, kad Pabaltijo valstybės
.
tik jų kuo daugiau galėtų atvykti į ,,Dėnavičius už 2 sv.
Tragiškųjų lietuvių tautai birželio men. dės Šamo“ žemę. Iš —
__ _______________
Europos
likusių lietu- likusiems Europoje? Iš JAV valstybės tei bus laisvos. Taip pat perskaityta buv.
įvykių minėjimas, koloniją aplankius Lie- vjų kurių skaičius siekia per 10.000, no- kiamų maisto produktų išteklių Balfas da Amerikos prezidento Herberto Hooverio,
RENGIA VAIKAMS STAIGMENĄ
' tuvių R. Katalikų Sielvados Tvarkytojui rjnčių emigruoti į JAV atsiranda apie lins juos ne tik lietuviams bet taip pat New Yorko'gubernatoriaus Averrell Hakun. Bernatoniui, kun. šarkai ir kun. Ka- 3 qqo o apįe 1.000 ar daugiau, numatoma,
ir estams, kurie neturi tos rusies
.
_. .
..
, .
,
T
Du neperskiriami draugai, dirbą ir gy leckui, buvo pradėtas š.m. birželio mėn. gįiės išvykti į Kanadą, Venesuelą ir Ko- latviams
savų organizacijų, nors jų tautos kenčia rrimano> Cincinnati arkivyskupo Kari J,
veną toie pat vietovėje, p. Jurka ir P. Tra 16 d. pamaldomis kataliku bažnyčioje Mi lumbiją. Dalis taip pat paliks Europoje, tokią pat bolševikų priespaudą ir tremti- Alterio, Laisvosios Europos Komiteto vi
navičius, jau kuris laikas dažnai motocik šias laikė ir pritaikintą pamoks1 ą pasakė ^ur kai kurie yra pastoviai įsikūrę. Į Kanių likimas yra toks pat, kaip lietuvių, ceprezidento Bernardo Yarrowo, buv. Ame
lu atvyksta Lietuvių Sodybon. Jų motocik Sielyados Tvarkytojas kun. Bernatonis.
nadą Venesuelą ar Kolumbiją vyks tie, Balfas džiaugiasi, kad ir kitiems pabaltie- riko pasiuntinio Latvijai ir Estijai John
las visada apkrautas kroviniais. Niekas
BirfeHo P1?1, 17 d. 9.-15 vai kolonijos kurie ten numato rasią geresnes įsikurti ciams gali padėti stovyklose ir ligoninėse. _ .....
. T
nežino, ką jie per keliolik-j kartų gabeno aikštėje susirinkus visiems kolonijos gy- Sąiygas, galėsią gauti pagal savo specialy- š.m. birželio 12 d. buvo pirmieji tokie C; Wlley lr
Laisvosios Europos Komiteto
ir krovė į sandėlį. Dabar, gavę atostogas, ventojams pusiau stiebo
buvo
pakelta
Lie
b
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111 U14 gimimų.
vj-orv. V.
v. taip Pat latviams ir estams. Be paramos Pabaltijo kraštams palankūs žodžiai,
vokiečių tautines
kūrusių bdvu
savo dl
artimų
giminių. xj>
Iš vysk.
vietės aikštėje „statybą“. Spėjama, kad nai nrit.aikmta
nasake stovyklos gy- Brizgio curinirt.,
, ,, . . ... ,
pritaikintą kalba
kalbą pasakė
surinktų duomenų ir iš b-iin
kitų iŠ
iš tų ____ j—____________________ x
Po to lietuvių, latvių ir estų meno pa
tai bus viena iš labai malonių staigmenų ventojas Vincas Martinaitis. Po to keletą kraštų gaunamų pranešimų susidaro vaiz- maistu ir drabužiais, numatoma taip pat
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padėti išmokti amatų. Prie didesnių cent- jėgos atliko meninę dalį.
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jauniems vasarotojams.
siltų žodžių lietuvių tautai ir lietuviams daSi kad ten gali įsįkurtį geriau gal net ne rų, kur daugiau gyvena lietuvių ir latvių
pasakė
pssake stovyklos
stovyklos komendantas
b-om0” or> ą® Breuer.
rpnpr;
Su kitur intelektualai — pvz. gydytojai, su estais, norima stegti tam tikras amatų
MIRĖ JONAS SENUŽIS
Priimtos ir pasiųstos dvi rezoliucijos: profesoriai, pi amonininkai ir kiti. Kai kas mokyklas suaugusiems, kad, išmokę reika
Išlaisvinimo Komite- iš jų ten yra .„L
net geriau putnu,,,
įsikūręs, ursu
negu un.
JA ungų
lingu amatų,
amatų, gaivių
galėtų yasaum
paskum lengviau
lengviau jsiįsivyriausiam Lietuvos
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Senosios Londono lietuvių kolonijos gy Vyriausiam
valdžios
j Kana- kurti
eilėj
norima
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vov .vargstančius
tautiečius kuo galėdami
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»organams. V-se. Šiuo metu pareikalavimas
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ventojas, Jonas Senužis, 64 metų amžiaus tui ir vietos vokiečių
10 vai. dienos intencija R. katalikų ir dą yra kiek sumažėjęs.
siuvimo ir batų dirbtuves, taip pat kalbų sušelpdavo.
suselpdavo.
.
staiga mirė širdies liga. Palaidotas šešta
JAV
Eisenhoweris
šs ™
m setikslui reikalinei
reikalingi nroiektai
projektai Balfas savo veikla taip pat prisideda
Evangelikų bažnyčiose buvo atlaikytos pa
tav prezidentas iri
u
„„ kursus.
kursus. Tam
Tam tikslui
dienį, birželio 25 d.
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s„' ge inu nateikti
Ralfas tiems reikalam, skir Prie Lietuvos bylos gynimo ir lietuvių var
maldos.
gūžes 27 d. iteike kongresui visa eil- pa- jau paieiKti. Baitas tiems reikalams skit- g parėmimo — Nors mūsų oreanizaciia
Tremtinys
pildymų, kuriais numatomapalengvinti ti lėšų negali, todėl daroma rimtų žygių yra^^ai kGritaty^toė newlittaė bet i?
G. GLATKAUSKAS PERSIKELIA
sąlygas pagal specialų pabėgėliams įsileis gauti finansinę pagalbą is JAV federali- £ra
LONDONAN
ti įstatymą vykti į JAV. Tai labai gražus ne£; valdžios. Kai tik bus gautas iš jos paprieS
New
Yorke
esantysis
Centras
Kovai
su
žmoniškumo
žestąs iš JAV vyriausybės pu ^rtmtm^mfinansine parama, ir bus P^esų X.Ji savo veikla žinoma
Žinomas krepšininkas, buv. Kovo kapi
tarp 26 anksčiau minėtųjų valstybių. Satonas, ilgesnį laiką gyvenęs Manchestery- Vėžiu ir artimomis ligomis praneša apie ?es. Tarp tų pasiūlytųjų palengvinimų yra lmtasi konkretaus darbo.
je, persikelia Londonan, kur jau yra gavęs šiokius tokius laimėjimus kovoje su šia ir vienas, kuriuo numatoma jsileisti į JAV
— Apskritai, reikia pasakyti, — pastebi vo veikla ji pasiekia taip pat UNESCO ir
pastovų darbą. G. Glatkauskas gyvens liga: rastas naujas vaistas — merkapto- taip pat džiovininkus, kurie pagal bendrą- Balfo pirmininkas prof. kan. J. B. Kon- kitas organizacijas. Tuo būdu lietuvių
Lietuvių Namuose.
purin, kurs padeda bent kaikuriam laikui jį JAV emigracijos įstatymą ten nuvykti čius, — Amerikos visuomenėje Balfui pri problemos pasidaro ir ten plačiau žirioapvaldyti aštrią leukemiją
(savotišką negalėtų. Tuo būdu dėl šios priežasties pa tarimas net didėja, ypač nuo to laiko, kai mos bei suprantamos. O tuo pačiu prisikraujo
vėžį). Laboratorijose rastas viru- likti Europoje kiti šeimos nariai, ligi tol buvusieji pabėgėliai ir savo veikla, ir au- dedama ir prie lietuvių vardo garsinimo,
NATALIJAI GETNERIENEI
sas, kurs naikina vienos rūšies ląsteles, neturėę vilties pastoviai įsikurti drauge, komis, ir darbu nuoširdžiai prisidėjo prie Sėkmingai kooperuojama taip pat su įvaispėjamai gyvenusiai Leicesteryje, gautas Laboratorijos gyvuliuose išaugintas žmo-kai šie papildymai bus priimti (numato- Balfo veikimo stiprinimo, nekalbant jau riomis religinėmis oaganizacijomis __ ir
svarbus laiškas. Adresatė prašoma laišką gaus vėžys, kas padeda išbandyti vaistus, mi svarstyti š.m. liepos mėnesį), vėl ga- apie senuosius Amerikos lietuvius, kurie ten lietuvių tautos vardas dažnai miniatsiimti iš „E.Lietuvio“ Redakcijos.
geriausiai galinčius tą ligą nugalėti.
lės drauge gyventi. Tikimasi, kad JAV visados šį reikalą šiltai paremdavo ir sa- mas.

PAGYVĖS EMIGRACIJA IS EUROPOS
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PLUNKSNAGR A UZIO
Dailiosios lyties priešininkai tvirtina,
kad moterys daugiausiai būna papūgiškos,
kai liečiamas mados klausimas. Mažiau
pasiturinčios dažnai pasnikauja, (apie
knygos įsigijimą nėra nė kalbos), vien
tik tam, kad iš kuklių sutaupėlių, įsigijus
tokią suknelę, kuri madoje, teisingiau ta
riant tokią, kurią ji pamatė dėvint elegan
tiškesnę kaimynę, draugę, ar konkurentę...
Paskutiniaisiais metais moterys ėmė pa
mėgdžioti vyrus, mūvėdamos kelnes, ši
vištgaidiška mada ypač paplito miestuose.
Nėra jau taip „baisu“, kai matai kelnė
tą konduktorę autobuse, neima pavydas ir
tada, kai tos vyriškos kelnės apmautos
ant dailesnio liemenėlio, tačiau kai jas užsimauna 15 „akmenų“ undinė, ji anaiptol
nesukelia jokio estetinio grožio, nors ir
„madingai“ apsirengusi... Paryžius, madų
lopšys, šią naujovę pasmerkė. Ir gana
drastiškomis priemonėmis: moterys, norin
čios dėvėti vyriškas kelnes, turinčios gau
ti.leidimą policijos nuovadoje. Girdi, po
licija turinti vargo, kai tenka gaudyti nu
sikaltėlę, užsimovusią vyriškas kelnes...
Atrodo, kad ir vyriškų kelnių mada bus
tokia trumpalaikė, kaip ir ilgų aulų batai
Abejoju, ar rastume šiandien Anglijoje
bent vieną moterį, kuri išdrįstų pasirody
ti gatvėje su ilgais aulais „čebatais“, O
buvo juk labai jie madoje...

„Knygų Lentyna,, persispausdina N.W.
Ayer and Son's Directory newspapers
and periodicals" Amerikoje išeinančių lie
tuvių laikraščių tiražinę statistiką. Statis
tikos duomenys rodo, kad 1955 metais
prokomunistinė „Vilnis“ turėjusi 36.599 ti
ražą, prokomunistinė „Laisvė“ 8.975. „Nau
jienos (dienraštis) 44.689, „Draugas“
(dienraštis) — 60.150, ..Vienybė“ (savait
raštis) — 10.0000, „Sandara“ — 20.324,
„Lietuvių Dienos“ — 10.000. Statistikoje
nurodyta ir visos eilės kitų, Amerikoje iš
einančių laikraščių tiražai. Atrodo, kad
laikraščių leidėjai nesigailėjo skaitlinių,
nurodydami savo tiražus. Jei tai būtų tie
sa, tai visi skundai, kad" lietuviai laikraš
čių neskaito, neturėtų jokio pagrindo. Jei
iš tikrųjų komunistai turėtų 36.599 skai
tytojus, tai ir aš nebenorėčiau važiuoti
Amerikon. Tokia statistika labai jau pri
mena sovietinius rinkimų duomenis... Ma
'-no apskaičiavimo „Vilnis“ per metus gal
tiek ir atspausdina.. Tada ir „Europos Lie
tuvis“ būtų pats didžiausias laikraštis pa
šaulyje: per metus jo atspausdinama
104.000 egzempliorių.

Kokiais tikslais Amerikos lietuvių spau
da šitokias statistikas skelbia visiškai aiš
ku: ten, dolerius medžiojant, reikia rekla
mos. Reikia jos ir Kremliaus samdiniams.
Amerikoje dolerių medžioklei leidžiama
panaudoti įvairiausias priemones. Štai vie
nas pavyzdėlis: baltplukė restorano pada
vėja Patricia Godbee, kuriai panūdo pa
davėjos amatas, nutarė pelnytis kasdieni
nę duoną iš „motinystės“ verslo, užtūpda
ma fotelyje žąsies kiaušinius. Po dvide-

LABAI RIMTAI
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nors ir
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ku, gyvenanti Anglijoje Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ar Italijoje, ar ku
riame kitame krašte, norinti ištekėti, pra
šoma atsiliepti rimtam, pasiturinčiam, 36
metų amžiaus lietuviui, nė karto nevedu
siam, gyvenančiam Anglijoje. Susirašymo
paslaptis užtikrinta vyro žodžiu. Prašoma
rašyti, pridedant nuosavą nuotrauką, ku
ri bus grąžinta, šiuo adresu: Mr. Vikto
ras S., „E.Lietuvis“, 1, Ladbroke Gardns.,
London, W.ll.

Lietuviu
KLUBAS
1, LADBROKE GARDENS,
LONDON, W.ll

simt astuonių dienų „perėjimo“ ji tapo
trijų žąsiukų „motina“, gaudama premijos
300 dolerių ir, suprantama, neapsėjo ir be
fotoreporterių, o po to jau ir pasipiršimų
„motinai“ nebetrūko...

Savo „žurnalistinės karjieros“ metu jau
dešimtą laišką gaunu, kuriuose vyriškieji
skaitytojai kreipėsi į mane, prašydami tai
kos, surasti jiems žmonas, nors jos būtų
jau ir trečiąją jaunystę atšventusios. Pas
kutiniajame laiške viengungis skaitytojas
rašo: „Suraskite man žmoną, nes jau ir
pinigo turiu susikrovęs įr, svarbiausiai,
senstu. Jei šiais metais nepagelbėsite su
rasti gyvenimo draugės, emigruosiu komunistinėn Kinijon“.
Atrodo, kad Hyde Parke turėsiu mesti
darbą ir įsteigti vedybų biurą. Lietuvai
tės — našlės, gyvnašlės, su vaikais ir be
vaikų, norinčios susirasti patikimus gyve
nimo draugus, jau dabar galite man para
šyti. Tarpininkavimas nemokamas. Paslap
tis iki vedybų užtikrinta. Pagelbėkite ati
traukti viengungius vyrus nuo minties
emigruoti komunistinėn Kinijon, parašydamos sutikimą supažindinti Jus su būsimaisiais.
Prie visų gerųjų lietuvių būdo bruožų,
ypatingai ryškus yra savigarbos jausmas,
dažnai „pakeliamas“ kur nereikia, o visiš
kai supliuškęs ten, kur liečiama mūsų
tautinė garbė. Visi žinome, kad su trem
tinių minia į Vakarus pateko ir tokie „am
basadoriai“, kurių vokiečių okupacijos mę
tais norėjo atsikratyti ir apskričių virši
ninkai. Tokie „ambasadoriai“ labai, daž
nai mūsų akivaizdoje šmeižia ir juodina
ne tik mūsų tautai nusipelniusius žmones,
bet ir visą .Nepriklausomybės laikotarpį
ne tik savųjų tarpe, bet taip pat ir svetimųjų, kai tik randa progos ir klausytojų,
Tokie savanoriai .ambasadoriai“ iš piršto
išlaužtomis ar susapnuotomis liguistos fan
tazijos žiniomis, pasitarnauja priešui nė
kiek nemažiau, kaip ir už pinigus dirbą
komunistų agentai. Blogiausia, kad tik iš
imtinais atvejais kas nors ryžtasi jiems
užčiaupti nepraustabumę. Paprastai, nors
klausytojai ir žino visą melą, tyli „dėl
šventos ramybės“, pakęsdami drauge gy
venti ir kalbėtis su tokiais mūsų tautos
kenkėjais. Jei turėtume daugiau savigar
bos ir ryžtingiau reaguotume į tokių „pat
riotų“ šmeižtus, jie arba liautųsi niekus
tauzinę, arba nešdintųsi iš mūsų tarpo.
PAGALIAU SOVIETAI GRĄŽINA
AMERIKIEČIAMS 62 KARO LAIVUS

Gegužio mėn. 31 d. „Abendpost“ prane
šimu Amerikos Jungtinių Valstybių 52
karo laivus, kurie antrojo pasaulinio karo metu paskolos būdu buvo perduoti sovietams, liepos mėn. 1 d. — rugpjūčio 31
d. laikotarpyje Sovietų Laivininkystės Va
dovybė per kelis kartus dalimis grąžins
JAV jūrininkystės daliniams. Tas perda
vimas numatyta atlikti Vakarų Vokieti
jos Kiel'io uoste, čia kalbama apie laivus
naikintojus, povandeninių laivų medžioto
jus ir greitlaivius. Sovietai juos buvo ga
vę paskolos būdu iš amerikiečių pagal
JAV — Sovietų Sąjungos Nuomos-Paskolos Sutartį antrojo pasaulinio karo metu.
Dėl tų laivų grąžinimo amerikiečiai su sv
vietais derėjosi jau eilę metų.
Laivų grąžinimas turėjo būti šiomis die
nomis pradėtas, tačiau vėl staiga atidėtas.
Tenka patirti, kad šis atidėjimas padary
tas abiejų suinteresuotųjų šalių susitari
mu, prašant Vokietijos Vyriausybės įstai
goms atidėti tą perdavimą iki po taip va
dinamos Kiel'io savaitės.
Bielgradas. Jugoslavijos diktatorius Ti
to sutiko vykti į Maskvą pasisvečiuoti. Vy
kimo laikas dar nežinomas. Po trijų Va
karų valstybių ambasadorių pasitdrimo su
Tito, abi šalys preiškė pasitenkinimą. Pa
sitarimas buvęs nuoširdus ir dar labiau
suartinęs Vakarus su savarankia politiką
vedančia Jugoslavija.

SUKTIEMS PLANAMS AISKEJANT
Ne Sovietų Sąjunga, bet Vakarai jieško
būdų šaltąjį karą sušvelninti, nes jį suku
rė, jį palaiko ir jį atleisti tegali tik Sovie
tų Sąjunga. Be to ji niekad to nepadarys
gera valia.žiūrėdami į Vakarų neryžtingu
mą ir naivumą, iki šiol Kremliaus ponai
kiekvieną žingsnį statė su pasibrangini
mu, girdi, matykite, nuo mūsų priklauso,
jei norim jus tampom už nervų, jei no
rim ne. Bet vakariečiams kasdieną vis
daugiau išsiblaivėj ant, Kremliuj pradėjo
jaustis nerimastavimas. Jei vakariečiai sa
vo kurso nekeis'ir į jiems paruoštus spąs
tus nepaklius, Kremliaus puikybė praeis.
Tvirtas vakariečių ryžtas, paremtas dar
bais, ne žodžiais, pasauliui palaimą atneš.
Sovietų politikai vakariečių politikams
sugebėjo tiek nervus patempti, jog aiškiai
jaučiasi, kad šie mielai sutiktų pamiršti
maskolių pagrobtus kraštus, jei jie liautusi ardę demokratinių valstybių pamatus
bei kurstę Azijos tautas atsukti užpakalį
Vakarams. Sovietų Sąjungos pareikštas
sutikimas susitikti keturiems didiesiems,
tikslu įtampą sušvelninti, jaučiama, vaka
riečiams buvo piliulė nuo galvos skaudėji
mo. Mat vakariečiai pagalvojo, kad Sovie
tų Sąjunga iš tikrųjų nutarė politikos kur
są iš pagrindų pakeisti ir pagaliau pradė
ti tarptautinį bendradarbiavimą, pagrįstą
taikos ir humanistiniais , principais, pa
miršdami faktą, kad Sovietų Sąjungai te
bevadovauja tie patys žmonės, kurie sa
vo tikslų niekad neišsižadėjo ir neišsiža
dės, tik tiems tikslams pasiekti priemo
nes gali kaitalioti kiekvieną dieną, pasira
šinėti sutartis, duoti pažadus, čiulbėti lak
štingalos balsu, jei tik atsiras klausančių
ir tikinčių. Dėl amerikiečių naivumo so
vietai daug laimėję praeity, vis dar nepa
meta vilčių taip pat laimėti dabar ir atei
ty.
Kad sužadinus amerikiečių viltis, labai
vykusiai buvo paleista antis, esą labai ga
Įima, jog Sovietų Sąjunga galinti atsi
traukti net į 1939 metų sienas, jeigu Va
karai sutiktų neutralizuoti Rytų ir Vidu
rio Europos valstybes, įskaitant ir suvie
nytą Vokietiją, su sąlyga... Amerikiečiai
tuojau pradėjo planuoti būsimos konferen
cijos darbotvarkę, kaip vieną pačių svar
biausių klausimų numatydami nagrinėti
sovietų satelitų klausimą.
Kancleris Adenaueris, vienas išmintin
giausių pokario politikų, tuoj suuodė kuo
čia kvepia. Kad nepasikartotų amžiną
atilsį invalido gestai, susirūpinęs pasku
bomis lėkė į Washingtons įr Londoną, kad
laiku įspėjus Amerikos ir Anglijos politi
kus ir sulaikius pasaulį nuo nuriedėjimo
žemyn, sovietų diriguojama kryptim. At
rodo, kad jam pilnai pasisekė.
Tikrumoje, jei Sovietų Sąjungai dar
kartą pasisektų apgauti vakariečius, neu
tralizuojant Vokietiją, reikėtų pagalvoti
apie baisias ateities pasėkas. Nes esmėje,
kasgi kitas gali būti lemiamu faktorium,
kurs privestų prie atstatymo laisvės Eu
ropos tautoms ir sutramdymo šėtoniškųjų
jėgų, kurių kėslai sukrečiančiai veikia
blaivaus proto žmogų, jei ne Vokietija.
Tik Vokietija sutvirtėjusi, atsiginklavusi
ir tęsdama kovą dėl savo žemių atgavimo,
mins Sovietų Sąjungai ant kulnų. Dabar
tinėse aplinkybėse, ginkluota Vokietija So
vietų Sąjungai būtų pati baisiausia valsty
bė, baisesnė už bet kurią kitą. Už visų
švelnių Sovietų Sąjungos žodžių, kuriais
išreiškiamas tariamai galimas tarp Vaka
rų ir Rytų sugyvenimas, slepiasi vieninte
lis tikslas, užkirsti kelią Vokietijai tapti
stipria ir galinga valstybe.
Kažin, ar vakariečiai kada nors visiš
kai pilnai įsisąmonins, kad vienintelis, ir
tik vienintelis, daktaras, kuris žino vais
tus Kremliaus ligoniams pagydyti, yra
Daktaras Conradas Adenaueris, reziduo
jąs Bonnoje. Jų sapnus pasauly vergiją
įvesti išblaškys, jų kardą atšipins ir juos
prie jų pačių apdainuotos Volgos nusvies
(be pasakų apie kraštų neutralizavimą, be
beprasmiškų konferencijų) tik Conrado
vadovaujami kryžiuočių palikuonys. Tik
netrukdykite jam! Tik trupučiuką kantry
bės! Kai Kremliaus valdovai žinos, kad
sąskaitoms suvesti laiko pasirinkimas pri
klauso ne nuo jų, tada šaltasis karas pasi
baigs, tada bus prasmė vykti į konferenci
jas, tada galimas jų atsitraukimas i 1939
metų sienas.

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA
S.m. liepos mėn. 2 d. 7,30 vai.

LATVIŲ VAKARAS
Programoje: Žinomas Rygos radio
kupletistas, loterija ir įvairūs pasi
linksminimai. Gros „STANLEY“
džazas. Įėjimas: nariams 2/6, nenariams 4/-.

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

Nr. 55. (405) 30. VI. 1955. i

709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C„ CANADA
(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos
smulkesnės informacijos).

Ar Sovietų Sąjungai yra priimtinas bu
simoj konferencijoj jos satelitinių valsty
bių klausimo nagrinėjimas, paaiškėjo, kai
San Francisco susitiko keturių didžiųjų
užsienio reikalų ministerial, konferencijos
darbotvarkei nustatyti. Po Adenauerio
apsilankymo Washingtone ir Londone, So
vietų Sąjunga pajutusi, kad nėra šansų
Vokietiją neutralizuoti, Jungtinių Tautų
dešimtmečio minėjime Molotovas pasakė
kalbą, kaltinančią JAV dėl esančios įtam
pos, aptemdydamas būsimos konferencijos
pasisekimą ir prablaivindamas vakarie
čius.
Jeigu busimoj konferencijoj Vokietija
nebus neutralizuota, ko labiausiai sovie
tai trokšta ir nebus nagrinėjamos sovietų
satelitų klausimas, kas laisvajam pasau
liui labiausiai rūpi, ta ko galima laukti iš
būsimos konferencijos Nieko kita, kaip
grįžimo prie polemikos ir tuščiažodžiavi
mo.
Šio laiko kovoj tarp laisvės ir vergijos
pasirodo viena kita asmenybė, kurių sie
kimai ir elgesys yra dominanti. Pažvelki
me į jas.

Nesuprantamiausią rolę vaidina Gandžio mokinys Nehru. Keista, kad asmuo,
kurį Gandis laikė vienu išmintingiausių
savo pasekėjų, kuris tiek daug pasiaukojimo ir atkaklumo parodė kovoj dėl savo
tautos laisvės, šiandieną taip lengvai ran-

ka numoja dėl laisvės šimtų milijonų žmo
nių, kurie nėra indai. Negana, kad ranka
numoja, bet pats važinėja ir savo patikę- |
tinį Menon po pasaulį siuntinėja, kad įti- ■
kintų, jog sovietinėj sistemoj nėra jokios
vergijos, jog tautos ten nėra laisvę prara- dusios, jog su komunistiniu pasauliu ga
lima sugyventi, tik reikia nuolaidas dary
ti.
Arba Jungtinių Tautų dešimtmečio mi
nėjime kalbant Kubos atstovui Portunondo, visumos susirinkimo pirmininkas olan
das van Kleffens pakartotinai įspėjo jį,
kai šis atvirai ir drąsiai pasaulio atsto
vams porino tiesą apie JT narį — Sovie
tų Sąjungą, nesilaikančią JT chartos nuos
tatų. Nepaisydamas van Kleffenso įspėji
mo, Portunondo šypsodamasis baigė savo
kalbą akcentuodamas, kad Sovietų Sąjun
ga yra atėmusi laisvę ištisai eilei tautų,
laiko koncentracijos stovyklas su milijo
nais vergų ir siekia tokią sistemą visam
pasauly išplėsti. Jį palydėjo toki audringi
aplodismentai, kokių neturėjo nei vienas
kitas kalbėtojas. Tuoj po to vienas JAV
delegacijos narys priėjęs ilgai kratė jam
ranką. Jeigu Jungtinėse Tautose tiesą
kalbėti paties pirmininko draudžiama, tai
reikia daryti išvadą, kad kalbant melą iš
van Kleffens galima pritarimo sulaukti.
Skaitant tokius pranešimus net tikėti ne
sinori.
Osv. Nagelė

LIETUVIU SODYBA
HEADLEY PARK, HEADLEY HANTS.
ATOSTOGAUKIME SAVO VASARVIETĖJE!

NORĮ VASAROTI LIETUVIŲ SODYBOJE PRAŠOMI JAU DABAR UZSV
SAKYTI KAMBARIUS!

Maloniausios atostogos savųjų tarpe, savo aplinkoje. Lietu
viškas maistas tris kartus, ketvirtą — angliškas. Veiks maudymosi
baseinas, aikštė futbolui, krepšiniui, tenisui. Veiks kavinė ir baras.
Jauki aplinkuma.
Kainos nuo £ 4.10 iki £ 6.5 pagal sezoną. Vaikams nemoka
mai arba pusė kainos. Suinteresuoti prašomi reikalauti platesnių in
formacijų ir užsisakymo blankų šiuo adresu:

Lithuanian House Ltd.,
Lietuvių Sodyba, 1/2, Ladbroke Gardens, London W.ll.

TELEFONO KABELIS ATLANTO DUGNE
Iki šiolei Europą su Amerika jugė tele
grafo kabeliai ir pasikalbėjimams tarp šių
kontinentų buvo naudojama radio priemo
nės. Šio mėnesio 22 d. anglų kabelių laivas „Monarch“ išplaukė iš Clarenville
uosto, klodamas pirmąjį telefono kabelį
Atlanto dugne, kuris tarnaus pasikalbėji
mams tarp Europos ir Amerikos. Ateinan
čiais metais tas pats laivas išplauks iš
Oban uosto (Škotijoj) ir paklos kabelį iš
rytų į vakarus. Atstumas tarp Clarenville
ir Oban uostų siekia 3.600 kilometrų. Ta
čiau, atsižvelgiant į nelygumus jūros dug
ne, kabelis turės būti 200 kilometrų ilges
nis. Kai bus pateisti du kabeliai, bus ga
lima tuo pačiu laiku aptarnauti 36 pasikal
bėjimai.
Telefoniniai kabeliniai pasikalbėjimai
turės būti stiprinami specialių stiprinamų
jų stočių, kurias teks įrengti jūros dugne
kas 90 kilometrų. Stiprinamųjų garso ra
dio lempos bus paskandintos plieno skry
niose. Viso tokių stiprinamųjų stočių bū
sią 52.
Dabart'nių telefoninių pasikalbėjimų
tarp Anglijos ir Amerikos trijų minučių
tarifas dienos metu — 3 svarai, nakties
metu ir sekmadieniais 2 sv. ir 5 šil. Ligšioliniams pasikalbėjimams radio pagalba
dažnai trukdė įvairios oro kliūtys, tuo
tarpu povandeniniu kabeliu naudojantis,
bus.išvengta šių trukdymų.

Dviejų kabelių patiesimas Atlanto dug
ne, stiprinamosios stotys ir kiti įrengimai
kaštuos 40 milionų dolerių. Numatoma,
kad jau ateinančiais metais šie darbai
bus baigti.
Njūjorko Laisvės Statulos papėdėje nu
tarta įkurti Amerikos Imigracijos Muzėjų. Tam projektui jau pritarė prez. Eisen- ,
hoveris ir kiti.
—
* * *•
Jungtinėse Amerikos Valstybėse devyni
milionai gyventojų serga kokios nors rū
šies proto liga. Tuo būdu kas 17-tas ame
rikietis yra slegiamas smegenų negalavi
mo. Alkoholikų gi tame krašte esama net
keturi milionai.

Žmonės pasaulyje kalba 2.796-mis kal
bomis. Kaikuriomis kalbomis kalba tik
nežymus skaičius tam tikrų giminių. Bib
lija yra išversta į 1.100 kalbų, ir tai pa
tenkina keturis penktadalius žmonijos.
TĖVYNĖS SARGYBOJE

— Lakūno atsiminimai — gražus ir nau
dingas pasiskaitymas. Knyga gražiai iš
leista. Kaina 22 ši.
Visi, neatsiskaitę už Liet. Enciklopedi
jos penktąjį tomą, prašomi tuoj pas atsi
lyginti. Enciklopedijos prenumeratoriai
prašomi pranešti apie adresų pakeitimą.
D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave., Lon
don W.4.

PAVERGTOJE TEVYNEJE
Ar darbininkai žino, kaip gyvena
sovietų valdančioji klasė?
Grįžusiųjų teigimu, tą padėtį žino. Tik
bolševikinė propaganda šaukte šaukia,
„kodėl tyli amerikiečių gangsteriai, kad
Sov. Sąjungoje buvo sumažintos kainos
ir pagerėjo gyvenimas“? Partinių gyven
tojai neapkenčia, daug kas tikisi karo ir
daugumas „kažko laukia“. Dabartinė sis
tema yra įgrisusi iki gyvo kaulo. Vienas
iš grįžusiųjų papasakojo, kad 1953 m. va
sarą į Sov. Sąjungą buvo atvykusi anglų
profesinių sąjungų delegacija. Tuo metu
jis dirbo prie Maksimovkos. Atvykus eks
kursijai, tą gatvę, kuria vyko delegacija,
stachnovninkai atitverdavo, niekam nerei
kalingam neleisdami pro ją praeiti, o
ypač apdriskusiems. Paskui parvykusieji
į Angliją skelbė, kad visur matė sočius
ir patenkintus žmones, dirbančius taikos
darbą: mat, visur iškabinti plakatai ir vi
sokie užrašai „už taiką“...
Su vienu iš paskutinių transportų į
Vak. Vokietiją per Friedlando pereinamą
ją stovyklą yra grįžęs ir 1928 m. birželio
15 d. Klaipėdoje gimęs Hans Masuhr. Jis

buvo drauge su motina, dviem seserimis
ir teta rusų išgabentas į darbo vergų sto
vyklas Sov. Sąjungoje. Hans Masuhr bu
vo apkaltintas, kad buvęs „partizanas“, ir
turėjo pereiti visą eilę įvairiausių stovyk
lų baigiant Kolymos sritimi ir Sachalinu.
Pasirodė, jo tėvo gyventa Eckernfoerde.
Šiuo metu jis turi 26 metus amžiaus.
Vak. Vokietijoje gyveną Klaipėdos kraš
to vokiečiai jau gauna iš savo artimųjų
laiškus net iš tolimiausių Sibiro darbo
vergų stovyklų, iš kurių anksčiau negau
davo jokios žinios. Pasirodo, per pirmą
ją deportaciją 1945 m. buvo iš Klaipėdos
krašto į Sibirą išsiųsti visi, kurie anks
čiau priklausė nacių partijai, taip pat mo
kytojai, stambesnieji ūkininkai, valdinin
kai ir jų šeimų nariai. Antroji deportaci
jų banga praėjo 1948 m., o trečioji didžio
ji deportacijų banga buvo įvykdyta 1949
m. pavasarį. Dalis Klaipėdos krašto vokie
čių dirba ir Vorkutoje. Ten geriausiai iš
visų darbo vergų gyvena vokiečių karo
belaisviai, nes jie labiausiai aprūpinami
Vokiečių Raudonojo Kryžiaus. Karsnojarsko srityje esanti ištisa ištremtų Klai
pėdos krašto vokiečių kolonija.
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