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Naktį iš š.m. spalio 21 d. į 22 d. apie pu
siau antrą valandą j Vykd. Tarybos būstą 
Reutlingene įsilaužė keli iš anksto tam ge
rai pasiruošę piktadariai, atvykę dviem 
autovežimiais. Išlaužę duris, išnešė 'i kie
mą iš VT pirmininko kambario geležinę 
spintą, kurią pakelti tegali vos 3-4 stip
rūs vyrai, o iš Inf. Tarnybos valdytojo 
kambario išstūmė tarpdurin met. spintą. 
Tačiau jsilaužikai buvo laiku užklupti ir, 
palikę net savo „darbo įrankius“, kokius 
paprastai su savimi imasi plėšikai, įsilau
žtą į svetimus būstus, pasinaudodami nak
ties tamsa, paspruko. Neabejojama, kad 
tai būta vienos iš paaštrėjusios „Sniego“ 
akcijos operacijų, šis įsilaužimas tik dar 
kartą patvirtina, kad mūsų priešai imasi 
tokių dalykų, kaip paprasčiausi gangste
riai — nakties plėšikai. Iš laisvinimo va
dovybės pusės pabrėžiama, kad jei tokiais 
„žygiais“ norima ją įbauginti ar terorizuo 
ti, tai tuo būdu bus pasiekta kaip tik prie
šingų rezultatų — nuo to mūsų ryžtas 
skelbti pasauliui apie mūsų tėvynės nelai
mes, pavergėjų žiaurumus ir mūsų tautie- 
'čių kančias nė kiek nesumažės.

Įsibrovėliai nieko nepaėmė. Galimiems 
tokių nekviestų „svečių“ vizitams ateityje 
pasiruošta dar stropiau.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
PRIE ŠV. SOSTO 

PRANEŠIMAS
Ryšium su spaudoje paskelbtomis netiks 

Įlomis žiniomis apie paujus vyskupus Lie
tuvoje, Lietuvos Pasiuntinybė prie Šv. Sos 
to praneša sekantį:

Š.m. rugsėjo 11 d., Panevėžio Katedroje 
Vyskupas Kazimieras Paltarokas konsa- 
kravo Antarado tituliariniu Vyskupu, Vil
niaus Arkidiocezijos kunigą JULIŲ STE
PONAVIČIŲ, kuris yra paskirtas Panevė
žio Vyskupu Pagelbininku.

Toje pat ceremonijoje buvo konsakruo- 
tas ir kun. prof. PETRAS MAŽELIS, Ce- 
lenderi tituliariniu Ąyskupu. Jis ir toliau 
eis Telšių kapituliarinio vikaro pareigas.

Vyskupas Julius Steponavičius gimė 
1911 m. ir buvo įšventintas kunigu 1936 
m. Jis ilgą laiką dirbo Gardino miesto pa
rapijoje.

Vyskupas • Petras Maželis gimė 1894 m., 
buvo įšventintas 1923 m., ir ilgus metus 
profesoriavo Telšių kunigų seminarijoje 
tuo pat metu eidamas kalėjimo kapeliono 
pareigas. ,

LIETUVOS 
DIPLOMATINIAI ATSTOVAI

SEKA
ŽENEVOS KONFERENCIJĄ

Kaip pirmosios Ženevos konferencijos 
metu, taip ir dabar k,eturių užsienio reika
lų ministerių derybų Ženevoje proga, Lie
tuvos diplomatiniai atstovai Vašingtone, 
Paryžiuje ir prie šv. Sosto įteikė vyriau
sybėms, prie kurių jie yra akredituoti, ati
tinkamas notas, atkreipdami tų vyriausy
bių dėmesį į Lietuvos teises ir intresus.

Ženevos derybos yra Lietuvos diploma
tinių atstovų sekamos vietoje.

PAREIGA NUGALĖJO
D. Britanijos karalienės Elizabethos se

sers, princesės Margaretos romanas su iš
siskyrėliu aviacijos karininku Peteriu 
Townsendu pagaliau baigėsi, šis romanas 
plačiai nuskambėjo visame pasaulyje, su
keldamas šimtus spėliojimų, pranašysčių, 
linkėjimų ir pasipiktinimų. Turėjo darbo 
žurnalistai, nepritrūko jo ir karikatūrinin- 
kai, kurie kartais nesivaržė net užgauti 
britų jausmus. Patys britai buvo nevieno
dos nuomonės, nors dauguma buvo linkusi 
užjausti savo princesę ir žiūrėti pro pirš
tus į nelygias vedybas. Kas dėjosi karališ
kuose rūmuose, lieka ir turbūt liks paslap
timi. Žinoma tik tiek, kad princesės Mar
garetos artimieji buvo prieš jos norą.

Dabar jau visi projektai ir pasiūlymai 
atkrito, nes pati to pagarsėjusio romano 
svarbiausioji veikėja, princesė Margareta, 
viešai paskelbė:

LIETUVIO IMTYNĖS SU RYKLIU
Lietuvius, mėgstančius nuotykius, šis 

įvykis gali paskatinti persikelti Australi
jon, kur spalio mėnesio 18 d. mūsų tautie
tis Romas Juškevičius, išvykęs žvejoti 27 
pėdų ilgumo nuosavu laivu, vos neįkliuvo 
į ryklio nasrus. Tuo metu, kada R. Juš
kevičius buvo betraukiąs pagautąją žuvį, 
iš po jo laivo išnėręs ryklys čiupo žvejoto
jo laimikį. Ryklio būta didelio ir smūgis 
toks stiprus, jog Juškevičių, laikantį virvę 
Išrovė iš laivo į jūrą. Kadangi Juškevičius 
žūklės virvę buvo apvyniojęs apie ranką 
ir, kol jis nuo jos išsinarstė ryklys jį nu
plukdė gana toli nuo laivo.

PRASKYDO „ŽENEVOS DVASIA”
(SPECIALINĖ KORESPONDENCIJA „EUROPOS LIETUVIUI“ IŠ ŽENEVOS)

Spalio 27 d. prasidėjo antroji Ženevos 
konferencija, bet šį kartą susirinko jau ne
be vyriausybių galvos, o tiktai keturių di
džiųjų valstybių (Didžiosios Britanijos, 
Amerikos Jungtinių Valstybių, Prancūzijos 
ir Sovietų Sąjungos) užsienio reikalų minis
terial. Pagal pirmosios Ženevos konferenci
jos nustatytąsias direktyvas, darbų tvarkon 
įtraukti keturi klausimai:

1. Vokietijos apjungimas, 2. Saugumas, 
3. Nusiginklavimas ir 4. Kontaktai tarp 
Vakarų ir Rytų.

Jau pirmąją konferencijos dieną iškilo vie 
šumon, kad išgarsėjusi „Ženevos dvasia“ 
yra gerokai išgaravusi, o gal ir visiškai iš
nykusi. Apie ją kartais pakalbama tiktai 
tarp kita ko, bet užtat nepalyginamai daž
niau tenka nugirsti pesimistinių vertinįmų. 
Kas gi tokio atsitiko, kad barometras pa
sviro nuo giedros iki blogo oro?

Priminsime istoriją apie tariamąjį ligonį, 
kuris tol pučia į termometrą, kol pasiekia 
augštą temperatūrą. Pereitą liepos mėnesį 
atsitiko atvirkščiai. Šypsenomis buvo iššauk
ta „Ženevos dvasia“ ir barometro rodyklė 
dirbtinai sulaikyta ties .giedra“. Kol gali
ma buvo tenkintis bendromis frazėmis, vis
kas atrodė pusėtinai gražiai, bet dabar po
nams užsienio reikalų ministeriams tenka 
susidurti su gyvenimo tikrove. O čia „Že
nevos dvasia“ nedaug ką gali bepagelbėti.

Jau iš pirmos dienos paaiškėjo, kad nuo
monių skirtumai pasilieka, kaip ir buvę. 
Molotovas pareiškė (gal tiktai nebe savo 
įprastu šiurkščiu tonu, kaip tai jis darydavo 
anksčiau), kad pirmoje eilėje turi būti svars 
tomas saugumo klausimas, o ne Vokietijos 
apjungimas. Vakarų delegatai pasisakė, prie 
šingai, tesutikdami su pirmojoje Ženevos 
konferencijoje paryškinta mintimi, jog Vo
kietijos apjungimas vykdytinas saugumo 
problemos ribose. Iš tokio nuomonių skirtu
mo atsirado konkretūs pasiūlymai, kurių 
vieną pateikė Molotovas, o kitus du — va
kariečiai.

Maskvos siekimai yra aiškūs. Prisidengda 
mi tariama baime, jog Vokietijoje atgaivi
namas militarizmas, sovietai reikalauja, kad 
vokiečiai nesidėtų į jokius „agresyvinius“ 
blokus. Vokietija turinti likti „neutralinė“. 
Antras sovietų taikinys yra NATO ir Va
karų Europos Unija ( Briuselio paktas). Pe
reinamajam laikotarpiui Molotovas siūlo 
tuos paktus sujungti su Maskvos satelitų 
sudarytuoju Varšuvos paktu, o vėliau juos 
visus atstotų bendroji Europos saugumo sis
tema.

Nereikia ypatingo akylumo, kad suvokti, 
ko Maskva nori. Pagal jos planus, „neutra
linė“ Vokietija anksčiau ar vėliau patektų 
sovietų įtakon, o, be to, būtų sunaikinta 
svarbiausioji laisvojo pasaulio saugumo at
rama, būtent, Šiaurės Atlanto karinė orga
nizacija.

Vakarų valstybių delegatai siūlo kitą ke
lią. Pagal jau pereitų metų Berlyno konfe
rencijoje parengtą vad. Edeno planą visoje 
Vokietijoje turėtų būti įvykdyti laisvi rinki
mai, išrinktas steigiamasis parlamentas, ku
ris paruoštų konstituciją ir paskirtų bendrą 
visai Vokietijai vyriausybę. Apjungtoji Vo-

„Aš noriu paskelbti, kad nusistačiau ne
tekėti už aviacijos kapitono P. Townsendo. 
Man buvo žinoma, kad, prileidžiant mano 
atsisakymą nuo sosto įpėdinystės, man bū
tų buvę galima atlikti civilinę metrikaci
ją. Bet, turėdama galvoje Bažnyčios moks
lą, kad krikščioniškosios vedybos yra ne
išardomos, ir būdama sąžininga savo pa
reigose Commonwealthui, aš nusprendžiau 
vadovautis tais sumetimais visų pirma. Aš 
priėjau tą išvadą visiškai viena. Daryda
ma tai, aš,buvau stiprinama kapitono 
Townsendo nepaliaujamos paramos ir naši 
šventimo. Esu labai dėkinga už rūpestį vi
siems tiems, kurie tolydžio meldė man lai
mės.“

Kaip matome, nugalėjo pareiga. Prince
sės širdgėlą turės išgydyti laikas.

Negalėdamas grįžti prie laivo, kuris kaž 
kur paliko horizonte, Juškevičius išplaukė 
į Palm Island salą tik po valandos laiko. 
Iš salos į Townsvilles uostą Juškevičių lai
veliu nugabeno kitas žvejotojas.

Dabar, prieš išplaukdamas žvejoti, Juš
kevičius „apsiginkluoja“ gelbėjimosi lan
ku, nes, kaip jis pats pareiškė, ryklys da
vęs jam gerą pamoką, kuri vos nesibaigė 
mirtimi. Žvejyba R. Juškevičiui yra pra
gyvenimo šaltinis ir, reikia pastebėti, kad 
jis neblogai verčiasi.

D. T. 

kietija pati galėtų apsispręsti, su kuo ji no
rėtų dėtis (su vakarais, su rytais ar pasiliktų 
neutralinė).

Tam atvejui, jei Vokietija susidėtų su 
NATO, vakarų valstybės pateikė specialinį 
pasiūlymą. Jeigu Vokietija užpultų Sovietų 
Sąjungą, vakarų valstybės ateitų agresijos 
aukai į pagalbą. Šituo būdu siekiama išsklai 
dyti Maskvos skelbiamą baimę, esą „milita
rizuota“ Vokietija graso Sovietų Sąjungos 
saugumui.

Pagaliau pažymėtinas dar toks vakarų 
valstybių pasiūlymas. Abiejose Vokietijos 
rytų sienos pusėse (Oderio-Neisės linija) nu
brėžiama tam tikra zona. Priešingoji pusė 
gali įrengti savo stebėjimo punktus (radaro 
stotis) kitos šalies teritorijoje, taigi sovietai, 
pav., Vokietijoje, o vakai — Lenkijoje.

Demokratinių valstybių pasirinktasis ke
lias yra suprantamas. Jos reikalauja laisvų 
rinkimų visoje Vokietijoje, taigi ir rytų zo
noje. Rinkimų rezultatai vakarams nekelia 
abejojimų. Tokiu būdu būtų išlaisvinta Ry
tų Vokietija, o tuo pačiu sukrėstas sovietų 
dominavimas Centro ir Rytų Europoje. Ant 
ra vertus, keldami klausimą, kad į Lenkiją 
būtų įsileistos demokratinių valstybių rada
ro stotys, vakarai nori pralaužti geležinę už
dangą ir įkelti koją į sovietų valdomą sritį.

Iš šios suglaustos apžvalgos, kurioje dėl

SOVIETINIS KOLONIALIZMAS 
IR TREMTINIU PROBLEMOS

Pavergtosios Jungt. Tautos (PJT) spa
lio 17-18 d.d. posėdžiuose daugiausia dėmė 
šio skyrė sovietiniam kolonializmui, So
vietų žygiams prieš laisvajame pasaulyje 
esančius Sovietų pavergtųjų kraštų tremti 
nius ir Sovietų laisvajam pasauliui perša
mam tarpusavinių ryšių plėtimui.

Sovietinio kolonializmo klausimą refe
ravo Lietuvos delegacijos pirmininkas V 
Sidzikauskas, pažymėdamas labiausiai tra
gišką II pasaulio karo rezultatuose faktą, 
kad tuo pačiu metu, kai Vakarų Galybės 
yra išlaisvinusios 14 nepriklausomybės ne 
turėjusių Azijos bei Afrikos tautų su apie 
600 milionų gyventojų, komunizmas yra 
pavergęs 17 buv. nepriklausomų valstybių 
su apie 700 mil. gyventojų, tarp jų vien 
Europoje 11 nepriklausomų valstybių su 
apie 100 mil. gyventojų. „Atremtas į ne
aprėžtą nuožiūrinę politinės policijos ga
lią sovietinis kolonializmas sudaro helem- 
čiausią žiauraus kolonializmo pavidalą, 
kad pavergtų bedieviškosios tironijos dik
tatūrai pačią žmogaus sąžinę... Jis suda
ro didelę grėsmę žmonijai ir siekia sunai
kinti pačias pavergtąsias tautas“. Referen 
tas pažymėjo, kad Azijos ir Afrikos tautų 
atstovai gyviau reaguoja dėl sovietinio ko- 
linializmo, įspėdami pasaulį, kad „nepasi
duotų naujam superbarbarizmui, naujam 
superimperializmui, naujai supergalybei, 
kuri triuškina laisvę, kur tik pasiekdama.“ 
Tuo tarpu Vakarų krikščioniškos kultūros 
kraštuose sovietinio kolonializmo atžvil
giu justi tam tikro ištižimo. Kalbėtojas 
padėkojo JAV atstovui už jo spalio 12 d. 
JT IV komisijos posėdy priminimą, kad 
Vakarų kolonializmui vykstant, Europos 
bei Azijos plačiose srityse „kadaise laisvos 
tautos yra atimtos laisvę“ ir kad šių sri
čių „šimtų milionų žmonių nepriklausomy 
bės netekimas susilaukia mažiau JT dė
mesio, kaip atsilikusių koloninių tautelii 
išsilaisvinimo pažangos eiga.“

Dėl Sovietų akcijos prieš laisvajame pa
saulyje esančius Sovietų pavergtųjų kraš
tų tremtinius PJT pranešimą padarė Len
kijos delegatas Wierzbianskis, nurodyda
mas, kad ligšiolinės Sovietų ir jų mario
nečių pastangos susigrąžinti tremtinius iš 
laisvojo pasaulio jiems siektų rezultatų 
nedavę. Iš 2 mil. su viršum tremtinių grį
žo labai nedaug, daugiausia sovietiniai 
agentai. Nežiūrint į tai, Sovietai ir jų ma
rionetės pastaruoju metu yptaingai suin
tensyvino tremtinių iš laisvojo pasaulio 
grąžinimo pastangas, skelbdami tariamas 
amnestijas, žadėdami aukso kalnus ir gąs
dindami, kad pasilikdami Vakaruose trem 
tiniai nieko gero nesulauksią, šiuo klausi
mu dar pasisakė Estijos, Latvijos, Vengri
jos, Bulgarijos, Albanijos, tremtinių vals
tiečių tarptautinės sąjungos atstovai. Lie
tuvos delegatas dr. P. Karvelis savo kal
boje nušvietė tremtinių laisvajame pasau
lyje atsiradimo priežastis, pažymėdamas, 
kad „bėgimas iš Sovietų nežinia kokių ri
bų pasiektų, jei bolševikai nelaikytų akli
nai uždarytų sienų“. Antra vertus, „So
vietai, klastodami tikrovę Sov. S-gos vidų 
je, ne be pagrindo baiminasi tremtinių, 
kad jie savo veikla sovietų melus atskleis 
ne tik laisvajam pasauliui, bet ir pačiam 
Sovietų žmogui.“ Dėl to Sovietai ypač 
siekia trukdyti tremtinių politinę veiklą, 
tam nesivaržydami nei lėšomis, nei prie
monėmis. Tam jie yra suorganizavę buv. 

suprantamų priežasčių tesitenkinta bendrais 
bruožais, matome, kad Ženevoje jau iš pat 
pradžių paaiškėjo didžiuliai nuomonių skir
tumai, kurių jokiomis „Ženevos dvasiomis“ 
neišlyginsi. Todėl suprantama, kodėl čia 
viešpataujanti nuotaika nebėra palanki šyp
senoms.

Lieka dar du darbų tvarkos punktai: nu
siginklavimas ir kontaktai tarp Vakarų ir 
Rytų. Bendrai manoma, kad šitais klausi
mais bus lengviau surasti formules, kurios, 
pav., leistų nusiginklavimo problemos stu
dijavimą pavesti žinovų komisijai, kuri ga
lės klausimą svarstyti gal ir metus, ir kitus... 
O kai dėl „kontaktų“, tai toji tema neišjun
gia galimumų priimti visą eilę gražiai skam
bančių „rekomendacijų“. Bet ar, pav., so
vietai nustos trukdyti svetimas radijo emisi
jas? Ar jie įsileis užsienio spaudą? Ar jie 
leis laisvai keliauti užsienin savo vergams? 
Ir 1.1, ir 1.1. That is the question!

Atrodo, kad nė viena pusė nėra suintere
suota šiurkščiai trenkti durimis. Todėl nėra 
negalimas dalykas, kad dabartinės konferen 
cijos pabaigoje laukiamam komunikate dar 
bus užsiminta ir apie „Ženevos dvasią“. Bet 
panašu į tai, kad toji dvasia jau nebeapšvies 
protų, o primins labiau spiritistinį seansą, 
kuriame gilios logikos netenka jieškoti.

V.

Sovietų ambasadoriaus Poniuškino vado
vaujamą vadinamą „Sniego“ akciją. Sovie 
tų kėslus laisvojo pasaulio tremtinių at
žvilgiu demaskuoja pabėgęs į laisvąjį pa
saulį augštas Sovietų slaptosios policijos 
pareigūnas Petrovas. Dr. Karvelis pažymė 
jo, kad pirmiausia Sovietai siekia apnuo
dyti tremtinių aplinką. PJT pareiga at
kreipti laisvojo pasaulio dėmesį, kas yra 
Sovietų tikrieji tikslai tremtinių atžvilgiu 
ir nurodyti priemones tremtiniams apginti.

Ryšium su žiniomis iš Austrijos, kad ten 
pradėtas spaudimas į tremtinius, PJT .pa
siuntė Austrijos kancleriui atatinkamo tu
rinio telegramą.

Rytų-Vakarų santykių klausimą PJT re
feravo tremtinių socialistų tarptautinės są 
jungos delegatas, pažymėdamas, kad So
vietų noras tuos santykius išplėsti tėra tik 
sovietinis manevras „geležinės uždangos“ 
daliniu praskleidimu sutvirtinti savo už
grobimus Centro bei Rytų Europo.je. Iš lie 
tuvių šiuo klausimu pasisakė dr. Trima
kas ir E. Turauskas.

Dr. Trimakas pažymėjo, kad tarptauti
niai santykiai turi remtis tautų laisve ir 
savitarpiniu pasitikėjimu. Bet Sovietai 
tuos santykius nori panaudoti tik vakarie
čiams apgauti visokiais „Potiomkino kai
mais.“ Jie slepia sovietinę tikrovę. Balti
jos kraštuose užsieniečiams lankytis drau
džiama. Todėl Rytų-Vakarų santykiais So
vietai siekia sustiprinti savo ideologinę 
penetraciją Vakaruose ir apgauti laisvąjį 
pasaulį dėl padėties Rytuose. „Koks gi ga
li būti pasikeitimas kultūrinėmis gėrybė
mis, — sako Trimakas, ■— kurios yra ko
munistų a priori pasmerktos sunaikinti?“ 
Juk ir visai neseniai Chruščiovas Vokie
čių delegatams priminė, kad Vakarų pa
saulio kelias yra aklųjų kelias, kad „Va
karams nėra kitos politikos, kaip kapitu
liacijos politika prieš komunistinę eks
pansiją“.

Tremtinių krikščionių demokratų są
jungos delegatas E. Turauskas nurodė, 
kad Rytų-Vakarų klausimas yra opus klau 
simas. „Jis atitinka nuoširdų vakariečių 
norą nustatyti su rytiečiais žmoniškus san 
tykius“. Betgi „tais santykiais Vakaruose 
paplinta... žalingų iliuzijų bei idėjų“, ypač, 
kad „sovietiniai žmonės bando diktuoti ir 
primesti savo sąvokas bei principus Va
karų žmonėms“. Kalbėtojas priminė nese
niai Romoje vykusį tarptautinį istorikų 
kongresą, kur Sovietai tiesiog ciniškai te
rorizavo Vakarų mokslininkus, o kaikurie 
vakariečiai jiern^ pataikavo. Kalbėtojas 
įspėjo, kad visi geri norai dėl Rytų-Vaka
rų santykių plėtimo esamomis aplinkybė
mis „tėra žalingos ir drumsčiančios iliu
zijos“.

Vt. Vt.

Londonas. D. Britanijos rudens biudže
tas spaudoje ir visuomenėje šį kartą sukė
lė pusėtiną nusistebėjimą. Ypač puolė vy
riausybę darbiečiai, apkaltindami konser
vatorius rinkimine demagogija. Atstovų 
rūmams buvo pateiktas nepasitikėjimo vy
riausybe klausimas, bet rezoliucija buvo 
atmesta 68 balsų dauguma.

Maskva. Sovietai pasirašė draugiškumo 
paktą su Jamenu, Raudonosios jūros ka
ralija, labiausiai aktyvia tame regione. Jos 
ginkluoti būriai dažnai užpuldinėja britus 
Adene.

7 DIENOS
Buenos Aires. Buvęs Argentinos dikta

torius Peronas, specialaus tribunolo spren
dimu, paleistas iš kariuomenės. Prieš pre
zidentavimą jis turėjo pulkininko laipsnį, 
o paskui buvo pakeltas į generolus.

Bcnna. Nuo šiol visi Lufthansos vidaus 
susisiekimo britai lakūnai Vak. Vokieti
joje bus pakeisti vokiečiais.

*
New Yorkas. šiomis dienomis Kanados 

delegacija pasiūlys JTO-jos visuotiniam su 
sirinkimui priimti į tą organizaciją 18 nau 
jų narių. Sąraše nurodoma: Bulgarija, Ru
munija, Vengrija, Albanija, Išorinė Mongo 
lija, Suomija, Ispanija, Airija, Italija, Aus 
trija, Portugalija, Jordanas, Libija, Nepa- 
lis, Japonija, Kambodžija, Laosas ir Ceilo- 
nas. Manoma, kad šį sąrašą visuotinis su
sirinkimas priims. Naujieji kandidatai dar 
turės būti patvirtinti Saugumo Tarybos. 
Jei neatsiras priešingumų, kalbamosios 
valstybės galės atsiųsti savo atstovus dar 
šios sesijos pabaigoje. Galvojama tokiu 
atveju ir Saugumo Tarybą padidinti nuo 
11 iki 13-kos narių. *

Londonas., Vienas grįžęs iš sovietų as
muo praneša, kad Maskvoje ir Leningrade 
vieną naktį staiga buvo padarytos kratos 
žydų namuose ir keliasdešimt jų suimta, 
žydų kalba knygos saugumo policijos bu
vo atimtos. Spėjama, kad prieš žydus so
vietuose vėl prasidės stalininio pobūdžio 
teroras ir bus surengti nauji teismo spek
takliai.

Viena. Austras magikas Wilhelmas Seidl, 
magikų kongrese, Linze, sukėlė seansaciją, 
užhipnotizavęs moterį ir privertęs ją pa
kilti į orą,' vieną metrą augščiau scenos.

*
Roma. Italijos šoferiai, 12 kartų bausti 

už nesilaikymą judėjimo taisyklių, praras 
teisę važinėti automobiliais net iki gyve
nimo pabaigai.

•
Bonna. Sovietai pasiūlė Zoriną savo am

basadorium Bonnoje. Federalinės vyriau
sybės nuomonė dar nežinoma, tačiau kal
bama, kad vokiečiai labai nenoromis svars 
to jo kandidatūrą. Kaip žinoma, Zorinas 
buvo svarbiausias Čekoslovakijos komu
nistinio perversmo organizatorius, kaip 
Dekanozovas Lietuvoje. Vokiečiams del
siant su atsakymu, sovietai pristabdė be
laisvių transportą. *

New Yorkas. Amerikietis Donaldas Doo
little išrado skraidantį povandeninį laivą. 
Išradimas jau yra užpatentuotas, o to lai
vo brėžinius turi krašto apsaugos ministe
rija.

Londonas. Spalio 30 d. Londone mirė 
žymus lenkų politikas, mokslininkas ir 
publicistas Stanislovas Stronskis, 73 m. 
amžiaus.

New Yorkas. Ann Woodward per klaidą 
nušovė savo vyrą milionierių Williamą 
Woodwardą. Grįžę iš vaišių, jie atsigulė 
atskiruose kambariuose. Naktį jai pasigir
do, kad kažkas brazda koridoriuje. Ji iš
ėjo iš kambario, pastebėjo šešėlį ir šovė 
į jį. Figūra sukniubo. Tai buvo jos vyras, 
gavęs kulką į galvą.

Vašingtonas. Neseniai paaiškėjo, kad 
Amerikos ambasadoje Maskvoje sovietų 
žvalgybos agentai buvo įtaisę mikrofoną 
ir ilgą laiką girdėjo slapčiausius Amerikos 
diplomatų pasikalbėjimus. Mikrofonas bu
vo paslėptas už herbo, ir tik atsitiktinai 
atrastas.

*
Bonna. Olandijos kariuomenė Vak. Vo

kietijoje nutraukė manevrus, nes šarvuo
čiai sugadino 3-jų su puse milionų markių 
vertės plentų. *

Ankara. Speciali sovietų komisija atvy
ko į Turkiją jr sudegino savo sprausminį 
lėktuvą, kurs buvo nukritęs ir sudužęs 
Turkijoje. Sudegino todėl, kad jo likuč: 
negalėjo parsivežti Rusijon.

*
Ženeva. Molotovas pasiūlė Vakarams 

dar vieną suktą Europos saugumo planą, 
būk tai remdamasis Edeno sumanymu, šia 
me plane apie Vokietijos suvienyjimą ne
kalbama, todėl jis ir nebus priimtinas va
kariečiams. •

Atėnai, čion atskrido Kipro archivys- 
kupas Makarios pasitarti su Graikijos vy
riausybe. Jo nuomone, Kipras dabar esąs 
karinio teroro ir prievartos replėse.

»
Paryžius. Prieš porą metų ištremtasis 

Moroko sultonas Ben Yousefas jau atskri
do Prancūzijon. Jis tikisi greit vėl užimti 
Moroko sostą. Su juo kartu atskrido dvi 
žmonos, septyni vaikai ir 23 sugulovės.

Buenos Aires. Karščiausi Perono pase
kėjai, susibūrę Generalinėje Darbo Konfe
deracijoje, paskelbė generalinį ir laiko at
žvilgiu neribotą streiką. Kaip ilgai jis 
truks, parodys aplinkybės. —

1
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
POLITIKOS STUDIJAVIMAS

„Mūsų pastogėje“ publicistas Nemo sten 
giasi nukreipti mūsų įsipolitikavimą į stu
dijų kelią. Pradžiai duodamas kelis pavyz 
džius ir baigmėje savotiškai pasisakyda
mas apie pavergtąją tautą, jis rašo:

„Politikavimo aistra mūsuose itin išbu
jojusi: politikuojam susirnkimuose, pobū
viuose, bažnyčiose, poltikuojame namie ir 
svečiuose prie stiklelio. O politikų, praau
gusių parapini horizontą, tačiau beveik 
neturime: vieni veda, „liaudį“ iš po parapi 
jos skraistės, kiti grąžina ar stengiasi po 
ja išlaikyti. Politikuojant nestinga kovos 
momento. Dabartinėse musų gyvenimo są
lygose politikavimas turi psichologinės 
reikšmės: panašėdamas azartiniam žaidi
mui, duoda progos imtis ir įveikti ar kris
ti pačiam perblokštam. Tai kutena nervus, 
pasireiškia žmogaus rizikavimo likimas. 
Tai nebloga — padeda žmogui gyventi, 
prasklaido nuobodulį. Deja tik, kad visas 
mūsų politikavimas, turime galvoje ne 
vien tik Melbourną, bet ir mūsų plačiuo
sius vandenis, taip maža pažangos terodo, 
tokia nuobodi tematika. O būtų, berods. 
Visai prasmingi būtų studijiniai politi
niai klubai ar sąjūdžiai. Būtų progos gi
liau įžvelgti demokratijos esmę ir jos for
mas.

Mums išmintigiausia būtų siekti dvipar- 
tinės sistemos su stipria vykdomąja val
džia. Jokie simptomai tačiau bent čia emi
gracijoje nerodo, kad lietuvių sąmonė im
tų persiorientuoti ta kryptimi. Savaime 
niekas nekyla. Jei tikrai norime kitokios 
politinės struktūros, tai pirma turi gimti 
ir prigyti idėja.

Perversminės reikšmės būtų pakrypi
mas į komunalinę (savivaldybinę) formą, 
pasekant Šveicarijos pavyzdį. Santvarka 
labai tinkama mažam žemės ūkio kraštui. 
Tokioje santvarkoje mažiausiai vietos po
litinėms aistroms, dominuoja ūkinis ir 
kultūrinis momentas, Centrinė valdžia šio
je sistemoje silpna, bet užtat visas svoris 
nusikelia i savivaldybinį lauką.

Matome, kad politikavimui būtų medžią 
gos ir už parapijos ribų. Reikėtų tik iš
drįsti išeiti. Jei emigrantai neturės net po
litinių minčių atkursimam kraštui tvarky
ti, tai kuo jie kitu bus prisidėję kraštui 
vaduoti? Armijos sukūrimas tremtyje yra 
tik ligonio kliedėjimas. Neišmintinga sa
kyti, kad namuose gyvenanti tauta nu
spręs kratšo politinį likimą ir politinio 
reiškimosi veidą. Nereikia užmiršti, kad 
Lietuva yra diktatūrinės formos okupanto 
valdoma: tokioje santvarkoje tik jau ne- 
bręsta piliečių politinė sąmonė, bent jau 
ne vakarietiškų politinių minčių ir tradici 
jų prasme.“

MAŠINA IR ORGANIZMAS
Kalbėdamas apie naujuosius išradimus, 

o ypač apie atomo skaldymą, ir lyginda
mas juos su materialistinės filosofijos iš
vedžiojimais, V. Literskis „Laike“ rašo:

„Materializmas tvirtina, kad organiz
mas yra tik molekulių sambūris, kurį 
tvarko tie patys mechanikos dėsniai. Ta
čiau tarp organizmo ir mašinos yra tik iš
orinis panašumas. Pati organizmo esmė 
yra kita: gyvybė nėra mašininio tikslu
mo mechanizmas. Organizmas yra atskirų 
elementų komplikuoto veikimo suderini
mas. Tarp biologinio ir anorganinio pro
ceso yra didelis skirtumas: organizmas 
priklauso nuo mažiausio elemento proce
sų. Genų arba mažiausių paveldėjimo vie
netų pasikeitimas lytinėse celėse sudaro 
mutacijas. Procesas tik molekuliarinis, bet 
šitas mažas genų kitimas persiduoda į vi
są organizmą ir net ištisas generacijas. 
Tuo būdu atsiranda nauji variantai. Va
dinasi, organizmai tvarkomi tam tikrų 
gamtos dėsnių, kurių determinizmas ne
pajėgia sukontroliuoti. Demokrito įkaltas 
į žmonių galvoseną machaninis gamtos 
dėsningumas dabar turi būti reviduotas. 
Organizmo dėsniai yra kitoki, kaip me
chanikos dėsniai, todėl organizmas nėra 
tik mechaninė mašina, kaip tvirtina mate
rializmas.

Atominė fizika sudaro tvirtą pasiprieši
nimą materialistinei filosofijai. Materializ
mas atominėje fizikoje neturi pagrindo. 
To pagrindo jam nesuteikia nė biologija. 
Materializmas yra mokslo klystkelis.

Tačiau turės praeiti tam tikras laikas, 
kol naujieji atradimai iš žmonių galvose
nos išstums materializmą. Materialistinė 
inercija gali užtrukti daug metu. Naujų 
atradimų reikšmė peržengia gamtos moks 
lų ribas. Dabar vyksta nusigrįžimas nuo 

materializmo, bet būtų klaidinga manyti, 
kad gamtos mokslai yra skirti Dievo, žmo
gaus sielos ir laisvos valios, įrodymui. 
Gamtos mokslai turi tik parodyti materia
lizmo klaidingumą ir patiekti realybę. Iš-

Viena yra tikra, kad mūsų laikais vyks
ta tikėjimo įsigalėjimas, kuris turi tvirtą 
vadas padarys teologija ir filosofija, 
atramą gamtos moksluose. Gamtos moks
lai stumia materializmą į praeitį. Yra šąli 
narnos tikėjimo kliūtys, kurias užvertė 19 
šimtmečio materializmas.“

VISUOMENĖ IR PAVOJAI
Išeivijos visuomenės klausimais „Drau

ge“ rašo V. Bgd. Ypatingai pabrėždamas 
tarpusavės pagarbos stoką, jis tvirtina:

„Išeivijoje esanti visuoemnė yra labai 
ypatingas visuomeninis reiškinys. Ji nėra 
jungiama nei įstatymų, nei bendro darbo. 
Ji yra apsupta pavojų iš visų pusių. Netu
rėdama išorinių junginių ji gali išsilaikyti 
kaip visuomenė tik sąmoningo apsispren
dimo ir laisvo susiorganizavimo dėka. Iš
eivijos visuomenė nepasidaro nedaroma. 
Ji yra dvasingų pastangų padaras.

Norint mums kaip išeivijai, išsilaikyti, 
reikia ugdyti tas jėgas, kurios mus ugdo 
ir mažinti tas jėgas, kurios mus kaip visuo 
menę smukdo. Reikia mums patiems save 
pažinti, šiandien mes atkreipkime dėmesį 
į tris pavojus, kurie kenkia išeivijos vi
suomenei. Visų pirma jai kenkią žmonės, 
kurie be saiko kitus kaltina. Antra, mes 
neturime manyti, kad išeivijos visuome
nėje nėra žmonių, kurie nedarytų nusikal
timų. Ir treiča, išeivijoje paprastai atsi
randa žmonių, kurie dirba savo visuome
nės nenaudai.

MAŽAVERTIŠKUMO JAUSMAS
Išeivijos visuomenei gresia pavojus sa

vo gyvenimo pagrinde pastatyti savo ma- 
žavertiškumo jausmą, šis jausmas reiškia
si įvairiausiomis formomis. Mažavertišku- 
mo jausmas kyla iš kažkokios baimės kito 
asmens. To jausmo vedinas žmogus, prieš 
pradėdamas kalbėtis su kitu asmeniu, jau
čia reikalą savo pokalbininką pažeminti, 
tarsi nutraukti jį nuo kokios augštumos ir 
su savim sulyginti, kad galėtų paskui su 
juo kaip toks su tokiu santykiauti.

Labai dažna šio jausmo apraiška yra 
besaikis savo visuomenės institucijų kri
tikavimas. Tai nėra sveika kritika, bet 
kažkoks beviltiškas liūdesys. Viskas pas 
mus esą negerai. Nors toki kritikai žada 
kaikurių naujumų, tačiau nesunku paste
bėti, kad jų kritikos variklis yra gilus, 
tiesiog mistiškas apsivylimas savaisiais ir 
vergiškas negerbimas savo visuomeninių 
institucijų.

Mažavertiškumo jausmas pas kitus ei
na dar toliau. Jie iš viso bodisi savo tau
tos, savo kalbos ir savo kilmės visuome
nės. Nutraukdami ryšius su savo kilmės 
visuomene, jie nori patys save apgauti. Tuo 
būdu jie nori pasidaryti kitų tautų visuo
meninio palikimo paveldėtojais. Gaila, 
kad jie nežino, jog, norint kitų tautų kul
tūrinius laimėjimus paveldėti, nėra reika
lo savo paties visuomenės išsižadėti.

Mažavertiškumo jausmas iš tikro pasi
daro visas kompleksas jausmų bei nuotai
kų ir daugeliu atžvilgių vaidina skaldantį 
vaidmenį išeivijos visuomenėje. Žiūrėji
mas į save ar į savo artimą mažavertiš- 
kai nėra naudinga filosofija visuomeni
niam gyvenimui. Ant šio pagrindo kultū
ringos visuomenės negalima kurti. Ką rei
kia daryti, norint nugalėti antihumanistinę 
tendenciją, pasislėpusią mažavertiškumo 
išgyvenime? Tam tikslui reikia grįžti į kla 
slnę žmonių santykiavimo formą, kuri iš 
abiejų santykiaujančių pusių reikalauja 
pagarbos. Tik ant šios klasinės augštumos 
yra įmanomas visuomeninis gyvenimas.“

„Tėvoškės Žiburiuose“ P. Šimaitis, 
straipsnyje MŪSŲ GARBĖS REIKALAS, 
rašo:

„Šiuo metu gimnazija finansiniai yra 
tikrai apverktinoje padėtyje. Artėja žie
ma, reikalingas kuras, maisto atsargos, o 
pinigų nėra. Tų trūkumų nebūtų, jeigu 
mes garbingai pildytume savo pasižadėji
mus. Pasižadėjimus, kuriuos davėme lais
va valia, kurie yra mūsų garbė ir pasidi
džiavimas. Mums tikrai bus malonu, su
laukus senesnių dienų, matyti mūsų dak
tarus, teisininkus, inžinierius, išsimoksli
nusius tremtyje. Jausime pasididžiavimą, 
kad ir mes prie to prisidėjome.

O išlaisvinta Lietuva bus labai ir labai 
reikalinga mokslo žiniomis apsišarvavusių

Vokiečiu Bibliografija 
APIE LIETUVA

Vokiečių J.G. Heredrio Institutas Mar- 
burge prie Laimo, tiriąs rytinę Vidurio 
Europą, t.y. Čekoslovakiją, Sileziją, Pome
raniją, Lenkiją, Rytprūsius ir Pabaltijo 
kraštus, savo žurnalo „Zeitschrift fuer 
Ostfarschung“ paskutiniame numeryje pa
skelbė bibliotekininko H. Risterio sudary
tą literatūros sąrašą apie Lietuvą 1943-
1953 metais (Plg. Schrifttum ueber Litau- 
en 1943-1953, bearbeitet von Herbert Ris- 
ter, Zeitschrift fuer Ostforschun IV 1955 
Heft 2 p. 305-320). Suminėta 294 knygos 
bei straipsniai.

Šis sąrašas sudarytas praktiškiems 
mokslo tikslams, todėl grožinės literatūros 
veikalai, poezija: bei žymi dalis aktualio
sios politikos, taip pat mūsų filosofijos 
darbai čia neįtraukti. Bet ir paliestose 
mokslo šakose, matyti, nesiekta pilnumo. 
Pirmoje eilėje sužymėta literatūra apie 
Lietuvą svetimomis kalbomis (vokiečių, 
anglų ir t.t.). Šiuo atžvilgiu šis sąrašas ir 
lietuviams labai svarbus jieškant gatavos 
medžiagos užsienio informacijai. Mums 
butų įdomu šitokią literatūrą jau bent 
vokiečių kalba čia rasti pilnai sužymėtą. 
Gaila, kad taip nėra. Pvz. A. Rannito 
straipsnis apie keturis lietuvių grafikus 
1948 m. „Das Kunstwerk“ žurnale, sąraše 
pažymėtas, bet tame pačiame žurnale pa
skelbtieji du iliustruoti A. Rannito straips 
niai apie M.K. Čiurlionį vokiečių kalba 
jau neminimi. Matyt, sudarytojo neatkreip 
tas dėmesys, kad M.K. Čiurlionis yra lie
tuvis. Tokių pavyzdžių yra daugiau. Iš me 
no srities čia pasigesime beveik visų meno 
temomis Vokietijoje išleistųjų knygų sve
timomis kalbomis, kaip M. Schererio mo
nografijos apie P. Kiaulėną, A. Rannito 
apie V.K. Jonyną, A. Valeškos Lithuanian 
Art in Exile, A. Kulpavičaius disertacijos 
apie Lietuvos baroką ir t.t. Istorijos sky
riuje nėra tėvo Gidžiūno gražiai išleistos 
knygos lotynų kalba apie Lietuvos pran
ciškonų pradžią.

Sąraše skelbiami ir kai kurie lietuvių 
kalba parašytieji darbai. Deja, atrodo, kad 
lietuviškųjų veikalų atranka bus daugiau 
atsitiktinio pobūdžio. Pvz, periodikos sky
riuje pažymėtas laikraštis „Lietuvis“, ėjęs 
Memmingene, bet nėra Augsburgo „Žibu
rių.“ Paminėta bibliografinė retenybė — 
Fuldos „Pėdsakai“, bet nėra jau gerokai 
prieš 1953 metus ėję žurnalai, kaip „Tė
vynės Sargas“, „Darbas“ ir eilė kitų. Mi
nimi 1954 m. išėję „Commentationes Bal- 
ticae“, bet nėra jau 1953 m. pasirodžiu
sios „Lietuvių Enciklopedijos“. Straipsnių 
lietuvių kalba suminėta, palyginti, labai 
nedaug. Nenusimanančiam susidarys įspū
dis, kad patys lietuviai ne kažin ką gali 
apie savo kraštą parašyti. Aiškus dalykas, 
svetimtautį specialistą domina tik vertin
gesnieji moksliniai straipsniai lietuvių 
kalba, bet jų čia tik maža dalis tesuminė- 
ta. Kai kurie svarbūs straipsniai iš 1946-
1954 m. „Aidų“ įtraukti, bet eilės kitų, spe 
cialistui tikrai nemažiau įdomių, taip pat 
„Aiduose“ skelbtų darbų, kaip pvz., prof. 
Pakšto Lietuvos sienų, A. Mažiulio etno
grafijos ir reiligijos istorijos, prof. Skar
džiaus kalbotyros, prof. Vorobjovo bei 
prof. V.K. Jonyno fneno temomis, jis ne
ras. Užtat suminėti,, tur būt, visi dar 1943 
m. Lietuvoje išleistojo „Gimtojo krašto“, 
o taip pat 1946-1948 m. „Žingsnių“ straips 

vyrų ir moterų. Mokslu, kuris paremtas do 
rove, teisingumu, kijitiškumu, laisve ir lais 
vu galvojimu. Robotų bus priruošusi ir bol 
ševikinė mokykla. Bet kokia iš jų nauda, 
jau mes patys gyvenime esame patyrę dau 
gumoje asmeniškai.

Dar pora žodžių dėl vargo mokyklų. Jų 
parėmimu jau pats laikas susirūpinti. 
Montrealis, kuris, kaip sakoma, „visko pra 
džia“, šia kryptimi jau pajudėjo. Atida
rant šeštadieninių mokyklų mokslo metus 
visose trijose mokyklose įsteigta rėmėjų 
būreliai. Kiekvienas mokinys įsipareigojo 
paaukoti po 5 et. į savaitę ir parašyti bent 
po vieną laišką į mėnesį likusiam Vokie
tijoje mokinukui-kei.

Manyčiau, kad ir kitos šeštadieninės mo 
kyklos galėtų šiuo pavyzdžiu pasekti. Apy 
linkių valdybos arba mokyklų vedėjai — 
mokytojai turėtų tik paraginti, na, ir pri
žiūrėti, kad pasižadėjimus tesėtų.

Mūsų šios dienos šūkis — „Lietuvis, kur 
jis bebūtų, turi pasiekti mokslo tiek, kiek 
tik jo sąlygos leidžia“. 

niai. Suprantama kodėl! „Žingsniai“, da
bar ir „Lietuva“, bus bene vieninteliai 
lietuvių žurnalai, kurie duoda striapsnių 
antraščių anglų kalba. Jau daug kartų 
mūsų spaudoje buvo kalbėta apie klaidin
gumą pažiūros, manančios, kad svetimtau
čiai mūsų problemomis nesidomi ir mūsų 
kultūros apraiškų neseka. Todėl buvo pra
šyta, kad mūsų žymesnieji žurnalai duotų 
turinio rodyklės vertimus ar net trumpus 
resume kuria pasauline kalba, tačiau dau
gumas žurnalų nereagavo. Ne tik galimas, 
bet tikras dalykas, kad ir lietuvių kalbos 
nemokąs specialistas, susidomėjęs kuriuo 
lietuvišku straipsniu, jį cituos, rūpinsis jo 
vertimu. Kai kurie mūsų labai vertingo tu 
<rinio žurnalai, tarp kitko, kažkodėl yra pa 
mėgę laikraštinę išvaizdą: jų formatas 
mokslo žurnalams neįprastai didelis, o 
iliustravimo pobūdis visai nerimtas, todėl 
nenuostabu, kad skubąs svetimtautis į 
straipsnius tokiuose leidiniuose neatkrei
pia reikiamo dėmesio.

Neteisingai rašomos lietuviškos pavar
dės svetimtaučių leidinyje mus nelabai ste 
bina, jau mes beveik prie šito pripratome. 
Sudarytojo, matyti, šiuo atžvilgiu būta la
bai rūpestingo, jei kiekviename puslapyje 
tėra tik apie 2-3 klaidas, o ne kiekvienoje 
pavardėje. Nemokančiam svetimos kalbos 
išvengti klaidų iš tikrųjų labai sunku, tai 
mes, svetur gyvendami, puikiai supranta
me. Žymi dalis klaidų bus patekę iš kitų 
sąrašų, pvz. iš G. Hanuscho disertacijų są
rašo.

Pradedama 1943 metais — tikriausiai 
dėl to, kad iki tų metų yra ankstyvesnės 
vokiečių bibliografijos apie Lietuvą suda
rytos prof. M. Hellmanno (1928-1938 ir 
1939-1942) ir skelbtos įvairiuose kituose 
leidiniuose. Dabar šis darbas bus, matyti, 
koncentruotas viename Vokietijos institu
te. Nors neatrodo, kad šios bibliografijos 
sudarytojui Lietuvos problematika būtų 
tikrai prie širdies, mums džiugu, kad šiuo 
atveju Lietuva nebuvo visiškai užmiršta.

Civis Caunensis (E.)
* * ♦

Vokiečių Ackergemeinde pakvietė Inf. 
Tarnybos valdytoją M. Gelžinį š.m. spalio 
15 d. Koenigsteine skaityti paskaitos apie 
dabartinę kultūros kovą Lietuvoje. Tame 
pačiame kongrese paskaitas skaitys vokie
čių federalinio parlamento narys Dr. H. 
Goetz, Hesseno parlamento narys Hacken- 
berg, fed. pabėgėlių ministerijos valsty
bės sekretorius Dr. Nahm ir kt.

SAU IR JŪSŲ VAIKAMS
Tėvynės Mylėtojų Draugija, Chicagoje, 

išleidžia didelio formato, virš 800 pusla
pių, LIETUVOS ISTORIJĄ, kurią parašė 
Dr. V. Sruogienė. Tas veikalas turės apie 
trejetą šimtų iliustracijų, kurių didžiuma 
dar nebuvo pasirodžiusi jokiame lietuvių 
istoriniame leidinyje. Tie paveikslai aiš
kiau ir vaizdingiau nušvies mūsų protė
vių gyvenimą tolimesnėje praeityje.

Lietuvos Istorija pasirodys dar šių metų 
pabaigoje. Toks veikalas reikalingas ne 
tik suaugusiems, bet. taip pat ir priaugan
čiam mūsų jaunimui. Nežiūrint jo apim
ties, prenumeratoriams, užsisakiusiems iš 
anksto, jis kaštuos tik 36 ši. ir 8 d. su per
siuntimu. Garbės prenumeratoriai, norį š: 
didelį darbą paremti, moka 3sv. ir 10 ši.

Dar tik 2-3 savaitės beliko šį veikalą 
užsisakyti.

Tėvynės Mylėtojų Draugija, Istorijos lei 
deja, D. Britanijoje atstovu paskyrė spau
dos platintoją D. Daunoraitę, į kurią pra
šoma tuo reikalu kreiptis, šiuo adresu: 49, 
Thornton Ave., London W.4.

Tėvynės Mylėtojų Draugija

Portugalijos laikrašty, vedybų skelbimo 
skyriuj, už. atmestą meilę apleistasis atsi
lygino tokiu neromantišku skelbimu: „Ka
dangi tu mane apleidai, tai aš ko nuošir
džiausiai trokštu pasisakyti šiame laik
raštyje apie tavo mirtį. Tavo buvęs Jose.“

VĖLINIŲ OKTAVA

Visas katalikiškas pasaulis kasmet per 
Vėlinių oktavą prisimena mirusius ir Baž
nyčia tom dienom specialiom gedulingom 
pamaldom siunčia maldas už sielas skais
tykloje kenčiančias, kad jos greičiau pa
tektų į Dangų. Vėlinių dieną kiekvienas 
kunigas laiko po trejas Šv. Mišias už skais 
tykios sielas, nes pagal Šv. Raštą yra 
šventa ir išganinga mintis melstis už mi
rusius, kad jie būtų išrišti iš savo kalčių 
ir, Dievo malonei padedant, liktų verti iš
trūkti iš teismo baudos ir džiaugtųsi Am
žinosios Šviesos laime.

Bažnyčia skaistyklos buvimą neklysta
mai patvirtino dogmos tikrumu, remdama 
si Dievo Apreiškimu, Tradicija ir proto 
įrodymu. Jau Apaštalų Konstitucija kvie
čia rinktis į kapines, melstis ir aukoti ŠV. 
Euchristiją už mirusius, nes tik šventa ta
pusi siela pateks į Dangų. Tas raginimas 
buvo taip ištikimai sekamas, kad III šimt
metyje Bažnyčios raštyojas Tertulijonas 
galėjo patvirtinti: „Mes krikščionys kas
met aukojame maldas ir Šv. Mišių aukas 
už mūsų mirusius“. Bažnyčia nuo pirmų
jų krikščionybės laikų meldėsi už sielas 
kenčiančias skaistykloje. Tą tiesą rodo ir 
visų tautų įsitikinimas, kurį reiškia per
maldavimo aukomis ir maldomis už miru
sius.

Kokios skaistykloje kančios? Teologai 
skirsto kančią į jausmų ir Dievo nematy
mo bausmę. Ugnis skaistina žmogaus sie
lą. Kaip auksas perėjęs per ugnį tampa 
skaistus, taip ir žmogaus siela kentėdama 
iš meilės pasidaro tyra ir gali stoti į Vieš
paties akyvaizdą. Siela atsipalaidavusi 
nuo kūno visomis jėgomis veržiasi į be
galinės Laimės šaltinį Dievą. Tada joms 
Tikėjimas jau nebereikalingas, nes pirma
sis Dievo teismas, įvertinęs gyvenimo dar
bus, atskleidė didžiąją paslaptį. Todėl Baž 
nyčia leidžia laikyti pamaldas Ir už seniai 
mirusius asmenis.

Kaip mes visi trokštame juo greičiau 
grįžti į išlaisvintą Tėvynę! Dar didesnis 
laukimas yra skaistykloje. Kiek ten mūsų 
artimųjų, žuvusių už Laisvę, netikėtai nu
skintų jaunų gyvybių! Bažnyčia Tridento 
susirinkime iškilmingai paskelbė ir pa
tvirtino Tikėjimą, kad mes čia žemėje gali 
me labai daug padėti mirusiems savo mal
da, šv. Komunija ir ypač Šv. Mišių Au
ka. Padėkime jiems.

Kun. Dauknys MIC

EIKIT Į LIETUVĄ...
D-rė Hildegard Hasljnger yra pirmoji 

moteris gydytoja Vokietijoje, neseniai ap
dovanota Paracelso medaliu. Tas medalis 
skiriamas gydytojams, kurie pasižymėjo 
savo darbe dideliu pasišventimu. Iki 1P4'’ 
metų dr. Haslinger gyveno sovietų oku
puotame Karaliaučiuje ir sunkiausiose są
lygose teikė žmonėms medicinos pagalbą. 
Savo atsiminimuose ji šiltai kalba apie 
Lietuvą. Karaliaučiuje gyvenantiems vo
kiečiams ji dažnai patardavo eiti per sie
ną į Lietuvą, nes tep jie gausią prieglobs
tį ir gerą maistą. Tai būsiąs jiems geriau
sias vaistas. Dabar dr. H. Haslinger gy
vena Hannoveryje.

Rugsėjo 18-tą buvęs įžymus komunistų 
lyderis Giuseppe Fazio išstojo iš komunis
tų partijos. Fazio išsireiškė taip: „Dievas 
teapšviečia tuos, kurie dar tiki komunis
tų ideologija.“ Jis taipgi pasiaiškino, kad 
pametė partiją dėlto, kad ji yra darbo kla 
sės išdaviku.

Ponios Dulskienės
Moralė

MIESČIONIŠKOJI TRAGIKOMEDIJA

Smulkus pranešimas apie šį įvykį 
atspausdintas kronikos skyriuje

KETURI
TRAKĖNAI

(ARKLIO ATSIMINIMAI)
(Aštuonioliktas tęsinys)

— Su šitokiais bėgliais pėsčiomis nakties 
metu per nežinomus laukus toli nenubėgsi! 
— parodė šeimininkas ūkininkui į vežime 
sėdinčius vaikus ir žmoną.

— Jei vieškeliu tiek kariuomenės žygiuo
ja, kad ten nėra nė pėdos vietos, tai ir mes 
dar galime spėti išvažiuoti. Striokas visada 
turi dideles akis.- Išverskime sodo tvorą ir 
per ten išvažiuosime į laukus, — patarė M y 
kolas, piktai bardamas Bijūną, kuris jau ne
rimo pakinktuose.

— Gera mintis, — pritarė Mykolui šei
mininkas ir tuoj pat visi trys vyrai dingo 
sodo tamsoje.

Mane ir Bijūną drebančiomis rankomis 
laikė vyriausioji šeimininko duktė Daina. 
Jos galva nesiekė mano nasrų. Abi rankas 
ji buvo iškėlusi ir įsikibusi į apinasrį. To
kiu maldaujančiu balseliu ji prašė mūsų ra
miai stovėti, kad ir neklaužada Bijūnas, 
matydamas mergaitės silpnumą, palenkė gal 
vą taip žemai, jog mažoji saugė pasiekė pa
kasyti jam tarpuausį.
, .7- Mantyte, o kur ponias Aleksas ir visi 
kiti ponai? — Sugirdau Bangos it Smilgos 
vežime sėdinčios mergaitės klausimą.

BR. DAUBARAS

— Jie visi išvažiavo su panelės Lioros tė
velio arkliais.

— Tai kodėl mes su jais nevažiavome?
— Mūsų tėvelis nebuvo grįžęs...
— Tai kodėl dabar nevažiuojame?
— Tuoj važiuosime...
— Ar mes namo važiuosime? ..
— Sėdėk ramiai ir negąsdink arklių! — 

subarė motina mažąją tauškalą, ir ji tuoj 
nutilo.

Vyrai vertė sode tvorą ir ten garsiai traš
kėjo lūžtančios kartys. Mūsų saugės nelai
mei, Bijūnas, nugirdęs vieškelyje arklio 
žvengimą, taip ūmai pakėlė galvą, kad ši 
išsigandusi atšoko nuo mūsų, šaukdamas! 
motinos pagalbos.

— Eee, besarmačiai jūs besarmačiai! — 
sugėdino mus visai be reikalo atskubėjęs iš 
tamsos Mykolas, įkeldamas vežiman mer
gaitę.

Kai tik pajudėjo pirmasis vežimas, mes 
taip staigiai šokome, jog tikriausiai būtų kas 
nors bloga atsitikę, jei ne įgudusios vadelėti 
Mykolo rankos.

Žemai nukarusios obelių Šakos kibo prie 
mūsų karčių, lyg rieriiatomo milžino rankos, 
tarai jos norėtų mus sulaikyti ir neleisti iš

važiuoti iš apleistos sodybos. Vežimo ra
tai traiškė jau prinokusius alyvinius obuo
lius ir agrastų kelmus, užstojusius mums ke 
lią į šviežiai sodo tvoroje išlaužtą spragą, 
pro kurią išdardėjome į sugulusių žirnių rė
žį.

— Laikykis kairės! — šaukė iš pirmojo 
vežimo šeimininkas Mykolui, jau išbridęs 
iš vasarojaus.

Žirnių virkščiai vyniojosi apie vežimo te
kinius, klimpstančius purioje dirvoje. Vir- 
žės įsitempė lyg stygos. Jutau plėškių įsiver
žimą krūtinėn ir, norėdamas greičiau išklam 
poti iš sunkaus kelio, sutartinai su Bijūnu 
šokau šuoliais pirmyn. Dunkterėjo vežimo 
tekiniai į siauros ežios gūbrį, ir mes atsidu
riame lygesnioje pievoje. Kairėj juodavo 
Žvirgždų ūkininkų klojimai. Kai pro išsiplė 
tusias šnerves įtraukiau daugiau oro, užuo
džiau malonų šviežiai kepamos duonos kva
pą. Matyt, ir iš tos sodybos staiga išbėgo 
žmonės, nespėję iš duonkepio ištraukti ke
lionėn taip gardžiai kvepiančios duonos.. 
Ten, už sodybų, klegėjo vežimų stebulės, 
ūžė motorai, šūkavo vyrai, nepertraukiama 
srove plaukią į vakarus. Mes it jūroje pakly 
dę laivai, it nakties vaiduokliai, plaukėm 
per laukus, paskui save palikdami gilias pra 
vėžas minkštose pievose, ganyklose ir vasa
rojaus rėžiuose. Aplinkui, kur tik ausį ne
pasukdavau, girdėjau tuos pačius garsus: te 
kinių klegėjimą, motorų ūžimą, prislopintus 
žmonių balsus, tolimą patrankų gaudimą ir 
mūsų šnervėse dažnus oro švilpius. Viskas 
buvo susilieję į vieną baugų šnarėjimą, ap
gaubusį žemę ir dangų. Mūsų keleiviai ty
lėjo, tarsi jie bijotų kalba padidinti šį ne- 
jtaukumą.

Nė karto nesustojome ilgesniam postoviui 
šiame sunkiame kelyje. Auštant priartėjome 
prie miestelio. Augštas, smailas it adata baž 
nyčios bokštas kyšojo atitrūkęs nuo rausvų 
ir pilkų namų stogų. Negalėjau suprasti, kas 
ten, tame miestelyje dedasi? Vėliau išvydau 
aplink ji visą skruzdėlyną vežimų ir žmo
nių. Atrodė, lyg tą miestą būtų apgulę iš 
nakties atsiradę užpuolikai, prie kurių ir 
mes netrukus prisijungėm.

Pirmasis žodis, su kuriuo mus pasitiko 
jau anksčiau čia atvykę, kurį tą dieną daž
nai žmonių lūpose girdėjome, labai nuliūdi 
no mūsų keleivius. Ir tie, kuriuos radome, 
ir tie kurie mus rado, kartojo vieni kitiems:

— Neleidžia! Neleidžia civilių per sie
ną! ... Neleidžia lietuvių!

— Dieve, Dieve, kas bus! ? Kur gauti 
leidimą?! — Ar nežinai, kur galima nusi
pirkt! vokišką pasą?.. Kur sustojo baro
nas Koppas? Ar nesutikai Reckės?.. Ar ne 
galima papirkti kuo nors ant tilto stovinčio 
sargybos viršininko? Ar niekas neduoda jo
kių leidimų pervažiuoti sienos?..

Tokie klausimai buvo kartojami žmonių, 
kurie narstė tarp vežimų, bėgiojo į miestelį, 
o iš ten sugrįždavo nieko tikro nesužinoję, 
nusiminę, susinervinę, dar daugiau įbaugin
ti įvairių kalbų ir gandų. Lyg skruzdės, ne
begalėdamos rasti suardyto skruzdėlyno, 
desperatiškai bėgioja iš vietos į vietą, taip ir 
šie žmonės prieš valandą, dieną ar savaitę 
palikę gimtąjį skruzdėlyną — kaimą ar 
miestą, beviltiškai lakstė, jieškedami take
lio, kuriuo galėtų kuotoliausiai bėgti nuo 
to baisumo, kurio mes, arkliai, nematėm, 
tačiau ta baime užsikrėtėm nuo žmonių. Ir 
mes buvome pikti, neramūs, alkani ir iš

troškę. Niekas į tai nekeripė dėmesio. Net ir 
Mykolas nuolat kažkur dingdavo, kažko 
jieškodamas, kažką norėdamas sužinoti.

— Linšteino adjutantą sutikau! — atlė
kė Mykolas prie mūsų vežimų su ta žinia 
taip nudžiugęs, lyg tas adjutantas galėtų 
mus iš tos žmonių, arklių ir vežimų spūsties 
iškelti į saugią dobilieną.!.

— Eikite pas jį greičiau! — ragino šei
mininko žmona, užsikrėtusi džiugia Mykolo 
naujiena.

Abu vyrai vėl dingo.
Saulė jau buvo pasikabinusi ant pat baž

nyčios bokšto smaigalio ir taip negailestin
gai kepino, jog ir stovint kaitome. Didžiąja 
miestelio gatve riedėjo kariški vežimai, au
tomobiliai, žygiavo kariai ir augštais ratais 
vokiečių civilių vežimai. Jie visi skubėjo 
prie tilto, skiriančio du kraštus. Mes stovė
jome tos gatvės pakraštyje, negalėdami nė 
žingsnio pirmyn pajudėti.

— Lietuvių neleidžia! — buvo girdėti ai
manos visų, stovinčių mūsų eilėje.

Tuo metu, kai bokšte pasigirdo varpo 
skambėjimas, pranešąs apie atskrendančius- 
lėktuvus, tekini atbėgo abu mūsų šeiminin
kai.

— Jei suspėtume prisigrūsti iki tilto per 
dvi valandas, tai mus praleis ten stovįs kari
ninkas! Vėliau bus kitas ir tada vėl reikės 
su juo derėtis.

— Ar davėt kyšio?
— Nepatepsi — nevažiuosi, — atsakė 

Mykolas šeimininko žmonai, taikstydamą- 
sis, kaip įsibrauti į vėžlio žingsniu judančią 
koloną.

(b, d.)
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SUNKIAI SERGA
MINIST. S. GIRDVAINIS

š.m. spalio mėn. 24 d. Lietuvos Ministe- 
riui prie šv. Sosto buvo padaryta rimta 
operacija. Ligonis taisosi.

Sužinojęs apie Ministerio S. Girdvainio 
Į ligą, Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII 

teikėsi atsiųsti telegrafu prieš pat opera
ciją specialų Apaštališkąjį palaiminimą 
ir nuoširdų linkėjimą kuo greičiausiai pa
sitaisyti. Linkėjimų telegrama buvo taip 
pat gauta iš J.E. Mons A. Samore, Valsty
bės Sekretorijato diplomatinės sekcijos ve 
-dėjo. Linkėjimai buvo taipgi pasiųsti dau
gelio diplomatinio korpuso narių.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS
Šiomis dienomis mums pateko į rankas 

vieno lietuvio iš bolševikų vergijos rašy
tas laiškas. Šiame laiške tas mūsų tautie
tis atpasakoja, kaip jo šeimos nariai buvo 
bolševikų kankinami ir žudomi. Papasa- 

• kojo ir apie mūsų partizanų kovas. Kadan 
gi šis laiškas liečia atskirus asmenis, tai 
suprantamais sumetimais jo viso negali
me skelbti. Skelbiame čia tik šio laiško 
pabaigą, kurioje randami šie visiems įsi
dėmėtini žodžiai: „...raudonieji visą gra
žųjį mūsų jaunimą suguldė po žemėmis, 
nukankino, sušaudė... Brangieji broliai, 
viena tik jus prašau: saugokitės komuniz
mo baisiau kaip mirties, nes pasaulyje 
nieko nėra baisesnio už komunizmą“...

šis jo šauksmas yra visų Lietuvoje ken
čiančių mūsų tautiečių šauksmas. Mes čia 
jį girdime ir atjaučiame. Ir tikime, kad 
ne po ilgo ateis laikas, kada tas šauksmas 
bus išgirstas ir viso pasaulio...

L.N.B-VĖS PRANEŠIMAS
Lietuvių Namų Bendrovės Valdyba jau 

pradėjo užpildinėti formalias vardines ak
cijas visiems tiems, kurie pinigais prisidėjo 
prie Lietuvių Sodybos pirkimo ir įrengimo. 
Todėl visi to sąrašo asmenys, pakeitę savo 
gyvenamąją vietą po pinigų įmokėjimo da
tos, maloniai prašomi pranešti savo naujus 
adresus, ir tai kaip galima greičiau.

Lietuvių Sodybos įrengimo vajus, deja, 
persilpnai dar eina. Tik nežymi dalis tau
tiečių išpildė savo pažadą savo įnašais 
prisidėti prie mūsų gražiosios vasarvietės 
ir prieglaudos įrengimo. Toks delsimas ar 
iš viso susilaikymas ne tik nepaprastai 
trukdo pakenčiamai įsikurti Lietuvių So
dyboje, bet ir pačią L.N.B-vę stato į rimtą 
ir pavojingą padėtį. Atvirai kalbant, Bend 
rovė visas savo kuklias atsargas sukišo į 
Sodybos pirkimą ir jos įrengimą, o dabar 
pati nebegali apsiginti nuo skolų. Ar daug 
reikia? Visų pirma reikia brangiausio ir 
prieinamiausio — geros valios. Jei kiekvie 
nas lietuvis prisidėtų vienu ar dviem sva
rais, tai ne tik šis pavojus būtų pašalin
tas, bet sykiu būtų užtikrinta tvirta ir 
pastovi ateitis mūsų tolimesnei veiklai.

Todėl ir vėl prašome visus lietuvius ne
delsiant prisidėti savo įnašais prie Lietu
vių Sodybos įrengimo vajaus, o jau pasiža 
dėjusius — išpildyti savo žodį.

L.N.B-vės Valdyba

L. SODYBOS ĮRENGIMO VAJUS
Lietuvių Sodybai įrengti atsiuntė: V. 

Kraučiūnas — 1 sv., K. Norkaitė — 3 sv., 
P. Didžbalis — 2 svarus. Viso Sodybai 
įrengti gauta 316 svarų.

VISUOTINAS CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

1955 m. lapkričio 13 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p.. Lietuvių Namuose, šaukiamas vi
suotinas Centrinio skyriaus Narių susirin- 

Ž, kūnas. Dienotvarkėje: Valdybos ir Revizi
ja jos K-jos rinkimai, Centrinio Skyriaus me 

tinės veiklos apžvalga, ateities veikimas 
ir-atstovų į Visuotiną DBLS-gos suvažia
vimą rinkimas.

Meno Sambūris LONDONO VAIDILA

š.m. lapkričio mėn. 12 ir 13 d. stato 3-jų 
veiksmų kaltūniškąją tragikomediją

PONIOS DULSKIENĖS MORALĖ.
Tai naujas po ilgesnės pertraukos VAI

DILOS vaidintojų pasirodymas surežisuo- 
v tas F. Neveraviičaus.

Reikia tikėtis, kad pasiilgę lietuviškojo 
teatrinio pastatymo Londono ir apylinkių 
lietuviai gausiai šiuose vaidinimuose ap
silankys.

Vaidinimų pradžia:
šeštadienį, lapkričio 12 d. — 6v.v.
sekmadienį, lapkričio 13 d. — 6,30 v.v.

Biletus (4/6, 3/6 ir 2/6 kaina) iš anksto 
galima gauti arba užsisakyti:

f V. Liudžius krautuvėje — 421, Hackney 
Rd., E.2, Telef.: SHO 8734, Lietuvių Na
mų raštinėje — 1/2, Ladbroke Gdns, 
W.11, Tel.: PAR 2470 ir pas Sambūrio 
„Vaidila“ iždininką p. A. Ragauską — 
70, Hogarth Houses, Batty st., E.l.

RUDENS VAKARAS
1955 m. lapkričio mėn. 19 d., šeštadienį, 

7.Š0 vai. vakare, Lietuvių Klube rengia
mas Rudens Vakaras. Vakaro proga bus 
skiriamos premijos, šokiams gros džaz- 
bandas, veiks bufetai. Apie šio šeštadienio 
šokius paskelbta 4 psl.

PAGERBĖ 
NUSIPELNUSIĄ LIETUVĘ

Pereitą šeštadienį, Lietė Soc. Klubo sa
lėje, šv. Onos Draugija surengė ilgametei 
šios Draugijos pirmininkei, p. O. Liudžiū- 
vienei, pagerbimo vakarą.

Šv. Onos Draugija yra įsisteigusi 1915 
metais. Tai, reikia pripažinti, viena seniau 
šių šio krašto lietuviškųjų organizacijų, 
kuriai net per 25 metus pirmininkavo su
kaktuvininkė p. Ona Liudžiūvienė, atvy
kusi iš Suvalkijos į Londoną 1905 metais. 
Dvidešimt penkeris metus ši susipratusi 
moteris dirbo lietuviškąjį darbą tiek, kiek 
leido sąlygos, kiek ji sugebėjo. Tai graži 
ir verta pagarbos veikla. Veikla, iš kurios 
kiekvienas išeivis lietuvis turėtų imti pa
vyzdį. O pavyzdys gražus jau vien todėl, 
kad sukaktuvininkės trečiosios kartos at
žalynas auga tokie lietuviukai ir lietuviu- 
kės, kurių turėtų pavydėti ne viena nau
jųjų ateivių šeima.

Sukaktuvininkės paprastumas, nuošir
dumas ir populiarumas sutraukė skaitlin
gą londoniečių lietuvių būrį, jų tarpe buv. 
parapijos kleboną kun. Sakevičių, keliau
jantį iš Amerikos į Romą ir ponią Gerve- 
nienę atvykusią viešnagėn iš JAV. Gra
žiai raštu sveikino Ministeris B.K. Balutis, 
o žodžiu — dabartinė D-jos pirmininkė p. 
Černienė, Pasiuntinybės Patarėjas V. Ba
ltokas, kun. Kazlauskas ir organizacijų at
stovai. Sukaktuvininkės biografinę api
braižą paskaitė p. O. Kairiūkštienė.

Meeninę dalį atliko p. Adomavičiūtė-Ma 
čionienė, Černius, Černienė ir V. Mamai- 
tis. Turiningus, noutaikingo jumoro kup
letus, paskaitė J. Alkimavičius. Visam va
karui vadovavo senasis lietuviškos veiklos 
veteranas P. Bulaitis, kuriam visada 
uoliai talkininkauja jo skaitlingas atžaly
nas.

Kapą su kaupu ir kaupeliu svečių, daly
vavusių p. O. Liudžiūvienės pagerbimo va 
kare, skaniais užkandžiais pavaišino pobū
vio rengėjos — senesnės ir jaunesnės D- 
jos narės, todėl tos kapos ir to kaupelio 
vardu nuoširdus ačiū, o joms 25 metus va
dovavusiai pirmininkei — Ilgiausių Metų!

Viktė

NOTTINGHAMAS
NOTTINGHAM© VAIKAMS

Mažiesiems Nottinghamo gyventojams 
pranešama, kad šiais metais atvažiuoja 
Kalėdų Senis iš Lietuvos! Jau dabar visi 
mažieji vaikučiai prašomi pagalvoti, ką jis 
galėtų pasakyti, padainuoti ar papasakoti 
Kalėdų Seniui? Senelis už tai neliks sko
lingas! Mamytes prašome prisiminti pa
čių geriausių pyragų receptus...

Kalėdų Senį iš Lietuvos pasikvietė Not
tinghamo Moterų Draugija ir Sekmadie
nio Mokykla.

COVENTRY
PADĖKA

Mūsų liūdesio valandomis, Elenai ADA- 
MONIENEI mirus, nuoširdžiai dėkojame 
p.p. Daunorams, p. Bajorinui, p. Petku- 
vienei ir p. Užkuraitienei už pareikštas 
užuojautas, pagalbą ir lankymą velionės 
ligoninėje, Londone.

Dėkojame DBLS Coventrio Skyriaus 
Valdybai ir nariams už vainiką ant velio
nės kapo, o p. Mockui už tartą prie kapo 
atsisveikinimo žodį. P. A. Daučanskui ir 
p. Jagmininenės namų lietuviams už vaini 
kus ir visiems kitiems, dalyvavusiems lai
dotuvėse ir pareiškusiems mums užuojau
tą, reiškiame nuoširdžią padėką

Eduardas ir Antanas Adamoniai, 
Emilija ir Tadas Balčiūnai.

BRADFORDAS
LATVIŲ „TRIMIDA“ KVIEČIA 

LIETUVIUS

Susivienijęs Latvių Sporto Klubas „Tri- 
mida“ lapkričio 12 d. rengia krepšinio 
rungtynes

THE BALTIC CUP, 
kurios įvyks Baildon Banacks Shipley. Po 
rungtynių rengiamas „Martin Vakaras“.

Visus maloniai prašoma atsilankyti. Pra 
džia 6.30 vai. vakaro. Adresas: Latvių Su- 
vienitas Klubas, Cambridge Place, (prie 
Wapping Rd., Bradford).

PRANCŪZIJA
■■mmbmhmmmsmkbV

Paryžiuje mirė Dr. Elmer Balogh, buvęs 
teisės profesorius Kauno ir Johanisburgo 
universitetuose, lyginamosios teisės aka
demijos generalinis sekretorius. Vytauto 
D. universitete jis dėstė romėnų teisę.

FABRIKUI, VAKARINĖJE
ANGLIJOJE 

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi

DARBININKAI
Viengungiams galima apsigyventi 

hostelyje.
Anglų kalba rašyti: 

Employment Department, 
R. A. Lister & Co. Ltd.,
Dursley, Glos.

................ *..................... .

ITALIJA
Lietuvos Steigiamojo Seimo 35 metų su

kakties proga ELTA-Press redakcija iš
siuntinėjo visiems Italijos senatoriams ir 
parlamento nariams buvusių Steigiamojo 
Seimo narių atsišaukimą. Redaktorius ga
vo visą eilę atsakymų, tarp kurių pažymė
tini ypatingai mums palankūs atsiliepimai 
iš ministerių kabineto ministerio Scalfaro, 
iš min. Gonellos, iš min. Tambronio, iš 
min. Gavos, iš valstybės pasekretoriaus 
sen. Mott, iš užsienio reikalų viceministe- 
rio Benevenutti, iš senatorių Cingolanio, 
Braccesio, Ciascos; iš deputatų Berry, Dal 
Canton, De Martino, Vedovato, Spataro, 
Priore, Marconio ir kitų. Visi reiškia pade 
ką, užuojautą ir užtikrina jų paramą Se
nate bei Parlamente, reikalui ištikus. Lie
tuvos byloje ir linki lietuvių tautai kuo 
greičiau atgauti savo laisvę ir nepriklauso 
mybę. Atsišaukimas buvo paminėtas per 
Italijos radiofoną ir spaudoje.

• • •
Italijos spaudoje šiemet buvo labai pla 

čiai minimi keturi lietuvių kilmės asme
nys, būtent: Šernas, kino artistas, kuris 
ilgai dirbo Italijoje ir susižiedavo su ita
le Stella Signorini. Laikraščiai, rašydami 
apie jį, visur pažymi, kad yra lietuvis, gi
męs Kaune, kad tėvas yra buvęs Nepri
klausomybės paskelbimo Akto signataras. 
Antras labai išgarsėjęs asmuo yra pasau
linio masto meno kritikas Bernard Beren
son, gimęs taip pat Lietuvoje ir prisime
nąs labai gražai savo jaunystės dienas Lie 
tuvoje. Jam šiemet sukako 90 metų. Šiuo 
metu gyvena Florencijoje. Labai plačiai 
nuskambėjo per Italijos spaudą Antoniet- 
ta Raphael Mafai, kuri yra laikoma kriti
kų geriausia Italijos menininke. Ji yra gi
musi Vilniuje ir gyvenusi Kaune, vėliau 
studijavusi muziką Londone ir nuo 1924 
m. gyvenanti Italijoje, kur ištekėjo už 
skulptoriaus Mafai. Ji visur pareiškia 
esanti kilimo lietuvaitė.

Daug pasisekimo turi Longanesi leidyk
los išleista Sasha Siemel knyga „Tigrero“. 
Jis taip pat yra gimęs Lietuvoje ir visur 
spaudoje bei knygoje minimas kaip lietu
vis. Jis 18 metų emigravo į Braziliją ir ten 
vertėsi tigrų medžiokle.* ♦ *

Italijos spauda ir meno kritikai pradeda 
palankiai įvertinti lietuvių dailininkės So
fijos Pacevičienės ir Irenos Pacevičiūtės 
kūrinius. Jos paskutiniais laikais dalyvavo 
visoje eilėje parodų, kur buvo premijuo
tos.

Italų kalba leidžiamos ELTOs pareikala 
vimas didėja. Paskutiniais laikais pradėjo 
ateiti pareikalavimų iš užsienio, būtent — 
Amerikos, Kanados, Etiopijos, Meksikos, 
Australijos, Prancūzijos, Ispanijos, Japo
nijos ir net iš Kubos. Biuletenį iŠ Kubos 
užsisakė laikraštis Juventud Obrera ir 
Kadt. Akcijos Jaunimo Federacija.

PLB Italijos krašto valdybos sekretorius 
kun. Povilas Rabikauskas, S.J., puikiai 
apgynė Gregorianum universitete diserta
ciją „Die Roemische Kuriale ip der Paeps- 
tlichen Kanzlei". v

TREMTYJE
Kartą, Vokietijoje, kalbėjosi du kuni

gai — lietuvis ir vietinis vokiečių klebo
nas. Pastarasis papasakojo apie savo para 
pijos didumą. —Mano parapija, klebone, 
— įsiterpė lietuvis — yra didesnė už jūsų 
vyskupiją!

Ir tikrai, nors Vokietijoje lietuviai ir 
neturi savų parapijų tikrąją to žodžio pras 
me, vienok tiesa, jog lietuviui kunigui ten
ka nekartą toli ir ilgai keliauti, iki jis ap
tarnauja savo tikinčiuosius. Štai tokio 
Memmingeno lietuvis kunigas važinėja lai 
kyti savo tautiečiams pamaldų į Dillinge- 
ną, Augsburgą, Ulmą ir net Stuttgartą.

Bet vien bažnyčia dauguma Vokietijoje 
gyvenančių kunigų — o jų skaičius vos 
prašoka tuziną — neapsiriboja. Jie visu 
nuoširdumu rūpinasi ir kulturiniu tremti
nių gyvenimu. Lietuvių šventės, kun. A. 
BUNGOS iniciatyva surengtos š.m. spalio 
mėn. Stuttgarte, Ulme ir Augsburge, yra 
gražus to sielojimosi pavyzdys.

LIETUVIŲ ŠVENTĖ STUTTGARTE
— Kad prisimintumėm tuos uždavinius, 

kuriuos mums stato tremtis kenčiančios 
tėvynės atžvilgiu, kad suglaustumėm eiles 
bendroje visų kovoje už Tėvų žemę ir Die 
vo teises joje — taip nusakė Lietuvių šven 
tės tikslą, kvietimai, po kuriais buvo pade 
ti kunigų A. Bungos ir J. Stanaičio vardai.

Ši Lietuvių šventė įvyko Stuttgarte, 
Steinhaldenfelde, spalio 16 d. Pradėta į 
buvo pamaldomis. Evangelikams jas lai
kė ir pamokslą sakė evang. liut. kunigas 
J. Stankaitis Volksheim’o salėje. Gi lie
tuviai katalikai meldėsi už Lietuvą šv. Bo- 
nifacijaus bažnyčioje. Į tikinčiuosius, ku
rių didesnę dalį sudarė vokiečiai, prabilo 
vokiečių kalba kun. A. Bunga. Jausmin
gais žodžiais jis nupiešė krikščionių ana
pus geležinės uždangos kančias (kaip pa
vyzdį ėmė Lietuvą) ir prašė visus^ melstis 
už persekiojamą Kristaus Bažnyčią..

Prie bažnyčios durų į pamaldas atėju
siems vokiečiams buvo (įteikiamas anas 
laiškas, kurį lietuviai katalikai iš Lietu
vos per partizanus atsiuntė šv. Tėvui Pi
jui XII.

Pamaldoms pasibaigus, visi lietuviai ke
liavo į Steinhaldenfeldo kapines pagerbti 
mirusiųjų. Tose kapinėse ilsisi 5 lietuviai. 
Lietuvių šventės išvakarėse kun. Bunga, 
Petrauskų šeimos padedamas, sutvarkė jų 
apleistus kapus. Eglių šakelėmis papuoš
tus rado juos kapinėse Lietuvių šventės 
dalyviai. Liūdnai rudens saulautei švie
čiant, buvo uždegtos ant tų penkių lietu
vių kapų žvakutės ir uždėtos gėlių puokš
tės. Kaiserslautemo 8593 Inžinerijos kuo
pos vyrų oktetui pagiedojus vieną giesmę, 
po trumpą žodį tarė kun. Bunga ir kun. 
Stanaitis. Jie priminė paskutiniame de
šimtmety mirusius bei žuvusius Lietuvos 
sūnus ir dukteris. Nors jų kapai ir būtų 
sulyginti su žeme, vienok virš jų spindinti 
krikščioniškoji prisikėlimo viltis.

Pavalgę visi karta pietus, rinkosi lietu
viai į Steinhaldenfeldo Volksheim'o salę, 
kur turėjo būti išpildyta akademinė Lietu 
vių šventės dalis.

Vasario 16 d. gimnazijoje šiuo metu mo
kosi 160 mokinių, kurių pusę sudaro ber
niukai ir pusę mergaitės. Gimnazijos mok
slas einamas pagal vokiečių programas, 
bet yptaingas dėmesys kreipiamas į litu
anistinius dalykus. Gimnazijai išlaikyti 
daugumas aukų ateina iš JAV, Kanados ir 
Australijos lietuvių Mokiniai nemoka nei 
už mokslą, nei už išlaikymą gimnazijoje. 
Š.m. spalio 24 d. Amerikos Balsas iš Eu
ropos perdavė transliaciją į pavergtąjį 
kraštą, kaip vyksta darbas gimnazijoje, 
kaip mokomasi klasėse ir kt. Buvo per
duotos evangelikų tikybos, geografijos, lie 
tuvių literatūros ir kt. pamokos. Translia
cijų klausytojai išgirdo gimnazijos direkto 
riaus žodį, bendrabučių vedėjų pareiški
mus ir gimnazijos sporto komandos vado
vo T. Gailiaus, su savo mokinių komanda 
vokiečių gimnazijai varžovei įmetusio net 
100 krepšių, sportinius sveikinimus Lietu
vos sportininkams, kuriais palinkėta, kad 
tie juo greičiau išvystų laisvę ir galėtų 
ginti Neprikl. Lietuvos spalvas.

Ką valgo Gimnazijos mokiniai
Tiek iš Gimnazijos rėmėjų, tiek iš tėvų 

tarpo dažnai pasitaiko užklausimų, kaip 
maitinami Vasario 16 Gimnazijos moki
niai. Žemiau duodame vienos savaitės mo
kinių maitinimo lentelę, iš kurios skaity
tojai galės susidaryti bent apytikrį vaizdą.

Pirmadienis, spalio mė 17 d.
pusryčiai: duona, margarinas, sūris, mar

meladas, kava.
priešpieičai: dviguba bulkutė, pienas, 
pietūs: pupelių sriuba, miltiniai blynai su 

obuoliais ir cinamonu.
vakarienė: duona, dešra, pamidorai, mar

garinas, arbata.
Antradienis, spalio m. 18 d.

pusryčiai: duona, margarinas, varškė, mar 
meladas, kava.

priešpiečiai: dviguba bulkutė, pienas, 
pietūs: kalafiorų sriuba, kotletai, bulvės, 

padažas, rauginti agurkai, kompotas.
vakarienė: pieniška avižinių dribsnių sriu 

ba, duona, margarinas, sūris.
Trečiadienis, spalio m. 19 d.

pusryčiai: duona, margarinas, dešra, mar
meladas, kava.

priešpiečiai: dviguba bulkutė, pienas, 
pietūs: ryžių buljonas, dešrelės, bulvės, 

padažas, troškinti kopūstai.
vakarienė: vinigretas, duona, margarinas, 

arbata.
Ketvirtadienis, spalio m. 20 d. 

pusryčiai: duona, margarinas, sūris, mar
meladas, kava.

priešpiečiai: dviguba bulkutė, pienas, 
pietūs: bulvienė, balandėliai, padažas, bul 

vės.
vakarienė: duona, dešra, pamidorai, mar

garinas, arbata.
Penktadienis, spalio m. 21 d. 

pusryčiai: duona, margarinas, sūris, mar
meladas, kava.

priešpiečiai: dviguba bulkutė, pienas, 
pietūs: daržovių sriuba, kepta žuvis, pa

dažas, bulvės, vaisiai.
vakarienė: makaronai su pamidorais, duo

na, margarinas, arbata.
šeštadienis, spalio m. 22 d.

NĖRA VIETOS NEVILČIAI
I šią šventę suplaukė lietuviai ne, tik iš 

paties Stuttgarto, bet ir iš artimesnių b 
tolimesnių jojo apylinkių kaip Kornwest
heim©, Backnango, Boeblingeno, Reutlin- 
geno, Hechingeno, Goeppingeno ir kitur.

Akademinę šventės dalį atidarė kun. A. 
Bunga. Pasveikinęs susirinkusius — salė
je jų buvo apie 100 — pakvietė J. Medu- 
šauską skaityti paskaitą. Paskaitininkas 
išryškino tremties sampratą ir stengėsi su 
sekti giliąją tremties prasmę. Kartu ap
žvelgė kultūrinę tremtinio veiklos sritį.

Po paskaitos sekė koncertas. Jo progra
mą išpildė solistės ir oktetas. Buvusi Vil
niaus operos solistė M. Panse-Simaniukš- 
tytė, iš JAV neseniai į Vokietiją atvykusi 
Čiurlionio ansamblio dalyvė R. Malcanai- 
tė-Petrauskienė ir 8593 Inžinerijos kuopos 
vyrų oktetas, muz. F. Strolios vedamas, pa 
dainavo Naujalio, Šimkaus, Banaičio, žile 
vičiaus, F. Strolios komponuotų bei liau
dies dainų. Be to solistės, F. Stroliai akom 
ponuojant, padainavo kitataučių dainų ir 
arijų. Gi mažieji — Jonukas šipaila ir Vy
tukas Narutis — padeklamavo po eilėraštį.

Šiltais plojimais palydėdavo klausytojai 
kiekvieną menininkų pasirodymą. Ir dai
nininkai būtų turėję dar daug dainuoti, no 
rėdami išpildyti visus publikos pageidavi
mus. Juk ši Lietuvių šventė buvo Stuttgar 
to apylinkės lietuviams turiningas, bet sy
kiu ir retas pilkos tremties paįvairinimas.

Paskutiniems koncerto akordams nu
skambėjus, lietuviai greit nesiskirstė. Jie 
dar susimetė į didelį būrį vienoje kavinė
je, šnekučiavosi dainuodami ir klausyda
miesi gitaros ir akordeono muzikos.

... ULME
Ulmo lietuvių bendruomenė turi apie 

120 ngrių. Bet pačiame Ulme gyvena ne
daug lietuvių. Jų didesnį skaičių galima 
surasti netoli Ulmo — Oberer Eselbergo 
lageryje. Ten, žemuose barakuose susikim
šo, leidžia tremties dienas apie 70 lietuvių. 
Jų tarpe yra nemaža daugiavaikių šeimų, 
k.a. viena šeima turi 8 vaikus, kita — 7, 
vėl kitos — po 6 ir mažiau. Savo gražiu 
atžalynu Ulmo apylinkė tikrai pasižymi: 
iš 117 apylinkės narių 76 yra vaikai.

— Ar turite vargo mokyklą, — paklau
siau jų apylinkės pirmininko K. Bulovo.

— Aišku, turime. Ją lanko 25 vaikai.
— O ar daug mokytojų?
— Su mokytojais kiek blogiau. Vietoje 

neturime. Šiuo laiku į mūsų vargo mokyk
lą dirbti atvažiuoja šeštadieniais iš Me
mmingeno p. M. Girdvainienė. Lietuviškų 
dainų ir šokių pradėjo mokyti mūsų ma
žuosius p. A. Grinienė, kuri Miunchene gy 
vena ir čionai atvažiuoja.

— Kas remia medžiagiškai jūsų mo
kyklą?

— BALFas.
— Ar dirbančiųjų jūsų lageryje daug?
— Ne. Pastovi) darbą turi tik vienas. Ki 

ti yra arba nedarbingi, arba tik „progos“ 
darbininkai.

— Solidarumo mokesčio tai turbūt ne
įstengia jūsų apylinkės nariai mokėti.

—> O nei Priešingai. Visi, kurie privalo, 

pusryčiai: duona, margarinas, dešra, mar
meladas, kava.

priešpiečiai: dviguba bulkutė, pienas, 
pietūs: lietuviški barščiai, ryžių košė su 

sviestu, cukrum, cinamonais.
vakarienė: duona, dešra, margarinas, ar

bata.
Sekmadienis, spalio m. 23 d.
pusryčiai: duona, dešra, margarinas, ka

kava.
pietūs: vermišėlių buljonas, keptos dešre

lės, bulvės, padažas, troškinti kopūs
tai, pudingas.

vakarienė: duona, margarinas, rūkyta šo
ninė, pamidorai, arbata.

Pamokomosios ekskursijos
Geografijos, geologijos pamokų metu 

VII ir IX klasių mokiniai, vadovaujami 
direktoriaus dr. VI. Literskio, padarė dvi 
ekskursijas į Schriesheimą prie Heidel
bergo ir į Odenwaldo kalvas. Buvo apžiū
rėtos porfyro laužyklos, kur mokiniai tu
rėjo progos pažinti pačią jo laužymo ir ap 
dirbimo eigą ir jo 100 m. augščio klodus. 
Buvo apžiūrėta sena Strahlenburgo pilis ir 
apylinkės.

Fizikos kabinetas ir chemijos laboratorija
Gimnazijos fizikos kabinetas, vedamas 

vyr. gimn. mkt. Antanaičio, persikėlė į du 
naujojo barako kambarius, kuriuos įsi
rengė ir susitvarkė patys mokiniai. Fizi
kos kabinetui nupirkti keli nauji aparatai. 
Žymiai pagerėjo darbo sąlygos, kai yra at
skiri kambariai fizikos kabineto įrankiams 
sudėti ir demonstravimui bei pamokoms 
Fizikos kabinetui trūksta aparatų ir įran
kių mažiausiai už 2.000 DM.

Chemija gimnazijoje dėstoma 6-9 kla
sėse. Mokslas be praktikos neįmanomas. 
Gimnazijos chemijos laboratorija tik pra
dėta kurti. Pagrindinė kliūtis jai tinka
mai įkurti yra lėšų stoka, šiais metais jos 
įkūrimui išelista tik apie 300 DM. Nu
pirkti minimalūs kiekiai reikalingiausių 
chemikalų ir indų. Praktikos darbu ir da
bar dar negalima vykdyti, nes trūksta pa
grindinių dalykų. Elementariausiems che
mijos laboratorijas įrengimams reikėtų 
bent 3.000 DM.

Pabėgėlių Ministerijos praneši
me konstatuojama, kad pabėgėliams su
teiktos politinės globos teisės Federalinė- 
je Vokietijos Respublikoje sudaro konsti
tucinę normą. Pabėgėlių teisės nustatytor 
konstitucijos 16 paragrafe. Jame taip pa' 
įsakmiai pažymėta, kad politiškai perse 
klotieji užsieniečiai negali būti nei iš Vo 
kietijos ištremiami, nei jėga išsunčami 
Benamių užsieniečių pabėgėlių teisės nustr 
tytos specialiu 1951 m. balandžio 25 d. įsū 
tymu. Todėl, kaip konstatuojama minima 
jame pareiškime, Vokietijoje gyvenan 
tiems pabėgėliams užsieniečiams ir bena
miams užsieniečiams nėra jokio pagrindo 
šiuo reikalu rūpintis ir nuolatos teirautis, 
ar jie nebūsią veričami prieš savo norą 
„repatrijuoti“.

Pabėgėlių ir amerikiečių spauda šiltai 
atsiliepia apie Federalinės Vokietijos Vy
riausybės tvirtą atsakymą Sovietams, atsi
sakant grąžinti iš Vokietijos pabėgėlius.

sąžiningai moka solidarumo mokestį. Juk 
tai konkretus lietuviško solidarumo pa
reiškimas, — atsakė man tvirtai simpatiš
kas pirmininkas.

Mažutėlė šio lagerio koplytėlė spalio 
22 d. vakarą buvo pilna lietuvių. Kun. A. 
Bungai klūpint prie altoriaus, karštai visi 
meldėsi už tėvynę Lietuvą, už persekioja
mą katalikų Bažnyčią.

Kiek vėliau Ulmo apylinkės lietuviai sė
dėjo „Silberdistel“ salėje ir klausėsi J 
Medušausko paskaitos apie tremtį ir jos 
kultūrinius uždavinius.

Paskaitininkui baigus kalbėti, suskam
bo salėje lyrinis solistės M. Panse-Sima- 
niukštytės sopranas. Į klausytojų širdis 
smigo seniai begirdėtų lietuviškų dainų 
meliodijos. Koncerto programą papildė bu 
vusi Berno operos solistė Schmidt-Haas, 
padainuodama kitų tautų kompozitorių 
dainų ir arijų.

Bet ir čia, kaip ir savaitė prieš tai Stutt
garte, turėjo progą pasireikšti ir jaunieji. 
Trys Balčiūtės — Irena, Janina ir Veroni
ka — ir Danutė Spurgaitytė padeklama
vo mūsų poetų eilių.

— Kažkaip lengviau ant širdies pasida
rė. Žinot, kartais taip tamsu, kaip štai ši 
naktis, ir taip sunku... Ta nelemta trem
tis!.. — kalbėjo vienas vyras, atsisveikin
damas ir dingdamas tamsioje rudens nak
tyje.

Šis lietuvių susitikimas, kurį parengė 
kun. A. Bunga, gal ne vienam nušvito nau 
ja žvaigždute tremties nakty.

... ir AUGSBURGE
Spalio 23-ji Bavarijos metereologų ka

lendoriuj pažymėta kaip saulėta diena. 
Augsburgo lietuviams šis rudens sekma
dienis buvo dar šviesesnis. Priešpiet jie 
traukė į bažnyčią. Ten kun. A. Bunga at
laikė šv. Mišias už Lietuvą. Popiet gi visi 
lietuviai susitiko vienoje patrauklioje 
Augsburgo kavinėje.

Ir čia juos pasveikino šios šventės rengė 
jas kun. Bunga.

Augsburgo apylinkė, palyginus ją su 
Stuttgarto ir Ulmo, yra pati mažiausia. 
Su jaunąja karta 70 narių ji teturi. Vienok 
ir Augsburge veikia p. Kulmanienės vado
vaujama vargo mokykla, kurią lanko 5 vaf 
kai.

Po kun. Bungos sveikinimo žodžio pa
skaitininkas J. Medušauskas išdėstė trem
ties sampratą, kurioje nėra vietos tamsiai 
nevilčiai ir visa paralyžuojančiai apatijai.

Tai, ko kalbėtojai žodžiais neišreiškė, 
perdavė klausytojams solistės M. Panse- 
Simaniukštytės Ir Schmidt-Haas dainos 
garsais. Tai linksmos, tai vėl liūdnos dai
nų ir operų meliodijos sklido saulės nu
šviestoje salės erdvėje, žadindamos lietu
vių sielose mielus Tėvynės prisiminimus.

Koncertui pasibaigus, Augsburgo lietu
viai dar ilgai sėdėjo kartu su savo kunigu 
ir solistėmis prie vieno ilgo stalo, dalin
damiesi džiaugsmu, užmiršdami tremties 
vargus. Ne, jie jų neužmiršo, tik tą valan
dą jie į juos kitaip žiūrėjo.

J. Medaitis.
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DIRVAI 40 METU
B.K BALUČIO ŽODIS ,-DIRVOS“ 40 METŲ SUKAKTIES PROGA ...GAL TEN IR JUSU BROLIAI?
Girdžiu, „Dirva“ jau net 40 metų baigia. 

Gerai atsimenu, kaip 1915 metais, Pirmo
jo Pasaulinio Karo pačiam įkarštyje, teko 
tik ką gimusį lietuvių spaudos naują šei
mos narį sveikinti. O ji dabar — štai jau 
ir 40 metų susilaukė. Vaje, kaip tas laikas 
gretai bėga!.. Bet sveikinau tada, tenka 
pasveikinti ir dabar.

♦ * *
Taigi „Dirvai“ 40 metų. Bet dirvonauti 

ji nedirvonavo. Redaktoriai ją giliai arė; 
korespondentai ir skaitytojai — tasai mū
sų spaudos „Supreme Court“ — kitą syk 
ją savo kritikos volu „pakopėdavo“. Bet 
už vis labiausiai, jos kitaip nusiteikusieji 
broleliai (kitos spalvos laikraščiai) nesi
liovė jos akėją. Taigi mūsų „Dirva“, kaip 
matome, yra „ir arta, ir akėta; išpurenta 
išilgai ir skersai — kaip gerai Dirvai, pa
galios, ir dera būti.

Taip gerai išpurentoj Dirvoje nepriva
lėtų būti vietos jokiems spaudos kunkuo- 
liams ar usnims. O jeigu laikas nuo laiko 
į tokių usnių visgi pasitaikydavo net ir 
„Dirvoje“, tai be apsirikimo galima pasa
kyti, kad nemažiau jų galima buvo rasti ir 
kitų mūsų laikraščių platesnėse dirvose. 
Mat, mūsų laikraštinė spauda, kiek prisi
menu, nuo senų laikų, — beveik nuo pat 
savo gimimo dienų, — pusėtinai sunkiai 
sirgo laikraštinėmis „rauplėmis“ — berei
kalingais asmeniniais ir partijiniais gin
čais, bergždžiomis ir nesiliaujančiomis po
lemikomis, etc. Pastaraisiais laikais mūsų 
spauda yra gavusi iš senos Lietuvos gerą 
dožą naujų „skiepų“ — ne tiktai paprastų 
„dypukų“, bet ir pusėtinai pamokytų, net 
ir visai mokytų skaitytoju, veikėjų, taip 
vadinamų „kultūrininkų“ ir, pagalios, net 
profesionalų — spaudos darbuotojų. Ir ką 
gi? Teisybė, laikraščių kalba ir stilius žy
miai pagerėjo. Bet pati senoji ginčų liga 
pasiliko kaip buvusi — mažai tų naujų 
„skiepų“ paliesta. Savo forma ginčai „pa
tobulėjo“, pasidarė prašmatnesni, labiau 
rafinuoti. Bet savo esmėje jie pasiliko to
kie patys seni, negražūs, dažnai visai tuš
ti ginčai. Savo skaitlium jie net gal padi
dėjo, palyginus, su senais laikais. Kai tė- 
miju, — yra jų pusėtinai pilna visuose lie
tuvių laikraščiuose, yra ir „Dirvoje“. Ga
lima viso to gailėtis, bet negalima tuo ste
bėtis. Tenka laukti, kol mūsų visuomenės 
augščiau pakilusis apšvietos lygis ir ge
resnis gyvenimo patyrimas ir šias nema
lonias usnis iš mūsų spaudos, pagalios, iš
ravės.

Bet gana to! Kas pasakyta — pasakyta. 
Rašant apie laikraščio gyvenimą, „žodžio 
iš giesmės neišmesi“: sunku nepaliesti ir 
skaudesnių vietų...

Prieš kiekvieną, kas nuoširdžiai savo 
tautą myli, kas trokšta jai laisvės, gero
vės ir laimės, aš pagarbiai lenkiu galvą. 
Juo labiau panašios pagarbos yra vertas 
kiekvienas, — ar tai būtų asmuo, ar drau
gija, ar oragnizacija, — kas savo tautai 
laisvės ir laimės ne tik trokšta, bet ir akty 
viai tam tikslui darbuojasi.

„Dirva“, neginčinamai, tokiam tikslui 
dirba štai jau 40 metų. Ir už tai kiekvie
nas lietuvis patriotas šiądien, jos sukak

KAIP TVARKYČIAU SODYBA
Atsimenu, viename „Europos Lietuvio“ 

nr. buvo atspausdintas pageidavimas, kad 
nusimanantieji skaitytojai pasisakytų, 
kaip, jų manymu, geriausiai būtų sutvar
kyti Lietuvių Sodybą. Tai įdomus pagei
davimas, turėjęs tikslo iš skaitytoju, pa
sisakymų gauti naudingų ir praktiškų pa
tarimų. Deja, tokių pasisakymų iki šiol 
nepasirodė.

Nepretenduodamas į tai, kad mano nuo
monė ir siūlymai gali būti priimtiniausi, 
o tik diskusijų tikslu, mėginsiu šiuo rei
kalu laužti pirmuosius ledus.

Pirmiausiai, turi pasakyti, kad Sodybą 
suprantu tik iš išorinės pusės, t.y. pačią 
žemę, trobesius ir jų išdėstymą, kelius, ta
kus ir aikštes, laukų ir daržų sudarymą, 
augančius paprastus ir dekoratyvinius 
medžius, sodą, gėlynus ir kita. Visokie 
trobesių vidaus įrengimai čia nebus na
grinėjami.

Manau, kad būtų labai gera ir gražu, jei 
(Sodybą pasisektų sutvarkyti skoningai, su 
lietuvišku stiliumi, praktiškai. Skubėjimai 
ir neapgalvojimai vengtini. Būtinas atsar
gus projektavimas.

Visų Sodybos tvarkymo darbų pagrin
das turi būti tikslus visos žemės planas, 
sudarytas stambiu masteliu, smulkia si
tuacija. Planai, kuriuos teko matyti pa
čioje Sodyboje, yra tik orientaciniai, be 
jokių duomenų, netinką betkokiam tiksles
niam projektavimui. Turėti tikslų planą 
yra būtina. Be jo nieko rimto pradėti ne
galima.

Lietuvių matininkų, kiek žinau, Angli- 
jonatvažiavo net keturi. Tiesa, gal ne kiek 
vienas jų turės galimybės tą darbą atlikti, 
bet iš visų keturių — vienas tikrai pasiau
kotų. Tokio plano sudarymas ne kažin 
kiek ir tekaštuotų, o gal, gražiai papra
šius ir sudarius pakenčiamas darbo ir pra 
gyvenimo sąlygas, ir nieko nekaštuotų. Is

ties dieną pagerbs. Žinoma, gali būti ir ki
tokių, kurie gerų linkėjimų ir pašykštės. 
Bet ir jie turėtų prisiminti, kad „Niekas 
mūsų nėra šventas“. Kiekvienas mūsų tu
ri „griekų“. Ne be to, kad nerastum jų ir 
„Dirvoje“. Bet tarp jų nerasi vieno „grie- 
ko“, būtent — kad jai kada nors būtų pri
trūkę savo tautai meilės, kad ji kada nors 
būtų liovusi kovoti už savo tautos laisvę; 
kad ji kada nors būtų suabejojusi dėl Lie
tuvos šviesesnės ateities.

Lietuvių tautos laisvė, jos visų žmonių 
gerovė buvo visuomet „Dirvos“ šūkiu, ku
rį ji gynė, už kurį ji visuomet kovojo ir 
dėl kurio ji sielojasi ir dabar, kada tosios 
laisvės mūsų tauta taip labai pasigenda.

Yra lietuvių spaudos šeimoje ir kitokių 
negu „Dirva“ laikraščių, leidžiamų kito
kiais gražiais šūkiais ir tikslais. Bet ar 
dėlto viršminėtas tautinis „Dirvos“ šūkis 
ir tikslas turėtų būti mažiau gražus? „My
lėsi artimą savo, kaip pats save!“.. O kas 
gi gali būti artimesnis už savosios tautos 
žmones? Arba vėl kitų sakoma: „Būti pa
triotu — man persiaura, aš myliu visą 
žmoniją ir tik jai darbuojuosi“. Mylėti vi
są žmoniją ir jai darbuotis — nėra blogas 
dalykas. Bet ir vėl tas neturėtų paneigti 
savos tautos meilės. Priešingai. Nuo sa
vo tautos reikėtų pradėti. Viskas praside
da nuo mažesnio pirma, negu išauga į 
didesnį. Todėl ir sakoma: „Veršiu neblio- 
vęs, jaučiu nebaubsi“. Kas nemoka pir
miausiai mylėti savo tautą, savo tautos 
brolius ir seses, ar gali jis mokėti pridera
mai mylėti visas tautas, visą pasaulį? Ar 
galime mes pasekmingai rūpintis visos 
žmonijos, ar bent kurios klasės gerbūviu, 
jeigu mes patys, net savo tautos ribose, ne 
sugebam ir nemokame savo tautos žmo
nėms to gerbūvio patikrinti?

Išrodo, kad nebus prašauta pro šalį, pa
sakius: Kas nemoka mažo dalyko padary
ti, nepadarys jis ir nieko didelio; kas ne
sugeba gero padaryti siauresnės savo tau
tos ribose, būtų stebuklas, jeigu jis suge
bėtų ką nors žmoniškai gero atlikti ir pla
čiose visos žmonijos ribose. Taip! Charity 
begins at home! Visokia labdarybė prasi
deda nuo savų namų... „Dirva“ šitos iš- 
mintybės, kaip rodos, niekados nepamir
šo. Ir nepamiršdama, ji visų pirmiausiai 
darbavosi lietuvių tautos labui, jos gero
vei ir jos laisvei. Tuomi ji gali tik pasi
didžiuoti.

• • •
Gal kai kas mane už tai ir pabars: kam 

aš mokau to, kas ir taip savaime „kaip die 
na aišku“. Gal ir nereikėjo to viso man 
daryti. Nes mokyti — ne mano dabartinis 
amatas. Bet eilę metų mokytoju buvus, 
dar ilgiau iš redaktoriaus kėdės kas sa
vaitė „pamokslus“ sakius — supraskite: 
„vilką miškan vis traukia“. Šiuo sykiu pa
traukė ir mane. Ypatingai, kad ir „Dir
vos“ redaktorius paprašė mane žūtbūt ši
tokia proga žodį-kitą tarti. Tad ir tariau. 
O dabar visi, — ir jūs su manim, — už
traukim „Dirvai“ jos 40 metų sukakties 
proga drūčiai ir vienu balsu:

Ilgiausių Metų, ilgiausių!

toriniam ir tautiniam darbui ir matinin
kas neatsisakytų savo dalį įdėti.

Sudarius tikslų planą, reikėtų sudaryti 
komisiją iš Lietuvių Namų Akcinės B-vės 
nario, agronomo, matininko ir statybos in
žinieriaus visai žemei surūšiuoti, laukus, 
pievas, sodą, daržus ir gėlynus suprojek
tuoti, kelius pravesti ir aikštes sudaryti, 
senus trobesius aptvarkyti ir galimai nau
jiems pastatams vietas numatyti.

Neturint tikslaus plano, darant viską pa 
skubomis, neapgalvojus ir be pasitarimų, 
galima apgailėtinų ir neatitaisomų klaidų 
padaryti.

Anglijoje matavimo darbams vykdyti, 
jei nelyja, tinka ir žiemos laikas. Be la
pų medžiai pageriną matomumą krūmais 
apaugusiose vietose.

K. Jonelynas

TRYS GRAMAI JUOKO

KOMBINATORIUS

— Maryte, še tau dešimt šilingų ir pa
sakyk ar niekas pas mamytę neateina, kai 
aš esu darbe?

— Ne, tėveli, niekas čia neateina, kai 
tavęs nėra namuose...

— Jei šitaip, tai atiduok man pinigus...

JIEŠKO DARBO

Jaunas vyras jieško darbo turtinguose 
namuose, kaip žentas. Raštiškus siūlymus 
siųsti laikraščio skelbimų skyriui Mr. X.

GERESNI LAIKAI

— Aš užtikrinu tamstą, kad mano vyras 
turėjo daug geresnius laikus, kai mes dar 
buvome nevedę... a

— Tikiu, ponia...

VT atstovui Friedlando pereinamojoje 
stovykloje teko išsikalbėti su visa eile grį
žusių į Vakarus Vokiečių piliečių, Lietu
vos vokiečių ar net lietuvių, kurie kalėji
muose, darbo verg stovyklose ar Sibiro 
tremtyje ir kitur yra sutikę nemaža mūsų 
tautiečių. Grįžusieji teigia, kad po Stalino 
mirties į darbo vergus jau žiūrima kiek ge 
rėliau, o ypač po 1953 metų sukilimo.

Buv. Rytinės Vokietijos „užs. reikalų mi 
nisterio“ Dertingerio asmens sekretorius 
B. von Mutius papasakojo apie sutiktuo
sius lietuvius Vorkutos stovyklose. Ten, 
pasirodo, lietuviai sukilime labai aktyviai 
dalyovavo. Vienas iš jų, architektas Mak- 
nevičius, ir kitas, majoras, net buvę ap
kaltinti, kad reiškėsi kaip minimojo suki
limo „vadai.“ Per sukilimą buvo nušautas 
arch. Maknevičiaus pusbrolis, inžinierius. 
Archit. Maknevičiui, kaip apkaltintam ak
tyviai prisidėjus prie sukilimo, buvo pri
dėta dar 10 metų kalėjimo. 29 kasykloj, 
kurioje dirba apie 400 jaunų lietuvių, dau 
giausia buvusių karininkų ar nuteistų už 
partizanavimą, yra laikomas taip pat vie
nas lietuvis jėzuitas ir vienas kunigas. 
Grįžusis teigia, kad paskutiniais metais i 
Vorkutą atvežama dalis jaunimo, kurie 
jau kiek skirtingiau galvoja nuo anksčiau 
atitremtųjų. Šiaip net ir Vorkutos kasyk
lų įnamiai gerai žino, ką skelbia pvz. Am. 
Balsas ir kiti užsienio radijai.

Iš grįžusių vokiečių ar lietuvių pavyko 
surinkti duomenų apie šiuos musų tautie
čius: karininkas Milaševičius buvo nušau
tas per vežimus. Jo žmona, nubausta 10 
metų, laikoma 10 stovykloj Potmoj. Jos 
tėvas pulkininkas, gavęs taip pat 10 metų, 
laikomas Karagandoj, bet spalio mėnesį 
turėjo būti paleistas į Lietuvą. Milaševi- 
čienės sesuo Gražina tebelaikoma Vorku
toje. Vienas iš buv. Kauno policijos virši
ninkų, Matulis, esąs paleistas ir galįs grįž
ti į Lietuvą. Tačiau jo žmona palikta dar 
toliau darbo vergų stovykloje Mordovijo- 
je. Vorkutoje taip pat bausmę baigia ma- 
rijampoliškė Česė Pyragaitė, o Viktoras 
Atikauskas, Petras Budginas, du Juozai 
Šlickiai, Juozas Kulikauskas, Bronius Šal
kauskas turi Vorkutoje gyventi kaip „lais
vai įkurdinti“. Grįžęs į Vokietiją yra ši
lutiškis Alfredas Vaičiulis ir iš Pagėgių 
Valė švirkšlytė. Ji buvo 1950 m. suimta 
Rytinėje Vokietijoje ir visą laiką išlaiky
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Ponios Dulskienes Morale
Londono Parapijos Salėje, 345a Victoria Park Rd, Hackney Wick.

Vaidinimų pradžia:
šeštadieni, lapkričio 12 d. — 6 v.v.
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LAŠ NOTTINGHAM© SKYRIUS

š.m. lapkričio mėn. 19 d., šeštadienį, 6 v.v.
Sycamore Rd., mokykloje,
Kariuomenės Šventės proga rengia

DIDELĮ KONCERTĄ
1. A.J. Kaulėno paskaita,
2. Londono Lietuvių vyrų choro, vadovaujamo

V. Mamaičio, solistų p. Mačionienės-Ado- 
mavičiūtės, B. Povilavičiaus ir J. Černiaus 
koncertas,

3. Priešadventiniai šokiai, grojant Londono 
Lietuvių orkestrui,

4. Bufetas ir loterija.
Salė pasiekiama iš miesto centro autobusu
Nr. 31.
Nottinghamo ir apylinkės lietuviai kviečiami 
skaitlngiausiai dalyvauti.
LAS skyriaus Valdyba.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Nottinghame
š.m. lapkričio 12 d., 5.30 vai. Sycamore Mokyk., 
Sycamore Rd., Nottinghame, rengiamas 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Paskaitą skaitys prof. S. Žymantas
Linksmą ir įdomią programą praves 
Nottinghamo Vyrų oktetas, vadovaujamas 
p. Maldučio. Akomponuoja — p. Venckus, 
šokiams gros Conventrio džazas. Veiks švelnus 
ir kartus bufetas.

k
KVIEČIAME SKAITLINGAI ATSILANKYTI

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba.

ta Vorkutoje. Tarp grįžusiųjų iš Sov. Są
jungos lietuviškomis pavardėmis randa
me dar šiuos: Pypkė, R. Gogėla, J. Dūda, 
V. Jakšys, P. Jurkaitis, K. Kupka ir kt.

Kaip „laisvi“ Vorkutoje gyvena 22 m. 
amžiaus Juozas Mockevičius, atgabentas 
1947 m., Stepas Kalinauskas, Jonas Mor
kūnas, girininkas Kaškauskas. Tarp „lais
vai įkurdintųjų“ žinomos pavardės nuo 
Jurbarko mokytojos Elenos Gustytės, vil
nietės Doros Jačienės, kybartiškės Birutės 
Žemaitytės, Danutės Grybaitės, kuri pir
moji už ryšio palaikymą su partizanais 
buvusi nuteista mirties bausme, tik pas
kiau toji bausmė buvusi pakeista priver
čiamojo darbo stovykla, ir kt. Žinoma taip 
pat, kad iš Vorkutos į Lietuvą jau grįžęs 
kilimo nuo Gražiškių Juozas Arbačiaus- 
kas. B. Žemaitytė Vorkuton net atsigabe
no savo motiną iš Lietuvos. Tačiau ne vi
siems liedžia grįžti. Už pogrindžio laikraš
čio redagavimą nuteistas 25 metams mo
kytojas kauniškis Karalevičius dabar dir
ba vienoj iš Intos darbo vergų stovyklų. 
Vienoj iš jų yra ir gimęs Amerikoje Mi
lukas, kuris 1948 m. iš Vilniaus išvyko į 
Maskvą, norėdamas išsirūpinti leidimą va
žiuoti į JAV, bet buvo pakeliui suimtas, 
apkaltintas šnipinėjimu ir nubaustas. Bir
žietis Petras Kulbis taip pat po atliktojo 
bausmės laiko „laisvai įkurdintas“. Jo 
žmona ir tėvai palikę Biržuose. Vorkutos 
29 stovykloje dirba žinomojo Kauno fo
tografo sūnus Henrikas Laurinavičius, ku 
ris, karo metais atvykęs į Vieną, joje stu
dijavo operečių režisūrą, bet bolševikų ten 
paskiau buvo suimtas ir nuteistas 25 me
tams. Jis turi akordeoną ir tarp kitų su
imtųjų yra susidaręs labai gerą vardą. 
Kauniškės gydytojos Laumakienės sūnus 
Vytautas yra netekęs sveikatos ir 1954 m. 
kovo mėnesį buvo pripažintas nedarbingu, 
bet šiemet jo bylą turės išspręsti teismas 
ir pripažinti jį paleistinu ar ne. Vorkutoje 
dirbo ir Dr. A. Garmaus sūnus, studijavęs 
mediciną, šiemet baigė bausmę, bet ar ga
vo leidimą vykti atgal į Lietuvą, nežino
ma. 5 stovykloj dirba 34-35 metų vilniš
kis siuvėjas Maceika. Jo žmona palikusi 
Vilniuje, o brolis išgabentas į Sibirą. 5 ka
sykloj 22 brigadoj dirba 30 metų Juozas 
Griškevičius, 32-33 m. ūkininkaitis Juozas 
Vilkaitis, 34-35 m. Alf. Krauzė, Sim. Luka- 
ševičius, vet. Stud. Melinis ir kt. Dar pe

reitais metais buvo atgabenta į Vorkutą 
musų tautiečių, nuteistų Vilniuje. Vorku
tos 5 stovykloj iš 2.500 suimtųjų yra apie
l. 300 pabaltiečių, iš kurių per 700 sudaro 
lietuviai. Kitose kasyklose jų rasime po 
100, po 200. Ir moterų stovyklose esti po 
100-150 lietuvių. Šiemet Vorkutoje atida
rytos dvi naujos kasyklos.

Neleidžiama grįžti'atgal į tėvynę papras 
tai tokiems, apie kuriuos bolševikinio sau 
gurno organai pareiškia, kad jie esą „pa
vojingi“. Šitie, „pavojingieji“, atlikę baus
mės laiką, privalo kur nors prievartinių 
darbo stovyklų aplinkoje „įsikurti“. Iki 
1953 m. Vorkutoje tebuvo duodama teisė 
įsikurti tik krim. nusikaltėliams, kurie jau 
buvo atlikę bausmę. Politiniai suimtieji 
buvo „savanoriškai kurdinami“ kitose vie 
tovėse. Iki to laiko Vorkutoje atlikusieji 
bausmes lietuviai, negalintieji grįžti atgal 
į tėvynę, „įsikurti“ daugiausia buvo siun
čiami į Karagandą, Krasnojarską ir į Nau 
jąjį Sibirską. Vorkutoje dirbantiesiems 
mokami „poliariniai priedai“.

Didžiulės anglies kasyklos Intoje yra 
maždaug už 200 km nuo Vorkutos. Intos 
rajone siaučia poliariniai šalčiai. Pvz., vo
kiečiams išvykstant iš vienos stovyklos š.
m. spalio 7 d., ten šalčiai siekė jau 25 
laipsnius. Intos stovyklose yra nemaža 
lietuvių, ypač jaunimo, atgabentų 1952- 
1953 m. Daugelis čia nubaustas už taria
mą ar tikrą paramą partizanams arba da
lyvavimą jų eilėse. Villi Kitt sakosi suti
kęs vienoje iš jų lietuvį, kuris dalyvavęs 
partizanų eilėse ir vieną naktį iš miško 
nuvykęs į artimą sodybą gauti maisto. iCa 
jam davė pavalgyti, bet bevalgydamas 
taip giliai užmigęs, jog sąmonę teatgavęs 
tik Maskvoje. Tasai lietuvis Villiui Kitt 
papasakojęs, jog pastaraisiais metais So
vietai pradėję vartoti kažkokius migdo
muosius vaistus, kuriuos per savo agentus 
ar šiaip (grasinę gyventojams stengiasi 
įdėti į partizanų maistą. Taip juos ir pa
vykstą lengviau sudoroti. Intos stovyklose 
tebedirba eilė lietuvių, už partizaninę veik 
lą nubaustų ir atgabentų į jas 1953 m. pa
baigoje ar 1954 m. pradžioje. Tarp sto
vykloj laikomų suimtųjų minimi šie musų 
tautiečiai: buvęs Utenos nuovados virši
ninkais Povilas Ramoška, 55 m. raseiniškis 
Jonas Savickas, 1953 m. atgabentas kokių 
25 m. raseiniškis Aleksandras Vaitelis, 
1953 m. suimtas ukmergiškis St. Aukštuo
lis, tais pačiais metais suimtas raseiniški; 
studentas Kazys Banys, atkeltas į Intą uk
mergiškis Jonas Brokas ir kiti. Grįžusieji 
pasakoja, kad, jų gautaisiais iš pačių lie
tuvių pranešimais, 1953 m. rudenį Duby
sos atkrantėse įvyko kautynės tarp lietu
vių partizanų ir bolševikų. Daliai partiza
nų pavyko pasprukti, bet jų vadovybė žu
vo. Šių kautynių išdavoje suimtas vokie
tis iš Drezdeno, Gerhardas Nitzponn, ku
ris buvo apkaltintas, kad anie 10 metų da
lyvavęs drauge su partizanais jų veikloj 
ir spausdinęs pogrindžio laikraščius. Iš jo 
buvo atimta vokiečių pilietybė, ir dabar 
jam neleidžia grįžti atgal į Vokietiją. Pa
našių pavyzdžių, kaip svetimų kraštų pi
liečiai „nupilietinami“ ir paverčiami „be 
pilietybės“, esama ir daugiau. Štai iš Jur
barko kilęs vokietis Hermanas Otto, kurio 
žmona yra Vokietijoj, yra paverstas Otto 
Armonu, padarytas sovietiniu piliečiu ir 
toliau tebelaikomas Vorkutoje. Savaime 
aišku, kad jo taip pat neišleis, šiemet vie
noje iš Intos stovyklų tarp politinių kali
nių ir kriminalinių kilo peštynės, virtusios 
tikru „mūšiu“. Per susirėmimą kriminali
niai nusikaltėliai nužudė ir 9 lietuvius.

LAIKAS PASIRŪPINTI 
LIETUVIŠKA MUZIKA 

ARTĖJANČIOMS KALĖDOMS
Lietuviai, norį turėti sau ir savo drau

gams lietuviškų plokštelių, prašomi jau 
dabar užsisakyti. Reikalaukite plokštelių 
sąrašo. ...LIETUVOS ISTORIJĄ išleidžia Ameri
koje, Tėvynės Mylėtojų Draugija. Pasku
bėkite ją užsiprenumeruoti. Turima naujų 
knygų vaikams ir suaugusiems. _

L. Enciklopedijos leidėjas praneša, kad 
tik vieno mėnesio bėgyje begalima bus už
sisakyti šį vertingą leidinį ir gauti visus 
tomus. Rašykite: D. Daunoraitė, 49, Thorn 
ton Ave. London, W.4.

RETA PROGA
Londone, gerame rajone,, parduodamas 

pilnai apibalduotas 6 kambarių, naujai de- 
koruoats, 8 svarus pajamų duodąs per sa
vaitę ir kambarį su virtuve savininkui,

NAMAS
Kaina 2200 svarų. Paskola 1500 sv. Rašy 
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Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

Š.m. lapkričio mėn. 5 d. 7.30 vai.
rengiami

ŠOKIAI
Klubo narius ir jų svečius maloniai 

kviečiame atsilankyti.
Pradžia 7.30

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