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Nūdienis šaltasis karas reiškiasi tokio
mis formomis, kokiomis, gal būt, niekad 
žmonijos istorijoje nėra apsireiškęs. Lais
vojo pasaulio pusėje, politinėje arenoje, 
kad išgelbėjus žmoniją iš agonijos ir even
tualaus kritimo nuo despoto smūgių, daly
vauja tokie dvasios milžinai, kurių žygdar
bius tinkamai įvertins tik ateitis. Kad pa
sirinkus tinkamas kovos priemones, yra bū 
tina tiksliai pažinti priešą, žinoti jo silpną
sias puses. Kad ir kaip didi asmenybė be
būtų, kovą gali pralaimėti, jei į kovą stos 
su netinkamais ginklais. Antra vertus ir di
džiosios asmenybės turi savitas būdo sa
vybes. Jų tarpe yra svajotojų ir realistų. Ti
kinčių ir netikinčių sapnais. Nepareinan
čiai nuo žmogaus dvasios didybės, yra ti
kinčių ir netikinčių į egzistavimą piktųjų ir 
gerųjų dvasių, kurios atitinkamai gali gėrį 
arba blogį atnešti. Turime pavyzdžių, ka
da žmonės nesiliauja tikėję į gerosios dva
sios atėjimą, nors skaudūs praeities patyri
mai parodė, kad dvasios, į kurias jie viltis 
buvo sudėję, laimę nešė kitiems.

Dar nesuspėjus pranykti Teherano, Jal
tos ir Potsdamo dvasių pėdsakams, karš
tai vasaros saulei bežaidžiant Šveicarijos 
Alpių atšlaitėse, iš Baltųjų ir Raudonųjų 
Rūmų, iš Versalio ir Buckinghamo suvažia 
vo svajotojai ir realistai, kad sukurtų dar 
vieną — Ženevos dvasią. Nutarta — įvyk- 

' dyta. Dvasia sukurta ir paleista blūdinėti 
po pasaulį. Svajotojai svajojo ir vylėsi, kad 
dvasia jiems laimę lems. Realistai planavo, 
kaip naivius svajotojus ilgiau užliūliavus 
jų pamėgtose svajonėse, kad konkrečią nau 
dą užčiupus.

Tada Baltųjų Rūmų šeimininkas gražioje 
Lemano ežero pakrantės viloje sapnavo, 
kad Raudonųjų Rūmų šeimininkas, kuris 
visada buvo toks nesukalbamas, rūstus ir 
užsispyręs atžagareiva, tapo malonus, bi
čiuliškas, žavingai šnekąs. Sapnavo, kad ne 
toli vilos laukia paruoštas savos gamybos 
moderniškas lėktuvas, į kurį įsėdęs laisvai 
lakios virš raudonųjų plotų, fotografuos ką 
tik panorės: ir kareivines ir aerodromus, 
ir tankų ir patrankų bei atominių bombų 
fabrikus. Tą patį daryti leis ir rauodnajam 
kolegai virš savosios teritorijos. Abiems 

-—įdomu gražių nuotraukų prisigaminti.
Kai jis savo sapnus išguldinėjo savo ko- 

leigoms, raudonasis kolega niekšingai šyp- 
L sėdamasis galvojo: „Aš tavųjų vaizdų nuo 

traukas jau turiu; aš turiu ne tik tavųjų 
"vaizdų nuotraukas, bet visų tavo įrengimų 

planus ir brėžinius. Jeigu tu esi pakanka
mai gudrus ir apsukrus, tai arba manųjų 
vaizdų nuotraukas įsigyk taip, kaip aš p 
gijau tavųjų arba mokėk sutrukdyti mano 
pastangas.- Virš mano teritorijos tu nelekio
si ir manųjų vaizdų nefotografuosi.“

Pabaigę pokalbius, vieni kitus gerai pa
vaišinę, daug tostų pakėlę, labai geroj nuo
taikoj skirstėsi anąkart Ženevos konferan- 
tai į savo namus, kaikurie iš jų, kaip maty
ti, visai rimtai pasitikėdami vieni kitų ge
rais norais ir naujai sukurtosios Ženevos 
dvasios palaimingumu. Tiktai raudonosios 
imperijos valdovai iliuzijų neturėjo. Jų ne- 

k turėjome ir mes, kaip ir kiekvienas europie- 
tis, kuris veikiau atpažįsta Kremliaus val- 

ydovų žingsnius jo tamsiuose labirintuose.

Ilgai laukti nereikėjo, kad optimistų iliu- 
1 zijos išsiblaškytų. Kai dabar vėl anuometi

nių Ženevos dvasios kūrėjų įgaliotiniai su- 
I sirinko. į tą pačią Ženevą toliau pokalbius 

tęsti, iš nusivylimo paniuro Dullcs'o, Mac- 
millan'o ir Piney‘o veidai, nes pamatė, kad 
jų būta tik svajotojų apie gražią pasaulio 
ateitį. Pamatė, kad jų ketvirtojo partnerio, 
draugo Molotovo, galvosena, kaip pasau
liui laimę suteikti, nėra pakitėjusi. Jo nuo
monė, išreikšta maskuotais, bet labai ge
rai suprantamais žodžiais, žmonijos laimė 
glūdi išplėtime visame pasaulyje koncen
tracijos stovyklų, prie kurių vartų stovėtų 
raudonarmietis. Patys didžiausi optimistai 
dar bandė skleisti nuomonę, kad po per
traukos grįžtąs iš Maskvos Molotovas atsi- 
vešiąs naują lagaminą su nauju turiniu. 
Vos jam grįžus į konferencijos rūmus pa
aiškėjo, kad lagaminas yra senas ir turinys 
tas pats,, tik daiktai perdėlioti kitaip. Jis 
Kremliaus pažiūras išdėstė diplomatine kai 
ba, kurią išvertus į įpaprastą kalbą gaun? 
si labai aiški ir suprantama mintis: laisva
sis pasaulis turėtų nusiginkluoti ir sunaikin 
ti atomines bombas; Vokietija turėtų būti 
suvienyta ir joje įvestas Rytinės Vokietijos 
rėžimas, prieš tai Vakarų Vokietiją išjun
giant iš Atlanto Pakto Organizacijos ; ame
rikiečiai savo pajėgas iš Vakarų Europos 
turėtų atitraukti; Vokietijos saugumu pa
sirūpintų SSSR.

Laisvojo pasaulio galingųjų valstybių po
litikų norai sutrukdyti raudonojo maro pli
timą, atstatyti kraštams laisvę ir duoti žmo
nijai atodūsį iš begalinės įtampos, iš tiesų 
yra kilnūs ir dideli. Bet kai žvelgi į jų dar
bus, tai taip ir norisi pasakyti, kad vis dėl
to jie kartais yra naivūs. O gal tinkamesnis 
apibudinimas buvs pavadinus juos svajoto
jais.

Dabartis rodo praeities klaidas. Ateitis

MOLOTOVO „ NIET ” PALAIDOJO 7 DIENOS

Kai ši korespondenvija pasieks „Euro
pos Lietuvio“ skaitytojus, Ženevos konfe
rencija jau bus pasibaigusi. Iš pat pra
džių buvo numatyta, kad ji užtruks tris 
savaites. Lapkričio 16 d. tas terminas bai
giasi ir tą pačią dieną numatyta konferen 
ciją baigti. Neatrodo, kad galima būtų 
laukti kokių staigmenų, todėl Ženevoje 
tvirtai skaitomasi su tuo galimumu, kad 
lapkričio 16 d. tikrai bus paskutinis konfe 
hincijos posėdis. Kaip paprastai tokiais at 
vėjais daroma, bus paskelbtas bendras ko 
munikatas, iš kurio bus matyti, kokiais 
sakiniais bus bandoma pridengti konfe
rencijos nepasisekimą.

Santykiuose tarp valstybių stebuklų pa
sitaiko dar rečiau, nekaip kitose gyveni
mo srityse. Nėra pagrindo laukti, kad 
kaip sykis Ženevos konferencijos pasku
tinę dieną įvyktų koks netikėtumas ar 
net stebuklas. Todėl jau šiandien, nors pa 
ti konferencija dar nėra pasibaigusi, ga
lima teigti, kad konferencija teigiamų 
rezultatų neatnešė.

Būna pranašų, kurie gerai numato — 
praeitį... Nenorėtume imtis tokios rolės, 
bet iš mūsų korespondencijų buvo matyti, 
kad mes iš pat pradžių mažai tikėjome 
konferencijos pasisekimu. Per daug jau 
griežtai skyrėsi dalyvių interesai, o įžvelg 
ti tikruosius Kremliaus kėslus mus visus 
išmokė skaudi patirtis.

Pačioje konferencijoje lemiamo posūkio 
diena laikoma lapkričio 8 d. Mat, Moloto
vas buvo nuskridęs j Maskvą, kur daly
vavo bolševikinės revoliucijos . minėjimo 
iškilmėse, bet, be abejojimo, svarbiausias 
jo kelionės tikslas buvo patikrinti, ar jo 
vedama politika dar turi Kremliaus gau
jos vadų pritarimo. Iš šios kelionės daug 
kas tikėjosi, tarsi, stebuklo.

Tačiau stebuklas neįvyko. Molotovas ki 
tą dieną ištarė savo jau pakankamai žino
mą „niet“. Šį kartą tas „niet“ sugriaudė 
gal dar smarkiau, nekaip paprastai, nes, 
kaip ten bebūtų, posėdžiaujama mieste,

LAI DZIVO LATVIJA!
Kiekvienų metų lapkričio 18-ją laisvaja

me pasaulyje gyveną latviai mind savo me
tinę nepriklausomybės šventę. Ir šiemet 
tos iškilmės ruošiamasi tinkamai atžymėti. 
Mūsų laisvinimo veiksniai ir tautiečiai lin 
ki iš visos širdies brolių tautai atgauti sa
vąją laisvę ir nepriklausomybę. Tačiau 
daug kam ta proga kyla klausimas: kaip 
šiandien atrodo Latvijoje, kas yra atsitikę 
su jų gražiąja sostine, kiek okupantai yra 
pavergtąjį latvių kraštą susovietinę" ir su
rusinę. Į kai kuriuos šiuos klausimus, nors 
ir blankų, atsakymą duoda danų žurnalis
tas Bent Kėnius.

Neseniai Sov. Sąjungoje lankėsi dides
nė danų turistų delegacija. Ten buvo 
nuvykęs ir minimasis žurnalistas, kurio 
įspūdžius atspaude taip pat švedų dienr. 
„Svenska Dagbladet“. Nuvykęs į Rygą, jis 
pasistengė kiek iš arčiau, nors dar bend
rais bruožais, susipažinti su dabartiniu 
gyvenimu Rygoje. Kiek dabar Rygoje yra 
gyventojų, niekas jam tikslių duomenų 
nesuteikė. Tačiau manoma, kad joje da
bar gyvena 300.000 latvių, ir apie 700.000 ' ię laisvę' 
rusų. Tą santykį patvirtina ir kiti duome- 
nys, pvz., vienoje žinomoje" vaikų ligoni-
neje 75 procentai pacientų sudaro jau ru
sai. Rygos un-te latvių ir rusų studentų 
santykis yra 25:75. Oficialiai tvirtinama, 
kad mieste rusų skaičius nesiekiąs dau
giau kaip 30 procentų, tačiau tai yra aiš
ki netiesa. Žurnalistas sakosi 3 dienas atsi 
dėjęs klausęsis gatvėse, kuria kalba šne
kama, — ir per tas tris dienas tik du kar
tus išgirdo praeivius šnekant latviškai. 
Tat neturi reikšti, kad latviškai būtų už
drausta kalbėti iš viso, ne: tiek teatre, 
tiek operoje tebevartojama latvių kalba, 
taip pat nešiojami latvių tautiniai drabu
žiai ir dainuojamos populiariausios Rai
nio ir Baronio dainos. Tačiau, iš kitos pu
sės, ta proporcija tik rodo, kiek Ryga j i 
yra surusinta. Šiandien Rygoje visi gat
vių ir tramvajų užrašai žymimi latviškai 
ir rusiškai. Tuo tarpu centrinėje stotyje 
traukinių tvarkaraštis duotas jau. tik ru
siškai.

Ryga šiandien atrodo kaip didžiulė ka
rinė stovykla. Iš dešimties sutikti? gatvėje 
žmonių 3 ar 4 vis su uniformomis. Visur 
vis matysi žyžgiuojančius kareivius su 

parodys dabarties svajonių tuštumą. Realy
bė visada atveria svajonių beprasmiškumą. 
Būkime tikri, kad greit išblės susižavėji
mas Ženevos dvasia.

Orv. Nagelė

ŽENEVOS DVASIA
M

(SPECIALINĖ KORESPONDENCIJA „EUROPOS LIETUVIUI“ Iš ŽENEVOS)

kuriame prieš kelis mėnesius apsireiškė 
„Ženevos dvasia“. Kremliaus diplomati
jos vadovas nedviprasmiškai, nesidangs- 
tydamas jokia skraiste, pareiškė, kad jis 
nesutinkąs su pasiūlymais paskelbti vi
soje Vokietijoje laisvus rinkimus. Ne ma 
žiąu aiškiai jis pasakė, kad Maskvos tiks
las esąs išlaikyti ne tik subolševikintą 
Rytų Vokietiją, bet dargi išplėsti šią „pa
žangią“ sistemą į visą Vokietiją, taigi, su- 
bolševikinti ir Vakarų Vokietiją.

Po tokio pareiškimo, atrodo, praregėjo 
ir aklieji. Molotovui taip atvirai ir ciniš
kai atidengus kortas, vakarų demokratijų 
atstovai pasiūlė nutraukti debatus tiek 
dėl Vokietijos apjungimo, tiek dėl Euro
pos saugumo, nes tos dvi problemos glau
džiai savo tarpe yra susijusios. Vienu mo
mentu pradėta reikšti nuomones, kad va
karų delegatai susikraustys lagaminus ir iš 
važiuos iš Ženevos. Tačiau taip neatsiti
ko, turbūt, todėl, kad ir vakarų valstybės 
nepajėgia sukurti stebuklo. Kaip bebūtų, 
artinasi rinkimai ir reikia skaitytis su 
liaudies balsu.

Po to kelias dienas iš eilės buvo disku
tuojama dėl nusiginklavimo. Bet niekas 
iš pat pradžių nesitikėjo, kad šiuo klausi
mu bus galima suderinti nuomones. Tuo 
labiau toks galimumas atpuolė, kai kon
ferencijos dalyviai nepajėgė susitarti dėl 
svarbiausiųjų klausimų, kurie vienokiais 
ar kitokiais sumetimais šiandien dominuo 
ją: Europos saugumas ir Vokietijos ap
jungimas. Sovietai propagandiniais tiks
lais vis kartoja tą patį reikalavimą r su
mažinti karo pajėgas .ir pasmerkti atomi
nį karą. Vokiečiai gi teisingai sako, kad 
be kontrolės negali būti nei ginklavimosi 
sumažinimo, nei atominės bombos pasmer 
kimo. Taip visas reikalas nusistatyta per
kelti į UNO nusiginklavimo pakomisiją, 
kpri tą klausimą svarsto jąu ilgus mėne
sius.

Nenorime užbėgti konferencijos pasku
tinei fazei už akių. Iš komunikato paaiš- 

ginklais arba sunkvežimius su kareiviais. 
Taip pat ir policijoje, išskyrus nedideles 
išimtis, vyrauja rusai. Visi žurnalisto su
tikti su uniformomis policijos pareigūnai 
kalbėjo tik rusiškai. Didelis butų skaičius, 
ypač uosto rajone, tebėra rekvizuoti ru
sų. Statoma visa eilė naujų karinių pa
statų. Statomas taip pat aerodromas. Bu
tų trūkumas yra tiesiog katastrofiškas. 
Latviai dominuoja provincijoje. Žurnalis
tas pabrėšiąs reta kurios kitos tautos tiek 
nuo karo nukentėjo, kiek pabaltiečiai. 
Apie tai, kad būtų pakilęs pragyvenimo 
lygmuo, negali būti nė kalbos, nors tuo 
okupantai ir giriasi. Net ir patys darbi
ninkai atvirai pripažįsta, kad darbo žmo
gaus buitis nė kiek nepagerėjusi. Žurna
listas mėgino surasti nors vieną tokį latvį 
kuris būtų patenkintas Latvijos įjungimu 
į Sov. Sąjungą, — deja, nerado nė vieno. 
Laisvės bulvare, dabar perkrikštytame į 
Lenino gatvę, tebestovi Latvių Laisvės pa 
minklas su iškaltais žodižais: „Už tėvynę
‘ ' į“. .Statula laiko rankoje 3 žvaigž
des, vaizduojančias tris latvių provinci
jas: Latgalą, Vidžemę ir Kuržemę. Tačiau 
prie jo jau nebestovi latvių kariai, anks
čiau budėję prie minimojo paminklo. Prie 
jo papėdės nebėra nė sudėtų gėlių ar vai
nikų. Dabar gėlės dedamos prie didžiulės 
Lenino statulos, d visa Latvija stengiama
si paversti Rusija.

Du perversmai
- Brazilija

Pereitą savaitgalį Brazilijos kariuome
nė paėmė krašto valdžią į savo rankas ir 
atstatė laikinąjį respublikos prezidentą 
Carlosą da Luzą. Visa tai įvyko be krau
jo praliejimo ir be šūvių. Da Luzas prezi
dentavo tik kelias dienas, pakeitęs tikrąjį 
prezidentą Joao Cafę, kurs pasitraukė iš 
pareigų dėl negalavimo. Naujai gi išrink
tasis prezidentas Juscelino Kubitschekas, 
lenkų kilmės, bus prisaikdintas ir pradės 
eiti pareigas tik 1956 m. sausio mėnesį. 
Kariuomenė, kaip yra aiškinama, nepasi
tikėjo Da Ltfzu ir vietoj jo kavietė sena
torių Nerevą Ramusą, kurs ir valdysiąs 
kraštą iki'naujasis prezidentas teisėtai 
pareikalaus jo kėdės.

Argentina
Generolas Eduardo Lonardi, laikinasis 

Argentinos prezidentas, iiūvertęs Peroną, 
pasirodė perminkštas esąs suriesti į ožio

kėš, kaip bus bandoma „nesudeginti“ til
tų ateičiai ir kada bus šaukiama nauja 
konferencija, šiandien tegalime apie tai 
tiktai spėlioti. Tačiau konferencijos ne
pasisekimas kiekvienam yra aiškus. Rei
kėtų ateityje iššaukti naujų „dvasių“, kad 
reikalai pakryptų kitaip. V.

ŽODŽIAI 
TIKROSIOS TEISĖS IR TIESOS 

VARDU
Ženevos konferencijos proga Sovietų 

Sąjungos užvaldytų kraštų atstovai yra 
įteikę trijų didžiųjų valstybių užsienio 
reikalų ministeriams raštą, kuriuo prime
na reikalą atstatyti tų kraštų nepriklau
somybę. Iš Lietuvos pusės raštą pasirašė 
ministeris S. Lozoraitis. Kalbamas raštas 
yra paskelbtas šveicarų ir kitų kraštų 
spaudoje.

Štai to rašto tekstas:
„Primesta Rytų ir Centro Europos tau

toms tyla negali sukliudyti joms dvasioje 
būti konferencijoje.

Jos yra sąžinėje visų, kurie tikrai rūpi
nasi taikos atstatymu.

Jos sudaro pačią taikos problemos es
mę, su kuria jų byla yra neatmezgiamai 
surišta.

Ši byla buvo Prezidento Eisenhowerio 
pateikta pirmajai Ženevos konferencijai 
ir, vistiek ar ji įrašyta ar neįrašyta dery
bų dienotvarkėn, ji reikalauja išsprendi
mo, kuris būtinas tvarkai bei saugumui 
Europoje atstatyti.

Daugelio metų kančių pamokytos, Ry
tų ir Centro Europos tautos atskiria pas
tangas, daromas įvairiems kraštams suar
tinti, nuo pastangų, kuriomis siekiama 
suskaldymo ir nerimo. Norėdamos savo 
laisva valia tinkamai prisidėti prie bend
rosios saugumo sistemos išplėtimo, tos 
tautos nenustos priešinusios tam tikriems 
pavojingiems sumanymams pridengti iliu
zorinio saugumo skraiste dar atdaras Eu
ropos žaizdas.

Tos tatitos yra įsitikinusios, jog tiesio
ginis kiekvienos tautos nusistatymo atsi- 
klausimas laisvųjų rinkimų kelių yra ge
riausia priemonė tam, kad visi kraštai pri 
sidėtų prie Europos tvarkos nustatymo, 
sudarančio, vienintelį teisingos bei pasto
vios taikos pagrindą.

Tokios tvarkos nustatymas ir įsitvirti
nimas yra būtinas Europos gerovei, tiek 
Rytų, tiek Vakarų gerovei.

Šitos dvasios vedama, Pavergtųjų Tau
tų Asamblėja, kurią sudaro šių kraštų: Al 
banijos, Bulgarijos, Estijos, Vengrijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos 
ir Čekoslovakijos kvalifikuotieji atstovai, 
susirinkusi New Yorke, šių. metų spalio 
mėnesio 26 dieną, pasiuntė trims Vakarų 
užsienio reikalų ministerių rašta., kuris 
užbaigtas šiuo pareiškimu:

„Asamblėja tiki, jog stengdamosios 
pašalinti tikrąsias tarptautinio įtempi
mo priežastis, Vakarų demokratijos vi
su rimtumu reikalaus mūsų tautų lais
vės bei nepriklausomybės atstatymo ir 
nepriims jokios rūšies saugumo pakto, 
kuriuo galėtų būti pripažintas ar sustip 
rintas devynių kadaise laisvų bei nepri
klausomų Centro ir Rytų Europos kraš
tų pavergimas“.
Pakartodami čia šitą pareiškimą, mes 

pabrėžiame, jog tai yra rimtas bei iškil-
mingas šimto milionų europiečių balsas, 
kreipiamas į dalyvaujančius Ženevos kon
ferencijoje valstybės vyrus“.

Ženeva, 1955 m. lapkričio mėn. 8 dieną, 
šį raštą pasirašė be ministerio S. Lozo

raičio Estijos, Lenkijos ir Rumunijos buv. 
užsienio reikalų ministerial ir Latvijos ir
Vengrijos atstovai.

ragą neramiuosius peronininkus. Kariuo
menės galvos todėl su savim atsivežė 
draugišką ultimatumą pasitraukti iš pa
reigų ir savo vietą užleisti generolu: Ped
ro Aramburuif kurį, dėl visa ko, į prezi
dento rūmus atlydėjo ginkluotų civilių bū 
rys ir kulkosvaidžių batalionas. Lonardi 
nesipriešino ir grįžo į kariuomenę, kaipo 
karys.

Beje, ištremtasis diktatorius Peronas, 
dabar esąs Panamoje, nepalankiai atsilie
pė apie gen. Aramburą, kurs, jo manymu, 
esąs mažiau patyręs ir prastesnis už gen.
Lonardi.

Vėliausiai gautomis žiniomis, Rosario 
ir Cordobos miestuose sukilo peroninin- 
kai, prieš tai paskelbę generalinį streiką. 
Vyksta ginkluoti susirėmimai su kariuo
mene ir policija. Naujasis vienos dienos 
prezidentas Aramburas dabar jau turi du 
priešus — Perono šalininkus ir Lonradi 
rėmėjus. Pats Lonardi jau saugojamas, o 
jo bičiulis, gen. Juan Drangas, suimtas.

VLIKO P-KAS PASITRAUKSIĄS 
IŠ PAREIGŲ

Vliko pirmininkas M. Krupavičius savo 
raštu š.m. lapkričio 8 dieną pranešė Vlike 
dalyvaujančių grupių atstovų pasitarimo 
prezidiumo įgaliotiniui Dr. A. Trimakui, 
kad jis Vliko sesijoje Jungt. Amerikos 
Valstybėse įteiks savo atsistatydinimą iš 
Vliko pirmininko pareigų ir į tą vietą sa
vo kandidatūros nestatys. (V. P.)

• * *
Ryšium su 4 užs. reik, ministerių konfe

rencija į Ženevą informaciniais tikslais 
yra išvykęs Vykd. Tarybos pirm. K. Žal- 
kauskas.

Londonas. Į Londoną atvyko Jugoslavi
jos premjero pavaduotojas ir užs. reikalų 
ministras Kardeli. Jis bus priimtas kara
lienės ir turės pasikalbėjimus su Edenu, 
Macmillanu ir Butleriu.

«
Oslo. Norvegijos premjeras Einaras 

Garhardsonas išskrido į Maskvą. Tai yra 
jo oficialus vizitas, šešias dienas jis vie
šės Maskvoje, o kitas šešias važinėsis po 
Rusiją.

* »
Vašingtonas. Denveryje, Colorado, suim 

tas John Gilbert Graham. Jis kaltinamas 
slaptai įdėjęs į lėktuvą bombą, kuriai 
sprogus, žuvo 44 žmonės. Tarp keleivių 
buvo ir jo motina, Daisy King, kurios gy
vybę prieš pat išskridimą jis apdraudė 
13.000 svarų sumai. Grahamas jau buvo 
baustas už suktybes su čekiais.

*
Nik ošia. Kipro saloje vis dar sproginėja 

bombos, aidi šūviai, zvimbia akmenys, bu 
teliai ir lazdos. Vienu atveju policija ir 
kariuomenė susirėmė su mokyklinio jau
nimo minia. Famagustoje peršauti du bri
tų kariai.

«
Londonas, St. Paul's katedroje dekanas 

G.A. Lewis Lloyd pamokslo metu pasisa
kė už Anglikonų Bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės. Jo manymu, esanti nesą
monė, kad ministras pirmininkas reko
menduotų karalienei augštesniųjų dvasiš
kių skyrimą. Jis nurodė ir daugiau nesu
derinamų dalykų, kur Bažnyčios nuosta
tai kertasi su valstybės įstatymais.

Londonas. Vagys įsibrovė į vokiečių am 
basados rūsį ir išnešė 100 butelių Reino 
vyno, palikdami nepaliestus geresnius gė
rius — nemokėjo vokiškai skaityti.

*
Maskva. Sovietų radijas paskelbė, kad 

ateityje už penktos klasės penkių dienų 
atostogas Maskvoje užsieniečiai turės mo
kėti 18 svarų, neįskaitant kelionės.

•
Maskva. Ateinančių metų pradžioje 

Maskvoje vėl pradės eiti laikraštis 
„News“, anglų kalba. Jis buvo uždarytas 
1949 metais.

*
Saigonas. Pietų Vietnamo premjeras ir 

valstybės galva Diemas iš savo rūmų bal
kono Saigone paskelbė tautai, kad nuo 
šiol Vietnamas bus demokratinė respubli
ka. Tokiu būdu, buvusio imperatoriaus 
Bao Dai sostas liks tuščias.

Krokuva, šiame mieste kas penktas gy
ventojas vis dar yra aprūpinamas vande
niu iš statinių arba iš šulinių, nors ko
munistinės statybos reklamai nėra ribų.

Madridas. Popiežius Pijus XII-sis atlei
do iš pareigų kardinolą Petrą Segurą, Se
vilijos archivyskupą. Aiškinama, kad Se
gura esąs gen. Franco priešas.

•
Frankfurtas. Čia kalėjimo vienukėje

pasikorė gydytojas Otto Heidlis. Jis ka
daise ėjo mediko pareigas Stutthofo kon
centracijos stovykloje ir žiauriai elgėsi su 
kaliniais.

Bonna. Sovietų siūlomam ambasadoriui 
Zorinui vokiečiai pranašauja liūdną galą, 
nes jo pirmtakai, ambasadoriai Berlyne, 
— Krestinskis, Chinčukas, Merkulovas, 
Skvarcovas ir Dekanozovas •— arba su
šaudyti, arba dingę be žinios.

Londonas. Į šiaurės ledjūrj laivu „The- 
ron“ išvyko britų ekspedicija, vadovauja 
ma Dr. Viviano Fuchso.

Londonas, žemės ūkio darbininkų prof
sąjungos sekretorius įspėjo tautą, kad skan 
dalingas darbininkų bėgimas iš ūkių gręsia 
labai liūdnomis pasekmėmis visam kraštui. 
Iš viso, darbininkų skaičius žemės ūkyje 
sumažėjo 15 procentų. Dabar žemės ūkio 
darbininko pagrindinis atlyginimas yra 6 
sv. 7 šil. Reikalaujama pakelti atlyginimą 
iki 7 svarų.

— Š.m. lapkričio 7 d. į Gottlando salą 
Švedijoje iš Estų Saaretno salos laiveliu 
atbėgo 3 estai: vyras, žmona ir uošvė, pa
bėgę iš priverč. darbų stovyklos. Laiveliu 
paspruko pasinaudodami rūku ir vadovai! 
damiėši senu mokyklos kompasu.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
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MOTERYS RIKIUOTĖJE
O. Bačkienė „Darbininke“ supažindina 

mus su moters veržlumu visuomeniniame 
ir politiniame gyvenime. Ji rašo:

Laiko dvasia turi didelės įtakos kiek
vieno žmogaus gyvenimui, juo labiau mo
teriai, kuri jautriai ir rūpestingai reaguo
ja j visos aplinkos poveikius. Užtat ji. 
kaip jautresnei būtybei, tenka pirmajai 
susivokti laiko dvasioje ir surasti sintezę 
tarp naujų gyvenimo sąlygų ir amžinųjų 
principų.

Šiandien moteris, kaip pilnateisė asme
nybė, dalyvauja beveik visose srityse. 
Yra advokačių, gydytojų, profesorių etc.. 
Politikoje taip pat ima vaidinti vis didesnį 
vaidmenį, demokratiniuose balsavimuose, 
savo didesniu skaičiumi, gali būti lemia
mas veiksnys. Prancūzijoje moterys kaip 
balsuotojų yra 52%, liberalinėse profesi
jose 100 vyrų yra 86 moterys, iš 27 sa
vaitinę žurnalų 14 priklauso moterims. 
Negalima būtų psakyti, jog kiekybė ati
tinka kokybei. Amerikoje, pagal statisti
ką, taip yra apie 20 milijonų moterų, ku
rios dirba turėdamos reguliarų atlygini
mą (Čia nekalbama apie motiną šeimoje, 
kurios 12-14 valndų darbas į parą ne tik 
neapmokamas, bet ir neįvertinamas).

Mes matome, jog praktiškai moteris be 
ypatingų šūkavimų gražiai įsiterpia į pro
fesinį, socialinį, kultūrinį bei politinį gy
venimą. Ir kaip vyrai išsireiškia: „Jos 
dabar pavojingesnės, nes tyliai savo dar
bu ir sugebėjimais mus konkuruoja“... 
Jau ima eiti iš mados tos feminisčių or
ganizacijos, kurios vienu iš tikslų laikė 
kovą prieš vyrus, kaip jų teisių uzurpa
torius. Lieka tik kaip praeities prisimini
mas kai viena anglė sufražistė pasakė 
Churchiliui:

„Jeigu jūs būtumėt buvęs mano vyras, 
aš jums būčiau įpylusi užnuodytos kavos 
į puoduką“.

Churchillis ramiai atsakė“. Ponia, jeigu 
jūs būtumėt buvusi mano žmona, aš bū
čiau tą kavą tikrai išgėręs“. Tas tik pa
rodo, jog ne įtūžimas asmens vertę iške
lia bet kropštus, ryžtingas, sistematingas 
darbas trokštams idėjas aovainikuoja. 
Šių dienų moteris tą antrąjį kelią yra pa
sirinkusi ir pamažu savo užsimojimus re
alizuoja. Stovėdama lygiagrečiai su vyru, 
kaip moraliai Ir materialiai nepriklauso
ma, krauna gyvenimo kraitį...

Bet juo didesni barai užimami, tuo di
desnė ir atsakomybė krinta moters pe
čiams. Mūsų gyvenimas technikos, civili
zacijos veikiamas daugiau ar mažiau pra
randa dvasinę pusiausvyrą ir atsiranda 
dviejų kraštutinumų lauke.

Šioje \kritiškoje būklėje yra keliamas 
klausimas ką moderniška moteris pasi
rinks — Ievos ar Marijos kelią.

Atėjo laikas suprasti ir susiprasti, jog 
moteris kur bebūtų ir ką bedarytų, turi 
pasilikti ištikima savo misijai, kuri glū
di jos moteriškoje prigimtyje, kaip Pierre 
Simon savo studijoje rašo, kad ji nepa
mirštų jog „ateities žmonijos drama spren 
džiama ant motinų kelių“.

DOSNUMO GROŽIS
Naujai pasirodžiusioje knygoje ,.Žodis 

ir Gyvenimas“ Tomas žiūraitis, O. P., 
kalba apie gailestingumą, savanaudišku
mą, artimo meilę ir kitus labdaros daly
kus. Ten skaitoma:

Užmiršdami artimą niekada ir savęs 
nesuprasime, nes savanaudiškumas yra 
aklas ir beširdis; tai dvasinių ir medžiagi
nių vertybių karstas. Savanaudiškumas 
žmogaus gerbūviui netarnauja, asmens ne
lygstamos vertės nepripažysta, sveiko pro
to ir jautrios sielos jis neturi. Ryškiausias 
savanaudiškumo pavyzdys — tai šykštu
mas, kuris labiausiai pasireiškia kaip tik 
tada, kada artimas labiausiai vargsta, 
šykštuolio psichologija yra nuostabiai 
klaiki, lengva ją pastebėti. ..

šykštuolio idealas — turtas, pilnejąs 
pinigų maišas. Jis, kaip vaiduoklio dva
sia, dieną ir nakti susirūpinęs valiuta. Ir 
mirties valandą jis į „seifus“ tiesia ran
kas, pamiršdamas, save ir artimą.

Artimo meilė — žmoniškumo siela tau
raus gyvenimo pulsas. Artimo meilėje Ju
do sidabriniai neturi vietos; tenai gyveni

MOKSLAS AUGŠTOSIOSE LIETUVOS MOKYKLOSE
Šiemet apie 3.500 naujų studentų pradė

jo lankyti Lietuvos augštąsias mokyklas. 
Pažymėtina, jog vis didesnis lietuvių jau
nimo skaičius išsiunčiamas studijuoti į 
Sov. Sąjungos gilumą, įdant jie ten dau
giau marksistinės-leninistinės dvasios pri
sigertų. Antai, „Tiesa“ giriasi, kad „daug 
jaunuolių ir merginų išvažiuoja mokytis 
i geriausias Maskvos, Leningrado ir kitu 
Sov. S-gos miestu augštąsias mokyklas“. 
Šį rudenį vien tik Vilniaus universitetui 
tarpininkaujant Rusijon pasiųsta 50 abitu 
rientų.

Didžiausio dėmesio naujuose studentuo
se Lietuvoje sulaukė medicinos, fizikos, 
chemijos ir žurnalistikos specialybės, ku
rios yra daugiau nepriklausomos nuo ko 
munistinės doktrinos iškraipymų.

Šiemet į Vilniaus Valstybinio V. Kapsu
ko vardo un-to pirmąjį kursą iš viso pri
imta 650 studentų.

I Vilniaus Pedagoginį Institutą naujai 
priimti 575 studentai, iš kurių 200 pasi
rinko fizikos ir matematikos specialybes, 
kur mažiau brukama marksistinės-leninis
tinės „išminties“. Viso šiame institute šie
met studijuoja 2.200 klausytojų. Pernai ji 
baigė 430, o šiais mokslo metais numato
ma išleisti 480 absolventų.

Vilniuje veikia dar dvi augštosios mo
kyklos, būtent. Valstybinis Dailės Institu
tas ir Valstybinė Konservatorija.

N. Vilnioje veikia Mokytojų Institutas, 
kurs ruošia mokytojus lenkų dėstomąją 
kalba, šiemet čia įstojo 150 jaunuolių, o 
viso mokosi 260.

Daug studentų renkasi Kauno augštą
sias mokyklas, kur dabar mokosi apie 
7.000 studentų (pagal, kitą „Tiesos“ prane
šimą 7.500), t.y. 550 daugiau, negu pernai.

Gausiausia Kauno augštoji mokykla *- 

mo idealu ir dvasinėmis vertybėmis ne
prekiaujama. Toks žmogus nėra naivus 
idealistas, bet didingo gyvenimo vykdyto
jas: jis nuolat rūpinasi vispusišku savo 
gerbūvių, bet prisimena ir artimą, jo ne
dalią. Jis gerai žino, kad Kūrėjas jam da
vė kalbą su artimu bendrauti, davė jam 
protą ir valią, kad garbingai bendrautų 
ir pagaliau, jam davė jautrią širdį, kad 
gyventų ne tik sau, bet artimo gerovei.

Kartais atrodo, kad kitam padėti reiškia 
nusiskriausti, save apiplėšti. Iš tikrųjų 
yra visai priešingai. Pirmiausia patys sau 
tuo pasitarnaujame, ir tai ne savanaudiš
kumo, bet žmoniškumo prasme: gėriu ki
tam spinduliuoti, reiškia pačiam gėriui 
gyventi. Sakoma: „Nedaryk kitam to, kas 
pačiam_ negera“. Taigi, daryk gera, kad 
pats būtumei geresnis, laimingesnis. Arti
mo meilė yra gėrio nešėja, savanaudišku
mo naikintoja, žmoniškumo įkūnytoja. 
Žmoniškumas niekada nelieka skolingas, 
jis turi mums žinomų ir nežinomų laidų, 
kuriais nuolat teka dėkingumas ir palai
ma į geradario širdį. Nevisada tai su
prantama ir pastebima, bet gero darbo, 
ypač aukos ir pasiaukojimo palaima ne
praeina pro geradarį. Todėl Kristus kar
todavo. „Palaiminti gailestingieji“ (Mat. 
5. 7), palaiminti artimo meilės, žmonišku
mo didvyriai!

TAUTIŠKUMO DALYKAI
„Vienybėje“ A. J. Veiverėnas užsimoja 

paaiškinti, kas yra tautiškumas, naciona
lizmas ir liberalizmas. Kadangi turime 
nedaug vietos, sustosime prie tautiškumo. 
Straipsnio autorius teigia:

Tautiškumas yra ne kas kita, kaip vie
no ar daugelio žmonių grupės savitas bū
das, kalba, kultūra, civilizacija, charakte
ris ir papročiai — tautinės savybės, dva
sinės vertybės ir jų aukštumas, pagal ką 
žmonija skirstosi į atskiras grupes tautas, 
dažnai skirtingas arba giminingas.

„Tautiškumas yra protų prieinama, pro 
tą įtikinanti ir protu įgyvendintina sąvo
ka“— rašo Vytautas Kavolis.

Tautiškumas yra tautinė individualybė, 
savitumas, tautinės žymės ir auklėjimas, 
kurie sukuria tam tikrą charakterį ir ti
pą. Jis yra dvasinė ir socialinė vertybė, 
surišta su pozityviu vidijiniu ir išoriniu 
žmogaus gyvenimu, kuri persisunkusi 
žmogų ir tautą, sukuria tam tikrą veidą 
— savyje sujungia ir suformuoja tautą. 
Tautiškumas savin įglaudžia visus tauto
je egistuojaznčius faktorius, kaip: kultū
rinius, socilinius^ ekonominius ir relaigi- 
nius. Gyva ir kūrybinga tauta, būdama 
aktyvi, kultūringa, susipratusi ir galėda
ma netrukdomai palaikyti savo gentkartę 
yra svarbiausias faktorius tautiškumui iš
laikyti, nes jai svarbu turimas savo tau
tines žymes gilinti, ryškinti ir auklėti. 
Kad ji galėtų geriausia šį uždavinį atlik
ti, turi būti dvasiniai ir fiziniai ugdoma, 
atspari, susipratusi ir laisva. Tam geriau
sias priemones gali suteikti tik gyvenimas 
tautinėje bendruomenėje, savoje aplinko
je — nepriklausomoje valstybėje. Tauta 
yra svarbiausias valstybės elementas. 
Valstybė privalo žmogų aprūpinti, ap
drausti ir sudaryti sąlygas, kad jis galėtų 
siekti savo tikslų, ugdyti tautinę kultūrą 
ir vertybes.

Šiuo metu visų didžiausias siekimas yra 
atstatyti savo nepriklausomą valstybę ir 
grąžinti jon po pasaulį išblaškytą tautą. 
Tačiau šiandien iškilo vienas labai svar
bus faktas: išlaikyti savo tautiškumą ir 
išsaugoti sveiką mūsų tautos charakterį. 
Labai jaučiame didelę grėsmę mūsų tau
tiniam charakteriui ir tautiškumui, teei
nančią iš svetimos aplinkos, tačiau, didele 
dalimi, ši grėsmė kyla ir iš mūsų pačių 
dėl mažėjančio atsparumo, stokos tautinio 
supratimo ir kultūros.

Siekdami Lietuvai laisvės, nepamirški
me. kad tautiškumas yra svarbiausia fak
torius ir vertybė tautai išsaugoti. Tauta 
yra daugiau, negu valstybė.

Iš to, kas pirmame punkte pasakyta 
apie tautiškumą, ar galima pasakyti, kad 
tai jau nacionalizmas? Tautiškumas, kaip 
tautiniai išugdytos asmenybės vertybės, 
niekad negali būti nacionalizmas, nes na
cionalizmas yra daugiau forma ar prie
monė, bet ne vertybė.

Poiltechnikos Institutas, į kurį priimta 800 
naujų studentų, t.y. 300 daugiau, negu per 
nai. Viso Politechnikos Institutą lanko 
3.700 studentų. Antratiek mokosi kitose 
Kauno augštosiose mokyklose: Žemės 
Okio ir Veterinarijos akademijose, Medi
cinos ir Kūno Kultūros institutuose. Iš vi
so čia priimta 900 naujų studentų.

Šiaulių Pedagogini Institutą lanko 500 
studentų. Vadovauja direktorius Germa
nas. Verta pastebėti, kad pedagoginės mo
kyklos vis dar nepajėgia užpildyti esamo 

-mokytojų trūkumo Lietuvoje. Šiais moks
lo metais pradėjo dirbti 1.650 jaunų mo
kytojų baigusių augštąsias ir specialiąsias 
vidurines m-las. Iš viso šiuo metu Lietu
voje dirba daugiau kaip 20.000 mokytojų. 
Ypač stinga kvalifikuotų mokytojų sveti
moms kalboms (trūksta jų ir kitiems da
lykams, neišskiriant nė kūno kultūros!).

Bkl. (ELI)

ĮVAIRENYBĖS
Voratinkliais vorai sugeba oru skraidy

ti. Vienas jūrininkas pasakoja, kad toli 
nuo kranto, apie šimtą mylių, jūrininkai 
pamatę, kad į jų laivą krinta raudoni ri- 
tulėliai. Šie ritulėliai laikėsi už ilgų plo
nų siūlelių. Krito jų labai daug. Jūrinin
kai ėmė tuos rutuėlius stebėti ir įsitikino, 
kad tai mažučiai raudoni voriukai, o siū
leliai — jų voratinkliai. Voriukai savo vo
ratinkliuose skrido per jūras, tarytum lėk 
tuvu. Vėjas nešęs voratinklius, o voriu
kai įsikibę jų laikėsi. Tuo būdu jie nu- 
skridę daugiau kaip tūkstantį mylių.* * *

JAV jūrų kariai vartoja švarkus šar
vuotus plokštelėmis „Doron“ aštuntadalio 
colio storumo ir 5 kv. coliu ploto. Švarkan 
įsiuvama apie 20 tokių plokštelių. Plokš
telės pagamintos iš impregnuoto stiklinio 
audinio, prie. didelio spaudimo ir. toks 
švarkas revolverio kulkos hėperšauha- 
niaš.

EUROPOS LIETUVIS

Ponios Dulskienes Morale
Po gana ilgos pertraukos Londono Vai- kalo reikalavimus atitinkančių charakte- 

dila šeštadienio premjera maloniai nuste- rių išgavimu. Aktorių laisvumas, kuris 
bino Londono lietuvius ir iš provincijos pasiekiamas tik kantriu darbu, kad ir 
suvažiavusius svečius, šios kaltūniškos kebliose mizanscenose nesugriaudavo es- LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
tragikomedijos pasirinkimu ir jo pastaty
mu, Londono Vaidila pasirodė, kaip me
niškai pajėgus ir subrendęs vienetas. To
dėl, reikia tikėti, kad panašaus lygio vei
kalai ir ateityje nebus aplenkiami, suda
rant Londono Vaidilos' repertuarą.

Ponios Dulskienes Moralės tragikomedi 
ja dar Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
pastatyta Kauno teatre. Be to, kaipo kla
sikinis tragikomedijos pavyzdys, buvo su
tinkamas ir nagrinėjamas įvairiose dra
mos studijose. Todėl ir atskiras veikalo 
apibūdinimas nėra reikalingas. Reikėtų 
paminėti, kad nesuradus minimo veikalo 
lietuviško vertimo, F. Neveravičius šį vei 
kalą specialiai išvertė Londono Vaidilai.

Nesudėtinga tragikomedijos tematika 
ir dinamiški dialogai yra apgavę ne vieną 
vaidybinį kolektyvą, nes po tų vyliojan- 
čių tragikomedijos pusių slėpėsi gilios ir 
sudėtingos sąvokos, kurių išsprendimui 
nebeužtenka vien žestikuliuoj ančių ir dai 
liai vaidmens žodžius skaitančių aktorių. 
Per ištisus tris veiksmus tragikomedija 
yra reikalinga gyvų žmonių su spalvin
gomis sielomis, kad ištartas vaidmens žo
dis atskleistų giliai paslėptas potekstes ir 
suprastas pasiektų žiūrovą. Todėl šio vei
kalo pasirodymas Vaidilos repertuare pri
vertė ne vieną nustebti ir susimąstyti ar 
pajėgs Vaidilos kolektyvas šią „keturių 
sienų moralės“ tragikomediją tinkamai 
nuo scenos perduoti žiūrovui.

Malonu konstatuoti, kad bandymas pa
vyko ir, galima pridurti, kad tiek režiso- 
rius tiek aktoriai savo uždavinį atliko pa
tenkinamai ir žiūrovams prisistatė kaip 
individai nejiešką scenoje pasirodymo gar 
bės, bet kaip kūrėjai ir tremties teatro ak 
toriai.

Visuose trijuose veiksmuose jautėsi aiš
ki ir tiksli režisūrinė linija; aktorių bend
radarbiavimas ir intrygos tęsimas ligi iš
sprendimo, buvo atliktas ne kokiomis pa- 
gelbinėmis išdaigomis, bet subtiliu ir vei-

7. Sakalas

ĄŽUOLAS

O kur dingai tu, ąžuole. 
Išrautas iš gimtosios žemės! 
Gal tavo drūtą liemenį 
Ir dangų remiančią viršūnę 
Sužliaugė pasaulio gaisro liepsnos!

O gal tu išmintingu rankų darbu 
Paverstas laivu! — ir plauktoji 

Po vandenynus savo vairą 
Kreipdamas į tolimąjį uostą, 

Skrodydamas krūtini bangas,
Kaip kitados kad Nemuno pakrantėj 
Grūmeis su žaibais ir vėtromis!

O gal tu, miško milžine. 
Susmulkintas, suklotas į grindis. 
Baigi dienas be prošvaistės. 
Tolydžio mindžiojamas 
Svetimųjų kojų, 
Be vilties sugrįžti į plačią laisvę 
Dar bent kartą susiremt su vėju!

Kieti ir aštrūs laiko dantys 
Sumala ir ąžuolą į dulkės. 
Pakilę vėjai dulkes išneštos, 
Senelio ąžuolo teliks legendos 
Ir gerųjų metų vaisius — gilė.

Įsmeigus diegą į tėvynės žemę, 
Gilė išaugins jaunuolį ąžuolą. 
Kuris vėl Nemuno pakrantę puoš 
Ir liudys naują saulės dieną. 

PRAŠO PALEISTI TĖVĄ
Iš Estijos kilęs švedas Tamvelius laiko

mas vienoje sovietinėje darbo vergų sto
vykloje. Sužinojusi apie tai iš laikraščių, 
jo 16 metų duktė Christa Tamvelius, da
bar parašė Sovietų min. pirmininkui Bul- 
ganinui atvirą laišką, prašydama paleisti 
iš darbo vergų stovyklos jos tėvą, nubaus 
tą 25 metais už tai, kad atsisakė priimti 
rusų pilietybę. Duktė dabar prašo Bulga- 
niną, kad jis pats peržiūrėtų jo bylą ir su 
darytų galimumą jos tėvui išvykti į Stock 
holmą, kur ji dabar gyvena. Prie to savo 
prašymo duktė taip pat pridėjo rusų k. 
vertimą. Laišką pasiuntė iš Sodermalmo 
pašto, užadresavusi tiesiai į Kremlių, gal
vodama, kad vis dėlto sovietinis paštas tu 
retų Bulganiną surasti, gi tikslesnio adre
so ji neturėjusi. Mergaitė tikisi, kad Bul
ganinas pasirodys geraširdis ir vietoj Ka
lėdų senelio įprastinių dovanų grąžins jos 
tėvui laisvę, išleisdamas jį pas dukterį.
.Švedų dienr. „Stockholms Tidningen“ 

rašo, kad Vorkutos stovykloje laikomas 
taip pat žinomasis estų kom. veikėjas 
Aleksandras Aben ir buvusis estų sociali
nių reikalų ministeris Lembit Buus. Abe- 
nas dar iki 1947-1948 m. dirbo Sovietų 
pasiuntinybėje Stockholme, kur jam buvo 
skirtas uždavinys vilioti pabaltiečius pa
bėgėlius, kad „grįžtų atgal į tėvynę“. Bet 
paskiau ir pats Abenas buvo nuteistas 
kaip britų šnipas 25 metams priverčiamų
jų darbų. To palies dienraščio žiniomis, 
suomių jūriiiitiktis HafiflU Mahiytietl, lan

tetinės kompozicijos, bet ritmingai ir tiks 
liai kaitaliojosi veikalo eigoje. Neišbaig
tumas jautėsi dinamiškame spalvingume, 
ko pasėkoje veikalas atrodė ištęstas ir 
net kopiūrų reikalingas. Reikia tikėti, kad 
tai atsitiko dėl premjerinio slogučio, > o 
antruoju ir tolimesniais spektakliais šis 
nesklandumas išsilygins. Taip pat, norė
tųsi atkreipti režisoriaus dėmesį į vieną 
ir tur būt vienintelę veikalo vietą, kuri, 
sekant režisūrinį ištisumą iškrinta ir at- 
rodooo esanti nelogiška; tai trečiojo veiks 
mo pradžioje, kada Hanė, prieš tai apgar
sinta kaipo busimoji Zbiškos Duskio žmo
na, paliekama visai nakčiai prie židinio, 
niekam, nei jaunikiui, nei kitiems šeimos 
nariams nepasirūpinus bent nakvyne. Kai 
kuriose detalėse buvo apsilenkta ir su 
vaizduojamo laiko tikrove; modernus veid 
rodis, tik dvylikos metų senumo pianinas, 
gimnaziščių rūbai ir tėvo šių dienų mados 
švarkas truputį skyrėsi nuo kitų aktorių, 
gana artimų, tame laikotarpyje dėvimų 
rūbų.

Aktorių kolektyvas, prie kurių prisidė
jo net trys debiutantai šiame targikome- 
dijos pastatyme, vaidino nuoširdžiai; se
nesnieji aktoriai toleravo debiutantus, kas 
vaidybinį pajėgumą neišskirstė pavieniui, 
bet suliejo į damų vaidybinį vienetą.

Ponia Duslkienė — M. Mineikienė ch- 
rakteringais judesiais ir nuoširdžiu tikė
jimu savąjai „keturių sienų moralei“ bu
vo ir mažiausiose detalėse įtikinanti ir 
nuotaikinga.

Ponas Dulskis — V. Šalčiūnas, kad ir 
prašnekęs tik kelis žodžius, kiekvienu sa
vo pasirodymu scenoje sukeldavo gardaus 
juoko. Gaila, kad nedėkingas scenos išsi
dėstymas trumpino tuos jo pasirodymus, 
o drauge ir juoką.

Zbiška Dulskis — J. Černius savo vaid
menyje buvo įdomus, o ypatingu balsinės 
skalės platumu pridavė vaidmeniui rei
kalingo įvairumo.

Hėsė Dulskytė — D. Dulskytė savo 
krikštolinid temperamentu ir naiviomis 
užuominomis neabejotinai linksmino žiū
rovus. Tik gal trečiame veiksme pakarto
tinas ritinėjimasis kiek perdėtas ir ne vi
siškai įtikinantis.

Mėlė Dulskytė — A. Grikinaitė turėtų 
atkreipti dėmesį į tartį; dalis jas tekste 
nepasiekė žiūrovų. Bet savo nuoširdumu 
ir paprastumu sukūrė įdomų ir gyvą vaid 
menį.

Jutesevičienė-Dulskytė —> A. Mašalai- 
tienė savo vaidmenį paruošė kruopščiai. 
Su partneriais dialoginėse vietose buvo 
įtikinanti ir įvairi. Sukurtas vaidmuo tu
rėjo aiškią sceninę kultūrą ir talentingai 
interpretuotas. Reikėtų išlyginti koketiš
kumą.

Buto nuomininkė — D. Virkutienė epi
zodiniame vidmenyje jautėsi patogiai. Iš
lygintas tekstas buvo nuosaikiai perduo
tas žiūrovams.

Hanė — G. Apanavičienė naivios kam
barinės vaidmenyje sukūrė aiškų ir su
prantamą charakterį.

Tadrachienė — A. Aleksandravičienė 
scenoje jautėsi laisvai ir derinosi visumo
je.

Grimas — D. Kaniausko. Režisūra — 
F. Neveravičiaus.

Šio rašinio tikslas — atkreipti lietuvių 
visuomenės dėmesį į Vaidilos kolektyvo 
nuoširdžiai ir su pasiryžimu atliekamą 
kultūrinį darbą. Reikia tikėtis, kad ir pro
vincijos lietuvių kolonijos stengsis pama
tyti „Ponios Dulskienes Moralę“, kuo ir 
būtų vaidiliečiams bent simboliniai atsi
lyginta už jų įdėtą darbą.

V. ».

kydamas 1948 m. Vokietiją, iš netyčių, pa
klydęs, pateko į rytinį Berlyną ir už tą 
„nusikaltimą“, apkaltintas šnipinėjimu, 
buvo nuteistas mirties bausme, kuri pas
kiau buvo pakeista 25 metų priverčiamų
jų darbų stovykla. Vorkutoje jis buvo pa
skirtas į stovyklą 175/8, kur jis taip pat 
sutiko Estijos švedą Palmkorn.

Švedų „Stockholms Tidningen“ labai 
šiltai atsiliepia apie pabaltiečius Sibiro 
darbo vergų stovyklose ir laisvųjų pabal- 
tiečių atstovus, kurie renka žinias iš pa
leistųjų į Vakarus apie savo tautiečius 
anapus geležinės uždangos. Dienraštis ra
gina švedus pajieškoti reikalingų būdų, 
kaip darbo vergų stovyklose laikomiems 
pabaltieičams būtų galima padėti.

Švedijos estai ir latviai išleidžia šį ru
denį Baltijos komiteto pirmininko, prof. 
B. Nermano, seno ir energingo visų musų 
draugo, seniau švedų spaudoje paskelbtų 
straipsnių ir įvairiomis progomis viešų 
kalbų rinkinį. Tai bus per 200 puslapių 
knyga. Straipsniai gražus, stipriai moty
vuoti, kalbos ugningos. Knygos leidimas 
kaštuos apie 5000 kronų. Birger Nerman 
lietuvių nuo latvių ir estų neskiria, visus 
lygiai gina.

Vak. Vokietijoje dabar iš viso pabėgėlių 
yra 230.000. Tarp jų yra 13.571 sovietų pi
lietis ir 23.304 pabaltiečiai. Per pereitą sa
vaitę iš R. Vokietijos atbėgo 32.874 žmo
nės; tarp kurių 562 liaudies policininkai. 
Bėgė į Vakartis ir iš rytiiiės zohos kilę pa
leistieji karo belaisviai bei civiliai.

— Niekas neturi didesnės meilės, 
kaip ta, kad kas guldo svo gyvybę uz 
savo prietelius.

KRISTUS Šv. Jono Evangel. 15, 13.
Nepriklausomos Lietuvos Kariuomenės 

gimtadienis — 1918 m. lapkričio 23 d., ku 
ri mums šviečia kaip Tautos Laisvės gar
bingos kovos simbolis. Be aukos nebuvo 
laisvos Lietuvos, nebuvo amžiais ir nebus! 
gyvenimo tiesą giliai išreiškė Tautos Dai
nius. Mūsų savanorių karžygiškumas, jų 
liepsnojantis noras matyti gimtąją žemę 
laisvą nuo svetimųjų prispaudėjų, jų troš 
kimas atitaisyti okupantų palaužtą Dievo 
teisę, subūrė į pulkus ir nebijodami nė 
gyvybės aukos išėjo ginti Tėvynę. Mes 
jais didžiuojamės prieš visą pasaulį, nes 
tautos vaikai, kurie moka kovoti ir mirti 
už laisvę, yra didvyriai!

Prof. kun. Stasys Yla savo knygoje 
„Lietuva Brangi“ iškelia karžygišką lietu
vaitę Elzbietą Kakeranaitę, kuri iš Sibiro 
parnešė mūsų Kariuomenei vėliavą. Pir
mojo Didžiojo Karo metu, pakrikus ca- 
ristinei valdžiai, mūsų kariai tarnavę ru
sų kariuomenėje, suorganizavo Lietuvių 
BataUjoną ir senieji tremtiniai padovano
jo jiems paprastą, bet gražiai pasiūtą vė
liavą. Mūsų Batalijonui besiruošiant grįž
ti į Lietuvą, juos iš pasalų užpuolė bol
ševikai, išžudė dalį karininkų ir kareivių, 
o likusius išsklaidė. Jų vėliavą išgelbėjo 
E. Kakeranaitė. Jai buvo pasakyta, kad 
vėliavą reikia gabenti į Lietuvą. Ji kelia
vo ištisus metus pėsčia ir traukiniais. Per 
ėjus Sibiro dykumas, pateko į bolševikų 
nagus. Buvo tardoma ir mušama, bet tau
tinės relikvijos neišdavė. Po baisių vargų 
ir kančių ji pasiekė Tėvynę. Vėliavą per
davė pirmiesiems Lietuvoje susiorganiza
vusiems kariams ir tai buvo PIRMOJI 
LIETUVOS KARIUOMENĖS VĖLIAVA! 
aplaistyta Sibire žuvusių karių krauju, 
permerkta karžygės prakaitu ir ašaromis. 
Ši vėliava išsiskleidė Lietuvos žemėje ir 
ėmė burti aplink save tūkstančius naujų 
karių savanorių. Lietuvos žemė buvo iš
gelbėta nuo bolševikų ir kitų priešų!

Nepriklausomybės metais mūsų Karluo 
menė buvo Tautos Mokykla, per kurią 
perėjo mūsų jaunimas, išmokęs joje draus 
mės, žvalumo, labiau pamilęs savo Tėvy
nę, labiau išsilavinęs. Kas išneš Lietuvos 

Laisvės Vėliavą šiandien? Tą Vėliavą, 
ant kurios ir naujųjų kankinių krauju 
rašyta tėvu religija, motinos kalba, tautos 
papročiai. Kariuomenės šventės proga te
būna naujas ryžtas tą Laisvės Vėliavą 
nešti garbingai ir ištvermingai. O kritu
sius už Laisvę prisiminkime savo nuošir
džiose maldose.

Kun. Dauknys MIC

PALEISTIEJI
VOKIEČIŲ KARO BELAISVIAI 

PARVEŽA KANCL. ADENAUERIUI 
SAVOTIŠKŲ DOVANŲ

Vienas iš Silezijos kilęs vokietis, kurio y* 
artimieji gyvena Bavarijoje, padovanojo 
kancleriui pačių darbo vergų dirbtus šach 
matus ir cigarečių dėžutę. Prie jų padir- M 
bimo daugiausia prisidėjo ukrainiečiai ir i 
kiti suimtieji, tuo būdu pareikšdami savo I 
padėką ir pagarbą kancleriui, kad jis taip j 
drąsiai belaisvių ir suimtųjų reikalu pa- | 
sisakė Maskvoje. Grįžusis buvo 1949 m. . I 
suimtas Lenkijoje.

RETAS SUSITIKIMAS
Apie vieną laimingąjį, kuriam pasta

ruoju metu pavyko iš Vilniaus patekti į 
laisvąjį pasaulį, „Draugo“ korespondentei 
S. Narkeliūnaitei, papasakojo i New Yor- 
ką iš Prancūijos atskridęs ministeris E. 
Tu rauska s

Prancūzų oro linijos lėktuve kartu su 
Turausku skrido trys prancūzų delegaci
jos nariai į Jungtinių Tautų sesiją. Bet 
įdomiausia, kad tame pat lėktuve skrido 
ir vienas keleivis... iš Vilniaus. Apie jį Tu 
rauskas patyrė žymiai vėliau ir tik atsi
tiktinai. Min. Turauskas apie tai pasako
ja:

— Jau Paryžiuje lipant į lėktuvą teko 
pastebėti, kad to asmens palydovai, gal 
giminaičiai, kalbėjo rusiškai. Lėktuve pa-> 
vakarieniavę greit sumigome. Nusileidus 
Newfoundlando aerodrome Gendar ir vie 
tos sanitarėms tikrinant skiepijimo prieš 
raupus pažymėjimus, jos net kelios suėjo 
šifruoti joms nesuprantama kalba surašy
to rašto. Tas raštas vėliau ėjo per rankas 
ir vis be pasėkų. Niekas negalėjo perskai
tyti. Kai pakišo jį man, nustebęs konstata 
vau, kad jis buvo parašytas vieno Vil
niaus gydytojo lietuviškai, prilipdytas ant 
vienos svetimos pasiuntinybės Maskvoje 
blanko ir apmuštas tos pasiuntinybės ant
spaudais. Pažymėjimą išverčiau ir tada 
tik susipažinau su tuo Lietuvos TSR pilie 
čiu, galutinai palikusiu savo gimtąjį kraš
tą.

Toliau min. Turauskas pasakoja, kad su 
juo jis kalbėjęsis kelias valandas, radę 
dug bendrų pažįstamų ir buvę pakanka
mai medžiagos susidaryti vaizdui apie da 
bartinį Lietuvos gyvenimą. Dėl supranta
mų priežasčių keleivio pavardės negalime 
paskelbti. Vienu įdomiausių pareiškimų 
Turauskas laiko šį jo bendrakeleivio pa
sakymą: „Mano draugai, patyrę apie ma
ne ištikusią laimę, kad susijungsiu su šė 
ma po poros metų pastangų, surengė man 
išleistuves ir įgalino nuoširdžiai pasvei
kinti kiekvieną lietuvį, sutiktą laisvajame , 
pasaulyje“. Su šeima tas pilietis nebuvo 
matęsis per dvylika metų. Jis dabar vyko 
į vieną JAV kaimyninę valstybę.

LENKAS BRAZILIJOS PREZIDENTAS

Naujai išrinktas Brazilijos prezidentas 
Juscelino Kubitschek, yra lenkų imigrantų 
sūnus. Jo tėvai į Braziliją imigravo iš len
kų Silezijos.

Išrinktasis prezidentas savo karjerą pra 
dėjo kaip medicinos gydytojas, vėliau pa
suko į biznį ir politiką. Jis kalba lenkiš
kai ir džiaugiasi savo lenkiška kilme. Jis 
yra 54 metų,

(LAlC)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

skyrių lankymo reikalu
DBLS-gos Centro Valdyba šiomis dieno 

mis išsiuntinėjo aplinkraštį apygardų ir 
skyrių pirmininkams bei valdyboms, pra
šydama pasisakyti, kada ir kokius minė
jimus numato skyriai ir kokie skyriai pa- 

i geidautų, kad juos aplankytų CV nariai. 
• Tuo aplinkraščiu taip pat klusiama, ko

kie skyriai ir kokių pranešimi; ar infor
macijų pageidautų ir kokius CV narius 
norėtų pasikviesti.

Kadangi Centro Valdybą sudaro įvairių 
profesijų žmonės, skyriams nesunku bus 
pasirinkti pageidaujamą asmenį, kaip ly
giai nurodyti pageidaujamą temą. Visa 
tai daroma norint pagyvinti DBLS-gos 
kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Tikima
si, kad skyriai noriai atsilieps į Centro 
Valdybos pasiūlymą.

RADIJO PROGRAMŲ LAIKAS
Nuo š.m. spalio 30 d. Romos radijo lie

tuviškoji programa perduodama kas vaka
ras 20,50 vai. — 21,10 vai. Vid. Europos lai 
ku 41,15 ir 50,34 m trumpomis bangomis 
(arba megaciklais 7,29 — 5,96). Romos ra
dijo vadovybė patenkino lietuviškų trans
liacijų vedėjo Dr. J. Gailiaus pakartotinį 
prašymą —■ dabar lietuviškosioms trans
liacijoms vėl išgauta 20 minučių.

Amerikos Balso iš Europos programa gi 
dima Lietuvoje kasdien 21 valandą — 19- 
os, 25-ių, 31-o, 41-o ir 251-o metro bango
mis. Ji kartojama: 12 valandą 45-ios minu
tės naktį — 41-o metro banga, 7 valandą 
15 minučių ryto — 25-ių, 41-o ir 49-ių met
rų bangomis ir 15 valandą 30 minučių — 
19-os, 25-ių, 31-o, 41-o ir 49-ių metrų ban
gomis.

MOTHNGHAMAS VOKIETIJA
DBLS Nottinghamo Skyriaus surengto 

įspūdingo 
reportažą 
meryje.

Kariuomenės šventės minėjimo 
spausdinsime kitos savaitės nu-

PIRMASIS
Nottinghamietis, ilgametis „E. Lietu

vio“ skaitytojas, K. Deveikis, pirmasis pa 
darė dovaną Vokietijoje gyvenančiam tau 
tiečiui, užsakydamas sau ir neišsigalin- 
čiam užsiprenumeruoti „E.L.“ visiems 
1956 metams. Ta pačia proga K. Deveikis 
įmokėjo 2 svarus DBLS nario rėmėjo mo
kestį už 1935 metus.

VIENIŠI TAUTIEČIAI
Centre ir „E. Lietuvio“ redakcijoje kar

tais atsitiktinai sužinoma, kad kaikur pa
vieniai lietuviai dirba tarp kitataučių, 
nuobodžiauja, kremtasi ir, apskritai, jau 
čiasi atitrūkę nuo savo bendruomenės. To 
kiems tautiečiams labai patartina glaus
tis prie didesnių lietuvių kolonijų ir ne
sibaiminti dėl pragyvenimo, nes įsidarbi
nimo klausimas dabar niekur nėra opus. 
Tuo reikalu Centro įstaigos mielai galėtų 
painformuoti besiteiraujančius.

LONDONO VYRŲ CHORAS
š.m. lapkričio 26 d. 6 v.v. Parapijos Sa

lėje rengia Kariuomenės Šventės Minėji
mą.

Programoje paskaita, choro ir solistų 
dainos.

PABRANGS PAŠTAS
Britų atstovų rūmai balsų dauguma su

tiko, 'kad Anglijos paštas verstųsi sava
rankiai. Todėl laukiama, kad kaikurios 
pašto operacijos šiek tiek pabrangs.

VVOLVERHAMTONAS
DĖMESIO

WOLVERHAMPTONIECIAMS 
IR KAIMYNAMS

Lapkričio 2,6 d., šeštadienį, George Ho
tel patalpose rengiamas nuotaikingas KA
RIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS. 
Programą atlieka Anglijos lietuviai skau
tai, suplaukę iš visos salos. Visas pelnas 
bus paskirtas mūsų jaunimui, ginti nuo 
nutautėjimo.

Ta vakarą visi wč>lverhamptoniečiai ma 
loniai kviečiami atsilankyti su svečiais iš

CENTRINIO SKYRIAUS 
VISUOTINAS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š.m. lapkričio mėn. 13 d., Lietuvių Na
muose įvyko DBLS Centrinio Skyriaus na 
rių susirinkimas, kuriame susirinkusieji 
išklausė V-bos pirmininko pranešimo, Re
vizijos K-jos pranešimo ir buvo diskutuo
jama Centrinio skyriaus ateities veikla. ____ _________________
Centrinio Skyriaus nariai kurie Šiame su- kitų apylinkių pamatyti ir pasidžiaugti 

mūsų jaunųjų pasirodymu. O jie žada su
rengti naują ir įdomią programą.

Iš Londono į šį minėjimą atvyksta kun. 
Dauknys ir DBLS pirmininkas M. Bajo- 
rinas.

Programos' pradžia 6 vai. vakaro. Pra
šoma nesivėluoti!

MANCHESTERIS

COVENTRY
COVENTRIECIAI PILOT SALĖN

RENKASI ŠEŠTADIENĮ, 
lapkričio 26 d. 18 vai'andą!

Tos dienos vakare Pilot salėje įvyksta 
Lapkričio 23 d. — Kariuorfienės šventės 
minėjimas. Programoje: F. Neveravičiaus 
paskaita, Nottinghamo vyru, okteto kon
certas ir linksmoji dalis. Šokiams groja 
lietuvių džazas.

Prašome rinktis punktualiai.

’ VKV-BOS P-KAS PR. ZUNDE LANKĖSI 
BONNOJE

Krašto Valdybos pirmininkas Pr. Zun
de lankėsi Bendruomenės reikalais Bon- 
noje. Pabėgėlių Reikalams Ministerijoje 
kalbėta dėl paramos Vasario 16 Gimnazi- 

• jai. Ministerija paskyrė iš jos žinioje esan 
t čio kultūrinio fondo DM 1.000.- mokslo 

priemonėms įsigyti ir pažadėjo ateityje pa 
remti Gimnaziją didesne suma. Lietuvių

■ kolonijos statybos finansavimo reikalu aiš 
> kintasi su J.T. Augštojo Komisaro ir Pa- 
i bėgėlių Banko atstovais. Principe yra ga

limybė gauti tam tikslui paskolą. Daryta 
žygių, kad būtų išmokėtas atlyginimas 
buv. karo belaisviams, dirbusiems anglų

■ ar amerikiečių žinioje. Tuo reikalu taip 
pat rūpinasi Užsieniečių Pabėgėlių S-ga 
Vokietijoje. Su tos Sąjungos sekretorium 
K. Odrobny aptarti ir kiti bendri pabėgė
liams užsieniečiams klausimai. Pr. Zunde 
taip pat aplankė Pabaltiečių studentų ben 
drabutį Annaberge ir ilgesnį laiką kalbė
josi su ten gyvenančiais lietuviais studen
tais.

pinėse. Į amžino poilsio vietą palydėjo gau 
sus būrys tautiečių.

Pinneberg'e. Apsilankė E. Simonaitis su 
reikšminga savo kalba bei konkrečiais su
manymais. Pinebergiečiams retas svetys 
paliko malonius prisiminimus.

1955.X.23 d. buvo pakrikštyta jauniausia 
Bendruomenės narė Ilona-Barbora-Viktori 
ja Ponelytė.

Geesthacht'e. Kasmet čia gražiai minimi 
ir pagerbiami mūsų mirusieji. Tai nuopel
nas mūsų bendruomenės pirmininkų ir ki
tų sąmoningų lietuvi: šiemet buvo per Vė
lines atlaikytos pamaldos ir sugiedota po
ra lietuviškų giesmių. Kapai buvo nepap
rastai kruopščiai aptaisyti ir gražii pa
puošti. Darbams vadovavo A. Midveris ir 
J. Drungilas. Lietuvių organizuotumu\ 
džiaugiasi netik tautiečiai, bet ir svetim
taučiai.

Kapinėse ilsisi jau apie 60 musų miru
siųjų. Visi jie palaidoti vienoje vietoje, gre 

Laidojama pagal pirmojo Spacken-tomis.____ .___ . ...
bergo Klebono kun. Dek. Vikt. Dabušio 
planą.

Tai yra gražiausios ir tvarkingiausios 
lietuviškos kapinės visoje Vokietijoje.

f

HUDDERSFIELD

Š.m. lapkričio 20 d., 3 vai. p.p. DBLS 
Huddersfieldo Skyrius šaukia Hudders- 
fieldo lietuvių kolonijos susirinikmą. Su- 
sirinkiman kviečiami visos šios apylinkės 
lietuviai, norį būti nariais.

Susirinkimas įvyksta 13, Percy Street, 
Fartown, Huddersfield.

Skyriau Valdyba

DERBY

DAUGIAU PATALPŲ IR STIPENDIJŲ
Įvyko Nordhein-Westfalen krašto Pata

riamosios Tarybos Užsieniečių Reikalams 
posėdis. Vyriausybės patarėjas Singer 
smulkiai referavo apie numatomus įstaty
mo nukentėjusiems nuo nacių persekioji
mo atlyginti pakeitimus. Pakeistas įstaty
mas būsiąs tremtiniams kiek palankesnis. 
JT Augštojo Komisaro Pabėgėlių Reika
lams atstovas Schindler pasakojo apie 
tremtinių įkurdinimo Vokietijoje progra
mą. Numatyta finansuoti gyvenamų patal
pų statybą tremtiniams, duoti stipendijas 
studentams ir kit. Tam reikalui iš Augšto
jo Komisaro žinioje esančio fondo paskir
ta 1955 metams 1.763.900 DM, 1956 m. nu
matyta tam pačiam reikalui išleisti 1.554 
tūkstančiai DM. Lietuvius Patariamojoj 
Taryboj atstovauja tėv, Konstantinas, 
Oberhausen-Sterkrade, Rossbachstr. 41.

DBLS Derby skyrius lapkričio mė 26 d., 
5.30 vai. p.p. Becket St. Innes Sales Room 
Derby (miesto centre) rengia
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS. MINĖJIMĄ 

Programoje Dr. J. Mockaus paskaita. Me
ninę dalį atliks Derby skyriaus oktetas, 
vadovaujamas Ramonio. Be to scenos vaiz 
delis „Pavyzdinga šeimininkė“. Po oficia
lios dalies — šokiai. Veiks bufetas su už
kandžiais ir turtinga loterija. Maloniai 
kviečiame atsilankyti Derby ir apylinkių 
lietuvius.

Skyriaus Valdyba

ITALIJA
Nuo gruodžio 15 d. ligi sausio 15 d. Ita

lijos vaikai melsis už Lietuvą. Italijos Ka
talikų Akcijos iniciatyva, bendradarbiau- 
jan Elta-Press redaktoriui kun. V. Mince
vičiui, bus pravestas nuo gruodžio 15 d. 
maldos mėnuo už persekiojamą Lietuvą ir 
jos išsilaisvinimą iš komunistų vergijos. 
Melsis visi Italijos vaikai. Kiekvieną die
ną kelių provincijų vaikai, susirinkę į baž 
nyčias, prašys Dievo malonių mūsų kan
kinamai Tėvynei. Mėnesio būvyje bus mel
dęsi visų Italijos provincijų vaikai. Šia 
proga katalikų vaikų organizacijų laikraš- 
čia pažadėjo įsidėti du kun. V. Mincevi
čiaus straipsnius apie Lietuvą.

PLB Italijos krašto valdyba suruošė lie
tuviams Romoje vysk. Valančiaus 80 metų 
nuo jo mirties minėjimą. Paskaitą skaitė 
prof. Z. Ivinskis, kuris nušvietė šio didžio
jo lietuvių tautos ir Bažnyčios vyro asme
nybę ir jo kovas už lietuvių tautos teises 
bei jos švietimą.

sirinkime dalyvauti negalėjo, maloniai 
prašomi ligi š.m. lapkričio 28 d. pasiūlyti 
kandidatus į šiuos Centrinio Skyriaus or
ganus: Centrinio Skyriaus Valdybon, Cent 
rinio Skyriaus Revizijos Komisijon ir At
stovams į 1956 m. įvykstantį Visuotiną 
DBLS suvažiavimą išrinkti. Sudarius pil
ną kandidatų sąrašą bus basluojama ko- 
respondenciniu būdu.

LIETUVIŲ SODYBOS ĮRENGIMUI 
AKCIJŲ PIRKO

A. Žukauskas — 3 sv., P. Didžbalis — 
3 sv. ir L. Nemeika — 6sv.

BRANGESNI NAMAI
Ryšium su paskolų suvaržymu, Londo

ne ir kituose didmiesčiuose namai pabran 
go 10 procentų. Provincijoj vienu metu 
taip pat buvo pabrangę namai, bet dabar 
jie pardavinėjami normaliomis kainomis.

RUDENS VAKARAS
Šį šeštadienį, lapkričio mėn. 19 d. Lie

tuvių Klube, rengiamas tradicinis Rudens 
Vakaras. Vakaro metu bus skiriamos pre
mijos.
Klubo 
čiame 
šiamą

Šokiams gros ^Stanley“ džazas. 
narius ir jų svečius maloniai kvie- 
atsilankyti į šį, kartą metuose, ruo- 
tradicinį vakarą.

Lietuvių Karių S-gos „Ramovė“ Man
chesterio skyrius lapkričio mėm 26 d. ren 
gia
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 

Manchesterio Lietuvių Klubo patalpose.
Prelegentas A. Šukys. Po paskaitos 

Manchesterio lietuvių okteto koncertas ir 
kit.

Šokiams gros geras orkestras. Iš arčiau 
ir toliau visi lietuviai kviečiami atsilan
kyti. Vietos užteks. Įėjimas nemokamai.

Skyriaus Valdyba

DBLS Derby Skyriaus narį

ALFONSĄ GEGECKĄ 
ir

p-lę VIOLET BATES,

SKELBIMAS

1955 metų lapkričio mėnesio 27 d., 4 v. 
po pietų Manchesterio Lietuvių Sociali
nio klubo patalpose, šaukiamas DBLS 
Manchesterio skyriaus narių visuotinis- 
metinis

SUSIRINKIMAS
Nariams dalyvavimas būtinas, prašom da 
lyvauti ir ne narius.

DBLS Manchesterio Skyr. V-ba.

sukūrusius šeimos židinį, sveikinam 
ir linkime saulėto gyvenimo.

DBLS Derby skyr. V-ba ir nariai

KANADA
Prof. A. Paplauskas-Ramūnas pakeltas 

ord. profesorium ir paskirtas Kanados sos
tinės Ottawos un-to pedagoginių mokslų 
katedros vedėju..

Interviu su min. Oberlaenderiu
kad emigrantai galės greit grįžti į savo 
gimtuosius kraštus. Ar Tamsta sutinkate 
su musų pažiūra, kad nežiūrint to mes pri 
valome likti ištikimi savo tėvynei ir to
liau kovoti už grįžimą į laisvus ir tikrai 
demokratinius kraštus.

Atsakymas. Kova už laisvę nesietina su 
dabartine politine raida, priešingai, lais
vės troškimas turi būti taip giliai mumyse 
įsišaknijęs, kad jis būtų amžinas ir nepri
klausomas nuo sąlygų, kurias iškelia bėga
mieji įvykiai. Net ir tokiu atveju, jei tik 
ateinančioji karta naudotųsi kovos už lais
vę vaisiais, ji turi savo prasmę.

Klausimas. Pone Minister!, Tamsta tik
riausiai gali įsivaizduoti, kad Bulganino 
pareiškimas apie Vakarų Vokietijoje neva 
laikomus sovietų piliečius sukėlė visų trem 
tinių tarpe labai didelį susirūpinimą ir to 
pasėkoje pasklido įvairiausių gandų. No
rėčiau tad patiekti Tamstai dar keletą klau 
simų. Ar užsieniečiai pabėgėliai turi skai
tytis su tuo, kad užmezgus diplomatinius 
santykius tarp Bonnos ir Maskvos, oficia
lūs sovietų atstovai galės lankyti benamių 
užsieniečių stovyklas ar gyvenvietes ir ves
ti ten agitaciją už grįžimą į tėvynę? Man 
yra žinoma, kad vienoje užsieniečių stovyk 
loję Italijoje dėl tos priežasties įvyko susi
dūrimai, nes pabėgėliai manė turį teisę pa
tys imtis savisaugos priemonių.

Atsakymas. Dar kartą priminęs rugsėjo 
mėn. 24 d. pareiškimą, p. Ministeris pabrė
žė:

Mes laikomės asylio teisės ir Ženevos Pa 
bėgėlių Konvencijos: niekas negali prieš 
savo norą būti išduotas ar išvarytas ir, ant 
ra vertus, niekas negali būti prieš savo no
rą prievarta čia laikomas. Iš to patys už
sieniečiai pabėgėliai gali padaryti išvadas 
dėl savo laikysenos.

Klausimas. Ar Tamsta manote, kad vo
kiečių pilietybės įgijimas gali suteikti bena 
miams užsieniečiams didesnį saugumą ir 
apsaugoti juos nuo įvairių eventualumų, 
kurių šiandien dar negalima pramatyti?

Atsakymas. Asylio teisė suteikia atatin
kamiems asmenims lygiai tokį pat saugu
mą kaip Vokietijos pilietybė. Jei kas būtų 
nuomonės, kad vokiečių pilietybė garan
tuotų dar didesnį saugumą, tai tuomi jis 
padarytų blogą patarnavimą demokratinių 
principų orumui.

Klausimas. Sąryšy su mano jau minėtais 
gandais tremtinių tarpe tarp kita ko kal
bama, kad sovietai jungia vokiečių karo

Kadangi sovietų reikalavimas grąžinti į 
kilmės kraštus apie 100.000 neva prievarta 
Vokietijoje laikomų sovietų piliečių sukėlė 
tremtinių 4arpe tam tikrų nuogąstavimų, 

" Vakarų Vokietijos ministeris pabėgėlių rei 
kalams prof. Oberlaenderis suteikė trem
tinių žurnalistų atstovui interviu, kurio 
metu jis išdėstė Vakarų Vokietijos vyriau
sybės pažiūrą tuo aktualiu klausimu.

Klausimas. Federalinė Pabėgėlių Reika
lams Ministerija savo š.m. rugsėjo mėn. 
24 d. pareiškime nušvietė benamių užsie
niečių teisinę padėtį Vakarų Vokietijoje 
ir nedviprasmiškai pažymėjo, kad politi
niai pabėgėliai naudojasi asylio teise ir 
negali būti iš Vokietijos išvaryti ar išduo
ti. Kaip Jus, Pone Minister!, žinote, Vaka
rų Vokietijoje gyvenantieji benamiai trem 
tižiai yra pabėgę nuo komunizmo. Ar kar
tais iš vokiečių pusės negalvojama sujung 
ti tą užsieniečiams pabėgėliams suteiktą 
asylio teisę su draudimu reikštis jiems 
prieškomunistinėje veikloje?

Atsakymas. Jei benamis užsienietis nau 
dojasi asylio teise, ir tai jis taip pat turi 
teisę reikštis kultūrinėje ir politinėje veik
loje. Negali būti jam uždrausta ar nurody
ta, kokia linkme jis gali politiniai veikti 
arvneveikti. Mažiausiai pagrindo būtų už
drausti jam ginti demokratijos idealus. 
Pastaruoju požiūriu nėra tiek svarbu ko
munizmą pulti, kiek yra reikalinga be- 
kompromisiniai krikščioniškos dvasios ir 
vakarų kultūros tradicijų plotmėje galvoti 
ir veikti. Tai yra viena geriausių priemo
nių dvasiniai nugalėti kurią nors demokra 
tijai priešingą sistemą.

Klausimas. Prieš keletą metų Tamsta, 
Pone Minister!, esi viename interviu pa
reiškęs, kad tremtinių buvimas Vakarų Vo 
kietijoje yra naudinga politinė aplinkybė, 
kuri turi svarbos bendram europėjiniam 
reikalui. Ar toji Jūsų nuomonė nepasikei
tė?

Atsakymas. Kadangi šiandien negalima 
palaikyti tiesioginių ryšių su kaimyninė
mis tautomis, įeinančiomis į sovietinę sis
temą, tai yra svarbu palaikyti tamprius 
ryšius su tų tautų tremtiniais. Savo metu 
aš jau nurodžiau į vokiečių ir benamių 
užsieniečių bendradarbiavimą kaip į tam 
tikrą pasiruošimą europėjiniam solidaru
mui ugdyti ir tarpusavio pasitikėjimui 
tarp atskirų tautų puoselėti. Tos nuomonės 
esu ir dabar.

Klausimas. Dabartinė politinė raida ne- ,oama, sau sovietai jungia vok.iečių naru 
duoda pagrindo optimistinėmis viltimis, belaisvių ir internuotų civilių grąžinimo

klausimą su priverstine Vokietijoje gyve
nančių buv. sovietų piliečių repatriacija. 
Ar galima tuos gandus griežtai paneigti?

Atsakymas. Vokiečių karo belaisvių grą
žinimas jokiu budu negali būti jungiamas 
su priverstine repatriacija. Nei Vokietijo
je nei kur kitur pasaulyje niekas tokiai 
priemonei nepritartų. Ir Bulganinas nei vie 
no žodžio neužsiminė apie priverstinę re
patriaciją, o tik apie repatrijavimo gali
mybę nepareinamai nuo tam tikro skai
čiaus karo belaisvių grąžinimo.

Klausimas. Kokius planus turi federali
nė vyriausybė benamių užsieniečių ūkinės, 
socialinės ir kultūrinės būklės atžvilgiu?

Atsakymas. Kaip jūs iš mano veiklos ži
note ir kaip aš nekartą esu pabrėžęs, aš' 
darysiu viską, kad įjungus benamius užsie
niečius į Vokietijos ūkinį gyvenimą. Tai
pogi yra musų nuoširdus nusistatymas 
remti benamius užsieniečius jų pastangose 
išlaikyti savo kultūrinį savystovumą ir su
teikti jiems lengvatų.

Klausimas. Ar yra iš vokiečių pusės nu
matytos konkrečios gairės, kaip traktuoti
nos benamių užsieniečių tautinės ir mora
linės problemos?

Atsakymas. Kiekvienos benamių užsienie 
čių tautinės grupės savitas gyvenimas yra 
vokiečių vyriausybės prielankiai traktuoja
mas ir bus taip traktuojamas ateityje. Iš 
kitos pusės, patys benamiai užsieniečiai tu
ri rūpintis, kad būtų išlaikytos sąlygos, ku
rios sudaro galimybę puoselėti tautinę kul
tūrą. Pav., tautinės mokyklos yra tik ten 
įmanomos, kur yra susispietęs didesnis be
namių užsieniečių skaičius.

Klausimas. Ar sąryšy su darbo jėgos trū
kumu Vokietijoje yra galimybė, kad bena
miai užsieniečiai intensyviau kaip iki šiol 
būtų įjungti į vokiečių ūkį?

Atsakymas. Galima tikėtis, kad numato
mu laiku visi benamiai užsieniečiai bus ap
rūpinti darbu. Tas pirmoje eilėje taikytina 
praktiškų profesijų žmonėms ir specialis
tams, tuo tarpu kai inteligentija tik gana 
sunkiai įjungiama į vokiečių ūkį. Tam turi 
įtakos sunkumai, kurie susidaro dėl ne
pakankamo kalbos mokėjimo ar gyvenamų 
patalpų stokos. Tačiau bendrai paėmus da
bartinėmis pozityvios ūkinės raidos są
lygomis, o ypatingai atkūrus vokie
čių kariuomenę, dauguma galinčių ir norin 
čių dirbti benamių užsieniečių dviejų tri
jų metų bėgyje darbą suširas.

Bremen‘as. Dr. Juozas Šidagis sudarė su
tartį trims mėnesiams lydėti emigrantų 
transportus į JAV kaip laivo gydytojas. 
Vėilau žada pats su žmona keliauti į užjū
rius.

Hamburg‘as. šį mėnesį sėkmingai išlaikė 
valstybinius egzaminus ir gerai atliko dak
taro darbą mūsų tautietis 'Stasys Vaičeliū- 
nas, gimęs 1920.IĄ.1 d. Panevėžyje, lankęs 
Panevėžio Vyrų Gimnaziją ir studijavęs 
Kaune, Vytauto Didžiojo Universitete me
dicinos mokslus, gyvenęs tremtyje Hambur 
ge ir Oldenburge, emigravęs su šeima Kaze 
Daunoraite-Vaičeliūniene ir Edvardu Vaiče 
liūnu į JAV, Chicagą. Penkius metus ten 
uoliai dirbęs ir taupęs sugrįžo į Hamburgo 
Universitetą studijų užbaigti.

Čia darbas buvo vainikuotas mokslo 
laipsniu.

Jis pats nori netrukus sugrįžti pas šei
mą Chicagoje, ten kurioje nors ligoninėje 
famuliuoti, laikyti egzaminus ir verstis gy
dytojo praktika JAV.

Goettingen'as. Vietos Universitete labai 
gerai išlaikė valstybinius medicinos egza
minus Aleksandra Šilinytė.

Naujoji gydytoja yra kilusi iš senos vil
niečių. šeimos: tėvelis Aleksandras šilinis 
—■ teisininkas, o motina Alina — gydytoja.

Jaunoji daktarė visą savo jaunystę pa
šventė mokslui. Per visą karą labai sunkio 
mis aplinkybėmis turėjo Lietuvoje ir Vokie 
tijoje darbuotis, kad neatsiliktų nuo kitų, 
kurie turėjo geresnes pragyvenimo ir stu
dijų sąlygas.

Goettingen'o ir Lebenstedt'o lietuvių tar 
pe jaunoji gydytoja buvo visad žinoma 
kaip rimta, darbšti, tvarkinga, paslaugi, 
draugiška ir religinga lietuvaitė.

P-lė A. šilinytė baigia rašyti dizertaciją 
ir greitu laiku emigruoja į Ameriką.

Hamburg'e. Užbaigė mokslą ir įsigijo dip _________ _____________ .. _ ___ ___ __
lomą med. techniškos asistentės Irena Ma- amžininką K. Marksą. Antrą paskaitą ita- 
maitytė. Absolventė apsigyvena Luebecke liškai skaitė Dr. Juozas Gailius. Jis kon- 
pas savo tėvelius ir mieste gauna darbą ‘ “...................................
Luebecko Miesto Sveikatos Skyriuje. At
liekamu laiku neatsisako dirbti mūsų jau
nimo tarpe kaip tautinių šokių ir dainų 
mokytoja.

LebenstedVe. Mirė: 1. Jurgis Samataus- 
kas, gimęs 1902.IV.19 Rutkiškiuose, Vilka
viškio apskr. Buvo geras ūkininkas ir pa
vyzdingas tėvas. Sirgo džiova ir mirė po 
sunkios plaučių operacijos širdies liga. Pa
liko didižam liūdesyje jauną žmoną su 6- 
iais vaikučiais. Mirė 1955.IX.28 d. Palaido
tas Lebenstedto kapinėse.

2. Barbora Žvirblytė-Kumpienė, gimusi 
1902.XI.12 d. Žemaitijoje. Buvo gera mo
tina, išauginusi 3 sūnūs. Du sūnūs yra,Lie
tuvių Darbo Kuopose prie ameriekiečių 
dalinių. Mirė svetimųjų tarpe, labai vieni- 
ša j —-

Lapkričio 2 d. posėdžiavo PLB Italijos 
krašto taryba. Be kitko, buvo išrinktas 
naujas krašto valdybos iždininkas, kun. 
Ant. Bitinas, vieton pasitraukusio iš kraš
to tarybos ir valdybos Dr. J. Gailiaus. Ta
ryba pritarė valdybos pasiūlymui leisti Ita 
lijos lietuviams neperiodinį leidinį infor
macijos tikslams ir apsvarstė visą eilę kitų 
reikalų.

Lietuvos ministeriui prie šv. Sosto buvo 
padaryta sunki operacija, kuri pavyko, ir 
ministeris sveiksta. Popiežius atsiuntė sa
vo tėvišką palaiminimą ir linkėjimus grei
tai pasveikti. * * *

Iš Čikagos atvyko į Romą Antanas Skri- 
dulds tobulintis muzikos studijose. Apsigy
veno Šv. Kazimiero kolegijoje. Studijuos 
„Pontificio Instituto di Musica Sacra“ Ro
moje.

Dr. J. Gailiaus paskaita Laisvės Inter
nacionalo viešame sus-me. Prasidedant ke
turių užs. reikalų ministerių konferencijai, 
spalio 27 d. Romoje Laisvės Internaciona
las (L'Internazionale della Liberta) suor
ganizavo viešą susirinkimą. Jame buvo pri 
imta rezoliucija, reikalaujanti, kad JT 
Chartoje pripažintas laisvo tautų apsi
sprendimo principas būtų pritaikytas ir 
dabartinėse derybose komunistų paverg
tiems Rytų ir Vidurio Europos kratšams.

Susirinkime paskaitą skaitė respubliko
nų partijos senatorius prof. Aldo Spallicėi. 
Jis išryškino didžiojo italų laisvės kovoto
jo Mazzinio doktrinos aktualumą, ją pa
statydamas prieš komunizmą ir Mazzinio

1955.X.19 d. Palaidota Lebenstedto ka-

krežiais faktais akivaizdžiai parodė dabar 
tinės Sovietų politikos klastingumą. Vadi
namoji „Ženevos dvasia“ Sovietuose nieko 
nėra pakeitusi. O tos konferencijos psicho
loginės klaidinančios pasekmės Vakaruose 
yra įnešusios daug dezorientacijos. Vaka
rai jokiu budu negali pasitikėti Sovietų 
skelbiama „koegzistencija“. Prelegentas at 
kreipė dėmesį, kad šiandien, kada yra su
teikiama laisvė Azijos ir Afrikos tautoms, 
laisvasis pasaulis negali tos teisės — lais
vai apsispręsti — nepripažinti Europos 
tautoms.

Susirinkime, šalia įvairių tautų dalyvių, 
iš lietuvių pusės dalyvavo: min. St. Lozo
raitis su žmona, pasiuntinybės prie šv. Sos 
to I sekretorius St. Lozoraitis jr., solistė 
J. Liustikaitė, K. Lozoraitis, prof. Z. Ivins
kis, iš lietuvių dvasininkų kun. V. Goras.

LAS NOTTINGHAM© SKYRIUS
š.m. lapkričio mėn. 19 d., šeštadienį, 6 v.v.
Sycamore Rd., mokykloje,
Kariuomenės šventės proga rengia

DIDELI 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, 
Lietuvių orkestrui,

4. Bufetas ir loterija.
Salė pasiekiama iš miesto
Nr. 31.

grojant Londono

centro autobusu

Nottinghamo ir apylinkės 
skaitlngiausiai dalyvauti. 
LAS skyriaus Valdyba.

lietuviai kviečiami
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Fondo adresas

Bradford,

KAIP CEKAS VAŽIAVO

ŠĖTONO

BRADFORDO LIET. NAME REIKALU

Namų Fondas

Bolševikų akcija priviliot kuodaugiausia 
emigrantų grįžt atgal už geležinės uždan
gos netikėtai užkliuvo Toronte už gudriai 
sugalvoto čekų žurnalisto triuko ir sukė
lė skandalą Kanadoje.

Spalio 28, 29 ir 31 dienraštis „Toronto 
Daily Star“ paskelbė seriją sensacingų ap
rašymų, kaip dipukas Jurgis Stembera, To 
ronto anti-komunistinio čekų savaitraščio 
vice-redaktorius, išprovokavo čekų pasiun
tinybę Otavoj, neva norėdamas pasinau
dot komunistų vyriausybės paskelbta am
nestija ir grįžt į Čekoslovakiją. Panaudo
jęs išgalvotą pavardę (Milan Žiną), jis 
laišku paprašė čekų pasiuntinybės prisiųst 
jam anketą dėl grįžimo namo ir paaiškino, 
kad Toronto turįs keletą draugų, kurie ir
gi norėtų vykt į Čekoslovakiją. Jam buvo 
atsiųsta anketa ir kvietimas atvykt į Ota
vą asmeniškam pasikalbėjimui. Pas-bės 
.raštas buvo pasirašytas III sekretoriaus 
Antonio Dvožako.

P.J. Stembera (alias Milan Žiną) nuvy
ko Otavon, lydimas „Toronto Daily Star“ 
bendradarbio, kanadiečio, p. E. Geiger, ku
ris pažadėjo gelbėti Stemberą, jei jam Ota 
voje grėstų kokie nors pavojai.

Čekų pasiuntinybėje J. St. buvo pakvies 
tas į rūsį ir ten „maloniai“ priimtas Dvoža 
ko ir kultūrinio atašė Liubomiro Sefrana. 
Tuodu diplomatu tuojau pasiūlė interesan 
tui pasidaryti šnipu (žinoma, už gerą atly
ginimą), būtent: surinkt smulkiausias ži
nias ir patiekti raportą apie 20 „pavojin
giausių“ čekų emigrantų Kanadoje, 1948 
metais pasprukusių iš Čekoslovakijos, ta
me skaičiuje ir apie patį vice-redaktorių 
Jurgį Stemberą. Tarp tų 20 emigrantų da
lis yra jau naturalizuoti Kanadoje.

Sąmokslininkai aiškinosi rūsyje 4 valan
das. Visi trys kritikavo ir smerkė „išdavi
kus“, Kanados vyriausybę, viliojančią emi
grantus ir čia juos baisiai „išnaudojančią“. 
M. Žiną (alias J. Stembera) 20 „išdavikų“ 
sąrašo pasiimti negavo atsargos sumeti
mais. Jam buvo patarta įsitėmyt gerai pa
vardes ir žinot jas atmintinai. Žiną sakėsi 
su tais emigrantais ryšių neturįs ir jų ne
pažįstąs, nepalaikant santykių su „ano
mis“ sferomis, tačiau apsiėmė misiją atlik 
ti iki lapkričio 20 dienos. Jis turėjo užpil- 
dyt ilgiausią anketą apie save ir jam ne
lengva buvę ant greitųjų išgalvot smulk
menas nebuvėlio curriculum vitae.

Jiems bediskutuojant ir bepinant' są
mokslo tinklą, praėjo sutartas laikas (penk 
ta valanda), kada p. St. turėjęs apleisti ko 
munistų pasiuntinybę. P.E. Geiger, nesu
laukdamas čeko iki 5 valandos, turėjo 
kreiptis į Otavos policiją ir prašyt jos gel
bėt Stemberą iš čekų pasiuntinybės nagų. 
Sutartai valandai išmušus, p. Geiger tele
fonu paskambino į čekų pasiuntinybę ir 
pasiteiravo, ar ten yra p. Žiną. Pasiunti
nybėje įvyko sumišimas ir Dvožak paklau-

sė savo „interesanto“, ar jo neseka polici
ja. Pabūgo ir p. Stembera, bet atsakė, kad 
jis nieko įtįartino nepastebėjo. 5 vai. 15 
min. Dvožak, apsidairęs atsargiai pro du
ris, pareiškė, kad gatvėje nieko nesimato, 
ant greitųjų spustelėjo svečio ranką ir iš
stūmė jį į gatvę.

P.p. Geiger ir St. smulkiai aprašė tos 
misijos smulkmenas „Toronto Daily Star‘- 
e“, įdėjo fotografijas netik „sąmokslo“ da
lyvių, bet ir asmenų, apie kuriuos čekų

1955 m. spalio m. 2 d. Bradfordo ir jo 
apylinkės lietuvių bendruomenės susirin
kimas, apsvarstęs sunkias kultūrinės veik 
los sąlygas, nutarė įsigyti namus ir šiam 
tikslui išrinko Bradfordo Lietuvių Namų 
Komitetą šios sudėties: J. Varanavičius 
— pirmininkas, A. Dičpetris — vicepirm., 
J. Bružinskas — sekret., A. Šukys — ka
sininkas, O. Beleckienė — narys.

Bradfordo Lietuvių Namų Komitetas, 
apsvarstęs bendruomenės susirinkime iš
keltus pageidavimus, įvertinęs vietos na
mų įsigijimo sąlygas ir lietuvių finansinį 
pajėgumą, priėjo prie šių išvadų:

1. Bradfordo ir jo apylinkės lietuvių 
bendruomenės kultūrinei veiklai tinkami 
namai, kurie iš savo pajamų gali padengti 
eksploatacijos išlaidas, kainuoja nemažiau 
2000 svarų.

2. Už namus Bradforde reikia mokėti 
grynais pinigais, nes bankai neduoda pa
skolų.

3. Bradfordo lietuvių bendruomenė yra 
šeimų kolonija ir jos nariai dėl skolų už 
savo privačius namus yra nepajėgūs su
mokėti 2000 svarų už bendruomenės na
mus.

Todėl Bradfordo Lietuvių Namų Komi
tetas nutarė prašyti visų D. Britanijos lie 
tuvių piniginės paramos.

EUROPOS LIETUVIS

NAMO
pas-bė prašė tiksliausių informacijų (apie 
jų gyvenimą Kanadoje, uždarbius, šeimyni 
nius santykius, silpnybes, simpatijas etc. 
etc.)

Spalio 28 čekų kolonija Toronte apvaikš 
čiojo 37-tąją Nepriklausomybės dieną. Ta 
proga buvo aptartas ir p. St. žygis, išrinkta 
komisija įteikt Kanados vyriausybei memo 
randumą ir prašymą išsiųst tuodu čekų 
pas-bės diplomatus iš Kanados.

A. B.

REPLESE

Nr. 45.(425). 17. XI. 1955.

Jei agentai apsilankytų!
Pagyvėjus „Sniego“ operacijai, Vykd. Ta 

rybos pirmininkas K. Zaikauskas yra iš
leidęs visom LB Europos kraštų valdy
boms bendraraštį, prašydamas įspėti lie
tuvius, kad pas juos gali atsilankyti kom. 
agentai su įvairiais viliojimais ar net' su 
laiškais iš likusiųjų Lietuvoje artimųjų. 
VT pirmininkas pataria lietuviams su to
kiais agentais nesileisti į kalbas ir iš anks
to apgalvoti, kaip tokiais atvejais yra ge
riausia kiekvienam pasielgti. Apie pana
šaus pobūdžio atsilankymus tautiečiai pa
skatinti pranešti policijai. Savo bendra-

raščiu VT pirmininkas kviečia visus lie
tuvius laikytis didžiausio solidarumo ir vie 
nas kitam padėti, kad bendromis jėgomis 
būtų galima atlaikyti komunistų akcijos 
spaudimą.

Ta pačia proga visi lietuviai, kurie nėra 
priėmę svetimos pilietybės, ypačiai gyve
nantieji Vokietijoje, paraginti išsiimti Lie
tuvos užsienio pasus. Vokietijai Lietuvos 
okupavimo nepripažįstant, lietuviai niekad 
nebuvo ir nėra laikomi Sovietų piliečiais, 
ir jų neliečia jokie Sovietų repatriaciniai 
reikalavimai (VTP).

ARGENTINA

šiomis dienomis Anglijon atvyko lon- 
donietė Jean Simek — Foster su trimis 
vaikais ir su nežmoniškai sunkiu klausi
mu. Ji yra ištekėjusi už savo karo mėtų 
žuvusio vyro jaunesniojo brolio Ivo Si- 
meko, čeko, kurs jau penki metai sėdi Če
koslovakijos kalėjime. Jis pagadino tris 
telefono stulpus ir už tai gavo bausmę iki 
gyvos galvos.

Čekų raudonieji išleido Jean Simek ap
lankyti tėvus britus, paviešėti Anglijoj 
tris mėnesius ir per tą laiką apsispręsti 
— grįžti Čekoslovakijon su vaikais, ar pa 
silikti pas tėvus. Komunistai jos išvyką 
apsunkino pragariškomis sąlygomis, bū
tent, jei moteris su savo vaikais po trijų 
mėnesių grįš į Čekoslovakiją, beveik ga
linti būti tikra, kad jos vyras bus pairi 
tas iš kalėjimo, o jei ne, jo likimas nepa
sikeis. Taip pat, jei Jean Simek prasitars 
ką nors nepalankiai Čekoslovakijos reži-

Argentinos Lietuvių Bendruomenė š.m. 
lapkričio 27 d. iškilmingai mini bendruome 
nės 5 metų sukaktį. Ta pačia proga bus 
atžymėta ir Lietuvos kariuomenės šventė. 
Prie šventės iškilmingesnio paminėjimo 
dedasi visos lietuviškos organizacijos. (Bu
enos Aires mieste yra susikūręs Argenti
nos Lietuvių Jaunimo Teatras, kuris jau 
viešai pasirodė Susivienijime.)

Panašiai, kaip ir kituose kraštuose š.m. 
lapkričio 1 d. Aušros Vartų lietuvių para
pijos bažnyčioje Buenos Aires mieste buvo 
atlaikytos gedulingos pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės kovotojus. Po pa
maldų parapijos sodelyje, prie Kryžiaus, 
pagerbiant visus žuvusius už Lietuvos lals

pasakytos atitinkamos kalbos. Patriotinė 
lietuvių visuomenė iškilmėse gausiai daly
vavo.

mo atžvilgiu, jos vyro kalinimo sąlygos 
bus pablogintos. Vadinasi, ji atsako už jo 
likimą.

Prakeiktąją dilemą keli tragiški daly
kai taip nusmailina, kad sukrėstų nervų 
ir nusilpusiai moteriai tenka tiesiog dras
kyti savo širdį ir klaikiai jieškoti sprendi
mo. Vyro tėvai, išleisdami viešnagėn mar 
čią, maldavo-ją grįžti vardan sūnaus Ivo, 
kad jis butų paleistas, o namiškiai deda pagerbiant visus žuvusius už Lietuvos lals 
visas pastangas, norėdami įtikinti ją pa- Vę ir kankinius Sibire, padėtas vainikas ir 
silikti Anglijoje, laisvėje. Tenka pažymėti 
dar ir tą sielvartą, kad Jean myli savo 
vyrą.

Kuo ši mūsų laikų žiauri drama baig
sis, pareis nuo nekaltos aukos, nuo palie- 
gusios moters ir jaunos motinos sprendi
mo, kurio niekas negali palengvinti, išsky 
rus pačius budelius, o budelių žodis jau 
tartas. Kaip matome, šėtono replės veikia 
pastoviai.

PABĖGĖLIŲ SKAIČIUS 
IŠ SOV. ZONOS Į RYT. BERLYNĄ 

SPALIO MĖNESĮ 
PASIEKĖ REKORDĄ

Vak. Berlyne esanti Marienfeldo perei
namoji stovykla įregistravo 21.537 pabėgę 
liūs, arba 3.000 daugiau, negu buvo rug
sėjo mėnesyje pasiekusius rekordinį skai
čių po 1953 m. Bėga daugiausia: politi
niais ir ūkiniais sumetimais. Taip pat ne
tikima, kad greitai pavyktų Vokietiją ap
jungti. Sovietinė kontrolė darosi vis dau
giau rafinuota. Tarp pabėgusiųjų yra ir 
nemaža paleistųjų iš Sov. Sąjungos. Da
bar jie beveik visi atbėga į Vak. Berlyną 
su savo šeimii nariais, tikėdamiesi Vak. M 
Vokietijoje susikurti sau naują gyvenimą.

E.

AUSTRALIJA

SOVIETAI SULAUŽĖ 174 SUTARTIS
1941 m. Maskva pasižadėjo laikytis At

lanto chartos, įskaitant to dokumento pa
reiškimą, kad visi žmonės turi teisę pasi
rinkti savo valdžios fromą. Tačiau Maskva 
laiko komunistinius varžtus visuose kraš
tuose, kuriuos ji pagrobė.

„New Yorko Daily News" spalio 27 d. 
vedamajame svarstė galimus keturių užsie 
nių ministerių konferencijos Genevoje re
zultatus. Į klausimą ar komunistų pažadai 
ko verti, laikraštis atsako, kad labai ma
žai. Laikraštis tame vedamajame prime
na senatoriaus James O. Eastland Vidaus 
Apsaugos pakomiteto paskelbtą sąrašą, ku 
riame suminima 174 sutartys ir susitari
mai, kurias nuo 1917 m. Sovietų Rusija 
sulaužė.

Tarpe svarbiausių sutarčių, kurias sovie 
tai sulaužė, laikraštis pamini rusų 1933 m. 
pažadą nevaryti komunistinės propagan
dos JAV-bėse, kaip dalį atsilyginimo už jų 
pripažinimą. „JAV-bių komunistų -krimi
nalinė konspiracija, Maskvos diriguojama, 
varyta toliau, be sustojimo, ir vis vien to
liau varoma.“

Taip pat buvo Rusijos 1939 m. sudarytos 
savitarpos pagalbos sutartys su Latvija, 
Lietuva ir Estija. Jos neilgai truko. Rusija 
užgrobė Pabaltės valstybes 1940 m.

Panašus paktas su Lenkija liūdnai nu
dundėjo į pelenų skardinę, kada Rusija 
1940 m. įsiveržė į Lenkiją.

PER INKOMTAKSĄ
— Pasakyk man Juozeli, kaip lengviau

siai patekti į pragarą?
— Per inkomtaksą...
— Bet vaike, pagalvok, ką sakai!
— Tikrai, mano tėvelis dažnai sako ma

mytei, kad dėl to inkomtąkso mus visus 
velniai griebs...

PARYŽIUJE a

— Kodėl tamsta, pone daktare, visada 
savo pacientų klausi, kokią vyno rūšį jie 
geria?”

— Todėl, kad žinočiau kiek iš jų paimti 
honoraro.

GERAS PAVYZDYS
Tėvas: — Mama sakė, kad tu, vaikeli, 

labai dažnai meluoji. Tai labai man nema
lonu. Prižadėk, kad daugiau taip nedarysi!

Sūnelis: — Taip, tėveli.
Tėvas: — Labai gerai, sūneli. Dabar bėk 

ir pažiūrėk, kas ten skambina prie durų. 
Jei mokesčių inspektorius, tai pasakyk 
jam, kad manęs nėra namuose...

Victoria Artists Society būste buvo ati
daryta metinė skulptūros paroda. Joje iš 
32 katalogan įtrauktų kurinių pirmą premi 
ją laimėjo lietuvio skulptoriaus Teisučio 
Zikaro gipsas „šv. Pranciškus“. Zikaras 
buvo išstatęs 3 skulptūras ir vieną pieši
nį. Pietų Australijos meno draugijos paro
doje su savo kūriniais dalyvavo taip pat 
lietuviai dailininkai St. Neliubšys ir J. Žy- 
gas. Australų spauda apie jų darbus atsi
liepia šiltai. Ypač teigiamai įvertintas Ne- 
liubšio paveikslas „Dailininkas“.

Sidnio mieste vyko Australijos krepšinio 
pirmenybės, kuriose dalyvavo ir N. Ze
landijos rinktinė. Tarp žaidėjų buvo ir 
trys lietuviai: V. Petrauskas, žaidęs už Tas 
maniją, A. Ignatavičius — už Pietų Austrą 
liją ir S. Darginavičius — už Viktoriją. Ą 
sose rinktinėse lietuviai buvo pagrindiniai 
žaidėjai. Favoritai buvo Pietų Australijos 
ir Viktorijos rinktinės, kurios parodė yp.” 
tingai puikų komandinį žaidimą. 1955 m. 
Australijos krepšinio nugalėtoju išėjo pas
kutinę minutę laimėjusi Viktorijos ko
manda.

Australijoje NSW valstybėje prie Sidnio 
un-to gydytojo egzaminus laikė 32 gydy
tojai, bet išlaikė tik 12, tarp jų ir mūsų 
tautietė Dr. V. Barkauskienė. Ji medici
ną studijavo Kauno V.D. Un-te, Prahoje ir 
Tuebingeno un-te gavo medic, daktaro 
laipsnį.

TEORIJOS IR TIKSLAS

PO DEŠIMTIES METŲ NUSISKUTO 
BARZDĄ

Austras Josef Rupp iš Himbergo 1945 m. 
pasižadėjo nesiskųsti tol, kol nepasitrauks 
iš Austrijos paskutinis raudonarmietis. Po 
dešimties metų pagaliau Rupp susilaukė 
dienos, kada galėjo nusiskusti. Skutimo 
apeigas buvo nepaprastai iškilmingos, gro
jant orkestrui ir dalyvaujant viso miesto 
gyventojams, kurie, Rupp'ui barzdą nu- 
skutus, šoko ir vaišinosi vynu iki vidur
nakčio. (Reuterio žinia).

NESKRIAUSKIME ENCIKLOPEDIJOS
Lietuvių Enciklopedijos išleidimas trem 

tyje yra vienas didžiausių mūsų kultūri
nių darbų. Tai turėtų suprasti visi, kurie 
ją užsiprenumeravo ir atsiskaityti laiku. 
Yra prenumeratorių dar neatsiskaičiusių 
už penktąjį ir šeštąjį tomą. Maloniai pra
šomi atsilyginti.

Dar galima užsisakyti Gen. Raštikio at
siminimus. I-mo tomo kaina 36 ši. ir 8 d. 
Rašyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton Av. 
London W.4.

PADĖKA
O Liudžiūvienė nuoširdžiai dėkoja šv. 

Onos Moterų D-jai už surengtą pagerbi
mo vakarą ir visiems ją sveikinusiems jos 
25 m. pirmininkavimo šv. Onos Moterų 
D-jai sukakties proga.

do rėmėjas. Įmokant pinigus pašto če
kiais, pašto perlaidomis ar grynais pini- 
kurie nori paremti, bet nėra pajėgūs įmo
kėti vieną svarą, prašomi skirti 
keletą šilingų ir įrašyti sumą į aukų skil
tį (a). Tautiečiai, kurie skirs šiam fon
dui vieną ar daugiau svarų, įrašo atitin
kamą sumą į pagrindinių įnašų skiltį (c).

Šios surinktos sumos sudarys pagrindi
nį kapitalą namo užpirkimui. o

Tautiečiai, kurie šiuo metu negali skir
ti pinigų Fondui arba įmokėję dalį pinigų 
dar galės vėliau Fondą paremti perkant 
namus, užpildo praeiškime pasižadėjimo 
skiltį B, nurodydami kokia suma galės 
paremti aukų arba pagrindinių įnašų for
moje. Čia labai svarbią reikšmę turi pa
skolos (c). Asmenys, kurie gali paskolin
ti pinigų nemažiau 50 svarų, prašomi 
įrašyti atitinkamą sumą į paskolų skiltį 
(c). Paskolos sąlygas Komitetas išsiaiš
kins su paskolos davėju.

bent Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.H

Š.m. lapkričio mėn. 19 d.
, rengiamas

RUDENS VAKARAS
Klubo narius ir jų svečius maloniai 

kviečiame atsilankyti.
Pradžia 7.30

Šiam tikslui yra steigiamas Bradfordo 
Lietuvių Namų Fondas ir pradedami rink 
ti pinigai. Į Fondą priimama: 1) aukos — 
sumos mažesnės £1; 2) pagrindiniai įna
šai £1 (vieno svaro) dydžio ir 3) paskolos 
— nemažesnės £50 (penkiasdešimt svarų) 

Pagrindinių įnašų mokėtojai bus namų 
dalininkai ir įgys teisę į turto valdymą, 
kurie visuotiniame dalininkų susirinkime 
turės tiek sprendžiamųjų balsų, kiek bus 
įmokėję pagrindinių įnašų. Namus per- 
kjant bus sušauktas namų dalininkų susi
rinkimas, kuris priims namų valdymo tai
sykles ir parinks tinkamiausią juridinę 
formą nuosavybės dokumentams sudaryti.

Namus nenupirkus pinigai iš Fondo bus 
išmokami sekančiai: 1) aukos — perduo
tos Tautos Fondui, jei aukotojas nebus 
kitaip nurodęs; 2) pagrindiniai įnašai ir 
paskolos — jų savininkams.

Komitetas dar nėra suradęs tinkamų na 
mų ir negali sudaryti jokios užpirkimo su 
tarties, nes neturi pagrindinio kapitalo. 
Dėl šios priežasties į Fondą šiuo metu 
priimami (mokėjimai grynais pinigais ir 
pagrindinių įnašų formoje, gi paskolos — 
pasižadėjimų formoje.

Prie šios informacijos antrame lape yra 
pareiškimas, kurį, užpildo kiekvienas Fon

Fondo lėšas tvarko Bradfordo Lietuvių 
Namų Komitetas. Lėšos laikomos banke 
Komiteto vardu. Užpildytą pareiškimą su 
pašto čekiais (didesnėms sumoms naudoti 
pašto perlaidas), kuriuos prašome išrašy
ti Komiteto pirmininko J. Varanavičiaus 
vardu, reikia siųsti šiuo adresu:

Mr. J. Varanavičius,
26, Farcliffe Rd„ 
BRADFORD, 8/Yorks.

Kiekviena gauta pinigų suma bus pa
kvituota ir mokėtojui bus išduotas atitin
kamas pažymėjimas. Atsiradus neaišku
mams tuojau užklausti Komiteto pirmi
ninką aukščiau nurodytu adresu.

Tautiečiai
Mes kreipiamės pirmoje eilėje į Brad

fordo, Halifax, Leeds, Huddersfield, Keigh 
ley miestų ir apylinkių lietuvius, prašy
dami nedelsiant įmokėti į Fondą, skiriant 
šiam tikslui nemažiau savaitinį uždarbį, 
nes lietuviški namai yra musų tautinės 
gyvybės išlaikymo priemonė ir apsauga. 
Kreipiamės į kaimynus mančesteriečius, 
notingamiečius, koventriškius, londoniš- 
kius ir į visus likusius lietuvius, prašyda
mi atsiliepti į mūsų prašymą ir paremti 
Bradfordo lietuvių namų įsigijimą dides
nėmis ir mažesnėmis pinigų sumomis.

Rėmėjams iš anksto tariame širdingą 
lietuvišką 
mo.

ačiū, laukdami greito atsaky-

Bradfordo Lietuvių Namų 
Komitetas

1955 m. lapkričio m.

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

Prieš 50 metų Sir Halford Mackinder 
buvo sugalvojęs teoriją apie_ „vidurinę 
žemę“ (Heartland), kuri gali būti kitų ne
pažeidžiama, nes neprieinama dėl gamti
nių kliūčių. Dabar teorija pasirodė atgai
vinta lenkų žurnale „Problemy“ 1950. Ji 
buvo papildyta ir sukonkretinta. Pagal tą 
sovietinių lenkų žurnalą „vidurinė žemė“ 
— tai Sovietų dominuojama sritis. Laik
raštis davė ir porą žemėlapių su dviem 
tos žemės centrais — sausaž'emyje ir van
denyne.

Žemyno centras, Maskva, jungiamas li
nija su vandenyno centru, kuris yra Aus
tralijos šiauriniame vakariniame krante 
Sydnejuje.

Tokiu būdu susidaro Maskžvos-Sydne- 
jaus ašis, panašiai kaip buvo Berlyno-Ro- 
mos-Tokio ašis, kuri turėjo dominuoti Eu
ropą ir Aziją. Nauja ašis turėtų dominuoti 
visą žemės kamuolį. Bet svarbiausia ji tu
ri būti ne keliose rankose, bet tik vieno 
komunistinio pasaulio rankose.

Politiniai įvykiai Azijoje, sako tas karo 
attache, rodo, kad Sovietų Sąjunga veržia
si per Kiniją, per Indokiniją 
kryptimi.

Iš Azijos tiesioginis tiltas į 
esanti Indonezija.

Tai tvirtino jau bolševikų 
Bucharinas.

Vladimir M. Petrov, Sovietų atstovybes 
Australijoje trečiasis sekretorius, pabėgęs 
iš sovietų, pristatė Australijos valdžiai do
kumentus, kuriuose buvo matyti Sovietų 
didelis susidomėjimas Australijos dalim, 
kur galima įsitaisyti povandeninių laivų 
ir aviacijos bazes.

Peršokti į Australiją ir ją apvaldyti 
reikštų jau kontroliuoti visus vandenis.

Autorius savo informaciją baigia įspėji
mu, kad Vakarų vandens keliai nebėra 
saugūs, kad Soivetai savo povandeniniais 
laivais susisiekia nuo vieno ašigalio iki 
kito; kada jie atplaukia prie Amerikos pa
krančių Pacifike, prie Kanados Atlante ir 
pietų Azijos vandenyse; kada Sovietų ver
žimasis Maskvos-Sydnėjaus ašies . linkme 
labai ryškus.

PADĖKA
Visiems, mūsų sutuoktuvių proga, mus 

sveikinusiems ir įteikusiems gausias do
vanas, tariame nuoširdų ačiū.

Laimutis ir Birutė Švalkai.

IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS
Gražiai apstatytas vienam asmeniui 

kambarys su visais patogumais išnuomuo- 
jamas naujame name. Pageidaujama vyr. 
amžiaus vyras, mokąs rusiškai, lenkiškai 
arba vokiškai. Adresas: Mrs.
7, Woodman's Court, Tounton 
more. Middx. Važiuoti iki 
pož. stoties, Bakerloo linija.

Klimowski, 
Way, Stan- 
Queensbury

Pa j ieškomas Kazys BUTRIMAS, anks
čiau gyvenęs Bryneethin, Glam. Jis pats, 
ar žinantieji jo dabartinį adresą, prašomi 
atsiliepti: Lietuvos Pasiuntinybėn, 17 Es
sex Villas, London, W.8.

šitos ašies

Australian

teoretikas

M. Drbs.

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

bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, advokatas ir notaras

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

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

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

ŠTRAšINSKAS ROMUALDAS, gyv. 
Anglijoje, prašomas atsiliepti Vladui Da- 
mašauskui, 1, Ladbroke Gardens, Landon 
W. H.

GERIAUSIAS, SVEIKIAUSIAS IR 
ŠVARIAUSIAS

angliško ir konitinentalinio maisto 
pasirinkimas

tik lietuviškose krautuvėse

Baltic Stores
Z. JURAS • J. LIŪDŽIUS

421, Hackney Rd. E.2.
146, Holland Park Ave. W.ll.

20, Ridley Rd. E.8.
Maistas pristatomas į namus 
siunčiami užsakymai iš
421, Hackney Rd. E.2. Telf. SHO 8734

ir iš-

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.
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