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23-JI LAPKRIČIO 3 SAVAITĖS - 13EILUČIŲ REZOLIUCIJA 7 DIENOS
Tamsaus ir nykaus lapkričio mėnesio me 

tu kūrė lietuviai savąją kariuomenę naujai 
atgimusiai Lietuvos valstybei ginti. Lietu
vos Kariuomenės kariai ir savanoriai kūrė
jai savo rlžtu ir pasiaukojimu, savo krauju 
ir savąja gyvybe apgynė ir išlaikė Lietuvos 
nepriklausomybę, atstatytą po šimto su vir
šum metų trukusios carinės maskolinės 
okupacijos.

Lapkričio 23 diena — Lietuvos kariuo
menės steigimo diena. Ji yra laisvei atgi
musio ir jai ginti pasiryžusio lietuvio ryžto 
ir drąsos diena.

•į Nuo to laiko lietuviai kas met pagarbiai 
mini savo Kariuomenės šventės minėjimo 
dieną. Toji diena tapo mums viena bran
giausių, viena atmintiniausių tradicinė vi
sur minimos sukakties diena. Tai supranta
ma, nes ji labiausiai riša mus su Lietuvos 
atkūrimu, lietuvių krauju aplaistytu.

Minima ta diena buvo Lietuvoje ne iš
kilmingais paradais. Tos dienos simboliu 
Laisvai Lietuvai buvo ir liks šiandien oku
panto gėdingai išdraskytas Kauno Karo 
muzėjaus sodnelyje buvęs Nežinomo Ka
rio kapas ir kuklus, bet prasmingas, iš kau
tynių laukuose surinktų akmenų pastatytas 
paminklas. Lapkričio 23 mes rinkdavomės 
prie Karo muzėjaus prisiminti ir pagerbti 
visus tuos Lietuvos Karius, kurie už mūsų 
visų laisvę ir mūsų Tautos Nepriklausomy
bę buvo paaukoję tai, ką jie brangiausio 
turėjo, — savo gyvybę, už tai, kad mes gy
vi likę galėtume tąja Laisve ir Nepriklau
somybe džiaugtis.

Nežinomo Lietuvos Kario kapas ir pa
minklas buvo mums pačios Nepriklausomy 
bės simboliu ir tuo dvasiniu saitu, ta didžia 
tradicija, kuri lietuvius jungė į vieną šeimą, 
į vieną Lietuvos Respubliką. Valstybės sa
vaime negimsta, tautos nepriklausomam gy 
ven'mui savaime neprisikelia, jos savo Ne
priklausomybę iškovoja ginklu ir už ją su
moka augščiausią kainą: savo geriausių 
sūnų gyvybėmis.

Mums tad Lietuvos Kariuomenė yra tas 
didis lietuvių valstybinės nepriklausomybės 
simbolis.

Vargiai ar kas galėjo duoti geresnį įver
tinimą Lietuvos Kariuomenės ir ją pagar
biau pagerbti, negu tie, kurie Lietuvai, ne- 
proklausomybės netekus, ryžosi eiti tuo 
pačiu kraujuotu Lietuvos savanorių kūrė
jų keliu.

1946 metais lapkričio 20 d. Laisvės Kovo 
tojų Tauro apygardos pogrindžio laikraš
tis „Laisvės Žvalgas“ Lietuvos Kariuome
nės minėjimo šventės proga rašė:

„Š.m. lapkričio mėn. 23 d. mes minėsime 
tradicinę Nepriklausomos Lietuvos- Kariuo
menės šventę.

Mūsų kariuomenė, kuri 1918-1920 m. 
laikotarpyje, vos kurdamasi, jau dalyvavę 
kautynėse su Lietuvos valstybės priešais — 
bermontininkais, bolševikais ir lenkais, be
sikėsinančiais į mūsų Laisvę ir Nepriklau
somybę, savo žygiais ties Radviliškiu, Šiau
liais, Giedraičiais, Sirvintais ir Alytumi įra
šė į atgimusios tautos istoriją naujų, gar
bingų lapų. Sunkiomis aukomis ir krauju 
išpirkta mūsų kratšo laisvė...

Šiomis liūdnomis mūsų tautai dienomis, 
mes su atodūsiu prisimename tą gražią, 
drausmingą ir kultūringą savąją kariuome
nę, kuri nelaimingų tarptautinių įvykių pa
sekmėje buvo liūdnai okupantų likviduota“. 

« « «
Minint Lietuvos Kariuomenės steigimo 

metinę sukaktį mintys savaime nuklysta i 
s f Lietuvos laukus. Pajuntame gilų ilgesį Lais

vos Lietuvos ir savos kariuomenės, lietuvio 
kario. O vienok yra emigracijoje ir tokių, 
kurie nesusigėdi padaryti priekaištą Lietu
vos Kariuomenei, kad 1940 metais ji negy- 
nusi Lietuvos nepriklausomybės, nors tokio 
priekaišto jai nedarė tie, kurie daugiaus;a 
teisės turėjo jį daryti — Lietuvos Laisvės 
Kovotojai 1944-1948 ir vėlesniais Didžiojo 
Lietuvos Sukilimo metais.

1939 metais Lietuvą valdė faktinoji trijų 
Lietuvos politinių partijų koalicinė vyriau
sybė. Nuo jos apsisprendimo priklausė duo 

į ti Lietuvos Kariuomenei įsakymą ginklu 
priešintis Lietuvai grasinantiems sovie
tams. Kariuomenė, Lietuvos Karys, būtų 
savo pareigą išpildęs.

Bet juk jis ją ir išpildė. Kur dingo mūsų 
jaunos karininkijos žiedas? Beveik visas jis 
žuvo Lietuvos laukuose ir miškuose Didžio 
jo Sukilimo metu, antrai sovietų okupaci
jai prasidėjus. Jų tarpe ne vienas genero- 

I las, pulkininkas, leitenantas ir skaitlingi ki- 
i ti Lietuvos kariai, atsarginiai, mūsų kariuo

menės išauginti ir išauklėti. Reta tauta ga
lėtų pasididžiuoti tokiu Lietuvos karių pa
triotizmu ir pasiaukojimu. Ne vienas Lie
tuvos karininkų 1944-45 metais galvojo 
trauktis iš Lietuvos, kaip kad mes pasitrau
kėme, bet nuo sienos grįždavo atgal, išti
kimas duotam pasižadėjimui. To Didžiojo 
Sukilimo metu Lietuvoje žuvo karių, pro
porcingai gyventojų skaičiui, tris ar ketu
ris kartus daugiau, negu Jungtinių Ameri
kos Valstybių karių per visą antrąjį pasau
linį karą.

Ir ne vien Lietuvoje ginklu priešintasi 
Okupantui. Pastaruoju metu užsienį iš Sibi-

Ženevos konferencija pasibaigė, kaip 
buvo iš anksto numatyta „tvarkaraštyje“: 
ji užtruko lygiai tris savaites. Lapkričio 
16 d. įvyko paskutinis posėdis ir tuojau 
po to užsienio reikalų ministerial išsiskirs 
tė.

Savaime niekas iš konferencijos nebe
laukė kokių pozityvinių rezultatų. Bet, 
turbūt, visiems stebėtojams baigiamasis 
komunikatas reiškė didelą staigmeną. Jo 
lakoniškumas visus nustebino. Prancūziš
kasis tekstas užima lygiai 13 eilučių. Ja
me pasitenkinama konstatavimu, kad kon 
ferencijos dalyviai „plačiai ir atvirai“ ap
svarstė darbų tvarkoje buvusius klausi
mus. Toliau sakoma (kas ir taip buvo sa
vaime suprantama), kad ministerial pra
neš apie diskusijas savo vyriausybės gal
vai ir pasiūlys jiems tolimesnių diskusijų 
eigą nustatyti diplomatiniu keliu.

Tai ir viskas. Iki paskutinės valandos 
buvo laukiama, kad ministerial bent jau 
nustatys busimosios konferencijos datą. 
Kaip vėliau paaiškėjo, pradžioje buvo nu
matyta išleisti išsamesnį baigiamąjį komu 
nikatą. Tuo klausimu abi pusės pasiūk' 
savo projektus. Bet visiškai nelauktai so
vietai savo pasiūlymus atidavė spaudai ir 
jie buvo paskelbti. Vakarų delegatai tokią 
indiskresiją palaikė įžeidimu ir iš viso at
sisakė toliau svarstyti platesnio komuni
kato reikalą. Padėčiai išgelbėti buvo susi
tarta dėl 13 eilučių komunikato, kuris sa
vo sausu turiniu tiktai dar labiau pabrė
žia konferencijos nepasisekimą.

Būtų bergždžias dalykas kartoti tai, kas 
buvo pasakyta per paskutinius posėdžius, 
t.y. po to, kai buvome išsiuntę pereitos sa 
vaitės korespondenciją. Nebematydami, 
kaip būtų galima pačią konferenciją išgel
bėti, ministerial pasitenkino argumentais, 
kuriuos girdėjome jau keliais atvejais. 
Bet buvo pasakyta ir viena kita origina
lesnė mintis. Pav., britų užsienio reikalų 
ministeris Macmillan konstatavo, kad, 
kaip atrodo, sovietai ne tiek biją vakarų 
pasaulio priešiškumo, kiek jo draugingu
mo. Ir iš tikrųjų, sovietai pasirodė jau
triausi tuomet, kuomet vakarai siūlė kiek 
pakelti geležinę uždangą ir įsileisti naujo 
oro vienokių ar kitokių laisvių pavidalu. 
Britų ministeris taip pat prisiminė, kuo
met konferencijoje įvyko didysis lūžis. Pa 
sak jo, tai buvę po to, kai Molotovas su
grįžo iš Maskvos ir „brutaliniu atvirumu“ 
pareiškė, kad sovietai nieku būdu nesu-* 
tiksią su laisvais rinkimais Vokietijoje. 
Sovietų baimė bet kokių laisvų kontaktų 
reiškianti grįžimą į viduramžius, dar dau
giau: tai esanti viduramžių parodija...

Ši Macmillano kalba ne be pagrindo vi
so pasaulio spaudoje buvo apibudinta kai
po tikras šedevras!

Labai vykusiai konferencijos nepasise
kimą apibrėžė ir prancūzų užsienio reika
lų ministeris Pinay, kuris užsitraukė ypa
tingą sovietų nemalonę. Molotovas keliais 
atvejais bandė savo prancūzinį kolegą dis 
kredituoti, iškeladnąas tariamus prieštara
vimus jo pareiškimuose su tuo, ką vasarą 
pasakė Prancūzijos ministeris pirminin
kas Edgar Faure. Pinay gerai suprato, kad 
sovietų ministeris bandė jį supjudyti su 
ministeriu pirmininku, ir atitinkamai at
sikirto.

Amerikos Jungtinių Valstybių diploma
tijos šefas Dulles paskutinėje kalboje pri
siminė ir pavergtąsias valstybes. Pasak jo, 
jeigu sovietai biją laisvų rinkimų Vokieti
joje, tai toji baimė turinti ir platesnį pa
grindą. Tatai pavaizduoja tikrą padėti vi
soje Rytų Europoje. Dulles atvirai rėžė ži
nomą tiesą: girdi, jeigu vad. Demokratinė 
Vokiečių Respublika neatlaikytų laisvų 
rinkimų, tai tuo labiau sužulgtų priversti
nis režimas kitose Rytų Europos valsty
bėse. Nors tas klausimas neįrašytas į kon 
ferencijos darbų tvarką, nes sovietai tam 

ro pasiekusios žinios rodo, kad ir ten, to
limojo Sibiro taigų stovyklose, Vorkutoje, 
Norilske, 1953-54 metais įvykusių sukilimų 
metu kovota ir žūta lietuvių.• * *

Nežinomais Lietuvos karų kapais šian
dien nuklota visa Lietuva. Tiktai, kaip tes 
1946 metų Kalniškės mūšiui sudėtos dainos 
pasakyta:
„Nėr kam supilt smėlio kapą, tverti tvoreles. 
Nėr kam kryžių pastatyti, sodinti gėleles..."

Šiandien okupuotoje Lietuvoje lietuvis 
negali minėti Lietuvos Kariuomenės die
nos, negali pagerbti Lietuvos karių kapų. 
Bet mes negalime ir neturime nustoti vil
ties, kad ateis Laisvės diena, kada lietuvis 
Lapkričio 23 rinksis Kaune Karo Muzė
jaus sodnelyje pagerbti Nežinomą Lietuvos 
Karį ir Vilniuje Katedros papėdėje Nežino
mo Lietuvos Laisvės Kovotojo kapą.

Tuo tarpu pasekime „Laisvės Varpo“ 
1947.XI.1 d. pogrindžio laikraščio žodžius:

„Jų garbingas atminimas tebūnie mums 
Simboliu tų kančių, kurias nuo okupanto 
teroro kenčia dabar lietuvių tauta".

S. Žymantas

(SPECIALINĖ KORESPONDENCIJA „EUROPOS LIETUVIUI“)
pasipriešino, bet Maskvos laikysenoje 
daug svėrė su padėtimi Rytų Europoje su
sietos problemos. Padėtis Rytų Europoje 
esanti tokia, kad sovietai negalį leisti lais
vų rinkimų, nes jie jaučią, jog tatai turė
tų „užkrečiamų“ padarinių tuose kraštuo
se, kuriuos jie kontroliuoja.

Tenka pasidžiaugti, kad Amerikos vals
tybės sekretorius nepraleido progos nepa
minėti pavergtųjų Rytų Europos kraštų. 
Jis iškėlė Maskvos viešpatavimo silpnumą 
ir nurodė, kad sovietų režimas laikosi prie 
varta, todėl taip bijomasi laisvų rinkimų. 
Ta prasme įvairiortiis progomis su ameri
kiečių ir kitų vakarų valstybių delegacijų 
nariai kalbėjo ir Rytų ir Centro Europos 
pavergtųjų valstybių stebėtojai. Dulles pa 
sinaudojo tomis sugestijomis ir už tai ja^ 
tenka ypatinga padėka. Manytume, kad 
būtų naudinga, jeigu lietuvių ir kitų tautų 
organizacijos viešai pareikštų Amerikos 
Jungtinių Valstybių vyriausybei padėką 
už tokią palankią laikyseną.

Konferencijos nepasisekimas kiekvie
nam yra aiškus. Mums, pavergtųjų tautų 
žmonėms, visada atrodė, kad yra bergž
džias dalykas kalbėtis su Kremliuje vieš
pataujančia gauja. Leisdamiesi į „koegzis- 
tencines“ kalbas, vakarai tiktai silpnina 
savo padėtį ir padeda bolševikams įsistip
rinti jų pavergtuose kraštuose. Laikyda
miesi tokios nuomonės, neturime betgi ne
išklausyti ir kitaip manančiųjų, tuo la-

LietuvoS šventovėje —• Karo Mažėjuje, nepriklausomybės laikais, 
Lapkričio 23 d., pagerbia mi kariai, žuvį už Laisvę.

ŽENEVOS „SPIRIT” VIRTO KRŪMINE
Per debatus Britų Lordų Rūmuose, š.m. 

lapkričio 16 dieną, buvo pareikšta nepasi
tenkinimo, kad perdaug padaugėjo asme
nų, kuriems anglai leidžia naudotis dip
lomatinėmis privilegijomis. Per pastaruo
sius 40 metų Londone diplomatinių atsto
vybių 'skaičius padvigubėjęs, o asmenų, 
kurie turi diplomatinės neliečiamybės tei
sę skaičius padidėjo 5 kartus. Dabar jų 
yra 2.532.

Lordas Vansittartas savo kalboje pasa
kė, kad Ženevos konferencijai pasibaigus 
paaiškėjo, kad kas buvo vadinama Žene
vos dvasia — spirit buvo ne „spiritas“, o 
krūminė. — .Jeigu to „spirito“ daugiau iš 
gersi, tai apaksi“, —■ pasakė Lordas Vansi 
ttartas.

Toliau jis pasakė, kad laikas būtų su
mažinti Britų misijas uz geležinės uždan
gos ir paprašyti, kad tą patį padarytų ru
sai. Sovietų ambasadoje Londone esą 12 
karinių attache. Kaikurie šios išpūstos 
ambasados tarnautojai užsiima veikla, ku 
ri netik nieko bendro neturi su diplomati
ja, bet net prieštarauja diplomatiškumui. 
Dalis šių žmonių užsiima pabėgėlių terc>- 
rizavimu. Esą neleistiną, kad tokiems iš
pūstiems etatams pirmiausiai būtų reika
laujama diplomatinių privilegijų, o vėllilau 
tie žmonės nesiskaitytų su betkokiomis 
diplomatijos taisyklėmis.

Kalbėdamas apie Vak. Vokietiją, Lor
das Vansittartas nurodė, kad Sovietai no-

MIRĖ ŽYMUS LENKŲ VEIKĖJAS
Pereitą šeštadienį, Londone, vienoje po

žemio stotyje, staiga mirė žymus lenkų so 
cialistų veikėjas Tomas Arciševskis, 78 
metų amžiaus. Traukinio vagone mirusį 
rado policija. Kurį laiką negalėjo nusta
tyti jo asmenybės, kadangi prie jo nerasta 
jokių asmenš dokumentų. Velionis vyko į 
Eustori stoti, iš kur tūrėjęs važiuoti į tą 
dieną lenkų organizuojamą manifestą 
Manchesteryje.

biau, jeigu kitokias mintis reiškia tokie 
asmenys, kaip, pav., britų užsienio reikalų 
ministeris. Nusimanome, kad valstybės vy 
rai kai kada turi rodyti „gerą miną“, tu
rėdami skaitytis su viešosios opinijos sro
vėmis, Macmillan savo baigiamojoje kal
boje pripažino, kad palyginus su vasaros 
konferencija esą neabejojamai žengta at
gal. Bet jis nesąs tos nuomonės, kad kon
ferencija buvusi nenaudinga. „Aš jaučiu, 
kad komunistų pasaulyje ir jų kontroliuo-
jamuose satelitiniuose kraštuose 
daug naujų jėgų“. Jis, Macmillan, manąs, 
kad naujosios dvasios ugnelės dar tebede
gančios. Panašiai išsitarė ir kiti vakarų 
ministerial.

Galima į tai žiūrėti kaip į retorikos 
puošmenas. Esame įsitikinę, kad sovietų 
vadų jokiais argumentais nepaveiksi, ne
bent jie bus priversti nusileisti jėgai. At
sakingi valstybės vyrai betgi retais atve
jais gali viešai ir atvirai reikšti savo nuo
mones. Tatai atsimindami, konstatuosime 
faktą, kad tiek per pirmąją, tiek per ant
rąją Ženevos konferenciją Sovietų Sąjun
gos pavergtųjų tautų likimas nebuvo už
mirštas. Dar kartą išryškėjo, kad Lietu
vos bei kitų sovietų užvaldytų valstybių 
problemos yra susijusios su principiniais 
klausimais, kurie privedė prie pasaulio 
pasidalinimo į du frontus. Anksčiau ar 
vėliau tie frontai turės pajudėti.

V.

ri paskirti ambasadorium Bonnoje subjek 
tą, pavardė Zorinas, kuris yra buvęs am
basadorium Pragoję 1948 metais ir žymiai 
prisidėjęs prie perversmo, atėmusio če- 
choslovakijai laisvę. Jis dabar norįs at
vykti į Bonną su šimtais savo padėjėjų. 
„Kiekvienas Va. Vokietijoje žino, kuriam 
tikslui šie agentai tarnauja“.

„Kiek man žinoma, vokiečiai nesutinka, 
— pasakė Lordas, — ir būtų labai puikus 
dalykas, jeigu Vak. Vokietija atmestų šias 
nuodingas ir nuodijančias ordas“.

MIRĖ
PROF. JONAS VABALAS-GUDAITIS

Vilniaus radijo žiniomis šiomis dieno
mis Lietuvoje mirė profesorius Jonas Va
balas-Gudaitis. Tomis pat žiniomis velio
nis jau ilgesnį laiką sunkiai sirgęs.

TRAUKINIO KATASTROFA
Specialus atostogautojų traukinys, grįž

tąs iš Valijos į Londoną, tarp Steventono 
ir Dicoto stočių nuvirto nuo bėgių. Iš de
vynių keleivių, žuvusių vietoje, astuonios 
buvo moterys. Daugiau kaip šimtas žmo
nių sužeista, šešių savaičių amžiaus mer
gaitė ištraukta iš sudužusio vagono, ku
rios motina tik vėliau buvo atrasta — su
žeistųjų tarpe.

PASMERKĖ GANDUS
Pereitą savaitę dienraščio „Day Mail“ 

trečiadienio laidoje pasirodė sensacingas 
straipsnis, kaltinąs Londono policiją už 
kyšininkavimą ir korupciją.

Britų sostinės baudžiamojo teismo pir
mininkas, Sir Laurence Dunne, kitų tei
sėjų akivaizdoje, pasmerkė tuos neteisin
gus policijai primestus kaltinimus, pa
reikšdamas, jog jis turįs vilčių, kad jo ir 
kitų teisėjų sprendimas pašalins tuos ne
ramumus, kuriuos sukėlė visuomenės tar
pe minjmo laikraščio straipsnis. Teismas 
turįs visišką pasitikėjimą sostinės polici
ja, gi ypač kriminaline policija, prieš ku
rią buvo nukreiptas nieku nepagrįstas 
straipsnis.

Paryžius. Riaušės Moroke ir po sultono
Ben Youssefo grįžimo į sostą nemažėja; 
Tazoje agitatoriai sukurstė minią pradėti 
„šventąjį karą“. Per susidūrimus su polici 
ja ir kariuomene žuvo 19 žmonių. Pran
cūzų namai padeginėjami, o europiečiai 
žudomi kaip ir anksčiau.

*
Bcuina. Kancleris Adenaueris, po septy

nių savaičių sirguliavimo,-vėl grįžta prie 
pareigų. Pirmasis neatidėliotinas darbas 
yra karinės tarnybos įstatymas, su kuriuo 
dar teks čiupinėtis gal porą mėnesių. Taip

veikia pat laukia nemalonūs rūpesčiai dėl karo 
belaisvių sulaikymo sovietijoje. Derybos 
dėl sovietų ambasados įsteigimo Bonnoje 
eina į galą. Smulkmenos aptariamos Pa
ryžiuje.

Maskva. Į Maskvą atvyko 38-nių britų 
aktorių trupė, vadovaujama Paul Scofiel- 
do. Pirmą kartą po 1917 metų britai pade
monstruos savo scenos meną sovietų sos
tinėje. Bus statomas „Hamletas“.

Vašingtonas. Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles per radiją ir televiziją pa
darė ataskaitą tautai apie Ženevos konfe
renciją. Jis minkštino padėtį kaip įmany
damas, stengdamasis įtikinti, kad „Žene
vos dvasios“ kvapas dar neišdūkęs, ir kad 
jokių griežtesnių posūkių JAV-bių užsie
nio politikoje esą netenka laukti. Gerai 
valiai durys dar nesančįos užtrenktos.

•
Singapūras. Po to, kai 100 komunistų 

būrys užpuolė vieną kaimą netoli Came- 
rono, Malajų vyriausybė paskelbė visuo
tinį karą prieš raudonuosius. Tokiu būdu, 
visos pastangos priversti sukilėlius pasf- 
duoti nuėjo niekais, nors buvo ir susiža
vėjusių amnestija. ■■■•*

Rio de Janeiro. Pasveikęs Brazilijos pre 
zidentas Cafe Filho vėl panorėjo eiti pa
reigas, bet sukilusios kariuomenės buvo 
sulaikytas nuo tokio žygio ir pareikalau
tas nesijudinti iš savo namo. Senjoras Fil
ho norėjo atpalajduoti senjorą Nereu Ro- 
masą, kurs buvo pasodintas į viceprezi
dento Carlos Luzo kėdę.

*
Londonas. Devynių vagonų traukinys, 

važiuojąs iš Treherbert, Glam, į Padding- 
toną, nusirito nuo bėgių. Šioje katastrofo
je žuvo 10 žmonių, o 99 buvo sunkiau ar 
lengviau sužeisti.

*
New Delhi. Bulganino ir Chruščiovo 

viešnagė Indijoje oficialiai vadinama vals 
tybiniu vizitu. Viešai tos dvi Kremliaus 
galvos siūlo Indijai techninę pagalbą, o 
ypač statant sunkiąją pramonę. Vakaruo
se spėliojama, kad bene svarbiausias to 
vizito tikslas bus padrąsinti premjerą 
Nehru veikti savarankiau, visų pirma tu- 
rint galvoje Pakistaną, ir atsiriboti nuo 
simpatijų Vakarams.

*
Bonna. Traukinys su 600 vokiečių karo

belaisvių, grįžtančių namo, staiga buvo su 
laikytas Lenkijoje ir pasuktas atgal į Ru
siją.

Bagdadas, šiomis dienomis čia vyko taip 
vadinamojo Bagdado Pakto užsienio rei
kalų ministrų ir kariuomenės vadų konfe- , 
rencija. Į paktą įeina Turkija, Irakas, Per 
sija, Pakistanas ir D. Britanija. Amerika 
atsiuntė savo stebėtojus. Ši sąjunga yra 
suorganizuota gintis nuo sovietų ir yra 
lyg Atlanto pakto šaka. Gyventojų — 120 
milionų. Konferencijoje sutarta įsteigti 
bendrą karinį štabą, o Macmillanas pa
siūlė atominę pagalbą. Tai esanti tik pra
džia. Ilgainiui, sąjunga stiprėsianti ir kie- 
tėsianti. «

Londonas. Pasirengęs vykti į Manches
ter}, Eustono gelž. stotyje nuo širdies smū 
gio krito Tomas Arciševskis, buvęs egzi- 
linės Lenkijos vyriausybės karo metu mi
nistras pirmininkas. Mirė turėdamas 78 
metus.

Vašingtonas. Prez. Eisenhowerio svei
kata jau tiek pasitaisė, kad šį pirmadienį 
jis pirminikavo ministrų kabineto posė
džiui ir konferavo su generolais. Dabar 
jis laikosi savo vasarvietėje, Camp David. 
Ten ir priiminėja augštuosius pareigūnus.*

Londonas. Per vykusius Maskvoje pa
sitarimus tarp britų ir sovietų dėl orinio 
susisiekimo Londonas — Maskva, nutar
ta, jog iš Londono skrenda lėktuvai nusi
leis Helsinkyje, o iš ten keleiviai persės 
į sovietinius lėktuvus. Tiesioginio Londo
nas — Maskva orinio susisiekimo klausi
mas nebuvo iš viso svarstytas.*

Paryžius. Marš. Tito padarys oficialinį 
vitzitą Prancūzijai. Manoma, kad Tito ap
lankys Paryžių ateinančių metų pradžioje.

New Yorkas. JAV laivyno vadovybė nu 
matanti artimiausiu laiku pradėti statybą 
9 povandėniiiių laivų, varomų atomine 
energija.

1
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Kiti apie save ir kitus
IŠ MUSŲ SPAU DOS PUSLAPIŲ

SURENKA ELZE KIS1ELYTE

Nežinomasis kareivis

KARYS
— „Lapkričio 23 d. buvo duotas įsaky

mas, kuriuo buvo įsakoma pulk. Galvy- 
džiui-Bykauskui organizuoti pirmą pėsti
ninkų pulką; gi tuo pačiu įsakymu pulk. 
Kubilius buvo paskirtas generalinio šta
bo viršininku (kariuomenės vadu). Laiki
nosios Lietuvos valdžios tarpe dar nebuvo 
vienybės. Viena pusė laikėsi kariuomenės 
organizavimo būtinybės, kita pusė tuo 
tarpu buvo priešinga, ir tvirtino, jog ka
riuomenė Lietuvai nereikalinga, esą Lie
tuvos nepriklausomybė būsianti gauta dip 
lomatijos keliu. Žinoma, tai buvo didelė 
klaida, kurią dažnai ir šiandien daugis 
mūsų kartoja.

Pagaliau 1918 m. gruodžio 29 d. laiki
noji vyriausybė išleido atsi'aukimą į tau
tą. Atsišaukimas buvo pasirašytas M. Šle
ževičiaus. Šiuo atsišaukimu buvo kviečia
mi vyrai stoti organizuojamon kariuome
nėn ginti Lietuvos Nepriklausomybės. At- 
sišąukimas bylojo:

„Ginkim Lietuvą! Parodykim, jog esa
me verti amžiais kovotos laisvės; šiandien 
Lietuvos likimas mūsų pačių rankose. Ne
laukdami nė valandas, kas myli Lietuv 
kas trokšta laisvės, kas pajėgia valdyti 
ginklą, stokime visi į Lietuvos krašto ap
saugą. Būrių būriais eikime iš kaimų, 
viensėdžių, miestų ir miestelių, eikime iš 
visų Lietuvos kraštų laisvės ir tėvynės 
ginti. Stokime drąsiai pirmyn, į kovą!

Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir 
sentėviai, užstokim priešams kelią, pakel
kim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lie
tuvos valstybę!“

Į šitą atsišaukimą ypačiai gyvai ir jaut 
riai atsiliepė sodžių jaunimas. Blogai ap
sirengę, dažnai su naginėm ar klumpėm, 
kitas ir kokį ginklą nešinas, ėjo Lietuvą 
mylįs ir apsisprendęs jaunimas. Jis ėjo 
Lietuvos keliu...

Tokiu būdu mes įsigijome savo kariuo
menę, kuri apgynė kraštą nuo bolševiku, 
vokiečių — bermontininkų, nuo lenki; 
kitų priešų. Savanoriai savo krauju ir gy
vybių aukomis nupirko Lietuvai laisvę. 
Atrodo, kad nerimti buvo tie mūsų kai 
kurie vyriausybės nariai, kurie manė, jog 
Lietuva gausianti nepriklausomą gyveni
mą ir laisvę diplomatijos keliu — popieri
niu keliu, be kraujo ir be aukų...

Tuo tarpu tuo pat klausimu vienas ang
lų diplomatas, einant kovoms dėl Lietu
vos laisvės, išsireiškė:

„O VIS DĖLTO SVARBIAUSIAS JŪ
SŲ, LIETUVIŲ ARGUMENTAS DĖL LIE 
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TAI JŪ
SŲ 60 TŪKSTANČIŲ KARIUOMENĖ“.

Aišku, jeigu nebūtume turėję tos 60 
tūkstančių kariuomenės, tikrai Lietuvių 
Tarybos Vilniuje paskelbtoji Lietuvos ne
priklausomybė taip ir liktų popierinė ne
priklausomybė.

MUZIKOS ŽODIS
... — „Nepriklausomoje Lietuvoje masi

nės dainos reikalu daugiausia padarė ka
riuomenė, nes masinės dainos jai buvo la
biausiai reikalingos. Dar tik valstybei be- 
sikuriant, o jau pasirodė J. Tallat-Kelp- 
šos „Kariagos aidai“ su vėliau plačiausiai 
paplitusiomis „Gale lauko toli“, „Kur ly
gūs laukai“ ir t.t.

Daug norėjo duoti vėlesnis kariuome
nės dainų rinkinys „aDinuojam“, bet tos 
dainos nespėjo tautoje prigyti. Bent kele
tas mokykloms taikintų leidinių taip pat 
davė vieną kitą masinę dainą, šalia origi
nalių, turėjome didelius išteklius liaudies 
dainų.

Daug dėmesio masinei dainai skiriama 
Tarybinėje Lietuvoje. Aišku, pagamina
ma daug šlamšto. „Tačiau kai kurios iš 
daugelio dainų, su gerai parašytais tarybi 
niais tekstais ir su geromis melodijomis, 
tautoje prigyja“...

Ką gi turime emigracijoje? Čia masinė 
daina turi nepaprastai didelių uždavinių. 
Tai yra pats pirmasis ginklas kovoje už 
lietuvybės išlaikymą. Bet mūsų mokvk- 
los, organizacijos ir visuomenė naudojasi 
liaudies dainomis ir N. Lietuvos paliki
mu. Į visais atžvilgiais persenusi reper
tuarą skverbiasi svetimybės. Tos sveti
mybės alinte alina, skurdinte skurdina, 
žudo lietuvišką dvasią. Kitų tautų dvasi
niuose turtuose ir šiukšlynuose pasinėru
sį lietuvį pagaliau apleidžia ir lietuviško
ji kalba. Be jokios kultūrinės politikos, 

primityviausiai suprasdami dažniausia 
vien į „vadovavimą“ suvestus uždavinius, 
pavėluotai ir pavėluotai šaukiame gvoltą 
apie lietuviškumo kapinynus“ / „Muzikos 
Žinios* š.m. Nr.3/

DIRVA
„...Pagaliau, dėl tariamai Lietuvos Ne

priklausomybes Fondo lėšomis iš Mem- 
mingeno į Romą siusto asmens ALTS at
stovams pasitikti ir saugoti, kad nesu
tiktų su kitais... Tai yra p. Miglino prasi
manymas. Nei LNF, nei kokia kita orga
nizacija nieko niekur savo lėšomis nesiun 
tė p.p. Biežių, Bačiūnų ir Trečiokų pasi
tikti. Mes girdėjome, kad iš Memmingeno 
į Romą buvo nuvykęs p. S. Vykintas ir 
kaip tik tuo metu Romon atvyko minėtie
ji svečiai. Berods, p. Vykintas iš Romos 
su jais kartu grįžo iki Muencheno. Ko
kiais reikalais ir kokiomis lėšomis p. Vy
kintas keliavo Romon, mes neklausėm, ne. 
žinom ir manom, kad tai yra jo reikalas. 
Mes tik žinom, kad nei NLF, nei p. Migli
no minimi „koordinavimo šalininkai“ su 
ta kelione neturi nieko bendra.

Mums taip pat aišku, kad p. Vykintas 
netrukdė ir nesutrukdė svečiams pasima
tyti nei su min. Lozoraičiu, nei su kun. 
Minceviičum bei kitais šv. Kazimiero ko
legijos vadovais, nei su Šveicarijos lietu
vių bendruomenės veikėjais, nei su Ame
rikos Balso Muenchene lietuvių skyriaus 
vedėju p. Laučka, nei su Balfo atstovais, 
nei, pagaliau su visais tuo metu Reutlin- 
gene buvusiais Vliko pareigūnais, neišski
riant nei paties p. Miglino.

Bent šitą insinuaciją šioks toks padoru
mas reikalautų iš p. Miglino per tą patį 
„Draugą“ viešai atsiimti.

Jeigu tik su šitokiomis „teisybėmis“ p. 
Miglino minimi „kaikurie asmenys“ siekė 
pasimatyti su amerikiečiais svečiais, tai 
svečiai nusipelno užuojautos dėl nesma
gaus ir nenaudingo laiko sugaišimo...“

ATEITIS
— „Ateitininko visokeriopa veikla tada 

bus pasekminga, kada jo veiksmai liudys 
tai, ką jo žodžiai skelbia. Tik būdamas gy 
vos dvasios, ateitininkas atitiks savo didį
jį šūkį ir atliks savo misiją, Dievo ir Tė
vų Šalies jam paskirtą. / Alfa Sušinskas

„....Kitas blogumas, kuris jau plinta lie
tuvių' jaunimo tarpe yra nebranginimas 
mokslo. Kaikurie jaunuoliai, baigę ar net 
nebaigę gimnazijos, gauna kur nors darbą 
ir nutraukia savo mokslą. Mergaites trau 
kia sekretorių darbai, o berniukus vilio
ja visokios braižybos ir kitokie panašūs 
darbai. Kai kurie išeina trumpalaikius, 
suglaustus kursus, kuriuos baigia maž
daug per metus laiko, ir, gavę darbą kar
tais su neblogu atlyginimu, jį ima ir moks 
lą užmiršta. Šis dalykas nėra girtinas. 
Jaunuolis, neturėdamas didesnio, išsames 
nio išsilavinimo nesugebės būti naudinges 
nis, užimti augštesnių pareigų...“

S. Lelmonas

MARGUTIS
— „Mes visi gerai žinome, jog išlaikyti 

lietuvišką laikraštį vienoj ir tiesioj vagoj 
— yra nelengva. Daug srovių ir srovelių, 
o laikraščio rėmėjų — nė kiek: skaitytojų 
taipgi ne per daugiausiai. Laikraščių re
daktoriams labai dažnai yra pagunda pa
rodyti didelio lankstumo, kad kaip nors 
visiems įtikti, nes reikia prasimaitinti, 
kad galėtų laikraštį išleisti ir palaikyti 
jojo gyvybę. Tvirtesnio nugarkaulio re
daktoriai, kurie nenori pasiduoti kokiems 
asmenims ar kokiai grupei, turi dažnai 
pergyventi.nemažą sunkuipą, norėdami iš 
laikyti jų laikraščio charakterį, liniją bei 
veidą. / Antanas A. Olis• « •

„Sakoma, kad geras peilis yra toks, ku
ris turi geras briaunas ir dažnai aštrina
mas. Toksai peilis būna nublizgintas ir 
aštrus. Tas pat pasakytina ir apie žmogų: 
kurįs parodo atsparumą, jo nepalaužia nei 
garbė nei turtas, jis gyvena visur ir visa
da savo prigimtu tautiniu anspaudu. Tnk 
sai žmogus yra tikras, natūralus, r.všk'” 
ir patikimas. Varna, pasipuošusi kanapė
lės plunksnomis, nečiulbės, bet kranksės, 
kaip kranksėjusi. / P.J. Žiūrys.

MOTERIS
— ...„Dažniausia žmonės turi apie save 

geresnę nuomonę, negu jie iš tiesų yra. 
Tik didelė mažuma save nedavertina. šią 
ydą dažniausia turi moterys. Per geras 
apie save galvojimas veda į pasididžiavi
mą, o savęs nedvertinimas į neveiklumą.

„Mums turi didelės įtakos aplinka, ir 
jei žmogaus būdas nėra pakankamai tvir
tas, tai aplinka gali jį labai pkeisti. Dėlto 
pirmiausia kreipkime dėmesį į savo būdą 
ir klauskime savęs, ar šiandien esame ge
resnės, tvirtesnės, išmintingesnės negu va 
kar, ar kasdien Vis labiau susivaldom? ar 
kantrybė didėja? ar vis daugiau užjau- 
čiam nelaimingus, vargšus, ilgonius?“...

M. Galdikienė
„Iš visų temų mūsų literatūroj labiau

siai pasigendama sveiko, blaivaus, doro, 
realaus šeimyninio romano. Romano, ku
ris remiasi daugumos išgyventa gyvenimo 
tikrove. Rorriano, kuris yra pamatuose 
anglų, italų, prancūzų, vokiečių ir kitų 
tautų litratūros.

„Kodėl mes nesuspėjome per 25 nepri
klausomo gyvenimo metus tokio romano, 
ar tokios apsakymų grupės, ar pilnesnio 
šios temos traktavimo mūsų poezijoje, su
kurti? Gal čia kaltas mūsų nenoras at
skleisti savo buitį, ar nesugebėjimas iš
sisakyti šiuo atveju per literatūros medi
umą, ar žmogaus psichologijos pažinimo 
trūkumas, ar tiesiog per trumpas mūsų 
raštijos amžius, ar visa eilė kitų priežas
čių?

„Paimkime, kad liaudies kūrybą. Nors 
mūsų vyrija nekelia protesto, tačiau mū
sų liaudies dainose jie dažnai pastatomi 
labai nepalankioje šviesoje. Bernelis-Do- 
bilėlis dažniausia yra vyras be garbės, vė
javaikis, suvedžiotojas. Ištekėjusių mote
rų dainose — dar blogiau. Jos bemaž vi
sos gailios, ašaringos... /„Moteris“ Nr. 1/

LAISVOJI LIETUVA
„Nepamirštamą įspūdį paliko partizanu 

pasakojimas apie gen. Pečiulionio mūšį 
prie Raseinių su bolševikais. Partizanai, 
pamatę, kad jų vadas sunkiai sužeistas, 
rizikuodami savo gyvybėmis, bandė išvilk 
ti jį iš kautynių lauko. Tačiau senukas ge 
nerolas ramiai, net šypsodamasis, įsakė 
savo vyrams:

— Palikite mane ramybėje. Aš atlikau 
savo karišką pareigą tėvynei. Karys, tu
rėdamas ginklą'-rankoj, neprivalo bijoti 
mirties. Paskutinį šovinį, palikite sau, vy
rai!

Tame mūšyje be generolo, žuvo apie 40 
geriausių raseiniečių.

Generolas Pečiulionis žuvo, tačiau jo 
žodžiai ėjo iš lūpų į lūpas, kaip plieninis 
įsakymas, kurį kiekvienas privalėjo griež 
tai vykdyti.

Paskutinis šovinys sau,, vyrai! — tapo 
nerašytu įstatymu visiems Lietuvos ka- 
riams-partizanams per ištisus vienuolika 
metų.“

V. Staneika
Japonas Sohosan Tokutomi neseniai at

šventė savo 92 metų amžiaus sukakti. Gi
mimo dienos proga jį sveikinti susirinku
siems sūnums, dukroms ir anūkams, ku
rių turi 64, pareiškė, kad jis jiems mirda
mas nieko daugiau negalėsiąs palikti be 
savo garbingo gyvenimo atminimo. Visi 
jo vaikai šį pareiškimą sutiko, kaip nedis 
kutuotiną testamentą.

Jis yra parašęs galybę straipsnių, 400 
knygų ir dabar jo sekretorė vos spėjanti 
mašinėle rašyti — taip greit jis jai diktuo 
ja. Jo draugai mano, kad senasis žurna
listas lengvai sulauks šimtojo gimtadie
nio. Jo tėvas mirė 93, motina 92 metų am
žiaus. * *

Italijos sostinėje Romoje, Karakulos 
pirčių griuvėsiuose, atvirame ore buvo 
pastatyta opera Aida. Spektaklio pažiūrė
ti buvo susirinkę 10.000 žmonių. Tose pir
tyse suorganizuotas teatras atvirame ore. 
Jis veikia nuo 1937 metų ir jame jau bu
vo 407 operos pastatymai. Tos pirtys bu
vo pastatytos 217 metais po Kristaus gi
mimo, bet nuo šešto šimtmečio jau nei'c 
veikė, nes įsiveržę gotai sugadino vanden 
tiekius, kuriais tekėjo gaivus vanduo iš 
kalnų. Aidos pastatymas buvo labai di
delis. Tarpais buvo net po 500 žmonių see 
no j e.

Mintyje nulenkiame galvas prie Nežino 
mojo Kareivio kapo, ant kurio pastatytas 
paminklas iš paprastų akmenų, surinktų 
iš visų Lietuvos laukų, mūsų narsaus jau
nimo kraujo prisisunkusių. Mintyje todėl, 
kad šiandien ant to kapo guli susirangęs 
devyngalvis smakas, o mes esame begink
liai.

Nulenkę galvas prisimename daug da
lykų — ir senovės kunigaikščių karžy
gius, ir prastai apsirengusius Lietuvos Ka 
riuomenės Kūrėjus-Savanorius, ir visus 
karius, kovojusius dėl mūsų laisvės ir bu
dėjusius Lietuvos Respublikos sargyboje.

Šiandien mes neminime jų garbingų 
vardų, nes tai būtų ilgas sąrašas. Šian
dien mūsų širdys yra kupinos liūdesio dėl 
netektos Nepriklausomybės, kaip lygiai 
jos yra kupinos pasididžiavimo, kad mū
sų tautai niekad netrūko taurių sūnų ir 
dukrų ir kad jie ir jos niekad nestokojo 
patriotizmo ir meilės savo gimtajai žemei.

Garbė Lietuvos Kariui! Jo kuklumas, 
dorovingumas, drausmingumas ir pareigin 
gumas visad švies gražiu pavyzdžiu tiems, 
kurie domėsis mūsų Kariuomenės turinin 
ga istorija. Ji graži bus kiekvienam do
ram lietuviui.

t Aurimas

TĖVYNĖN GRĮŽUSIO DIPUKO 
TEISMAS

— Pasiuto! — it pamišęs rikteli šeškovas;
— Jūs velnio išperos visi...
Sakyk, — kas esi 
Ar vardo nežinai?! — 
Ir žvilgteri ūmai.

Kampelyje, tarsi šešėlis, 
sujuda kažkas, 
bet nieko neatsako.

— Sakyk! —• šeškovas net pašoksta, — 
Kantrybės trūkstu aš!
I Sibirą išveš...
Supranti tu mane —
Piktumas liejas jo tone.

Kampelyje, tarsi šešėlis, 
sujuda kažkas, 
bet nieko neatsako.

— Niekše! — spjauna dipukui veidan, — 
Už ką anglai tave šelpė, laikė 
prakeiktas kalės vaike?!..
Tu esi niekam vertas... —
Kurčiai skamba jo balsas pragertas.

Kampelyje, tarsi šešėlis, 
sujuda kažkas, 
bet nieko neatsako.

— Pakart! — Trenkia stalan kumščiu šeš 
kovas, — 

Tėvynę išdavei, matai, 
kad tiek daug metų negrįžai!
Prisipažink! — šeškovas užsikosi 
Ir nykščiu krapšto nosį...

Kampelyje, tarsi šešėlis, 
sujuda kažkas, 
bet nieko neatsako.

— Klausyk, — keičia toną urnai šeško- Sakramentą, stebuklą, kuris kasdieną kar 
• vas, — tojamas visame pasaulyje. Šv. Komunija

Nebūki jau toks kvailas— gaivina ir stiprina mūsų sielą, nes ji rei-
Tavęs man iš tikrųjų gaila... kalauja Dievo malonės,_ Tiesos ir Meile<-.
Tarnauki žvaigždei mūsų... — kad pasidarytume dieviškos prigimties da
Viliojančiai meilinasi pro ūsus. lyviai. Su Dievu širdy musų kova uz Tau-

‘ tos Laisvę įgauna tikrą prasmę ir Dan- 
Kampelyje tarsi šešėlis, gaus palaimos! Dauknys MIC
sujuda kažkas, *• 1
bet nieko neatsako. **'"*^"x

— Sušaudyt! — Visa gerkle klykia šeš
kovas, —

Nesvarbu kokios tu giminės...
Lai šunes tave ės!
Lai kūną tavo tąso... —
Ir mirties sprendimą pasirašo.

Laikas gydo žaizdas. Laikas tolina gy
vus prisiminimus. O mažytis, kurs tų pri

minimų neturi, klausia:

Papasakok, prašom, brangioji mamyte, 
kaip mūsų jauni savanoriai artojai 
kadaise basi, alkani, 
granatomis priešą pakalnėj žegnojo 
ir grūdino dvasią ugny;

kaip Krašto ir džiaugsmą ir sielvartą 
didį 

sukaupdavo brėkštant minia, 
kai gerbdavo laisvės aukas invalidai 
prie Karo-'Muzėjaus, Kaune.

Ir motina pasakoja, ilgai ir aiškiai, kad 
jos žodžius sūnelis ar dukrelė giliai įsi
dėtų į širdį ir neužmirštų.

Mes laimingesni: mes buvome gyvi liu
dytojai tų laisvės kovų ir tų mūsų Kariuo 
menės žygių, kurie ir dabar, išeivijoje, 
drąsina mus gyventi ir tikėtis gražesnio 
rytojaus, nes mes jaučiame, kad Lietuvos 
karių ainiai bus verti savo pranokėjų.

DUONOS PROBLEMA
„Iš kur pirksime duonos, kad šitie galė

tų pavalgyti? Duonos už du šimtu denarų 
jiems nepakaks, kad kiekvienas gautų 
nors kokį truputį“. Evangelija yra visuo
met aktuali, nes duoda principus išspręsti 
visiems svarbiausiems gyvenimo klausi
mams ir problemoms. Kaip uždirbti duo
nos? Kaip už ją užmokėti? ar tai nėra 
milijonų žmonių ir ištisų tautu rūpestis, 
liečiąs žmogaus egzistenciją? Duona yra 
kasdieninė būtinybė, bet kartu negalima 
iš akių išleisti, kad ne viena duona žmo
gus gyvena, kad dar didesnis yra dvasios 
reikalavimas. Be maitinančios ir stipri
nančios duonos yra sąžinės reikalavimai 
ir pats gyvenimas tiek yra vertas, kiek jis 
yra priemonė ir kelias į amžinybę.

„Nebūkite bailiai susirūpiną ir nesaky
kite ką valgysime, ar ką gersime, ar kuo 
apsidengsime, nes visų tų dalykų labai 
jieško pagonys. Juk jūsų Tėvas žino, kad 
visa to jums reikia. TAIGI JIEŠKOKITE 
VISŲ PIRMA DIEVO KARALYSTĖS IR 
JOS TEISYBĖS, O VISA KITA BUS 
JUMS PRIDĖTA! šie Kristaus kalno pa
mokslo žodžiai duoda niekuo nepaikeičia- 
mą šviesą duonos problemos išsprendi
mui. Jei žmogus ir pačios tautos ne j ieško 
Dievo Karalystės, ar net prieš ją kovoja 
— nusigręžia nuo tikrojo žmoniškumo ir 
žengia į gyvenimo nuvertinimą ir iškrei
pimą. Tai rodo pats gyvenimas. Niekur 
kitur žemėje žmonės taip daug nedtTbd, 
niekur kitur taip neverčiama, kad vis grei 
čiau, daugiau ir „stachanoviškiau“ dar
bas būtų atliekamas, kaip anapus geleži
nės uždangos bedievybės rojuje. Net ir 
mūsų pavergtieji Broliai gaudomi vergų 
darbams. Kas džiaugiasi tais darbo vai
siais? Ar ten visi duonos turi pakanka
mai Jei ten džiaugiasi, tai tik velnias ir 
jo tarnai!

Kristus padaugino duoną, besiartinant 
Velykų šventėms. Kaip pažymi skaičiuoti 
įpratęs buvęs muitininkas'Šv. Matas Evan 
gelistas, vien vyrų buvo pavalgydinta pen 
ki tūkstančiai. Dar didesnį duonos padau
ginimo stebuklą Kristus padarė Paskuti
nės Vakarienės metu, įsteigdamas Švenč.

PAMALDOS
NOTTINGHAM — lapkričio 27 d., 12,15 v.
BRADFORD — gruodžio 4, 12,30 v.
LEEDS — gruodžio 4 d., 3 v. p.p.
WOLVERAMPTONE — lapkr. 27 d. 12 v.

y J. Mackevičius

KILIAS ( HlfKlIH
Žinomas lenkų laikraštininkas-rašytojas 

J. Mackiewicz parašė veikalą „Droga Do- 
nlkąd“, kurio didžioji veiksmo dalis vyks
ta Lietuvoje 1939-1940 ir 1941 metais. Ma 
loniu autoriaus sutikimu gerb. skaitytojus 
supažindinsime su būdingesnėmis to vei
kalo ištraukomis. Šiandien spausdiname 
„Kelias į Niekur“ pirmąją atkarpą.

Morta apibarstė miltais kukulius ir ske
petėle pridengė lentą, kad prieš verdant per 
daug nesudžiūtų ir taip pat, kad apsaugojus 
juos nuo įkyrių musių, susirenkančių virtu
vėn. Vėliau nusišluostė rankas ir ant kieto, 
ąžuolinio slenksčio, suskaldė sakuotą pliaus 
ką į plonus šipulius. Ant prieždos jau sto
vėjo didelis puodas su užsūdytu vandeniu. 
Morta nusisegė priejuostę, dar kartą stro
piai apžvelgė virtuvę ir perėjo į kambarius.

Povilo kambaryje, ant židinėlio, laikro
dis rodė pusę penkių. Už pusvalandžio trau 
kinys turėtų išeiti iš miesto, gi už kito pus
valandžio jau bus girdėti pervažoje jo švil
pis. Tada reiks užkurti ugnį. Morta priartė 
jo prie knygų lentynos ir pirštu perbraukė 
poliruoto medžio briauną. Gulėjo storas 
dulkių sluogsnis.

Sugrįžo virtuvėn dlilkšluostės ir ėmė tvar 
kytiš. „ftjitbj flutūpš riaujoš dulkės. Jei jas 
atlydysiu, poryt bus jų tiek pat. It taip tę

sis tol...“ — Morta išsigando nebaigtos 
minties, it pikto žodžio, ištarto piktą va
landą. „Dieve, Dieve, tepasilieka taip, kaip 
yra. Norėčiau vieno: — gyventi šiame na
me tarp tų lentynų, tarp tų daiktų su Po
vilu, kuris pasirodys už valandėlės!“ — 
Ant židinėlio laikrodis skambtelėjo pusę 
šešių, bet traukinio nesigirdėjo. Morta įėjo 
į miegamąjį.

Vienumoje ir nuosavas atsispindėjimas 
veidrodyje nudžiugina, lyg geras draugas, 
sutiktas valandą, kada nėr ko tvertis. Mor
ta priartino veidą prie veidrodžio, jieškoda- 
ma ankstyvųjų raukšlių. Jų nebuvimas nu
teikė ją nemaloniu nustebimu. Tad ėmė 
sklaidyti smilkiniuose plaukus, jieškodama 
žilės. „Kaip keista“ — galvojo — „nei vie
no žilo plauko, nei vienos rūpesčio žymės“. 
Tačiau ji paskutiniuoju laiku apsileido! Šo
niniame stalčiuje gulėjo seniai nenaudotas 
lūpoms pieštukas. Ilgi jos plaukai ataugo, 
reikėtų pakeisti šukuoseną. Dabar Morta 
šepečiu juos uoliai šukavo ir ilgai sagstė, 
tikrindama abiejų profilių efektą. Nuspren 
dė persirengti ir pasidažyti. „Povilas bus 
patenkintas; Juo labiau, jei atvyks su Ka
roliu*':

tUd laiku jie sėdėjo geležinkelyje, ant 

bėgio, centrinėje stotyje, ir laukė. Buvo vė
lyva 1940 metų vasara.

— Mūsų gyvenimas — kalbėjo Karolis 
— jau nuo seniai susideda vien iš laukimo. 
Lauki eilutėje, lauki ėdalo, lauki arešto, lau 
ki tolimesnės pažangos bekomunistinant 
kraštą, kiekvienu atveju lauki ko nors ne
malonesnio, negu šiandien yra. Tokia yra 
taisyklė, ir nėr ko sukti sau galvos.

Povilas spjovė pro išžergtus kelius ir at
sakė:

— Išimtį sudaro laukimas karo Tarybų 
Sąjungos su kuo nors.

Tuo metu jie laukė užmiestinio trauki
nio. Turėjo išeiti penktą valandą po piet-'. 
Laikrodėlis rodė jau pusę septynių. Laukė. 
Sąngražose užsižiebė žibintai. Buvo pilka. 
Purkštė lietus.

— Sovietiškas oras — prakošė Karolis.
— Hm...
Greta sėdėjo ir stovėjo nejudą žmonės.
— Ar traukinys ateis? — paklausė Povi

las, pakeldamas akis į praeinantį geležinke
lietį. kuris nesustodamas degė rankinį žibin 
tą. Šis tik patraukė pečiais ir nuėjo.

Sėdėjo prasčiausiuos drabužiuos ir dar
biniais batais. Povilas perbraukė delnu per 
drėgnus plaukus, nes kepures buvo pakišę 
po sėdynėm, kad būtų patogiau. Povilas 
anuomet buvp laikraštininkas; priemiesty
je tūrėjo mažą namelį. Dabar, netekęs se- 
fioš tarnybos, bendrai su savo draūgu pir
ko už 60 rublių plūkią Ir abu ketino kaimy

niniame miške dirbti kirtėjais. Kraštas vos 
pradėjo sovietizuotis.

Gretimais bėgiais įvažiavo didelis trau
kinys, bet ne jų. Garvežys išniokštė neberei 
kalingą garą. Garvežio priekyje kabojo 
žvaigždė su kūju ir pjautuvu. Tai būta rep
rezentacinio garvežio. Traukinys 'turėjo net 
du miegamuosius vagonus. Atėjo iš Mask
vos per Minską: paraštinės lentos prie va
gonų skelbia: Mandžiūrija — Lietuva.

Iš vagonų pradėjo lipti pilki žmonės, ne
šą medines skrynias, ryšulius ir maišus. 
Draugai žiūrėjo į juos tylėdami. Vėliau Ka 
rolis bakstelėjo Povilui pašonėn:

— „Mandžiūrija“, — ką?
— Aha...
— Sovietų Sąjungos didumas visada 

man daro didelį įspūdė. O tau — ne? Tik 
pagalvok: Ukraina, Kaukazo kalnai... Tur
kestane vynuogės auga... Auga, ar ne?

— Auga.
Ant vieno vagono stogo pastatytas radi

jo garsintuvas. Iš jo dainavo baritonas gra
žiai ir su įsijautimu. Lietuje kabojo raudo
nos vėliavos ir beveik kiekviename stoties 
lange Stalino portretas. Buvo pilka, stiprėjo 
lietus, bliovė radijos. Priemiesčio traukinio 
vis dar nepadavė. Buvo alkani ir pikti.

Iš miegamojo vagono išėjo keleiviai. Pe
nas lietpaltyje, skrybėlėta ponia bes'grū- 
rhianti šu lietsargiu if dar du ponai. Ėmė 
nešti milžiniškus, žibančius lagaminus.

Žmonės, laukią užmiestinio traukinio,

abejingai artinosi ir grūdosi atitinkamame 
artume, kad pamačius užsieniečius, apsiren 
gusius taip, kaip dar neseniai patys vaikš
čiojo apsirėdę... Keleiviai kalbėjosi balsiai 
ir. gomuriniai. Stotyje nesimatė nešikų. Ke
leiviai stovėjo tarp sunkių lagaminų, tarda
miesi tarpusavyje. Pagaliau vienas jų, ma
tyt pastebėjęs petingąjį Karolį, mostelėjo 
jam lietsargiu. Neabejotinai galėtų kiek už
dirbti, pernešdami europiečiams lagaminus. 
Kitą dieną padarytų taip tikriausiai, bet šią 
valandėlę nė vienas jų nepajudėjo. Persun
kus atrodė šis darbas. Žinia, ne lagaminai, 
bet „apskritai“... — kaip apie tai išsireiškė 
Karolis, darydamas neapibrėžiamą judėsį 
ore. Vėliau, pasukęs galvą:

— Kaip jie ten kalba?
— Negirdžiu iš čia. —
— Gal kas nors iš diplomatinio korpuso.
— Gal.
Lijo. Sėdėjo nejudėdami. Svetimšaliai 

pažvelgė į juos paniekinančiu žvilgsniu. Po
nas atskleidė lietsargį, kuriuo prieš tai mo
jo ir, pasisukęs į ponią, pasakė:

— Koks tipiškas rytiečių žmonių ištiži
mas.

— Tinginystė, —. atsakė ponia.

(filis dūugiau) į

(Ii lenkų kalbos vertė E. Pabaliikis)

2



Nr. 46. (426). 24, XI. 1955, EUROPOS LIETUVIS 3

Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

POSĖDŽIAVO DBLS TARYBA

Pereitą šeštadienį ir sekmadienį Lietu
vių Namuose posėdžiavo DBLS Taryba. 
Dalyvavo: Dr. K. Valteris (pirm.), S. Ne
nortas (sekr.), A. Pužauskas, J. Kazlaus
kas, M. Bajorinas ir J. Vilčinskas.

Taryba išklausiusi S-gos pirmininko 
pranešimo, užgyrė jo vedamą .liniją ir 
darbus ir pareiškė savo nuomone kai ku
riais aktualiais šių dienų klausimais. To
liau apsvarstė DBLS-gos įstatų pakeitimo 
ir suvažiavimo nuostatų projektus.

IŠVYKA WOLVERHAMPTONAN
Šį šeštadienį iš Londono į Wolverhamp- 

tone rengiamą Kariuomenės šventės mi
nėjimą vyksta DBLS-gos pirmininkas M. 
Bajorinas, kun. Dauknys ir vyresnieji 
Londono Skautų D-vės skautai ir skautės, 
vadovaujami psk. J. Alkimavičiaus.

METINĖ „EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATOS KAINA

PALIEKA TA PATI IR 1956 M.
Nežiūrint, kad viskas yna žymiai pabran 

gę, tiek popieriš, tiek ir darbas, „Europos 
Lietuvio“ prenumerata 1956 metams pa
liekama ta pati, t.y., 35 ši. metams.

Prenumeruojant net ir milioninius tira
žus turinčius leidinius, kaip žinome, reikia 
visada atsiskaityti su leidykla iš anksto. 
Ką bekalbėti apie skurdžiai gyvenančius 
lietuviškus laikraščius. Todėl ir už „Euro
pos Lietuvi" 35 šilingai skaitoma t’k 
tiems, kurie mokesti už 1956 metus atsius 
iki š.m. gruodžio 31 d. Mokantiems, po N. 
Metų prenumeratčs kaina — 40 ši. me
tams, pusmečiui — 22 ši. ir meti’ ketvir
čiui — 12 ši. Adreso pakeitimas — 2 ši.
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tiems, kurie užsakys laikraštį sau ir nau
jam skaitytojui visiems 1956 metams ir 
prenumeratos mokestį atsiųs iki šių metų 
pabaigos.

Naujai surastiems prenumeratoriams 
bus pasiųstas ir šių metų padidintas kalė
dinis numeris, įdedant sveikinimo korte
lę su užsakytojo pavarde ir linkėjimais.

Kiekvienas „E. Lietuvio“ skaitytojas tu
ri biičulių ir pžįstamų tiek čia, tiek ki
tuose kraštuose. Jiems ir padarykime vie
ną geriausių ir kultūringiausių dovanų!

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MIĖJIMAS
Londono liet, vyrų choras, šį šeštadienį 

^lapkričio 26 d.) 6.30 vai., Londono Pa
rapijos Salėje, rengia Kariuomenės šven
tės Minėjimą.

Programoje pulk. Strimo paskaita. Me
ninėje dalyje choro ir solistų dainos. Po 
minėjimo linksmi šokiai.

Londono liet, visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti.

UKRAINIEČIŲ VAKARAS 
LIETUVIŲ KLUBE

Šį šeštadienį, lapkričio 26d., Lietuvių 
Klube, Ukrainiečių Profesinė Sąjunga ren 
gia šokių vakarą, į kurį kviečiami atsilan 
kyti ir lietuviai klubo nariai. Vakaro pro
gramoje: solistai ir turtinga loterija. Į 
rengiamą vakarą atsilankys augšti anglų 
pareigūnai, šokiams gros džazo muzika. 
Vakaro pradžia 8 vai. vakaro.

PONIA BOVARY II DALIS
Gustave Flaubert romano „Ponia Bova

ry“ II dalis jau baigiama paruošti išsiun
timui. Taip pat baigiamas spausdinti Klu
bo leidinys Nr. 11 „Senasis VPniaus Uni
versitetas“. Abudu leidinius tikimasi iš
siuntinėti nariams dar prieš šventes. Tuo 
pačiu, klubas nori priminti ir parašyti ne
atsilyginusius narius už klubo leidinius, 
galimai greičiau tai padaryti. Punktualus 
ir tikslus atsiskaitymas pagreitins sekan
čių leidinių išsiuntinėjimą.

BAZARAS IR LOTERIJA
' Pranešama, kad lietuvių, latvių ir esčių 
moterų organizacija refigia Kalėdinį Ba- 
zarą, globojamą Lady Illingworth. Bazaro 
atidarymas įvyks gruodžio 2 d., penktadie 
nį, 4 vai.. 72, Queensborough Terrace; 
Baysyvater. W.2. Požeminiu ir autobusais 
12, 17, 88 važiuoti iki Queensway.

Bazaras ir loterija veiks gruodžio 2-4 
dienomis, penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį, nuo 4 iki 9 vai. vakaro.

Be to, Bazaro patalpose įvyksta koncer
tai, kurie trunka nuo 6 iki 8 vai. vakaro.

Lietuvių koncertas įvyksta šeštadienį. 
Dainuos p.p. Mačionienė, Mineikienė ir 
Mašalaitienė. Akomponuos p. R. Černiu- 
vienė.

Londono lietuviai prašomi aplankyti 
Bazarą, įsigyti prieinamomis kainomis ka 
lėdinių dovanų ir pasiklausyti mūsų kon
certo.

Šv. Onos lietuvių moterų draugija re
mia šį Bazarą ir aktyviai dalyvauja lietu
vių skyriaus parengime, o tvarko jį vy
riausio Bazaro Komiteto narys, p. O. Kai- 
rlūkštienė. Pelnas skiriamas ligoniams ir 
vargstančioms šeimoms Vokietijoje.

NOTTINGHAM AS
NOTTING AMIEČI AI ĮRENGS 

KAMBARĮ SODYBOJE
DBLS Nottinghamo skyriaus nariai pri 

siuntė per to skyriaus pirmininką A. Ma
tulaitį 42 svarus ir 1 šilingą jų vardu 
kambariui įrengti Lietuvių Sodyboje, 
Headley Parke.

NARIŲ SUSIRINKIMAS
Lapkričio 27 d., 3 vai. p.p. Lilac mokyk 

loję, Lilac Str., saukiamas DBLS Nottin
ghamo skyriaus visuotinas narių susirin
kimas. Visi skyriaus nariai kviečiami 
punktualiai dalyvauti.

Susirinkime dalvaus DBLS pirmininkas 
M. Bajorinas.

Nottinghamo Skyriaus Valdyba

BRADFORD AS
š.m. gruodžio mėn. 3 d. 5 vai. po pietų 

Bradforde, Latvių klube, 5 Cliffton Vilias 
of Manningham Lane šaukiamas DBLS 
Bradford© skyriaus narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvaus ir aktualiais klau 
simais pranešimą padarys Centro V-bos 
pirmininkas M. Bajorinas.

Dėlto į susirinkimą kviečiame atvykti 
ne tik vietinius, bet ir tolimesnių skyrių 
narius, o ir visus tuos, kurie interesuojasi 
lietuvių reikalais.

DBLS Bradford’* Sk. V-ba

PADĖKA
Mirus mano brangiam vyrui a.a. Jonui 

Plaskauskui, nuoširdžiai dėkoju visiems 
tiems, kurie pareiškė man savo užuojautą, 
kurie dalyvavo gedulingose pamaldose ir 
laidotuvėse. Ypačiai dėkoju kun. J. Kuz- 
mickiui už laidotuvių apeigų atlikimą ir 
pamokslą, p. A. Šukiui už gražią prakal
bą kapinėse ir visiems, pagerbusiems ve
lionį.

P. Plaskauskienė

CORBY
KVIEČIAME VISUS !

DBLS Carby skyrius šį šeštadienį, lap
kričio 26d., 6val, avk., Bouling klubo pa

talpose, Rokningham Rd., rengia
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ

Po oficialios dalies — priešadventinis 
pasilinksminimas — šokiai. Paskaita — 
Ą. Pužausko. Vėliau bendra visų dalyvių 
arbatėlė. Turtinga loterija. Veiks baras. 
Lietuviškų plokštelių muzika. Visi apylin
kės ir Corby tautiečiai maloniai prašomi 
gausiai dalyvauti.

PRAŠOME NEVĖLUOTI
DBLS Corby Skyriaus Valdyba.

LIETUVIAI DALYVAVO 
LATVIŲ ŠVENTĖJE

Būrelis corbiečių lietuvių dalyvavo lat
vių Nepriklausomybės 37 metų sukakties 
minėjime. Corby lietuvių vardu anglų 
kalba brolius latvius pasveikino pirm. V. 
Daukintis.

Ccrby korespondentas.

WOLVERHAMTONAS
DĖMESIO 

WOLVERHAMPTONIEC'IAMS 
IR KAIMYNAMS

Lapkričio 26 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.

Tą vakarą visi wolverhamptonieciai ma 
loniai kviečiami atsilankyti su svečiais iš 
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, DBLS pirmininkas M. Bajori
nas ir Londono skautai.

Programos pradžia 6 vai. vakaro. Pra
šoma nesivėluoti!

MANCHESTERIS
Lietuvių Karių S-gos „Ramovė“ Man- 

chesterio skyrius lapkričio mėn. 26 d. ren
gia 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 

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

Manchesterio lietuvių okteto koncertas ii 
kit.

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

Skyriaus Vaidyba

SKELBIMAS

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

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

DBLS Manchesterio Skyr. V-b

DERBY
DBLS Derby skyrius lapkričio mėn. 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 Jotęrija. Maloniai 
kvieičame atsilankyti Derby ir apylinkių 
lietuvius.

Skyriaus Ąaldyba

COVENTRY
COVENTRIEČIAI PILOT SALĖN 

RENKASI ŠEŠTADIENĮ, 
lapkričio 26 d. 13 valandą!

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

Prašome rinktis punktualiai.

PRANCŪZIJA
Paryžiuje gyvenąs lietuvis dail. V. Ka

siulis neseniai buvo pakviestas nariu į gar
siąją prancūzų „La Gildė Internationale 
pour la Gravure.“ šiai grafikų organiza
cijai priklauso tik 30 pasaulio geriausių 
grafikų, o Kasiulis yra pirmasis i ją įėjęs 
lietuvis. Iš pabaltiečių ten anksčiau daly
vavo jau miręs estų grafikas Wiraalt. Dail. 
A. Moneys padeda restauruoti Metzo ka
tedrą.

VOKIETIJA
AR GAUS VASARIO 16 GIMNAZIJA 

VOKIEČIŲ PARAMĄ?

Baden-Wuerttembergo krašto ministe- 
rių kabinetas priėmė privačių mokyklų 
įstatymą. Netrukus šis įstatymas bus pa
tiektas svarstyti Baden-Wuerttembergo 
parlamentui. Įstatymo projekte numatyta, 
kad visos valstybines teises turinčios pri
vačios mokyklos turi teisę gauti iš krašto 
vyriausybės finansinę paramą. Krašto 
Valdyba daro žygių, kad ir Vasario 16 
Gimnazijai to įstatymo rėmuose būtų tei
kiama parama. Iki šiol Krašto Valdyba 
gimnazijos išlaikymui iš vokiečių jokios 
paramos nėra gavusi.

NEUŽPELNYTI PRIEKAIŠTAI

Įvyko Bavarijos krašto Užsieniečių Pa
tariamosios Tarybos posėdis. Pranešimą 
padarė Patariamosios Tarybos pirminin
kas prof. Wierer. Bavarijos Darbo Įstaiga 
nusiskundžiusi, kad tremtiniai nepakanka 
mai rūpinasi gauti darbo. Jo nuomone, 
tas priekaištas buvęs be pagrindo. Pataria 
mosios Tarybos atstovams aplankius kele
tą stovyklų bei kolonijų, buvę surinkta 
konkrečių duomenų, iš kurių matyti, kad 
tremtiniai darbo labai jieško. Numatyta 
ateityje surinkti daugiau tuo klausimu 
medžiagas ir tada patiekti ją Darbo Įstai
gai. Prof. Wierer pažymėjo, kad pasitar- 
muose su minėta įstaiga buvęs iškeltas ir 
nuomų už patalpas mokėjimo klausimas. 
Vokiečiai nusiskundžia, kad kai kuriose 
vietose tremtiniai visai nerodo noro nuo
mą mokėti. Tarybos atstovams aplankius 
tokias tremtinių kolonijas Trautlingene ir 
Weisenburge, buvo rasta, kad ten tremti
niai tikrai daugumoje nuomos nemoka ir 
yra skolingi administracijai po kelis šim
tus markių. Nemokėjimo priežastis — pap 
rastas neišgalėjimas, nes tose vietose vi
sai nėra arba yra tik labai mažai galimy
bių gauti darŲo. Patariamosios Tarybos 
nuomone butai kolonijose per brangūs, 
vieta kolonijoms blogai parinkta, nes ne
buvo atsižvelgta į darbo galimybes. Kolo- 
niajs statant, turėtų būti įrengti bent tr- 
jų rūšių butai: geri, vidutiniai ir visr' 
prasti. Tuo būdu tremtiniai galėtų pas; 
rinkti butą pagal savo turimas pajamas. 
Tuo klausimu Patariamoji Tarybą taip 
pat ruošia Bavarijos vyriausybei memo
randumą. Taryba numato prašyti, kad ko 
lonijų planavimo komisijon būtų kviečia
mas ir Tarybos atstovas patariamuoju 
balsu.

KAS JAIS PASIRŪPINS?

(Skaitytojų laiškas iš Vokietijos)

Vėlinių dienos proga, reikia tikėtis, 
kur tik lietuviai gyvena, jie bus aplankę 
ten palaidotų lietuvių kapus, juos aptvar 
įę, uždegę žvakutes. Ir vargingiausios 
bendruomenės Vokietijoje laiko savo pa
reigą mirusiųjų nepamiršti, pagal gali
mybes rūpintis savo tautiečių paskutinio
sios ramybės vieta.

Bet apsčiai mes turime mirusiųjų, ku
rių kapai apleisti, pamiršti ir jiems gre
sia tekti „nežinomo tremtinio“ kapo var
das. Dažnas mūsų tautiečio kapas pas
kendo užuomarštyje. Vokietijoje yra šian 
dien daug vietovių, kur yra palaidoti vie
tos kapinėse keli ar keliolika lietuvių, 
bet apylinkėje negyvena nė vienas tautie
tis. Tookių kapai jau užuomarštyje.

Vargu ar šiuo metu galėtume suregi
struoti visus lietuvius, mirusius Vokieti
joje, juo labiau surasti jų kapus. Su 
kiekivenais metais ta galimybė mažėja, 
nes ir likusieji, kurie dar anųjų laidotu
vėse dalyvavo, palengva išmiršta ar vis 
skaitlingiau po pasaulį išsisklaido.

Reikėtų, pagal galimybes bent medi
niais kryželiais atžymėti lietuvių kapą. 
Jei šito nepadaroma, tikriausiai, tai vis 
kaltas tas lėšų trūkumas. Tačiau, jei su
randama pinigo visokiems ginčams, tuš
tiems posėdžiavimams, turėtų atsirasti lė
šų ir tam reikalui, kuris šaukiasi mūsų 
solidarumo ir kultūrinio subrendimo įro
dymo.

To. L.

Pabaltieičų dienos Vokietijoje atidėtos į 
ateinančių metų kovo mėnesį. Kadangi es
tai ir latviai laiku nepristatė muzikinės 
medžiagos, tai svarbiausia dėl to ir teko 
jas atidėti. Lietuviai žodinę ir muzikinę 
programos dalį yra paruošę, š.m. lapkričio 
mėn. gale žadama sušaukti visų trijų pa
baltiečių tautų kultūrininkų ir jų draugų 
vokiečių bendrą pasitarimą Lueneburge. 
Toks pasitarimas buvo numatytas sušaukti 
anksčiau pabaltiečių dienų proga Stutt- 
garte.

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ“!

LĖŠOS
TREMTINIŲ ĮKURDINIMUI

Prieš kiek laiko prie JT Augštojo Ko
misaro Tremtinių Reikalams buvo suda
rytas specialus fondas tremtinių įkurdini
mui ifnansuoti. Lėšas skirsto fondo valdy
ba, į kurią įeina Australijos, Austrijos, 
Belgijos, Braizlijos, Danijos, Didž. Brita
nijos, Graikijos, Italijos, Izraelio, JAV, 
Kolumbijos, Norvegijos, Olandijos, Persi
jos, Prancūzijos, Šveicarijos, Turkijos, Va 
karų Vokietijos, Vatikano ir Venecuelos 
vyriausybių atstovai. Toji valdyba pirmo
jo posėdžio buvo susirinkusi š.m. gegužės 
mėnesį.

1955 m. plane tremtinių įkurdinimui Vo 
kietijoje numatyta 420.000 dolerių arba 
1.755.500 DM. Didižausia suma paskirta 
Austrijai — 1.440.000 dolerių arba ca. 
5.933.000 DM. Graikijai paskirta 700.000 
dolerių, Italijai — 280.000 dolerių, be to 
įvairiems kitiems uždaviniams—1.234.000 
dolerių.

VOKIETIJAI SKIRTOS LĖŠOS 
JAU PADALINTOS

IR ATSKIROMS ORGANIZACIJOMS
DM 715.000 — NCWC butų tremtiniams 

statyboj
DM 696.000 — WCC-LWF butų tremti

niams statybai.
DM 126.000 — Internationa Rescue Co

mmittee tremtinių amatininkų paruoši
mui.

DM 21.000 — Ingolstadto amatų mokyk 
lai nuostoliams padengti.

DM 64.500 — International Rescue Co
mmittee — World University Service stu
dentų šalpai.

DM 63.000 — WCC-LWF suteikti pasko 
las tremtiniams, kurie nori įsigyti darbo 
įrankius, darbo drabužius ir pan.

DM 78.400 — NCWC-LWF-WCC tremti
nių konsultacijai įkurdinimo reikalu, tar
pininkaujant aprūpinant tremtinius dar
bu/

1956 metais tremtinių įkurdinimui Vo
kietijoje yra numatyta iš fondo lėšų skir
ti DM 1.554.000:

PASKOLA KAT. IR EVANG.
ORGANIZ. BUTŲ STATYBAI

J.T. Augštasis Komisaras Pabėgėlių 
Reikalams davė iš jo žinioje esančio fon
do katalikų organizacijai NCWC ir evan
gelikų organizacijai LWF paskolas butų 
tremtiniams statybai. 1955 m. plane yra 
numatyta pastatyti 306 butus. Butai sta
tomi:

Bavarijos krašte: Ingolstadte 36 butai, 
Muenchene 64 butai. Žemut. Saksonijos 
krašte: Hannover-Aalen 44, Hannover-Let 
ter 20, Osnabrūeckę 30 butai. Nordrhein- 
Westfalijos krašte: Duesseldorfe 36, Duis- 
burge 12, Muehlheime 22, Bielefelde 30 
butai.

NB. Lietuviai tremtiniai, pirmoje eilėje 
gyvenantieji stovyklose, kurie būtų suin
teresuoti vienoje iš augščiau minėtų vietų 
gauti butą, tesikreipia smulkesnių infor
macijų į Vokietijos Krašto Valdybą: Li- 
taiusches Zentralkomitee, (17a) Wein- 
heim/a.d.B., Postfach 233.

DORTMUND — EVING
Š.m. lapkričio 14 d. lankėsi Dortmund- 

Evenge BALF‘o Pirmininkas Kan. Dr. J. 
B. Končius, lydimas BALF‘o Įgaliotinio 
Vokietijoje P-no Iz. Rugieniaus. BALF‘o 
Pirmininkas ragino visus lietuvius kurie 
tik gali išemigruoti, nieko nelaukiant emi 
gruoti Amerikon, nes laiko turime labai 
mažai, tik iki 1956 m. gruodžio 31 d.

Ateityje BALF'as gyvenančius ir dir
bančius lietuvius Ruhro krašte išskyrus 
sergančius nešelps, nes daug lietuvių gy
vena stovyklose, kurie yra būtinai BALF 
šalpos reikalingi.

Neturintiems Amerikoje giminių bei pa 
žįstamų, kurie galėtų darbo ir butų garan 
tijas parūpinti, tokiems asmenims darbo 
ir buto garantijas parūpina BALF‘as.

APKLAUSINĖJIMAS DĖ
Perskirtų šeimų draugija, Vokietijoje (In- 
teressengemeinschaft fuer die Auswande- 
rung der getrennten Ehegatten nach USA, 
(13b) Gauting Obb., Karlstr. 2, Germany), 
savo veiklą vis labiau aktyvina. Iki šiol 
jau yra išsiuntinėję kelis šimtus laiškų 
įvairioms įsįtaigoms, draugijoms bei as
menims, prašydama pagalbos, kad kartą 
butų suteikta galimybė nuvažiuoti į JAV 
pas savo šeimas — vyrus, žmonas. Gal būt 
tos veiklos pasėkoj, JAV Senato Juridinė 
Pakomisija imigracijos ir naturalizavimo- 
si reikalams lapkričio mėn. pradžioje pra
nešė minėtai draugijai, kad skelbia įvairių 
JAV organizacijų bei asmenų viešą apklau 
sinėjimą. Tam reikalui yra išleistas spe
cialus paraginimas, kad įvairios JAV or
ganizacijos ar asemnys prašytų Senate lei
dimo specialiame apklausinėjime dalyvau
ti arba savo nuomonei, kuri būtų prijung
ta prie specialių aktų, pareikšti.

Senato Juridinės Pakomisijos imigraci
jos ir natūralizavimosi reikalams pirminin 
kas senatorius Harley M. Kilgore paskelbė, 
kad toks apklausinėjimas vyks Senato ad
ministracijos rūmuose (Washington 25, D 
C.) tokiomis dienomis: lapkričio mėn. 21- 
22, ir nuo lapkričio mėn. 28 iki gruodžio 2 
Be to, yra galimybė, kad apklausinėjimui 
bus panaudota ir savaitė, prasidedanti 
gruodžio 5 diena.

Apklausinėjimas palies 1952 m. imigraci 
jos ir natūralizavimosi pagrindinę — tau
tinę kryptį ir tuo reikalu turimą patyrimą. 
Taip pat bus apsvarstyti nauji žymesnieji 
imigracijos reikalais Senato projektai, kad 
dabartinį imigr. įstatymą dalinai papildy
tų ar priimtų naują. Tie įstatymo projek
tai yra šie: a) S. 519, senatorių: įves, Sal- 
tonastall ir Case iš New Jersey; b) S. 1206, 
senatorių: Lehman, Green, Humphrey, Ke- 
fauver, Kennedy .Langer, Manguson, Mc
Namara, Morse, Murray, Neuberger, Pas
tore ir Chavez; c) S. 1315, senatorių; Hum
phrey, Douglas, Kennedy ir McNamara. 
(Šie įstatymo projektai liečia imigraciją 
perskirtų šeimų narių, kurie iki šiol dėl 
sirgimo džiova nebuvo j JAV įleidžiami).

Pagrindinis klausimas apklausinėjimo 
metu bus toks: „Kokia imigracijos ir na- 
turalizavimosĮ pagrindinė kryptis JA Vals
tybėms šiandien yra geriausia?“

Ašmenys, grupės ar organizacijos, užih- 
teresubtieji apklausinėjime dalyvauti kaip 
liudininkai, turi skubiai pareikšti savo no-

j. ' i i.: .. . .

L IMIGRACIJOS Į JAV
rą minėtai Senato Juridinei Pakomisijai, 
šiuo laiku specialus valdininkų štabas dir 
ba apklausinėjimo programos paruošimui 
ir apklausinėjimo metu tvarkingam liudi
ninkų paskirstymui. Norintieji apklausinė
jime dalyvauti turi suteikti tokias žinias:

1. Organizacijos vardas ir adresas;
2. Vardai ir adresai pasiūlytųjų liudi

ninkų;
3. Nuorašai rezoliucijų, kurias organiza

cijos sąryšy su imigracijos ir naturaliza- 
vimosi įstatymu yra priėmę;

4. Įgaliojimas organizacijos pasiūlytam 
liudininkui;

5. Pranešti: paremia ar atmeta 1952 m. 
imigr. ir natur. įstatymo papildymą;

6. Trumpas paminėjimas argumentų, ku 
riais liudininkų pasisakymuose bus remia
masi;

7. Kiek laiko užtruks Liudininko parody
mas ir

8. Patogiausia apklausinėjimo data liu
dininkui.

Minėtu apklausinėjimu Senatas patirs 
JAV piliečių nuomonę dėl įsileidimo per
skirtų šeimų narių, kurie iki šiol nebuvo 
įleisti dėl džiovos. Nuo šio apklausinėjimo 
priklausys atitinkamas senojo imigr. įstaty 
mo papildymas arba naujo priėmimas. 
Kaip tuo reikalu pasisakys dauguma ap
klausinėjimu suinteresuotųjų liudininkų, 
taip ir bus.

Iki šiol už įsileidimą minėtai „kategori
jai“ priklausančių asmenų pasisako visos 
didžiosios JAV šalpos organizacijos. Ta
čiau yra tam ir labai priešingų organiza
cijų, ypač įvairios moterų sąjungos. (Rei
kia stebėtis, kad kai kurios moterų orga- 
nizcijos reikalauja Vyriausybę, kad JAV 
kariams būtų duodama kas mėnuo kartą 
atostogų aplankyti savo žmonoms, ydant, 
vardan žmoniškumo, tuo būdu apsaugojus 
šeimas nuo sugriuvimo, tačiau „nepastebi“ 
nežmoniškumo ir sugriuvimo pavojaus jau 
eilę metų perskirtoms tremtinių šeimoms.)

Reikia tikėtis, kad lietuvių organizaci
jos, kaip Amerikos Liet. Bendruomenė. 
Balfas ir didelė daugybė kitų, pasisiūlys 
dalyvuti minėtuose apklausinėjimuose ir 
paliudys apie būtinumą įsileisti ir tam tik
ro kiekio sirgusių ar sergančių asmenų, 
ypač perskirtų vyrų — žmonų. Tai akcijai 
turėtų prisidėti ir laikraščiai, kurie taip 
pat atstovauja įvairioms grupėms ar or
ganizacijoms. ; M. M. (ELI).

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
SAVOMIS JĖGOMIS

Mokymo darbą gimnaizjoje sunkina tin 
karnų lietuviškų vadovėlių trūkumas. Dar 
bui palengvinti lotynų kalbos mokytojas 
dr. A. Rukša paruošė ir IX klasė rotato
rium atspaude žymiausio romėnų istoriko 
Tacito veikalo „Germania“ vokiečių pro
gramų reikalaujamų pirmųjų 27 paragra
fų (bendrosios veikalo dalies) ir 45-ojo 
paragrafo apie mūsų protėvius aisičus žo
dynėlį.

Toks žodynėlis leidžia suintensyvinti 
mokymą, nes mokytojui atpuola reikalas 
diktuoti mokiniams nežinomus užduoda
mos pamokos žodžius ir sutaupoma dau
giau laiko paties veikalo nagrinėjimui, be 
to, lietuviškų sinonimų gausumas ugdo 
gimtosios mokinių kalbos žodingumą. 
Taip rotatoriaus pagalba gimnazija pati 
bando apsirūpinti kai kuriais būtiniau
siais vadovėliais.

GIMNAZIJA PIRMAUJA 
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE

Heseno apygardos krepšinio pirmeny
bių antrajame rate Vasario 16 Gimnazi
jos komanda turėjo jau tris susitikimus 
ir visus tris laimėjo.

Gimnazija turi dar sužaisti dvejas rung 
tynęs: gruodžio 12 d. Frankfurte pr 
„Eintracht“ ir sausio 7 d. Bad Homburge. 
Jeigu gimnazijai pavyktų šias rungtynes 
laimėti, tai ji Hesseno apygardoje užimtų 
pirmąją vietą.

Vienas geresniųjų gimnazijos krepšinin 
kų, Vaidevutis Brakauskas, gruodžio mėn. 
4 d. išemigruoja į JAV. Gimnazijos rink
tinei jo išvykimas bus labai jaučiamas, 
bet tikimasi, kad jaunosios gimnazijos jė
gos tą spragą išlygins.

Gimnazijos sportininkų didelis bičiulis, 
Amerikos lietuvis inž. Rudys, JAV aviaci
jos Wiesbadene vyr. statybos inžinierius, 
padovanojo Vasario 16 Gimnazijos rinkti
nei 3 naujus krepšinio kamuolius.

Vasario 16 Gimnazija dalyvauja ir He
sseno Bergstrasses apskr. stalo teniso pir
menybėse, užimdama tuo tarpu šeštą vie
tą. Lapkričio 12 d. gimnazijos tenisinin
kai sužaidė prieš Laudenbachą lygiomis 
8:8.

SVARBIU REIKALU PAJIEŠKOMI
Antanas VAINIUS, po karo gyvenęs Ha 

nau lietuvių stovykloje,
Mikas KATILIUS, apie 30 mt. amžiaus, 

1943 m; gyvenęs Graze, Austrijoje,
Vladas ŠČEGAUSKAS, apie 35 m. amž.
Pajieškomiejl arpą žinantieji apie juos 

prašomi susisiekti su PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba adresu: Litauisches Zent
ralkomitee, (17a) Weinheim/Bergstr.,- 
Postfach 233. Germany.

PRAŠO ATSILIEPTI
Per Lietuvos Pasiuntinybę Londone yra 

pa j ieškomi šie asmenys:
1. Tamašauskas Juozas,
2. Dubrickas Jonas,
3. Maskvytis Alfonsas,
4. Jasaitytės, Ona ir Mikalina.
Jie patys, ar žinantieji jų adresus, pra

šomi atsiliepti:
Lietuvos Pasiuntinybei, 17 Essex Vilias, 

London, W.8.

JAV chirurgų suvažiavime buvo svars
tomos susisiekimo nelaimės ir nesaugūs, 
nerūpestingi mašinų vairuotojai pavadin
ti „šeštoji“ kolona, nes dėl jų kaltės pra
randama tiek daug gyvybių ir padaroma 
tiek nuostolių nuosavybėms. Dabar JAV- 
se kasdien susisiekimo nelaimėse užmuša
ma 100 žmonių ir sužeidžiama 342. Gydy
tojai gyrė mašinų fabrikuotojus, kad jie 
kaskart daugiau įveda saugumo įtaisų.
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MENKAS MOLOTOVO ARGUMEMTAS
Aktualijų programoje Šveicarijos sosti

nės Berno radijo stotis š.m. lapkričio 19 
d. transliavo lietuvių parūpintą apžvalgą 
apie Sovietų Rusijos karines bazes užsie- 
rtyje. Apžvalgoje buvo sustota ties sovietų 
bazėmis Lietuvoje ir kitose Pabaltijo vals 
tybėse. Šios apžvalgos santrauką čia pa
teikiame:

Kaip ir galima buvo laukti, sąvietų pro 
paganda apsčiai panaudoja argumentą, 
kurį jai suteikė š.m. rugsėjo 19 d. pasira
šytoji sutartis tarp Sovietų Sąjungos ir 
Suomijos. Pagal šią sutartį, Maskva atsi
sakė karinės bazės, kuri jau buvo perleis
ta Porkkala-Udd vietovėje pasirėmus 1944 
m. rugsėjo mėnesio paliaubomis ir 1947 
m. vasario mėnesio taikos sutartimi.

Tik ką pasirašius sakytąją sutartį, Mask 
va ėmė skelbti, kad Sovietų Sąjunga nebe 
turinti svetimose teritorijose karinių ba
zių, tuo tarpu kai vakarų valstybės turin
čios jų visą eilę. Sovietų propaganda bu
vo ypatingai nukreipta prieš Amerikos 
Jungtines Valstybes. Jos militarinės bazės 
buvo perstatytos kaipo nukreiptos prieš 
Sovietų Sąjungą ir grasinančios pasaulio 
taikai.

Buvo aišku, kad sutarties pasirašymo 
laikas buvo parinktas, atsižvelgus į Žene
vos konferenciją. Ir iš tikrųjų, savo pir
mojoje kalboje keturių valstybių užsienio 
reikalų ministerių konferencijoje Ženevo
je sovietų užsienio reikalų ministeris Mo
lotovas paminėjo sutartį su Suomija, ypa
tingai ta proga pabrėždamas, kad Sovietų 
Sąjunga nebeturinti jokių militarinių ba
zių už savo teritorijos ribų,

Rusijos atsisakymas bazių Suomijoje ir 
jos pakartotinai keliamas reikalavimas, 
kad Amerika atsisakytų savo karinių ba
zių užsienyje, teikia mums progą apžvelg
ti sovietų politiką per pskutiniuosius 15 
metų.

Kaip žinoma, vokiečiams 1939 m. kovo 
mėnesį užėmus Prahą, Anglija ir Prancū
zija bandė sudaryti su Sovietų Sąjunga 
karinę sutartį. Tačiau Maskvoje pradėto
sios derybos ėjo pirmyn laba; nesklan
džiai, svarbiausia todėl, kad vakarų de
mokratinės valstybės nesutiko patenkinti 
sovietų reikalavimo, kad raudonajai ar
mijai būtų suteikta teisė įžengti į Lenki
ją ir Pabaltijo valstybes. Londone ir Pa
ryžiuje turėta skrupulų prieš tokį sovietų 
reikalavimą, nes jį priėmus valstybės, ku
rios skiria Rusiją nuo Vokietijos, būtų bu 
vusios paaukotos imperialistinėms užma
čioms.

Derybos tarp Maskvos ir vakarų vals
tybių greit nutrūko. Netrukus buvo patir
tos ir tikrosios priežastys, būtent, 1939 m. 
rugpjūčio mėnesį Molotovas susitarė su 
nacionalsocialistiniu užsienio reikalų mi- 
nisteriu von Ribbentropu, pagal kurį visa 
Rytų Europa buvo padalinta tarp Mask
vos ir Berlyno. Lenkija buvo kariškai už
pulta, o trims mažosioms Pabaltijo valsty
bėms — Lietuvai, Latvijai ir Estijai — 
tuometinis sovietų užsienio reikalų komi
saras Molotovas pastatė ultimatyvinį rei
kalavimą, kad jos leistų įrengti savo teri
torijoje sovietines karines bazes.

Suspaustos tarp tuo metu glaudžiai 
bendradarbiavusių Rusijos ir Vokietijos, 
atkirstos nuo vakarų, trys Pabaltijo vals-

JUOZAS VAIČELIUNAS
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Nors bolševikai Vilnių Lietuvai „grąži
no“ spalių 10 d., bet mūsų kariuomenė į 
Vilnių įėjo tik po dviejų savaičių. Sovie
tai oficialiai plėšė Vilniaus miestą ir apy
linkę. Trijų savaičių tam plėšimui neuž
teko — plėšė penkias savaites. Raudonar
miečiai, kaip skėriai, ne tik apiplėšė mies
tą, bet ir viską suvalgė, kas tik buvo val
gomo. Vilniaus gyventojai pradėjo stačiai 
badauti. Kartu su mūsų kariuomene į Vii 
nių skubėjo ir mūsų ekonominės bendro
vės „Maistas“, „Pienocentras“ ir kitos su 
savo gėrybėmis, kad pasotintų išalkusius 
vilniečius.

Vilniaus Rinktinei vadovauja gen. Vit
kauskas. Prie rinktinės aviacijos atstovu 
paskirtas kpt. Kovas, gerai mokąs rusų 
kalbą, nes Vilniuje dažnai teks susidurti 
su rusų pareigūnais.

Mūsų karo aviacija į Vilnių daro du žy
gius, du skridimus: lapkričio mėnesio pra 
džioje ir kariuomenės šventės proga. Pir
mas skridimas įdomesnis ne tik dėl to, 
kad oras buvo geresnis, bet ir dėl to, kad 
pirmą kartą lietuviškų lėktuvų šešėliai 
dengė Vilniaus laukus. Iš Kauno pakyla
me septyniomis eskadrilėmis ir skrenda
me į pietus^ Ties Varėna perskrendame 
buvusią administracinę liniją ir jau Vil
niaus krašto padange nešamės į sostinę. 
Skrendame žemiau kilometro augšytje. 
Vilniuje per Gedimino kalną perlekiame 
visai neaugėtai. Skridime dalyvauja po 
dvi eskadriles iš Panevėžio ir išaulių. Ka
riuomenės šventės proga į Vilnių skrido
me taip pat septyniomis eskadrilėmis, šį 
kartą skridimas nebuvo toks sėkmingas, 
nes pasitaikė prastas oras.

Tretį kartą į Vilnių vykstu vienas že
mės keliu — traukiniu. Vykstu 1939 m. 

tybes buvo priverstos sovietams nusileis
ti ir sutikti su jų karinėmis bazėmis. To
kiu būdu 1939 m. rugsėjo-spalio mėnesį 
buvo pasirašytos sutartys tarp Estijos, 
Latvijos, Lietuvos įr Sovietų Sąjungos. So 
vietų Rusija pasiuntė į tas valstybes maž 
daug po 30.000 vyrų kariuomenės, kuri 
buvo augščiausiam laipsnyje motorizuota 
ir paskirstyta po strategiškai svarbias vie 
toves.

Kaip žinoma, 1939 m. rudenį Maskva 
pastatė tokį pat reikalavimą Suomijai, 
motyvuodama tatai neva Leningrado sau
gumo sumetimais. Suomių vyriausybė at
metė sovietų reikalavimą Ir, pasinaudoda- 
stvėrėsi ginklo prieš užpuolimą iš Rusijos 
ma patogia krašto geografine padėtimi, 
pusės. Karžygiškas, bet nelygus karas tru 
ko kelis mėnesius, kol Suomija buvo pri
versta nusileisti jėgai. Ji buvo priversta 
ne tik perleisti sovietams svarbią teritori
jos dalį su Viborgo miestu, bet ir sutikti 
su sovietų karine baze Hanggo. Tiesa, kai 
prasidėjo vokiečių rusų karas, suomiai ga 
Įėjo atsiimti savo teritoriją, bet kai 1944 
m. rugsėjo mėnesį buvo pasirašyta paliau 
bų sutartis, Suomija turėjo įsileisti sovie
tų karines bazes Porkkala-Udd srityje.

Kai dėl Pabaltijo valstybių, tai sovietų 
vyriausybė pasinaudojo Prancūzijos ir va
karų fronto žlugimu 1940 m. .pavasarį ir 
vasarą. Visos tos valstybės buvo kariškai 
užpultos ir okupuotos. Tenka pastebėti, 
kad toje okupacijoje aktingai dalyvavo 
kaip sykis tos raudonosios armijos dalys, 
kurios buvo įsileistos karinėse bazėse. Jos 
suvaidino „Trojos arklio“ vaidmenį. Po to 
sekė „rinkimai“ pagal žinomus sovietų 
receptus, kurių rezultatai iš anksto buvo 
žinomi.: 99% nubalsavo už įsijungimą į 
Sovietų Sąjungą...

Kaip žinoma, Vakarų valstybės su Ame 
rikos Jungtinėmis Valstybėmis priešakyje 
niekada nepripažino Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos. Jos ne vieną kartą yra pa 
reiškuslos, kad Pabaltijis turi laisvo ap
sisprendimo teisę, kuri yra garantuota ir 
Atlanto Chartoje. Egziliniai pabaltiečių 
sluogsniai nuolat pabrėžia, kad Pabaltijo 
valstybės buvo įjungtos į Sovietų Sąjun
gą, nesiskaitant su gyventojų valia. Jeigu 
Rytų Vokietijoje reikalaujama laisvų rin
kimų, tai tokia pat teisė priklauso pabal- 
tiečiams. Kaip Rytų Vokietijoje sovietinis 
režimas remiasi nežymios mažumos vieš
patavimu, taip lygiu būdu Pabaltijyje so
vietai nieku būdu neatvaizduoja tautos 
valios.

Kadangi vakarų pasaulis nėra pripaži
nęs sovietų okupacijos Pabaltijyje, tai 
Maskvos kariuomenė tose valstybėse lai
koma kaipo okupacinė kariuomenė. Jeigu 
sovietai reikalavo savo bazių Suomijoje, 
pasiremdami neva pavojumi iš vokiečių 
pusės, tai taip pat sovietų bazėms nebėra 
pagrindo pasilikti Pabaltijyje, nes ir ten 
padėtis pasikeitė. Kaip ten bebūtų, ati
traukdama savo bazes iš Suomijos, Sovie
tų Sąjunga dar negali teigti, kad ji nebe
turinti bazių už savo teritorijos ribų. Pa- 
balttijis tarptautiškai pripažįstamas kaipo 
laisvų tautų kraštas, tad išeina, kad sovie
tai, laikydami raudonąją armiją Pabalti
jyje, laiko karines bazes užsienyje.

VILNIŲ s*
gruodžio mėn. paskutinėmis dienomis. 
Kad būtų patogiau vaikščioti po miestą, 
vykstu civiliais drabužiais. Vilniuje susi
randu kpt. Kovą. Jis gyvena Gedimino 
gatvėje prie karininkų ramovės esančia
me bendrabutyje. Su juo nueinu į Rinkti
nės štabą, kuris įsikūręs Gedimino kalno 
papėdėje esančiuose rūmuose. Užlipu į 
Gedimino kalną, nuo kurio aiškiai matyti 
visas miestas. Gedimino kalnas! Tikrai 
prieš 600 metų čia, kur dabar stoviu, sto
vėjo Gediminas su savo palydovais. Kiek 
daug istorinių slėpinių jis talpina savyje, 
kiek daug jis yra matęs, o kiek dar ma
tys! „O gal čia tikrai kartais iškyla Gedi
mino dvasia“?, — leidžiuos į svajas. Ant 
kalno stoviu vienut viehas. Jokio daugiau 
žmogaus. Juk čia, Vilniuje, tūkstančiai 
naujų lietuvių. Turėtų jų čia būti be per
traukos 'dešimtimis. O gal jie jau buvo 
Gal tik man pirmą kartą čia atvykusiam 
taip įdomu, malonu, paslaptinga?

Nuo kalno einu jieškoti Aušros Vartų. 
Iš lauko būčiau nepastebėjęs, jei nebūčiau 
atkreipęs dėmesio į keletą gatvėje klūpan 
čių žmonių. Kilsteliu galvą — viršuje kop 
lyčia, bet paveikslo nematyti. Pro vartus 
eidami, vyrai nusiima kepures. Laiptais 
užlipu į viršų. Koplytėlėje keletas žmo
nių. Kunigas laiko pamaldas. Koplytėlėje 
vietos labai maža. Atsiklaupiu prie pat 
durų. Melstis nesusikaupiu. Klupau i; 
slenku akimis per stebuklingąjį. Dievo 
Motinos paveikslą ir daugybę aplink pri
kabinėtų medalikėllų, širdelių.

Vėl einu per miestą, užsukdamas į kiek
vieną pakelyje esančią bažnyčią. Šv. Jo
no bažnyčioje laikomos lietuviškos pamal 
dos: dabar virtusi studentų ir inteligentų 
bažnyčia. Grįžęs iki katedros aikštės, už-

MCSŲ DIPLOMATŲ VEIKLA
Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozorai

tis ir pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Ge
rutis, būdami Ženevoje, turėjo visą eilę 
pasikalbėjimų su vakarų valstybių dele
gacijų, dalyvaujančių keturių valstybių 
užsienio reikalų ministerių konferencijo
je, nariais. Per pasikalbėjimus buvo iškel
ti aktualūs, Lietuvos valstybę liečią, klau 
Simai ir buvo konstatuotas palankus mū
sų teisių bei interesų supratimas.

S. Lozoraitis ir A. Gerutis palaikė Že
nevoje artimą kontaktą su kitų valstybių 
stebėtojais ir Sovietų Sąjungos pavergtų
jų valstybių atstovais.

Ministeris Lozoraitis pasirašė kartu su 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos atstovais kreipimąsi į Ženevos 
konferencijos dalyvius — vakarų demo
kratijų atstovus, kuriuo reikalaujama at
statyti Sovietų Sąjungos pavergtų tautų 
valstybinę neprikalusomybę. Šį kreipimą
si paskelbė šveicarų ir kitų valstybių te
legramų agentūros ir jis buvo įdėtas dau
gelio valstybių spaudoje.

Ženevos konferencijai einant į galą, Lie 
tuvos diplomatijos šefas S. Lozoraitis ir 
pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis nu 
vyko į Ciurichą, kur pasimatė su keliais 
lietuvių visuomenės veikėjais, atvykusiais 
tam tikslui iš Vokietijos. Plėtodami reikia 
mą Lietuvos laisvės bylos atžvilgiu pozi
tyvų bendradarbiavimą tarp Lietuvos 
valstybinių organų ir lietuvių politinių 
susigrupavimų, pasitarimo dalyviai pasida 
lino informacijomis iš savo veiklos sri
čių.

Būdami Ženevoje ir Ciuriche, S. Lozo
raitis ir A. Gerutis pasimatė su ten gyve
nančiais lietuviais.

Pasiuntinybės patarėajs A. Gerutis iš 
Ciuricho sugrįžo į Ženevą, kur išbuvo iki 
konferencijos pabaigos.

ANGLIAKASIAI REIKALAUJA 
DIDESNIŲ ATLYGINIMŲ

Yorkshire angliakasių sąjungos vado
vybė įteikė angliakasių sąjungos centrui 
reikalavimą, kad tuoj būtų daromi žygiai 
pakelti atlyginimą 700.000 angliakasiams.

SVARO VERTĖ SUMAŽĖJO
Paskutiniųjų 12 mėnesių bėgyje svaro 

vertė sumažėjo 10 penų.

New Yorkas. Amerikos ir D. Britanijos 
atstovai pasiūlė sudaryti 18-kos tautų ko
mitetą, kurio uždavinys būtų, peržiūrėti 
Jungtinių Tautų Organizacijos Charterį. 
Pirmieji tam sumanymui pritarė Austra
lijos ir Ekvadoro atstovai. Prieš tokį su
manymą smarkiai pasisakė sovietų atsto
vas Kuznecovas, bijodamas, kad nebūtų 
panaikinta veto teisė.

Ženeva. JAV-bių ir komunistinės Kini
jos ambasadoriai vėl pasimatė Ženevoje, 
tačiau reikšmingesnius pasikalbėjimus ati 
dėjo iki seknčio trečiadienio.

Vaišngtonas. Amerikos tarptautinio 
bendravimo administracija paaiškino, kad 
pagalba užsienio draugiškoms valstybėms 
nebus sumažinta, tik bus atidžiau skirs
toma pagal reikalingumą.

suku ir į pačią katedrą. Šv. Kazimiero 
koplyčioje susimąstau: čia ilsisi Lietuvos 
karalaičio šv. Kazimiero palaikai. Daug 
karalių, kunigaikščių kūnai seniai supu
vo, Eiliniai žmonės net jų vardų nežino. 
Šv. Kazimiero vardą kartoja visi lietu
viai. Kaimietis lietuvis nesakys, kad vy
turėlis pavasarį parskrenda kovo pradžio
je, bet pasakys — apie Šv. Kazimierą.

Po pietų aplankau šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Antakalnyje, kurios vidus laiko
mas meniškiausiu iš visų Viln'aus bažny
čių. Taip pat aplankau ir Rasų kapus. Ka
puose tvarkos nedaug, bet jie tokie savo
tiški, romantiški, jei taip galima pasakyt:. 
Čia ilsisi garsieji lietuviai: K M. Čiurlio
nis, J.. Basanavičius, Vileišiai ir kiti. Pil
sudskio motinos ir jo širides kapas už ka
pinių tvoros man daro įspūdį, kad jo mo
tina, kaip kokia nekatalikė, palaidota už 
kapų tvoros, nešventintoje vietoje. Žmo
gaus fanatiškumas nedavė jo motinos pa
laikams ramiai ilsėtis savo tėviškės žemė
je. O tas kapas skleis dar didesnę nesan
taiką tarp dviejų katalikiškų tautų.
' (Iš J. Vaičeliūnio „Tėvynės Sargyboje" 

Karininko - lakūno atsiminimai 1932- 
1941 m.)
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ŠIANDIEN
„Europos Lietuvis“ 1, Ladbroke Gardens. London W.ll.

Apie naujuosius vyskupus
Gautosiomis žiniomis, nauji du okup. 

Lietuvos vyskupai buvo š.m. rugsėjo 11 
d. įšventinti ne Vilniaus katedroje, kuri 
tebėra uždaryta, bet Panevėžio katedros 
bažnyčioje. Tai kan. Petras Maželis, jau 
6 metus ėjęs Telšių vyskupijos valdytojo 
pareigas, ir Adutiškio klebonas bei Šven
čionių dekanas Julijonas Steponavičius. 
Kom. spaudoje pats juos įšventinęs vysk. 
K. Paltarokas minimas ne tik kaip Pane
vėžio vyskupas, bet ir kaip „Vilniaus ar
kivyskupijos kapitulos vikaras“. Kaip iš' 
rinktas Vilniaus kapitulos general, vika
ru, jis valdo taip pat Vilniaus arkivysku
piją. Dabar nuolatos Vilniuje ir gyvena. 
Kauno arkivyskupiją, Vilkaviškio ir Kai
šiadorių vyskupijas valdo kan. J. Stanke
vičius. Vysk. Ramanauskas yra ištremtas 
— prie Uralo drauge su juo yra kurį lai
ką gyvenęs taip pat ištremtas lietuvis

VYRIAUSIĄJĮ LIET. IŠLAISVINIMO KOMITETĄ
SUDARANČIŲ GRUPIŲ

VIEŠAS PAREIŠKIMAS LIETUVIŲ VISUOMENEI ■
Elta yra gavusi paskelbti Vliką suda

rančių grupių Komisijos kuri susideda iš 
prof. J. Kaminsko, Dr. P. Karvelio ir H. 
Blazo, tokį priimtąjį tekstą:

„Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vardu š.m. 
spalio 27 d. p.p. V. Rastenio, B. Nemicko 
ir P. Ališausko pareiškimais ir š.m. spa
lio 31 d. L. Laisvės Kovotojų Sąjungos vy
riausios vadovybės vardu raštais buvo pa 
reikšta, kad minėtos organizacijos savo at 
stovus iš Vliko atšaukia, nors 1943 m. jos 
pačios ir niekieno neverčiamos buvo įsi
jungusios į visų politinių grupių ir rezis
tencinių sąjūdžių sutartą Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą.

Visuomenei žinoma, kad anuodvi orga
nizacijos viena nuo kitos iš esmės nesiski
ria ir kad ne nuo šiandien L. Laisvės Ko
votojų Sąjunga yra tik Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio padalinys.

Norėtume suprasti, kad šis apgailėtinas 
žygis yra padarinys ne viso musų visuo
menės tautininkų sparno, kuriame išeivi
joje žymiausią dalį sudaro senosios mūsų 
išeivijos patriotinė ir demokratinė visuo
menė, dalyvavusi ir dalyvaujanti per 
ALTą bendruose su Vliku Lietuvos laisvi
nimo darbuose, bet tik toji tautininkų 
sparno naujosios išeivijos dalis, kuri po 
1926 m. perversmo Lietuvoje nuėjo Itali
jos fašizmui giminingais keliais ir valdė 
mūsų kraštą vadistiniais metodais ligi 
pat Sovietų okupacijos 1940 m. birželio 
15 d.

1945 m. Vlikui atgaivinant savo veiklą 
tremtyje, buvo politinių grupių nusista
čiusių netoleruoti vadistinių tautininkų 
su jų atžalomis_ Lietuvos išlaisvinimo or
gane, nes tai butų kompromitacija demo
kratinio pasaulio akyse. Tačiau tautinin
kams anuomet iškilmingai deklaravus, 
kad jie atsiriboja nuo autoritetinio rež 
mo ir pasisako už demokratinės Lietuvos 
atkūrimą, visų Vliką sudarančių grupiu 
buvo nusistatyta tautinės vienybės išlaiky 
mo vardan pamiršti vadistinę tautininkų 
praeitį ir visiems Vlike bendradarbiauti.

Bendro darbo eigoje vis labiau ryškėjo, 
kad naujieji išeiviai tautininkai, vadisti- 
nės santvarkos palikuonys, ima bodėtis 
demokratine galvosena, kuri viešpatauja 
Vlike, ir yra pasiryžę gaivinti ir puoselėti 
seną vadistinę ideologiją.

šios galvosenos poveikyje tautininkai 
savo spaudoje ir organizacijose ėmė neig
ti pačią Vliko prigimtį, kaip ji yra nusta
tyta 1944 m. vasario 16 d. deklaracijcje 
Vliką steigiant, ir tuo budu rausėsi r • 
ku ir jo darbo pagrindais.

Tautininkų atstovai visuomenėje ir Vli
ke, patys jame dalyvaudami atsakingose 
pareigose, per eilę metų vedė planingą 
kampaniją diskredituodami Vliką lietuviš 
koje visuomenėje perdėtu jo negalavimų 
vaizdavimu, primetimu jam nebūtų norų 
ir prasižengimų, pajėgiamai sunkindami 
Vliko santykius su Lietuvos diplomatais. 
Dažnais atvejais tautininkai laikė Vliką 
nukovintu priešu ir buvo darę ypatingas 
pastangas Lietuvos laisvinimo vadavimą 
pavesti asmeniui, kuris vadinamaisiais 
Kybartų aktais buvo prisistatęs dizio- 

TRYS GRAMAI JUOKO

„VĖTROS SUŽADĖTINĖ“
Mokykloje literatūros mokytojas skai

to poezijos ištraukas. Vienoje eilutėje jis 
perskaito poeto išsireiškimą — „vėtros su 
žadėtinė“ ir klausia mokinių, ar kuris 
nors jų žino, ką tai reiškia?

— Aš žinau, pone mokytojau, — pasi
siūlo vienas iš galinio suolo.

— Vėtros sužadėtinė, tai toji mergina, 
kuri sėdi užpakalyje motociklisto!..

GERAS ĮRODYMAS
— Mano kūdiki, — sako tėvas 36 metų 

dukrelei, — esu tikras, kad neapsiriksi iš
tekėdama už pono Kauklio, nes jis iš tik
rųjų labai gero būdo vyras.

— Bet iš ko gi tėvelis taip sprendi?
— Mano vaike, — jau visi metai, kai 

aš nuolat iš jo skolinuos pinigus, ir jis vis 
nesiliauja mus lankęs...

kun. Baltramonaitis. Nė vienas iš Lietu
vos dvasininkų nesutiko imtis čekoslova- 
kų ar lenkų pavyzdžiu organizuoti pagal 
bolševikų planus „Tautinę bažnyčią“, o 
nauju „arkivyskupu“ numatytas Karmeli
tų vikaras kun. Stankūnas galiausiai bu
vo pats išsiųstas į Sibirą.

Julijonas Steponavičius konsekruotas 
Antorado tituliniu vyskupu ir paskirtas 
Panevėžio vyskupo pavaduotoju, o Petras 
Maželis — Celenderio tituliniu vyskupu; 
jam ir toliau pavesta eiti Telšių kapitu- 
liarinio vikaro pareigas. Naujieji vysku
pai buvo įšventinti Vatikano pavedimu, 
bet visiškai neatsiklausus Maskvos, tik 
parinkus įšventinimui tinkamesnį mo
mentą. Prieš kiek laiko panašiu būdu bu
vo įšventinti du nauji vyskupai Latvijoje, 
bet veikiai vienas iš jų buvo taip pat iš
tremtas į Sibirą...

sioms valstybėms kaip Lietuvos Ministe
ris Pirmininkas, einąs Prezidento parei
gas, nors tautininkams buvo aiškiai žino
ma, kad vadinamieji Kybartų aktai yra 
netikri ir kad panašiais dokumentais ne
leistina operuoti.

Iš tautininkų spaudos ir eilės faktų ga
lima įsitikinti, kad Vliko nusistatymas iš
laisvintą Lietuvą atkurti kaip demokrati
nę valstybę kirtosi su tautininkų nusista
tymais, orientuotis į vadistinę praeitį ir 
turinčiais nedvejotinų simpatijų vadisti- 
niam režimui.

Pastaruoju metu tautininku veiklos po
būdis ypač paryškėjo. Sudarymas „koor- 
dinantų“ centro iš keturių grupių, kurių’ 
tūlos niekuomet neslėpė savo vadistinių 
simpatijų, paskelbimas „nepriklausomy
bės fondo“, pasinešimas skaldyti Lietuvos 
laisvinimo reikalą, visa .tai reiškė ne 
kita, kaip tautininkų vadovavimą į jiems 
savas vėžes, paneigiant vieningo dai >. 
pagrindus.

Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
tetą sudarančių organizacijų vadovybė ži
no, kad Vliko veiklos sąlygos sunkėja ir 
kad pačiam Vlike yra kas taisytina. Besi
keičianti tarptautinė padėtis kelia ir joms 
susirūpinimo. Dėl to buvo daronia pastan
gų susitarti dėl Vliko reorganizacijos — 
jam sustiprinti, jo autoritetui pakelti, su
daryti geresnes jo veiklai sąygas ir subur 
ti jo vadovybei kiek galint daugiau gyvų
jų jėgų vieningam darbui, plečiant ir gi
linant bendradarbiavimą su veikiančiais 
Lietuvos įgaliotais ministeriais užsienyje, 
su Amerikos Lietuvių Taryba, su politi
nėmis, bendruomeninėmis, visuomeninė
mis, fraternalinėmis, kultūrinėmis ir kito
mis lietuvių organizacijomis laisvajame 
pasaulyje ir su pavergta tauta už gele . 
nės uždangos. ————

Ilgesnių pasitarimų išadvoje pasiektas 
grupių susipratimas. Ir kaip tik šiuo metu 
tautininkai rado reikalo atšaukti savo at
stovus iš Vliko ir išsijungti iš bendro dar
bo.

Vliką sudarančių organizacijų vadovy
bės nemato reikalo leistis su tautininkais 
į ginčus dėl jų pareiškimuose išdėstytų 
pasitraukimo motyvų. Tačiau laikome sa
vo pareiga įspėti lietuviškąją visuomenę, 
kad šališku ir kreivu padėties pavaizda
vimu nesiduotų suklaidinama.

Laikydami Vliką vyriausiu ir būtinai iš 
laikytinu mūsų kovojančios už išsilaisvi
nimą tautos organu laisvajam pasaulyje, 
apgailestaujame tautininkų vykdomą v 
nybės skaldymą ir visą kitą destruktyvią 
veiklą, kuri musų priešams, Lietuvos pa
vergėjams, tik džiaugsmo sukels. Didele 
negarbė tiems tautininkams, kurie pir- 
mon eilėn kovoja ne su mūsų krašto oku
pantais bolševikais, bet su Vilku.

Apeliuojam i visą / lietuvių visuomenę 
_  dar glaudžiau jungtis į Lietuvos laisvi
nimo kovą ir drausmingoje vienybėje 
remti Vliką, kuris tai kovai šiandien va
dovauja.

Vliką sudarančių grupių Komisija: Prof. 
J. KAMINSKAS, Dr. P. KARVELIS, H. 
BLAZAS“. Elta

PIRŠLYBOSE

Piršlys, atvedęs busimąjį pietums pas 
jaunosios tėvus, pašnabždomis sako:

— Ar tu matai, koks stalo padengimas? 
Kiek čia sidabro, kristalinių indų...

Jaunikaitis tyliai atsako:
— Bet, tikriausiai, tie brangus indai pa

skolinti... ,
— Beproti, — kas tokiems žmonėms ga 

Ii ką nors skolinti! — pastebi įtikinančiai 
piršlys.

NAUJI METAI — NAUJI LAPAI

Su N. Metais reikia naujai užsisakyti ir 
lietuvių periodinę spaudą. Neatidėliokime 
paskutiniai dienai! Kalėdoms didžiausias 
pasirinkimas knygų. Aplankykite asmeniš | 
kai ir pasirinkite, arba parašykite: D. Dau | 
noraitė, 49. Thornton Ave., London, W.4.
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