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SUNKIAI SERGA
Šią vasarą suėjo 15 metų, kai per žaliuo

jančią ir žiedais paskendusią Lietuvą ne
lauktai pradėjo riedėti raudonieji tankai, 
nešdami smurtą, apgaulę ir vergiją. Ne 
laisva žmonių valia, o šitie tankai anuomet 
sustabdė valstybinio ir tautinio Nepriklauso 
mos Lietuvos gyvenimo laikrodžius. Gū
džiai, paslaptingai paskutinį kartą nuskam
bėjo Laisvės Varpas Karo Muzėjaus bok
šte. Nutilo skardus savanorių-kūrėjų trimi
tai. Paskendo Nemuno kloniuose paskutiniai 
giesmės ir Tautos Himno garsai, išsisklaidė 
dūmai ant Lietuvos laisvės aukuro. Nepri
klausomos Lietuvos laikrodis pasiliovė tvak 
sėjęs. Juoda gedulo naktis apgaubė žydin
čią ir laimingą mūsų tėvynę — netekome 
laisvės, kuri savanorių krauju buvo išpirkta.

Bet ir nakties glūdumoje laikas bėga. Slen 
ka valandos , mėnesiai ir metai, palikdami 
savo žiaurius pėdsakus ne tik Lietuvos kai
me ir mieste, bet ir jos gyventojų širdyse. 
Nebėra ten gražių medžiais apaugusių lie
tuviškų sodybų, papuoštų kryžiais ir rūtų 
darželiais. Nebematysi rūpestingo ir darbš
taus ūkininko, triūsiančio apie savo namus 
ir gyvulius. Nebekaišo merginos bijūnais pa 

’ kėlės smuikelių ir nebelekia šauniais bėriais 
| pakinkytos bričkos į svečius ir atlaidus. 

Tiems, kuriuos palikome lopšio kraštą įsi
kabinusius dabar kraunamos į galvą „ne
mirštančios“ raudonos idėjos ir mokoma 
kaip reikia neapkęsti visa to, kas jų tėvams 
buvo brangu, ir šventa. Jiems nevalia žino
ti apie Lietuvą laisvę ir nepriklausomą, jų 
tėvynė tęsiasi nuo Palangos iki Vladivosto
ko. Ir jeigu kada nors mes ten vėl atsirastu- 
me jie nepaklaustų: — Dėde, ką lauktuvių 
iš Amerikos ar Anglijos parvežei?“ Grei
čiausiai jie pasakytų: — Buržujau, o ko tu 
čia parvažiavai?

Tuo tarpu tie, kuriuos palikome mokyk
los suole užaugo vyrais ir moterimis. Jie,per 
visą tą laiką turėjo blaškytis tarp vilties ir 
nusiminimo. Jų neužgrūdintos širdys apkar 
to ir nusivylė. Nesuprantamos jiems pasida
rė mūsų rietenos dėl partijų valdžios ir po
litikos. Ir kuo daugiau jiems,apie tai pasa
kojama, tuo mažiau jie gali betikėti. Ir jei
gu dar vieną dešimtmetį Lietuvos laisvės 
laikrodis nepradės tvaksėti, jie pradės pasi
duoti nuolatiniam spaudimui ir ištirps rau
donoje svetimųjų jūroje.

Pagaliau mūsų draugai ir vyresnieji. Jų 
dalia buvo ir yra pati sunkiausia. Augę ir 
subrendę laisvoje tėvynėje jie nesiduoda len 
kiami. Todėl daugelis jų buvo palaužti arba 
su šaknimis iš gimtosios .žemės išplėšti ir 
svetur išgabenti. Jie davė geriausius laisvės 
kovotojus ir savo kaulais nubarstė Sibiro dy 
kūmas. Dalis jų pavargo ir paseno laisvės 
ryto belaukdami. Jų nusivylimas yra visų 
skaudžiausias, nes jiems atrodo, kad tie, ku 
rie laisvėje gyvena yra juos pamiršę ir išda
vę- . ..

Senovės Lietuvoje žyniai ir krivės, jausda
mi, kad kraštą ruošiasi užpulti priešai, pa
rinkdavo geriausius iš savo tarpo ir pasiųs
davo į slaptas, priešui neprieinamas vie as. 
Ten jie turėjo išsaugoti šventąją ugnį, kad 
pavojui praėjus, vėl galėtų iš anksto įžiebti 
priešo išdraskytą Ramovės židinį.

Nepriklausomos Lietuvos laisvės žyniai
yra išvykę į saugias vietas. Londonas, Va- nų milijonai kenčia sovietų vergiją Sibiio 
šingtonas, Vatikanas ir kitos pasaulio sosti- koncentraciniuose lageriuose. „Ženevos dva 
nės yra tos vietos, kur Lietuvos laisvo gyve sies“ šypsenose jų likimas nutylimas. Jei 
nimo laikrodžiai nėra sustabdyti ir kur lais- taip būtų ‘ištiktųjų, prašytųsi vienintelė išva- 
vės ugnis gali būti kurstoma ir saugojama, da, kad vakarų pasaulis rieda pražūtin, kaip 
Bet, ak, varge, didysis. Mūsų politiniai žy- anais metais Hitleriui valdant Vokietiją, ar 

' niai ir krivės, saugiai išnešę laisvės ugnį, ba kad jis jau nebeturi sąžinės.
patys paklydo šunkeliuose. Toji ugnis jiems 
pasidarė ne šviesus vienybės simbolis, bet 
jėgas ir darbą skaldantis nesantaikos obuo
lys., O perblokšta tauta girdi vien tik tai, 
kaip kriviai rikiuoja tremtinių pajėgas ne 
jai laisvinti, bet neprasmingai kovai vienas 
prieš kitą.

Didysis vokiečių rašytojas ir laisvės dai- JL,
njus Šileris yra pasakęs: — Ginčykitės, gin iaisv^ųjų“ vakarų" sąžinė nėra užmigusi, kad 
čykitės, bet, gerbiamieji,, protaukite. Ar ne sovietų agresijos pavojus nėra pašalintas ir 
turi teisės penkioliką metų svetimųjų pries- neĮ,us pabalintas tol, kol pavergti kraštai ne 
paudoje išbuvusi tėvynę pasakyti šiuos žo- ^,JS jaisvi. Malonu pabrėžti, kad šiuo atžvil 
džius ir mums, laisvės židinio saugotojams. gju |jejuvjų atstovai .įvykusiame kongrese

• t ' J' L- suvaidino reikšmingą vaidmenį.
------------- Kongresas buvo skirtas išnagrinėti tris pa 

’ Jeruzalė. Sirijos kariuomenės baterija grindinius ir šiandien labiausiai rūpimus 
ant Galilėjos ežero kranto pasikeitė šū- klausimus: t. v. taikingo sugyvenimo su 

viais su Izraelio kariniu laivu.-------------- Maskva klausimą, komunistų penktos kolo-

JAV PREZIDENTAS
Pereitą šeštadienį iš anapus Atlanto stai

ga atskrido nemaloni žinia, kad' JAV-bių 
prezidentą Dwight Eisenhowerj ištiko šir
dies smūgis, ir kad jis paguldytas Denverio 
karo ligoninėje ir kad jo gyvenimo draugė 
buvo įleista aplankyti.

Širdies smūgis, kaip pranešama iš Baltų
jų Rūmų, buvęs „švelnaus pobūdžio“. Sykiu 
buvo nuraminta, kad padėtis nėra pavojin
ga. Prieš tai prezidentas negalavęs kraujo 
sukrekėjimu ir turėjęs virškinimo sukrėti
mų. Visi prezidento įsipareigojimai atšaukti. 
D. Britanijos karalienė ir premjeras pasiun
tė susirūpinimo ir greito pasitaisymo linkė
jimų telegramas. •

Vėliausiai gautomis žiniomis, ligonis jau
čiasi patenkinamai. Iškviestas iš Bostono šir 
dies ligų specialistas Dr. Paul White. Šio

specialisto nuomonė yra tokia: „Jei ligonis 
jausis gerai sekančias dvi savaites, jis, gali
mas daiktas, visiškai pasveiks. Tačiau, jei 
tai yra net švelnus .atvejis, prezidentas turės 
vengti rūpesčių gal porą mėnesių“. Dakta
ras dar pridūrė: „Kita sąlyga prezidentui 
Baltuosiuose Rūmuose yra visiškai supran
tama“.

Toks specialisto įspėjimas reiškia, k 
prezidentui reikia būti atsargiam ir nepersi
dirbti. O išvengti nuovargio galima tik ilsin 
tis, atseit, gyvenant be rūpesčio. Gi preziden 
tauti ir nieko neveikti negalima. Reikia ar
ba rizikuoti atkritimu, arba padaryti savo 
gyvybei palaikyti palankias išvadas. Todėl 
yra visiškai patikimas dalykas, kad Hitlerio 
nugalėtojas generolas Eisenhoweris dėl ne
sveikatos savo kandidatūros į JAV-bių pre
zidentus ateinančiais metais nebestatys

SOVIETAI NUSIVEŽĖ MATULĮ 
Į JTO?

Bolševikai visokiais būdais stengiasi iš
kišti į priekį jiems atsidavusius įvairius 
okup. Lietuvos veikėjus. Taip A. Venclo
va buvo pasiųstas skleisti žinių apie „įvai
rius Tarybinės Lietuvos laimėjimus“ į 
Stockholmą, Veimarą, Kiniją ir kitur. M. 
Gedvilas turėjo dalyvauti švedų parlamen 
tarų sutikime, J. Paleckis atstovavo Sov. 
Sąjungai drauge su k. panašiais „delega- 
grese Helsinkyje. Vilniaus radijo š.m. rug 
tais“ Tarptaut. Parlamentarų Unijos Kon- 
sėjo 13 d. pranešimu, Sov. Sąjungos minis 
terių taryba į Jungt. Tautų organizacijos 
dabartinę sesiją, pradėjusią savo posė
džius New Yorke rugsėjo 20 d., į Sov. Są
jungos delegaciją šalia Molotovo ir kt. pa
skyrė taip pat J. Matulį, „T.L.AT prezi
diumo narį“...

7 DIENOS
New Yorkas. šią savaitę New Yorke su

sitinka Duties, Macmillan ir Pinay susitar
ti dėl bendros politikos būsimoje keturių 
didžiųjų užsienio reikalų ministerių kon
ferencijoje Ženevoje. Jie turi suderinti 
ginklavimosi ir Europos saugumo projek
tus. Amerikiečiai siūlo 14-kos Europos vals 
tybių paktą nedalyvaujant Vokietijai, o 
britai planuoja keturių didžiųjų paktą su 
Vokietija.

Berlynas. Iš'Spandau kalėjimo išleistas 
admirolas Erich Raeder, savo laiku buvęs 
Hitlerio karinio laivyno vadas. Santarvi
ninkų paaiškinta, kad jis paleidžiamas dėl 
nesveikatos ir senyvo amžiaus. Turėjo gi 
kalėti iki gyvos galvos.

Elta

Rabatas. Kraštutiniai elementai paskel
bė visuotinį streiką Moroke, kaipo protes
tą prieš Prancūzijos vyriausybės delsimą 
su politinėmis ir ekonominėmis reformo
mis tame krašte.

LIETUVIAI LIBERALU KONGRESE
DBLS CV vienu svarbiausių užsienio lie

tuvių uždavinių kovoje dėl Lietuvos laisvės 
grąžinimo visad ląikė aktyvų lietuvių daly
vavimą tarptautinėse organizacijose. Ypač 
tokiose organizacijose, kuriose svarbiausią 
vaidmenį vaidina laisvųjų kraštų atstovai. 
Dalyvavimas išimtinai egzilų organizacijose 
turi žymiai mažesnę reikšmę.

Todėl ten, kur galėjo ir tiek kiek galėjo, 
DlBLS CV parėmė tokį lietuvių darbą tarp
tautinėse organizacijose, kaip pav. š.m. bir
želio mėn. Londone įvykusiame So cialistų 
Internacionalo kongrese, ar neseniai įvyku
siame Nottinghame Pax Romana kongrese, 
ar rugsėjo mėn. 1-3 Lucerne, Šveicarijoje, 
įvykusiame Liberalų Internacionalo kongre 
se.

Dalyvavimas ir lietuviško reikalo atstovą 
vimas, gynimas tokiose tarptautinėse orga
nizacijose nėra lengvas dalykas, jei norima, 
kad toks dalyvavimas nebūtų tuščias, b- 
veiksmingas ir neštų rezultatų. Sėkmingam 
dalyvavimui yra reikalingas nuolatinių san 
tykių palaikymas, tinkamas tarptautinės rąi 
dos, spaudos ir būklės krašte sekimas, rei
kiamas pasiruošimas. Reikia vertinti darbą 
ir pasiaukojimą J. Vilčinsko ir S. Žymanto, 
kurie jau eilę metų atstovauja lietuvių So
cialistų ir Liberalų Internacionaluose ir gi
na juose Lietuvos laisvės reikalą.

Š.m. rugsėjo. mėn. Lucerne, Šveicarijoje, 
įvyko Liberalų Internacionalo kongresas, ku 
riame lietuvių liberalų grupę atstovavo DB 
LS CV vice-pirmininkas prof. S. Žymantas 
ir J. Bataitis. Sąlygas jiems dalyvauti šiame 
kongrese sudarė DBLS CV ir Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas.

Po keturių didžiųjų Ženevos konferencijos 
pasaulį tarytum koks pamišimas apėmė t. 
v, „Ženevos dvasia*“, Picasso sukurto sovie 
tinio taikos balandžio sparnų šešėlyje. Po 
Malenkovo gėlių skynimo, sovietu maršalai 
ėmė skinti uogas ir kalbėti apie taiką. Bet 
apie kokią taiką? Kurioje šimtai milijonų 
žmonių gyvena sovietų pavergime ir milijo-

Štai kada sovietų pavergtų tautų egzilams 
yra uždavinys veiksmingai žadinti pasaulio 
sąžinę ir įspėti jį prieš jam gręsiamą pavo
ją būti komunistinių sirenų šypsenų ir mar
šalų skinamų uogų užiiuliuotam. Įvykęs 
Liberalų Internacionalo ėongresas šia pras
me parodė, ką gali savo kraštų laisvės reika 
lui padaryti egzilai, jis kartu parodė, kad

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI,
Lietuvių Rezistencinės Santarvės Garbės Nariui, 

JO ŽMONAI MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

L.R.S-ės Europos Komiteto Pirmininkas ir Nariai

tybių 15 metų okupacijos sukaktį. Jis pavyz 
džiais nušvietė apgaulingą dabartinę sovie
tų taktiką ir pabrėžė, kad rusų šypsenos yra 
skirtos tik vakarams. Jokių esminių pasikei 
timų komunistinėje priespaudoje Pabaltijo 
kraštuose nėra. J. Bataitis iškėlė reikalą ki
tokios vakarų politikos, kuri turėtų siekti 
grąžinti pavergtoms tautoms demokratines 
laisves ir suverenines teises, bet nenutylėti 
jų pavergimo. J. Bataitis skatino imtis ofen- cevas. 
zyvos laisvei ginti ir ją priešpastatyti komu 
nistinės taikos ofenzyvai. Jis nurodė, kad' 
Lietuvos valstybė įkurta prie 700 metų turi 
šimtmetines nepriklausomo gyvenimo tradi
cijas ir kad ji šiandien tebelaukia išpildymo 
tų pažadų, kuriuos karo metu buvo duotos 
karo metu okupuotoms tautoms. Taika Eu

nos vakaruose veikimo klausimą ir Atlan
to Pakto organizacjjos didesnio vieningumo 
klausimą. Tais klausimais buvo daromi pra 
nešimai kurie buvo plačiai diskutuojami, pa 
siūlytos ir priimtos rezoliucijos.

Pavergtų kraštų atstovams buvo neleng
vas uždavinys tinkamai kongresui pasiruoš
ti. Nemaža šio darbo našta buvo tekusi 
prof. S. Žymantui, kaip Liberalų Internacio 
nąlo rėmuose veikiančio pavergtų tautų libe 
ralų komiteto sekretoriui Dar prieš kongre
sui prasidedant S. Žymantas įteikė Liberalų 
Internacionalo Tarybai ir kongreso nariams 
skirtą egzilų liberalų komiteto vardu memo 
randumą, kuriame pateikė komiteto pažiū
ras į dabartinę Rytų ir Vakarų santykių pa 
dėtį. Tame memorandume S. Žymantas ar
gumentuotai nurodė, kad egzilų liberalų gi- ropoję negalės būti sukurta iškilmingai duo 
liu įsitikinimu, pagrįstu daugelio metų pa
tyrimu ir pasipriešinimu komunizmui, joks 
taikingas sugyvenimas nebus galimas ir joks 
sprendimas Europoje nebus pasiektas to, kol 
du svarbiausi klausimai būtent, Rytų Euro 
pos valstybių suvereninės nepriklausomybės 
ir demokratinių laisvių atstatymas ir komu 
nistų nuolatinės subversyvinės veiklos vaka 
ruošė klausimas neras tinkamo ir teisingo 
sprendimo. Internacionalo vadovybės pateik 
tas dokumentas, buvo išdalintas visiems

tų pasižadėjimų ir sudarytų sutarčių sulau
žymo pagrindu. Iš kitų egzilų liberalų ka 
bėjo latvė ponia Salnais, estai prof. Perlitz 
ir min. Varma, lenkė ponia Karwecka, ven
gras grafas Apponyj, bulgaras Peyev. Kon
greso atidaromoje kalboje visų 100.000.000 
pavergtų europiečių vardu kalbėjo buvęs ru 
munų užsienio reikalų ministeris G. Gafen- 
cu.

Kongrese dalyvavo netoli dviejų šimtų at 
stovų ir stebėtojų, atstovavusių 26 kraštus, 

kongreso nariams anglų ir prancūzų kalbo- Kai kurios delegacijos, kaip britų, vokiečių, 
mis.

Kongreso metu susirinkusiame liberalų 
egzilų komiteto posėdyje, prof. Don Salva
dor de Madariagai pirmininkaujant, S. Žy
mantas pasiūlė pataisas ir papildymus prie 
pagrindinės kongreso rezoliucijos „ko-egzis- 
tencijos“ reikalu, kurios buvo komiteto pri- 
imtos. Tai buvo vienintelės esminės pataisos, 
kurios, kaip rezoliucijos pranešėjas Dr. H.' g:me šimtą milijonų europiečių, faktinai nie 
Kluthe nurodė kongresui, buvo redakcinės 
komisijos priimtos. „Basler Nahcrichten“ 
1955.IX.5. d. įsakmiai nurodė, kad rezoliu
cija buvo priimta „su- prof. S. Žymanto iš 
Lietuvos pasiūlytu papildymu pavergtų tau
tų naudai“. Kongreso prezidiumo pasiūly
mu S. Žymantas taip pat buvo išrinktas 
redakcinę komisiją paruošti galutiną tekstą 
daugiausiai diskusijų sukėlusios rezoliucijos 
dėl komunistų subversyvinės veiklos vaka
ruose.

Kongreso metu kalbėjo J. Bataitis. Savo 
kalboje J. Bataitis dėkojo šveicarų spaudai, 
kuri plačiai paminėjo gėdingą Pabaltijo vals

prancūzų, italų siekė iki 20 atstovų, jų tar
pe buvo eilė ministerių, kaip Belgijos ūkio 
ministeris Rey, Italijos užsienio reikalų vi
ris Dr. Schaefer, Prancūzijos miniateris 
ce-ministeris Badini, V. Vokietijos ministe- 
Bonnefous.

Sovietų dabartinės tariamai taikingos tak 
tikos apgaulė tol, kol sovietai laiko paver-

Generolai

Roma. Pietro Nenni, Italijos socialistų, 
bendradarbiaujančių su komunistais va
das nuvyko pasisvečiuoti į Maskvą. Iš ten 
jis vyks į Pekingą. Jo kelionė esanti priva 
ti, tačiau Nenni dėsiąs pastangas, kad Ita
lija užmegstų diplomatinius santykius su 
komunistine Kinija.

Maskva. Iš ten pranešama, kad sovietai 
įsteigė dvi naujas ministerijas — teksti
lės, ministras Rižovas, ir mechanizacijos 
lengvosios pramonės, ministras Mirotvor-

Londonas. Sovietai paleido iš priverčia
mojo darbo stovyklos Vorkutoje tariamąjį 
Chapman, kurs, atsidūręs Vak. Vokietijo
je, pasisakė esąs Gibelis. Chapman Angli
joje nekantriai laukė kelios šeimos, nors 
ir laikė ta pavarde artimą žmogų žuvusiu. 
Gibelis pareiškė: „Aš vienoje stovykloje 
sutikau britą jūreivį Chapman pavarde.“ 
Tai paslaptis, kuri turės kada nors paaiš
kėti.

Helsinkis. Sovietai iš Porkkalos bazės 
kraustosi pagreitintu tempu, nors jie galė
jo ten šeimininkauti iki ateinančių metų 
sausio mėnesio. Kiekvieną naktį į uostą 
įplaukia apie 60 transporto laivų. Kariniai 
įrengimai sprogdinami, kad jų statybos 
paslapčių nesužinotų suomiai.

'Maskva. Augščiausiojo sovieto prezidiu
mas patvirtino diplomatinių santykių su 
Vak. Vokietija užmezgimo susitarimą. Pa
tvirtino jį ir Federalinės Respublikos mi
nistrų kabinetas. O vėliau vienbalsiai už jį 
pasisakė ir Bundestagas.

kam nekėlė abejonių. Pagrindinės rezoliu
cijos pranešėjas vokietis.Dr. H. Kluthe iš
vardino visas sovietų pavergtas tautas, pra
dedant Estija, Latvija ir Lietuva, nurody
damas, kad pasaulio liberalai negali jų iš
duoti abejotinos vertės taikingo sugyvenimo 
naudai. Šveicarų radikalų-demokratų par
tijos pirmininkas Dr. Dietschi nurodė, kad 1361 Pra®° paskolos. 
Liberalų Pasaulinės Sąjungos pareiga yra 
priminti pasauliui apie sovietų pavergtus 
laisvojo pasaulio brolius ir priminė Uppsa- 
los atsišaukimą, išreiškusį gilų pasaulio li
beralų įsitikinimą, kad taika tegali būti pa-

(Nukelta į psl. 4.)

Londonas. Britų laivynas parduos arba 
pats sunaikins 24 karinius laivus, nes jų 
remontas ir perginklavimas pereikaląutą 
iš valstybės iždo per 7 milįonus svarų.

Vašingtonas. Norėdama sulaikyti Egiptą 
nuo pirkimo ginklų iš sovietų, Amerika pa 
siūlė savo patarnavimus, tačiau su sąlyga, 
kad ginklai nebus pavartoti prieš Izraelį. 
Egiptas sutinka daryti biznį su Amerika,

Vašingtonas. Tik dabar pranešta, kad 
tuoj po keturių didžiųjų konferencijos Že
nevoje sovietai susprogdino antrą atominę 
bombą, Iš to daroma išdava, kad raudo
nieji nesiliauja mėginę vadinamuosius 
branduolinius ginklus.

New Yorkas. Tarptautinė bažnyčių tary
ba pranešė, kad Vak. Vokietijos vyriausy
bė uždraudė propagandinių balionų skrai- 
dinimą už geležinės uždangos. Ši protestan 
tų organizacija dažniausiai parišdavo po

prie vairo
sės piliečių, kariuomenės ir laivyno sukili- _ __________
mas prieš kadaise popularų pulkininką, ku- tais'balionais* Biblijų pundusT 
rio mirusi žmona Evita ilgainiui virto le- *
gendariniu asmeniu daugeliui darbininkų ir Berlynas. Ryt. Vokietija savo taip vadi- 
skurdžių. Atsitokėję gyventojai vis dar ne- namąją liaudies policiją pavertė į kariuo- 
drąsiai dairosi iš už kampo. Atrodo, lyg jie menę. Toje policijoje buvo 120.000 vyrų, 
dar nebūtų įsitikinę tokiu greitu sukilėlių Naujokų šaukimo ir ginkluotų pajėgų or- 
laimėjimu. Ir nors dar iš vienur kitur pra- ganizavimo įstatymą raudonasis vokiečių 
nešama apie karštakraujų peronininkų pasi- parlametas priėmė vienbalsiai ir be disku 
priešinimą, nors kaikur dar sudrebina lan- sijų.
gus bombų sprogimai, gyvenimas grįžta į *
normalias vėžes, o naujoji laikinoji vyriau- Roma. Australai kreipėsi į Italijos vy- 
sybė imasi stabilizacijos darbo. Pati vyriau- riausybę, prašydami kaip, galima greičiau 
sybė sudaryta iš civilių žmonių — iš nuosai atsiųsti 1.400 darbininkų padėti nuvalyti 
kių politikų, tik viceprezidento postovį už- laukus. Paskui jie galėsią gauti ir nuolati 
ėmė admirolas Rojas, suvaidinęs žymų vaid- n* darbą ūkiuose.
menį nuverčiant Peroną. Savo laiku uždraus Kairas. Egipto vy *ausybė panaikino vi- 

. , ____ , tas laikraštis „La Prensa“ netrukus žada vėl sus religinius teismus, praktikuojamus mu
lių’ valia, būdinga Pietų Amerikos revoliu- pasirodyti. Tad pilkoji diena vėl grįžta, at- sulmonų, krikščionių ir žydų. Nuo šiol vi- 

naujindama to turtingo krašto ir jo tempe- sas tokias bylas, kartu ir skyrybų, spręs 
civiliai teismai.

Jau galima tvirtinti, kad perversmas Ar
gentinoje yra įvykęs faktas. Buvo smalsu ži 
noti, kas iškils nusipolitikavusio diktato
riaus vietoje ką naujasis vairininkas pa
žadės kelias nemigo naktis praleidusiam 
kraštui. Ilgai laukti nereikėjo. Vyriausybės 
rūmų balkone pasirodė 53 m. amžiaus gene
rolas Eduardo Lonardi, paskelbtas laikinu© 
ju Argentinos prezidentu. Visų pirma jis 
pažadėjo gyventojams spaudos, žodžio, iš
pažinimo ir kritikos laisvę. Pažadėjo laisvai 
išrinktą parlamentą, gerus santykius su ki
tomis valstybėmis, ir pasisiūlė būti kiekvie
nam geros valios argentiniečių! patarėju, ; 
broliu ir tėvu. Minia palydėjo generolo kal
bą šauksmu: „Išlaisvintojas! išlaisvinto- , 
jas!“ Tuo tarpu nuverstasis nuo sosto Pe
ronas svetimos valstybės laivu plaukė į Pa
ragvajų — į tremtį, nes tokia buvo sukilę-*

cijoms.
Tuo baigėsi keturių dienų vidurinės kla ramentingos visuomenės rūpesčius.

Marilei ir Stasiui Žymantams dėl motinos ir uošvės
B. BIRŽIŠKIENĖS mirties Hūdint, gilią užuojautą reiškia

I Birutė ir Karolis Drangai

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS GARBĖS NARIUI, 
Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI, 

jo žmonai mirus, didžią užuojautą reiškia
L.R.S-vės Vyr. Komiteto 
Pirmininkas ir Nariai

Rio de Ženerras. Neoficialiai pranešama, 
kad buvęs Argentinos diktatorius Juan Pe 
ronas ilgai neužsilaikys Paragvajuje, bet 
atskris j Šveicariją, kur jis planuoja pas
toviai apsigyventi ir kur jo laukianti ant
roji žmona. Jis ją, jauną, vedęs š.m. bir
želio mėnesį.

Palermo. Po 17 metų pertraukos vėl iš
siveržė Etnos ugniakalnis.
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POLITIKOS DALYKAS
St. Dzikas ,Drauge“ nagrinėja politinių 

partijų., pobūdį, esmę ir paskirtį. Trumpa- 
■ me straipsnyje, trumpai jis apie tuos da
lykus ir kalba. Štai ryškesnės autoriaus 
mintys:

„Kas sudaro politinės diferencijos pa
grindus? Teigti, kad tai yra skirtingų žmo 
nių individualybių pasekmė, yra netikslu. 
Individualybė tėra suma žmogaus dvasi
nių ir medžiaginių savybių, kurios jį iš
skiria iš kitų žmonių tarpo. Politinis susi- 
grupavimas nebūtų įmanomas, jei jis rem
tųsi individų skirtumais, nes,nėra dviejų 
žmonių turinčių identišką individualybę. 
Religiniai skirtumai nėra lemiamas veiks
nys politiniams sambūriams susidaryti. 
Amerikoj turime virš šimto religinių sųsi- 
grupavimų, o tik dvi politines partijas. Ita 
lijoj gi, kur absoliuti piliečių dauguma pri 
klauso vienai religijai, yra keletas politi
nių partijų. Kultūriniai skirtumai irgi ne
sudaro esminio pagindo politiniam tautos 
pasisikirstymui.

Taį kas gi yra politinės tautos diferen
cijos pagrinde? Valstybė-yra tobuliausia 
žmonių socialinio bendravimo forma, ku
rios tikslas yra laikinasis žmonių gėris. 
Šis gėris, kurio siekia tauta organizuota į 
valstybę viešosiomis priemonėmis, nėra 
lengvai nustatomas. Todėl valstybėje ir 
susidaro politiniai sambūriai — partijos, 
kurių nariai daugiau ar mžiau sutaria dėl 
bendrojo gėrio turinio ir priemonių bei 
metodų jam įgyvendinti. Kas sudaro šio 
gėrio turinį, būtų per platus klausimas čia 
nagrinėti. Taigi viena pagrindinių prie
žasčių politinei diferencijai tautoje atsi
rasti yra laikinasis gųris, jo supratimas ir 
jo įgyvendinimo valstybėje metodų klau
simas.

Kadangi laikinasis gėris tarp kitų pa
siekiamas ekonominėm priemonėm, todėl 
politinių partijų porgrarnų esminę dalį su
daro ekonominės politikos klausimai.

Viena pagrindinių politinės diferencijos 
priežasčių yra skirtingos pažiūros į as
mens ir valstybės santykių esmę. Politinių 
partijų programos labiausiai skiriasi tuo, 
kiek jos numato valstybei teisių į asme
nį, kitaip tariant, kiek asmeniui suteikia 
vad. pilietinių teisių. Tų teisių apimtis la
bai skiriasi valstybėje, kuri yra valdoma 
totalistinės partijos, ir ten, kur valdžioje 
yra demokratinė partija.

Kadangi žmogus siekia ne tik laikinojo 
gėrio žemėje, bet ir gyvena augštesnį in
telektualinį bei dvasinį gyvenimą, yra ne
įmanoma, kad ir šie jo reikalai neiškiltų 
viešajame gyvenime, taigi ir valstybėje. 
Čia prieiname pasaulėžiūros ir politikos 
santykių klausimą. Jo neliečiant, čia ten
ka, tik pabrėžti, kad pasaulėžiūra asmeniui 
tarnauja kaip kriterijus formuojant jo po 
litines pažiūras. Nuoseklus tikintis kata
likas negali būti diktatūrinės partijos ša
lininku, nes prigimtinių žmogaus teisių 
----- —s diktatūriniame režime yrapaneigimas diktatūriniame režime 
priešingas katalikų pasaulėžiūrai.

Politinė diferencija yra natūrali ir ne
išvengiama kiekvienoje sąmoningoje tau
toje. Bendras tautos moralinis lygis, vy
raujanti pasaulėžiūra ir valstybinio darbo 
tradicijos apsprendžia kovos pobūdį ir 
partijų veiklos metodus. Partijos, tarp ki
ta ko, kenkia tautai, jei jos remiasi blogio 
pasaulėžiūra ir siekia ją primesti visai tau 
tai, jei kovoj nesilaiko moralės principų ir 
jei jos siekia kalbėti visos tautos vardu.“

TĖVELIO SŪNELIAI
■Kitame to paties dienraščio numeryje 

J. Gs. piešia dabartinio gyvenimo sovieti- 
joje vaizdą, įžvelgdamas į raudonosios 
aristokratijos ir dabartinio jaunimo nuo
taikas. Jis rašo:

„Sovietų gyvenimas ir politika jau ne 
taip skrupulingai sukasi apie komunistų 
programą, kurios šventumą, kietumą ir ne 
patogumą asmeniniams gyvenimui titaniš
kos ir brutalios Stalino pastangos pajėgė 
išlaikyti. Dabar sovietų gyvenimas dau
giau sukasi .apie valdančios klasės reika
lavimą, kad gyvenimas būtų ramus, sau
gus ir patogus. Sovietų valdančioje klasė
je vyrauja nuotaika, jog skurdas ir pasi
aukojimas yra nusibodęs, jau laikas pato
giau, linksmiau pagyventi.

Kadangi Valdančią partiją sudaro komu 
nistai ir jiems ištikimi specialistai, tad 
Kremliui nieko kito ir nebeliko, kaip eiti 
„su gyvenimu“.

Pagaliau ir pačiai Kremliaus klikai nu
sibodo Stalino epochos niūrumas, nuolati
nė Stalino pykčio baimė.

Seni partijos šūkiai įgriso
Ištempta. ištikimybė kompartijos linijai ...... . _

pagal įprotį teoretiškai dar tebėra respek- vo tėvyne. Jis jaučiasi jai priklausąs, ne-

KETURI

tuojama, bet praktiškai jau ji yrą žymiai 
susidėvėjusi, seni partijos Šukiai yra įgri
sę, nusibodę patiems komunistams. Ir jau
nimas jau jais nebesižavi, ypač vidurinių 
mokyklų mokiniai ir augštųjų mokyklų 
studentai, kurie jaučiasi privilegijuotais 
aristokratais ir iš tiesų jie tokie yra, nes 
darbininkų vaikų procentas vidurinėse ir 
augštose mokyklose yra labai kritęs.

Sovietiniai studentai ne vien rengia gir
tus naktinius pasilinksminimus, bet ir5 kri
tikuoja tai, kuo Stalinas ir'jo vadovauja
ma kompartija taip didžiavosi. Pvz. Stali
nas mėgo architektūroje kolosinį klasiciz
mą, o studentai jį kritikuoja ir sako, kad 
tai „tortinė architektūra“.

Iš jaunuomenės „išsišokimų" sužinome, 
kaip Sov. Sąjungoje „ranka ranką mazgo
ja“, — vienas rajono vadovas nustato kol
chozui tokią žemą pyliavą, kad jo adminis
tratorius galėtų ją įvykdyti su kaupu ir už 
tai gauti riebią premiją. Už tai kolchozo 
administratorius rajono vadovui kasdien 
pristato pieno, kas savaitę atneša kiauši
nių ir kasmet kiaulę pasipjauti. Aišku, 
kad rajono vadovas ir kolchozo adminis
tratorius gali savo vaikus leisti į viduri
nes ir augštąsias mokyklas ir kad jų vai
kai ten jaučiasi raudonaisias aristokratais, 
mažai dėmesio kreipdami į partijos ideolo
giją“

TĖVYNĖS MEILĖS MOKYKLA
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NETIKĖTA
Bronislavos Biržiškienės

MIRTIS
1948 m. vasarą iš Prancūzijos buvau nu
vykęs aplankyti Biržiškas Pinnebergo Bal 
tų Universitete. Tada jau buvo aišku, kad 
lietuviams tremtiniams vėl teks kelti spar

Šių metų rugsėjo mėn. penkioliktą d. 
Los Angeles, Kalifornijoje .staiga ir neti
kėtai su gyvenimu persiskyrė Bronislava 
Biržiškienė, palikdama giliame liūdesy sa
vo vyrą Mykolą Biržišką, dukteris Mariją nūs iš Vokietijos ir ruoštis naujoms toli- 
Žymantienę ir Oną Barauskienę ir tris, 
taip glaudžiai prie savo senutės prisirišu
sius anūkus — Ventą, Vytuką ir Danutę...

moms kelionėms.

Bronislava Biržiškienė veik per penkis 
pastarus dešimtmečius buvo plačiai žino
ma Lietuvos visuomenėje. Ne tik, kaip di
džiojo lietuvių veikėjo ir mokslininko 
prof. Mykolo Biržiškos žmona, bet ir pati 
savo gausiais lietuviškais visuomeniniais 
darbais.

1879 metais spalio 1 dieną Vilniuje gi
musi ir augusi, jauna Bronislava Šėmytė 
susipažino su Mykolu Biržiška per Didįjį 
Vilniaus Seimą 1905 metais. Su juo ji mo: 
kėši lietuvių kalbos, pradėdama skaityti 
M. Pečkauskaitės apysaką „Viktutę“. Po 
poros metų ištekėjo ir įsitraukė į lietuviš
ką vilniečių veiklą. Aktyviai dirbo Lietu
vos socialdemokratų partijoje ir 1907 m. 
buvo jų leidžiamo Skardo žurnalo atsakin
goji redaktorė. Po to bendradarbiavo eilė
je laikraščių, kaip Echo, Litwa, Žarija, Vi
suomenė, Vilniaus Žinios, vėliau jau ne
priklausomoje Lietuvoje Mūsų Vilniuje, 
Naujojoje Romuvoje. Rašė vadovėlių lie
tuvių kalbai mokytis, vertė Biliūno „Liūd 
ną pasaką“ lenkų kalbon ir t.t. Kelis me
tus vaidino Vilniaus Rūtos klubo dramos 
grupėje, dėstė Vilniaus lietuvių gimnazi
joje, dirbo Vilniaus lietuvių Komitete ir 
1921-22 m. laikotarpyje buvo jo vicepir
mininkė. Lenkų policijos keletą kartų bu
vo suimta ir kratyta už lietuvišką veiklą.., 
1922 metais rugsėjo mėnesį lenkų adminis
tracijos išvaryta iš Vilniaus persike'

„Dirvos“ š.m. 32 numeryje J-. Miškinis 
taip vąšo apie tėvynės meilės mokyklą:

„Svetimas kraštas, svetima aplinka, ku
riame ilgiau gyvenama, ir kuriame pri- 
prantame, netampa tėviške. Iš pasąmon:o, 
ar net iš sąmonės vistiek veržiasi į plačias 
erdves iš gilios krūtinės balsas, sakydamas 
šiuos dainiaus žodžius;

„Svetimoj padangė nemalonu, ne, 
Tėviškę aš brangią vis regiu sapne“..

Žmogus palieka svetimam krašte tol sve 
timas, kol jis dvasia su juo nesusilieja. O 
tas labai pamažu vyksta. Rasės ir kraujo 
savybės dar neišsprendžia tėvynės klausi
mo.

Žymieji psichologai sako, jog tėvynė su
randama ne vien instinktu, bet instinktų 
paremta dvasia, o išlaikoma meile. Tai 
reiškia, kad tėvynės klausimas yra spren
džiamas savęs pažinimu ir laisvu pasirin
kimu. Tiesa, galima tą ar kitą žmogų pri
versti priklausyti tai ar kitai valstybei, 
galima piliečius smarkiau bausti už valsty
bės išdavimą, bet priversti žmogų mylėti 
tą ar kitą kraštą, tą ar kitą tėvynę — ne- Kaunan pas vyrą, kur plačiai įsitraukė į 

socialinę veiklą, kelis metus būdama Kū
dikių gelbėjimo draugijos pirmininke. Nuo 
1932 m. pirmininkavo Vilniui Vaduoti Są
jungos centro moterų sekcijai, taipgi buvo 
ilgametė Lietuvos Moterų Tarybos vicepir 
mininkė.

1944 m. vasarą, jau kaip Vilniaus uni
versiteto rektoriaus prof. M. Biržiškos 
žmona, drauge su vyru traukėsi iš Lietu
vos ir vėliau kartu su juo išgyveno visus 
tremties vargus Vokietijoje. Kaip visą gy
venimą, taip dar jautriau tais nelaimės 
metais ji buvo nepamainoma profesoriaus 
guodėja, stiprintoja ir visų jo darbų uoli 
talkininkė. B. Biržiškienės ryžtumą, atkak 
lumą ir optimizmą turėjau progos pats 
stebėti, kai prieš išvykdamas Amerikon,

galima. Meilė ateina pati savaime. O jei
gu ji’ pati savaime nekyla, tai jos ir ne
bus. Vadinasi, meilė yra laisvo žmogaus 
vidaus apsisprendimo dalykas. Tad ne 
krauju sprendžia tėvynės klausimą, kai 
anais laikais Hitleris, bet dvasia.

Mylėti savo kraštą reiškia mylėti tai, 
kas yra meilės vertas.

Žmogus negali nemylėti savo tėvynės. 
Jeigu jis nemyli, tai reiškia, kad jis jos 
dar nėra radęs. O tėvynė kaip -tik ir yra 
randama dvasia, valingumu, arba valios 
troškimu to kas žemėje yra kilnu ir dieviš 
ka. Kas neturi šio dvasinio patyrimo, tas 
neturi nė patriotizmo.

Tačiau dvasinis žmonių patyrimas yra 
labai sudėtingas dalykas ir gana įvairus. 
Jis apima žmogaus sąmonę ir jo sielos 
instęktyves gelmes. Ji į vieną byloja gim
tojo krašto gamta ir jos grožiu;, kitam kal
ba ir religinis jo tautos tikėjimas; trečiam
— tautos moralinė stichija; ketvirtam — 
tautos dvasios kilnumas bei energija; penk 
tam — tautos bei valstybės didinga praei
tis; šeštam — tautos minties laisvė ir gi
lumas.

Iš to išplaukia, kad nėra vieno kelio ’ 
tėvynės meilę. Vadinasi, vieni eina į tė
vynės meilę iš instinkto gelmių, kiti eina 
iš dvasinių stebėjimų. Vienas pradeda 
kraujo balsu ir baigia religiniu tikėjimu, 
kitas pradeda studijomis ir baigia karštu 
didvyriškumu. Bet kaip tie keliai skirtin
gi bebūtų, jie vis vien veda į vieną tikslą
— į tėvynės meilę.

Turėti tėvynę — reikia ją mylėti. Ir 
patriotiškumas tegali būti tik toje sieloje, 
kurioje šioje ašarų pakalnėje yra kai kas 
šventa. Tuos šventus dalykus patriotas ma 
to savo tautos šventovėse. Patriotas savo 
likimą neatsiejamai jungia su savo tautos 
likimu, jis savo gyvenimą jungia su tautos 
gyvenimu.

Patriotizmas yra tėvynės meilės jaus
mas. Jis, kaip ir kiekvienas jausmas, ypa
tingai meilės jausmas, gludi žmogaus pa
sąmonės gelmėse, kur gyvena instinktai ir 
aistros, ir kur toli gražu, ne kiekviena akis 
įžvelgia.

Geras patriotas visuomet jungiasi su sa-

žiūrint kur jis gyvena. Todėl žmonės jun
giami į vieną tautą, turi vieną tėvynę, nes 
ir jų dvasinė struktūra vienoda. Tas dva
sinis vienodumas ar tik panašumas susi
daro pamažu, palaipsniui, iš empirinių, is
torinių duomenų ir tautos papročių.

Žmogus, kuris kalba apie tėvynę, sąmo
ningai ar nesąmoningai supranta ne me
chaninę, ne sutarčių arba kontraktų, bet 
dvasinę savo tautos vienybę. Ši vienybė 
yra kilusi iš instinktyvaus panašumo, iš 
bendravimo ir bendro veikimo, kurs plinta 
gamtoje, kurs eina socialine linkme. Ta 
tautos vienybė susidaro istoriškai, beko
vojant su gamta, bekuriant vieningą dva
sinę ir tautinę kultūrą ir besiginant nuo 
išoriniu agresorių.

Tėvynės savyje panaikinti negalima, nes 
ji yra didelė, didelė dovana. Tą dovaną 
kiekvienam lietuviui ir reikia saugoti. Jos 
negalima niekinti ir pažeisti. Už ją reikia 
sąmoningai kovoti ir aktyviai veikti.

Žmogus, šią dovaną savyje jausdamas, 
yra kviečiamas atsipalaiduoti nuo bet ko
kių internacionalizmo pagundų ir visu va
lingumu bei ryžtumu ginti savo tikrą pra
bočių paliktą tėvynės turtą.

BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
(ARKLIO ATSIMINIMAI)

(Tryliktas tęsinys)

Ir žmonės ir mes, visi keturi arkliai, su
žiurom į tą pusę, kurion ranka rodė Liora. 
Tolumoje, virš miškų, kabojo akinančios 
šviesos, lyg ten’kažkas būtų .prikarstęs dau
gybę elektros lempų. Toje pusėje nuo jų 
žėrėjimo buvo nušvitęs dangaus skliautas 
taip augtšai, lyg tas ugnines lempas būtų 
nežinoma ranka paleidusi iš pačių augšty- 
bių.

— Vilnių bombarduoja, — pagaliau at
siliepė Mykolas, pirmas atsipeikėjęs nuo 
keisto, visus apėmusio baimės įspūdžio.

— Tai startegas! Ne Vilnių, bet Ukmer
gę, o gal ir dar arčiau. Juk beveik plika 
akimi galima suskaityti pakabintas lempas. 
Sakiau, kad čia pavojinga buvo sustoti, o jis 
man dar liepė šviesti, — sunerimo mūsų ve
žėjas Aleksas, pataręs visiems slėptis po me
džiais. \

— Už šimto kilometrų bombarduoja, o 
pats čia bijai. Juk jei būtų arčiau, tai gir- 
dėtume bombų sprogimus. Nakties metu

šviesa toli maytį, ir mums nėra jokio rei
kalo dėl to slapstytis, — ramino visus My
kolas, nors j jį ir labai priekaištingai žiū 
rėjo akiniuotasis vyras, atsikirsdamas;

— Kai virš tavo galvos lempą pakabins, 
nebespėsi nė po vežimu palįsti...

— Jei virš kiekvienos galvos kabintų, tai 
neužtektų ne tik lempų, bet ir žvakučių, Ot, 
geriau man dar pašviestum, ar nėra Smil
gos kojoj kitos vinies, — kreipėsi į akiniuo
tąjį Mykolas. •

— Dėl kumelės kojos tu labai greit gali 
netekti galvos, — atsikirto Aleksas, visiškai 
nesirengdamas užžiebti lemputės. Mykolo 
pusę palaikė keli kiti keleiviai ir, kai nesi
girdėjo jokio lėktuvo ūžesio, aprimome ne 
tik mes, bet ir moterys vėl iš pakrūmių su
sirinko apie vežimus. Pašvaistė iš lėto temo. 
Tik keleiviai vis dar ilgą laiką ginčyjosi dėl 
vietos, kurioje galėjo būti numestos bom
bos. Visiškai sutemus, vyrai užsirūkę, tyliai 
šnekučiavosi, moterys sulipo į vežimus 
trumpam poilsiui. Mūsų priekyje, kelio vidų 
ryje, ramiausiai išsitiesė nusilaksčiusi Mėta,

Į Los Angeles, Kaliforniją, Mykolas ir 
Bronislava Biržiškai atvyko tik 1950 metų 
rudeniop, kur jie tikėjosi praleisti savo 
amžiaus saulėleidį ramioje aplinkoje, švel
niame klimate, savo dukters ir žento glo
boje.

Visa tai jie čia rado, gal tik išskyrus ra
mybę. Trūkstant lėšų, nebuvo įmanoma įsi 
kurti taip, kaip priderėtų. Apie penkerius 
metus gausi šeima gyveno kukliausiai ir 
ankštai susispaudę, triukšmingame ir be
veik vargingame miesto distrikte. Nežiū
rint to, -B. Biržiškienė visada buvo viena 
iš judriausių šeimos narių, padėjo profe
soriui,. talkininkavo ruošoje, daugiau ir 
dažniau, negu už ją jaunesni amžiumi, da
lyvavo Los Angeles lietuvių visuomeninė
je veikloje, draugijų gyvenime, viešuose 
ar šeimyniniuose pobūviuose.

Priklausė Balfo, Tėvynės Mylėtojų D\au 
gijos skyriams, o užvis uoliausiai ir su di
džiausiu interesu dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Rezistencinės Santarvės Los Ange
les skyriaus veikloje. Įstojusi j jį nuo pat 
pirmos įsisteigimo dienos, ji neapleido nei 
vieno susirinkimo, visada rėmė darbą, do- 
mėojsi, skatino, drąsino. Pagerbdamas vy
riausią-amžiumi savo narę, skyrius pernai 
ją buvo išrinkęs savo Garbės Nare. Senu
tė tuo buvo nustebinta ir kartu džiaugėsi. 
Po susirinkimo savo kambarėlyje mus vai
šindama, ji tada man sakė: 
atsiminti nuo savo vaikystės, aš visada 
buvau rezistente. Rezistencija prieš rusus, 
prieš lenkus, prieš vokiečius, prieš komu
nistus. Taip per visą gyvenimą... Tad ir 
pas jus man geriausia vieta. Turbūt mano 
būdui labiausiai tinka rezistencija!..“ ,k

PASITIKĖK, SŪNAU!
Stabo ištiktojo draugai, nugalėdami vi

sus sunkumus, savo ligonį atnešė prie Kris 
taus. Išganytojas, matydamas jų tikėjimą, 
tarė stabo ištiktajam: „Pasitikėk, sūnau!" 
Tai yra Evangelijos — Linksmosios Nau
jienos dvasia ir joks kits žodis negali la
biau sužadinti pasitikėjimo. Kada visa že
miška parama ir sugebėjimas išsibaigia, 
lieka Viešpaties tėviška meilė, visagalintis 
ir išmintingas gerumas, kuris mūsų mal
das ir prašymus neatmeta, bet su meile į 
mus atsižvelgia. Nelaimingajam, kuriam 
atvėrė naujus pasitikėjimo horizontus, 
Kristus prideda: „Tavo nuodėmės tau at
leistos.“ Žmonės taip lengvai pasiduoda 
klaidai, bet nevisuomet moka kitiems at
leisti. Bet Dievas, kuris mums apsireiškė 
Kristuje, nenulaužia palinkusios nendrės 
ir neužgesina smilkstančio dagčio, nes žmo 
gus visuomet turi galimybės pakilti. Kad • 
ši dieviška viltis būtų neabejojamai ga
rantuota, Kristus patvirtiną stebuklu: 
„Kelkis, imk savo patalą ir eik į savo na
mus.“ Ir paraližuotasis atsikėlė ir nuėjo 
į savo namus.

Tik vienas Kristus gali išgydyti ir mūsų 
dienų bolševizmo ir kit. negerovių para- 
ližuotą žmoniją. O, kad visi žinotų Žmo
gaus Sūnų turint žemėje galios! Kodėl 
toks Šv. Povilas sugebėjo atversti daug pa . 
goniškų tautų, smukusių dorovėje? Todėl, ! 
kad jis pasidarė visų tarnas. „Nors aš bu
vau laisvas prieš visus, aš padariau iš sa
vęs visų tarną, kad laimėčiau didesnį skai
čių. Visiems visų pasidariau, kad visus iš
gelbėčiau. Aš visą darau dėl Evangelijos, 
kad buičau jos dalyvis.“ Tokio ryžtingo, 
tiesiog dieviško uolumo reikią visiems, o 
ypač mums lietuviams tremtiniams, kovo
jantiems už Tautos Laisvę. Jei bolševiz
mas skaldo ir sėja mirtį — Kristus visus 
jungia ir prikelia naujam gyvenimui. Kada 
mes visi lietuviai už Tėvynės išlaisvinimą 
kovosime Dievo pusėje — pralaimėti jokiu 
būdu negalėsime. Pergalė prieš blogį yra 
užtikrinta Kristaus dieviškos galybės pri
sikėlimu!

Amerikos lietuviai, Įvertindami Mykolo 1 
ir Bronislavos Biržiškų nuopelnus, buvo i 
jautrūs ir atėjo su parama. Pernai jiem 
padėti buvo surinkta arti 5000 dolerių au
kų iš geraširdžių tautiečių. Su ta suma, 
nors ir Įsiskolindami, Biržiškai neseniai 
užpirko geresnį ir patogesnį gyvenamą 
namą ir prieš keletą savaičių persikėlė. 
Šių eilučių autoriui su malonumu teko ta
da patalkininkauti persikėlimo darbams. 
Ir su įdomumu stebėti, kaip senutė, jau 
bebaigianti 76 amžiaus metus, tada plušo, 
pakavo, padavinėjo mums rišuliukus, nu
rodinėjo, kaip ką vežti, kur padėti... Ji 
taip džiaugėsi naujaisiais namais. „Tai tik 
ras stebuklas, kad gavom tuos namus“, 
kalbėjo ji savo artimiesiems.

Kitą dieną po netikėtos mirties aplan
kiau vėl" B. Biržiškienės butą... Sau miega 
muoju ji buvo išsirinkusi mažyti, bet labai 
jaukų kambarėlį, iš kurio veda takas į bal 
koną. Nuo balkono, ypač vakarais, atsive
ria nuostabus pietų Kalifornijos reginys 
— gražus miesto distriktas, su dangun ky
lančiomis palmėmis, mirguliuojančiomis 
šviesomis... Senutė mėgdavo tuo reginiu 
gėrėtis.

Kambarėlyje viskas palikta, kaip buvę 
vakar. Kukliai patiesta lova, tualeto reik
menys prie veidrodžio, tvarkingai sukabin
ti drabužiai spintoje. Prie lovos mažytis 
stalelis, ant jo anglų-lietuvių kalbos žody
nas ir kelios knygos. Senutė daug skaitė 
pastaraisiais laikais. Paskutinė knyga, ku
rią buvo tik pradėjusi skaityti, tai buvo 
Mykolo dovana, jautriu įrašu jai dedikuo-

į kurią dažnai žvalgėsi jos motina Smilga, 
kartais negarsiai krizendama, it norėdama 
padrąsinti snaudžiančią dukrą.

Liepos mėnesio naktis kiek atvėso prieš 
aušrą. Snūduriuoją keleiviai kuistėsi veži
muose, užsitraukdami ant pečių apsiaustus 
ir antklodes. Kartais per miegus atsiliepda
vo kiečiau įmigęs vaikiškas balsas, kartais 
medžiuose sparnais suplasnodavo nemato
mas paukštis, cyptelėdavo laukinė pelikė, tai 
vėl į mano ausis atsitrenkdavo tolimas, vos 
mums, arkliams, girdimas dūnkstelėjimas. 
Pamiškės pieva ėmė pilkėti ir joje dabar 
buvo dar tirštesnė melsvai šėma migla, pra- 
sitęsusi iki mūsų vežimų. Mėta ištiesė ilgas, 
plonas priekines kojas ir, valandėlę pagal
vojusi, ar galėsianti pasikelti, ūmai šoktelė
jo, guviai nusipurtindama nuo snaudulio, 
ją supusios miglos ir dulkių. Tikriausiai, ji 
dar visiškai nebuvo pabudusi, nes užuot 
sliuogusi pas motiną, ji priėjo prie Bijūno, 
jieškodama pusiauryčių. Smilga, pamačiusi 
savo lepūnės klaidą, garsiau sužvengė, šauk 
damas! ją prie savęs. Bijūnui to ir tereikėjo: 
atsiliepė skardžiu ir linksmu žvengimu, toli 
nuskambėjusiu per miškus ir pievas. Iš kar
to kilstelėjo vežimuose keleivių galvos, iš
gąstingai aplinkui žvalgydamos: Akiniuota
sis čiupo vadeles, tačiau nematydamas aiš
kaus pavojaus, vėl pakišo galvą po apsiaus
tu.

— Gerai, kad Bijūnas prikėlė: būtume 
iki pietų dribsoję, — atsiliepė nuo priekinio 
vežimo Mykolas, ragindamas visus kelio
nėm

UPTON SINCLAIR
,Kiek pradedu - Žymusis Amerikos rašytojas, Nobelio 

premijos laureatas, norėdamas padėti pa
vergtiesiems pasiūlė Pavergtosioms Euro
pos ■ Tautoms savo romano „Lanny Budd 
Grįžimas“ vertimo į pavergtųjų Europos 
tautų kalbas teisesnemokamaii. Jis pagei
dautų gauti tik išleisto vertimo bent vie- 
ną egzempliorių.
■ Romanas „The Return of Lanny Budd“ 
gaunamas Viking Press, kuri tą veikalą 
išleido. Romano didvyris Lanny Budd yra 
pabėgėlis iš komunistinio pasaulio. Veika
las vaizduoja jo pabėgimą ir komunistų 
kląstą, žiaurumus ir baisų gyvenimą ko
munistinėje vergijoje.

Veikalo kritikdi labai augštai vertina šį 
Sinclair romaną. Nors dar neseniai išleis
tas, jis yra susilaukęs didelio pasisekimo 
ir jau buvo išverstas ir išleistas Italijoje, 
Argentinoje, Britanijoje, Olandijoje, Japo
nijoje, Šveicarijoje ir ruošiamas išleisti 
Prancūzijoje, Skandinavų kraštuose. Tur
kijoje, Graikijoje, Egipte, Irane, Siame, 
Indijoje, Hong-Honge ir kituose Azijos 
kraštuose.

Juo vertėti; susidomėti ir lietuviams ver 
tėjams bei knygų leidėjams.

Autoriaus adresas: Monrovia, Box 226 
Corona, California.

Auštančio ryto šviesa išvaikė baugios 
nakties šmėklas, ir keleivių veiduose nebe
buvo matyti baimės šešėlių. Jie, vos pabudę, 
ėmė viens iš kito tyčiotis, o daugiausiai kliu 
vo akiniuotajam.

— Mus ir be lempų galėjo lėktuvai atras
ti, jei Aleksas savo galvos nebūtų užmaska
vęs. Ji man per visą naktį švietė tiesiog į 
akis, — šaipėsi iš akiniuotojo plikės, tiesus, 
augšto ūgio vyrukas, kuriam mūsų vežimo 
keleivė Liora siūlė pusryčiams obuolį.

Tik vienas Mykolas nedalyvavo rytiniuo
se ginčuose: jis rūpestingai taisė Smilgai 
pakinktus, tikrino jos pasagas, lyg bijoda
mas, kad nakties metu jai vėl kas būtų pa- 
dūręs kojas.

Dar prieš saulėtekį pirmasis vežimas pajų 
dėjo. Visų keleivių akys sužiūra į Simlgą.

Per naktį įpratę stovėti krūvoje, nenorė
jome nė per žingsnį atsilikti. Buvome bara
mi, įtemptomis vadelėmis laikomi, tačiau 
nusistovėjusios kojos ir sustingęs kūnas, ver
tė mus šėlti ir mes tai darėm, nepaisydami 
mūsų vežėjo ir jo draugės piktų ir pelnytų 
pastabų.

Priekinis vežimas riedėjo ramiai. Iš ten 
nuolat į mus atsisukdavo pergalės žvilgs
niu švįtąs Mykolo veidas.

— Ar nesakiau, kad Smilga niekad ne
buvo naravista! — šaukė patenkintas My
kolas.

— Nedžiūgauk, griovio neperšckęs, - 
atsikando akiniuotasis. Bet lyg tyčia, tarsi 
jis būtų burto žodžius pasakęs, tų pačių mi

la — Irving Stone žinomas naujausias ro
manas „Love is Eternal“...

Įdėtas knygon popierėlis žymėjo vietą, 
kur skaitymas nutrūko. Perskaičiau pas*, 
kutinį to skyriaus sakinį: ,,We will move 
to Washington and rent a fine house and - 
entertain high society“...

Kažkas simboliška. Po didelių šios va
saros karščių mieste, persikėlusi į nuosavą 
namą, į tąjį „fine house“, bet nuolat sva- ’ 
jojusi grįžti į tėvynę, rugsėjo 15 d. ji pati 
viena išvyko kitan pasaulin.

Bronys Raila

nutę pam.atėm vėl skersai stovinčią Smilgą. 
Omai visi nutilo. Netikėtas sustojimas ir 
mus erzino.

Mykolas, padedamas pėsčiųjų, šį kartą 
greit susitvarkė.

— Važiuok pirmas! — įsakė jis mums.
Riščia pralėkėm pro Bangos ir Smilgos • 

vežimą, it norėdami parodyti savo galią ir 
paklusnumą.

Nors nemačiau, bet jutau, kad ir kume
lės pasekė mūsų pavyzdį. Išvažiavus į lyges
nį ir kietesnį kelią, visi susėdo į vežimus. 
Saulei tekant įsukome į lygius laukus. Ap
linkui matėsi pastatų stogai, rūkstą kaminai, 
sodybų sodai. Plačiuose laukų rėžiuose bu
vo surikiuotos nukirstų kviečių gubos. Do- ", 
bilienoje ganėsi arkliai. Kažkur kaukšėjo 
kalamas kuolas, bliovė genami galvijai, so
dybose garsiai klegėjo žąsys.

— Aleksai, žiūrėk, kiaulė pririšta! —■ rė- 'I 
kė Mykolas, rodydamas botagu į lygų.dir- 
voną, kuriame knaisiojo degloji.

— Juk čia Suvalkija! Jie ne tik riša, bet
ir kinko kiaules... — pritarė mūsų vežėjas 
Mykolui ir tuoj pat tarp jo ir greta sėdin- S 
čiųjų prasidėjo aštrus ginčas dėl vienos jie- S 
nos ir rišamų kiaulių. . jį

— Jei ne Suvalkija, tai kur dabar neš- 
tum kudašių, — spyrėsi suvalkietė Liota, 
gindama vienos jienos ir kiaulių rišimo pa
protį.

— Kiek pas jus stiklinė vandens kaštijo- į 
ja? — gnybtelėja jaunuolis, prieš tai i: 
ginos gavęs obuolį.

(Bus daugiau)
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MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažny

čioje kasmet spalių mėn. pirmąjį sekmadie 
nį per visą dieną yra išstatomas Švenčiau 
sias Sakramentas viešam garbinimui, šie
met —■ spalių 2 d. pirmasis mėnesio sekma 
dienis yra skelbiamas Maldos Diena už 
Lietuvos Laisvę. 9 vai. ryto išstatomas 
Švenčiausias Sakramentas ir Šv. Mišios. 
11 vai. procesija ir suma už Lietuvos Lais
vę, už visus pavergtuosius Brolius ir Se
seris ir už tuos, kurie kovoja už Lietuvos 
išlaisvinimą. 7 vai vakarinės pamaldos, 
pamokslas ir palaiminimas. Po to Treti
ninkams konferencija.

Visi Londono kolonijos tikintieji kvie
čiami pasirinktu liku budėti ir melstis prie 
Švenčiausiojo. Mergaitės ir moterys budė
ti kviečiamos apsirengusios tautiniais dra- 
žiais, jei kuri juos turėtų. Tą sekmadienį 
tenelieįca nė vieno lietuvio kataliko, kuris 
už Tautos Laisvę nepriimtų Šv. Komuniją.

Per visą spalių mėn. vakarais mūsų baž 
nyčioje bus kalbamas Rožančius, šeštadie
niais ir sekmadieniais 7 vai. o darbo die
nomis — 8 vai. vakare. Visi kviečiami gau 
šiai dalyvauti.

Kun. Dauknys MIC

IR ANGLUOS LIETUVIŲ JAUNIMAS 
PRIIMAMAS VASARIO 16 GIMNAZUON

, Vokietijos Krašto Valdyba prašo pra
nešti, kad į Vasario 16 Gimnaziją mielai 
■priimami moksleiviai ir iš kitų kraštų, jų 
tarpe ir iš Anglijos. Nepasiturinčių šeimų 
vaikams pragyvenimas ir mokslas nemo
kamas. Įstojimo pareiškimai siunčiami 
šiuo adreąu: Vasario 16 Gimnazija, (16) 
Huettenfeld b. Lampertheim, Schloss Ren- 
nhof. Ten pat galima gauti ir visas kitas 
sąlygas ir norimas informacijas.

HYDĘ PARKE NUSIŽUDĖ LIETUVIS
Rugsėjo 21 d. rytą Londone Hyde Par

ke- policija rado nusišovusį vyrą, pagal do
kumentus Karolis Bertašius, 38 m. amž. 
Anglų spauda rašė, kad tai latvis, ar len
kas. Mūsų korespondentas aplankė jo žmo 
ną, gulinčią Annie Call Maternity Hospi
tal, kuri suteikę žinių apie savo ne’aimin- 
gai žuvusį vyrą. Pasirodo, kad tai būta lie
tuvio. Vedė 1948 rti. Londone austrę katali 
kę Ottilia Schmidt. Prenumeruodavęs lie
tuvišką spaudą. Žmona pasakoja, kad pas
kutiniu liku nebeidavęs bažnyčion ir iš 
darbo retai kada begrįždavęs.

Valdžios įstaigoje mūsų korespondentui 
parodė rastą,knygutę jo kišenėje. Tai bu
vo lietuviška išeiviams skirta maldakny- 
gėlė „Apsaugok Aukščiausias“. Charakte
ringa, kad vienas puslapis buvo išplėštas 
su giesme „Diena rūsčio ir teismo“, kuri 
giedama Mišiose už mirusius ir suplėšyta 
į smulkius gabalėlius. Velionis paliko žmo 
hą ir 5 m. amžiaus sūnų.

SVEČIAI Iš AMERIKOS
Europon atvyko žinomas Amerikos lie

tuvių veikėjas J. Bačiūnus, Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas dr. 
St, Biežis ir A. Trečiokas. Aplankę Italiją, 
Šveicariją, Vokietiją ir Prancūziją, grįžda 
mi į Ameriką, jie kurį laiką viešės Londo
ne.

TIRS E.V.W. BŪKLĘ
■ Manchesterio Universitetas, drauge su 
Darbo Ministerija, pradeda tyrinėti da
bartinę E.V.W. būklę šiame krašte, tikslu 
sužinoti, kaip tie žmonės jau yra įsikūrę 
tautinėje šio krašto bendruomenėje. Žie
mos mėnesiais Darbo Ministerijos atsto
vas Mr. J.A. Tannahill šį darbą vykdys. 
Jis tikisi galėsiąs pasikalbėti su tam tikru 
skaičiumi asmenų, kurių pavardės, visai 
nesirenkant, bus paimtos iš esančių Darbo 
Ministerijos žinioje sąrašų.

LONDONO LIETUVIŲ DĖMESIUI
Š.m. spalio 22 d., šeštadienį, Coventrio 

DBLS skyrius Lietuvių Sodyboje, Headley 
Park, rengia •

DERLIAUS ŠVENTĘ
Tą dieną iš Londono bus organizuojama 

ekskursija į coventriečių lietuvių pobūvį 
Sodyboje. Londono „motorizuoti“ lietuviai 
prašomi atvykti savomis priemonėmis. 
Derliaus nuėmimo programa bus labai 
įvairi ir įdomi.

UŽSIENIEČIŲ SAVANORIŲ 
KOREAS

SPR ir kiti spaudos organai, komentuo
dami „New York Times“ paskelbtą prane
šimą, rašo, kad Fort-Bragge, Šiaurės Ka
rolinoje, JAV-se vykdomi pratimai ir pa
ruošiami specialūs daliniai, kurie karo at
veju numatyti išmesti priešo užnugaryje. 
Iš pabėgėlių anapus geležinės uždangos 
amerikiečių armijoje sudaromas specialus 
korpas. .Aviacijos“ parašiutininkų specia
lių dalinių grupė apmokoma partizaninės 
taktikos. Tas žinias taip pat patvirtino 
pulk. Raff, minimojo Forto karo psicholo
ginės vadybos direktorius. Korpas sudaro 
mas tiktai iš savanorių.

WOLVERHAMTONAS NOTT1NGHAMAS VOKIETIJA
Rugsėjo 10 d. čia įvyko Tautos Šventės 

minėjimas. Ta proga buvo įteiktos Taurės 
—• Wolverhamptono „Vilties“ klubui, kaip 
apskrities krepšinio nugalėtojui, ir anglų 
„Wolves“ komandai, užėmusiai antrąją 
vietą.

Tautos šventės proga jautrų žodį tarė 
DBLS-gos vietos Skyriaus pirmininkas K. 
Žukauskas. Jis nušvietė mūsų, besiblaš
kančių neramiame pasaulyje iš vietos į 
vietą, nedalią ir įkvėpė laisvės viltį.

Minėjimui pasibaigus, trumpai kalbėjo 
V. Kelmistraitis, „Vilties“ sporto klubo 
pirmininkas, nušviesdamas sąlygas, kurio
mis mūsų sportininkai gynė trispalvės gar 
bę, kartais kovodami ir prieš stipresnius 
priešus.

Po to, K. Žukauskas DBLS-gos vardu 
įteikė Taures p. S. Lawrencui ir V. Kel- 
mistraičiui, „Vilties“ kapitonai ir trene
riui. S. Lawrencas apsidžiaugė galįs pa
sveikinti viltiečius, kaip rimtus ir draugiš 
kus sportininkus. Jis yra vietos policinin
kas ir anglų komandos kapitonas. V. Kel
mistraitis iš savo pusės padėkojo visiems 
klubo rėmėjams ir perskaitė V. Andrluš- 
keviičaus, DBLS-gos Stoke-on-Trent Sky
riaus pirmininko sveikinimą. Buvo pada
rytos kelios fotonuotraukos, kurių viena 
buvo įdėta į anglų laikraštį su labai pa
lankia mums antrašte.

Šia proga „Vilties“ klubas nuoširdžiai 
dėkoja visiems svečiams ir visiems prisi- 
dėjusiems prie iškilmių surengimo.

V. K-s.

BRADFORDAS
BRADFORDIECIAI LIETUVIAI 

RYŽTASI PIRKTI NAMUS
Šis Yorkshiro miestas yra vienas di

džiausių tekstilės pramonės centrų Angli
joje, todėl čia ir susimetė didžiausias pra
eito karo pabėgėlių skaičius. Daugiausia 
čia yra ukrainiečių, lenkų, jugoslavų, lat
vių, estų ir lietuvių.

Stipriausiai ekonomiškai čia reiškiasi 
pirmosios dvi pabėglių grupės: steigia sa
vas krautuves, perka ūkius, namus ir t.t. 
Kiekviena tų grupių stengiasi per ekono
minį įsistiprinimą pakelti ir savo kultūri
nės veiklos svorį. Taip, pvz., savo tautinės 
bei kultūrinės veiklos reikalams namus 
nusipirkę turi lenkai, ukrainiečiai, latviai 

■ir šiais metais juos nupirko estai. Pažy
mėtina, kad savo visuomeninės veiklos rei 
kalams latviai turi įsigiję net tris tokius 
namus. Skurdžiausiai tuo atžvilgiu ligi 
šiol laikėsi jugoslavai ir, be galo apgailėti
na, lietuviai. Pirmieji gal todėl, kad jų čia 
yra bene mažiausiai ir kad dėlto jie ne
buvo pajėgūs ką nors stambesnio nuveikti, 
todėl tam nerodė ir iniciatyvos. O kodėl 
šiuo reikalu taip konservatyviai abejingai 
išsilaikė lietuviai, sunku būtų ir pasaky
ti: gal dėl to, kad kiek latviai yra realis
tai ir praktiški žmonės, tiek lietuviai yra 
idealistai ir filosofiškos nuotaikos: daug 
kalba, filosofuoja, tariasi ir vėl kalbasi... 
o tuo tarpu dėl neturėjimo savų namų —- 
centro, kuriame koncentruotųsi visa mūsų 
veikla: mokykla, repeticijos, susirinkimai, 
pobūviai, vaidinimai, biblioteka ir t.t. nu- 
kenčiam tik mes patys, nes kiekvieną kar
tą bet kuriam mažiausiam krustelėjimui 
vis reikia bėgti pas kitus arba ubagauti 
malonės, arba mokėti svarus už valandos 
laiką.

Lietuvių namų įsigijimo reikalu žygiai 
buvo daryti jau seniau, kada mūsų čia bu
vo apie tūkstantis. Buvo šaukti susirinki
mai, sudarinėta komitetai, buvo atspaus
dinti net specialūs namų pirkimo reika
lams blankai, bet... namai taip ir nebuvo 
įsigyti: tai tinkamų nerandama, tai rastie
ji neįkandami, tai — nesuspėta, kaip atsi
tiko šios korespondencijos autoriui maž
daug prieš mėnesį laiko, kai jo lietuvių 
reikalams surasta ir suderėta puikioj vie
toj vila už 1.500 svarų iš pat mūsų pano
sės mums švystelėjo tautiečiai estai, sumo 
kėdami 2.000 svarų,

Tačiau visa ši ilga mūsų namų" pirkimo 
epopėja mus pamokė dviejų dalykų: no
rint įsigyti padorius namus, kurie ir patys 
save išlaikytų, reikia turėti pakankamą 
pradinį kapitalą. Mano turimom žiniom, 
estai sudarė tuo būdu, kad sutartinai visos 
dirbančios šeimos bei pavieniai dirbą as
menys per du metus mokėjo kas mėnesį 
po svarą namų pirkimo fondui. Taip jie 
galėjo ir mūsų vilą mums švystelėti. Ant
ras dalykas, turint pagrindinį kapitalą, i'- 
gai nefilosofuoti, bet, jeigu tik patalpos 
tinkamos, jas pirkti.

Nors mūsų dabar Bradforde ir nebe
daug liko, gal apie 300, bet su artimiau
siom apylinkėm, kaip Leeds, Halifax, Kei
ghley, Huddersfield, Harrogate ir t.t., vis 
dar bus netoli 1000. Todėl namus mes vis 
dar galim įsigyti. Tad ir nutarėm nebedels 
ti, o veikti aktyviai ir pagal planą: šių 
metų spalio 2 d., sekmadienį, tuoj po lie
tuvių pamaldų, maždaug 2 vai. popiet St. 
Ann's klube kviečiamas visų Bradfordo lie 
tuvių ir visų artimųjų apylinkių lietuvių 
susirinkimas Bradfordo Lietuvių Namų įsi 
gijimo klausimą iš pagrindų išspręsti, su
daryti įgaliotą namų pirkimo organą ir 
nutiesti kapitalo sukėlimo planus.

Te nebūna nė vieno lietuvio bradfordi 
kio ar kaimyno, kuris į šį susirinkimą ne
atvyktų: savų namų klausimo sprendime 
dalyvaukime visi, kad pąskui viens kitam 
nedarytumėm bereikalingų užmetimų.

Alf. Didžius

HALIFAXE PAMALDŲ NEBUS
Halifaxo (Pelion) St. Columba bažny

čios klebonas pranešė, kad spalio 2 d. jo 
bažnyčioje bus Keturiasdešimt valandų at 
laidai su išstatytu Švenčiausiu. Ryšium su 
tuo, tą dieną toje bažnyčioje pamaldų lie
tuviams nebus.

ATŽALYNAS AUGA
Rugsėjo 24 d. Ann's bažnyčioje buvo pa 

krikštytas Algimantas Juozas Bružinskas, 
pirmgimis skautų veikėju Juozo ir Rimos 
Sinkevičiūtės Bružinskų sūnus. Krikšto tė 
vais.buvo p. Šilininkas ir Aid. Sinkevičiū
tė. Po to p. Bružinskų namuose buvo šei
myninis pobūvis.

PRANEŠIMAS
DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba 

prašo pranešti, kad šių metų Skautų Sto
vyklai nottinghamiečiai lietuviai yra pa
aukavę 8 svarus ir 12 šilingų, tačiau apie 
tai nebuvo Skautų vadovybės paskelbta ir 
iki šiolei Skyriaus v-ba nėra gavusi pakvi
tavimo.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Nottinghame DBLS skyrius, talkininkau 

jant naujai įsisteigusiai Nottinghame Mo
terų Draugijai, lapkričio 12 d. rengia

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 
NOTTINGHAME

Paskaitą skaitys prof. S. Žymantas. Me
ninę dalį atliks Nottinghamo vyrų oktetas.

Smulkesnė programa ir laikas bus pas
kelbtas vėliau.

DBLS Nottinghamo Skyriaus V-ba

GERA PROGA
Išvažiavimo dėlei Nottinghame, 85 

Queens Drive, parduodamas atskiras na
mas, 16 kambarių, 4 virtuvės, 2 vonių 
kambariai, erdvūs rūsiai, pusiau įrengti 
du garažai. Aptvertas plytų tvora; Tinka
ma vieta viešbučiui, nuo gelež. stoties 3 
minutės kelio. Dabartinis savaitin. paja
mos 10 sv. Pilnai išnaudojus, pajamos ga
lėtų būti dvigubos. Kaina 1500 sv. Geios 
išsimokėjimo sąlygos. Teirautis vietoje 
pas K. Kudlą.

CORBY
DBLS Corby skyriaus Valdyba surengė 

Tautos šventės minėjimą. Rengėjai nuošir 
džiai dėkingi gerb. kun. Daukniui už turi
ningą paskaitą, o vietos Vargo Mokyk’os 
mokytojai p. Perminienei už jaunųjų pa
rengimą tos dienos programai. Dalyvavo ir

MUSŲ SKAITYTOJAMS VOKIETUOJE
Kai kurie Vokietijoje gyveną skaitytojai 

vis dar nusiskundžia dėl „E. Lietuvio“ su
vėluoto pristatymo. Patikrinus Londono 
pašte, paaiškėjo, jog laikraštis visuomet iš 
siunčiamas paštan ekspedijavimo dieną 
t.y., ketvirtadienį. Tai rodo ir skaitytojų 
prisiųstose banderolėse Londono pašto 
antspaudai. Laikraščio pristatymas susi- 
trukdo Vokietijos paštuose. Daugumoje 
gauti skundai liečia tuos skaitytojus, ku
rie savo adresuose nėra pažymėję pašto 
numerio. Spėjama, kad dėl tos priežasties 
ir įvyksta suvėlavimai. Skaitytojai, gauną 
su pavėlavimu, prašomi prisiųsti savo paš 
to numerius „E. Lietuvio“ administraci
jai.

J.A. GYTIS IŠVYKO ROMON
Lietuvių ABN Centrinės Delegatūros pir 

mininkas J.A. Gytis šiomis dienomis išvy
ko organizaciniais reikalais į Romą.

Wehnen.
Tautos šventė čia buvo paminėta vėlia

vos pakėlimu katalikų ir evangelikų bažny 
čiose. Pamokslus pasakė: kun. Šarka ir 
kun, Keleris. Po to, kolonijos gyventojams 
gausiai dalyvaujant, buvo iškilmingas po
sėdis, atidarytas vietos PLB valdybos p-ko 
P. Kazirskio, Paskaitą skaitė Čaplinskas. 
Vargo mokyklos mokiniai, mok. Atienės 
vadovaujami, pašoko, padainavo ir padek
lamavo. Tą dieną koloniją aplankė Šveica- 
rų-Lietuvių Pagalbos Komiteto p-kas Tho
ma, kuris kitą dieną aplankė kelias sto
vykloje gyvenančias šeimas, susipažinda
mas su varginga būkle, pažadėjo paramą.

svečiai iš Nottinghamo. Rengėjai nuošir
džiai dėkoja p.p. Nagiams, gražiai giedo
jusiems pamaldų metu bažnyčioje, o savų
jų, corbiečių ir „senųjų“ Škotijos lietuviu 
gausus dalyvavimas kukliame minėjime, 
yra malonus atpildas ir paskatinimas, kad 
rengėjų darbas nebuvo beprasmis. Todėl 
DBLS Corby skyrius dėkoja tiek ir prie 
rengimo prisidėjusiems, tiek ir gerb. sve
čiams.

J. P.

COVENTRY
COVENTRIO LIETUVIAI PERIMA 

SODYBĄ
Coventrio šeši žvalgai, slapta atvykę į 

Lietuvių Sodybą, Headley Park, įsitikino, 
kad šiuo metu ten nėra ne tik vasarotojų, 
bet ir apskritai menkos gynybinės jėgos. 
Iš patikimų šaltinių teko sužinoti, kad co- 
ventriečiai nutarė okupuoti L. Sodybą spa 
lio 22 d. išvakarėse ir ten surengti

KARŠTOS VASAROS NAŠAUS 
DERLIAUS ŠVENTĘ

Derliaus nuėmimo šventėn atvyksta ne 
tik slaunaus Coventrio gurguolės, bet ir vi 
si kiti to miesto satelitiniai skyriai ir po
skyriai. Našiam derliui supilti iš nukirstų 
ąžuolų jau statomi aruodai, o bekonai nuo 
šios savaitės pradėdmi šertai vien tik šu
tintais žirniais ir „Nėlly“ ’milteliais, idant 
nesinervuotų skerstuvių dienai atėjus...

8593 Inžinerijos kuopos lietuvių vyrų choras, vedantas muziko Strolio, dalyvavęs 
lįtuencheno įdėt. A pin. Tautos Šventės minėjime.

Derliaus šventės rengėjai yra pasiuntę 
kvietimą sovietiniai ūkininkų delegacijai, 
kurią taip nuoširdžiai sutiko mūšų broliai 
Kanadoje. Kita, programa bus paskelbta 
vėliau, o šiuo kartu visi buvę ir nebuvę 
ūkininkai kviečiami spalio 22 d. atsižymė
ti kalendoriuose ir bent savaitę prieš tą die 
ną įteikti paštams pareiškimus, kad suma 
žinus įnkomtaksą už ten laikomą kapita
lą. Pašto knygučių neturintiems,.paskolos 
bus duodamos vietoje. Todėl rengiamon 
derliaus šventėn kliūčių atvykti nėra ir 
visi tą' dieną kviečiami joje dalyvauti.

AUSTRIJA
AUSTRIJOS LIETUVIŲ KRONIKA

Dabartinė L.B. Valdyba nutarė šių metų 
gale pravesti naujus rinkimus. Naujos vai 
dybbs kandidatų sudrymui pakviesta anks 
čiau buvęs pirmininkas p. S. Glionertas. 
Tikimasi, kad jam pavyks susitarti naujos 
valdybos sudaryme.

CARE įstaiga Vienoje pranešė BALF 
įgaliotiniui, kad ateityje Austrijoje nebe
bus.dalinami CARE maisto paketėliai, nes 
Austrijai esanti pakankamai atsigavusi 
ekonomiškai. Deja, tik niekas neklausia, 
ar atsigavo ekonomiškai tremtiniai?

Vysk. Dr. V. Padolskis rugsėjo mėn. at
vyksta į Tirolį atostogų ir pasitarti su 
Kauno Arkivyskupu dėl tolesnio šv. Rašto 
leidimo. Pirmas Senojo Testamento šv. 
Rašto tomas jau atspausdintas ir apima 
1.124 pusi.

Rolando Vinco šeima Steiermarke ir 
Lapšių šeima Kufsteine gavo pakvieti
mus vykti gyventi į Ševdiją. Tačiau dar 
klausimas ar pavyks nugalėti visus sunku
mus, nes panašių šeimų norinčių persikel
ti į Švediją, Austrijoje yra nemažas skai
čius.

Austrijos lietuvių biblioteka apimanti 
apie 200 įvairių knygų, randasi pas Val
dybos pirm. Mgr. K. Razminą, tačiau šiais 
metais Austrijos lietuviai nerodė jokio su
sidomėjimo, kas yra labai apgailestautina. 
Taip pat Austrijoje k. K. Razminas, Him- 
melis ir Joerg gauna „Nidos“ knygų klubo 
leidinius. Norintijei su jais susipažinti, 
prašomi kreiptis į Valdybą. Atskiro lei
dinio kaina tik 12 šil.

Kas norėtų gauti pasiskaityti „Europos 
Lituvį“, išeinantį kas savaitę Anglijoje, 
taip pat prašomas kreiptis j pirmininką 
Zamsę.

Iš Vienos lietuvių patiriama nelaimė išti 
kusi ponią Dornienę, kurią suvažinėjo Ro- 
ller'is. Sulaužyta dviejose vietose koja. 
Liūdna, kad p. Domienė neturi ligonių ka 
sos darudimo ir yra sunkioje padėtyje.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Personaliniai pasikeitimai 
po vasaros atostogų

Gimnazija pradėjo darbą po vasaros 
atostogų rugsėjo 2 d. Mokytojų tarpe įvy
ko kai kurių pasikeitimų. Nustojo dirbti 
gimnazijoje tikybos ir lotynų kalbos mo
kytojas bei kapelionas kun. d-ras PAŠKE
VIČIUS, dirbęs joje apie trejus metus. Jis 
tuo tarpu pereina į pastoracijos darbą 
tremtinių bendruomenėje. Jo vieton lau
kiamas iš Romos kun. d-ras PETRAITIS.

Nuo savo pareigų atsisakė mergaičių 
bendrabučio vedėja ir kūno kultūros mo
kytoja A. GRINIENĖ. Ji pereina tarnauti 
į Balfo emigracijos įstaigą Muenchene. Jos 
vieton pakviesta ir pradėjo eiti pareigas 
mkt. L. SKEIVALIENĖ.

Nuo spalio mėn. pradžios pasitraukia iš 
gimnazijos anglų ir vokiečių kalbos mo
kytojas WINGERATH. Jis gauna valdiš
ką tarnybą teisių tarėjo (Studienrato) ti
tulu vienoje Bremeno gimnazijoje.

Nauji gimnazijas krepšinio komandos 
laimėjimai

Rugsėjo 11 d. gimnazijos krepšinio ko
manda turėjo krepšinio rungtynes su stip
ria vokiečių komanda iš Bad Homburg. 
Rungtynės pasibaigė gimnazijos laimėji
mu. Taškų santykis gimnazijos naudai 
100:29. Žiūrovų tarpe buvo nemaža vietos 
vokiečių. Varžytynės buvo gyvos.

Gimnazijos svečiai
Gimnazijoje' lankėsi iš Šveicarijos sve

čiai. Buvo atsilankęs Šveicarijos Šalpos 
K-to pirmininkas p. Thoma su palydovais. 
Svečiams buvo parodyta gimnazijos pa
talpos ir bendrabutis, o mokiniai jiems pa
šoko ir padainavo.

Svečiai žadėjo gimnaziją šelpti toliau ir 
pasikviesti šokėjų būrelį spektakliui į 
Šveicariją. Taip pat žadėjo parūpinti 
mokslo priemonių fizikos kabinetui. Po 
kuklios kavutės svečiai išvyko į kitas Vo
kietijos vietas.

Nauja mergaičių bendrabučio vedėja
Nauja mergaičių bendrabučio vedėja 

yra Leokadija Skeivalienė-Zarakauskaitė, 
kilusi iš Antazavės valse. Zarasų apskr. 
■Ji baigė Ukmergės mokytojų seminariją ir 
mokytojavo Lietuvoje Pandėlyje, Rokiš
kio apskr. Tremtyje mokytojavo Traun- 
steino ir kitose lietuvių mokyklose.

Ji yra patyrusi jaunimo vadovė, nes nuo 
UNRROS laikų vadovavo jaunimo stovyk
loms bevelk kiekvieną vasarą. Jos 10 metų 
sūnus Laisvūnas lanko Vasario 16 Gim
nazijos I kl.

PABĖGĖLIŲ SUVAŽIAVIMAS
BERLYNE

Š.m. rugsėjo mėn. 10-11 d.d. Berlyne 
įvyko „Vokiečių Diena“, suorganizuota Vo 
kiečių Pabėgėlių Sambūrių Sąjungos Bonn 
ir Berlyno Pabėgėlių S-gos. Dalyvauti šia 
me suvažiavime svečiais buvo pakviesti tai 
pogi ir svetimtaučių tremtinių organizaci
jų atstovai. Dalyvavo visi vokiečių pabėgę 
lių sambūrių vienetai. Pabaltijo vokiečiai 
sudarė „Deutsch-Baltische Landsmann 
schaft“. Suvažiavimo šeimininkais buvo 
S-gos pirmininkas Dr. baronas Manteuffel 
-Szoege ir Berlyno S-gos pirmininkas Dr. 
A. Rojek.

Ir pirm, ir kiti kalbėtojai priminė, kad 
dar žiauresnis už vokiečių pabėgėlių liki
mą ištiko kaimynines tautas ir kad vokie
čiai neturi jų užmiršti. Kalbėtojų buvo pri 
minta konferencijos Maskvoje eiga.

Suvažiavimo rengėjai pakvietė į suva
žiavimą svečiais ir kaimyninių tautų atsto 
vus, rezervuodami jiems vietas lėktuvuo
se į Berlyną. Lietuvių svečiu buvo Krašto 
Valdybos narys J. Glemža.

PAJIEŠKOJIMAI
Artimųjų pajieškomi Stasys Uznys, gim. 

1916 m. iš Plugės. Aleksandras Pumpol, 
gim. 1913 m. liepos mėn. ir Maksas-Artū- 
ras Pumpol, gim. 1919.9. 10.
Pajieškomi: Alfonsas Orentas, Justinas 
Šveinys ir Kęstutis Siepšys.

Pajieškomieji arba žinantieji apie juos 
prašome susisiekti su PLB Vokietijos Kraš 
to Valdyba adresu: Litauisches Zentralko- 
mmitee, 17a Weinheim/Bergstr., Postfach 
233, Germany.

BALFo šalpos Komisijos kadencijai pa
sibaigus, kaikuriems nesutarimams pasi
reiškus, šalpos reikalams tvarkyti paskir
tas buv. komisijos p-kas J. Briuvelaitis 
įgaliotiniu, o jam patarėjais išrinkti Fede- 
ravičius ir Lungas.

PRANEŠIMAS BUV. BOLŠEVIKŲ AR 
NACIŲ POLITINIAMS KALINIAMS

L 1946 m. Vokietijoje buvo suorgani
zuota Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
buv. Politinių Kalinių Sąjunga. 1947 m. 
Visuotino Susirinkimo nutarimu Sąjungos 
apimtis buvo išplėsta ir buv. bolševiku po 
litiniams kaliniams. Pagal Sąjungos įsta
tus jos valdyba „eina pareigas, kol bus 
išrinkta nauja“ (17 str.). Lig šiol dar Eu
ropoje rinkta valdyba rūpinasi kiek pa
jėgdama buv. politinių kalinių organizaci
niais reikalais. Turėdama galvoje, kad 
buv. politinių kalinių vaidmuo Lietuvos 
laisvės kovoje nėra pasibaigęs, ypač tu
rint minty buv. politinių kalinių tarptau
tinį bendradarbiavimą kovoje su bolševiz
mu, valdyba priėjo išvados, kad yra būti
nas korespondenciniu būdu išrinktas bend 
ras buv. politinių kalinių vadovaująs cent 
ras. Be to, yra būtina naujoms sąlygoms 
pritaikinti sąjungos įstatai. Tam reikalui 
Sąjungos Valdyba sudarė ad hoc komisi
ją iš Kazimiero Brazausko, dr. Broniaus 
Nemicko ir Vytauto Vaitiekūno.

2. Savo uždavinius vykdydama, komisi
ja maloniai prašo buv. bolševikų ir nacių 
politinius kalinius, kurių dabartiniai adre 
sai nepranešti Sąjungos Valdybai, iki š.m. 
spalio 31 d. juos pranešti raštu ar žodžiu:

AMERIKOJE (Šiaurės ar Pietų) betku- 
riam komisijos nariui (K. Brazauskas, 680 
Bushwick Ave, Brooklyn 21, N.Y.; Dr. B. 
Nemickas, 71-67-58th Rd., Maspeth 78, 
New York, tel. Illinois 7-5817; V. Vaitie
kūnas, 137-16 N. Hempstead Tpke, Flush
ing 55, N.Y., tel. independence 3-1652) ar
ba Sąjungos Valdybai — kun. V. Piktur
na, 213 So. 4th St., Brooklyn 11, N.Y.

AUSTRALIJOJE ir N. Zelandijoje Pr. 
Sakalauskui, 137 Wilbur St. East Banks- 
town, N.S.W., Australia.

EUROPOJE P. Naručiui, Reussenstein- 
str. 35. (14a), Boeblingen, Germany.

3. Pagal Sąjungos Valdybos atsiklausi- 
mą, kur turėtų būti naujosios Sąjungos 
Valdybos būstinė, dauguma pasisakė už 
New Yorką. Komisija laikys visus Sąjun
gos narius, gyv. New Yorke ar jo apylin
kėse, kandidatais į Centro Valdybą ir Jų 
sąrašą pateiks balsavimui. Kas nenorėtų 
kandidatuoti, iki š.m. spalių 31 d. apie 
tai painformuoja raštu ar žodžiu betkurį 
komisijos narį, augščiau duotais adresais.

4. Po spalio 31 d. komisija išsiuntinės 
visiems sąjungos nariams naujoms sąly
goms pritaikytus Sąjungos įstatus patvir
tinti ir pagal juos praves Sąjungos organų 
korespondencinius rinkimus.

(pas.) K. Brazauskas 
Dr. B. Nemickas 
V. Vaitiekūnas
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„Lietuvos 15 m. okupacija ir išeivija”
* DJBLS* SKYRIŲ ATSTOVŲ KONFERENCIJA LIETUVIŲ SODYBOJE RUGSĖJO 24-25 D.D.

Praėjusiais metais Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba suren
gė pirmąją konferenciją, kurioje buvo pla
čiai išsiaiškinta Sąjungos kultūrinės bei 
organizacinės veiklos klausimais. Suvažia
vusieji atstovai, įvertindami konferenci
jos naudingumą, pageidavo, kad panašios 
rūšies diskusinės paskaitos butų rengia
mos ir ateityje. Todėl Centro Valdyba, š. 
m. rugsėjo mėn. 24-25 dienomis, surengė 
aiitrąją konferenciją, kuri įvyko Lietuvių 
Sodyboje. Šios konferencijos tema buvo: 
„Lietuvos 15 metų okupacija ir Lietuvos 
išeivija.“

Dar ankstyvą šeštadienio rytą, iš visų 
Anglijos kampų rinkosi atstovai į Lietu
vių Namus Londone. Apie pietus ir londo- 
niškiai atstovai prisijungia prie svečių, r 
visi kartu išvažiuoja į Lietuvių Sodybos 
rūmus, spręsti svarbiuosius organizacijos 
reikalus ir pasidalinti mintimis apie da
bartinę tarptautinės politikos padėtiį. Ne
trukus paliekame surūkusį Londoną ir 
džiaugdamiesi „moterų vasaros“ malonu
mais, įneriam į Žaliosios Anglijos laukus. 
Po dvieju valandų kelionės, pasiekiame 
vietovę New Inn, ir pro kelrodį su ang
lams nesuprantamu įrašu ..Lietuvių Sody
ba“, pasukame nuosavos žemės kryptimi. 
Dauguma atstovų dar nėra buvę Lietuviu 
Sodyboje, pro autobuso langus atidžiai 
žvalgėsi, kad tik greičiau galėtų pamatyti 
tą nuosavos žemės kampelį, kuris mums 
primena paliktosios tėviškės laukus. T 
važiavus Sodybą, tuoj visi išsisklaido po 
rudenio spalva prisidengusias pievas i’ 
amžiną dainą dainuojančius miškus. Kiek- 

. vienas skuba pamatyti tą taip širdžiai mie 
" lą kampelį, prabėgomis nuraškyti išsirpu

sią' uogą ir pasidairyti krūmuose, gal ras 
pasislėpusį storaspratidį baravyką. Po pus 
valandžio pasigirsta skardus varpo balsas, 
kviečiąs visus į konferencijų salę. Baigia
ma žvalgyba po romantiškus Sodybos lau
kus, ir visi suplaukia į Coventrio skyriaus 
lėšomis įrengtą kambarį.

Konferenciją atidarė Sąjungos pirm. M. 
Bajorinas, pasveikino susirinkusius ir pa
linkėjo geriausios sėkmės. Konferencijds 
dalyviams* sutinkant į darbo prezidiumą 
pakviečia: p. Grikiną — pirmininku, V 
Zdanavičių — sekretoriumi. Priėmus df>’- 
botvarkę, pakvieičamas kalbėti Pasiunti
nybės Patarėjas p. V. Balickas. Kalbėtojas 
savo kruopščiai parengta paskaita, tema: Ąntroji diena pradedama pamaldomis, 
„Lietuvis išeivis Rytų-Vakarų konflikt • kurias atlaikė kun. A. Lubickas. 
supažindino dalyvius su tarptautine pr Prof s Žymantas savo paskaitoje — 
timi. Apibudinęs Ženevos konferencijos ei- „Lietuvos okupacija ir išeivių uždaviniai“, 
gąjr-riutarimuš, priminė, kad joje buvo iš- jjkėlė mintį, kad mes iš-uždaro gyvenimo 
keltas ir Lietuvos vardas, tik gaila, kad ........................ ■ •
labąi miglotai. Toliau palietė po šypsena 
paslėptus Rytu-Vakarų daromus taikaus ucl,uvlalB) 
sugyvenimo bandymus, ir kokius mes turi- kuriame gyvename. Vieton iki šiol var
me daryti žygius, kad nebūtų pamirštas toto pavadinimo: tremtiniai, emigrantai, 
Lietuvos vardas. <

Kilusiose diskusijose, Dr. A. Gerutis, nio.lietuyiai. ................. ............
svetys iš Šveicarijos, kaip buvęs Ženevos 
konferencijos stebėtojas, paskaitą paįvai- 
rįtįd savo -asmeniniais patyrimais. Lietu
vos vftįdas'ženev. paminėtas taip miglotai, 
kad kofiferencijos metu reikėjo spėlioti. 
Bėt vis įtik mūsų vardas buvo paminėtas, 
tik', Britanija ir Prancūzija šito klausimo 
neparėmė ir jis nebuvęs įtrauktas i. darbo
tvarkę. Mes nesame palaidoti tol, kol nė
ra išsprsętas Vokietijos klausimas. Išspren
dus Vokietijos klausimą moraliai ir poli
tiškai atsidurtume sunkioje padėtyje. Su- 
lyg rusų išsireiškimų, Vokietijos klausi
mas dar nėra prinokęs, ir jis bus spren
džiamas palaipsniui. Toliau priminė, kaip 
rusai konferenciją stengėsi panaudoti sa
vo propagandai. Ženevos konferencijos 
metu rusų delegatai važinėjo gatvėmis be 
apsaugos ir šypsojosi žmonėms, leisdami 
suprasti, kad į juos niekas nesikėsins. 
Kiekvienos konferencijos metu, žiūrėk iš
kyla koks nors bolševikuojantis tipelis, 
kuris nekaltos . organizacijos vardu renka 
prašus, pav., prieš atominį karą. Kad Vo
kiečiai turėjo koncentracijos stovyklas, tai 

. visas pasaulis žinojo, o kad rusai turi, tai 
mažai kas žino. Gal ir mums reikėtų vesti 
propagandą, keliant viešum klausimą, 
„kodėl bolševikai turi koncentracijos sto
vyklas.“

J. Lūža savo paskaitoj plačiai apibūdi
no Sąjungos jsisteigimą, tolimesnę veiklą 
ir jos santykius su kitomis Anglijos bend
ruomenės organizacijomis. Kalbėtojas, pa
lietęs politines partijas, yra nuomonės, 
kad, iki grįžus į tėvynę, pakaktų visiems 
vienos organizacijos, vienos visų lietuvių 
partijos, bet ir nemano, kad protingas iš
siskirstymas į kiekvienam labiau patinka
mas grupes, būtinai turėtų būti pražūtin
gas. „Visdėlto, esu įsitikinęs“, — sako kal
bėtojas, — „kad visi dabartiniai politiniai 
sambūriai turi viena ir tą pačią pagrindi
nę mintį — išlikti ištikimais savam kraš
tui ir kovoti dėl tėvynės išlaisvinimo. Jie 
vjsi, tarsi paukščiai, gieda tą pačią gies
mę, nors ir yra kiek skirtingomis plunks
nomis pasipuošę. Tačiau yra vienas trem
tinių skilimas, kuris iš tikrųjų graso pa
čiai mūsų egzistencijai ir verčia baimintis. 
Tai yra dvasinis skilimas, kuris atitveria 
mūsų brolius vieną nuo kito tokia didele 
siena, per kurią galbūt jie niekada nebe- 
susisieks. Čia kalba eina ne anie tuos, ku
rie nueina į atskiras partijas ir dirba tau
tiška darbą, kaip jie geriau žino. Skausmą 
ir rūpestį kelia tie, kurie nueina ir nebe-

grįžta. Tie, kurie lengva širdimi atsiskiria 
nuo savo bendruomenės ir sudeginę visus 
tiltus, paskęsta svetimųjų jūroje.“

Kalbėtojas, tarp kitų didesnių politinių 
uždavinių, Sąjungai pasiūlo: „Surasti, bū
dą išleisti anglų kalba taip labai pasigen
damą knygą, vaizduojančią lietuvių tautos 
laisvės kovas nuo nepriklausomybės pra
džios iki išai dienai. Ne mokslinį traktatą 
ir ne informacinį, aimanų pilną pamfletą, 
bet tikrą; gyvą, realų laisvės kovų atvaiz
davimą. Tokie jau yra anglosaksai: jie _________ „____  _
daug mažiau domisi prispaustųjų ašaro- je. Tuo reikalu kalbėjo B. Daunoras, nu- 
mis, negu kovojančių pastangomis. Jiems —J------ -------J-------- s_ —
reikia gyvu vaizdu parodyti kaip tauta ko
voja ir žūsta dėl laisvės. Šitoks veikalas 
būtų turbūt pats didžiausias Anglijos lie
tuvių įnašas į politiškai kultūrinį tremti
nių veikimą.“

Britanijos lietuvių politinės organizaci
jos ir jų uždaviniai — J. Vilčinskas. Kalbė 
tojas įžangoje išvardino N. Lietuvoje 1926 
m. Seimo rinkimuose dalyvavusias parti
jas ir kiek kuri pravedė atstovų. Toliau 
palietė partijų istoriją, jų tarpusavio san
tykius ir vėlesniais laikais atsiradusių ko
vinio pobūdžio sąjūdžių susiformavimą.

„Ar politinės partijos yra naudingos iš
eivijoje“ — kaip pareiškė kalbėtojas — 
pareis nuo to," kiek tos partijos supranta 
savo uždavinį emigracijoje ir kiek jos su
geba partinius interesus subordinuoti ben
dram didžiajam tikslui. Partijų skaidyma
sis ir dauginimasis emigracijoje yra žalin
gas.“

Toliau kalbėtojas nušvietė esamų Ang
lijoje 3 politinų organizacijų: L. Rezistenci 
nės Santarvės, L. Atgimimo Sąjūdžio ir L. 
Socialdemokratų ideologijas ir trumpai su 
pažindino su jų programų svarbesniais 
punktais.

Šis tas iš mūsų organizacijų. Kalbėto
jas, N. Mockus, pasiremdamas Sąjungos 
įstatų 1 ir 2 str., apibūdino Sąjungos san
tykius su kitomis organizacijomis ir tiks
lus, kurie mus jungia kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paminėdamas partinę nesantaiką, 
pareiškė: „Lietuvoje partinis antagoniz
mas ir kova tarp partijų buvo suprantami 
ir turėjo prasmę. Tai buvo kova dėl val
džios. šiandien mes neturime nei valsty
bės, nei valdžios; nėra ir kovos objekto. 
Partinė kova šiandien yra grynas nesusi
pratimas — tai Don Kichoto kova su malu 
n aiš.“.

reikšta pageidavimų: Personalą parinkti 
mokantį darbą, o jeigu tokių nėra, tai pa
skirti subsidiją ir keletą jaunuolių išleisti 
į mokslą. Naujas investacijas daryti tuo
met, kuomet kitos šakos jau yra sutvarky
tos ir duoda pelną. Patiekti nariams aiš
kią buhalteriją. Pagalvoti apie prekybinę 
sritį, steigiant kooperacinio ar kitokio po
būdžio krautuvę. Ne vien tik skiriant tar
nautojus, bet ir renkant direktorius, žiū
rėti, kad jie turėtų ekonominį patyrimą.

Lietuviškos spaudos uždaviniai išeivijo-

stengtumės išeiti į plačiuosius vandenis. 
Norėdami atlikti misiją, mes .turime pasi
likti lietuviais, leisdami šaknis tame kraš-
toto pavadinimo: tremtiniai, emigrantai, 
dypukai ir p., siųlo naują vardą — užsie-

Lietuvių namai, jų tikslus, paskirtis ir 
pateisinimas. Tuo reikalu kalbėjo M. Ba
jorinas, nušviesdamas Lietuvių Namų, 
spaustuvės ir sodybos įsigijimo tikslus, 
paskirtį ir jų dabartinę padėtį. Plačiai pa
aiškino apie vykdomą Lietuvių Sodybai 
įrengti piniginį vajų ir prašė jį paremti. 
,,Tie piniginiai vajai, tiesa, yra musų ne
laimė, ir jie mums yra labai įkyrėję, nors, 
reikia pasakyti, jie turi vieną teigiamą pu
sę, kad mūsų žmones daugiau pririša prie 
lietuviškų reikalų ir neleidžia užmiršti, 
kad jie priklauso lietuvių šeimai“ — pa
reiškė kalbėtojas.

Kilusiose tuo reikalu diskusijose, pa-

šviesdamas spaudos paskirtį ir galią, savo 
kalbą paįvairindamas laike pirmosios bol
ševikų okupacijos patirtais pergyvenimais. 
Paskaitininkas, paminėdamas dabartines 
politinių partijų rietenas ir spaudos pa
naudojimą, kad ji tarnautų tik partijos 
reikalams, pareiškė: „Santūresniųjų lietu
vių tarpe šitokia mūsų tremties spaudos 
laikysena sukėlė apatiją, šalinimąsi nuo 
bendrų lietuviškų reikalų, sukėlė uždaru
mą, kuris bendroje kovoje yra vienas pa
vojingiausių reiškinių. Tačiau į tai mūsų 
tremties spauda nebekreipia rimtesnio dė
mesio, kadangi jos pirmuoju uždaviniu pa 
sidarė partinis reikalas ir partinis tikslas. 
Tūkstančiai puslapių tremties spaudoje 
jau prirašyta, kad partijos mums reikalin
gos. Tebūnie ir taip. Bet musų nelaimei, 
pamirštama, kad mes, tremtiniai, esame 
fronte, esame karo stovyje, esame prisie
kę kovoti, ne politikuoti. Kiekvienas ir ka 
riuomenėje netarnavęs žino, kad apkasuo
se esant, niekas kariu, neskirsto į jam ati
tinkamas partijas. Jei šiandien mūsų trem 
ties spauda ir už jos pečių stovį partijų ly 
deriai gyvena taikos metą, tada, žinoma, 
valia jiems taip elgtis, tačiau pabėgėlių 
masė yra kitos nuomonės ir nori, kad ir 
spauda būtų apkasuose , o ne partijų bač
kose.“

Tautinė kultūra, tai F. Neveravičiaus pa 
rengta studija, kurioje autorius išaiškina 
tautinės kultūros sąvokas ir paskirtį. Au
torius plačiai panagrinėjęs šiandien ky
lančius neaiškumus, kuri yra mūsų kultū
ra ir kuri yra svetimų atnešta, duoda tokį 
atsakymą: „Taigi, mūsų lietuviškos tauti
nės kultūros lobyną sudaro ir liaudies dai 
na, ir smuikelis, ir mokslininkų darbai, ir 
Vilniaus katedra, ir Pažaislio bažnyčia^ ir 
mūsų menininkų, muzikų, rašytojų kuri
niai, ir istorinis palikimas, didžios istori
nės ir valstybinės tradicijos._ Tų atskirų 
elementų sudėtinė sudaro musų tautinės 
kultūros esmę.“

Pabaigoje autorius meta žvilgsnį į mū
sų protėvių karo’žygius. Kad ir didingi ir 
garsūs jie buvo, nekūrė civilizacijos, ir to
dėl mūsų priešai laimėdavo. O ką reikia 
daryti, kad mūsų priešai pralaimėtų, leis
kime kalbėti autoriui:

„Jie ims pralaimėti, kaĮ vis daugiau 
gims ir augs atkaklaus būdo lietuvių ir 
prie Nemuno krantų ir prie svetimų upių; 
žmonių, kurie augins lietuviškus vaikus, 
statys lietuviškas sodybas, rašys lietuviš
kas knygas, tapys paveikslus, kurs muzi
ką..“

„Tik tie žmonės nublokš primestą jungą, 
iškovos laisvę, savo būdu ir dvasia kurs 
lietuvišką kultūrą.“

„Ar daug tokių mūsų bepaliko, ar daug 
naujų užauga? Tai klausimas, į kurį nėra 
teigiamo atsakymo. Dėl išdavų būsime kai 
ti tik mes patys.“

Antroji konferencija baigėsi. Atstovai, 
kupini gražių minčių, nuotaikingai nusi
teikę išsiskirstė kas sau.

V. Z-čius

AMERIKIETĖS — L. SODYBOS 
RĖMĖJOS .

Lietuvių Sodybos vardas jau žinomas 
ne tik šio krašto tautiečiams,' bet ir užjū
ryje gyvenantiems. Tiek Amerikos, tiek 
ir kitų kraštų lietuvių spaudoje su dide
liu nusistebėjimu minimi šio krašto lietu
viai, kad, nepaisant mūsų skaičiaus, bend
romis jėgomis sugebėjome tai padaryti, ko 
neįveikia ir skaitlingos ir turtingos koloni 
jos.

Šią vasarą Lietuvių Sodyboje trumpam 
laikui buvo sustojusios dvi viešnios iš Ame 
rikos, keliaujančios po Europą. Tai Ste- 
phania Čiurlionytė — Dauvan iš Clevelan- 
do ir Čiurlionytė — Komėj iš Detroito. Iš- 
vykdamos iš Londono, jos Lietuvių Sody
bai nupirko kraičio — miegamajam kam
bariui dvi lovas ir kit. 100 dolerių vertės.

ELTOS KRONIKA
I Pavergtųjų Europos Tautų sesiją New 

-Yorke,Anri prasidės rugsėjo pabaigoje, iš 
■pykdomosios Tarybos, delegatu numatytas 
Dr. P. Karvelis.

♦ * *
Į VT Informacijos Tarnybą atvyko ben

dradarbiauti iš JAV žurnalistas V. Alsei
ka. ... .

Austrijoj Salzburgo mieste vyko Euro
pos krikščionių demokratų atstovų suva
žiavimas. Jame dalyvavo iš 10 Vakarų Eu
ropos kraštų per 150 atstovų ir daug sve- , 
čių, tarp jų — Austrijos vyriausybės va
dovai. Suvažiavime buvo taip pat atsto
vaujamos pavergtųjų Rytų Europos kraš
tų krikščionių demokratų partijos. Lietu
vos krikščionims demokratams atstovavo 
E. Turauskas.

* ♦ *
Prof. J. Eretas Baselyje išleido brošiū

rą, pavadintą „Abschied von Europa?“ Jo
je išnagrinėja aktualiąsias Europos dabar
ties problemas, nurodo Rytų grėsmę ir mi
rusiųjų įspėjimą visam laisvajam pašau-' 
liui, išryškindamas tikrąją Europos bei 
europiečio misiją, jos integracijos reikalą 
ir paskirtį. Nors brošiūra pirmoj eilėj 
skirta šveicarams, bet savo aktualiomis 
mintimis išeina ir toliau už jos ribų.

MAŽI KUPSTAI
Nprs keturių didžiųjų konferencija jau 

seniai praėjo, bet dėl tuo ritėtu vykusios 
nuotaikos ir dėl tolimesnių pasekmių, ir 
šiuo laiku pasaulio spaudoj dar dažnai už
simenama.

Sovietų pavergtosioms tautoms, juo la
biau mažosioms, verta prisiminti porą kon 
ferencijos metu pasireiškusių įvykįu.

Konferencijos metu sovietiškų lenkų de
legacija spaudos konferencijų patalpose, 
Ženevoje, surengė didžiulę propagandinę 
manifestaciją — pobūvį, neva Lenkijos 
„išlaisvinimo“ jubiliejui — tautinei šven
tei paminėti. Buvo daug taurių pakelta ir 
išgerta už Lenkijos „laisvę“. Tačiau vie
nas drąsus žurnalistas, egzilas lenkas, šį 
gėdingą komunistų triuką pakreipė kita 
linkme. Vienu metu, keliant už sovietišką 
„išlaisvinimą“ taures, minėtas žurnalistas, 
dalyvavęs taip pat tame pobūvyje, garsiai 
sušuko, kad nieks negertų tos taurės, r 
kas ją gers, tai gers už Lenkijos pavergi
mą ir už Lenkijoš laisvės kovotojų žudy
mą. *

Kitas būdingas „nuotykis“, kurį plačiai 
aprašė ir apgailestavo šveicarų dienraštis 
„Basler Nachrichten“ Nr. 320, išeinąs 11 
kartų per savaitę, įvyko su vienu latvių

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. JUŠKAITIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

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

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

diplomatu (laikraščio vadinamu „pabaltie 
čių diplomatu“). Tai nepriklausomos Lat
vijos laikų diplomatas-žumalistas dr. Mi
kelis Valters, 80 metų amžiaus, kuris taip 
pat buvo gavęs specialų leidimą dalyvauti 
spaudos konferencijose.

Liepos mėn. 18 d. šis latvis nuėjo j ang
lų suruoštą spaudos konferenciją ir ten 
šitaip paklausė:

— Visas civilizuotas pasaulis laukia tąi 
kos. Civilizuotas pasaulis žino, kad Pa
baltijo valstybės yra rusų okupuotos. Ko
kį nusistatymą turi keturi didieji Pabalti
jo valstybių atžvilgiu?

Į šį klausimą, konferencijai pirmininka
vęs anglas, labai korektiškai atsakė, nuro
dydamas ką šiuo reikalu savo laiku yra 
psakęs prez. Eisenhoveris. Po to konferen
cija sklandžiai vyko toliau. Tačiau kitą 
dieną, kai tas pats latvis vėl ėjo į spaudos 
namus, buvo šveicarų politinio departa
mento valdininko sulaikytas. Patikrinus 
dokumentus, šveicarų policijos valdinin
kas latvį areštavo ir pristatė į Ženevos po 
licijos būstinę. Tačiau po pusvalandžio jis 
buvo paleistas. Atėjusiam i spaudos na
mus, buvo pranešta, kad dėl jo turimo lei
dimo dalyvauti konferencijose turįs rytoj 
prisistatyti į sp. konfer. sekretorijatą. Kai 
sekančią dieną jis ten nuvyko, buvo nu
vestas į kambarį, kur konferencijų gene
ralinio sekr. pavaduotojo bei šveicarų vai 
dininkų ilgesnį laiką tardomas. Čia latviui 
buvo paaiškinta, kad jis neteisėtai gavęs 
leidimą dalyvauti spaudos konferencijose, 
nes žurnalistika besiverčiąs tik kaip ša
lutiniu užsiėmimu. Buvo daromi priekaiš
tai, kad jis konf. metu nekorektiškai lai
kęsis ir varęs propagandą. Į tai latvis at
sakęs, kad konf. pirmininkavęs jam jokios 
pastabos nepadarė,; jei jis būtų elgęsis ne
korektiškai, tai nebūtų gavęs žodžio, ir pa 
tiekiant klausimą būtų pertrauktas, bet 
tai neįvykę. Pagaliau šveicarų valdininkas 
apkaltino, kad visza įvažiavimui į šveicari 
ją buvusi išduota atvykimui ne į Ženevą, 
bet į kitą miestą. Į tai senukas latvis at
sakė, kad vizą ' gaunąs jau daugelį metų

P.p. Čiurlionytės Lietuvių Sodyboje

Šiuo metu jos baigia keįionę po Europą. 
Iš Romos, per „E. Lietuvio“ Redakciją p. 
p. Čiurlionytės siunčia visiems Anglijos 
lietuviams geriausius linkėjimus, pažymė- 
damos, kad grįžusios Amerikon, paragins 
savo draugus ir pažįstamus kitą vasarą 
atvykti Lietuvių Sodybom

Mieloms viešnioms linkime sėkminga’ 
užbaigti 6 mėnesių kelionę po Europą ir 
laimnigai grįžti Amerikon.

• * *
SODYBOS ĮKŪRIMUI PIRKO AKCIJAS

P. Gečionis 1 sv., J. Pyragius 2 sv., T. 
Krivickas 2 sv., A. J. Dauginas 5 sv., V. 
Buzius 3 sv., K. Žeimys 5 sv., A. Hiršas 5 
sv., S. Štarka 2 sv., Vaicekauskas 1 sv., 
M. Vareika 1 sv., Dr. A. Gerutis 2 sv., 
prof. S. Žymantas 2 sv., J. Lūža 1 sv., J. 
Sauliūnas 2 sv., M. Bajorinas 5 sv., R. 
Flankauskaitė 5 sv.

Nuo vajaus pradžios iki šios savaitės ant 
radienio gauta 267 sv.

o o O O O o o
Londonas. Britų Laisvės Lygos pirminiu 

kė, kunigaikštienė Atholi, paskelbė „Ti
mes“ atsišaukimą, kuriuo raginama padė
ti išeiviams, esantiems Vokietijoje. Labiau 
šiai pabrėžiamas kalėjusių konclageriuose 
likimas ir reikalaujama į juos teisingai at
sižvelgti. Vak. Vokietijos vyriausybė vis 
dar tebesirengia išleisti tuo atžvilgiu pa
lankesnį įstatymą.

Bonna. Dr. Adenauerio karinis patarė
jas gen. Heusinger įsakė vokiečiu, general! 
niam štabui susipažinti su britų organizuo 
jamais daliniais, kurių paskirtis yra kovo
ti atominio karo sąlygomis.

Vašingtonas. JAV-bių vyriausybės- sluog 
sniuose jau kalbama, kad viceprezidentui 
Nixonui teks perimti dalį sunegalavusio 
Eisenhowerio naštos. Kiti spėlioja, kad 
prezidentui dėl nesveikatos teks pasitrauk 
ti iš pareigų net prieš rinkimus. Tai būtų 
pirmas atsitikimas JAV-bių istorijoje.

*
Meksika. Nuo uragano Tampico apylin

kėje žuvo 500 žmonių. 12.000 liko be pas
togės.

Viena, čia pirmą kartą po septyniolikos 
metų įvyko naujosios Austrijos kariuome
nės branduolio paradas, kurį priėmė pre
zidentas Koerneris. Parade dalyvavo ke
turios taip vadinamosios žandarmerijos 
kuopos, okupacijos metu sudarytos kraš
to Vakarų zonoje.

ir nei karto nebuvo sąlygojama dėl kurios 
nors apsistojimo vietos.

Šiam- negražiam tardymui pasibaigus, 
latvis paprašė grąžinti minėtą leidimą, 
nes visi priekaištai buvę nepagrįsti. Jo 
prašymas buvo atmestas. ,

Minėtame „Basler Nachrichten“ straips
nyje („Steh'n wir den Felsen gleich?“) 
pabrėžiama, kad aprašytame įvykyje „dau 
giau atsispindi tragiškas Pabaltijo valsty
bių — Lietuvos, Latvijos, Estijos — liki
mas. .Trys Didieji“ vakariečiai nenorėjo 
dėl vieno pabaltiečio diplomato prisvilinti 
koegzistencijos sriubos.“ Minėtas ’alk aš- 
tis pastebi, kad kai sovietiški lenkai po 
„tautinės šventės“ priedanga kelias va
landas vedė triukšmingą komunistine pro
pagandą, tai į tai vakariečiai visiškai ne
reagavo, nes žinojo, kad už lenkų pečių 
stovi Maskva. Tačiau pabaltiečio atžvil-

(atkelta iš psi. 1.)
siekta tiktai tikros laisvės pagrindu. Jautriai 
pavergtųjų tautų reikalu kalbėjo Liberalų 
Internacionalo garbės pirmininkas de Ma
dariaga. Turkijos parlamento narys ponia <9 
Nazli Tlabar savo kalbą baigė užtikrinimu, 
kad turkai niekad nesileis apgaunami nei 
rusų piknikais, nei rusų maršalų skintomis 
avietėmis...

Kongreso metu visų egzilų liberalų komi
teto vardu platesnį pranešimą padaręs ko
miteto sekretorius S. Žymantas priminė, 
kad laisvė yra viena ir nedaloma, kad jos 
gynimas reikalauja pilno dabar pavergtų 
kraštų tautinės nepriklausomybės ir laisvių 
atstatymo. Dėkodamas Liberalų Internacio- ‘ 
nalui už paramą reikale, kuris yra bendras 
viso pasaulio liberalams, S. Žymantas ragi
no nepamiršo, kad nuo 100.000.000 euro
piečių priklauso visos Europos likimas. 
„Neue Zuercher Zeitung“ 1955.X.5 d. nuro
dė, kad „lietuvis S. Žymantas komiteto var
du aštriausiai pasisakė prieš didžiųjų suti- 
•rimą darbatinio „status quo“ pagrindu."

Kongresui pasibaigus „Neue Zuercher 
Zeitung" pabrėžė, kad Liberalų Pasaulinė , 
Sąjunga pasisakė aiškiai ir nedviprasmiškai. I 
Anglų savaitraštis „The Economist“ 1955. 
IX. 10 nurodė, kad įvykęs kongresas paskel
bė, jog „koegzistencija“ neturi reikšti išdavi 
mą didžųjų laisvės principų, ar tautų bei as
menų, kurie kenčia vergijoj, tikėdami į 
tuos principus. Gi „The Manchester Guar
dian“ 1955.IX.5 savo korespondento prane
šamą iš kongreso pavadino: „Jokio paverg
tų tautų paaukojimo“. Berno šveicarų laik
raštis „Der Bund“, 1955.IX.7 d. vedamaja
me „Liberalinės politikos pagrindai“ pabrė
žė, kad savo nusistatymu nesileisti į tokią 
koegzistenciją kaip ją supranta rusai, bet 
likti budriems ir aktyviems ir stoti prieš 
kiekvieną tautų ir žmonių pavergimą, libera 
lizmas pasiėmė istorinį uždavinį.

............. .... M.S.

giu nebuvo jokios rizikos nei Lodonui, nei 
Paryžiui, nei Vašingtonui.

Amerikiečiai žurnalistai latvių diploma
tą, vėliau vistiek atsivedė į spaudos na
mus ir kai šveicarai norėjo ir iš ten paša-
linti, tai amerikiečiai suteikė jam azylio 
teisę savo būstinėje, pareikšdami, kad neu 
tralios Šveicarijos žemės matomai neuž
tenka apsaugoti Pabaltijo diplomatą nuo 
neteisingo veiksmo“.

Paminėti įvykiai parodo, kad privačių 
asmenų inicijatyva, nors netiesioginiai, 
galima labai daug padaryti. Keturi didieji 
Ženevoje koegzistavo, bandydami tyla 
pridengti Pabaltijo žaizdą. Pora asmenų 
savo drąsa, nors tokiomis formomis iškė
lė pavergtųjų klausimą ir mažųjų tautų 
beteisiškumą.

Mečys Musteikis (ELI)

JEI MAŽIEJI BANDO SKAMBINTI
Nepalikite jų be naujai pasirodžiusio 

MAŽOJO PIANISTO (Lietuviškų dainų 
gaidos). Kaina — 11 ši.

LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI (gausiai 
iliustruota brėžiniais) 14 ši.

Tėvas Žiūraitis — ŽODIS IR GYVENI
MAS. Gražiai Išleista. Kietuose apdaruose 
— 18 ši. Ir visas .kitas knygas gausite, pa
rašę D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave. 
London W.4.

PAJIEŠKOJIMAS
Širvio Juozo, (iš Kybartų) jieško Uršu

lė Širvienė — Belgijoje.
Jei p. Širvys atsilieptų ar žinantieji apie 

jį suteiktų žinių — praneškite adresu: 
Mme. U. Širvienė; 68. Rue Adolf Renson; 
Montegnče/Lg.

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redaguoja Br. Daunoras. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1/2, Ladbroke Gardens, London, W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 35 šil., 6 mėn. — 20 šil. Dolerio kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia —— Lie- • 
tuvių Namų Akc. Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių Pirmininkai: Vokietijoje — Pr. Zunde, .Prancūzijoje — E Turauskas Belgijoje   P 
Sekmokas, Šveicarijoje — A. Paulaitis, Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Balčiūnas, Danijoje — A. Bričkus, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinas.

4


	1955-09-29-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1955-09-29-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1955-09-29-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1955-09-29-EUROPOS-LIETUVIS-0004

