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LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS 
PAVERGIMO KLAUSIMĄ

Jungtinės Tautos New Yorke vieno balso 
dauguma nubalsavo svarstyti Alžiro klausi
mą. Žinoma, Sovietų Sąjungos atstovai bal
savo už to klausimo svarstymą, nors Mask
vos padarytieji tarptautiniai nusikaltimai, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos neteisėta oku
pacija ir Pabaltijo valstybių priverstinis įju i 
girnas į Sovietų Sąjungą, turėtų būti pir- 

K mieji klausimai, kuriuos Jungtinės Tautos, 
jei jos nori likti ištikimos savo paskelbtai 

‘ Chartai, turėtų svarstyti ir išspręsti.
Todėl visiškai teisingai, išgirdęs apie pas

tarąjį Jungtinių Tautų nutarimą, respubli- 
• konų partijos lyderis JAV senate, senatorius 

Knowland, pareiškė, kad jei taip, tai Jung
tinės Tautos turėtų apsvarstyti „priverstinį 
pavergimą Latvijos, Estijos ir Lietuvos“. Jis 
išreiškė viltį, kad JAV delegacija Jungtinėse 
Tautose sieks, kad tų trijų Pabaltijo vals
tybių likimo klausimas būtų Jungtinėse Tau 
tose svarstomas.

Kaip Maskva benorėtų, bet ylos maiše 
paslėpti negalima. Maršalas Bulganinas Že
nevoje, 1955.V1I.18 d., savo kalboje pasakė, 
kad „svetimos kariuomenės atitraukimas iš 
Europos kraštų teritorijos ir šiuo atžvilgiu 

’ atstatymas padėties, kuri buvo prieš antrą
jį pasaulinį karą, pats savaime turėtų di
džios svarbos taikai sustiprinti, iš esmės pa
gerintų būklę Europoje ir pašalintų vieną 
didžiausių, jei ne patį didžiausį nepasitikėji
mo santykiuose tarp valstybių šaltinį, kuris 
dabartiniu metu egzistuoja“.

Neva savo gerai valiai parodyti, sovietai 
nutarė grąžinti Suomijai ių anksčiau užimtą 
karinę bazę Portkaloje. Bet savo pirmąsias 
bazes sovietai jėga primetė Pabaltijo kraš
tams. Jei sovietai tikrai norėtų bet ką nors 
pasaulyje įtikinti savo gera valia, jie turėtų 
atitraukti savo kariuomenę iš Pabaltijo vals 
tybių ir grąžinti šioms valstybėms jų už
grobtą nepriklausomybę. Tegul pirmiausiai 
pati Maskva atstato tą padėtį Rytų Euro
poje, kuri buvo prieš antrąjį pasaulinį karą 
O ta padėtis gali būti atstatyta tik tuo at- 

fc veju, jei sovietai pasitrauks iš Pabaltijo vals 
tybių, kurios šiand;en yra jų laikomos ne- 
teisėtai užgrobtos.

Senatorius Knowland, iškeldamas Pabal- 
tijos valstybių pavergimo klausimą, pasielgė 
teisingai ir logiškai. Seniai laikas, kad siek
dama laisvės, taikos ir saugumo, Jungtinių 
Tautų Organizacija imtųsi svarstyti Sovietų 
Sąjungos padarytus nusikaltimus ir tarptau
tinių įsipareigojimų laužymus. Neatitaisius 
padarytus nusikaltimus ir neatstačius pada
rytos skriaudos pusei pavergtos Europos, 
galvoti apie sukūrimą Europoje pastovios 
taikos ar saugumo užtikrinimo, negalima. 
Už tat nieko iš tos Ženevos „dvasios“ ir ne
išeina. Nes pradedama ne iš to galo. O iš 
kurio galo reikia pradėti, aiškiai pasakė se
natorius Knowland.

Maskva pradeda painiotis savo dialekti
koje. Jie ją vadina marksistine, bet esmėje 

S - tai yra tarptautinių nusikaltėlių dialektika, 
■F kuri pradeda nieko nebeįtikinti. Pavergtųjų 
? tautų atstovai ir laisvieji vakarai turėtų vis 

stipriau reikalauti iš sovietų išpirkti jų ne
padengtus vekselius. Tada taikos ir saugumo 
klausimas Europoje savaime išsispręstų. ■

S. Ž.

PABĖGĖLIAI GALI BŪTI RAMŪS
Dėl Vokietitjoję esančių užsieniečių pa

bėgėlių vokiečių telegramų agentūra dpa 
perdavė tokį iš Bonuos pranešima: „Fede
ralinė pabėgėlių ministerija šeštadienį (š. 
m. rugsėjo 24 d. E.) paskelbė, kad Vokie
tijoje gyvenantiems užsieniečiams pabėgė
liams ir užsieniečiams be pilietybės visai 
nėra ko baimintis dėl politinės prieglobos 
teisės ryšium su paskiausiais politiniais 
įvykiais. Sovietų ministeris pirmininkas 
Bulganinas per Vokiečių-Sovietų derybas 
Maskvoje pareikalavo federalinę vyriausy
bę repatrijuoti federalinėje Vokietijos res 
publikoje gyvenančius Sovietų piliečius. 
Pabėgėlių ministerija konstantuoja: politi
nės prieglobos teisė sudaro konstitucine 
normą. 16 straipsnio nuostatas „politiškai 
persekiotiems suteikiama politinė prieglo
ba“ draudžia išduoti persekiuotuosius už
sieniečius. Politiškai persekiotuoju pripa
žįstamas tas, kas atitinka 1951 m. liepos 
28 d. Ženevos konvencijos pirmojo straips 
nio sąlygas. Benamiai užsieniečiai 1951 m. 
balandžio 25 d. įstatymu, kuriuo buvo nu
statyta benamių užsieniečių teisinė padė
tis federalinėje Vokietijos teritorijoje, ne
gali būti ištremiami“.

Taigi, tas reikalavimas teliečia tik Sovie 
tų piliečius. Kaip žinoma, Vokietijos fed. 
vyriausybė nėra pripažinusi Lietuvos oku 
pacijos, ir Lietuvos piliečiai, nors ir nau
dodamiesi benamiams užsieniečiams page) 
atitinkamą įstatymą teikiama globa be! 
teisėmis, nėra Lietuvos pilietybės nustoję.

Iki šiol buvo galvojama, kad daugelio 
didelių žygių, atradimų, karų ir net pra
sikaltimų pagrindinė skatinanti priežastis 
yra priešingoji lytis. Tokios nuomonės yra 
buvę daugelis rimtų ir mokytų vyrų, jų tar 
pe ir mūsų Vaižgantas. O kadangi pap
rastai į didesnius žygius labiau yra pasi
nešę vyrai, tai moterims dažniausiai ten
ka gundytojų ir gerųjų įkvėpėjų garbė. 
Jos kartais dėl šito net gerųjų angelų var
dą užsitarnauja. Bet iš tikrųjų juk ir pra
garo gyventojai yra ne kas kitas, kaip nu
sidėję ir negerais virtę angelai... Nuo Tro
jos karo iki daugpatystėn palinkusio Hen
riko VIII žmonės kapojo vienas kitam gal
vas, tariamai norėdami laimėti moteris ar 
jų meilę. Bene vienintelis Europoje kraš
tas yra Šveicarija, kur moterys neturi bal
savimo teisės ir joms nevalia kištis į val
džios" ir politikos reikalus. Ir niekas nepri
simena, kad Šveicarija būtų kada karia
vusi. Žinoma, moterų teisių gynėjai dėl 
šito lengvai galėtų surasti ir kitokias prie
žastis.

Paskutiniais laikais tokios didelės reikš
mės lyčių skirtumui pradedama nebeteikti. 
Pradedama nebetikėti, kad už visu, gerųjų 
ar blogųjų vyrų darbų slypi moterų mei
lės voratinkliai. Iškilo naujas stimuliaci
jos fatkorius — tuštybė. Tuštybė yra tas 
magiškasis slaptažodis, verčiantis žmones 
ne tik ieškoti bei kurti, bet taip pat ka
riauti ir žudyti. Kas buv.o paskutiniai pa
sauliniai karai, jei na paskirų valdovų tuš 
tybės rezultatas. Hitleris, Musolinis ir Sta
linas yra didžiausi dvidešimtojo amžiaus 
tuštybės dievaičiai. Visos socialinės, poli
tinės ir ekonominės idėjos, sugalvotos j 
žygiams pateisinti, neišlaiko nei mažiau
sios kritikos.

Didelis šių dienų psichologijos autorite
tas prof. Jung sako, kad tuštybė vaidina 
didelį vaidmenį ne tik visuomenės bei po
litikos, bet taip pat ir profesiniame dar
be, Tuštybė verčia siekti greičio rekordus, 
leistis į nežinomus ieškojimus bei tyrimus, 
kurti naujas meno, literatūros, madų for
mas, siekti pasaulio gražuolių titulo ir t.t. 
šitoji, sakytume, profesinė tuštybė pati sa
vaime yra niekuo nedėta žmonių dvasinė 
savybė. Tinkamai nukreipta ir apvaldyta 
ji kaip tik užmuša dvasinį sustingimą ir 
skatina kultūros bei civilizacijos pažangą. 
Žinoma, klaidinga būtų manyti, kad tik 
tuštybė yra visos veiklos ir viso gero aksti 
nas. Gilus tikėjimas, pasišventimas ir mei
lė, o taip pat įgimti gabumai bei pašauki
mas, geros valios lydimi, gali ir be jokios 
tuštybės pasaulyje didelius dalykus pada
ryti. Tik visa bėda, kad šitie dalykai kas
dieniškame gyvenime yra daug rečiau su
tinkami negu tuštybė.

Tragiškai karo metu žuvęs jaunas ir ga
bus mūsų poetas V. Mačernis be savo eilė
raščių yra parašęs ir vieną ganą charak
teringą novelę, kurią pavadino „Tuštybės 
parduotuvė“. Pamatę naujai atidarytą tuš
tybės parduotuvę, žmonės iš pradžių lanko 
ją nedrąsiai, pro užpakalines duris. Bet su 
sidomėjimas, ypatingai moterų, labai grei
tai didėja. Po kelių-dienų parduotuvė bu
vo apgulta pirkėjų, reikalaujančių tušty
bės. Per porą savaičių tuštybė buvo išpar
duota. Jos prisipirkę žmonės didžiavosi, 
linksminosi ir buvo patenkinti. O pardavė
jas, uždaręs parduotuvę ir suskaitęs pini
gus, pajuto, kad gyvenimas be tuštybė 
yra visiškai tuščias...

Tačiau tuštybė virsta neabejotinu blo
giu kada ji perdaug išbujoja ir pasidaro 
vadovaujančiu veiksniu tautų, valstybių ir 
visuomenės santykiuose. Ne maža za’os ji 
yra padariusi ir mųsų kovai dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo. Kažkada rašytojas J. 
Aistis yra spaudoje nupasakojęs savo vie
ną korespondenciją, liečiančią VLIKo ir 
VLAKo santykius. Pasak jo Europoje gy
venančio draugo nuomonę, t ag.inclrė prie 
žastis, skirianti šias dvi laisvinimo organi
zacijas esanti raidė V, kuri jų abiejų su
trumpintuose pavadinimuose atstovauja 
žodį „Vyriausias“. Prileidžiant, kad kitc-

PRANCŪZIJOS PROTESTO ŽYGIS

JTO generalinė asamblėja įrašė į savo 
darbotvarkę Alžiro klausimą, nors darbo
tvarkės komisija buvo pasiūliusi jį atidėti 
sekančiam susirinkimui. Dėl to Prancūzi
jos delegaęija demonstratyviai pasišalino 
iš posėdžių salės ir parskrido i Paryžių. 
Prancūzijos vyriausybė pasipiktinusi nu
tarė nebedalyvauti JTO pilnaties posė
džiuose, nors iš pačios organizacijos neiš
stodama. šis Prancūzijos žygis gerokai 
nustebino jos bičiulius ir priešus, o pačius 
prancūzus apvienijo. Dėl tos pat priežas
ties buvo atidėtas ir E. Faure vizitas į 
Maskvą, nes ir sovietai balsavo už to klau 
simo svarstymą dabartinėje JTO sesijoje. 
New Yorke daromi prancūzų apraminimo 
žygiai — Alžiro klausimą siūloma atidėti 
j galą, kitaip į jį pažiūrėti ir panašiai. 
Prancūzija Šiaurės Afrikos bylą laiko sa
vo vidaus reikalu ir nenori, kad kas nors 
pašalinių i tai kištųsi.

TUŠTYBIŲ TUŠTYBĖ 7 DIENOS
kių priežasčių jų nesutarimui tikrai ir ne
buvo, koks tai būtų klasiškas mūsų veiks
nių tuštybės pavyzdys.

Arba vėl kitas pavyzdėlis, kaip tuštybės 
banga persimeta iš viršūnių j platesnius 
sluogsnius ir, negudriai pasidauginusi, virs 
ta paprastu juokeliu. Tūlas tautietis susi
rinkusiems prie bokalo draugams pasako
ja, kad Lietuvai-atgavus laisvę, jo partija 
perims valdžią ir visus savo narius aprū
pins geromis tarnybomis. Tegu ministerijų 
visiems ir neužtektų, bet jau nuovados 
viršininko ar valsčiaus viršaičio postas ga 
rantuotas. Žinoma, būtų absurdas net pri
leisti, kad kurios nors partijos vadovybė 
panašias idėjas iš tikrųjų skleistų. Bet už
tenka tik mažytės, gal net blogai suprastos 
sugestijos, o visa kita jau padaro tuštybės 
pripildyta fantazija.

Labai geras įrankis tuštybei ugdyti yra 
įvairūs turėti ir dabar įsigyjami titulai, 
ypačiai tarnybiniai. Dėl tų tuščių titulų, 
dėl pirmenybių, dėl tuščios garbės turėjo 
būti palaidota ne viena gera ir naudinga 
idėja. Titulų ir pirmenybių liga serga ne 
tik mūsų vadovaujančios viršūnės, bet daž 
nai ir eiliniai tautiečiai. Būtų pats laikas 
mesti tuščių titulų ir pirmenybių žaidi
mą, nes prieš mūsų akis stovi dideli ir 
vieningo darbo reikalaują uždaviniai. Gra

Vilkas lieka vilku
PJT ŽODIS LAISVAJAM PASAULIU DĖL KOMUNISTŲ AKCIJOS 

PRIEŠ TREMTINIUS
Ryšium su paskutiniu metu pagyvėjusiu 

Sovietų akcija grąžinti tremtinius PJT iš
leido šiokį savo komunikatą:

— Per pastaruosius kelis mėnesius So
vietų kontroliuojamos pavergtųjų Europos 
valstybių vyriausybės yra ėmusios plačiu 
mastu įtaigoti savo kraštų tremtinius lais
vajame pasaulyje,- kad grįžtų į savo tė
viškes. Tai repatriacinei akcijai pagrindi
niu argumentu yra tariamai prasidėjęs pa
saulyje ilgo laikotarpio taikus sambūvis ir 
dabartinių santvarkų Centro bei Rytų Eu
ropos kratšuose tariamas pastovumas. Be 
to, nurodoma, kad dabartiniai tenykščiai 
režimai postalininiu laikotarpiu esą stip
riai pakitę. Pirmųjų metų nevalyvi įsi
šokimai esą likviduoti. Kaip tiktai vykstąs 
hamroningo modus vivendi susiradimas 
tarp komunistinių reikalavimų ir žmogaus 
laisvės troškimo, tarp Sovietų Rusijos pri
mestos vadovybės ir pavergtųjų žmonių 
patriotinių jausmų.

Pagal tą komunistų propagandą šiokio
mis aplinkybėmis tremtis esanti nepras
minga ir tremtiniai, užuot tuščiai savo jė
gas eikvoję svetimose šalyse, turi pareigą 
grįžti į savo kraštus į talką saviems žmo
nėms. šiam tikslui komunistai yra nusista 
tę naujus infiltracijos būdus laisvuose 
kraštuose. Kad nuslėptų šios propagandos 
Sovietų diktuojamo tarptautinio sąmokslo 
pobūdį su labai aiškiomis politinėmis už
mačiomis, komunistai ją naudoja per tau
tinius kanalus. Nors tautinės tremtinių 
grupės dėl jos jau turi savo aiškius nusi
statymus, tačiau pravartus ir bendro PJT 
nusistatymo pareiškimas.

Komunistinių režimų pagrindinis sieki
mas yra, pasinaudojus vadinama Ženevos 
dvasia, likviduoti politinę emigraciją, nes 
tatai būtų beveik tas pats, kaip likviduoti 
pačią laisvinimo politiką. Siekdami likvi
duoti laisvinimo politiką, Sovietai siekia 
dviejų dalykų: apsaugoti savo imperiją 
nuo betkurių išorės sprogdinančių pastan
gų ir konsoliduoti ją viduje. Vidaus konso 
lidacijai pasiekti jie ir įtaigoja pavergtų 
kraštų žmones, kad esamomis sąlygomis 
jiems nėra kito pasirinkimo ir kad jų pa
dėties gerėjimas visiškai priklauso nuo jų 
galutinio susitaikymo su nepakeičiamu Ii-, 
kimu.

Be abejojimo, savo dabartinę padėtį ap- 
sitikrinę, Sovietai atnaujintų pastangas į 
galutinį komunistų tikslą — pavergti pa
saulį. >

Šios padėties akivaizdoje PJT jaučia pa
reigą atkreipti laisvojo pasaulio dėmesį į 
šį pavojingą Sovietų sąmokslą, kuris tėra 
dalis bendro Kremliaus strateginio plano 
prieš Vakarų demokratijas.

Nežiūrint kaikurių vaizdžių bet nereikš
mingų atvejų, repatriacinei akcijai nevyks 
ta ir nepavyks palenkti didžiosios dalies 
trem.tnių, kad atsisakytų savo kraštų lais
vinimo kovos, nors dauguma jų ir kenčia 
sunkumus. Sovietams taip pat nepasiseks 
įtikinti mūsų žmonių, kad jie yra galuti
nai pasmerkti.

Šio Sovietų nepasisekimo įspudys pa
vergtuose kraštuos bus juo stipresnis ir pa 
tvaresnis, jei Vakarų pasaulis pabrėž stip
riau nei betkada anksčiau, kad jam nebus 
priimtinas tarptautinių įtampą keliančių 
problemų joks iliuzinis sprendimas, kol tos 
įtampos pačios priežastys, — tarp jų ir 
prievartinis Centro ir Rytų Europos vals
tybių: pavergimas pirmoj eilėj, — nebus 

žų pavyzdį šioj srity teko matyti neseniai 
įvykusioj DBLS-gos konferencijoj Lietu; 
vių Sodyboje. Vienoj savo paskaitos vietoj 
buv. teisėjas p. Mockus maždau šitaip iš
sireiškė: „Kai kas dar ir dabar mane pa
vadina teisėju. Iš tikrųjų esu tik N.N. fa
briko darbininkas ir niekas daugiau“. 
Kiek vėliau lyg dar labiau užakcentuoda
mas praktišką titulų nuvertinimą, prof. 
Žymantas savo kalboje taip pat pasisakė, 
kad jis šiandien esąs tik toks profesorius, 
koks p. Mockus yra teisėjas. Štai kur rak
tas į gerą sugyvenimą, darnią veiklą ir il
gą organizacijų amžių, štai kodėl Angli
jos lietuviai iki šiol vis dar sugeba atras
ti bendrą kalbą ir atlikti, palyginti dide
lius darbus.

Iš religinio požiūrio tuštybė yra neabe
jotinai neigiamas dvasios bruožas — tai
gi nuodėmė. I šventumo pakopas pakilu
sios asmenybės pasisako, kad ne tik pavie
nio žmogaus žemiškoji garbė, bet ir visa 
kas mums atrodo taip svarbu ir nepamai
noma yra tik vanitas vanitatis — tuštybių 
tuštybė. O mums, kuriems už viską šven- 
tesnis šitame pasaulyje yra laisvos tėvy
nės reikalas, tebūnie tuštybių tuštybė vi
sa tai, kas tos laisvės priartinimą gali su
trukdyti.

J. Karkluva

visiškai pašalintas.
Mes esame tikri, kad mūsų patriotiški 

tautiečiai paklausys mūsų įspėjimo ir ne
siduos sugundomi komunistinės propagan
dos. Ūkio, kultūros ir mokslo srityse trem
tiniai daro vertingą įnašą Vakarų civili
zacijos bendrai pažangai. Tie, kuriem ten
ka kovoti ypatingai sunkiomis sąlygomis, 
— kurias mes įsakmiai reikalaujame lais
vąjį pasaulį, kad palengvintų, — turi visa
da atsiminti, kad jų aukos yra už didžiau
sios laisvės ir už nepriklausomybės idea
lus.

VAKARŲ PYRAGAS MOLOTOVUI

Keturių didžiųjų užsienio reikalų mi
nistrų konferencijoje, kuri prasidės spalio 
25 d. Ženevoje, Vakarai nori pasirodyti su
derintais smuikais. Šitas instrumentų de
rinimas neseniai baigėsi New Yorke. Buvo 
įvairių pasiūlymų, kaip įvairios yra ir tri
jų partnerių nuomonės. O tie partneriai 
lenktyniavo vis minkštesniais projektais, 
kad tik jie būtų priimtinesnį ketvirtajam, 
iš anksto pagrasinusiam būti akmens kie
tumo, jei bus mėginta gauti iš jo betkokių 
noulaidų. Pagaliau Vakarai sutarė laiky
tis „kietai“ sovietų atžvilgiu ir nusistatė 
pakloti ant stalo štai kokią Vokietijos su
vienijimo ir Europos taikos programą. Su 
ja supažindinsime trumpai. Vokietija su- 
vienyjama dabartinėse ribose. Sudaroma 
garantuota kelių tūkstančių kvadratinių 
kilometrų saugos zona Europos centre. So
vietų kariuomenė atitraukiama iki Varšu
vos, o Vakarų iki Reino. Sovietai ir Rytų 
Europos valstybės garantuojamos nuo Vo
kiečių užpuolimo. Statoma ir sąlyga, kad 
visų pirma turi būti sujungta Voiketija. 
Pirmasis kariuomenių atitraukimas turėtų 
įvykti po susitarimo leisti vokiečiams lais
vai išsirinkti sau vyriausybę, o antrasis 
— pradėjus valdyti parlamentinei vokie
čių valdžiai. Vakarų nuomone, šis pasiū
lymas būsiąs mėginimas sovietų, pažadų.

Jei tokia Vakarų politika yra vadinama 
„kieta“, tai sunku pasakyti, kokia ji atro
dytų minkšta. Busimosios konferencijos 
rezultatų dar neapsimoka pranašauti, nes 
sovietai tokiais atvejais iki paskutinio mo
mento laiko katę maiše.

New Yorkas. Komunistinės Lenkijos 
buv. konsulas Tadas Kassern New Yorke 
bandė nusižudyti, išgerdamas didelį kiekį 
miego miltelių. Su Lenkijos komunistų vy
riausybe jis nutraukęs ryšius 1948 m., ka
da buvo kviečiamas grįžti Varšuvon.

Londonas. Londono transporto komisijos 
pirmininkas buvo nubaustas penkiais sva
rais už neatsargų važiavimą automobiliu. 
Tos komisijos žinioje yra visas sostinės 
autobusų judėjimas.

ELENAI ADAMONIENEI mirus, jos 
vyrą, inž. Antaną Adamonį, sūnų Edu
ardą ir tėvus Tadą ir Emiliją Balčiū
nus, nuoširdžiai užjaučia

Adomas Daučanskas

Vašingtonas. Prez Eisenhoweris jaučiasi 
patenkinamai po jį ištikusio širdies smū
gio, kurs, kaip vėliau paaiškėjo, nebuvo 
jau tokio švelnaus pobūdžio. Deguonies pa 
lapinę jam jau leista palikti. Dabar vyksta 
jo žmonos kova su respublikonų partijos 
galvomis. Partija būtinai nori vėl matyti 
Eisenhowerj tarp kandidatų į JAV prezi
dentus, o žmona trokšta jam ramybės ir 
poilsio. v

*
Kairas. Egipto premjeras Nasser pasigy 

rė pačiupęs britų žvalgybos dokumentą, 
kuriame tvirtinama, jog Egiptas neužpul- 
siąs Izraelio. Priešingai, Izraelis galįs pir
mas smogti Egiptui. Britų užsienio reika
lų ministerija pareiškė nieko nežinanti 
apie tokio rašto buvimą.

Bielgradas. Jugoslavijos diktatorius Tite 
atvyko į Brioni salą, kur jis turės gydytis 
nuo reumato.

«
Londonas. Oro maršalas sir Dermont 

Boyle po ką tik pasibaigusių aviacijos pra 
tirnų pareiškė, kad Anglija dabar lengvai 
galinti apsiginti nuo užpuolimo iš oro. 
Apie „Javelin“ lėktuvus jis atsiliepė ga
na palankiai.

*
Buenos Aires. Buvusiam Argentinos dik 

tatoriui Peronui išplaukus į tremtį, paaiš
kėjo, kad jis turėjo 16 m. amžiaus meilu
žę, mokinę Nelly Rivas, kuri savo globėją 
vadindavo Popi, o šis ją šlovindavo gra
žuole. Jo vedybos su Laura Del Solar vis 
dar nepatvirtinamos. Draugavo jis ir su 
Argentinos filmų žvaigžde Maria Weiss,
kuri dabar rūpinasi jo apgyvendinimu 
Šveicarijoje. Perono linksmavakarių sve
čiai buvo dažniausiai paauglės mergaitės, 
kurios išdykaudavo apsivilkusios velionės 
Evos suknias ir apsikarsčiusios jos bran
genybėmis. Dalį tų brangenybių Peronas 
padovanojo Nellei, kuri dabar policijos 
kratoma ir apklausinėjama. Ji gyvena dik 
tatoriaus jai padovanotame name.

Londonas. Lenkas Jozef Malicki už tau
tiečių kurstymą grįžti į raudonąją Lenki
ją bus ištremtas iš Anglijos. Jis buvo so- 
cialkultūrinės draugijos sekretorius, laikė 
klubą, organizavo šokius ir kitos rūšies pa 
silinksminimus, kad galėtų palaikyti glau 
dėsnius ryšius su lenkais išeiviais.

*
Vašingtonas. Daktaro Saiko skiepai 

prieš vaikų paraližių visdėlto susilaukė 
palankaus įvertinimo. Įskiepytų vaikų ap- 
sirgimai krito nuo 25 iki 50 procentų. Ap
skaičiavimai padaryti turint galvoje 7 mi- 
lionus vaikų. Tuo tarpu Dr. Jonas E. Sai
kas tobulina savo išradimą, norėdamas 
duoti žmonijai visiškai garantuotą vaistą.

•
Taipehis. Kinų komunistai jau keturias 

dienas apšaudo Quemoy salų grupę. For- 
mozoje baiminamasi, ar tai tik nebūsiąs 
raudonųjų pasirengimas išsikelti į tas sa
las.

*
Bielgradas. Pasikeitimas prekėmis tarp 

sovietų ir Jugoslavijos kaskart didėja. So
vietai pristatys 200.000 tonų anglies dau
giau, o Jugoslavija pasiųs sovietams dau
giau maisto gaminių ir cemento. Iš k’ 
pusės, Amerikos valstybės sekretoriaus pa 
vaduotojas Murphy septynias dienas kon- 
feravo su Tito ir pareiškė esąs patenkin
tas pasitarimais. Jie buvę nuoširdūs ir pri 
vedę prie pasitikėjimo bei pagarbos kraš
tas kraštui.

*
Viena. Rumunijos vyriausybė persijota 

iš pagrindų. Buvęs premjeras Geargiu 
Dej paskirtas kompartijos generaliniu sek 
retoriu. Ministro pirmininko portfelis ati
teko P. Stoicai, buvusiam geležinkelio dar 
bininkui, kurs į partiją įstojo 1930 m. ir 
netrukus gavo 15 metų kalėjimo už streiko 
organizavimą geležinkelio dirbtuvėse.

♦

Didelio skausmo prislėgtus, 
ELENAI-BALCIŪNAITEl- 

ADAMONIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia velionies 
vyrą inž. Adamonį, jos sūnų Eduardą 
ir tėvus Balčiūnus

Daunorų Seimą

1



EUROPOS LIETUVIS

1895 m. rugsėjo 13 d. Lietuvoje

pasirinktų žmonių 
ir rugsėjo 28 dieną

nusigręžimo 
nustojo • ■’

SPAUDOJE PASIDAIRIUS
„Argentinos Lietuvių Balsas“ retai ką te 

aplanko Europoje gyvenančius lietuvius. 
Savaitraštis yra didelio formato, kartais 
pasirodo 6 puslapių, kartais net astuonių. 
Rugpjūčio 18 d. numeryje, pirmame pus
lapyje rašo:

SUSEKTAS SUOKALBIS NUŽUDYTI 
PREZIDENTĄ

Vaikezams bešaudant policininkus, 
stovinčius prie bažnyčių, suokalbinin
kams bedrumsčiant gyventojų ramybę 
susirėmimais Bs. Aires gatvėse, polici
ja sulaikė virš 50 asmenų.

Tardomieji prisipažino teisėjui dakta 
rui Rivas Arguello, kad katalikų vadas 
Mario Amadeo, radikalas Michel Tori
no ir konservatoriai vaikezus aprūpino 
ginklais, pinigais, „jeepais“ ir būtais 
„strateginėse“ vietose, kad pasėjus pa
niką, sugadint vandentiekius, elektrą, 
radio, telefonus ir nužudyti prezidentą 
Peron, krašto apsaugos ministerį ir vy
riausybei ištikimus karininkus.

Suimtieji 15.8.1955 pasakoja: Gavę 
ginklus mes turėjome žudyti, o kunigai 
tik melstis ir prašyti Dievo, kad mums 
padėtų pataikyti."

Gi tame pat numeryje viduriniame pus
lapyje, straipsnyje — „Kodėl Minėtinas 
Lietuvos Steigiamasis Seimas“ skaityto
jams primenama šitokia nedemokratinė 
karikatūra, atspausdinta „Lietuvos Aide“ 
1940 metais.

„Lietuvos St. Seimo 20 metų sukakti 
minėjo Lietuvoje valstiečiai liaudinin
kai ir krikščionys demokratai, gegužės 
26 d., 1940 m., Kaune. Socialdemokra
tai, esant jų partijai uždraustai, neda
lyvavo, tuomi išreikšdami savo protes
tą.

Šiąja proga tautininkų valdžios ofi
ciozas „Lietuvos Aidas“ įsidėjo karika
tūristo Bor-jer (Boriso Jermolojevo) ka 
rikaturą — aukštą, sulysusį, vos paei
nantį aklą arklį. Štai buvęs Lietuvos 
prezidentas Dr. Kazys Grinius kiša ark
liui šieno pluoštą. Štai į „padlos“ uode
gą įsikibęs stengiasi užlipti krikščionių 
demokratų prof. Tumėnas, štai kun. 
M. Krupavičius, kuris jam gelbsti užlio 
ti ant „padlos“. Štai valstiečių liaudi
ninkų veikėja ir ;,Lietuvos Žinių“ re
daktorė F. Bortkevičienė, atsistojusi 
krikdemui Karveliui ant pečių taip pat 
bando užlipti ant to akio arklio, nuo 
kurios. neatsilieka ir kitas krikdemas. 
Dr. Bistras... su kopėčiomis.

Po 18 dienų nuo tos karikatūros iš 
publikavimo, Lietuva buvo „išlaisvinta“ 
raudonosios armijos, lyg pasakant „Lie 
tuvos Aido“ redaktoriams: nenorėjote 
laisvės Lietuvai, tai ir neturėsite....

Štai jums ir visa Lietuvos Steig. Sei
mo 35 metų sukakties ignoruotojų užpa 
kalinė mintis...“

Išvados gal ir nereikėtų daryti: ją kiek
vienas pasidarys. Įdomu, kaip apie i Pe
rono policininkus šaudančius „vaikezus“ 
parašys kitos savaitės demokratinis 
„A.L.B.“?

Nr. 39.(419) 6. X. 1955

Jonas Matulionis

PREL. MYK. KRUPAVIČIUI 70 METU

„Laikas“ (Buenos Aires, rugpjūčio 31 
d.) 147 numeryje, rašydamas apie nutau
tėjimą, cituoja Nathan Glazier tuo klau
simu šitokius pasisakymus:

„Galzier prieina išvadą, kad Ameri
koje tautinės bendruomenės tebesilaiko 
dėl to, jog jos arba turėjo aiškią ideolo 
giją, kaip vokiečiai ir airiai, arba gyve
no atskirose izoliuotose kolonijose, kaip 
skandinavai, lietuviai ir kt.

Esą lenkai, lietuviai, kroatai, slova
kai, slovėnai..., atvykę į Ameriką, šio 
šimtmečio pradžioje, buvo pertamsūs, 
kad jų ideologija galėtų juos sulaikyti 
nuo nutautėjimo, nors jie ir stengėsi iš 
kovoti nepriklausomybę savo gimtie
siems kraštams Europoje. Esą lietuviai 
tik Amerikoje pasijuto esą giminingi, 
turį tą pačią kalbą bei bendrus intere
sus, Iš atsilikusių kaimiečių jie pasida
rė išorususiais miestiečiais.

Kadangi augštesnysis rytų Europos 
kraštų sluogsnis, — mano Glazier, — 
kūrė kultūrą tik sau, žemesnysis sluogs 
nis buvo paliktas tamsoje. Todėl imi- 

■ grantų vaikai — antroji karta — stengė 
si kuo greičiau išsiskirti nuo savo tė
vų — pirmosios kartos. Esą pirmoji 
karta buvusi tokia tamsi, kad nežino
jusi, kokios tautybės ji esanti. Oficialiai 
jie buvo vadinami „russki“ arba „aus- 
tro-vengrais“, o paniekinamai — ,.bo- 
hunks“. Ankstyvosios emigracijos lie
tuviai dažnai save vadindavo „polaks“. 
kol vėliau išvirto „litvakais“. Aplamai 
sociologai prieina išvadą, kad — nors 
tai sunkiai įtikinama — trečioji karta 
rodo tendenciją domėtis savo senelių 
kultūra ir didžiuotis jų tautybe. Kad ir 
nesiryždamas spėti tautiniu bendruo
menių likimo Amerikoje, Glazier vis 
dėlto samprotauja, kad jų išsilaikymas 
priklauso nuo jų vadu sugebėjimo su-, 
derinti amerikiečių kultūrą su savo , .... , . .tautiniais interesais bei sava kultūra.“ kalią programą, nusejo josios skyriais vi-

1900-1950 metų laikotarpis Lietuvos at- sas Lietuvos parapijas ir rinkimuose į St. 
žvilgiu dalintinas į tris etapus: I-is ligi I- 
jo Pasaulinio karo, kada Lietuva, būdama 
rusiškų carų okupacijoje, rengėsi laisvam 
nepriklausomam gyvenimui. Il-is nuo 1918 
metų ligi 1940 m. raudonųjų okupacijos ir 
kartu Lietuvos valstybės panaikinimo. Tai 
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis ir 
pats sunkiausias III-is — Lietuvos okupa
cijų perijodas.

Kiekvienas iš šių laikotarpių buvo Lie
tuvai savaip sunkus. Pirmajame reikėjo 
kovoti ir su pačiu okupantu ir kartu są
moninti tautą, kadrus ruošti ir jos ūkišką 
pajėgumą kelti. Antrasis etapas — kova 
už valstybinę nepriklausomybę ir josios iš
laikymą ir nuolatinę pažangą. Paskuti
nysis — kova su įvairiais okupantai? už 
Lietuvių Tautos teises, vilčių palaikymas 
pačioje tautoje ir Lietuvos laisvinimo žy
giai.

Džiugu, kad mes turime asmenybių, ku
rios pasireiškė visuose šituose etapuose. 
Pasireiškė ne eiliniais darbais. Jų tarpe 
yra prelatas kun. Mykolas Krupavičius, 
kurs spalio 1 d. sulaukė 70 m. amžiaus.

Prieš I-jį Pasaulinį karą jis jau aktyviai 
dalyvavo spaudoje ir net leido ątskiras 
knygeles. Jis rengė ateitininkijos kadrus 
nepriklausomam gyvenimui. Jis, būdamas 
dar tremty, projektavo Lietuvos žemių re
formas.

Rusijoje bolševikų gaudomas, jis spruko 
į okupuotą (vokiečių) Lietuvą ir čia pra
dėjo plačią krikščionių demokratų akci
ją, kartu šaukiant tautą prie laisvo nepri
klausomo gyvenimo. Kada 1918 metų pa
baigoje bolševikai grėsė okupuoti Lietuvą, 
jam vadovaujant krikščionių demokratų 
partija skelbė būsimą žemės reformą. Šis 
paskelbimas sutapo su Lietuvos vyriausy
bės savanorių pašaukimu, ir Lietuvos vy
rai stojo ginti savo žemės.

Krupavičius, šalia parengiamųjų darbų 
žemės reformai, atjaunino krikščionių de
mokratų partiją, pravedė josios gana radi-

KUNIGO TRAGIKĄ
„Dviejuose ar trijuose laikraščiuose pas

kutinėmis dienomis padaryta tamsių {tai
gojimų, kad šis didis kunigas kokiu nors 
būdu žinojo apie kun. Borynski'o pražuvi
mą“, — pasakė Leeds Vysk. J.C. Heenan 
Bradfordo šv. Juozapo bažnyčioje prie a. 
a. kan. Boleslovo Martynėlio karsto ir tuo 
jau pridūrė: „Aš noriu pasakyti, kad, kai 
tos tragedijos metu girdėjau šį absurdiš
ką įtaigojimą, kreipiausi į vyr. inspekto
rių ir jam pasakiau išmesti iš minties bet- 
kokią neįtikėtiną mintį apie šį kunigą“.

Šitas anglų katalikų vyskupas stojo vie
šai ginti tragiško kunigo vardą laidotuvių 
dieną. Tuo pačiu metu ąpie karstą stovė
jo mgr. B. Michalski iš Londono, eilė len
kų kunigų ir daugybė tikinčiųjų.

Trejus metus a.a. kan. B. Martynėlis 
kentėjo neįsivaizduojamas dvasines kan
čias: jis buvo atleistas iš Bradfordo lenkų 
kapeliono pareigų, paliktas be medžiagi
nės pagalbos ir ne vieno pirštu badomas 
ryšium su paslaptingu jo įpėdinio kun. H. 
Borynski'o pražuvimu 1953 m. liepos 13 d.

O jis troško dirbti su žmonėmis, ilgėjo
si jį suprantančių širdžių. Jis pasigedo kū
dikystėje pažinto lietuviško nuoširdumo, 
ir tų trejų metų bėgyje mielai dirbo su sa 
vo gimto kratšo žmonėmis — lietuviais, ku 
rie suprato šio kančios vyro tragediją ir 
jį užjautė.

Tačiau širdis negalėjo tesėti tame jau
nystėje 
košmare 
kusi.

Gimęs

A.A. KAN. B. MARTYNĖLIO ATMINIMUI 
. (tarnybos lape gimimo vieta pažymėta — 
. Aviže, Novoaleksandrovski, Litva), keele- 
■ rių metų amžiaus išvežamas į Vilnių, kur i 
. lankė lenkų pradžios ir vidurinę mokyk- : 

las ir 1920 m. baigė Kun. Seminariją.
Kūrybiškiausias jaunystės jėgas paau- 

i kojo lenkams, nors Vysk. Jurgis Matulai- 
: tis jautė jo lietuvišką širdį ir nesutiko 
. leisti kapelionauti lenkų kariuomenėje: 
. „Žinau, vysk. Bandurski rašė... Jis tams- 
. tos prašo. Aš atleisiu, bet nepritariu. Jie 

tamstą išnaudos ir paskui nusvies. Nesi , 
. parisiejus, o paprastas žmogus, kokių esu 

reikalingas: eini kur siunčiamas ir viską 
. atlieki. Kai motina alkana, ar galima duo- 
. ti duoną svetimiems?!“

Jaunas kunigas paklausė švento vysku- 
, po ir liko dirbti Vilniaus vyskupijoje, kol 

1940 m. buvo bolševikų suimtas, kalintas, 
ištremtas i Sibirą ir 18 mėnesių kankintas 
priverčiamojo darbo stovykloje. Naudojan 

, tis Stalino-Sikorskio susitarimu, iš stovyk 
los buvo išleistas ir... tik tada stojo kape
lionauti lenkų kariuomenėje.

1947 m. iš Sheffieldo atvažiavo i Brad- 
fordą. Teiravosi, ar lietuviai turi savo ka
pelioną. Deja, jie jau turėjo, ir kan. Mar
tynėlis pradėjo organizuoti lenkų parapiją, ; 
j kurią netrukus sutelkė apie 1.500 lenkų.

Dirbo iki 1952 m. rudens, kada lenkų 
bažnytinės vyriausybės buvo iš tų parei- ! 
gų atleistas. Gyveno, teisingiau vegetavo: 

' jei ne anglų valdžios nuolatinė 3 sv. pašal- 
' pa, kažin kaip būtu tas tragiškas dienas 

praleidęs...
„Jie tamstą išnaudos, paskui nusvies“, , 

i — pasakė kadaise Vysk. Jurgis“... i

įpėdinis kun. H. Borynski's 1953 m. va
sarą paslaptingai dingo. Puolė velionį žur
nalistų spiečius, lankė policija. Kartą tuo 
metu radau jį sugniužusį ir palaužtą: „Su
laukiau žilo plauko*!, atsidusęs pasiskun
dė, „ir štai ką su manimi daro...“

Nervai dieną naktį buvo įtempti. Tikė
josi įvairių netikėtumų, nes piktų žmonių 
šmeižto ir neapykantos laiškai plaukė ne
tik į policiją, bet ir pas jį. Negalėjo ramus 
į miestą išeiti, kai jo nuotraukomis mirgė
jo didžiųjų dienraščių pirmieji puslapiai. 
Artimieji ir draugai pradėjo vengti, nebe
lankyti. Spengdama krito didžiulė ir juoda 
vienuma, Buvo juoba sunku, kai tie, ku
riems paaukojo geriausias savo jėgas, nuo 
jo nusigrįžo. Net kaikurie broliai...

Kairės rankos du pirštai buvo sutrauk
ti ir be jausmo. Širdį gėlė. Viduje vis tebe
ruseno nusėdęs kartumas. Tačiau jis, nie
ko nepaisydamas, ėjo netik į Bradfordo 
lietuvių pamaldas Geros Naujienos nešti, 
bet su šventu džiaugsmu širdyje keliavo 
į Keighley, Leeds, Rochdale, Manchesterį, 
Nottinghamą, Derby, Mansfieldą, ir su lie 
tuviais lietuvių kalba garbino Dievą...

Mačiau, kaip buvo gedulo dienomis ra
šoma, girdėjau, kaip buvo kalbama: „Mi
rė už Dievą ir Lenkiją...“

Štai, kur to didžio kunigo, kaip vysk. 
Heenan pasakė, tragedija.

Ją galima, tik širdimi pajausti, tik siela 
užčiuopti. Lietuviška, nemeluota.

Kaip artimas velionies bičiulis 
tuos žodžius. Nieko nenoriu kaltinti 
gyvenimo sąlygų, nei to gyvenimo 
niotų žmonių. Noriu tik spausdintu žodžiu

Seimą, kuris susirinko 1920 m. gegužės 15 
d. laimėjo absoliučią daugumą. Krupavi
čius į valdžias nėjo. Jis buvo lyderis stip
riausios seimo grupės ir parlamentą pa
naudojo garantuoti žmogaus laisves, lie 
tuvio kataliko teises, darbo žmogaus ger
būvį. Lietuvos 1922 metų konstitucija lai
davo Lietuvos žmonėms ir teises, ir lais
ves, o žemės reforma, virtusi įstatymu, pa
grindė lietuvio ekonominį nepriklausomu
mą.

Pagaliau, 1924 m., jis beveik prievartos 
keliu išstumtas žemės ūkio ministeriu. Ir 
tik dėka jo energijos ir supratimo tų visų 
pavojų, kurie niekad nebuvo paliovę sup
ti Lietuvos, jis geležine ranka per 2 metus 
įvykdė žemės reformą.

Užėjus bolševikams sunaikinimo jis te- 
išvengė tik dėka prasidėjusiam karui.

Vokiečių naciai, po labai trumpos pau- 
zos, parodė savo tikrus tikslus ir pradėjo 
iš anksto suplanuotą darbą — vokiečių ko
lonizaciją, pirmon eilėn paimdami Lietu
vos lenkų ūkius.

Krupavičius kartu su Grinium ir Aleksa 
įteikė protesto raštus ir dėlto ištremiamas 
į Vokietiją.

Karui pasibaigus ir lietuviams užplūdus 
Vokietiją, jį matome atsistojusį Vliko prie
ky, kur jis vadovauja svarbiausiam šian
dien darbui — Lietuvos laisvinimu1.

Krupaviičaus asmenybė yra įdomi, nes 
yra šakota ir vispusiška. Jis prie kiekvie
no darbo prieina su visu rimtumu ir į jį 
įdeda visą savo energiją ir išmintį.

Jis kunigas ir Šv. Tėvo rūmų prelatas. 
Jis valstybės vyras — žemės ūkio ministe- 
ris, vienas iš ryškiausių Lietuvos parla
mentarų ir didžiulės frakcijos lyderis. Jis 
socialis reformatorius ir kovotojas už Lie
tuvos darbo žmogaus geresnį gyvenimą. 
Jis krikščioniškosios demokratijos Lietu
voje stipriausias organizatorius ir kartu 
jos ideologas. Nepriklausomos Lietuvos ir 
josios demokratiškų seimų geriausias ir po 
puliariausias kalbėtojas. Jo kalbos gilios 
savo turiniu. Forma graži, patraukli ir už
deganti. Jo žodžiai, iškošti per dantis, smi
go giliai į žmonių širdis ir ne tik jaudino, 
bet vertė ir susimąstyti. Jis tiesiakalbis. 
Jis niekad nesivaržė pasakyti tiesos žodį 
į akis. Ginčuose kietas, savo nusistatymą 
gins ligi paskutiniųjų, bet išsprendus dau
gumai kitaip, jis iškart pasiduoda daugu
mos sprendimui ir lygiu kietumu kovoja 
už bendrą nutarimą — nes jis gilus demo
kratas.

Jis redaktorius keleto žurnalų ir laik
raščių, jis žurnalistas, autorius keliolikos 
knygų ir knygelių. Krupavičius lenkų dva
rininkų pabaisa, prie vokiečių tų pačių 
lenkų, metamų iš jų ūkių, užtarėjas.

Besąlyginė tėvynės meilė, krikščiony
bės idealai — tai buvo ir yra jo ilgam kely 
ir jo sunkiuose darbuose vieninteliai vado
vai. Jis savo asmens gyvenimo neturėjo. 
Lietuvos rūpesčaii — jo rūpesčiai. Tautos 
džiaugsmai jojo džiaugsmai.

Jo vienintelis troškimas matyti Lietuvą 
laisvą ir laimingą, todėl Lietuvos vadavi 
mui ir josios laisvinimui skirtas visas jojo 
darbas. Silpnos sveikatos, betgi jis veža 
šiandien sunkiausią vežimą.

STEBUKLAI
Algis: Šiandieną indai taip pat turi sa

vo stebuklų, kaip ir mes krikščionys. Jeigu 
apaštalų ir kitų šventųjų stebuklai įrodo 
Krikščionybės teisingumą, tai fakirų ste
buklai įrodo indų religijos tikrumą.

Vitas: Katės maiše niekas neperka. į fa
kirų stebuklus reikia pirmiau gerai įsižiū
rėti, kol juos priimtume. Strand-Magazine 
duoda trumpą pasikalbėjimą su Charles 
Bertam, kuris ilgą laiką Indijoj studijavo 
fakirų magiją. Jis su atsidėjimu stebėto 
176 fakirus, pasižymėjusius savo gudrybė
mis; ypač tyrinėjo fakirų darbus Gango ir 
Indo upių srityse. Po visų savo tyrinėji
mų jis pasakė, kad nėra nė vieno tokio 
fakirų stebuklo, kurio negalėtų padaryti 
geras europietis fokusninkas!

Algis: Mahometas, sukurdamas savo re
ligiją ir sustiprindamas savo stebuklais, su 
silaukė daug savo išpažinėjų. Nejaugi jis 
galėjo tikrai padaryti stebuklus?

Vitas: Kokius žinai Mahometo stebuk
lus? Jis pats Korane (Sure 22,49) prisipa
žįsta, jog negalįs daryti stebuklų. „Pada
ryk tokių stebuklų, kaip Mozė ir Kristus, 
— sako Korano išpažinėjai Mahometui, — 
ir mes tave tikėsime.“ Mahometas paklau
sė: „Kokio stebuklo norite?“ Jie atsakė: 
„Pakeisk Kafos kalną į auksą“. Tada Ma
hometas šaukėsi Gabrielių, bet šis pasakė: 
„Jei tu nori — iš uolos gali pasidaryti 
auksas. Bet kam tau toks ženklas reikalin
gas? Geriau bus jei tu nalauksi“ Ir Maho
metas atsakęs: „Aš palauksiu“. Ir šiandie 
Mahometas dar tebelaukia... (Sprenger, 
Leben Mohamed, 11,415).

AlgiS: Kodėl fariziejai netikėjo į Kris
taus stebuklus?

Vitas: Tai buvo pikta valia, kaip sako 
prof. Dr. Endler. Kada Kristus grąžino re
gėjimą žmogui, kuris buvo gimęs aklas,. 
fariziejai netikėjo. Pasišaukė pasveikusio- 
jo tėvus, bet jie tvirtino, kad jų sūnus 
buvo gimęs aklas. Tada fariziejai stebuklo 
negalėdami paneigti, prakeikė pasveikusį- 
jį ir išstūmė iš sinagogos, štai netikin
čiųjų elgesys. Todėl prof. Dr. Esser sako: 
..Kas stebuklus ir antgamtišką galią iš 
Evangelijos nori išplėšti, tas yra vertas pa 
sigailėjimo, kaip ir anas, kuris nori kan
džioti granitą“.

P. Dauknys MIC

rašau
— nei 
supai-

įamžinti tą karčią kančios taurę, kurią šis 
kunigas ligi pat dugno išgėrė. Ir, man ro
dos, jam ramu dabar. Ten, amžinybėje. 
Ramu gal ir dėlto, kad prieš savo mirtį bu 
vo sparčiais žingsniais prisiartinęs prie sa 
vo gimtojo krašto žmonių — lietuvių.

Jie jo niekad nesmerkė ir su ašaro.pT 
į kapines palydėjo.

Amžiną atils* tegu suteikia Tavo sielai, 
brangus Kanaunninke, mūsų visų Vieš
pats, kurs Rūpintojėliu rymo prie mūsų vi 
sų netektos Lietuvos griuvėsių.

J. Kuzmickis

WATERBURY, JAV, ŽUVO 18 LIETUVIŲ
Jau bene galutinai nustatyta žuvusieji 

per potvynį Waterbury gyventojai. Iš Jų 
daugiausia yra žuvusių lietuvių. Štai 
vusiųjų pavardės:

1. Claerance Ramikas, 36 metų, gyv. 
No. Riverside St.

2. Margareta Padaigas, 
No. Riverside;

3. Teofilė Laukaitis, 62 
verside;

4. Petronėlė Stankienė, 
No. Riverside;

5. Stasys Markevičius, 
nūs, 44 m., gyv. 567 No. Riverside:

6. Vincas Saulėnas, 69 m., 
vedside,;

7. Marija Šimkus, 33 m.. 
Riverside;

8. Bronius Seredinskas, 5( 
No. Riverside;

9. Agota Seredinskas, 79 
No. Riverside;

10. Connie Seredinskas.
11. Ona Klimienė, 62 m., 

Riverside;
12. Antanas Savickas, 22 

Wi’son St.
Šie paskelbti kaip dingę, i 

dar nesurado:
13. Stasys Garbukas. 60 m.
14. Janina Klimaitė, 33 m. gyv. 535 

Riverside;
15. Petras Laukaitis, 70 m., gyv. 569 

Riverside:
16. Barbora Vitkienė, 68 m., gyv. 

No. Riverside:
17. Vincas Vitkus, 72 m., gyv. 561 

Riverside;
18. Pranas Butkus, gyv. Ill Vail St.
Antaną Savicką pasišaukė telefonu drau 

gas Robertas Seredinskas. Atvvk»s šoko 
gelbėti draugo, bet jau nebegalėjo išeiti iš 
namo. Jo tėvas po 20 minučių atvykęs pa
matė savo sūnų jau nešamą su visų namu 
' baisia srove. Antanas Savickas buvo ką 
tik grįžęs iš kariuomenės ir žuvo begelbė
damas savo draugą. Jo lavonas surastas tik 
rugpjūčio 31 d. už keliolikos mylių prie 
Beacon Falls.

62 h., gyv.
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65 m., gyv.
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KETURI BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
(ARKLIO ATSIMINIMAI)

(Keturioliktas tęsinys)

Poros kilometrų kelio trapsnyje keleiviai, 
susigrupavę į tris dalis, karštai gynė savo 
kilmės kraštus. Augštaičiai, sudarydami dau 
gumą, puolė suvalkiečius ir žemaičius. Že
maičiai, nors jų grupę sudarė tik mūsų ve- 

.žėjas Aleksas ir nuo jo nė per žingsnį nenu 
tolstanti gražiai nuaugusi mergina, palaiky 
davo augštaičius, kai tie puldavo suvalkie
čius, visiškai nekreipiančius dėmėsio Į su
valkietės Lioros pastabą ; kad jie tikriausiai, 
pirmą kartą gyvenime yra patekę j augštos 
kultūros ir civilizacijos kraštą — Suvalkiją.

— Pirčių neturėjimas, kiaulių rišimas, 
vienajieniai vežimai, — tai jūsų, suvalkie
čių, civilizacijos požymiai! O pakeleiviui 
vandens stiklinės pardavimas parodo jūsų

parašė himnus ir gramatikas? — kirtosi su
valkietė, paberdama visą eilę žymių pavar
džių.

— Jei tų garsių žmonių praeitį palukšten
tume, tai pamatytume, kad jų visa praeitis 
yra surišta su padoriais lietuviai — augštai- 
čiais ar net ir žemaiičais. Jie tik gyveno Su 
valkijoje. Ar jūs mane laikysite vokiečiu, jei 
aš ten dabar pateksiu? — nesidavė Lioros 
išvedžiojimams Mykolas, vis naujų rasda
mas suvalkiečiams priekaištų.

Nežinia, kada būtų šis ginčas užsibaigęs, 
jei būtume nepriartėję augštais medžiais 
apaugusios sodybos, kurion nuo vieškelio 
vedė jaunomis liepaitėmis apsodintas kt!

lietuvišką vaišingumą, — kibo Mykolas 
prie Lioros, pasakodamas savo įspūdžius iš 
kelionės po Suvalkiją.

— O kas jus išmokė skaityti!? Kas jums

!1S.

— Gal Trumpūnai jau išvažiavo? Mikas 
su vaikais ir žmona prieš savaitę išsikraus'ė 
iš Kauno, — kreipėsi i Mykolą moteris, 
ant kelių laikanti jauniausią keleivę, ketu
rių metų mergaitę,

— Neatrodo, kad čia būtų tokia panika, 
kaip Kaune. Žiūrėkite, čia dar ir laukuose 
žmonės dirba ir svilėsiais niekur nedvokia, 
— ramino užklaustasis.

Sodybos vartai, matyt, buvo jau seniai ne 
benaudojami: jie, nutrūkę nuo gembių, gu
lėjo patvoryje, pasislėpę tarp išbujojusių 
dilgėlių ir bailių. Kieme, prie rastinio lovio, 
sukaliojosi keli veršiai, klaneliuose kvaksėjo 
pulkelis margų ančių. Pajutę vandenį, pa
sukome prie lovio, nors mūsų vežėjas ban
dė sulaikyti sausesnėje kiemo vietoje. Tuoj 
pat lovin sukišo nasrus ir Banga su Smilga, 
čiulpdamos per žąslus vandenį. Mykolas pa 
skubėjo jas išžaboti, o jį pasekė ir mūsų 
akiniuotasis. Ilgais gurkšniais gurgėm gaivi
nantį skystį, apsupti ančių, keleivių ir juos 
pasitikti iš namų išėjusių šeimininkų, kurie 
kvietė atvykusius eiti į trobą.

Mane ir Bijūną apgyvendino daržinės ga
lo priestate — pašiūrėje, gi iškinkytas ku
meles nuvedė į arklidę. Greitai apsipratome 
naujoje vietoje. Iš pašiūrės nesimatė kas 
vyksta sodybos kieme. Mūsų artimiausias 
kaimynas — platus kopūstų ir runkelių lau 
kas, nusidriekęs iki karklais apaugusio grio 
vio, o už jo pilkėjo avižų rėžis. Daržinėn 
ateidavo vienas kitas mūsų vilkstinės kelei
vių, pasiknaisiodavo vežime, patakšnodavo 
mums per kaktas ir vėl dingdavo. Mykolas 
atvilko šviežių, minkštučių ir sultingų dobi
lų doklą ir jais užkrovė visą vežimą. Tai

buvo puota, kurios seniai neturėjome. Bijū 
nas taip rijo, kad ir mane aptaškydavo ža
liom seilėm, kai besigindamas nuo musių 
mostelėdavo mano pusėn galvą.

Vakare pašiūrėn atėjo jauniausios kelei
vės motina, sodybos šeimininko sūnus Trum 
pūnas ir jo liekna, gelsvais plaukais žmona.

— Važiuokime drauge. Jei jau visi pasi
traukė iš Kauno, tai ir iš čia teks bėgt'. 
Jums pasilikti būtų nesaugiau, negu mjrns. 
Turite arklius, vieną pasikinkykit ir važiuo
jam. Palauksime pasienyje, — kvietė mūsų 
keleivė prisijungti ir drauge važiuoti jaunuo 
sius Trumpūnus.

— Suspėsime. Be to, nemanau, kad vo
kiečiai bolševikams atiduotų Suvalkiją: pa 
matysite, jie ginsis kur nors apie Kauną ir 
Jonavą. Jei atiduos Suvalkiją, tai tada ir 
Rytprūsiuose nebeišsilaikys, — aiškino 
Trumpūnas, o jo žmona šitaip dėstė:

— Bijau Vokietijos, nes ten juk tikras ba 
das. Mūsų Alg'rdelis ir taip silpnas, o te
kioje nežinioje jis greit sunyktų. Čia, toliau 
nuo miesto, gal vis kaip nors per karą išsi
laikysime, o po karo juk ir komunistai čia 
ilgai negalės pasilikti...

— Kai jų nebus, tai ir mes galėsime grįž 
ti, — spyrėsi kaunietė.

— Karo metu Vokietijoje bus dar blo
giau, negu čia, ypač su vaikais, dėl bolševi
kų, tai aš nemanau, kad jie darys tas pa
čias žiaurias klaidas, kurias jie darė pirmai
siais metais, — pritarė žmonai Trumpūnas,

Ilgai dar jie kalbėjosi vis apie tą patį: 
bėgti, ar pasilikti. Trumpūnai, matyt, buvo 
jau iš anksto nusprendę pasilikti ir visi kau 
nietės argumentai negelbėjo. Iš pasikalbėji
mo supratau, kad jie lieka, o mes rytoj ry
te trauksime toliau. Trumpūnas pasisiūlė 
nakties metu pats saugoti mus ir vežimus, gi 
visi svečiai turį gerai pailsėti prieš tokią ke
lionę. Atėjęs prie mūsų Mykolas su Aleksu 
tvirtino, kad jiems patiems geriau pritiktų 
budėti sargyboje, tačiau Trumpūnas pasili
ko prie savo.

Vidurnaktį supratau, kodėl jis buvo užsi
spyręs likti nakties budėtoju, nors ir neži
nau, ar jis kam nors savo draugų pasakė tą 
paslaptį, kurios mudu su Bijūnu buvome 
liudininkai.

Kieme ir pastatuose visiškai aprimus, pa
šiūrėn atėjo Trumpūnas, atsinešęs ritulyn 
susuktas anklodes. Kelioliką minučių jis 
slampinėjo, dažnai apsidairydamas, lyg bū
tų ko lūkuriavęs, ar jieškoięs vietos, kur pa 
kloti atsineštą patalynę. Pro pintine pašiū
rės sieną košėsi vidun mėnulio šviesa. Bu
vau besitaikstąs išsitiesti greta Bijūno, bet 
tuo metu mano dėmesį atkreipė Trumpū
nas: jis pradėio ardyti rąstų sieną, skirian
čią priestatą nuo daržinės. Net Bijūnas kils- j, 
telėio snūduriavusią galvą, pamatęs šiene“’ .; 
tamsią skylę, kurion mūsų naktinis sarga' ; 
į'-išo galvą, lyg varnėnas inkilan.

(&us daugiau)
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

DBLS PIRMININKAS APLANKYS 
CORBIECIUS

Šį šeštadienį, spalio 8 d. DBLS Corby 
Skyrius šaukia metinį narių susirinkimą,

: J kurį atvyksta ir DBLS Centro Valdybas 
pirmininkas, M. Bajorinas.

MIRĖ ELENA-BALČICNAITĖ 
ADOMONIENĖ

•K.:-' Kelis metus sunkiai sirgusi, po didelių 
kančių, š.m. rugsėjo 29 d., Londone, Vokie 
čių ligoninėje, mirė Elena Balčiūnaitė Ada 
monienė, didžiam liūdesyje palikdama mo 
tiną, tėvą, vyrą inžinierių Adamonį ir sū
nų Eduardą, A.A. Adamonienės palaikai

? iš Londono pergabenti į Coventry, kur gy 
B vena jos vyras ir sūnus, ir ten palaidoti 

katalikų kapinėse.

VEIKLIOS LIETUVĖS PAGERBIMAS'
Šv. Onos Moterų Draugija, pagerbdama 

ilgametę tos organizacijos pirmininkę p. 
Oną Liūdžiuvienę, jos 25-rių metų pirmi
ninkavimo sukakties proga, rengia' Liet. 
Social. Klube vakarienę su atitinkama 
programa.

Sukaktuvių vakaras įvyks spalio 29 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak.

Bilietai iš anksto gaunami pas d-jos vai 
dybos nares ir Liūdžiu krautuvėje, 421, 
Hackney Rd. Kaina 7/6.

LIETUVIAI BOKSININKAI RUNGSIS
LONDONE RUSŲ EKIPOJE

Spalio 12 d., Wembley stadione, Londo
ne, įvyksta bokso rungtynės tarp britu ir 
sovietų boksininkų. Rusų ekipoje dalyvau 
ja du lietuviai: Algirdas Sočikas, sunkaus 
svorio boksininkas ir Romualdas Muraus
kas vidutinio. Britų snorto spaudoje nepa
žymėta tų dviejų lietuvių boksininkų tau
tybė.

PONIA BOVARY
Tokia antrašte jau atspausdintas Nidos 

Knygų Klubo leidinys Nr. 9. Minimas lei
dinys klubo nariams bus išsiuntinėtas se
kančią savaitę.

L. SODYBAI ĮKURTI AKCIJAS PIRKO:
K. Plukas — 5 sv., J. Strumskis — 5 sv., 

J. Štaras — 5 sv. nenorįs skelbti pavardės 
lietuvis — 2 sv. Viso gauta 284 sv. Prie So 
dybos įkūrimo vajaus prisidėjo dar tik 
86 asmenys, sudėję minėtą sumą. Kai ir 
likusieji 900 prisidės, vajaus tikslas bus 
pasiektas.

MADRIDO TRANCLIACIJŲ 
PAKEITIMAS

Š.m. spalio mėnesį bus pakeistas Radio 
Madrid transliacijų tvarkaraštis. Madrido 
radijas siųs į Lietuvą transliacijas lietu
viškai nuo 19 vai iki 19,15 vid. Europos 
laiku (o Lietuvos laiku 21-21,15 vai.). Ti
kimasi, kad nuo spalio 12 d. bus atidaryta 
dalis Radio Nazional naujosios stoties, iš 
kurios bus perduodamos taip pat ir lietu
viškos transliacijos,

EKSKURIJA Į LIETUVIŲ SODYBOS 
DERLIAUS ŠVENTĘ

Norintieji minimoje ekskursijoje daly
vauti, kuri įvyks spalio mėn. 22 d., prašo
mi užsirašyti pas Lietuvių Klubo sekreto
rių.

VYR. AMŽIAUS VIENIŠAI LIETUVEI 
SIŪLOMAS DARBAS

Lietuvių šeima, gyvenanti Anglijoje, siū 
lo vyr. amžiaus vienišai lietuvei gerą, at
skirą kambarį, visą išlaikymą ir globa, jei 
ji sutiktų, tėvams išėjus darban, prižiūrė
ti vaikus. Suinteresuotos šeimos adresą, gy 
venančios už Londono, galima sužinoti „E. 
Lietuvio“ Redakcijoje.

SV. ONOS MOTERŲ DRAUGIJA
Tos moterų organizacijos vardas karts 

nuo karto minimas spaudoje ar viešuose 
susirinkimuose, tačiau mažai yra žinoma, 
ypač naujiems ateiviams, jos veikla ir tiks 

į lai.
Ši moterų organizacija pradėjo veikti 

1915 m., kada senosios mūsų krašto emig
rantės — moterys suprato, kad ką nors pa 

’ daryti, reikia susiburti į organizaciją. 1915 
I m. kun. Matulaičio ir Vinco Basiulio nas-
I tangomis ir buvo įkurta šv. Onos Moterų
I D-ja, savo įstatuose įsirašydama — katą- 
K likybės stiprinimą, dorovės, tėvynės mei

lės ir tautinės dvasios ugdymą jaunosios 
K lietuvaičių kartos širdyse.

Turint galvoje anuometines sąlygas, ga- 
B Įima suprasti, kad pirmieji tos draugijos 

veiklos metai buvo ypač sunkūs. Tačiau, 
laikantis krūvoje, tie sunkumai buvo nu
galimi ir draugija veikė.

Pirmoji įsikūrusios d-jos pirmininkė bu 
: vo p. Agota Sinskienė, kuri daug dėjo pas

tangų draugiją išlaikyti, parodžiusi didelį 
supratimą ir pasiaukavimą bendram dar
bui, todėl nenuostabu, kad ir pati d-ja stip 
rėjo ir plėtėsi.

Vėliau į pirmininkes ateina p. Ona Liū- 
džiuvienė, kuri net 25 metus vadovauja 
Londono Lietuvių Moterų D-jai, parodyda 
ma daug sumanumo, o savo veiklumu ir

populiarumu, turėdama įgimtus organiza
ciniam darbui gabumus, apjungia visas ge 
ros valios senosios išeivijos moteris.

Dabartinė d-jos pirmininkė yra viena 
tos senosios išeivijos atžala — p. R. Čer
nienė, žinomų veikėjų p.p. Bulaičių duk
ra, anglų gimnazijos vyresniųjų klasių mo 
kytoja. Ir naujoji pirmininkė, sekdama sa 
vo pirmtakūnes, gyvina ir plečia draugi
jos veiklą, modernina ją ir toliau tyliai 
tempia lietuvybės vežimą. Šiuo metu D-ja 
turinti per 70 narių.

šiais metais d-ja surengė Margučių ba
lių, 2 ekskursijas į pajūrį ir į Lietuviu. So 
dybą. Buvo aplankytos ir tebelankomos ser 
gančios d-jos narės, o reika’ingos pagal
bos sušelptos medžiaginiai. Piniginė para 
ma buvo prisidėta ir prie Ark. J. Mat ule v.' 
čiaus beatifikacijos bylos vedimo. Pagrin
diniu tikslu ši draugija laiko —• tėvynės 
meilės, religinio jautrumo ir lietuviškų 
tradicijų išlaikymą jaunosios kartos lietu
vaičių širdyse. Tai ką ši šv. Onos Draugija 
darė per 40 metų, linkime jai ir toliau eiti 
tuo keliu.

Draugijos valdybą sudaro: pirmininkės 
pavaduotoja p. V. Jurienė, iždininkė p. Vi 
kanienė, revizorė p. Bulaitienė.

J. J.

WOLVERHAMTONAS
SEZONAS PRASIDĖJO

Rugsėjo 28 d. Whitmore salėj įvyko krep 
šinio rungtynės tarp „Vilties“ ir Whitmore 
krepšininkų. „Viltis“ pasirodė nekokios 
formos, specialiai nesidominti gintis ir ne
rodydama jokio kovingumo, kas įgalino 
Whitmore klubo komandą paimti persvarą 
ir laimėti pirmąjį puslaikį santykiu 23:17.

Antrame kėlinyje „Viltis“ atkreipia dė
mesį į gynybą. Jai pavyksta sustabdyti 
staigius prasiveržimus ir priversti priešą 
daryti tolimus metimus. Todėl „Viltis“ lai 
mi antrą kėlinį 18:6. Bendras rezultatas: 
35:29 „Vilties“ naudai.

Viltiečiai neturėtų užmiršti, kad, prara
dus kamuolį, kiekvienas žaidėjas virsta gj 
nėju ir grįžta į savo vietą tykoti kamuolio

Už „Viltį“ žaidė: L. Banaitis, S. Purėta 
B, Viliūnas, U. Manga, V. Karnilavičius 
J. Vanags, J. Žukauskas, V. Bodnieks, J 
Przeplata, P. Jasionis ir V. Kelmistraitis.

„Viltis“ žais šiais metais dviejose lygo
se — Wolverhaptono Apylinkės ir Birmin- 
ghamo I-sios Divizijos. Pirmosios rungty
nės įvyks spalio 11 d., Handworth Techni
cal! College, prieš lenkų komandą „Pogon“.

Kadangi viltiečiams teks žaisti prieš stip 
rias komandas, gera būtų, jei atsirastų lie 
tuvių žaidėjų ir žiūrovų, galinčių paremti 
„Vilties“ komandą. Suinteresuotieji galėtų 
kreiptis šiuo adresu: V. Kelmistraitis, 3, 
Harts Rd., Wednesfield, Nr. Wolverhamp
ton, nurodydami savo adresą, amžių ir pa
tyrimą, nes tai turi būti registruojama.

Pernai „Viltis“ neteko puolėjo A. Eitma- 
no, sunkiai apsirgusio, ir keleto kitų, atkri 
tusių dėl įvairių priežasčių.

Palinkėkime viltiečiams geros sėkmės ir 
priminkime, kad be pastangų pasisekimas 
neįmanomas. Treniruotis patiems ir sic 
ti, kaip kiti žaidžia, štai kas svarbu.

V. K is

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Naujas spaudos platintojas

„Skautų Aido“ ir „Mūsų Vyties“ platini
mą nuo 1956 m. sausio m. 1 d. perima s.v. 
si. V. Fidleris, 48, Henry Rd. West Bridge
ford, Nottingham. Naujas, šių dviejų skau 
tiškų laikraščių, prenumeratas prašome 
siųsti naujajam platintojui.

Postovyklinis „Budėkime“
Jau išėjo naujas, postovyklinis „Budėki

me“ Nr. 14. Kaina vienas šilingas. Prenu
meratoriams jis bus išsiuntinėtas. Naujai 
norintieji jį gauti, rašo: ps. B. Zinkevičius, 
88, Byron Str. Derby.

Spaudoje nepaskelbta
Patikrinus stovyklos piniginę apyskaitą 

rasta, kad žemiau vardinti skyriai, prisiun
tė aukų lapus su aukomis, „E. Lietuvyje“ 
nebuvo paskelbti: Bradford sk. 1-15-00, 
Edinburg sk. 1-00-00, Great Horton sk. 
3-3-00, Kettering sk. 2-16-00, Londono sk. 
8-1-7, Leicester sk. 2-15-6, Mansfield Sk. 
2-13-00 ir Nottingham sk. 8-6-00 (Ne 
8-12-00). Skyrių Valdybas ir mielus auko
tojus širdingai atsiprašome. Tas įvyko to
dėl, kad šie aukų lapai gauti prieš pat sto
vyklą, pačiam darbų įkarštyje ir vėliau 
ruošiant apyskaitą neprisiminta, kad šie 
skyriai dar spaudoje nepaskelbti.

Birmlnghamo skyrius
Stovyklos apyskaitą jau paskelbus, gau 

ta iš Birminghamo skyriaus aukų larai 
Nr. 1 ir 2, su surinktomis aukomis 20 šil. 
širdingai dėkojame, ši'suma pervesta atei 
nančių metų stovyklos fondan.

Vis dar negrąžino
Aukų lapų vis dar negrąžina šie skyriai: 

Connock skyrius — aukų lapas Nr. 9; Lin
coln sk. — Nr.23 ir Tadcaster sk. — Nr.46. 
Malonias šių skyrių valdybas prašome 
tuos aukų lapus gražinti K. Vaitkevičiui, 
21, Cobden Str. Derby.

CORBY
Corbio skyriaus pirmininkas grįžęs iš 

DBLS atstovų suvažiavimo, šaukia visuo
tiną skyriaus narių susirinkimą, kuris 
įvyks š.m. spalio 8 d., šetšadienį, parapi
jos salėje Occopation Rd.

Susirinkimo atidarymas 5 vai. Po to tars 
žodį DBLS pirmininkas M. Bajorinas.

Brangūs tautiečiai! Prašome punktualiai 
ir gausiai dalyvauti, nes sunkus darbas lau 
kia: naujos valdžios rinkimas, o gal laimė 
nusišypsos pirmininkauti.

Ccrby koresp.

PRANCŪZIJA DR. STP. BIEŽIS, J. RAČIŪNAS IR ALB. TREČIOKAS EUROPOJE

MIRĖ H. DE CHAMBON
Š.m. rugsėjo 25 d. mirė Henry de CHAM 

BON, prancūzų žurnalistas ir publicistas, 
netoli Tulūzos, 84 metų amžiaus. Nuo 1919 
metų H. de Chambon nuolatos rašė Lietu
vos ir kitų Baltijos kraštų klausimais. Jis 
yra parašęs keliolika veikalų apie Lietu
vą, Latviją, Estiją, Suomiją, Europos prob 
lemas. Paskutinis jo veikalas buvo išleis
tas 1946 m. apie „Baltijos Tautų Tragedi
ją“. Be atskirų veikalų yra parašęs kelis 
šimtus straipsnių Baltijos kraštų klausi
mais. (Žiūr. „Lietuvių Enciklopedija“, III 
tomas, pusi. 472).

Patyręs apie H. de Chambon mirtį, Lie
tuvos Atstovas Prancūzijoje Dr. S. Bačkis 
pareiškė jo šeimai užuojautą Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos, Lietuvių Tautos 
ir savo vardu.

STRAIPSNIS 
APIE BALTIJOS VALSTYBES

,REVUE DES DEUX MONDES“
Š.m. spalio mėn. 1 d. numeryje, plačiai 

pasklidęs Paryžiaus žurnalas „La Revue 
des Deux Mondes“ atspausdino 12 pusla
pių p. Rene Ristelhueber straipsnį „La 
Survivance dės Etats Baltes“. Buvęs Pran
cūzijos Ministeris Lietuvoje nuo 1928 metų 
ligi 1935 m., p. R. Ristelhueber paliečia Lie 
tuvos ir kitų Batlijos Tautų istoriją, jų 
valstybių dabartinę okupacinę padėti, jų 
tarptautinį politinį ir juridinį statusą, Lie 
tuvių, Latvių ir Estų laisvajame pasauly
je susiorganizavimą, veiklą, spaudą, jų ko
vą už savo valstybių Laisvę ir Nepriklau
somybę, jų rezistenciją kraštuose prieš 
okupantą, operuodamas faktais ir skai
čiais. Autorius baigia straipsnį, pažymėda
mas, kad Baltijos Valstybės tebegyvuoja 
ir jų gyvybingumas reiškiasi ne vien pra
eities gailesiu, protestais ir viltimis, bet 
gyva ir aktyvia veikla visose srityse. Ypa
čiai p. R. Ristelhueber iškelia pabėgėlių di 
delį indėlį į tąją veiklą. „Yra tautų, kurios 
nerezignuoja mirti“.

PASIKEITIMAI LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MISIJOS VADOVYBĖJE PARYŽIUJE
Š.m. spalio 1 d. Paryžių apleido Kun. Dr. 

F. Jucevičius, Lietuvių Katalikų Misijos 
Direktorius Prancūzijoje. Išbuvęs tris me
tus Prancūzijoje, Kun. Dr. F. Jucevičius 
išvyko į Montreal}, Kanadon.

Naujuoju Prancūzijos Lietuvių Katalikų 
Misijos Direktoriumi paskiriamas Kun. J. 
Petrošius, baigęs Tarptautinę Kunigų Se
minariją Strasburge 1950 m. ir ligi šiol va
dovavęs Mulhouse Lietuvių Katalikų Mi
sijai bei pirmininkavęs Prancūzijos Lie
tuvių Mulouse Apylinkei.

Naujasis Misijos Direktorius laukiamas 
Paryžiuje spalio mėnesį.

LIETUVOS ATSTOVAS PARYŽIUJE 
PAS PRANCŪZIJOS LIETUVIUS

š.m. rugpiūčio gale ir rugsėjo mėn. pra
džioje, savaitgalių proga, Lietuvos Atsto
vas Prancūzijoje, Dr. S. Bačkis, kuris eina 
kartu ir BALFo Įgaliotinio pareigas Pran
cūzijoje, BALFo pageidavimu aplankė 
Prancūzijos lietuvius, gyvenančius Allier, 
Alpes Maritimes, Ardeche, Bas-Rhin, Dro
me, Haut-Rhin, Meurthe et Moselle, Mo
selle, Nord, Pas de Calais, Rhone departa
mentuose, kur yra įsikūrę bei gyvena se
nieji lietuviai emigrantai ir pabėgėliai. 
Lietuvos Atstovas Paryžiuje susipažino su 
lietuvių Prancūzijoje materialine bei mo
raline būkle, jų tautiniais rūpesčiais ir su
teikė jiems informacijų, kaip jie geriau 
gali susitvarkyti pagal veikiančią įstatym- 
davystę Prancūzijoje, bei kaip jie galėtų 
įsikurti kitur, jei nori emigruoti. Keturių 
tūkstančių kilometrų kelionėje, Dr. S. Bač
kis aplankęs Prancūzijos lietuvius rado 
juos_ vienur kitur geriau įsigyvenusius bei 
įsikurusius, bei daugelį jų gana skurdžiai 
gyvenančių ir vargstančių.

VOKIETIJA
STP. VYKINTAS į PAVERGTĄ LIETUVĄ

Lankydamasis Romoje, Lietuvos Atgimi 
mo Sąjūdžio Vyr. Valdybos pirmininkas 
pasakė ilgesnę kalbą į pavergtos Lietuvos 
seses ir brolius lietuvius. Jis savo kalboje 
pabrėžė nenuslopinamą lietuvių Laisvės 
troškimą ir nesunaikinamo Tikėjimo į Lie
tuvos ateitį svarbą.

MŪSŲ MIRUSIEJI
2040 Lietuvių Darbo Kuopoje, Kaiser- 

slauterne, 1955 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 
netikėtai mirė kuopos narys a.a. KULIE
ŠIUS Stasys, gimęs 1912 m. sausio mėn. 
29 d. Kaune. Vokietijoje gyveno vienas, 
nes šeima buvo likusi Lietuvoje.

AUSTRIJA
Amerikoje karių invalidų namuose mi

rė Vienos seniūno brolis a.a. Jonas Dig- 
rys. Jis pirmo pasaulinio karo metu tar
navo USA armijoje ir netekęs sveikatos 
daug kentėjo. Vienos seniūnui Austrijos 
lietuviai reiškia labai gilią užuojautą.

Austrijos lietuviai taip pat gilią užuo
jautą reiškia Vokietijos BALF Įgaliotiniui 
Iz. Rugieniui, kurio tėvelis po ilgos ligos 
š.m. rugpjūčio 4 d. mirė Muenchene.

AuLB Pirmininkas Šveicarijoje prašė 
Šveicarų-Lietuvių Pagalbos Komiteto Pir. 
p. B. Thomą gauti pašalpas dar lOiai lietu 
vių Austrijoje. Iki šiol jau kas mėnuo gau
na 10 lietuvių kad ir nedidelę paramą. 
Austrijos lietuviai labai širdingai dėkoja 
p. Thoma'i už taip širdingą paramą varge.

„E. Lietuvio“ korespondentas specialiai 
atvyko iš Vokietijos į Romą pasitikti tri
jų žinomų JAV lietuvių veikėjų: Dr. Stp. 
Biežio, J. Bačiūno ir Alb. Trečioko, kurie 
su poniomis šiomis dienomis atplaukė Ita
lijon. Jie lankysis Šveicarijoje, Vokietijo
je, Prancūzijoje, Anglijoje ir kitur. Jų ke
lionės tikslas nėra turistinis, bet tautinis, 
politinis ir karitatyvinis.

Dr. Stp. Biežis yra Lietuvių Amerikos 
Tautinės Sąjungos pirmininkas, SLA ilga
metis veikėjas ir daugelio kitų lietuviškų 
organizacijų pirmininkas ar narys. Nors 
jis perkopęs per 60 metų, bet pilnas ener
gijos lietuviškam darbui ir kupinas mei
lės Lietuvai.

Kas nežino Amerikoje Juozo Bačiūno? 
Jį puikiai žino ne tik Amerikoje, bet ir 
Europoje. Jis yra visų lietuviškų reikalų 
rėmėjas, dvasinis žadintojas. Malonu pasi
džiaugti, kad lygiai Dr. Stp. Biežis, lygiai 
J. Bačiūnas yra giliai nuoširdžios lietuviš
kos asmenybės, kurios dvelkia neužinte- 
resuotu tyru lietuvišku nuoširdumu.

Alb. Trečiokas yra BALFo ir kitų lietu
viškų organizacijų veikėjas. Daugiausia 
rūpinasi BALFo šalpos reikalais, atlieka 
didelį karitatyvinį darbą.

Džiugu pažymėti, kad ir jų ponios yra 
nuoširdžios lietuviško darbo rėmėjos, ža
dintojos ir veikėjos. Kartu su jomis ke
liauja ir p. Dilienė iš New-Yorko, tautinio 
veikėjo Inž. Dilio žmona.

Neapolyje svečius pasitiko K. Lozorai
tis. Romoje svečiai viešėjo kelias dienas. 
Jie čia rūpinosi ne tiek Romą pamatyti, 
kiek susitikti su lietuviais politikais, vei
kėjais ir vietoje pažinti žmones, jų nusista 
tymus ir ateities planus.

Pirmoj eilėj svečiai matėsi su LDŠ Sta
siu Lozoraičiu.

PAVERGTOJE TEVYNEJE
NEAPGYVENDINTI NAMAI 

ALYTAUS APSKRITYJE
Pastaruoju metu į Vokietiją yra grįžusi 

visa eilė karo belaisvių ar civ. internuo
tųjų, kurie išbuvę ilgesnį laiką Lietuvoje 
arba Sibire įvairiose stovyklose yra sutikę 
mūsų tautiečių. Tarp jų į vieną vietovę 
prie Koelno sugrįžo tiesiai iš Lietuvos 36 
metų rytprūsių vokietė, kilusi iš Prūsų 
Yluvos, kurią 1947 m. bolševikai nuteisė 
5 metams darbo vergų stovyklos tik už tai, 
kad ji priėmė badmečio metais dovanų du 
svarus miltų iš malūno, kuriame ji dirbo. 
Christa matė ir Šiaurės ledjūrį, ir Uralą, 
ir Archangelską. 1952 m. buvo paleista ir 
įkurdinta Alytuje. Paskiausiu metu dirbo 
prie kino statybos. Prie statybos darbų te
uždirbdavo tik 280 rb. mėnesiui. Pasakoja, 
kad pragyvenimas okup. Lietuvoje yra 
toks brangus, jog iš gaunamų pinigų vosi 
tegalėjo prasimaitinti. Pritrūkusi ko, būda 
vo sušelpiama daiktais ir, drabužiais vie
nos lietuvių šeimos, prie kurios gyveno. O 
kad turėtų už ką grįžti į tėvynę, tai kelio
nei reikalingas lėšas sudėjo kelios lietuvių 
šeimos.

Grįžusioj! teigia, kad Alytuje šiuo metu 
esą mažiau rusų kariuomenės, todėl gyve
nimas ten esąs ramesnis. Tačiau visa eilė 
namų ir ūkininkų buv. sodybų Alytaus 
apylinkėse esą tušti, be gyventojų. Jaunų 
vyrų Lietuvoje esą maža. Kadangi žemės 
apie Alytų nėra derlingos, vis prie smėlio, 
tai, pasakotojos teigimu, ten rusai ir len
kai nekurdinami. Kurdinti parenkamos 
verčiau su derlingesnėmis žemėmis Mari
jampolės, Vilkaviškio ar Šakių apskritys. 
Neseniai Brest-Litovske, jai bevykstant į 
tėvynę, viena rusė įdavė du vandens bu
telius, pastebėdama, kad tai pravers kelio
nei, nes Vokietijoje nesą šiuo metu galima 
gauti nė to...

Neseniai iš Lietuvos atvyko dvi mer
gaitės, kurių viena yra išgyvenusi šiauri
nėje Lietuvoje 10 metų, o antroji — pie
tinėje Lietuvoje 3 metus.

Vokiečių pabėgėlių iš Rytprūsių organas 
„Das Ostpreussenblatt“ išspausdino Klai
pėdos m. vokiečio H. Masuhro atsimini
mus ir įspūdžius iš darbo vergų stovyklų. 
Masuhro teigimu, su juo dirbęs lietuvis 
J. Vyskupaitis ir japonas Ušu Mato pabė
go iš Chabarovsko stovyklos — ir apie 
juos nebuvo gauta daugiau jokių žinių. At 
rodo, kad nepagavo. 1951 m. vasarą Mas- 
ubras buvo persaiųstas į Rešoto stovyklą, 
tarp Krasnojarsko ir Irkutsko. Jis papasa
kojo, kaip panašiose stovyklose siaučia 
kriminaliniai nusikaltėliai, daugiausia iš
ėję iš komjaunuolių eilių. Prie jo akių du 
tokie šešiolikmečiai lošė kortomis iš sve
timų galvų. Pralošęs paskiau turėjo nu
žudyti vieną iš stovyklos įnamių ir išlo- 
šusiam įteikti jo galvą. Taip iš tikro buvo 
padaryta: rytojaus dieną prie barakų buvo 
rastas negyvas vyras su nukirsta galva. 
Išaiškintas žudikas tardžiusiam jį MVD 
karininkui, pragariškai juokdamasis, di
džiavosi savo darbu, o kiti kriminaliniai 
nusikaltėliai jį apšaukė tikru „didvyriu“. 
Už šią žmogžudybę nusikaltėlis gavo dar 
10 metų ir buvo išgabentas į kitą stovyklą.

H. Masuhras papasakoja ir apie Volgos 
vokiečių likimą, nes buvo sutikęs darbe 
vieną iš Volgos vokiečių. Kaip žinoma, ru
sų carienės Kotrynos H-sios laikais (1764- 
1773) Žem. Volgos abiejose pusėse tarp 
Saratovo ir Kuibyšiovo buvo įkurdinti 
apie 400.000 vokiečių. Ir 1936 m. toje sri
tyje bolševikų sudarytoje vad. „Volgos 
Vokiečių Sovietinėje Respublikoje“ taip 
pat gyveno apie 400.000 vokiečių. Tačiau 
1941 m. visi vokiečiai Maskvos įsakymu 
iš ten buvo išvežti ir įkurdinti kitur. Iš to 
skaičiaus apie 60.000 vokiečių buvo prie
varta įjungti į vad. „Darbo armiją“ — ir 
šiandien iš jų tėra likę vos 10.000...

Grįžusis iš darbo vergų stovyklų buv. 
italų kapelionas Zavatta išleido itališkai 
veikalą, kuriame keliose vietose minimi ir

Rugsėjo 26 d. svečiai aplankė lietuvius 
Marijonus, jų giliai tolerantingą ir simpa
tišką tėvą Vašką, taip pat JAV lietuvį, 
šv. Kazimiero kolegiją, jų ūkį, jų įstaigą 
Romoje. Svečiai buvo visur priimti su 
nuoširdumu. Kun. Dr. Balčiūnas ir tėvas 
Vaškas gražiai svečius pasveikino, o dr. 
Stp. Biežis nuoširdžiai pasidžiaugė lietu
vių dvasininkų Romoje lietuviška veikla. 
Palinkėjo sėkmės. Ypač krito į akis Šv. 
Kazimiero kolegijos įstaiga, kuri yra gra
žiai lietuviškai, tautiškai meniškai papuoš 
ta. Koridorių ir kambarių sienos iškabinė
tos geriausiais Augiaus, Petravičiaus, Va
liaus, Čiurlionies ir kit. dailininkų kūri
niais. Ši jaunųjų kunigų lietuviška dvasia 
žavi ir džiugina.

Tą pačią dieną vakare svečiai įkalbėjo į 
plokšteles Romos radijui, kas bus artimiau 
siu laiku perduota į pavergtą Lietuvą. 
Ypač lyriškai jautri ir įspūdinga buvo dr. 
Stp. Biežio kalba. Jis prisiminė, kaip 
vaikystėje Lietuvoje uogavo, grybavo, 
grožėjosi gamta. Dabar jis ten negalį nu
vykti. Savo kalboje užtikrino, kad 165 mi- 
lionų JAV valstybė neapleis Lietuvos ir 
padės jai išsikovoti Nepriklausomybę.

Sveikino pavergtus lietuvius p. O. Šle
žienė. Ji atjautė pavergtas Lietuvos mo
teris ir nurodė, kad laisvosios lietuvės mo
terys visuomet budi Lietuvos laisvės sar
gyboje. Ponia Ieva Trečiokienė daugiau 
kalbėjo apie paramą ir moterų veiklą JAV. 
Taip pat pavergtus lietuvius iš Romos pa- 
sevikino Alb. Trečiokas.

Svečiai, apžiūrėję Romos bažnyčias, se
nuosius ir moderniuosius Romos meno pa
status, muzėjus, rugsėjo 28 d. lėktuvu iš
skrido į Ženevą, iš ten į Ciurichą, toliau 
į Vokietiją ir Angliją.

S. G-tis

lietuviai. Tačiau iš knygos negalima nusta 
tyti, kur lietuviai Sibire randami. Iš lietu
viškų pavardžių paminėta med. Dr. Palta
navičiaus, kuris Zavattą išgelbėjo nuo mir 
ties, suteikdamas reikalingą pagalbą jam 
susirgus sunkios formos šiltine. Kitoj vie
toj autorius mini sutikęs lietuvį kunigą, 
mokantį itališkai, su kuriuo vėliau gerai 
susidraugavo. Spėjama, kad tai esama vie 
no Kauno vikaro. Apskritai, apie lietuvius 
Zavatta atsiliepia šiltai: jie esą labai ge
ri, nuoširdūs, vieningi, tvirtai laikąsi tė
vų tikėjimo ir senųjų tutinių tradicijų. 
Lietuviai ir jį parėmę maistu, tuo budu 
išgelbėdami nuo mirties.

ŠTAI KĄ PASAKOJA 
AMERIKOS FARMERIAI APIE 

KOLCHOZŲ — SOVCHOZŲ 
SISTEMĄ

Amerikos žemės ūkio ekspertams baigus 
kelionę po Sovietų Rusiją, Berlyne per 
spaudos konferenciją delegacijos galva W. 
Lambert pareiškė žurnalistams: „Žemės 
ūkio delegacijomis pasikeitimas tarp JAV 
ir Sov. Sąjungos turės didelę reikšmę ir 
jau prisidėjo prie tarptautinių santykių 
pagerinimo“. Visi farmeriai delegacijos na 
riai vieningai pareiškė didelį nusistebėji
mą, kad „sovietiniai ūkininkai“ visiškai 
nepažįsta Amerkos gyvenimo sąlygų. Par
tneris iš Yowos valstybės, Ralf Olissen, su- 
vesdamas kelionės rezultatus, pareiškė: 
„Aš mieliau likčiau mažos farmos savinin
ku JAV nei būčiau didelio kolchozo pir
mininku TSRS“. Dar tiksliau įvertino kol- 
chozų-sovchozų sistemą jau grįžęs į JAV 
farmeris iš Arizonos valstybės, John Ja
cobs: „Dėl dabartinės Sovietų Sąjungos 
sistemos sovietinio žemės ūkio produktin- 
gumas niekados nepasieks JAV lygio. Ke
lionės metu po Sov Sąjungą aš neradau 
nė jokios minties, nieko tokio, kuo galė
čiau pasinaudoti savo taikomiems ūkiui 
tvarkyti metodams pagerinti. Aš grįžtu iš 
šios kelionės dar daugiau, negu seniau, 
pasmerkdamas sistemą, kurioj viešpatauja 
mažuma ir kontroliuoja visą kraštą“.

Be jokios abejonės, Sovietų vyriausybė 
parodė amerikiečių delegacijai tik tai, kas 
geriausia, pastebi rusų emigrantų organas 
„Ruskaja Mysl“ Nr. 794. O kokį jie būtų 
išsivežę įspūdį, jei būtų pamatę visą sovie
tinę tikrovę?

Savo įspūdžius mėgina reikšti, nors la
bai atsargiai, idant nenukąstų už „impe
rialistų gyrimą“, ir sovietinių delegacijų 
nariai, susipažinę su JAV, Kanados, Angli 
jos buitimi. Jie vis dėlto pripažįsta radę 
ten pasimokytinų dalykų ir buvę sužavėti 
tų kraštų svetingumu bei jų „tautų drau
giškumu“, „taikos meile“. Pvz. Sov. S-gos 
ž.u. ministerio pavad. Lazerenko pareiš
kimu, „Anglijoje visi jaučia didelę simpa
tiją mums, tarybiniams žmonėms“. Taip, 
„tarybiniams žmonėms“, bet ne pačiai so
vietiniai sistemai. Apie ukrainiečių ir kt. 
suruoštas kai kur demonstracijas prieš to
kius „svečius“, prispaudėjų režimo atsto
vus, visai tylima.

ALKOHOLIS PRIEŠ ATOMĄ
Tarp daugelio visokiausių žinių atsirado 

viena nebloga mėgstantiems nugerti, bū
tent — alkoholis gerai veikia ir apsaugo 
žmogaus organizmą nuo atomų radioakty
vių spindulių veikimo. Žinią paskelbė JAV 
laivyno laboratorijos, dariusios bandymus 
su pelėm ir žiurkėm. Tik visas nepatogu
mas, kad atominio bombardavimo atveju 
gali nebūti laiko alkoholiu „apsišarvuoti“, 
o pradėjus iš anksto „stiprintis“, galima 
nesulaukti nė gresiančio atominio karo.

o o O O O o o
New Yorke viena dirbtuvė pradėjo ga

minti nailoninį popierių. Jis yra toks stip
rus, kad rankomis jis vos galima perplėšti. 
Jo nesugadina nei chemikalai, nei vanduo, 
nei bakterijos, nei šviesa.
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Dviejų augštos kilmės britų — Macleano 
ir Burgess išdavystė šio krašto visuomenę 
sukrėtė tik trumpam laikui. Trinktelėjo, 
it perkūnas giedrią dieną, ir vėl ramybė 
ir nuostabi draugystė su tais, kuriems nu
ėjo, tikriausiai už gerus pinigus, tarnauti 
savo krašto pražūčiai, gerai išauklėti, bu
vę augštuose užsienio reikalų ministerijos 
postuose pareigūnai. Abu čia gimę, Cam
bridge universiteto „auksiniai auklėtiniai“, 
abu augštojo luomo atstovai. Maclean, 
kaip dabar jau paaiškėjo, buvo įtartas žy
miai anksčiau, tačiau jam buvo leista ir 
toliau „dirbti“. Geriausiai charakterizuo
ja britus specialūs įrašai Baltoje Knygoje, 
kurioje tarp kitko yra ir toksai dokumen
tas, liečiąs šių šnipų bylą. Kai jau buvo 
saugumo organams žinoma apie užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnų diversinį 
darbą, buvo nutarta Macleano bute pada
ryti kratą, tačiau ją teko atidėti dėl šito
kios priežasties, apie kurią Baltojoj Kny
goj taip įamžinta: „Saugumo vyriausybė 
ketino padaryti Macleano bute kratą, bet 
jos nepadarius, buvo atidėtas ir paties 
Macleano apklausinėjimas iki birželio vi
durio, kad ponia Maclean, tuo metu buvusi 
nėščia, turėjo išvykti ligoninėn.“

Atseit, šinpinėjimo darbu besiverčiąs 
pareigūnas buvo.įtartas anksčiau, tačiau, 
kadangi žmona buvusi nėščia, tai negalima 
buvo jos jaudinti ir ponų Maclean bute pa 
daryti kratos. Reikėjo laukti momento, ka 
da jos nebebus namuose. Valstybės reika
lai turėjo lukterėti. Ir kas gali neigti, jog 
britai nėra džentelmenai!..

Laisvosios Korėjos prezidentas Rhee 
taip išsireiškė apie vakariečių „koegzis
tenciją — sugyvenimą“ su komunistais: 
„Koegzistencija komunistams leidžia lais
vai vykdyti vakarų pasaulyje įvairiausius 
nusikaltimus ir ji veiks tol, kol laisvasis 
pasaulis bus nebepajėgus atsispirti. Ko
egzistencija leidžia galvažudžiams siautė
ti miestuose, gi policijos uždavinys apri
bojamas tvarkyti tų miestų gatvės judėji
mą. Jei mūsų draugai, — sako Rhee apie 
amerikiečius, — galutinai nutartų, jog ap
skritai neverta kovoti dėl principų, būtų 
geriau, jei iš viso jie negelbėtų mūsų. Ta
da mums grėstų vergija. Tačiau galimas

Kieta mėsa
Perskaięs p. Dzūko straipsnį „Kad Mė

sa Būtų Minkšta“, E. L. 37, turėjau tą 
naktį tokią viziją — sapną.

Audros metu nuskęsta transatlantinis 
laivas, kurio visi keleiviai žūsta, išskyrus 
didelę patirtį ir specialybę turintį laivo vi 
rėją, išsigelbėjusio mažoje, negyvenamoje, 
saloje. Atsipeikėjęs po didžios nelaimės, 
jis panoro valgyti, bet ničnieko nerado, iš 
skyrus vienintelio gyvio — kalakuto. Iš
alkęs virėjas nutaria jam nusukti galvą, 
tačiau prisiminė, kad ką jis darysiąs su 
kieta mėsa, jei neturįs su savim konjako, 
kuriuo galėtų apsvaiginti kalakutą. Išsigel 
bėjęs virėjas ilgai mąstė, vis nesiryždamas 
rizikuoti kietos mėsos. Pasekmėje — ka
lakutas liko gyvas, o išsigelbėjęs viiėjas 
mirė badu bemąstydamas.

Ryte galvojau, kad ne visada galime i’ 
•Mes pasekti to virėjo pavyzdžiu ir, norr 
tinkamai darbo atlikti nemokėdami, kal
tais turime geriau jį atlikti prasčiau, bet 
nemirti badu. Tik pagalvokime, kokia mū 
sų šiandien būtų padėtis, jei visur ir vi
suomet būtume griežtai prisilaikę to prin
cipo, kad jei ko gerai padaryti neįveiki, 
tada geriau nieko ir nedaryk.

Anais metais, mūsų pasiryžėliai atstatė 
nepriklausomą valstybę, nors jie nė vienas 
to „amato“ gerai nemokėjo. Ano meto mū 
sų nepatyrę diplomatai stojo kovon lyg 
dovydai prieš galijotus, prieš kitų valsty
bių įgudusius, su dideliu stažu ir patirti
mi, diplomatus. Lietuvos ūkį ėmė kurti 
žmonės, patys neperdidžiausio mokslo, o 
mūsų visų švietimo darbui vadovavo taip 
pat Lietuvos Universiteto nebaigę mokyto 
jai, nes tokio iš viso dar nebuvo ir jie ne
turėjo tinkamo pasiruošimo. Tačiau šian
dien mes visi prieš juos lenkiame galvas, 
esame daūg skolingi ir dėkingi, kad jie ry 
žosi nepalikti mūsų tamsoje. Jei imtume 
jų nuveiktus darbus negrinėti, pamatytu
me, kad ten būta daug klaidų ir netobulu

APSIRŪPINKIME Iš ANKSTO
Artėjant Kalėdų šventėms kiekvienas 

savo artimui norime padaryti malonumą 
— pagal išgales ką nors padovanoti. Gra
žiausia dovana — knyga. Tai praktikuoja 
visos kultūringos tautos. Pasekime ir mes 
tuo gražiu pavyzdžiu, parinkdami dova
noms lietuvišką knygą.

Norintiems yra ir kitokių lietuviškų do
vanų: albumai, piniginės, rankdarbiai, 
plokštelės. Apsvarstę parašykite: Dainorai 
Daunoraitei, 49, Thornton Ave., London 
W.4.

dalykas, kad mes pasirinktume ir vergiją 
ir sunaikinimą“.

Rhee sako, kad sąjungininkai nebeteko 
net ir tos oro persvaros, kurią jie turėjo 
karo metu. Komunistai išnaudojo „taikos 
metą“ ir Šiaurės Korėjoje pristatė aero
dromų, kurie yra taip arti Jungtinių Tau
tų aerodromų, jog amerikiečių lėktuvai 
dabar turį sukti per Japoniją, priešingai, 
komunistai juos šaudytų, it laukines antis. 
Jei visa Korėja atitektų komunistams, ja
ponų aerodromuose būtų nebesaugu. Tada 
amerikiečiai turėtų dangintis Alaskon, kad 
iš ten apgynus Japoniją. Nemaloni ir Ka
nadai ateitis: jei Japonija ir Alaska susi
lauks Korėjos likimo, labai greitu laiku 
Kanados mokyklose nebebus nei anglų, nei 
prancūzų kalbų. Jas pakeis rusų kalba.“

Baigdamas pasikalbėjimą su britų laik
raštininku, prezidentas Rhee taip pasakė: 
„Džiaugiuos, kad nesat amerikietis. Ti
kiuos, kad ką nors iš šio pasikalbėjimo 
įveiksite paskelbti ten, kur reikia. Tai bus 
naudinga ne tik mums, bet ir jums, ir li
kusiam pasauliui, neišskiriant nė J. Ame
rikos Valstybių“.

Senas receptas neabejotinai yra geriau
sias, kurį, rodos, kadaise Sir Churchillis 
užrašė: nuo komunizmo išgys tik tas, kuris 
savo kailiu yra paragavęs „rojaus gyveni
mą. Bet koks kitas vaistas vargu ar išgy
dys laisvąjį vakarų žmogų.

Skaitytojas iš Vokietijos pageidauja, 
kad užrašuose būtų klausimų ir atsakymų 
skyrius. Pradžiai turiu šitokį klausimą, į 
kurį prašau ir kitus skaitytojus atsakyti.

Kartą, laivui nugrimzdus, negyvenamon 
salon išsikėlė išsigelbėję trys keleiviai: du 
vyrai ir viena moteris. Psichologų nuomo
ne, jei tie du vyrai būtų ispanai, jie dvide
šimt keturių valandų bėgyje užmuštų 
viens kitą; jei moteris būtų italė — ji per 
tą patį laiką užmuštų vieną iš dviejų vy
rų; jei išsigelbėję vyrai būtų anglai, jie 
lauktų trečiojo, kuris juos supažindintų 
su lady; jei būtų prancūzai —problemos 
iš viso nebūtų. Klausimas: kas būtų, jei tie 
vyrai būtų lietuviai?

Geriausio atsakymo autorius bus premi
juotas.

-ar badas?
mų, bet ar už tai gali kas nors juos smerk 
ti?! Ir lietuviška patarlė sako: „Kas nedir 
ba, tas neklysta“.

Ar nepanašiai atsitiko ir su tremtiniais, 
pabirusiais po visą pasaulį, kada tiek tau
tinius tiek visuomeninius darbus dirbo, 
ten kur nebuvo tinkamų šiam uždaviniui 
žmonių, tautiečiai, niekad neturėję šioje 
srityje patyrimo, nes matė, kad delsimas, 
neryžtingumas, abejojimas net ir nepasi
ruošimas, gali daug daugiau atnešti bend
ram reikalui žalos, negu jų darome; klai
dos.

Kiekvienas mūsų žino, kad minkšta mė 
sa geriau, negu kieta, tačiau ar kiekvienas 
gali kalakutą vaišinti konjaku ir ryžiais, 
virtais piene? Juk už konjako butelį mū
sų ūkininkas anuomet turėtų turguje par
duoti žemkentį veršį, o ryžiais nekiekvie- 
na motina galėdavo maitinti savo vaiko, 
kai jis suviduriuodavo, nes už jų kilogra
mą reikėdavo atsaikyti tikriausiai kurių 
nors grūdų pūdą jei nedaugiau.

Suprantama, kad reikia siekti tobulumo, 
reikia stengtis kiekvieną darbą atlikti ge
rai, tačiau jeigu darytume tik tai, ką ge
rai mokame, ką galėtume padaryti be klai
dų ir be kritikos, jei lauktume, kol būtinai 
atliktiną darbą padarys po metų ar dešim 
ties, tam besiruošią, tai mūsų būklė būtų 
panaši į to virėjo, kuris nesiryžo nusukti 
kalakutui galvos, žinodamas, kad bus mė
sa kieta ir, belaukdamas išsigelbėjimo, mi 
rė badu.

Žemaitis

PABALTIJIS LIEKA 
DRAUDŽIAMA ZONA 

VAKARIEČIAMS
Paskutiniu laiku Sovietai, „normalizuo

dami santykius su laisvuoju pasauliu ir 
mažindami pasaulio įtempimus“, kilsterė
jo kiek ir sandarią geležinę uždangą, leis
dami Sovietų Sąjungoj lankytis „kapitalis 
tinių kraštų“ gyventojams. Tačiau šis lei
dimas lankytis Sovietų Sąjungoj neliečia 
Pabaltijo kraštų. Neseniai tai patyrė Mas
kvoje viešėję švedai. Dabartas pats atsi
tiko dviem JAV Atstovų Rūmų nariams 
J. F. Holt ir J. Rhodes. Abu parlamentarai 
lankydamiesi Sov. Sąjungoje pareiškė no
rą nuvykti ir į Rygą, tačiau, kaip praneša 
LAIC, Sovietų vyriausybė jiems tokį leidi 
mą duoti atsisakė, motyvuodama, kad į Pa 
baltijį parlamentarai galėsią nuvykti, „kai 
santykiai pagerės“. Tik vokiečių žurnalis
tų lėktuvui, iš rytinio Berlyno skridusiam 
į Maskvą buvo leista nutūpti Vilniaus are- 
odrome. Tačiau jie ten išbuvo vos 80 mi
nučių — kol spėjo pavalgyti.

Sovietų atžvilgiu yra įvykę „didelių pa
sikeitimų“ konstatavo Hamburgo FDP pir 
mininkas Rademacheris. Iš tikrųjų Ade
nauerio posakis, kad atsisakymas užmegs- 
ti diplomatinius santykius su Maskva ga-
lėtų „giliai Sovietus įžeisti“, rodo didelį 
taktikos pasikeitimą Bonnoje. Tačiau šio
je vietoje nenorėtumėm nagrinėti Bonnos- 
Maskvos diplomatinių santykių reikalingu 
mo ar jų tikslingumo. Tai yra vokiečių 
tautos reikalas. Tik ryšium su tuo norėtu
mėm atkreipti dėmesį į kai kuriuos ap
skritai Rytų-Vakarų santykiams įtakos tu 
rinčius aspektus.

„Sovietų Sąjunga — toks bent mano 
Maskvos derybų metu susidarytas įspūdis 
— nori taikos“, pareiškė vokiečių delegaci 
jos narys, Bundestago užsienio politikos 
komisijos pirmininkas Kiesingeris (CDU). 
„Ji nori jos,, — paaiškino jis — „lenini
nio mokymo apie komunistinio ir nekomu 
nistinio pasaulio koegzistencija prasme... 
Sovietiniai rusų vadai neneigia, kad jie ti
ki galutine pasaulinės revoliucijos pergale. 
Komunistinio ir nekomunistinio pasaulio 
koegzistencija sovietinių rusų galvojimui 
yra, be abejo, tik provizoriumas pasauli
nės revoliucijos eigoje“. Panašiai, nors ir 
ne taip aiškiai, pasisakė ir pats kancleris: 
„Sovietų Rusija turi įvykdyti savo krašto 
viduje gausybę milžiniškų uždavinių — aš 
negalvoju apie politinius, bet socialinius 
ir ūkinius bei kultūrinio pobūdžio uždavi
nius — todėl ji norėtų šiems uždaviniams 
įgyvendinti skirti visas savo jėgas“, šis ru 
sų reikalavimas esąs netrumpalaikis, ta
čiau „kiek ilgai jis truks, negali pasaulyje 
joks žmogus išpranašauti“. Abu politikai 
patvirtino, kad bolševikai netrokšta nei 
karo, nei taikos, o tik pasaulį užval
dyti. To siekti jiems yra abu būdai 
priimtini. Jei šiuo metu komunizmui rei
kia taikos, tai tam, kad jis, anot Adenaue
rio, galėtų atlikti „milžiniškus uždavi
nius“. Atseit, Sov. Sąjunga šiandieną ka
rui nėra pasiruošusi, jai reikia atsikvėpti. 
Vakarai yra pasirengę šią atsikvėpimo per 
trauką rusams suteikti. Rusai šiuo atžvil
giu elgiasi logiškiau. Chruščiovas Adenaue 
riui nedviprasmiškai pasakė, kad Sovietai, 
laikydami NATO prieš save nukreiptą, ne
gali sutikti su tokiu Vokietijos sujungimo 
būdu, kuris galėtų sustiprinti šią prieš 
juos nukreiptą koaliciją. Tad ar nevertė
tų ir Vakarams — sąmoningai sakome „Va 
karams“, ne „Vokietijai“ — pagalvoti, kad
pasaulio revoliucijai besiruošiančių rusų 
stiprinimas iš tikro reiškia savižudybę. 
Juo labiau, kad Adenauerio minimi Vaka
rams taip patraukliai skambą „kultūriniai 
uždaviniai“ komunistinėje kalboje reiškia 
ne ką kitą, kaip pavergtųjų tautų bolševi- 
zacija, ypač per jaunuomenės auklėjimą.

Tačiau šį kartą mes norėjome paliesti 
kitą klausirtią — bolševikų mokamą kai
ną. Pirmoje vietoje jie pažadėjo paleisti 
9.626 iki šiol darbo stovyklose laikomų vo 
kiečių karo belaisvių. Jie bolševikų termi
nologijoj vadinami „karo nusikaltėliais“. 
Nesvarstydami, ar diplomatinių santykių 
užmezgimas su Maskva yra tinkama kaina 
šiam žmoniškumo požiūriu savaime su
prantamam žygiui, galime tik pasidžiaug
ti, kad Adenaueriui pavyko bent nedide'į 
dalį savo tautiečių išlaisvinti iš nuolatinės 
kančios ir beviltiškumo. Nedaug kas gali 
geriau už mus suprasti ir jausmus tųjų ar 
timųjų laisvėje, kurie metai iš metų gyve
no nežinodami apie jiems brangių asme
nų likimą. Sovietų reikalavimas politinės 
kainos už grynai humanistinio pobūdžio 
aktą dar sykį vaizdžiai pademonstravo jų 
brutualumą, jų skirtingą nuo Vakarų tra
dicijų kultūrą. Šioje vietoje tačiau tenka 
pasakyti, kad V. Vokietijos delegacijos su 
tikimas patenkinti rusų reikalavimą „grą 
žinti Sovietų piliečius“ reiškia lūžį tai pa
čiai humanistinei kultūrai, kurią ginti Va 
karai yra pasižadėję. Tiesa, vokiečiai šioje 
vietoje nėra pionieriai. Sąjungininkų elge
sys su rusais ir ukrainiečiais po karo Vo
kietijoje, švedų-pabaltiečių išdavimas, su
tikimas leisti komunistams belaisvius ap
klausinėti ir varyti jų tarpe savo propagan 
dą Korėjoje, galų gale tebevykstantieji tuo 
pačiu klausimu pasikalbėjimai tarp JAV 
ir raud. Kinijos atstovų Ženevoje sudaro 
to paties fenomeno tik įvairias formas, 
būtent: Vakarų kultūros demokratinės 
valstybės ar tik ne atsisako tų principų,

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 
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kurie žmogaus ir piliečio teisių vardu yra 
įėję į istoriją, išlaisvino baudžiauninką iš 
priklausymo dvarininkui, šiandien grįžta
me į „patobulinto“ feodalizmo laikus. To
talitarinės valstybės, perėmusios seno dva
rininko-feodalo vaidmenį, reikalauja sau 
visų teisių jos gyventojų, ypač savų pilie
čių, atžvilgiu. Demokratinių valstybių šio 
reikalavimo akceptavimas reiškia žmogaus 
ir piliečio degredavimą į valstybės paval
dinį — modernų baudžiauninką, kuris, p: 
rištas prie savos valstybės, priklauso nuo 
jos malonės ir nemalonės. Tam, kad būtų 
galima suprasti, kaip toli šiandien Vaka
rų valstybės, santykiaudamos su totalitari 
nėmis valstybėmis, yra persiėmusios jų 
psichologija ir net požiūriais, geriausia 
bus, jei mes įsivaizduosime Prancūziją, 
Angliją ar tą pačią Vokietiją (net nede
mokratinę, o kaizerinę) prieš 100 metų. Su 
kokiu pasipiktinimu atmestų jos Rusijos 
ar kitos, kad ir labai galingos, valstybės 
reikalavimą išduoti kančiai ir mirčiai tuos 
žmones, kurie, pasitikėdami idealų bend
rumu, būtų jieškoję jose sau prieglobsčio. 
Šiandien betgi net JAV sėda prie bendro 
stalo ir diskutuoja, kaip, nepažeidus savo 
orumo, patenkinti kinų reikalavimus į jų 
piliečius.

Real-politiniu požiūriu vertinant „gal
vos už galvą,, principą, tenka pasakyti, 
kad tai yra status quo pripažinimas. Juk 
„Sovietų pilietis“ rusų akimis nėra tik ru

VISI Į DERLIAUS ŠVENTĘ!

COVENTRIO LIETUVIAI RENGIA PIRMĄJĄ DERLIAUS ŠVENTĘ 
LIETUVIŲ SODYBOJE, HEADLEY PARK
SPALIO 22 D., ŠEŠTADIENĮ

ĮDOMI PROGRAMA. VEIKS BUFETAS. ŠOKIAI.
Ekskursijos atvyksta iš Londono, Nottinghamo, Coventry 
ir kitų miestų.

KVIEČIAMI LIETUVIAI SU SVEČIAIS
DALYVAUTI PIRMAJAME ŠIOS RŪŠIES POBŪVYJE.

MOLOTOVUI NEDUODA 
RAMYBĖS „LAISVĖS BALIONAI“

Per Maskvoje vykusius tarp Sov. Są
jungos ir Vokietijos pasitarimus Moloto
vas nusiskundė, kad, esą, „skraidančių vi
daus ir tarptautinėmis linijomis tarybinių 
lakūnų pranešimais“, ore pastebimi dideli 
balionai su prikabintais kroviniais, kurių 
krūvis siekiąs iki 300 kg. Tais balionais 
į Sov. Sąjungą ir eilę kitų Europos šalių 
siunčiama propagandinė literatūra. Kadan 
gi balionai „sudarą pavojų orų transpor
tui“, todėl Vokietijos fed. respublika turė
tų imtis „reikalingų priemonių nutraukti 
nurodytiems veiksmams ir pašalinti pavo
jų, kurį sudaro oro balionai lėktuvams“. 
Taip reikalavo Molotovas. Kitomis žinio
mis, per pastaruosius 18 mėnesių Laisvo
sios Europos Komitetas pasiuntė į Lenkiją, 
Čekoslovakiją ir kt. 350.000 oro balionų su 
200 mil. proklamacijų. Tačiau balionai bu 
vo taip įtaisyti, jog turimąjį krūvį išmes
tų tik skirtuose kraštuose, pirmoj eilėj — 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. Atrodo ne
įtikima, skelbia DPA, kad balioriai būtų 
galėję skraidyti ir po Sov. Sąjungą, kaip 
nusiskundžia Molotovas.

„Latvija“ š.m. rugsėjo 17 d. įsidėjo pasi 
kalbėjimą su vienu rusu, dirbančiu rusų 
emigrantų NTS organizacijoje, kaip jie 
skleidžia soviet, kraštuose antikomunist. 
propagandą. Jų organizacijos padaliny 
Švedijoje dirba ir latviškai suprantančių 
Latvijos rusų, kurie propagandinę medžią 
gą siunčia balionais. Balionai iš Švedijos 
per Baltijos jūrą skrenda maždaug 3 km. 
augštyje...

PLAČIANOSĖS
Paryžiuje buvo anatomikų tarptautinis 

suvažiavimas į kurį susirinko per 800 de
legatų iš 49 kraštų. Rimtieji mokslininkai, 
baigę mokslinius posėdžius, panoro trupu
tėlį išsiblaškyti, pažvelgdami į įvairių kraš 
tų baltosios rasės moters fizinę struktūrą. 
Jie paskelbė, kad prancūzės turi gražiau
sias rankas, norvegės — trumpiausias, ba- 
varių nosys mažiausios, o musų kaimynių 
esčių — plačiausios. Lietuvėse anatomikai 
matyt, nepastebėjo jokios ypatingos žy
mės. Jos gražios perdėm!

AMŽIUJE
sas ar net kaukazietis ir ukranietis (pagal 
1939 m. Sov. Sąjungos sienas), bet taip 
pat lietuvis, latvis ir estas, iš Besarabijos 
kilęs rumunas ar Karelų suomis. Žinoma, 
nesunku „faktinę padėtį“ pripažinti Pabal
tijy, Balkanuose ar Korėjoj, bet ši fakti- 
noji padėtis reiškia taip pat ir status quo 
Vokietijos atžvilgiu. Todėl vis tik reiktų 
iškelti Vakarams bendrai, o V. Vokietijai 
ypatingai klausimą, ar pasaulio taika, Eu 
ropos saugumas ir pagaliau Vokietijos su
jungimas neina per Pabltijo ir kitų paverg 
tųjų tautų išlaisvinimą? Tuo būdu, nors 
mes ir netikime, kad vokiečiai griebsis 
prievartos priemonių „Sovietų piliečiams“, 
o vėliau ir kitų satelitinių kraštų (nėra 
abejonės, kad, užmezgant su jais diploma
tinius santykius, jie eis rusų praskintu ta 
ku) į jų kilmės kraštus grąžinti, vis dėlto 
negalime nutylėti savo pasipiktinimo pa
reiškimo dėl Vakarų demokratijų kompro 
misų principinėje plotmėje. Ypač yra ke's 
ta, kada, atrodo, Maskvoje buvo sutikta, 
jog „Sovietų piliečius“ apklausinės ir Vo
kietijoje jų jieškos mišrios vokiečių-rusų 
komisijos, gi Sovietų Sąjungoj tai atliks 
sovietinės įstaigos, šio „galvos už galvą“ 
principo pripažinimas dar ir todėl mums 
atrodo nesuprantamas, kad ir vad. „real- 
poltikos“ reikalavimas, kaip nurodėme, 
„long run“ požiūriu šiuo atveju nesikry- 
žiuoja su humanistinių principų respektu.

Elta

ĮVAIRENYBĖS
Ispanai pasigamino pirmąjį sprausminį j 

lėktuvą ir davė jam „Saeta“ vardą. Šis lėk g 
tuvas sukonstruktuotas ispanų fabrike A 
„Fabrica Hispana“ Messerschmidto firmos 
ekspertų priežiūroje ir rugpjūčio 15 d. bu- 1 
vo išbandytas.

Viename žvėryne tame pačiame narve 
buvo auginami jaunas šuo ir jaunas tig
ras. Jie drauge augo, drauge ėsdavo, drau 
ge žaizdavo ir drauge miegodavo santai
koje, lyg jie būtų buvę vienų tėvų. Ka
dangi šuo pradžioje buvo didesnis negu 
tigras, jis pasistatė valdovu ir valdovu ne 
tik žaidimuose, bet ir visuose kituose nuo
tykiuose. Bet, laikui, bėgant, tigras, žino
ma, pralenkė šunį ir didumu ir tvirtumu, 
bet jis neišaugo iš savo papratimo leisti sa 
ve valdyti. Nors girių žvėris, jeigu jis bū
tų panaudojęs savo jėgą, butų lengvai ga
lėjęs sudraskyti, bet tigras to nedarė. . S

* * *
Pijus XII paskyrė pirmą negrą vysku

pą Paul Etogą iš Dakaros apylinkių. Jis 
bus vyskupu padėjėju Kamerūne.

i * * ♦
Šalčiausia natūrali temperatūra bet ka

da atžymėta žemėje yra 80 laipsnių že- J 
miau nulio. Tačiau laboratorijose sudaro- J 
mas daug žemesnis šaltis. Pvz., skysto he- 
lijaus temperatūra yra 452 laipsniai že- ’ 
miau nulio. Heliumas yra lengviausios pa- ■ 
šaulio dujos, savo svoriu artimos vandeni
liui. Skysto helijaus temperatūra yra tik • 
septyniais laipsniais augštesnė už vadina
mo absoliutinio nulio, kurs yra žemiausia 
temepratūra pasauly; žemesnės temperatū ' 
ros mokslininkai jau neiįstengia sudaryti , 
net ir laboratorijose, ir teoretiškai ją lai
ko negalima. * • «

Mokslininkai apskaičiuoja, kad žemyno 
vandenyse yra per 8 bilionus tonų aukso. 
Tik apgailėtina, kad to aukso neįmanoma 
pasiimti didesniais gabaliukais, bet tik ma 
žytėmis dulkelėmis. Bet toks vandens ko
šimas yra labai brangus, todėl chemijos 
mokslas dar nesurado pigių iš vandens 
aukso išviliojimo priemonių.

* * *
Prancūzijos vyriausybė, norėdama suj 

mažinti dideles pagaminto vyno atsargas 
ir nieko kito nebesugalvodama, nutarė 
duoti kas savaitę vieną kvortą vyno vi- į 
siems šelpiamiesiems beturčiams. Karei
viams gi vyno davinys nutarta padidinti. |

BRADFORDAS
Rankų darbo eilutės ir paltai, siuvami 

iš geriausios rūšies medžiagų, pagal kiek
vieno individualų stilių, prieinamomis kai
nomis. Artėjančiam sezonui gauta žino
mos CROMBIE medžiagos vyriškiems ir 
moteriškiems švarkams.

Kontinento ir anglų stilių specialistai.
JOHN GAY,

25, Manchester Rd. Bradford. Prie Ode- 
ono kino.

Priimami užsakymai ir iš atneštos me
džiagos.
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