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anglai KURIA KRYPTIM PASUKS VAKARAI 7 DIENOS
APIE ŽENEVA

M

Ženevos konferencijos išvakarėse anglų 
konservatorių dienraštis „Daily Telegraph“ 
š.m. spalio 22 d. įdėjo vedamąjį „Preliudas 
į Ženevą“, kuriame apgailestauja, kad Va
karų valstybių vyrai pastaruoju laiku nemi
ni pavergtųjų kraštų. To nepadarė nei už
sienio reikalų ministeris Macmillan, nei Lor 
das Montgomeris, kalbėję praeitą savaitę 
apie Vakarų valstybių siekimus būsimoje 
Ženevos konferencijoje. „Matomai, — sa
koma vedamajame, — betkokios diskusijos 
to fakto, kad rusų imperija jėga dar tebe
laiko didžiąją dalį Vidurinės ir Rytų Eu
ropos, yra skaitoma, gali pakenkti naujai 
tarptautinei gerų norų dvasiai. Toks tylos 
sąmokslas galėjo turėti prasmės „didžiųjų“ 
konferencijai, kur rankų paspaudimai ir 
šypsenos turėjo didesnės reikšmės, negu 
rimtos derybos. Sekančios savaitės užsienio 
reikalų ministerių susitikimas yra daugiau 
skirtas kietoms deryboms, negu diplomati
nėms gražbylystėms.

Užsienio reikalų ministeriams yra paves
ta jieškoti būdų Vokietijos suvienijimui, pa
šalinti Europos nesaugumą ir sumažinti 
ginklavimąsi. Kodėl Vokietija tebėra pada
linta? Nes Rusija atsisako paliuosuoti Ry
tų Zoną. Kodėl Europoje yra nesaugu? Nes 
Rusijos imperija yra išsiplėtusi į Lenkiją, 
Cechoslovakiją, Vengriją, Rumuniją ir Bul
gariją. Kodėl laisvasis pasaulis yra iki dan
tų ginkluotas? Todėl, kad strateginiai ke
liai į Lamanšo kanalo uostus yra Raudono
sios Armijos rankose. Todėl yra visai aiš
ku, — pažymi „Daily Telegraph“, — kad 
Vokietijos suvienijimui, paašlinimui Euro
pos nesaugumo ir ginklavimosi sumažini
mui yra vienas būdas: rusams pasitraukti į 
savo prieškarinius rubežius.

Ligšiol Vakarai susilaikydavo nuo šios 
tiesos skelbimo, kadangi atrodė, jog tai bū
tų tiktai laiko gaišinimas. Ir kadangi Vaka
rai atmetė išlaisvinimą jėgos pagalba, tai 
nebuvo vilties tikėtis, kad Rusija pasitrauks 
gera valia. Kol Stalinas buvo valdžioje mo
raliniu spaudimu nieko padaryti nebuvo ga 
Įima. Bet dabar? kai Rusiia visais būdais

UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJAI ŽENEVOJE RENKANTIS

Ženevoje šią savaitę renkasi posėdžių 
nauja konferencija — šį kartą didžiųjų 
valstybių užsienio reikalų ministerių. Pro
gramoje — numatytos svarstyti šios pa
grindinės problemos: 1. Vokietijos apjun
gimas ir Europos saugumas, 2. nusiginkla
vimas, 3. Rytų ir Vakarų santykių švelni
nimas bei plėtimas. Trijų didžiųjų Vakarų 
valstybių užsienio reikalų ministerial jau 
įš anksto pareiškė, kad jie sutiks su sau
gumo sistemos Europoje garantavimu tik 
tuo atveju, jei pirma bus apjungta visa Vo 
kietija, t.y. sujungtos rytinė ir vakarinės 
zonos, kurios galės laisvais rinkimais, pra

darytų palankias sąlygas tolimesnei so
vietinei ekspansijai. Todėl JAV, D. Brita
nijos ir Prancūzijos vyriausybėms buvo 
įteiktas nutarimas, kuriuo reikalaujama, 
jog neatsisakytų pavergtųjų tautų laisvės 
aspiracijos ir nepasirašytų su Sovietais jo
kios sutarties, kuri įsakmiai arba netie
siogiai patvirtintų Sovietų neteisėtus už
grobimus Centro ir Rytų Europoje, tuo 
būdu pratęsdama dabartinį Europos su
skaldymą, bet sudarytų visas reikalingas 
sąlygas tų kraštų gyventojų valiai pareikš 
ti laisvais rinkimais ir pasirinkti norimą 
valdymosi formą. O tos valstybės, kai tik

ką daryti, kad pavergtieji būtų juo grei
čiau išlaisvinti, šiaip jie, įjungti į sovieti
nę sistemą, kad ir nenorėdami, turės pa
dėti Sovietams kalti ginklus tiems patiems 
Vakarams pavergti. Savo laisvės ar sau
gumo negalima pirkti kitų pavergimu.

Ypač JAV vyriausieji vadai ir atsakin
gieji politikai yra ne kartą kėlę reikalą 
išlaisvinti visus pavergtuosius, štai kad ir 
paskiausia, kalbėdamas JAV karo vetera
nams, valstybės sekretorius J.F. Dulles vėl 
pabrėžė: „taika, kurios mes siekiame nėra 
taika bet kuria kaina, bet taika, paremta 
laisve“. Ir jis pareiškė įsitikinimą, jog

nori Įtikinti pasaulį, kad jos chrakteris yra 
.kitas, moralinis ginklas tikrai turi būti iš
trauktas iš šaldytuvų. Pagaliau, karo pavo-

į. jų pašalinus Rytų-Vakarų jėgų lygybe, mo
ralinis spaudimas liko vienintelė priemonė, 
kuria gali naudotis diplomatija.“

Straipsnio pabaigoje anglų konservatorių 
Organas sako, kad reikalaujant pasitraukti 
iš Vidurinės ir Rytų Europos, Vakarai tu
rės ką nors rusams pasiūlyti mainais. At
rodo, kad teks sutikti modifikuoti dabarti- 
n ęVakarų gynybos sistemą.

Nepriklausomos minties „The Observer“, 
spalio 23 dieną taip pat svarsto būsimas de 
rybas Ženevoje. Vedamajame straipsnyje 
savaitraštis sako, kad Sovietų Sąjunga steng 
sis įsiūlyti Vakarams „Europos Saugumo 
Paktą“, kuriuo aktinai būtų pripažintas So
vietų grobis Europoje. Panašiu diplomatiniu 
manevru Leninas 1921 metais gavo Vakarų 
valstybių Sovietų Sąjungos pripažinimą. 
„Tai yra gudriai parinktas tikslas, — sako,

j„The Observer", — tačiauvyra du pagrin
diniai skirtumai tarp padėčių po Pirmojo 
Pasaulinio karo ir Antrojo. Pirmuoju atve
ju Rusija negalėjo grėsti pasauliui. Dabar 
gi, kai komunistinis blokas tęsiasi nuo Ki
nijos jūrų iki Elbės, jis vien tik savo svoriu 
tapo rimtu varžovu didžiosioms pasaulio 
galybėms.

Be to, Rusija anais laikais tapo komunis
tine vidujinės revoliucijos keliu. Satelitinei 
Europai komunizmas primestas prievarta 
Sovietų ginklo pagalba. Šių sevtimų rėžimų 
buvimas Europos žemėje sudaro laisvajam 
kontinento pakraščiui nuolatinį priminimą, 
kad panašus ekspansijos bandymas galės pa 
sikartoti, jeigu pasitaikys patogi proga.

Dėl šios priežasties laisvieji Vakarų kraš
tai negali sutikti sankcionuoti Rytų Euro
pos pokarinę padėtį, priimdami, „Europos 
Saugumo Paktą“. Tai padarę jie sankcio
nuotų nuolatinę grėsmę savo pačių saugu
mui“.

< J. V.

X. SMŪGIS PO SMŪGIO

Vakaramkxbesvajojant apie taiką ir siū
lant sovietams- fotografuoti savo karinius 
įrengimus, Kremliaus politinis spaudimas 
veikia taip apgalvbtai ir nuosekliai, kad 
jau ir karščiausieji optimistai pradeda 
kraipyti galvas ir klausti, kas iš to išeis? 
Gerai vienas protingas amerikietis pasa
kė, kad sovietams neapsimoka skraidyti 
virš Amerikos ir fotografuoti fabrikus, 
nes jie slapčiausius brėžinius gali pavogti. 
Kad tai teisinga, kalba patys netolimos 
praeities faktai.

Dabar apžvelkime šių dienų Maskvos po 
litikos žygius ir tų žygių apčiuopiamus re
zultatus.

Madridas. Pagaliau ir ispanai įsileido so 
vietus. šeši jų mokslininkai atvyko į Mad
ridą dalyvauti 28-me tarptautiniame che
minės pramonės kongrese.

vestais tarptautinėje kontrolėje, išsirinkti 
sau patinkamą vyriausybę. Žinančiųjų tei
gimu, netenka laukti, kad šioje konferen
cijoje būtų galutinai išspręstos visos ru
pimos problemos, net. ir toji pati Vokieti
ja apjungta, bet greičiausiai po šios konfe 
rencijos eis dar visa eilė kitų, bus sudaro
mos naujos komisijos ir pakomisės, kurio
se rūpimieji klausimai bus nagrinėjami 
toliau.

Pavergtiesiems rūpi, ar tokios konferen
cijos pagreitins jų išlaisvinimą, ar jį ati
tolins, o gal net, ko gero, faktiškai neri
botam laikui paliks sovietinėj hegemoni
joj pavergtuosius Rytų ir Vidurio Europos 
kraštus. Mūsų ir kitų pavergtųjų tautų 
laisvinimo veiksniai ne viena proga yra 
pabrėžę ir atkreipę didžiųjų valstybių už
sienio politikos vairininkų dėmesį, o pas
kiausiu metu New Yorke posėdžiavę PET 
9 pavergtųjų Europos tautų vardu priėmė 
specialią rezoliuciją, pabrėždamos, jog, ne 
išlaisvinus šių kraštų^ Europoj nebus nej 
pastovios taikos, nei saugumo. Sovietų pa
siūlytasis būdas tarptautinei įtampai švel
ninti ar suteikimas jiems reikalaujamų 
saugumo garantijų neišlaisvinus pavergtų 
minimųjų devynių valstybių faktiškai jose 
įamžintų Sovietų viešpatavimą ir tik sur

jų laisvė bus patikrinta, įr vėl galėdamos 
nepriklausomai tvarkytis savo gyvenimą, 
savo laisva valia įsijungs į europinio sau
gumo sistemą.

Pavergtieji tik pasidžiaugs, jei bus iš
laisvinti iš komunistų vergijos 17 mil. Ry
tinėje zonoje gyvenančių vokiečių, bet tuo 
visa problema dar nebus išspręsta: dar 
liks pavergti arti 100 mil. kitų europiečių, 
visu savo gyvenimu ir kultūra esmingai 
susijusių, su Vakarais. Todėl Vakarai tu
rėtų sudaryti aiškų konstruktyvų planą, 
kaip turėtų būti išlaisvinti visi kiti pa
vergtieji. Jų neišlaisvinus — nebus pa
siekta nei tikros taikos, nei pastovaus sau
gumo; jokia pasaulyje valstybė ar jų jun
giniai, kad ir kokie jie būtų dideli ar ga
lingi, nei teisiškai, nei morališkai neturi 
teisės kitų kraštų — net ir mažiausių — 
nepriklausomybės paversti savų mainų ob 
jektu. Bet kokios Vakarų ta prasme nuo
laidos tik prisidėtų prie rezistencijos dva
sios už geležinės uždangos palaužimo ir iš 
tų tautų, kad ir nenoromis, darys poten
cialų Vakarų priešą. Nekalbant jau apįe 
moralinių įsipareigojimų ir laisvės kaip 
principo gynimą, jau ir dėl pačių savo ge
rovės, kaip yra pabrėžęs tuo reikalu ne 
vienas egzįlų politikas, Vakarai turėtų vis

Penkiakampė virš Egipto
Aleksandrijos uoste jau iškrautas pir

masis Čekoslovakijos ginklų transportas. 
Kolei kas Egiptas gavo 15 sovietų MIGų

lamentas pareikalavo vyriausybę, kad ji 
gerai supažindintų visuomenę su pavojum 
kraštui.

viešoji pasaulio opinija privers Sovietus 
grąžinti laisvę taip pat Rytų Europai.

Per Vokiečių-Sovietų derybas Maskvoje
Sovietų vadai smarkiai užsipuolė vokie-
čius, kad šie nieko nedarę nacių režimui 
susmukdyti. Atsikirsdamas dėl to, Aden- 
aueris pastebėjo, jog antihitlerinės pajė
gos ir pats dabartinis Vokietijos kancleris 
su pasibaisėjimu žiūrėjo, kaip užsienis, pa 
sidavęs „koegzistencijos“ su nacizmu nuo
taikoms, darė naciams visokių nuolaidų, 
tuo būdu tik prisidėdamas prie jų režimo 
stiprinimo. Taigi, ar nesiras panašus at
vejis, kai ne tik Sovietų pavergtų tautų, 
bet ir pačių rusų atstovas kada nors svies 
laisviesiems Vakarams kaltinimą, kad ir 
jie visokiomis nuolaidomis Sovietams ir 
susitarimais su jais tik stiprina imperialis 
tinį bolševikų režimą? O juk buvo tiek ir 
tiek progų bolševizmui pažinti iš esmės ir 
įsitikinti jo agresyvumu, kad padarytieji 
susitarimai Sovietams tėra tik „popieriaus 
skutelis“, kurių jie laikosi, tol, kol jiems 
tat naudinga ir reikalinga.

Laisvaajme pasaulyje į egzilų politikus 
ir laisvinimo veiksnius kai kurių žmonių 
žiūrima kaip į tokius, kurie „gyvena pra
eitimi“, „nepažįsta tikrovės“, „nesupranta 
realybės“ ir ai; tik ne kovoja su „vėjo 
malūnais“. Štai kad ir paskiausia grąžina
mieji vokiečių karo belaisviai su civiliais 
internuotaisiais dar kartą savo žiauriau
sia patirtimi su visu šiurpumu atskleidžia 
tikrąjį be kaukės bolševizmo veidą, su ku-
riuo būtų patartina, užuot tuščiai kalbė
jus apie sovietinių šypsenų prasmę, iš ar
čiau susipažinti ir jį iš esmės pastudijuoti

ir tam tikrą skaičių tankų. Visa tai atve
žė Rumunijos laivas. Judėjimas uoste bu
vo sustabdytas penkių mylių spinduliu. Iš 
viso Egiptas užsakė 100 stalininių tankų. 
Šis laivas yra jau penktas su ginklų krovi
niu, tačiau su juo atplaukė ir pirmieji rau 
donieji technikai bei. instruktoriai, kurie 
mokys egiptiečius, kaip vartoti tuos gink
lus. Mokys ir, savaime suprantama, atliki
nės kitus uždavinius...

Izraelio ministras pirmininkas Mošė Ša- 
retas susirūpinęs skubiai atskrido į Pary
žių pasiskųsti Dullesui, Macmillanui ir Pi- 
nay, kad dalykai Viduriniuose Rytuose pa
krypo visiškai pavojingai ir kad žydams 
reikalinga skubi Vakarų pagalba. Sovietų 
žygio toje erdvėje grėsmė jau nebeleidžia 
ramiai miegoti ne tik Tel Avivo politi
kams, bet ir

Skubaus ginklavimosi drugiu arabų val
stybės užsikrečia viena nuo kitos. Egiptas, 
Sirija ir Soud Arabija jau projektuoja 
įsteigti jungtinę karinę vadovybę ir apsi
rūpinti sunkiaisiais ginklais, taip pat su 
raudonos penkiakampės žvaigždės ženklu. 
Dedamos pastangos prie to susitarimo pri
traukti Jordaną, Lėbanoną, Tripolitaniją 
ir Libiją. Jei šis sumanymas bus įgyven
dintas, politinė padėtis tame regione pa
kis iš pagrindų. Su tuo labai rimtai skaito 
si ir britų ministrų kabinetas, laikydamas 
arabų aktyvumo problemą svarbiausiu 
tarptautinės politikos klausimu. Ne gana 
to, ir Afganistano vyriausybė pasiuntė sa
vo specialistus į Prahą susipažinti su Če
koslovakijos ginklais ir jų pardavimo są-

Vakarų galvoms. Izraelio par lygomis.

visokiems „koegzistencijos“ šalininkams. 
Gaunamieji iš Sov. Sąjungos pranešimai, 
akivaizdžiausi paleistųjų iš darbo vergų 
stovyklų liudijimai, taip pat paleistuosius 
išlydint pareikštosios tiek rusų, tiek len
kų ir kitų simpatijos rodo, kad tų kraštų 
gyventojų masės, jų liaudis netiki komu
nistine doktrina, nėra iš esmės — net po 
tiek pavergimo metų — pasidavę komuniz 
mo dvasiai, bet kad ten tebėra gyva re
zistencijos dvasia: jie nori taip pat būti 
laisvi ir nepriklausomai tvarkyti savo gy
venimą. Ir visų pavergtųjų yra prašoma: 
tegu tik laisvieji Vakarai „nenurašo“ tų 
ištikimiausių savo sąjungininkų, žiauriau
siose sąlygose kovojančių už tas pačias 
laisves ir žmogiškąją didybę, kokias jas 
prispaustieji mato Vakaruose, bet juo grei 
čiau ateina jiems į pagalbą. (Rdk.).

Buenos Aires. Argentinos sostinėje vėl 
pasigirdo šūviai, kai grupė vyrų norėjo 
įsiveržti į centrinį tekstilės pramonės prof 
sąjungų biurą ir surengti demonstraciją 
prieš peronininkus. Policijai įsikišus, už
puolimas buvo sulaikytas.

Clevelandas. Sovietų laikraštininkai bu
vo priversti susilaikyti nuo iškylos į Cle- 
velandą. Jie buvo įspėti, kad lietuviai, lat
viai ir kiti išeivijai laukia jų su plakatais, 
ant kurių buvo užrašyta: „Ivanai, spaus
kite namo!“

New Yorkas. Pirmasis britų admiralite
to lordas Mountbattenas atvyko į Ameri
ką padaryti oficialų vizitą. JAV-bių kari
nė vadovybė supažindins jį su naujausiais 
išradimais laivyno srityje.

*
Tokio. Japonijos smulkioji ginklų pra

monė jau taip įsigalėjo, kad japonai siūlo 
didelius kiekius ginklų pietryčių Azijai. 
Jų prekybinė delegacija jau rengiasi va
žiuoti į Siamą, Vietnamą, Filipinus, Kam- 
bodžiją ir Formozą.

»
Paryžius. Prancūzijos vyriausybė pasiū

lė parlamentui išsiskirstyti šešis mėnesius 
anksčiau. Parlamentas dabar diskutuoja 
šį pasiūlymą, kurio priėmimą ar atmeti
mą vyriausybė laiko pasitikėjimo jai sąly
ga. Degtini klausimai esą: Prancūzijos ry
šiai su Moroku, reformos Alžire, Prancū
zijos unijos ateitis, vidaus politinės refor
mos ir pagrindiniai užsienio politikos klau 
Simai, kaip Prancūzijos pasilikimas ar nc- 
pasilikimas JTO-je ir naujų santykių tarp 
Rytų ir Vakarų problema. Visus tuos svar 
bius klausimus turėsiąs išspręsti naujai iš 
rinktasis parlamentas. Naujieji rinkimai 
numatomi gruodžio mėnesio pradžioje.

Los Angeles. Nuo šiol tarp Los Angeles 
ir Frankfurto kursuos tiesioginio susisie
kimo keleiviniai lėktuvai. Pakeliui jie nu
tūps New Yorke ir Londone. Šią savaitę 
jau pakilo pirmasis lėktuvas su 50 pareigu 
nų ir spaudos atstovų.

*
Paryžius. Atlanto Pakto Organizacijos 

(NATO) generalinis sekretorius lordas Is
may įspėjo Vakarus būti atsargiems Ir ap
dairiems Ženevoje. Jis priminė jiems, kad 
jie atstovaus ne vien save, bet ir daugelį 
kitų tautų. Vadinamoji Ženevos dvasia tik 
silpninanti NATO karinį pasirengimą. De
rybos esančios vedamos su lokiu, kurs 
šypsodamasis ir glamonėdamas gali mirti
nai sulamdyti partnerį.

*
Paryžius. Saaro krašto gyventojai pasi

sakė už prisijungimą prie Vokietijos. Vi
suotinio balsavimo santykis buvo 2 prieš 
vieną. Tokiu būdu, ilgai trukęs ginčas 
tarp Bonnos ir Paryžiaus jau išspręstas, 
atvirai kalbant, vokiečių pasitenkinimui, 
o prancūzų nusivylimui. Tačiau Paryžius 
raminasi, Vokietijos-Prancūzijos gerus san 
tykius laikydamas svarbesniu dalyku, nei 
Saaro klausimą.

*
Saigonas. Ir čia buvo atliktas visuome-

JAUNIMO
Vidurio ir Rytų Europos laisvojo jauni

mo taryba, kurios būstinė Paryžiuje, pa
skelbė viešą atsakymą į komunistų naujai 
pradėtą pabėgėlių „grįžimo“ akciją. Visų 
pirma jame nurodoma, kokios priežastys 
verčia komunistus karštligiškai griebtis 
tokios akcijos.

Be abejo, kad ji sutinka su dabartinės 
sovietų „atlydžio“ politikos reikalavimais. 
Vakarams nepripažįstant pavergtųjų kraš
tų okupacijos, komunistai visokiais būdais 
stengiasi išbraukti Rytų ir Vidurio Euro
pos kraštų išlaisvinimo klausimą ir įtei
sinti esamą padėtį.

Tuo tarpu politinė tų kraštų emigracija 
laisvojo pasaulio akyse yra gyvas įrody
mas komunistų įvykdytos okupacijos. Dėl 
tos priežasties komunistams yra labai 
svarbu sunaikinti tremtinius kaip jai pa
vojingą politinę jėgą arba mažų mažiau
siai sugriauti ar susilpninti jos įtaką.

Komunistams rūpi susigrąžinti paverg
tųjų kraštų pabėgėlius ir dėl to, jog tuo 
būdu jie lengviau palaužtų vykstantį pasi
priešinimą užimtų kraštų viduje. Tremti
nių grįžimas neabejotinai paveiktų neigia
mai už geležins uždangos esančių žmonių 
nuomonę apie Vakarus. Gi nusivylimas 
Vakarais dar labiau sustiprintų komunis
tų įsigalėjimą. Kaip tik to ir siekia komu
nistinė propaganda, versdama sugrįžusius 
per radiją bei spaudą skelbti apie taria
mai „baisias gyvenimo sąlygas Vakaruo
se“, apie ten esančių tremtinių „supuvi
mą“ ir pan. Vienu žodžiu,

komunistinė tremtinių „grįžimo“ akcija 
siekia susilpninti užimtųjų kraštų vidu
je vykstantį pasipriešinimą ir pagilinti 
tarpeklį, kuris skiria tuos kraštus nuo 
laivojo pasaulio.

Galimas dalykas, jog augštos kokybės dar

ATSAKYMAS
bo jėgos stoka Sov. Sąjungoje taip pat 
verčia komunistus vilioti tremtinius grįti.

Toliau minėtame atsake nurodoma, ko
kiomis priemonėmis komunistai vykdo 
tremtinių „grįžimo“ akciją. Pirmiausiai 
paskelbiamos neva amnestijos. Tačiau ne 
visur. Antai, Lenkijoje iki paskutinių die
nų amnestija grįžtantiems nepaskelbta. O 
ir amnestijos tremtiniams nėra priimtinas 
dalykas, nes jos teikiamos tik nusikaltė
liams. Tuo būdu komunistai stengiasi pa 
veikti viešąją nuomonę, kad tremtiniai 
esą politiniai nusikaltėliai. Tuo tarpu 
tremties jaunimas mano, jog tremtiniams 
nieko negalima prikišti dėl jų patriotizmo, 
dėl jų tėvynės meilės. Ir priešingai, pa
tys komunistai turi prašyti amnestijos už 
tuos nusikaltimus, kuriuos įvykdė ir vyk
do jų pastatytos valdžios.

Būdinga pažymėti, kad komunistai sa
vo propagandai moka pajungti net laisvo
jo pasaulio nekomunistinę spaudą, kurioje 
neva skelbimo vietoje talpinami komunis
tiniai amnestijų tekstai.

Kad komunistai šioje akcijoje nevengia 
šantažo, stengiasi paveikti tremtinius ar
timųjų ir namiškių laiškais, tai plačiai ži
noma. Ir vis dėlto, nežiūrint užsuktos pra
gariškos komunistų propagandos ir akci
jos mašinos prieš tremtinius, vos saujelė 
yra tokių, kurie neišlaikė i juos nukreip
to spaudimo ir grįžo.

Koks yra tikras tremtinių nusistatymas 
komunistinės „grįžimo“ akcijos atžvilgiu? 
Be abejo, jog jis turi būti kiekvieno lais
vo apsisprendimo dalykas. Laisvoje visuo
menėje kitaip ir būti negali! Iš tikrųjų di
džioji tremtinių dauguma su nekantrumu 
laukia tos palaimintos dienos, kada vėl ga 
lės grįžti ir dirbti savo krašto labui, pa
siekti savo šeimas ir gyventi savųjų tarpe.

MASKVAI
Tačiau jie negali grįžti tol, kol komunis
tai juos laikys nusikaltėliais, kad ir kokių 
amnestijų vertais. Juoba, kad komunistai, 
pamynę švenčiausias žmogaus teises, savo 
režime neduoda jokių asmens saugumo ga 
rantijų.

Pavergtųjų kraštų jaunimas todėl ma
no,kad pagrindinė tremtinių grįžimo sąly
ga gali būti tik tokio politinio apsispren
dimo atveju, kada:

L Bus panaikinta komunistų partijos 
diktatūra ir jos policinis teroras;

2. Atstatytos pagrindinės žmogaus lais
vės ir

3. Sugrąžintas laisvas visuotinis balsa
vimas, kad tautos galėtų visai laisvai be 
jokios prievartos pasirinkti tokią valsty
binę, visuomeninę ir ūkinę santvarką, ku
ri joms patinka. ,

Šitie reikalavimai sudaro esmę jau eilė 
metų vedamos tremtinių kovos. Tremti
niai jų negali atsižadėti, tuo pačiu neatsi
žadėdami savų idealų ir pavergtųjų, bei 
tylėti pasmerktųjų, tautų siekimų.

Tikras tarptautinio įtempimo sumažini
mas ir taika bus galima tik tada, kai šie 
tremtinių reikalavimai bus įgyvendinti.

Minėtoje Vid. ir Rytų Europos laisvojo 
jaunimo taryboje dalyvauja ir Pabaltijo 
kraštų jaunimo atstovai. Lietuvius atsto
vauja inž. A. Venckus.

Bkl. (ELI)

šiaurės Afrika. Arabų nacionalizmas, 
komunistinės propagandos ir prancūzų iš
tižimo padedamas, kirto sekantį smūgį 
Europos prestižui. Pasiuntimas i Š. Afriką 
per 100.000 Prancūzijos kariuomenės iš
jungtos iš NATO strateginės masės, žy
miai susilpnino NATO pajėgumą Europoj.

menės atsiklausimas dėl valstybės galvos 
likimo. Už buvusį krašto valdovą Bao Dai 
pasisakė vos 6.000 balsuotojų, o už dabar
tinį Vietnamo premjerą Diemą — 600.000.

«
Miunchenas. Iš Landsbergo kalėjimo pa

leistas asmeninės Hitlerio sargybos virši
ninkas SS generolas Sepp Dietrichas, nu
teistas kalėti iki gyvos galvos.

*
Varšuva. Lenkų komunistinė spauda pa

skelbė, kad Varšuvoje įsteigtas specialus 
komitetas „Polonia“, kurio uždavinys bus 
vilioti lenkus išeivius grįžti namo. Būdin
ga, kad to komiteto vicepirmininku yra 
paskirtas Hugonas Hanke, buvęs lenkų eg- 
zilinės vyriausybės premjeras ir staiga at
sidūręs pas raudonuosius.

•
Viena. Čekoslovakija pasiūlė Austrijai 

savo gamybos ginklus. Nors sandėrio są
lygos buvo labai gundančios, Austrija nuo 
pasiūlymo mandagiai atsisakė.

Londonas, šį antradienį susirinko ru
dens sesijos britų parlamentas. Po abiejų 
partijų konferencijų, laukiama, kad disku 
sijos bus gyvos ir kietos. Pirmoje eilėje 
stovi naujasis biudžetas. Bus paklausimų 
ryšium su šnipų Burgesso ir Macleano by
la. Taip pat žada būti pajudintas senas ka 
rališkųjų vedybų įstatymas, jei princesė 
Margaret nusistatys tekėti už lakūno Pe
ter Townsendo, nes toms vedyboms yra 
priešinga karališkoji šeima.

*
Vašingtonas. Vagys užpuolė labiausiai 

saugojamą atominę stotį Alburquerque, 
New Mexico, ir pabėgo su 46.500 dolerių.

*
New Yorkas. Pietų Afrikos delegacija 

demonstratyviai išėjo iš JTO politinio ko
miteto. kuriame buvo diskutuojamas ra
sinės nelygybės jų krašte klausimas. Po 
Prancūzijos, tai bus jau antra valstybė, 
pasišiaušusi prieš JTO-jos užsimojimus.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
LIETUVIO ATSPARUMAS Dabar kiti laikai, turime perteklius lie-

Mūsų tautos ištvermingumo klausimu 
trumpai pasisako „Vienybė“. Viename jos 
vedamajame skaitome:

„Neginčijama tiesa kad Lietuvos žmo
nės pražiūrėjo akis, belaukdami laisvės.

Bet ar Lietuvos istorijoje tai naujiena?
Ir carų Rusija darė viską, kad iš buvu

sios didžiosios kunigaikštystės teliktų 
„šiaurvakarių kraštas“.

O ar nabašninko maskoliaus spaudžia
mas lietuvis nutautėjo?

Priešingai. Persekiojamo, kalinamo ir 
tremiamo lietuvio tautinė sąžinė ilgainiui 
taip sustiprėjo, kad jis pagaliau nusikra
tė ne tik „graikiškais“ rusais, bet ir „loty
niškais“ lenkais.

Nenutautės lietuvis ir dabar, nors jis 
ten, Lietuvoje, dieną ir naktį butų maiti
namas marksizmo-leninizmo filosofijos 
mutiniu.

To, deja, negalima tvirtinti, kalbant 
apie laisvą Amerikos lietuvi.“

Paskutinioji pastraipėlė yra kartus pa
radoksas apie išeiviją. Mes galėtume pri
durti, kad okupaciją kenčiančių lietuvių 
atsparumo negalima lyginti ir su daugelio 
kitų kraštų tautiečių minkštumu lietuvy
bės išlaikymo atžvilgiu, laimei, ne visos 
išeivių masės. Tokiu būdu, pasitvirtina 
sena tiesa, jog vargas grūdina, o pertek
lius paikina.

NIEKO SAU KRATINYS
Toje pačioje „Vienybėje“ aptinkame iš

trauką iš amerikiečio rašytojo Carl Sand- 
burgo „The Family of Man“ knygos įva
do. Ištrauka skamba štai kaip:

„Kas žmonija? Tai toli ir plačiai paskli
dę žmonės, skirti prakaituoti, kovoti, krau 
ją lieti ir sapnuoti. Čia meilužiai, dideli 
valgytojai ir gėrikai, darbininkai, karei
viai, tinginiai ir kortų mėgėjai. Vieni tie
sia tiltus, kiti muzikantai. Yra kalnakasių, 
dangoraižių statytojų, didelių medžiotojų 
ir žuvininkų. Vieni turi namus, kiti ne. 
Vieni mylimi, kiti nekenčiami. Vieni išsi
ilgę, kiti apleisti. Vieni žvėrys, kiti gera
širdžiai. Tai viena didelė, milžiniška Smi
rna, sukrėsta žemės pluton gyventi ir mir
ti.

MOČIUTĖ IR DUKRELĖ
J. Vaidlonis „Tėviškės Žiburiuose“ jau 

ne pamokslus pila, bet gyvenimo faktus 
patvirtina, koks neatleistinas dalykas yra 
nemokyti vaikus gimtosios kalbos. Straips 
nio atuorius rašo:

„Ištikrųjų gėda kalbėti ir rašyti apie 
reikalą mokytis savo tėvų kalbos. Per 
amžių amžius taip jau buvo visose tautose 
ir laukinėse ir kultūringose, kad kiekvie
nas mokėjo savo motinos kalbą. Čia ne
buvo jokios problemos, tai yra natūralu ir 
žmogiška.

Deja, naujais laikais naujuose kraštuo
se randame ir tokių reiškinių, kad vaikai 
nebemoka savo motinos kalbos, su tėvais 
kalbasi svetima kalba, kurios, žinoma, 
pastarieji tinkamai yra neišmokę. Taip tė 
vų su vaikais santykiai lieka labai oficia
lūs, šalti ir tik paprastų ūkiškų reikalų 
tvarkymas. Taip dėl svetimos kalbos var
tojimo dingsta šeimos šiluma, tėvų ir vai
kų meilė reiškiasi tik iš akių žvilgsnių ir 
veido išraiškos. Gi motinos meilė vaikui 
geriausiai išreiškiama per savo kalbos 
meilius žodelius, pasakojimus, daineles. 
Didižausia laimė abiejose pusėse yra. kad 
motina gali pasikalbėti iš širdies gelmių 
su savo jauna gražia dukrele. O daug ap
tartinų paslapčių jos randa... Tos visos 
laimės nebėra, kai motina kalba viena kai 
ba, o duktė kita.

Atvykęs į Kanadį apsigyvenau vienoje 
senųjų imigrantų šeimoje. Jie turėjo duk
rą, kuri lankė jau gimnaziją. Motina kreip 
davosi į dukterį lietuviškai, o duktė atsa
kydavo angliškai. Viešose vietose duktė 
liepdavo motinai visai nekalbėti arba kal
bėti tik angliškai. Po poros metų duktė iš
tekėjo už čia gimusio. Jaunieji tekalbėda
vo tik angliškai. Kuomet jie aplankydavo 
motiną, pastaroji juos gražiai vaišindavo, 
tačiau bendros kalbos nebūdavo. Tik tos 
vargšės mamos akys blizgėdavo ir lūpos 
virpėdavo. Ką ji norėdavo pasakyti, taip 
aš ir nesuprasdavau. _

Kartą užklausiau, kodėl duktė lietuviš
kai nekalba. Girdi, anais laikais nebuvę 
liet, mokyklos, galvojusi, kad užteks tik 
angliškai, bet dabar praregėjusi. Galvojau 
— vargšė ta moterėlė praradusi savo duk
relę. 

tuviškų diplomuotų mokytojų, savas liet, 
mokyklas, institutus, liet, laikraščius, atro 
do, šios kartos ateiviai lietuviai yra lai
mingi.

Deja, ir dabar neviskas tvarkoj, daug 
lietuvių tėvų nenori leisti savo vaikų mo
kytis motinos kalbos. Reikia raginti, kvies 
ti, įrodinėti, kad 2 ir 2 yra 4. Palinkimas 
išsižadėti savosios kalbos yra visų imigran 
tų liga, vėžys. Tačiau, negi visi šiai ligai 
turime pasiduoti? Kovokime prieš ją. 
Kiekviena kalba yra Dievo duota ir šven
ta. Kas jos išsižada, eina prieš Augščiau- 
siąjį prieš gamtą. Gamta skaudžiai bau
džia tuos, kurie eina prieš jos dėsnius.“

Tą patį galima būtų pasakyti ir apie 
tėvelį bei jo sūnelį. Bet to dar negana. 
Kartais atsisuka ir antras lazdos galas, 
kai vaikui tenka studijuoti kur Vakarų 
universitete ir susidurti su lietuvių kalba. 
Kur tada lietuviui jaunuoliui reikia dėti 
akis? Keikti? Ką, save ar tėvus? Nedora. 
Tačiau nedora nemokėti ir savo kalbos, 
tuo labiau, kad ji mokslinė, originali, se
na ir graži.

AUKA BE NUOSTOLIO
Rimtas Clevelando dienraštis „The Cle

veland Plain Dealer“ visiškai vietoje ir 
laiku pareiškė savo komentarus, ryšium 
su sovietų nusistatymu grąžinti suomiams 
jūrų karo laivyno bazę Porkkalą.

Savo metu sovietų paimtoji Porkkala 
buvo ir yra nedaloma Suomijos dalis. Bet, 
rusų okupacijos laiku, būta žemės sklypo 
aklinai atskirto nuo likusios suomių že
mės. Net traukiniai kursuoją tarp Turkų 
ir Helsinkio, kad ir riedėdami per užgin
tą teritoriją, turėjo būtinai -uždangstyti 
vagonų langus ir kartu kęsti specialių sar
gybinių —- traukinio palydovų priežiūrą.

„The Cleveland Plain Dealer“ toliau sa
ko, jog rusams toji Porkkalos bazė visiš
kai nereikalinga. Ypač dabar, kai Rytų — 
Vakarų santykiai lyg ir „šiltėjai“, paga
liau, kai pasaulis savose ginklavimosi 
rungtynėse pasiekia nuostabių rezultatų 
aeronautikos ir iš toli vairuojamų šaudme 
nų gamyboje, Porkkala jau jokiu būdu 
negali apsaugoti betkurios įsivaizduoja
mos atakos ant Leningrado. Be to, rusai 
ir šiaip turi nemažus suomių teritorijos 
plotus okupavę. Karelijos provincija ir to
liau juk lieka sovietų žinioje. Pasaulis dar 
neužmiršo, kai rusams okupuojant tą Suo
mijos dalį, 400,000 bėglių turėjo rasti vie
tos, darbo ir duonos likusioje Suomijoje. 
Ir tai tautai gali būti amžina garbė, jog 
sunkių įsipareigojimu metu, suomiai go
bėjo gausiems pabėgėliams suteikti dera 
ma globą ir rūpestį.

Be to, rusai dar vis pasilaiko turtingą 
savo nikelio kasyklomis šiaurinį Petsamo 
regioną prie Baltijos jūros. Ir tik tada, 
kai Maskva grąžins tas visas sritis ir at
statys Pabaltijo kraštuose. Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje, laisvę, kuri teisėtai pri
klauso tiems kratšams, tuomet jau galima 
bus šaukti, jog prašvito visiškai nauja die 
na Rusijos elgesy ir politikoje.

(Drg.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mirko Jelusič: CEZARIS, istorinis ro

manas iš senosios Romos imperijos žydėji
mo laikų. Trys dalys — trys atskiros kny
gos, kiekviena po apie 200 psl. ir po 2 dol. 
Vertė K. Puida, išleido knygų leidykla 
Terra, 3333 So. Halsted Street, Chicago 8, 
Ill.

Istorinės beletristikos mėgėjams šis Mir 
ko Jelusič veikalas — graži ir maloni do
vana. Jame vaizduojama senoji Roma, jos 
gyvenimas ir jos problemos paskutiniame 
šimtmetyje prieš Kristų. Kajus Julijus Ce
zaris, vienas žymiausiųjų valstybininkų, 
karo vadų ir rašytojų žmonijos istorijoj, 
iškyla šiame laikotarpyj savo misijai ir 
žūva, jos nebaigęs. Veikale parodoma šio 
didžiojo romėno junystė ir iškilimas II- 
sis tomas), jo kovos su senąją aristokrati
ja Romoj ir karinė misija Galijoj (II-sis 
tomas) ir pagaliau sugrįžimas per Rubi
koną pergalė prieš senatą ir Pompėju, di
džiųjų reformų metai gyvenimo pabaigoj 
ir mirtis nuo žudiko durklo Pempėj aus 
statulos papėdėje (III-sis tomas). Cezaris 
— labai dramatiška asmenybė, ir tai tik
riausias jo atvaizdas šiame veikale, nuo 
pirmojo iki paskutinio puslapio persunkto 
dramatizmu ir įtampa, paliekančia ir kny
gą užvertus.

EUROPOS LIETUVIS

VERTIMAI LIETUVIU KALBOM LIETUVOJE
„Tiesa“ š.m. Nr. 208 skelbia, kas verčia

ma iš svetimų kalbų ir leidžiama lietuviš
kai. Be abejo, pirmoj eilėj verčiami bol
ševikiniai propagandiniai veikalai, pava
dinti „literatūra“. Lietuviškai išleisti rau
donosios Kinijos rašytojo Lu_ Sinio „Ap
sakymai“. Iš viso lietuviškai išleistos 7 ki
nų kom. rašytojų knygos 53.000 egz. tira
žu. „Lenkų novelėse“ šalia lenkų klasikų 
įdėti ir kai kurių dabartinių kom. Lenki
jos rašytojų kuriniai. Bulgarų kom. rašy
tojo I. Vozovo išleistas romanas „Junge“; 
be t.o „Vengrų apsakymai“, kuriuose 
„vaizduojama Vengrijos darbo žmonių ko
va prieš Horthy fašistinę diktatūrą ir pa
rodomi didžiuliai socialistiniai pertvarky
mai“, T. Acelio romanas „Laisvės prie
globstyje“ ruošiamas Ž. Morico romanas 
„Giminaičiai“. Išleistas rumuno M. Sado- 
vian apsakymų rinkinys ir apysaka „Mit
ria Kokoras“. Čekoslovakijos rašytojas M. 
Puimanovas leidžia trilogiją, o I. Olbian- 
chto — romanas „Ana proletarė“. Numato 
mas išleisti ir Hašeko satyrinis romanas 
„Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“. ’ 
vokiečių kalbos išversti Heinės „Šiaurės 
jūra“ ir „Kelionių vaizdai“, naujai išvers
tas Schillerio „Vilius Telis“, be to, „Fiesko 
sąmokslas Genujoje“, H. Manno „Profeso
rius Unratas“, taip pat „Budenbrookai“.

GIMNAZIJOS REIKALU
VASARIO 16 GIMNAZIJOS KURATORIJOS ŽODIS VISUOMENEI
Š.m. spalio 20 d. posėdyje Vasario 16 

Gimnazijos Kuratorija apsvarstė eilę su 
gimnazija ir jos mokinių auklėjimu susi
jusių klausimų. Ypatingą dėmesį Kurato
rija atkreipė į kai kur spaudoje pareikštas 
nuomones dėl tariamų Gimnazijos vidaus 
nesugyvenimų. Kuratorija nuodugniai iš
tyrė reikalą ir apklausinėjo įvairius suin
teresuotus asmenis.

Prieita išvados, kad praeityje yra buvę 
Gimnazijoje nepageidaujamų reiškinių, in 
spiruotų iš šalies, bet dabar jie yra paša
linti.

Kuratorija įsitikino, kad šiuo metu Gim 
nazijoje nęra nesklandumų, nėra reiški
nių, sukeliančių nesugyvenimą tarp moki
nių ir mokytojų, nepaisant kokių jie būtų 
religinių pažiūrų, nepastebima, kad Gim
nazijoje veiktų kokie nors partiniai būre
liai. Kuratorija pavedė Gimnazijos vado
vybei saugoti, kad ir ateityje būtų išlai- 

ODĖ ŠALDYTUVUI

Būki pasveikinta, šaltį gaminanti mūza!
Žvakėn sukausčiusi mūs tėvyninių jausmus. — 
Daug kas negirdi audros tebešėlstančios dūžių, 
Daug kas nenori būt artimui savo dosnus.

Girdim, kaip plaka tavoji širdis elektrinė...
Matom, skaičiuoja minučių veikimo centus... — 
E, juk tai centai širdyse mūs viską ištrynė: 
Ašaras našlių, našlaičių, tėvynės vargus.

šerkšno ir sniego apkloto storai uždangstyti
Ilsis ir ryžtas kovoti ir ryžtas laimėt. — 
Kur gi tėvynė? Iš čiv jos kančios nematyti...
— Tik netriukšmaukit, tik leiskit ramiai pailsėt!

Dailiai sušaldyti guli ledų ketvirtainiai — 
Tinka vėsint šaltabarščius ir nervus silpnus.
— Vytautai Didi, ne tavo šiandieną čia ainiai, 
Tu negalėtum pašaukti jų ginti Trakus!

Būki pasveikinta, šaltį gaminanti mūza!
Baltutėlaite, kietai uždarytom durim...
Daug kas negirdi audros tebešėlstančių dūžių, 
Vargo tėvynės nejaučia ledine širdim.

E.K. „Sėja“ Nr. 9.

A. Zegers romanas „Mirusieji lieka jau
ni“, be to, A. Zweigo „Vieno karaliaus vai 
nikavimas“, kuriame „parodomas Lietu
vos buržuaziniu nacionalistų bendravimas 
su kaizeriniais okupantais ir atskleidžia
mos jų užmačios parsikviesti Urachą Lie
tuvos karaliumi“. „Išvaduotosios Korėjos 
liaudies gyvenimui pavaizduoti“ išleista 
eilėraščių knyga „Iš korėjiečių poezijos“. 
Pernai buvo išleistas Korėjos kom. rašy
tojo Li Gi Jono romanas „Žemė“. Argen
tinos kom. rašytojo Varelio knygą „Tam
sioji upė“ išvertė į lietuvių kalbą iš ispa
nų leidimo prieš kiek laiko grįžęs į Lie
tuvą iš P. Amerikos A. Vaivuckas. Atei
ty numatyta , išleisti kai kurias Schillerio 
dramas, Goetės „Faustą“, Homero „Ili.ia- 
dą“ ir visą eilę antikinės literatūros auto
rių kūrinių.

Sov. Lietuvoje naujai paruošta spaudai 
Maironio „Rinktinė“, kurios pagrindan pa 
imtas paties autoriaus pataisytas 1927 m. 
leidinys. Į jį sudėta beveik visa Maironio 
lyrika, tik išmesti jo „reakciniai ir religi
nio pobūdžio eilėraščiai“. Paskutinis Mai
ronio lyrikos leidinys Sov. Lietuvoj buvo 
išleistas 1947 m. Bet dar i dabar pauoštas 
tekstas gali būti iš naujo bolševikiškai 
„pataisytas“...

kyta visiška lygybė abiejų konfesijų atžvil 
giu ir visais būdais apsaugoti Gimnaziją 
nuo partinių ir politinių įtakų.

Vasario 16-tos Gimnazija turi būti lie
tuviška'mokslo ir auklėjimo įstaiga ir Ku
ratorija yra įsitikinusi, kad ji tokia ir iš
liks, jei viso pasaulio lietuviai ją rems mo 
raliai ir medžiaginiai.

Vasario 16 Gimn. K-jos nariai': 
M. Bajorinas — Europos PLB at
stovas; T. Alf. Bernatonis — Kat. 
Mis. Direktorius; E. Simonaitis
Bendr. Kr. V-bos vicepirmininkas;

\ Pr. Zunde — PLB Vok. Kr. V-bos 
P-kas; V. Literskis — Gimnazijos 
Direktorius; kun. P. Šimukėnas — 
Evang. Baž. atstovas,; A. Damijonai
tis — Tėvų Komiteto atstovas.
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KRISTUS KARALIUS
Šioje tragiškoje valandoje, kada mūsų 

Tėvynėje siaučia Antikristo rojaus kūrė
jai, su dideliu pasitikėjimu ir gyvu Tikėji
mu žvelgiame į Kristų Karalių. Jis dieviš 
ka teise yra visų žemės tautų Valdovas, 
neapleis ir mūsų Tėvynės Lietuvos, tik vi
si bukime Jam ištikimi ir dar karščiau 
maldaukime, kad tos pragariškos jėgos bū 
tų greičiau sutramdytos ir išvirstų gele
žinės uždangos. Mūsų kova už Tautos Lais 
vę yra kova už Dievo prigimties teises, 
kova už Kristaus Meilės karalystės įsiga
lėjimą ir priespaudos valandose mus stip
rina Kristaus žodžiai: „Pasitikėkite, aš nu 
galėjau pasaulį“!

Kristus yra žmonių bendruomenės ker
tinis akmuo, skelbia Šv. Petras. Per ^nie
ką kitą nėra išganymo. Nes neduota žmo
nėms kito vardo po dangumi, per kurį 
mes turėtume būti išgelbėti. Protas sako, 
kad pasaulį gali išgelbėti tik Visagalio 
viešpatavimas. Kas nori Tėvynei laisvės 
ir žmonijai gero, tas tesimeldžia ir tedir
ba tik tam, kad Kristaus karalystė įsivieš
patautų visur. Tik tada ir mes lietuviai 
surasime bendrą kalbą. Kristus Karalius 
turi būti mūsų Valdovas. Tik Jis vienas 
visus jungia į nuoširdžią brolišką meilę. 
Kokie teisingi Šv. Povilo apaštalo žodžiai 
Pilipiečių bendruomenei: „Nieko nedary
kite dėl vaido nė dėl tuščios garbės, bet 
dėl nuolankumo laikydami vienas kitą 
viršesniu už save, žiūrėdami kiekvienas 
ne to, kas jam naudinga, bet kitiems. Tu
rėkite savyje tokius jausmus, kokius turė
jo Kristus Jėzus. Jis, esme būdamas Die
vas, nelaikė pasisavinimu būti lygiam su 
Dievu. Jis pats save pasižemino, pasida
ręs klusnus iki mirčiai ant kryžiaus. Todėl 
ir Dievas jšaugštino Jį ir dovanojo Jam 
vardą viršesni už visus vardus, kad Jė
zaus vardu priklauptu visoks kelias dan
guje, žeme j e ir po žeme.“

1900 m. popiežius Leonas XIII išleido 
specialią encikliką apie Kristų Atpirkėją. 
Jis rašė: „Visų šalių krikščionis maldau
jame, kad stengtųsi pažinti savo Atpirkė
ja. kiek kas tik gali. Kas tik . į Ji nuošir
džiai ir laisvai nuo prietarų žvelgia, aiš-

_  kiai mato, jog negali būti nieko naudin
gesnio už Kristaus įstatymą, nė dieviškes
nio už Jo mokslą“. Nėra abejonės: tik su 
Kristumi išvysime velnią iš pavergtos 
Lietuvos!

Kun. Dauknys MIC

PAMALDOS
DERBY — spalio 30 d., 11 v.
MANSFIELD —> spalio 30 d., 3 v. p.p. 
BRADFORD — lapkričio 6 d. 12,30 v. 
LEEDS — lapkričio 6 d., 3 vai. p.p.

DOVANA IŠ SIBIRO

Paskutinėm dienom į Vakarų Vokietiją 
grįžta daug vokiečių karo belaisvių TF'SP' 
biro. Vienas karo belaisvis iš Vorkutos 
priverčiamųjų darbų stovyklos parvežė 
stulą, kurią Vokietijos katalikams pado
vanojo lietuvis vyskupas Sibiro tremtinys. 
Vyskupo pavardė spaudoje nebuvo pa
skelbta. Karo belaisvis pasakojo, kad su 
ta stula lietuvis vyskupas dažnai slapta 
laikydavo stovykloje Mišias. Stulą buvo 
išsiuvinėjusi lietuvė Sibiro tremtinė iš Du 
bravlag stovyklos. Pats grįžęs karys be
laisvėje pasidarė katalikas. Vyskupo pa
vardė neskelbiama greičiasia dėl to, kad 
bolševikai jo neišaiškintų.

„FATIMA IR MES“
Kun. Jonas Kuzmickis —; FATIMA 18 

MES. „Žibinto“ leidinys. 256 psl. Kietais 
apdarais su spalvuotų aplanku dail. Char-' 
les, Carlin, K.S.G. Derby. Rinko ir spaudė 
NIDOS spaustuvė, 3, Southern Row, Lon
don W. 10. Kaina nepažymėta. Knyga gra
žiai atspausdinta, geros rūšies popieriuje. 
Iliustruota.

KETURI
TRAKĖNAI

(ARKLIO ATSIMINIMAI)
(Septynioliktas tęsinys)

Kaitri vasaros saulė nusvilino mūsų lan
ką. Tik slėnyje, prie upelio, buvo dar žalia 
spalva. Matyt, Mykolas tai pastebėjo, nes 
vakarais jis, kitų padedamas, rankiniu ve
žimėliu atitempdavo mums sultingų dobilų 
ir sumesdavo juos prie vartų, apie kuriuos 
mes jau gerokai iš anksto slampinėdavome, 
laukdami skanaus davinio.

Vienos dienos pavakare drauge su My
kolu prie vartų pasirodė ir mūsų šeimi
ninkas, anuomet pasilikęs Kaune. Jis bu
vo gerokai sumenkęs, išvargusiu veidu. 
Teiraudamasis Mykolo apie mūsų ganyk
lą, jis pasakojo:

—Tilžėn važiuoti nebegalima. Ten per 
dvi naktis visas miestas virto degėsiais. 
Miestą, kurio vidus išdegė per pirmos nak 
ties bombardavimą, antrą naktj galutinai 
sugriovė. Tu, Mykolai, negali įsivaizduoti, 
koks baisus pragaras, kai viskas aplinkui 
dega, sprogsta ore, žemėje ir griuvėsiuose 
nematomos bombos! Tokian pragaran pa
tekę žmonės netenka proto: jie bėga į lieps 
pos apimtus butus išsinešti menkniekio, pa
likdami klykiaričius vaikus,, nepaisydami, 
kad tėti griūna degančios sienos, palaido-

BR. DAUBARAS

damos ir juos pačius ir paliktus vaikus. 
Tokiais atvejais net savisaugos instiktas 
žmogų apgauna: jis nesiryžta išbėgti iš 
ankštaus kiemo, aplink kurį dega visi na
mai, vis dar taikstydamasis išsinešti pagal
vę, kibirą, skauradą, ar kurį kitą daiktą. 
Ir, žinoma vargas tokiam, jei kuris nors 
draugų jėga neišvelka savažudį, ūmai nete
kusį proto...

— Žmogus, kaip ir arklys, — nesiduoda 
išvedamas iš degančio tvatro. Gal tik su 
tuo skirtumu, kad arklį suparaližuoja bai
mės jausmas, gi žmogui baimės jausmą ši
tokiais atvejais užmuša troškimas išgelbėti 
nuosavybę. Juo didesnis pavojus tos nuo
savybės netekti, juo žmogus darosi skūpes- 
nis. Senas žmogus žino, kad jam šiaip ar 
taip reiks greit skirtis su šiuo pasauliu, o 
juo jis senyn, juo skūpyn. Va, kad ir vakar, 
Lioros patartas, nuėjau pas vieną jų kaimy
ną prašyti arkliams avižų. Baltagalvis sene
lis ūkininkas, išklausęs mano prašymą, pa
sakė:

— Šiųmečiai dar nekulti, o pernykščių 
nebedaug turime. Gal dar ir atliktų kiek, 
bet kągi veiksime su tais pinigais? Kad taip 
kokį geresnį drabužį, tai ir sulygtume...

— Matai, — niršo Mykolas, — jis avi
žų turi, jis jaučia, kad aplinkui jau viskas 
dega. Jam, kaip ir mums, teks ir avižas ir 
tuos iš manęs gautus skudurus palikti, o vis 
dėlto, jam dar visko maža, taip, kaip ir man 
buvo maža prieš mėnesį... Mes, žmonės, jau 
iš tokio, matyt, sulipdyti molio. Pavydžiu 
arkliams, — žvilgterėjo Mykolas į mus, pa
tenkintus jo įmestais per vartus sultingais 
dobilais.

Banga, tarsi būtų negirdėjusi Mykolo pas 
tabu apie žmones: ji, buvo nepatenkinta ma 
no artima draugyste, nuolat suglaustomis 
ausimis pasisukdama į mane, lyg aš ėsčiau 
ne savo, o jos dalį. Šitoksai trakenės elgesys 
man nepatiko, ir aš priėjau prie vartų, ant 
kurių' viršutinės karties kabojos dribsniai do 
bilų. Iš čia dar geriau girdėjau vyrų pašne
kėsi.

— Aleksas jau antrą dieną su moterimis 
kasa sode slėptuvę. Jis labai nepatenkintas, 
kad mes jam nepadedame. Girdi, kai ims 
bombarduoti, tai jo paruošton slėptuvėn vi
si bėgs, o dabar jis vienas turįs ją iškasti. 
Gal pagelbėkime jam rytoj, — siūlė iš Til
žės grįžusiam mūsų šeimininkui Mykolas.

— Žvirgždų niekas nebombarduos, o nuo 
bolševikų nei jo, nei mūsų iškasta duobė ne 
išgelbės. Mūsų visų čia jau ne dienos, bet 
valandos suskaitytos. Vokieičai traukiasi ir 
nežinia, kur jie dar bandys sulaikyti padri
kusį frontą. Jei jie leistų pervažiuoti sieną, 
dar šiąnakt reikėtų pajudėti...

— Bet iš Žvirgždų niekas*nesirengia bėg
ti! Kalba, kad ir Kaune, dar nėra rusų. 
Nuo Pilviškių išbėgę ūkininkai vėl sugrįžo 
j savo sodybas, tai ko mes turime skiibėti? 
Pas kleboną tik vakar iš Marijampolės at

vyko apskrities viršininkas su savo kaimy
nais. Jie pasakoja, kad’ten dar visiškai ra
mu, — priešinosi išvažiavimo minčiai My
kolas.

— Visame pasienyje yra tiek iš visos Lie
tuvos privažiavę pabėgėlių, kad jie nakvoja 
laukuose. Bus baisi panika, jei kurioje nors 
vietoje bolševikai prasiskverbs. Jau ir dabar 
keliai' užsigrūdę vokiečiais. Jie visi traukia 
pro Širvintą, tačiau lietuvių nepraleidžia. 
Šiaip ar taip, Mykolai, tu apsitvarkyk apie 
vežimus, o aš nueisiu pas Valaitį pasitarti. 
Girdėjau, kad jis čia irgi gretimame kaime 
apsistojęs. Papasakosiu jam naujienas iš 
Tilžės ir apie jo draugus, kurie su manim 
kartu buvo Vokietijoje. —Na, Perkūne, tai
syk kojas į kelelį! — kalbėjo man šeiminin
kas, pešiodamas iš karčių prikibusius dagio 
guručius. Tuoj pat atbidzeno ir Mėta, ma
nydama, gausianti lauktuvių, tačiau abu vy
rai, neatkreipę į ją dėmesio, vienas pasuko 
su vežimėliu į Žvirgždus, antras per laukus 
nužingsniavo į vos tolumoje matomą tarp 
medžių kaimą.

Saulei leidžiantis ėmė niaukstytis. Augštai 
praskrido lėktuvai. Jų ūžimo įbauginta Mė
ta atšuoliavo prie motinos ir, ne tiek dėl 
reikalo, kiek iš įpročio, kyštelėjo snukutį 
prie tešmens. Tačiau tą pačią akimirką mes 
visi sužiurome į kaimo pusę, kurin buvo 
nuėjęs mūsų šeimininkas. Iš ten, laukais, 
Žvirgždų kryptimi, traukė daugybė vokiečių 
karių. Vieškelyje pasirodė keli motociklai, 
kiek vėliau raitų būrelis, o paskui juos it 
kokia nepertraukiama virvė — pėsčiųjų ir 
vežimų vilkstinė. Ūmai, nuo Pilviškių pusės, 
sujudo tokia daugybė taškų, tarsi kiekviena 
žolelė virto šmėkla, apsikarsčiusi ginklais,

kuprinėm, duonmaišiais, žiūronais. Kai jie 
priaratėjo pire mūsų vartų, mes, išsigandę 
nušuoliavome priešingon pusėn, bet ir ten 
pamatėm tą patį vaizdą, girdėjome tuos pa
čius garsus. Kažkur už Pilviškių grėsmingai 
dundėjo patrankų šūviai, dar daugiau mus 
vienišus įbauginę.

Temstant užtvaron įlėkė du šešėliai, žvan 
gindami apinasrių žąslais. Tai buvo Myko
las ir šeimininkas. Jie puolė prie mūsų, ta
čiau mes, išbaukštinti vis dar aplinkui slen
kančių kareivių, nesidavėm pagaunami. Jie 
barė ir keikė mus, šaukė geruoju, rodė 
gniūžtes žolės, — viskas veltui. Tik po gero 
pusvalandžio, visiškai sutemus, jiems pavy
ko nučiupti Bangą, įvaryta į užtvaros kam
pą. Mykolas, užsėdęs pagautąją kurnėk, pri 
jojo prie Smilgos ir ši leidosi užmauti briz
gilus. Antroji Mykolo apgaulės auka buvau 
aš, tačiau su Bijūnu jie neįveikė susidoroti 
tol, kol jis neatsekė mūsų iki klojimo, kur 
mūsų laukė paruošti kelionėn vežimai. Ne
paprastai nustebau, visoje sodyboje nepa
stebėjęs nė vieno mūsų senųjų keleivių, iš
skyrus jau vežime sėdinčių mergaičių ir jų 
motinos. Gyvenamajame name buvo tamsu 
ir tyku. Kieme slampinėjo avys ir karvės, 
matyt, nespėtos suleisti į tvartus. Pro sodo 
medžius, Pilviškių kryptimi, švietė rausva 
gaisro pašvaistė. Mūsų vežime tyliai verkė 
abi mažosios mergaitės.

Nepažįstamas stambus šešėlis, įėjęs kloji
mam tarė šeimininkui:

— įvažiuoti į vieškelį nėra jokios vilties. 
Visi Žvirgždų gyventojai jau išbėgo... Pil
viškiuose raudonųjų tankai! Palikit vežimus 
ir bėkite pėsti per laukus į Naumiestį.

(b.d.)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

STIPENDIJOS STUDENTAMS
J.T. Augštasis Komisaras Pabėgėlių Rei 

kalams paskyrė 64.500 DM studentų šal
pai. Numatyta pirmoje eilėje skirti pašal
pas studijų mokesčiui apsimokėti, dizerta- 

įcijų spausdinimo išlaidoms padengti, o 
taip pat stipendijas studentams, kurie dėl 
lėšų stokos buvo savo studijas nutraukę, 
kurie yra silpnos sveikatos ar kurie turi 
išlaikyti šeimos narius. Pareiškimai pa
šalpoms ar stipendijoms gauti turi būti 
įteikti vėliausiai iki 1956 m. kovo mėn. 15 
d. Lietuvius studentus tuo reikalu smul
kiau informuoja Vokietijos Lietuvių Stu
dentų Sąjunga. Jei būtų dar lietuvių stu
dentų, kurie Sąjungoje nėra dar užsire
gistravę, Sąjunga prašo juos artimiausiu 
laiku atsiliepti. Rašyti S-gos pirmininko 
adresu: Pranas Jurkus, Bad Godesberg, 
Schloss Annaberg.

NAUJA VASARIO 1G GIMNAZIJOS 
KURATORUA

Š.m. spalio 20 d. Kuratorijos posėdyje iš 
rinktas naujas Vasario 16 Gimnazijos Ku
ratorijos prezidiumas: — pirm. M. Bajo- 
rinąs, sekr. Tėvas Alf. Bernatonis. Kurato 
rija nutarė parengti pilnesnį ir aiškesnį 
Kuratorijos statutą, siekiant praplėsti jos 
sudėtį ir tiksliau nusakyti Kuratorijos 
kompetenciją.

GRĮŽTA KUN. A. KAZLAUSKAS, MIC
Šį šešetadienį, spalio 29 d. iš Romos grįž 

ta Londono Lietuvių Parapijos klebonas, 
kun. Antanas Kazlauskas, MIC. Romoje 
kun. Kazlauskas viešėjo 2 mėnesius.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
LONDONE

Š.m. lapkričio 26 d. Parapijos Salėje, 
Victoria Park Rd., Londono vyrų choras 
rengia Kariuomenės Šventės Minėjimą. 
Programoje: p. Strimo paskaita, solistų ir 
choro koncertas. Po koncerto — linksma- 
vakaris.

PONIA BOVARY
Tokiu vardu Gustave Flaubert'o roma

ną šią savaitę gavo visi Nidos Knygų Klu
bo nariai. Knygą iš prancūzų kalbos vertė 
rašytoja Alė Rūta. Knyga gražiai išleista. 
Pirmoji dalis apim,a 244 puslapius. Antroji 
dalis jau baigiama spausdinti. Nidos kny
gų klubo nariams ir tokios apimties kny
ga tekaštuoja 3 šilingai.

U.— Gerbiamieji nariai maloniai prašomi ne
užtęsti su atsiskaitymu!

KUN. J. SAKEVIČIUS, MIC 
ATVYKO LONDONAN

Buvęs Londono Lietuvių Parapijos kle
bonas, kun. J. Sakevičius, nuolat gyvenąs 
Romoje, grįždamas iš Amerikos, trumpai 
viešnagei sustojo Londone. Iš Romos kun. 
Sakevičius išvyko š.m. gegužio mėn. į 
Ameriką Marijonų Vienuolijos reikalais ir 
taip pat aplankyti savo motinos, sesrs ir 
brolių, gyvenančių Chicagoje. Romon kun. 
Sokevičius išvyksta kitos savaitės pirma
dienį.

SUSITUOKĖ
Ilgametis Lietuvių Namų B-vės tarnau

tojas, Antanas Briedis, spalio mėn. 22 d., 
šeštadienį, susituokė su iš Danijos atvy- 

įkusia lietuvaite p-le Grincevičiūte.'
Naujai lietuvių šeimai linkime saulėto 

ir darnaus gyvenimo.

GRĮŽO Į PARYŽIŲ
Šią vasarą į Londoną atvyko p. Bačkis, 

(junioras) tikslu pramokti anglų kalbos, 
šios savaitės penktadienį studentas Bač
kis grįžo į Paryžių tęsti studijas.

DERLIAUS ŠVENTĖ
LIETUVIŲ SODYBOJE

Coventrio Lietuvių kolonija, vadovauja
ma J. Kazlausko, pereitą šeštadienį suren
gė Derliaus šventę Lietuvių Sodyboje. Co- 
ventriečiai atvyko organizuoti, su specia
liai parengta programa. Tenka pastebėti, 
kad coventriečiai nusivylė londoniečiais 
lietuviais, nes iš čia, nors ir buvo žadėta, 
neatvyko ekskursija, nežiūrint, kad iš 
Londono į Sodybą kelias netolimas. Co
ventriečiai, atvykę su savo orkestru, vyku 
sįai išpildė Derliaus programą, pasižadė- 
dabd kiekvienais metais tokią šventę reng 
ti ir Iš. surinktų pajamų galutinai įruošti 
Sodybojė'ąyetainę. Bendra vakarienė, pra
vesta gražibje ir jaukioje nuotaikoje. Sve
čių buvo apie -ęo, nors ir oras buvo nepa
lankus ir, kaip mįnėta londoniečiai aptin
go.

BRADFORDAS
VILNIAUS MINĖJIMAS BRADFORDE
Spalių mėn. 29 d. 5 vai. Latvių klubo 

salėje, 5 Cliffton Villas off Manningham 
Lane rengiamas

VILNIAUS MINĖJIMAS
Paskaitą skaitys Vilniaus krašto lietuvis 

p. V. Silnickas. Po to p. T. Buroko paren
ts meninė dalis ir pasilinksminimas.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

DBLS Bradfordo sk. v-ba

MANCHESTERIS
1955 m. lapkričio mėn. 5 d., šeštadienį, 

Manchesterio Lietuvių Klubas savo patal
pose rengia didelį

LITERATŪROS VAKARĄ.
Skaitys: Kun. J. Kuzmickjs, R. Spalis,

K. Barauskas ir V. Šlaitas.
Prašome visus lietuvius, mylinčius kny

gą, atsilankyti į vakarą.
Po programos šokiai.
Pradžia 6,30 vai.

Klubo Valdyba.

„KOVO“ PERGALĖ
Spalio 19 d. Rochdales YMCA buvo pa

kvietusi mūsų „Kovą“ revanšinėm krepši
nio rungtynėm į Rochdalę.

Į šias rungtynes YMCA stojo pastiprin
ta keliais naujais žaidėjais. „Kovas“ gi, 
dėl nesuprantmų priežasčių, tegalėjo pasi
rodyti su keturiais vyrais. Pačioje rungty
nių pradžioje koviečiai pamatė, >kad lai
mėjimas nebus lengvas, nes YMCA cent
ras 1,98 m. augščio, nuima visus kamuo
lius tiek prie savo, tiek prie koviečių krep 
šio. Ne daug tepadėjo koviečių šoninės gy
nybos pastangos, nes trūko vieno žaidėjo. 
Vargais negalais „Kovas“ laimėjo pirmąjį 
kėlinį rezultatu 36:28.

Antrame kėlinyje koviečiai pradėjo var
toti mėtymus iš tolo ir dengti geresnius 
priešo žaidėjus. Tai pakrikdė priešą. Pasi
naudodami tuo, koviečiai per paskutines 
minutes padarė keletą greitų prasiverži
mų ir užtikrino sau pergalę pasekme 
68:50.

Už „Kovą“ žaidė ir taškus pelnė: Puzi
nas — 10, Tamoliūnas — 22, Baleiša — 
18 ir Aleknavičius — 18.

Už YMCA žaidė ir taškus pelnė: Mil1- 
ward — 2, Holt —2, Nira — 0, Smith — 4, 
Sardner — 22, Oldham — ir Yates — 0.

L. Puzinas

ŠVEICARIJA
BALFO PIRMININKO ŽYGIAI 

ŠVEICARIJOJE
Balfo pirmininkas prof. kan. J.B. Kon

čius neseniai lankėsi Ženevoje, kur su ati
tinkamais Tarpvyriausybinės Organizaci
jos Emigracijai iš Europos Skatinti (IC
EM) pareigūnais tarėsi dėl paskolų emi
grantams lietuviams, vykstantiems į Ame
riką ir į kitus kraštus jų kelionei apmokė
ti. Kokie tų pasitarimų rezultatai?

— Per konferenciją su ICEM galutinai 
susitarta dėl šios rūšies paskolų. Balfui 
tarpininkaujant, ICEM tuo atžvilgiu visiš
kai mūsų emigrantus aprūpins. Ryšium su 
spec. įstatymu pabėgėliams į JAV įsileisti
ICEM Balfo emigracinei veiklai Europoje 
teiks pagalbą raštinėms ir tarnautojams 
išlaikyti.

Balfas yra narys Standing Conference 
of Voluntary Agencies, kurios būstinė yra 
Ženevoje. Šioji centrinė organizacija rūpi
nasi pabėgėlių reikalais prie UNO ir tas 
emigracines agentūras Europoje, kurios 
yra jos nariai, kviečia posėdžiu, informuo
dama apie šalpos ir emigracines oroble- 
mas. taip pat joms tarpininkaudama prie 
UNO pabėgėlių reikalais. Balfo reikalams 
atstovauti aš pakviečiau estų min. K. S-' 
terį, o jam negalint dalyvauti, mūsų reika
lais rūpintis prie UNO ir savanorių emi
gracinių agentūrų Standing Conference su
tiko latvis Skriberis. Jie abu gyvena Že
nevoje. Nors latviai ir estai neturi tokios 
organizacijos, kaip lietuviai, bet Balfas rū
pinasi taip pat visų kitu pabaltiečiu emi
graciniais bei šalpos reikalais, teikdamas 
jiems visokią pagalbą.

Būdamas Ženevoje, pabėgėlių reikalais

ATVIRAS LAIŠKAS DIDŽ. GERB.
BALFO PIRMININKUI, KAN. KONČIUI,
Didžiai Gerbiamas BALFO Pirmininke, 
Šveicarijos Krašto lietuviai yra įpareigo
ję Krašto Valdybą kreiptis į Jus atviru 
laišku, prašant taip pat atviru laišku at
sakyti į sekančius klausimus:
1. Kodėl Gerb. BALFo Pirmininkas, nors 

ir lankėsi Šveicarijoje ir Zueriche, ne
susitiko nei su Šveicarijos Krašto Val
dyba nei su vietos lietuviais. Krašto 
Valdyba yra kvietusi Gerb. Pirminin
ką, galimybei esant, atsilankvti Šveica
rijoje ir susitikti bei pabuvoti su vietos 
lietuviais. Šiuo reikalu buvo gautas Jū
sų atsakymas, kad, progai pasitaikius, 
apsilankysite, ši proga, berods buvo.

2. Ar yra Šveicarijoje BALFo įgaliotinis. 
Jeigu tai, kokias funkcijas jisai atlieka.

3. Ar numatote dar apsilankyti Šveicari
joje ir susitikti su Šveicarijos lietuviais 
bei sueiti į sąlytį su Šveicarijos Lietu
vių Bendruomene?

Šveicarijos lietuvių įpareigotas
A. Paulaitis, 
Krašto Valdybos Pirmininkas

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

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

KVIEČIAME SKAITLINGAI ATSILANKYTI
DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba.

deją į didelius vargus.

NESUSIPRATIMAMS IŠVENGTI
Nemaža skaitytojų dalis, siunčiant pre-

numeratos mokestį, arba keičiant adresus, 
labai neaiškiai pažymi pavrdę, adresą, o 
kartais iš viso nei pavardės, nei adreso ne 
parašo. Tokiais atsitikimais nesusiprati
mai neišvengiami. Todėl, metams baigian
tis, gerb. skaitytojai maloniai prašomi aiš
kiai rašyti savo pavardes ir adresus, kai, 
bus siunčiama prenumerata 1956 metams.

VOKIETIJA
PLB VOKITIJOS KRAŠTO VALDYBOJE

Š.m. spalįo mėn. 8 d. posėdyje buvo ap
tartas ateities darbo planas. Darbo plane, 
be kita ko, numatyta tirti lietuviškos ko
lonijos statybos galimybes, padėti dides
nėms apylinkėms įsirengti skaityklas ir 
aprūpinti jas knygomis, sudaryti vokalis
tų ir instrumentalistų trupę, kuri aplanky 
tų su koncertais apylinkes, suruošti eilėje 
apylinkių paskaitas, suorganizuoti neaky- 
vaizdinius kursus vargo mokyklų mokyto
jams, visuomeninius kursus suaugusiam 
jaunimui ir, jei sąlygos leis, vasaros jau
nimo stovyklą. Taipogi numatyta drauge 
su kitų Europos kraštų Lietuvių Bendruo
menėmis suruošti platesnio masto lietuvių 
meno jėgų pasirodymus Šveicarijoje ir 
Prancūzijoje, suorganizuoti kilnojamą lie
tuvišką parodą. Vasario 16 d. proga numa
toma išleisti propagandinę skrajukę vokie 
čių kalboje. Toliau posėdyje buvo išsa
miai aptarti knygų leidyklos „Bendrijos“ 
reikalai.

BENDRUOMENĖS APYLINKĖSE
Hamburgas — Įvyko lietuvių-latvių vie

nybės Hamburgo skyriaus visuotinis susi
rinkimas. Iš Hannoverio atvykęs LLB 
Centro V-bos pirmininkas mag. Julius 
Brans skaitė turiningą paskaitą tema „Bal 
tijos valstybių vienybės problemos“. Pas
kaitos pasiklausyti buvo susirinkę ir ne
maža svečių. Susirinkimas išrinko naują 
skyriaus valdybą: P. Zacs — pirimininkas, 
E. Čerkus — vicepirmininkas, Iz. Sragaus- 
kas — sekretorius, O. Krastinš — kasinin
kas ir E. Karklinš — narys. Į revizijos ko
misiją išrinkti: K. Sirmajs, D. Okmanas 
ir M. Lingė.

Huettenfeldas — Sumažėjus vaikų skai
čiui, užsidarė, vietos vargo mokykla. Mo
kyklą vedė mkt. H. Giedraitienė.

Neustadtas — Lankėsi Balfo įgaliotinis 
šiaurės Vokietijai P. Labanauskas. Sve
čias plačiai supažindino vietos lietuvius su 
emigracijos reikalais ir painformavo, ko
kias lengvatas emigruojantiems gali su
teikti Balfas. Emigruoti ruošiasi keturios 
šeimos, viso 18 asmenų.

Kornwestheimas — Snalio mėn. 5 d. į 
Kanadą išemigravo šios apylinkės aktyvus 
narys dipl. inž. Leonardas Padleckas.

Memmingenas — Įvyko metinis apylin
kės narių susirinkimas. Susirinkimui pir
mininkavo T. Uogintas, sekretoriavo kun. 
J. Stanaitis. Apylinkės valdybos pirminin
kas kun. A. Bunga padarė pranešimą apie 
apylinkės valdybos veiklą. Didžiausias

SĄŽININGUMO REKORDAS
Viena sunkiausių gyvenime pareigų — 

sąžiningumas. Kiekvienas žmogus šią pa
reigą visada labai sąžiningai atlieka, kai 
reikalas liečia jį patį. Žymiai sunkiau, kai 
sąžiningumas liečia kitus, gi ypač jei 
klausimas liečia bendruosius reikalus. Ta
čiau šiais metais sąžiningumo rekordą su
mušė D. Britanijos * lietuviai, „Europos 
Lietuvio“ skaitytojai, beveik visi užsimo
kėję už siunčiamą jiems laikraštį! Turint 
galvoje, kad mes, lietuviai, esame įpratę 
laikraštį visada „apgauti“, neprisirengti 
už jį atsilyginti, skaityti svetimą, šis D. 
Britanijos „E. Lietuvio“ skaitytojų elgesys 
įneša į spaudos gyvenimą tikrą pervers
mą. Vis dėlto, nėra taisyklės be išimties. 
Yra ir čia išimtis, kurią sudaro 31 skaity
tojas, gavęs vienerius ar daugiau metų 
kas savaitę laikraštį, bet vis dar neprisi
rengęs už jį atsilyginti, nesitetikė į labai 
mandagius laiškus atsakyti.

KAS NEDIRBA — TAS NEKLYSTA
Šių metų bėgyje pasitaikė 3 nemalonios 

klaidos: 3 prenumeratoriai buvo atsilygi
nę bet jų {mokėjimas kartotekoje neatžy
mėtas, o tik pravestas per pajamų kvitų 
knygelę. Atsiprašius — du skaitytojai do
vanojo, vienas — atsisakė dėl įvykusios 
klaidos toliau skaityti savaitraštį. Ponia, 
tvarkanti kartotekas, nors šiame reikale 
ji visiškai buvo nekalta, verkė, netekusi 
vieno skaitytojo! Ir iš tikrųjų verkti ver
ta, nes skaitytojas, ypač „E. Lietuviui“, 
brangesnis ir už auksą...

’ ' t ■ ■

KAS ATSITIKTŲ,
JEI VISI ATSILYGINTŲ?

Visi, kuriems tik teko dalyvauti DBLS 
narių susirinkimuose, metai iš metų klau
sėsi graudžių verksmų apie tai, kokius di- 

apylinkės valdybos rūpestis buvęs išlai
kyti savo narius gerais lietuviais. Kiekvie
nos didesnės tautinės šventės proga buvo 
ruošiami gražus minėjimai. Iš visos eilės 
tokių minėjimų pirmoje eilėje pažymėtini 
kaip geriausiai nusisekę: Vasario 16 minė
jimas Memmingene jr tragiškųjų birželio 
ėvykių minėjimas Ulme. Ir vienu ir kitu 
atsitikimu buvo stengtasi sutraukti į mi
nėjimus didesnį vokiečių skaičių, kad su
pažindinus juos su Lietuvos byla.

Stuttgartas — Apylinkės lietuviai atsi
sveikino su savo pirmininku Mečiu Jau- 
niškiu. Ta proga įvykusiame pobūvyje 
dipl. inž. Prosinskis tarė atsisveikinimo 
žodį ir pranešė, kad apylinkės valdybos 
nutarimu p. Jauniškis, nors ir apsigyven
damas JAV, lieka ir toliau PLB Stuttgarto 
apylinkės garbės nariu. Po to dipl. inž. 
Prosinskis perskaitė padėkos ir sveikini
mo diplomą, kurį pasirašė visi pobūvio da 
lyviai ir, įteikdamas apylinkės lietuvių 
kuklią dovanėlę — odinį albumą su isto
rinėmis bendruomenės gyvenimo nuotrau
komis — palinkėjo kloties ateičiai. Į po
būvį buvo suvažiavę virš 50 bendruome
nės narių, dalis net ir iš tolimensnių apy
linkių. Bendruomenė liūdi netekusi savo 
aktyvaus pirmininko, bet džiaugiasi, kan 
didelių pastangų dėka pavyko pralaužti 
užburtas ratas ir po 7 metų negailestingo 
atskyrimo p. Jauniškiui leista susijungti 
su savo šeima. JAV gyvena p. Jauniškio 
žmona ir dukrelė.

Memmingenas — Buvo pašventintas 
Aušros Vartų Marijos paveikslas, kurį iš 
Romos išrūpino lietuvių kolonijos kape
lionas kun. A. Bunga. šventinimo apeigas 
atliko J.E. vokiečių vyskupas misijonie- 
rius Aumerian. Po pamaldų J.E. aplankė 
lietuvių koloniją ir gyvai domėjosi Lietu
vos bei lietuvių reikalais. Apsilankymo 
proga vyskupui buvo įteiktas meniškai ij- 
drožinėtas lietuviškas Rūpintojėlis.

Šis Aušras Vartų Marijos paveikslas da
bar keliauja per apylinkės lietuvių katali
kų šeimas. Šeimose pakaitomis kasdien 
kalbamas rožančius už Lietuvą.

Wehnenas — Apylinkės valdybos inicia
tyva spalio mėn. 13 d. buvo surengtas at
sisveikinimo pobūvis ilgamečiu! jos pir
mininkui p. Vladui Narbutui. Pobūvyje 
dalyvavo būrelis jo buvusių bendradarbių 
draugų ir visuomenininkų, jų tarpe ir 
Krašto Tarybos nariai kun. A. Keleris ir 
Fr. šlenterlš ir atsitiktinai stovyklon atvy 
kęs buv. vietos katalikų parapijos klebo
nas Run. Girčius. Vladas Narbutas apie 10 
metų nenuilstamai veikė Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenėje ir keliose stovyklose 
ilgesnį laiką ėjo atsakingas valdybos pir
mininko pareigas.

delius nuostolius davęs, stačiai bankrotan 
visą mūsų organizacinį gyvenimą vedąs 
tas laikraštpalaikis! Dabar gi, jau kuris 
metas, kai tuo reikalu tyla. Ši tyla gal to
dėl susidarė, jog laikraščio finansinius 
nuostolius dabar dengia Lietuvių Namų 
B-vė, o jos vardu juk visi šunys kariami. 
Antra, gal ir todėl, kad, kaip minėta, D. 
Britanijos „E.L.“ skaitytojai už gaunamą 
laikraštį sąžiningiau atsiskaitė. Reikia ti
kėtis, kad ir tie 31 atsiskaitys, sumažin
dami nuostolius. Kiek blogiau su skaity
tojais, gyvenančiais užsienyje. Ten neatsi- 
skaičiusių procentas žymiai didesnis. Jei 
ir jie visi atsiskaitytų už gautąjį per šiuos 
metus laikraštį, tai ir „E. Lietuvis“ pada
rytų „stebuklą“, šiais metais jis šiaip taip 
suvestų galus. Į juos, tuos neatsilyginu
sius ir kreipiame savo akis, tiesiame ran
kas, prašydami priartinti mus prie to ste
buklo! x

TARP KŪJO IR PRIEKALO
Laikraščio padėtis nepaprastai sunki: 

siunčiame, kas tik užsimena, kas tik žode
liu paprašo, ką matome, jog jis gali užsi-
mokėti, tuo būdu norėdami pakelti tiražą 
ir išsiversti be nuostolių. Priartėjome prie 
to tiražo, jog išsiverstume, jei visi būtų 
„sąžiningumo rekordistai“ ir atsilygintų. 
Neužsimokėjusiems tuoj sulaikyti — ma
žėja tiražas ir nebfesuvedamas balansas: 
pasitikint sąžiningumu — dar daugiau pa
sidaroma nuostolių, jei to sąžiningumo 
skaitytojas visiškai nepaiso. Tokiu būdu 
ir atsiduriama tarp kūjo ir priekalo.

UBAGO LAZDA
Dolerio kraštuose išeinantieji lietuvių 

laikrašičai turi didelę finansinę paramą 
— apmokamus skelbimus. „E. Lietuvis“ 
šios paramos neturi, nes jo skaitytojų tar
pe beveik nėra lietuvių, kurie verstųsi 
bizniu. Skelbimų pajamos visada sudaro 
didesnes sumas, negu prenumerata. Jau 
vien iš to kiekvienas „E.L.“ skaitytojas 
gali įsivaizduoti, kaip ubagiškai turi vers
tis „E. Lietuvis“, neturėdamas tokių skel
bimų! Amerikoje ir Kanadoje išeinantieji 
savaitraščiai nuolat skelbia sąrašus gera
darių aukotojų, prisidedančių prie laikraš 
čip išleidimo: „E. Lietuviui“ tokių aukų 
niekas nesumeta. Todėl skaitytojai, neat
silyginę už gautąjį laikraštį, atima „uba
gui lazdą“, įklampindami laikraščio lei-

Wehneno lietuvių Bendruomenė, įver
tindama p. Narbuto nuopelnus, savo visuo 
tiname susirinkime išrinko jį garbės pir
mininku. Spalio mėn. 17 d. p. VI. Narbutas 
išvyko laivu į Čikagą pas savo žentą ir 
dukrą Eduardą ir Ireną Smieliauskus.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Rėmėjų Būrelių įnašai gimnazijai išlaikyti

š.m. spalio mėn. 1 dienai, neskaitant 
įneštų Balfo Centran, bet Gimnazijoje dar 
negautų įmokėjimų, iš 196 veikiančių bū
relių .

28 būr. buvo atsilikę-metais ar daugiau
35 būr. atsilikę pusmečiu ar daugiau
74 būr. atsilikę keliais mėnesiais
50 bur. punktualių, skaitant įnašus už 

rugsėjo-lapkričio mėn.
9 būr. įmokėję pirmyn.

Dėl pavėluotų įnašų gimnazijos nepri- 
teklį spalio 1 d. sudaro:
28 būrelių neįmokėti įnašai dol. 7.300,00 
35 būrelių neįmokėti įnašai dol. 4.420,00 
74 būrelių neįmokėti įnašai dol. 3.600,00

viso dol. 15.320,00
šiame apskaičiavime neatsižvelgta į tai, 

kad visa eilė būrelių nepajėgia įmokėti po 
2o dolerių mėnesiui, bet moka kartais tik 
po 10 dolerių arba tiek, kiek išgali; neat
sižvelgta į nemažą įmokėjusių skaičių iki 
mėnesio 15 dienos, skaitant šiam apskai
čiavimui lyg būtų sumokėta už visą mė
nesį; taip pat neatsižvelgta į būrelius, ku
rie nustojo veikti ir kuriuos pavaduoja 
naujai įsikūrę būreliai tik nuo jų įsikūri
mo dienos.

Gimnazijos choras
Atsikėlus gimnazijai į savus rūmus 

choro darbas kiek pasunkėjo pertvarkant 
pamokų lentelę ir išjungus kurį laiką iš 
choro devintąją klasę, šiais mokslo me
tais, ypač po vasaros atostogų, choro dar
bas įėjo į normalias vėžes. Chorvedis, mu
zikas K. Motgabis sudarė planą eilei nau
jų dainų išmokti, labiau kreipiant dėmesį 
į liaudies dainas. Tam tikslui chorvedis 
pats harmonizavo eilę tinkamų mokykli
niam jaunimui liaudies dainų.

Pažymėtina, kad gimnazijas dainų re
pertuare yra kelios chorvedžio muziko 
Motgabio komponuotos dainos: „Be moti
nos tėvynės“, žodžiai Brazdžionio, „Pir
myn į kovą už tėvynę“, žodžiai Maironio, 
„Lietuvai“, žodžiai Babicko, be to, kelios 
jo harmonizuotos liaudies dainos. Gimnazi 
jos choro repertuarą šiuo metu sudaro 
apie 40 dainų.

Būtų pageidautina, kad gimnazijos cho
ras galėtų įdainuoti savo repertuarą į kas
pinus. Choro darbui labai kliudo geresnio 
pianino stoka. Buvo surasta proga įgyti 
labai gerą pianiną už 1.000 DM, bet, deja, 
gimnazija neišgalėjo ir šios sumos tam
tikslui paskirti.

DARBO PASIŪLA
Viena norvegė šeima, gyv. Stavanger, 

pietvakarių Norvegijoje, siūlo dviems pa- 
baltietėms pabėgėlėms darbo namų ruo
šoje. Gali būti motina su suaugusia duk
terim, jauna pora ar dvi seserys. Darbda
vys sutinka priglausti ir trečią šeimos na
rį, pav., seną tėvą, motiną ar vaiką, net 
jei tas šeimos narys butų ligonis ir nedar
bingas. Atlyginimas bus mokamas pagal 
veikiantį Norvegijoje tarifą. Kelionę ap
moka darbdavys.

Dviems pabėgėliams mėsininkams, ku
rie turi patyrimo dešrų, gamyboje, siūlo
mas darbas viename dešrų fabrike Kipro 
saloje. Amžius nuo 20 iki 40 mt. Pradžio
je darbo sutartis sudaroma vieniems me
tams, vėliau ji gali būti ^pratęsta iki ? 
metų. Atlyginimas nevedusiems 20 svarų 
ir butas. Vedusiems — 40 svarų, bet be 
buto. Kelionė apmokama.

Vasario 16 Gimnazijai reikalingi valy
tojas ir šoferis.

Kreiptis į PLB Vokietijos Krašto Valdy
bą adresu: Litauisches Zentralkomitee, 
(17a) Weinheim-Bergstr., Postfach 233. Su 
interesuotieji gaus iš ten ir smulkesnių 
informacijų.

PAJIEŠKOJIMAI
Artimųjų pajieškomi Emilija VITKEVI

ČIŪTĖ ir jos brolis Edvardas VITKUS.
Pa j ieškoma IGNĄTAVIČIAUS šeima: 

vyras Dimitrjius, žmona Liudmila ir sū
nus Vladislovas, Aleksandras ir Andrius.

Pajieškoma Stefanija TARUŠKIENĖ iš 
.Šiaulių, kare žuvusio Petro TARUŠKOS, 
gim. 1900 m. lapkričio 8 d. Naujamiesty, 
žmona.

Svarbiu reikalu pajieškomi Vytautas, 
Zigmas ir Izidorius BINDOKAI, maždaug 
1947 m. iš Vokietijos išemigravę į Angliją.

Artimųjų pajieškomi: Vytautas JATU
LIS, Eduardo sūnus, gim. 1926m., Gedimi
nas JATULIS, Eduardo sūn:, gim. 1928 m., 
Juzė LAPŠIENĖ-JATULYTĖ, Rožė (Juzė?) 
Petronėlė JATULYTĖ.

Pajieškomi Alidė BLASZEWITTZ, Bren 
conaitė, gim. 1892 m. sausio 5 d. Liepojuj, 
jos vyras Antanas BLASZEWITZ ir duktė 
Emilija BLASZEWITSCHIUTĖ, gim. 1920 
m. Kaune.

Pajieškomi JOVIRAUSKAI, Ulricho Jo- 
virausko, gim. 1940 m. birželio 13 d., tėvai.

Pajieškomi kun. Alfonso AŽUBALIO, 
kun. Juozo BALTRAMONAIČIO ir kun. 
Juozo FREINO giminės ar artimieji trem
tyje. y

Pajieškomieji arba žinantieji apie juos 
prašomi susisiekti su PLB Vokietijos Kraš 
to Valdyba adresu: Litauisches Zentralko
mitee, (17a) Weinheim-Bergstr., Postfach 
233. Germany.

lazdauskas jieško brolio
Lazdausko Broniaus, spėjamai gyvenan
čio Vokietijoje. Jis pats, arba žinantieji jo 
adresą prašomi pranešti: Mr. Lazdauskas 
Pranas, 34, Lilac Rd. Hoddesden, Herts. 
England.

Per Lietuvos Pasiuntinybę Londone yra 
paiješkomi šie asmenys:

1. Stasė PRIŠMONTAITĖ,
2. Jurgis MAŽULAITIS.
Jie patys, ar žinantieji jų adresus, pra

šomi atsiliepti šiuo adresu: Lithuanian 
Legation, 17, Essex Villas, London, W.8.
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IR MAŽOS „KLAIDOS“ DAUG PASAKO

NAUJOS ŽINIOS APIE LIETUVIUS SIBIRE
KĄ PASAKOJA 

PALEISTIEJI VOKIEČIAI
Parvežė naujausių žinių 

apie ištremtuosius mūsų tautiečius

darbo bol- 
atsisakius,

patraukti į savo pusę ir duoti 
ševikinėj aviacijoje, bet jam 
galiausiai nuteisė 25 metams.

Tarp palaeistųjų buvo ir tie 
kiečių karininkai, kurie 1954 m., Rumuni
joje nuvertus maršalo Antoneacaus vyriau 
sybę, buvo tučtuojau suimti, išduoti sovie
tams ir lėktuvais nugabenti tiesiai į Mask
vą. Tarp grįžusiųjų yra taip pat svetimų 
tautybių belaisvių, pvz. austrų, net lietu
vių. Pakeliui ir pačioj pereinamoje sto
vykloje vyksta tiesiog šiurpių scenų. Kai 
kuriais traukiniais grįžtantieji iš paklo
džių sudarų transparentus ir į juos įrašė 
šiuos žodžius: „Viskas Vokietijai — mes 
vėl esame tavo“.

Taip pat batų tepalu, kadangi pritruko 
kitokių priemonių, buvo užrašytas transpa 
rentas: „Dėkojame Dr. Adenaueriui“. Len
kai grįžtantiems stotyse pareiškė, kad su
imtieji gali didžiuotis turį tokį valstybės 
vyrą, kaip hand. Adenauerį, pasirūpinusį 
jų likimu. Labai draugiški pastaruoju me
tu rodėsi ir rusai. Tuo tarpu Rytinėje Vo
kietijos zonoje bolševikinis saugumas 
transparentą, kuriuo buvo reiškiama pade 
ka Adenaueriui, stengėsi nuplėšti. Leipci
ge dėl to grąžinamieji net susimušė su 
Rytinės zonos pareigūnais, kol galų gale 
jie buvo palikti ramybėje. Kai pakeliui ru 
sai ir lenkai grąžinamiems linkėjo geriau
sios kelionės, tik Rytinėje zonoje komu
nistų pareigūnai ir policija nepajudino nė _______ ____  __,___ , „____
piršto ir nerodė jokių džiaugsmo žymių, sitikti nepriklausomoj tėvų šalyje laisvi 
Kai kur vietiniai net apkūlė savo burmis- " ...... .„
trus. kai tie grąžinamuosius vėl ėmė va
dinti „karo nusjkalėtliais“. Grąžintųjų mo 
terų daugelis pareiškė, kad jei jos išliko 
gyvos, tai tik dėl tų siuntinuku, kuriuos 
gavo iš tėvynės.

Tarp grįžusiųjų yra ir Berlyno žurna
listas Dieter Friede, 1947 m. klasta pagrob 
tas ir vad. „Maskvos troikos“ (trijų komi
sijos) už tariamą špionažą bei terorą nu
baustas 10 metų darbo vergų stovyklos.

augštj vo-

dais, o pačiame Helgolande pastatyti grį
žusioms gyventi būstus už surinktuosius 
pinigus.

Sovietinė „Pravda“ Rytinėje Vokietijos 
zonoje įvestąjį bolševikinį režimą stato pa 
vyzdžiu, kaip turėtų tvarkytis visa Vokie
tija. Tačiau grąžintieji iš Sibiro ir kitų 
stovyklų vokiečių karo belaisviai duoda 
puikiausią atsakymą, ko gali „koegzisten
cijos“ šalininkai tikėtis iš visokių nuolai
dų bolševikams ir kokia yra tikroji sovie
tinė realybė. Kadangi pažadėtieji karo be
laisviai visi paleidžiami, tai vokiečiai ti
kisi, jog su laiku bus paleisti ir Sov. Są
jungoje dešimt kartų daugiau sulaikytųjų 
vokiečių civilių. Kiek jų ten liko?

Sovietai teigia apie 100.000. Tačiau pa
leistieji, gerai pažindami sovietinę tikro
vę, atsako: jei bolševikai tvirtina, kad 
Sov. Sąjungoje 
ro belaisvių ir 
tųjų, tai reikia 
kiečių ten yra 
iš jų nė dabar __
savo artimiesiems Vak. Vokietijoje...

Paleidžiami austrai, vokiečiai, dalis ja
ponų ir kitų. Bet kada bus paleisti lietu
viai, latviai, estai, taip kiti ištremtieji ir 
kalinamieji — kada jie galės grįžti kain 
laisvi piliečiai į laisvas tėvynes? Ir koks 
tada butų visų džiaugsmas, jei juos pana
šiai. kaip dabar 10 ar daugiau metų ne
mačiusius tėvų žemės vokiečius, galėtu pa

Į Friedlando stovyklą yra suvažiavę šim 
tai mašinų. Tvarką palaiko apie batalijo- 
nas vokiečių policijos. Pavyko sužinoti 
dviejų pasižymėjusių kauniečių šeimų li
kimą ir surinkti vertingos naujausios me
džiagos apie lietuvius tremtinius Sibire. 
Taip pat surinkta nemaža duomenų apie 
gyvenimo sąlygas priverčiamųjų darbų 
stovyklose, kokių iki šiol neturėta. Apie 
tai plačiau — vėliau.

Tarp grįžusiųjų yra kai kurie lietuviško 
mis pavardėmis, pvz., vyr. Įeit. Maxas Ku
plias, kareivis J. Lipus ir A. Mankus, Ha- 
ry Putra ir V. Tamascheit. VT atstovui pa 
vyko užmegzti ryšį su vienu Tilžės lietu
viu ir vienu Lietuvos vokiečiu iš Kybartų, 
kurie suteikė vertingos medžiagos apie de
portuotuosius mūsų tautiečius.

Kartu su grįžtančiais buvo paleistas ir 
žymus Vokietijos komunistų veikėjas Kur 
tas Muelleris. Jo dingimas buvo kadaise 
sukėlęs didelį susijaudinimą, o jo žmona 
Vokietijos komunistų vadui M. Reimanui 
mėgino iškelti bylą už žmonių grobimą. 
Muelleris, vokiečių komunistų atstovas fe- 
deraliniame parlamente, 1950 m. kovo 
mėn. buvo netikšai suimtas, kai jį klastin
gai iškvietė į Berlyną-Gruenau padaryti 
pranešimo. Sovietų kp jį apkaltino,. kad 
„palaikąs ryšius su užsieninėmis žvalgybo 
mis“. Tuo metu Berija su valstybės sau
gumo minįsterįu Abakumovu norėjo suda
ryti jam įscenizuotą bylą, per kurią vi
suomenei turėjo paaiškėti, kad Vak. Vo 
kietijos komunistų partijos vadai nėra iš
tikimi partijos linijai. Sovietų įsitikinimu, 
Muelleris nepakankamai aktyviai vadova
vęs kp darbui. Bet kai Abakumovo planai 
nebuvo įvykdyti, tai jį MGB „trijų kolegi
ja“, vadovaujama to paties Abakumovo, 
už akių Maskvoje nuteisė 25 metams. Tik 
šių metų kovo mėnesį jam buvo leista pir
mą kartą paštu sifsisiekti su savo žmona. 
Neikėtai Muelleriui dingus, tuometinis kp 
frakcijos pirmininkas paskelbė, kad Muel
leris yra pašalintas iš visų eitųjų pareigų _____  _______ _ ____
ir išmestas iš partijos. Praėjus dar dienai, besiunčiami į Vorkutą. Frjede teigia, kad ekipa atvyko Anglijon, o vėliau ir Skoti- 
Rytines zonos saugumo ministerija pa- 1954 m. gruodžio mėnesį Vorkutoje buvo jie visur buvo laikomi boksininkais 
skelbė, kad Muelleris buvo suimtas Berly- suruoštas bado streikas, kai kilo vilčių ♦„M.t. t™,ne, nes buvo „padaręs nusikalstamų veiks- jog galės grįžti namo. Tačiau 61 vokietis, mėgėjais, tokiais ir skelbėsi, su tokiais tos
mų betarnaudamas užsieninei žvalgybai“, lenkas ir rusas, kurie tą streiką įsceniza- sporto šakos varžovais ir čia susitiko, nors
Vokietijos fed. parlamentas 1950 m. bir- vo. buvo perkelti į Potmą, 550 km. į piet- visiems buvo aišku, jog rusai yra profesio-
želio 1 d. nutarė nepripažinti raštu įteikto ryčius nuo Maskvos. Viename transporte naIai Apie įaį žinojo ir anglai tačiau dėl 
su Muellerio parašu pareiškimo, kad iis buvo didesnis skaičius ir buv. Vorkutos . '. ...atsisakąs iš fed. parlamento atstovų, bet kalinių. „šventos ramybes“ ir sporto stadionuose
paskelbė norįs pats tą pareiškimą patik- Grižo taip pat kitas Berlyno žurnalistas, „svečiams“ nusileista, ir leista išsivežti lai 
rinti iš jo paties. Dabar Muelleris pareis- Horst Nemez, kuri bolševikai buvo pagro- mėjimus, dar daugiau užpilant sovieti- 
kė, kad jis ir ateityje manąs toliau daly- bę 1950 m. rugsėjo 20 d. Jį nubaudė 25 niam prOpagandos malūnui vandenėlio.. 
vauti palitinėje veikloje — ir atskleisjąs metams, o Berlyno kalėjime per tardymą 
tokių dalykų, kuriais kiti tiesiog nenorėtų išmušė jam visus viršutinius dantis. Tuo 
tikėti. pačiu transportu į Rriedlandą atvyko taip

Pora didesnių transportų į Vokietiją at- pat 42 m. amžiaus buv. Rytinės zonos

bolševikai tvirtina, kad 
tebuvo tik apie 10.000 ka- 
apie 100.000 civ. intemuo- 
g'alvoti, jog mažiausia vo- 
bent dvigubai. Kai kurie 
negali duoti jokios žinios

mūsų tautiečiai — tikri savosios valsty
bės

Kielio arba Kaizerio Wilhelmo vardo ka 
nalas jungia Baltijos ir šiaurės jūras. Tuo 
kanalu kasdien praplaukia 200" ir daugiau 
laivų, jų tarpe ir Sov. Sąjungos laivai; 
Tautietis, gyvenąs prie pat kanalo, pasa
koja, kad jis kelis kartus matęs „Vilniaus“ 
vardu plaukiojantį sovietų laivą. Laivas 
esąs apie 1500 BRT dydžio, atrodąs, paly
ginamai švariau, nei kiti rusų laivai. Įdo
mus faktas, kad rusų raidėmis vardas 
„Vilnius“ užrašytas teisingai, gi lotynų 
raidėmis, (visų sovietų laivų vardai rašo
mi rusų ir lotynų raidėmis), „Vilnus“. Ma 
tęs tvirtina, kad ši aiški klaida jau dau
giau kaip trys metai metasi jam į akis.

Iš to galima padaryti išvadą, jog šis Vil
niaus vardu laivas niekad nėra buvęs Klai 
pėdos uoste, priešingai, ten gyveną lietu
viai būtų šią klaidą pastebėję, arba, jei 
tas laivas ten buvo, tai gal Klaipėdoje ne
bėra nė vieno lietuvio, mokančio lietuviš
kai skaityti? Antra išvada — Lietuvos sos 
tinės vardu pasivadinusiame laive, tik
riausiai, nėra nė vieno lietuvio jūrininko. 
Tai ir netebėtina, juk rusams būtų pavo
jinga lietuvį jūrininką leisti plaukioti lai
vu, kuris užsuka 
tus.

Atrodo, kad ne 
laivais „Briviba“,
plaukiančiais į Vakarus. Lietuviški ir

viški laivų pavadinimai yra tik tam, kad 
dar daugiau mulkinti šias pavergtas tau
tas apgaulinga Kremliaus propaganda.

To. L.

ELTOS KRONIKA
Vilko pirmininką M. Krupavičių trigu

bos sukakties proga telegramomis ir spe
cialiais laiškais sveikino vienas iš žymiau
sių italų krikščionių demokratų šulų Don 
Sturzo, italų kd gen. sekretorius Fanfani, 
pasidžiaugdamas galįs pasveikinti žymų 
Lietuvos krikščionių demokratų šulą ir pa
sigėrėti jo darbais Lietuvos laisvinimui, 
Rytų ir Vidurio Europos krikščionių de
mokratų sąjungos pirmininkas A. Prochaz 
ka, vyskupai V. Brizgys ir V. Padolskis, 
Vasario 16 d. akto signataras prel. K. Šau
lys, min. B.K. Balutis, Dr. S.A. Bačkis, 
gen. kons. V. Gylys, L. Valstiečių Liaud’- 
ninkų S-gos pirm. J. Audėnas, MLT prezi
diumo pirm. E. Simonaitis, Alto pirm. L. 
Šimutis ir sekret. Dr. P. Grigaitis, LLK 
pirm. V. Sidzikauskas, Pasaulio Lietuvių 
Dailininkų ir Architektų Sąjungos vardu 
dail. A. Varnas, Ateitininkų Federacijos 
vardu S. Sužiedėlis, Dr. J. Petronis, pulk. 
J. Andrius, Dr. E. Draugelis, ats. pulk. J. 
Šlepetys, prof. Rukuiža, Dr. K. Oželis ir 
visa eilė kitų.

šeimininkai... ,E“

į laisvojo pasaulio uos-

kitaip yra ir su latvių 
„Auseklis“ ir kitais, at- 

lat-

Boksininkai iš Lietuvos
Bendrame sovietiniame Vakarų propa

gandinio puolimo plane, poženevinės „dva 
Galų gale po įvairiausiu tardymu jis bu- slos aureolėje , galime rasti visą, ką tik so 
vo pasiųstas į Vorkutą. Jo pareiškimu, vi- vietai turi, išskyrus tikro nuoširdumo ir 
si vokiečiai, tokiu būdu, kaip jis. išeaben- tiesos. Melas ir apgaulė kiekvienam žings- 
ti, tegalėjo į namus duoti žinia tik 1954^m. nyje lydį jr tas sovietines delegacijas, ku- 
rugpiučio-rugsejo menesiais. Dar ir šie- . . , , . , ...met, kaip teigia Friede. nubausti už menk- rlos atvyksta 1 Vakarus, neisskyrus ne 
niekius vokiečiai iš Sovietinės zonos te- sportininkų. Kai neseniai rusų boksininkų

ne-

Mums, lietuviams, ne tiek svarbu tie lai 
mėjimai, kiek pats faktas, kad tuos laimė- 

jrvrči uiucsuių j,r<xiib muilu i vumuliju di- p<*L ui. cuu4.j,auo ml* v. inuuvo ^v***xfo .. ....... ,. . . .
vyko tiesiog iš Sverdlovsko, kur iki spalio ,.užs. reik, ministerio“ Dertingerio sekret. Jimus rusams skina lietuviai sportininkai, 
pabaigos turi būti išvežti apie 7.000 bu- B. von Mutius, kuris buvo Berlyne suim- rusų bokso ekipos pažibos •— sunkaus svo- 
vusių karių. Grįžtantiems buvo leidžiama tas su sekretore Gerda, Zimmermann. Jis rj0 boksininkas Algirdas Šocikas ir pus- 
Lenkijoje apsipirkti tik transportai per papasakojo, kad Vorkutoje sutiko nuteistą _ Romualdas Murauskas. Tiek
Lenkiją ėjo labai lėtai. Vieną transportą iki gyvos galvos buv. Rytines zonos „vi- . .. .... .
sudarė daugiausia 1946 m. iš Sovietinės daus reikalu ministerį“ Erichą Reschke. Londone, tiek ir Glasgove, jie faktiškai bu 
zonos pasiųsti į Sov. Sąjungą suimtieji, kuris vienintelis paliktas iš visų vokiečiu vo laikomi rusais ir labai mažai kur užsi- 
Vienas internuotasis buvo net ekstra lėk- toliau dirbti Vorkutos kasvklose. Vorku- minta, kas jie yra iš tikrųjų ir kokio kraš- 
tuvu iš Kalamos stovyklos prie Šiaurės toje jis matė ir buv. Rytinės zonos libera- v_rj„ tnlwo „arsinti Tiesa nasa-Ledjūrio tūkstančius kilometru nuvežtas i lų partijos LDP gen. sekret. Dr. Stemoeli. va?dą turėję garsinti, liesą paša
Sverdlovską. Grįžusieji pasiuntė kancl. Gauta naujausiu žinių ir apie pagrob; kius, laisvos Lietuvos sportininkų tradici- 
Adenaueriui savo nuoširdžiausius sveikini tąji vokiečių veikėja Dr. Linse. Vienas iš ja niekad neleistų griebtis tokios apgau- 
mus, kad galu gale išrūpino jiems teisę grįžusciųjų papasakojo, kad Dr. Linse jgS> kurios griebias? apgaulinga Maskvos 
laisvai grįžti į tėvynę. Kai kuriė soviet. 1953 m. buvo laikomas kalėjime Berlyn- 
lagerių komendantai mėgino išreikalauti Karlshorste. Tačiau 1954 m. jį matė jau . . . ,.
iš paleidžiamųjų patvirtinimą jų parašais, Brest-Litovske su transportu, pasiųstu į sunkaus svorio bokso meisteriui, rungtis 
kad su jais buvę elgiamasi labai gerai ir Sibirą. .ir didžiuotis laimėjus su mėgėju Londono
kad jie galėję „visur laisvai vaikščioti“. Sovietai taip pat sulaiko kaip tariamai pįeno išvežiotoju ar panašiu.
Tie, kurie atsisakė po tokiu reikalavimu „be pilietybės“ kilusius iš Rytprūsių vo-
pasirašyti, buvo išbraukti iš sąrašų. Iš sa- kiečius. . Todėl ir Anglijoje gyveną lietuviai dau-
telitinių kraštų kilusieji vokiečiai turi su Grįžusiems padėti numatoma parduoti -- .. , , , , . . .
MVD smarkiai ginčytis, kad ju nepasiustu ąpįe 3 mil. atviručių su Helgolando vaiz-Slau domėjosi pačiu taktu, Kad rusai atsi 
pvz. į Rumuniją arba Vengriją, bet kad ____ —
leistų jiems išvykti į Vokietiją. Per R' f 
nę zoną transportai su parašais, kaip „Te
gyvuoja Adenaueris“ arba „Tegyvuoja 
jungta Vokietija, bet be Piecko!“, leidžia
mi naktimis — matyti, kad „neerzintų“ 
vietinių gyventojų, kurie grįžtantiesiems
tai7 grižushijuUkurieTurėjo būti įkurdinti Sovietų Sąjungos. Daugiausia iniciatyvos 
RvtinėPe zonoje viską ndike perbėgo Parod<? Sovietai. Jų maži povandeniniai vžS Beri%% W-tMŠP juaUydėio ir iu greitlaiviai. iš Atlanto išslinke apačia le- 
šeimų nariai. Į Stuttgarta grįžusi Karia dų kalnų 1 RamUJl vandenyną.
Arnold, kilimo dancigietė, buvo 1952 m. Sovietų ekspedicija darbuojasi ir pietų 
įskųsta ir perduota bolševikams savo pa- ašigaly. Įdomių tos rūšies žinių pateikia 
ties vyro, kuris dirba Rytinės zonos sau- vienas buvęs karo attache Maskvoje 
gurne ir yra įskundęs visą eilę kitų mote- USNaWR žurnale.
rų, taip pat išsiųstų į Sibirą. Ji bbvo su- Tas karo attache pasakoja, kaip š.m. 
imta beperkant maistą ir tučtuojau issiųs- sausjo mėn. audringu oru iš Murmansko 
ta, neleista jai net atsisveikinti su sunumi. uosto išplaukė povandeninis Sovietu ląi- 
Dirbti turėjo su kitomis moterimis 70 lajp vas Tuo pačiu metu išplaukė kitas laivas 
snių, šaltyje netoli Šiaurės ledjūrio. kur jš Leningrado. Juodu "susitiko pakeliui, 
gavo tiesti geležinkelio liniją arba dirbti pa]aikė tarp savęs ryšius radijo būdu, 
plytinėje. „Nebijau jokio darbo — svarbu, paprastasis laivas sekė paskui povandeni- 
kad galiu gyventi laisvėje“, kalbėjo grį- nj Jis aprūpindavo povandeninį reikia- 
zusioji. . mom atsargom.

Friedlando pereinamojoje stovykloje 
kasdien pasitaiko graudžių scenų. Prie ba- Abudu traukė pietų link. Traukė atsar- 
rakų ir aikštėje susirenka gausybė žmo- giai ir paslaptingai. Dienos metu povande- 
nių, kurie su tam tikrais užrašais stengia- ninis laivas nesirodė viršum vandens. Jis 
si atkreipti paleidžiamųjų dėmesį, ar jie išlindėdavo vandeny po 14 valandų per pa 
ko nors nežino apie jieškomus artimuo- rą. Tik 10 valandų nakčia jis išnerdavo 
sius. Pasitaiko ir tokių atvejų, kaip vie- ir plaukdavo toliau viršum vandens. Po 
nas paleistas karys, pasiskaitęs. panašių vandeniu plaukė 7,5 mazgu per valandą: 
užrašą, iš jo atpažino savo motiną ir kri- viršum vandens po 15. Taigi per parą nu- 
to jai į rankas. Esti ir dramatiškesnių na- plaukdavo 250 mylių, 
simatymų — kai Vokietijoje likusios ka
rių žmonos, negaudamos jokios žinios apie 
savo vyrus arba tardamos juos mirus, per 
tą laiką ištekėjo už kitų. Ir Friedlande bu 
vo scenų, kad atvykusi pasitikti vyro mo
teris su maža mergaite ant rankų, atpaži
nusi savąjį, i jį ištiesia rankas, bet tas... 
praeina pro šalį. Grįžusieji teigia, kad tik 
parvykę į vokiečių žemę jie gerai žino, ką 
reiškia tikroji laisvė ir tikroji tėvvnė. ku
ri juos pasitiko su tokia meile. Tos lais
vės išsiilgę, beveik visi Rytinėj zonoj turin 
tieji palikti vėl bėga į Vakarus — nes bo’- 
ševikinę tikrovę jie pažįsta net per gerai. 
Su paskutiniais transportais atvykus’"’' 
pasakoja, kad š.m. rugsėjo 27 d. vis dėlto 
iš transporto buvo išskirtas Goebelso sau
gumo šefas Wilhelmas Echoltas su majoru 
Keiteliu, Nuernberge nuteisto nacių feld
maršalo sūnum, ir kitais 7 suimtaisiais ir 
išgabenti nežinoma kryptimi. Tarp paleis
tųjų yra ir ats maj. Hartmanas, laikomas 
pačiu geriausiu vokiečių karo lakūnu TT 
kare, numušęs 352 priešo lėktuvus, iš i" 
daugumą — sovietinių. Sovietai jį norėjo

taktika. Nedidelė garbė lietuviui, Europos

ir didžiuotis laimėjus su mėgėju Londono 
Sovietai taip pat sulaiko kaip tariamai pįeno išvežiotoju ar panašiu.

GINKLUOTI VAIDUOKLIAI
Staiga šiom dienom prašneko, kad po

vandeniniai laivai tiria šiaurės ašigali. Iš 
karto net trejopi — Amerikos, Anglijos ir

Povandeninis laivas pakeliui susitikęs 
su sovietų laivynu „Slava“, atplaukusiu iš 
Odesos. Paskui nuo antarktinės srities, 
nuo pietų ašigalio srities, abeji pasisuko 
atgal. Laivynas „Slava“ grįžęs į Odesą, o 
povandeninis po šešių savaičių kelionės at 
sidūrė vėl Murmanske, padaręs viso 21.000 
mylių. Laivas buvo sutiktas su gėlėm ir 
gausiom dovanom jūrininkam...

Ta slaptoji Sovietų kelionė pardoė, kad: 
Sovietai gali perplaukti Atlantą nepa

stebėti; parodė taip pat, kad jie antarkti
ne sritimi yra labai suinteresuoti ir laiko 
beveik savo išimtine teise ten vykdyti ty
rinėjimus.

Ar ta kelionė buvo tik mokslinio pobū
džio, ar ir strateginio, karinio, rodo kitas 
to paties autoriaus pranešimas.

gabeno net du lietuvius boksininkus, 
gu jų laimėjimais.

Visiškai teisingai vienas lietuvis, atvy
kęs iš provincijos į rungtynes, išsireiškė:

— Atvažiavau Londonan, nors tai buvo 
ir darbo diena, ne rungtynių pasižiūrėti, 
bet pamatyti, kaip atrodo tie lietuviai bok 
sininkai, juo labiau, kai iš pavardės įta
riau, jog vienas jų man gerai pažįstamas. 
Deja, kai po rungtynių užsukau į persi
rengimo kambarį, ten jau stovėjo sargy
boje rusas ir man neleido su lietuviais pa
sikalbėti. Kitą dieną nuvykau į viešbutį 
ir vis dėlto valandėlę su jais pasikalbėjau 
valgomajame kambaryje. Jie manęs pasi
teiravo, kaip mes čia, Anglijoje gyvena
me, o aš, kaip jiems sekasi, kaip patinka 
Londonas? Rusas, jų ekipos palydovas, 
greit juos ragino kažkur vykti, nors aš 
mielai dar būčiau su jais ilgiau pasišne
kėjęs. Nenorėjau jų trukdyti, nes mačiau, 
kad ten drausmė tįkrai jau nesportinė. 
Atsisveikinimui mes pasispaudėm rankas, 
kaip ir dera vienos ir tos pačios žemės vai 
kams. Žemės, kuri kenčia priespaudą, ku
rios vardo nenorėjo garsiai minėti Londo
ne atvykusi rusų bokso ekipa, nors jai 
tuos laurus skynė du pavergto krašto lie
tuviai sportininkai.

Kaip matome, Krašto pavergėjas, vež- 
damasis į užjūrius Lietuvos sportininkus, 
ne tik nesidrovi pasisavinti jų laimėjimus, 
bet taip pat neleidžia užsienyje gyvenan
tiems lietuviams su jais laisvai pasikalbė
ti, neleidžia atvykusiems aplankyti vei
kiančių čia organizacijų. Jie čia laikomi 
lyg cirko žvėrys, sekami budrios palydovo 
akies, pagal sovietinę taktiką ir praktiką, 
bijodami, kad atvežtieji sportininkai ne
patirtų tikros tiesos, kaip čia, vakaruose, 
gyvena žmonės. Taip sovietai elgiasi su 
kiekvienos tautybės atsivežtaisiais iš pa
vergtų kraštų sportininkais, taip šiuo kar
tu buvo ir su lietuviais.

„Tėv, Žiburiai“ 1955.9.29, paskelbė: „Pap 
rastai gerai informuotas lietuvių politikas 
New Yorke užtikrino., kad Dr. P. Karvelis 
atsivežąs Vliko pirmininko prel. M. Kru
pavičiaus atsistatydinimo p. Turausko nau 
dai pažadą, tuo būdu išlaikant šį postą kr. 
demokratų partijai“.

Vliko pirmininkas prašo pranešti, kad 
jis nėra atsistatydinęs ir nei Turauskui, 
nei kam kitam nėra davęs pažado užleisti 
Vliko pirmininko vietą. Vliko pirmininko 
vieta nėra paveldima. Jei-jis atsistatydins, 
tai tą klausimą spręs ne jis, bet Vlika.

PONIOS DWIENES
MORALE ?

Brr.

TRYS GRAMAI JUOKO
Motina: — Tavo sąžinė, vaikeli, visada 

atsilieps, kai tu padarysi ką nors bloga.
Sūnelis: — Kam ji pasakys?
Motina: — Aišku, tau pačiam.
Sūnelis: — Ačiū Dievui, o aš maniau, 

kad ji tau apie tai pasakys...

„VILNIUS LIETUVOS GYVENIME“
Visiems mums yra žinoma nepaliauja

ma lenkų propaganda apie Vilniaus m. 
lenkiškumą. Jie kiek išmanydami ir Viso
mis galimomis priemonėmis klastoja mūsų 
sostinės istorinius įvykius, leisdami sve
timomis kalbomis puikiausius leidinius, 
įteikdami juos mokslininkams, universite
tams ir kt. įstaigoms, šis jų darbas dažnai 
suranda palankią dirvą įtakingų asmenų 
tarpe laisvame vakarų pasaulyje, ypatin
gai didžiosiose valstybėse, nuo kurių atei
tyje priklausys visos Europos valstybių 
sienų nustatymo klausimas.

Mes, lietuviai, būdami tikrieji sostinės 
šeimininkai, šioje srityje esame nuo-lenkų 
atsilikę. Šios svarbios iųformacijos spra
gai užkišti VKLS Toronto sk. pasiryžo iš
leisti anglų kalba Dr. A. Šapokos „VIL
NIUS LIETUVOS GYVENIME“ ir išsiunti 
nėti visoms mokslinėms ir valdžios įstai
goms, įtakingiems asmenims ir t.t. Tačiau 
be visų lietuvių moralinės ir finansinės pa 
ramos šis darbas yra neįmanomas. Šiam 
tikslui VKLS Toronto sk. sudarė Vajaus 
Komitetą, kuris rūpinsis visais piniginiais 
šios knygos išleidimo reikalais, kartu 
kviesdamas viso pasaulio lietuvius prisi
dėti savo auka prie išleidimo „VILNIUS 
LIETUVOS GYVENIME“ anglų kalba.

Prašome, kad ir mažiausia pinigine au
ka, prisidėti prie lenkiškų 
rankų atplėšimo nuo mūsų sostinės Vil
niaus ir tuo pačiu įmūryti : ’ ’ 
Lietuvos valstybės atstatyme.

„Vilnius 
sime 2000 
numerate 
adresu:

Mr. Jeronimas Cicėnas, 138 Shaw St., 
Toronto, Ont., Canada.

Iš anksto tariame vilnietišką lietuvišką 
ačiū.

grobuoniški/

stiprią plytą

Lietuvos Gyvenime“ spausdin- 
eg. Knygos kainai 1.20 dol. Pre- 
bei aukas prašome siųsti šiuo

VKLS Toronto Skyr. V-ba.

PASITAISĖ

KALBOS VADOVAS TIK 15 ŠL.

„Bendrijos“ knygų leidykla žymiai su
mažino savo išleistų knygų kainas. „Kal
bos Vadovas“ dabar kainuoja tik 15 ši. 
(buvo 30 ši.) Kviečiama iš anksto pasirū
pinti Kalėdinėmis dovanomis. Rašyti: D, 
Daunoraitė, 49, Thornton Av., London, 
W.4.

Advokatas susitinka savo klijentą, kurį 
kadaise gynė teisme. Pasisveikina ir sako:

— Man atrodo, kad tamsta iš tikrųjų 
pasidarei doras žmogus?

— Taip. Todėl labai prašyčiau, kad po
nas advokatas nuduotumei, jog aš jūsų ne 
pažįstu...

PADĖKA...
ir ilgos ligos metu mane lan- 
ir medžiaginiai parėmusiems:

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).

TESTAMENTAS
Vyras: — Savo žmonai užrašau 10.000 

svarų.
Notaras: — Bet jei ji antru kart ište

kėtų?
Vyras: — Tokiu atveju palieku dvigubai 

daugiau: 10.000 jai ir antra tiek tam varg
šui bepročiui...

PASITEISINO

Praeivis, pastebėjęs vaiką spjaunantį 
pro skylutę į pašto dėžę, piktai pradėjo ne 
naudelį barti.

— Atsiprašau pone, bet aš maniau, kad 
ten yra laiškų, kurių pašto ženklai blogai 
priklijuoti...

PASVEIKO

— Kodėl šis jaunas gydytojas daugiau 
tavęs nebegydo?

— Nebėra reikalo: po kelių vizitų suži
nojau, kad jis jau susižiedavęs.

IDEALAS

Dipukas svajoja: — Anglijos darbas, 
Amerikos atlyginimas, Prancūzijos gyve
nimas — būtų tikras idealas.

Sunkios 
kiusiems _ -----------
p.p. Tankūnui, M. Tranavičiui, A. Mika
lauskui, P. Girniui, K. Stirbiui, J. Jankū
nui, K. Dringelaj, Kardelienei, Mr. ir Mrs. 
Matthews, Miss T. Jay nuoširdžiai dėkoju. 
Nidos Knygų Klubui už nemokamai siųs
tas knygas, „Santarvės“ *red.v F. Neveravi- 
čiui už nemokamai siųstą žurnalą, p.p. 
Grochalskiams už maisto siuntinį, o ypa
tingai p. K. Jurkai, kuris, nežiūrint toli
mos kelionės, lankydavo mane kas 2-3 sa
vaites ir savo mašina atveždavo kitus ma
ne lankančius, lenkui BĮ. Minnįckiui už 
lankymą ir gausias dovanas, reiškiu nuo
širdžiausią padėką.

P. Ramaitis

FABRIKUI, VAKARINĖJE
ANGLIJCVE 

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi

darbininkai

Viengungiams galima apsigyventi 
hostelyje.

Anglų kalba rašyti: 
Employment Department,
R. A. Lister & Co. Ltd., 
Dursley, Glos.
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