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Šių metų liepos mėnesį, Ženevoje, Mask
va išvystė prieš Vakarus gerai ^pergalvotą 
taikos ofenzyvą. Ją teisingai pavadino feld
maršalas Montgomery, besilankydamas 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, „operation 
smiles“.

Daug kas vakaruose šį naują sovietinį 
manevrą priėmė, ar nudavė, kad priėmė, 
kas lygiai yra blogai, už gryną pinigą. Klai
da, kurią Vakarai padarė, buvo tokia: Pa
aiškėjus, karui pasibaigus, kad sovietai nė 
nemano pildyti savo pažadus ir tikrai tai
kingai su Vakarais sugyventi, bet jiems to
liau skverbiantis j vakarus. Vakarai rimto 
susirūpino, sukūrė Šiaurės Atlanto Paktą, 
ėmė ginkluotis. Tačiau Vakarai apsiribojo 
tik vienu: sovietų ekspansijos sulaikymu. 
Jie nepagalvojo apie atstatymą politinių jė
gų lygsvaros Europoje ir atstūmimą sovietų 
bent į jų senas sienas. Turimas Vakarų ran
kose atominis ginklas jiems atrodė pakan
kama garantija sulaikyti Maskvą nuo toles
nės agresijos, neprileisti prie III pasaulinio 
karo. Bet gana greitai paaiškėjo, kad so
vietai taip pat ėmė gaminti baisiuosius ato- 
minius ginklus. Antra vertus. Vakarai ne
pastebėjo ar nenorėjo pastebėti, kad sovie
tų agresija prieš laisvąjį pasaulį vedama ne 
vien karšto karo priemonėmis, priešingai, sėkmės būtų jaučiamos visuose Artimuose 
komunistai visai sėkmingai gali skverbtis, 
subversyvine veikla, vietinių sukilimų kurs
tymu ir jų rėmimu, propaganda, laisvojo 
pasaulio jėgų skaldymu, papirkimu, paga
liau net ekonomine konkurencija.

Didžiųjų konferencijai Ženevoje liepos 
mėnesį pasibaigus, ne vienas tarytum atsi
duso : karo nebus. Nes atominis karas reikš 
tų viso pasaulio sunaikinimą, šitą komunis
tai supranta, kaip ir Vakarai, jie, kaip ir 
Vakarai, parodė Ženevoje tokio karo neno
rį. Teisingai, bet visas klausimas buvo toks, 
kokį karą rusai turėjo galvoje? Atsisaky
mas, bent šiuo metu, karšto karo, toli gra

užu, kaip dabar pasirodė, nereiškė, kad ko
munistai atsisako savo agresijos palaipsniui 
užkariauti visą pasaulį. Šiandien atrodo, 
kad savo taktiką Ženevoje liepos mėnesį Va 

~ karai lik. dar labiau pastūmėjo Maskvą jos 
agresijos keliu, įtikindami Bulganiną ir 
Khruščevą, kad iš Vakarų pusės sovietams 

R. pavojus negręsia. Tokios taktikos rezultate, 
dėl kurios taip lengvai buvo nusileista ne
kelti sovietų pavergtųjų tautų klausimą, Va 
karai dar sudavė nemažą smūgį jų patiems 
tikriausiems sąjungininkams, kurie ateity, 
gal būt tik vieni, dar galės išgelbėti pasauk 
nuo komunizmo, — sovietų pavergtoms 
tautoms. Nes, jei šiandien matoma, kad 
karštas karas sunaikintų visą pasaulį ir to
dėl yra negalimas, bet kad nežiūrint to ko
va tarp Rytų ir Vakarų vyksta toliau, so
vietų pavergtų tautų vaidmuo toje kovoje 
gali būti lemtingas.

Antroji Ženevos konferencija išblaškė be; 
kurias iliuzijas, kaip Maskva supranta tai
kingą sugyvenimą su Vakarais. Mužikiškai 
plepus Khruščevas Indijoje nuplepėjo, kad 
savo tvarkos jie kitiems nes ūlo, nors jie ir 
skiriasi nuo kito pasaulio, esą tigras valgo 
mėsą, o buffalo žolę. Bet teisingai vienas 
anglų laikraštis nusijuokė, kad jei tigras vai 
go mėsą, tai ta mėsa gali būti buffalo mėsa. 
Visa eiga antrosios Ženevos konferencijos 
ir Maskvos vadų vizito Indijoje, Burmoje, 
jie dar turi lankytis Afganistane, rodo, kad 

| taikingas sugyvenimas tarp Rytų ir Vakarų

RAUDONASIS AMBASADORIUS

ir yra tarp to tigro ir buffalo. Buffalo val
go žolę, o tigras buffalo.

Psakutinių kelių savaičių įvykiai jau vi
sai nedviprasmiškai rodo, kad iš vilčių tai
kingai sugyventi su sovietais tik dulkės be
liko, nebent tai būtų sugyvenimas kaip tarp 
to tigro ir buffalo. Maskva sutinka su Vo
kietijos suvienijimu, bet tik su tokiu su
vienijimu, kurio išdavoje visa Vokietija pa
sidarytų bolševikinė. Jie ne tik tai aiškiai pa 
sakė, bet jie to sieks visomis jiems galimo
mis priemonėmis varydami subversyinę 
veiklą Vakarų Vokietijoje. Pirmoje eilėje 
komunistai ryžtasi išstumti Vakarus iš Ber
lyno. Iš tikrųjų, Maskva geriau laiko savo 
pažadus soviettiniams satelitams, negu Va
karai sovietų pavergtoms tautoms.

Artimuose Rytuose, pasinaudodami Izra
elio ir arabų valstybių ginčo žaizda, sovietai 
bando įsistiprinti pirmiausia Egipte. Dar 
svarbesnis už čekoslovakų ginklų pristaty
mą Egiptui klausimas yra kas gaus konce
siją statyti didžiulę užtvanką ant Nylo prie 
Assuano, rusai ar Vakarai. Šios užtvankos 
pastatymas Egiptui reikš ekonominę revo
liuciją, nes tai turėtų padidinti Egipto aria
mos žemės plotą 50 procentų. Jei ją gaus 
statyti rusai, šio laimėjimo psichologinės pa

1955 m. lapkričio 24-27 d.d. New Yorke 
vyko pirmoji Vliko sesija JAV-se. Ją atida
rė nuvykęs iš Vokietijos Vliko pirminin
kas M. Krupavičius. Be to, joje dalyvavo 
seniau PET posėdžius nuvykęs (bet ne Vli
ko lėšomis) ir JAV pasilikęs URT valdyto
jas Dr. P. Karvelis. Nors ir Vliko deleguo
tas ir gavęs vizą, bet taupydamas lėšas, VT 
valdytojas M. Gelžinis nuo kelionės pasku
tiniu momentu atsisakė, o kviečiamam vyk
ti savo lėšomis LVS atstovui Dr. Literskiui 

• nebuvo suteikta net ir trumpalaikė viza, pa 
aiškinant, kad jis seniau buvęs dėl sveika
tos kaip emigrantas atmestas, be to, ten tu
rįs šeimą, todėl ir negalįs vizos gauti...

Vliko posėdijos JAV-se atidarymo proga 
Lietuvos ministeris P. Žadeikis perdavė lin
kėjimus sėkmės iš Valstybės Departamento 
referento Pabaltijo reikalams p. H. Trivers. 
Į Vliko posėdį atsilankė gen. konsulas J. 
Budrys, kuris perdavė min. P. Žadeikio svei 
kinimą ir pasveikino savo vardu. ALT vyk
domasis komitetas atsiuntė sveikinimo tele
gramą. JAV-ių Lietuvių Bendruomenės ta
rybos pirmininkas J. Šlepetys pasveikino 
Bendruomenės vardu. eGneralinis konsulas 
p. J. Budrys visą laiką dalyvavo Vliko posė 
džiuose ir stebėjo darbų eigą. Lygiai daly
vavo ir darbus sekė ir Alto Informacijos 
Biuro direktorė M. Kižytė. Posėdžius sekė 
taip pat JAV-se leidžiamų lietuvių dienraš
čių „Draugo“ ir „Naujienų“ specialūs ben-

Rytuose.
Savo vizito Indijoje metu Bulganinas if 

Khruščevas nušnekėjo ir nusišnekėjo su ne
girdėtu įžulumu ir melagingu akiplėšišku
mu. Vakarų viešosios opinijos atžvilgiu tas 
jiems tikrai nepasitarnavo. Bet Indijoje šiuo 
du komunistu vadu savo tikslą gal būt ir 
pasiekė. Jū vizito Indijoje tikslas buvo su
kelti Vakarų opiniją ne tik prieš Indiją, 
kiek prieš Nehru ir tuo būdu sukiršinti va
kariečius prieš Nehru. Taip dalinai ir įvyko. 
Toliau Bulganinas ir Khruščevas siekė at
skelti Indiją nuo Vakarų, sukelti įtampą 
tarp Indijos ir Pakistano. Jie net nukeliavo 
į Kašmirą, ginčo objektą tarp Indijos ir Pa
kistano. Indams čia bolševikai nepadėjo, tei 
singai lenkai sako, jei kas turi rusą už drau 
gą, tam nereikalinga turėti priešą. Savo 
lankymusi Indijoje, o vėliau Afganistane, 
bolševikai privertė Vakarus sudaryti Arti
mųjų Rytų saugumo paktą, tuo pačiu nu
statydami Tolimųjų Kraštų viešąją opiniją 
prieš vakariečius. Bulganinui ir Khruščevui 
palikus Indiją, joje pasiliko komunistų eko
nominė delegacija. Komunistai pakvietė jau 
penkis šimtus indų Sovietų Sąjungon. Ne 
visi jų bus komunistai, bet yra žinoma, 
kaip bus apdirbami tie, kurie dar nėra ko
munistai.

Palikę Indiją Bulganinas ir Khruščevas. britų Commonwealthą, pakrikdyti Atlan
to Pakto Organizaciją, SEATO, Vid. Rytų 
sąjungas ir paversti niekalu britų-ameri- 
kiečių vienybę.

Dabar, atseit, įžengta į jėgos politikos 
fazę. Štai kodėl britai yra pasiryžę k a 
galima greičiau surengti Edeno pasimaty
mą su Eisenhoweriu, skubiai ginkluoti 
Vak. Vokietiją ir griebtis kitų reikalingų 
stiprinimosi priemonių. Dviejų galvų pa
simatymo data jau nustatyta. Sausio 30 d. 
Edenas su Macmillanu skris į Vašingtoną. 
Kalbama; kad ten bus sutarta vieninga ir 
kieta politika Maskvos atžvilgiu. Nei Ame 
rika, nei D. Britanija nė nemano susilai-

dradarbiai, o lietuvių spauda ir lietuviško
sios radijo transliacijos buvo informuoja
mos apie posėdžių eigą, diskusijas, priimtą
sias rezoliucijas 
komlmikatais.

Per vėlesnius 
ateities veikimo 
svarbiausios Lietuvos laisvinimo proble
mos. M. Krupavičiui pasitraukus iš Vliko 
pirmininko pareigų ir nebesutinkant dau
giau statyti savo kandidatūros, naujuoju 
Vliko pirmininku buvo išrinktas J. Matu
lionis, dabartinis Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės pirmininkas, o kitais Vliko pre
zidiumo nariais — prof. J. Kaminskas ir 
H. Blazas. Dėl prezidiumo narių buvo su
sitarta grupių iš anksto, šie trys Vliko pre 
zidiumo nariai reziduos New Yorke ir at
liks visus tarpsesinius Vliko darbus. Vli
ko reorganizacijos klausimą referavo prof. 
J. Kaminskas. Valstiečiams Liaudinin
kams pasiūlius, naująja Vykdomosios Ta
rybos pirmininke išrinkta A. Devenienė, 
o kitais VT nariais — Dr. P. Karvelis ir 
M. Geližnis. Vykdomoji Taryba palikta 
Europoje.

Vlikas savo ruožtu pasiuntė sveikinimą 
JAV prezidentui Eisenhoweriui ir valst. 
sekret. Dulles. Baigiant posėdžius M. Kru 
pavičius pasakė gražią padėką, susilauk
damas iš paties Vliko padėkos ir žodinių 
laurų. Elta

ir nutarimus tam tikrais

posėdžius buvo aptartos 
gairės ir išdiskutuotos

RIMTIS ABGAUBE SOSTINES
Apie vadinamąją „Ženevos dvasią“ šian 

dien jau tiek bekalbama, kiek apie per
nykštį sniegą. Britų vyriausybė jau net 
nurašė į nuostolius abiejų Ženevos kon
ferencijų rezultatus ir visa rimtimi pažvel 
gė į tikrovę. O ta tikrovė itin nepatraukli, 
nes šaltasis karas prapliupo visais gink
lais, visų pirma nesivaržant žodžiais. Ni
kita Chruščiovas, pavyzdžiui, visai nesi
varžo, parinkdamas demagogiškus išsireiš 
kimus prieš britus. Ypač smarkiai jis pa
sireiškė viešėdamas Burmoje. Ten, valsty 
bihio priėmimo metu, jis pasakė, kad bri- 
tai Burmą tik išnaudojo, tik apvaginėjo ir 
paskutinį duonos kąsnį plėšė iš liaudies 
burnos. Bolševikai gi esą burmiečių bro
liai, kurie norį tik padėti, net ginklų duoti 
už ryžius.

Nikitos įsidrąsinimas turi tikslą. Britų 
vyriausybė priėjo išvadą, kad postalininis 
atlydys jau pasibaigė, kad reikią laukti il
go speigo; kad bolševikai dabar yra užsi
moję perkūniškai veikti, būtent, suardyti

kyti nuo vandenilio bombų sprogdinimų. 
Abi tos valstybės sovietų pasipūtimą d 
savo bombos trenksmo laiko tik akių mui
linimu ir bauginimu..

Amerikiečiai dabar tik ragina britus 
kaip galima greičiau baigti su Kipro salos 
painiavomis ir nemalonumais, šiuo atžvil
giu jau net esanti iškepta išganinga for
mulė. Per atstovų rūmų debatus užs. rei
kalų ministras Macmillanas patikino, kad 
derybos vykstančios visu atsidėjimu, kad 
esama gerų vilčių.

Sidnėjus. Naujo patobulinto tipo britų 
sprausminis lėktuvas „Comet III“ per 24 
vai. ir 44 minutes nuskrido iš Anglijos Į 
Australiją, sustodamas penkiose vietose. 
Tai tik bandomasis lėktuvas. Po jo bus 
statomas 76 vietų keleivinis „Comet IV“.

New Delhi. Indijos premjeras Nehru pa
reiškė, kad jis liekąs ištikimas Common- 
wealthui, nes tokia tautų bičiulystė tik pa
sitarnauja taikai.

Bonna. čion jau atvyko penkių raudo
nųjų pareigūnų grupė parengti patalpas 
būsimai sovietų ambasadai. Vadovauja 
Feninas.

Maskva. Sovietų užsienio reikalų minis
terijos spaudos skyrius pasikvietė Ameri
kos spaudos atstovus ir davė jiems vėjų 
už klaidingas informacijas apie architek
tą Vlasovą. Atsakingas pareigūnas taip 
pat pagrasino, kad ateityje dėl tokių daly
kų bus pasielgta griežtai.

Madrasas. Pietryčių Indiją nusiaubė 
smarki audra, po kurios potvynis užliejo 
didelius žemės plotus. Žuvo 120 žmonių. 
Sunaikinta daug pastatų ir galybė der
liaus. Nutrūko ir susisiekimas.

Nairdbi. 70.000 Meru genties negrų, vy
rų ir moterų, dešimt dienų šlavė Mau Mau 
teroristus Kenijos miškuose ir kalnuose. 
Užmušta 16 teorristų.

Varšuva. Lenkų radijas paskelbė, kad 
Lenkijos atstovybė užsienyje, gavo įsaky
mą paveikti Vakarų valstybių vyriausybes 
kad jos padėtų vesti repatriacijos propa
gandą, ar bent palankiai žiūrėtų į Varšu
vos akciją tuo atžvilgiu. Neužmiršta pri
durti ir tai, kad pabėgėlių grąžinimo pa
greitinimas palengvintų tarptautinę Įtam
pą.

Paryžius. Rinkimai į naująjį Prancūzi
jos seimą įvyks sausio 2 d., pirmadienį. 
Dabar politinės partijos grupuojasi į. rin
kiminius blokus. Dešinieji yra pasiryžę su 
daryti geležinį frontą.

nuvyko Burmon, skrisdami virš džiunglių, 
kuriose prieš Burmos vyriausybę koveis 
Maskvos kurstomi komunistai. Ir jų di
džiausieji kurstytojai bus vaišinami vyriau
sybės, prieš kurią kurstomieji kovoja.

Tuo būdu, didžiosios Rytų ir Vakarų 
grumtynės eina toliau. Vakarų laisvasis pa
saulis pavojų aiškiai mato. Šiandien jau nie
kam nebėra bet kurių abejonių, kad komu
nistai Vakaruose mato priešą, prieš kurį 
jie veda ir ves negailestingą kovą visomis 
galimomis priemonėmis, siekdami užvaldyti 
visą pasaulį.

5. Žymantas

PABALTIECIUS 
KVIEČIA „SUTIKTI“...

Britų premjeras Edenas pranešė atstovų 
rūmams, kad jau esąs sudarytas tarpžiny
binis komitetas Bulganino ir Chruščiovo 
vizitui parengti. Komiteto pirmininku 
esąs paskirtas valstybės ministras Antho
ny Nuttingas. Vieno atstovo paklaustas, 
ar premjeras vis dar. tikisi ko nors gero 
iš to vizito. Edenas atsakė, kad pavasrio 
viltys esančios amžinos. Kito atstovo pa
klaustas dėl britų nuotaikų ryšium su bū- 
simųjų svečių nepalankiais atsiliepimais 
apie šį kraštą, Edenas užtikrino, kad bri
tai nepritrūksią inteligencijos susidoroti 
supadėtimi, kokią galėtų sudaryti bet- 
koks svečias ir iš betkokio krašto.

Įdomiausias buvo darbiečio J. McGover- 
no samprotavimas. Jis nx!rėjo būti tikras, 
ar premjeras galėtų garantuoti atstovų 
rūmus, kad visų Rytų Europos it Pabalti
jo valstybių išeiviai, apsigyvenę šiame 
krašte, gaus pakankamai progos tinkamai 
sutikti ir pagerbti Kremliaus dignitorius.

Roma. Vatikano organas „Osservatore 
Romano“ neigia tvirtinimus, kad kardino
las Višinskis esąs laisvas. Kardinolas vis 
dar esąs internuotas ir negali eiti savo pa
reigų. Jis negali net lankytis Varšuvoje.

Alžiras. Tuniso-Alžiro pasienyje teroris 
tai vėl susikirto su kariuomene. Per tą 
maišatj žuvo 40 žmonių.

Berlynas. Rytų Vokietijos delegacija, 
vadovaujama raudonojo premjero Otto 
Grotewohlio, išvyko pasiviešėti komunis
tinėje Kinijoje.

Maskva. Maskvos radijas paskelbė, kad 
G. Malenkovas paskirtas pirmuoju minis
tro pirmininko pavaduotoju, ši žinia nu
stebino ne tik Vakarus, bet ir pačią sovie- 
tiją, nes iki šiol Malenkovas buvo laiko
mas kaip ir šešėlyje, rečiausiai buvo rodo
mas ir mažiausiai apie jį buvo kalbama.

LIETUVIAI, SUGRĮŽKITE / GIMTĄJĄ ESTIJA!"

Mielas kaikam, ar nemielas, Valerijan 
Zorin atvyksta ambasadoriauti Bonnoje. 
Lig šiol visi sovietų ambasadoriai Vokie
tijoje kažkaip neaiškiai baigė savo karje
ros dienas. Jų buvo šeši. Nikolai Krestins 
ki sušaudytas 1938 m. kaipo išdavikas. 
Leo Chinčuk, A. Merekalov ir Alenksandr 
Skvarcev dingo be žinios juos atšaukus. 
Paskutinysis, Vladimir Dekanozov; 1953 
metais buvo sušaudytas kartu su savo glo 
bėju Lavrentiju Berija.

Verta paminėti, kad Berlyno sovietų am 
basadoje karo atstovu buvo lietuvis Put- 
na. Jo likimas taip pat baigėsi liūdnai. Put 
na buvo sušaudytas 1938 metais, kartu su 
„raudonuoju Napoleonu“, gabiu maršalu 
Tuchčevskiu, įtartu rengiant perversmą. 
Toje suokalbininkų grupėje buvo nužudy
tas ir kitas lietuvis, generolas Ubarevičius.

Pats V. Zorinas, žinomas kaip Čekoslo
vakijos duobkasys, iš užkulisių dirigavo 
perversmui Pragoję. Iki šiol jis buvo ne
žymus pareigūnas. Tik dabar jis išstumia
mas viešumon. Pirmąjį griovimo patyrimą 
jis gavo Kaune, stebėdamas Lietuvos prie
vartavimą. Netenka abejoti, kad pamoka 
buvo pakankamai akivaizdi ir aiški. Po 
to jam jau nesunku buvo „darbuotis“ Pra
goję. Patyrimas pravers ir Vokietijoje. Ar 
jo laukia toks pat galas, kaip ir jo šefo 
Dekanozovo, pranašauti neapsimoka, nors 
ir garantuoti neatsargu. Paprastai, sovie
tuose karjera daroma pistoletu. Juo ir 
baigiama;

ir jos 
su Vo- 
vokie- 
su so-

Melagiams tiki ten, kur jų dar nepažįs
ta. Ir tiki tol, kol žmonės nepamato prara
jos tarp jo žodžių ir tikrovės.

Jeigu sovietinės propagandos sėklos ran 
da neblogą dirvą Prancūzijoje ir Italijoje, 
tai mes per daug tuo nesistebime: tose tau 
tose yra daug geros valios tikėti, 
turi maža progų įsitikinti. Kas kita 
kietija. Per paskutinį dešimtmetį 
čiai galėjo kiek arčiau susipažinti
vietiniu kaimynu ir atpažinti tikrąjį jo 
veidą. Ši pažintis Vokietiją ir apsaugojo 
nuo „įsimylėjimo“, šiandien komunistai 
Vakarų Vokietijoje svarbesnio vaidmens 
nevaidina. Jų skaičius mažas, ir su jais 
bent viešai neflirtuoja nei socialistai, nei 
liberalai, nekalbant jau apie krikščioniš
kąjį bloką.

Nemėgsta komunistų ne tik kariai, savo 
akimis matę sovietinį „rojų“, ne tik pra
moninkai, biją, komunistams įsigalėjus, 
prarasti savo įmones ir galbūt galvas, — 
jų nemėgsta ir paprasti žmonės, kurie nie
kad nėra keliavę po Sovietų Sąjungą ir 
kurie negali pasigirti nei dvarais, nei na
mais, nei įmonėmis.

Kągi jau bekalbėti apie mus, tremtinius! 
Mes gerai pažįstame sovietinę santvarką 
ir žinome, ko verti komunistų teigimai, 
vistiek ar jie paauksuotom raidėm spin
dėtų žurnalų puslapiuose, ar „taikos balan 
džio“ balsu skambėtų radijo bangomis.

O vienok Kremlius nerimsta ir tremti
nių nepalieka ramybėje. Tai žiauriais te
roro veiksmais, tai saldžiais žodžiais pra-

kalba raudonieji Kremliaus valdovai į 
tremtinius, gyvenančius laisvuose kraš
tuose. Prakalba su noru nušluoti juos nuo 
žemės paviršiaus. Juk kas, jei ne tremti
niai, atvirai liudija laisvam pasauliui so
vietinio viešpatavimo padarinius?! Ir ar 
ne tremtiniai nuolat įspėja laisvas tautas 
ir jų vyriausybes netikėti komunistų pa
žadams?!

Aišku, jog tokia tremtinių veikla pykdo 
sovietus, kurie savo šypsena ir taikos šū
kiais norėtų užliūliuoti laisvąjį pasaulį. 
Todėl jie su dar didesniu negu iki šiol įnir 
timu nukreipia savo propagandos šaudyk
les į jiems neparankius tremtinius.

Siekdami praplėsti ir pagyvinti savo nai 
kinamąjį darbą, sovietai sudarė Rytų Ber 
lyne specialų veiklos vienetą, kuriam duo
tas skambus vardas — Komitetas „Už su
grįžimą į tėvynę“, šiam komitetui vado
vauti paskirtas generolas Michailovas. ša
lia tamsių uždavinių, kurių pobūdį iš tam 
tikrų davinių mes galime atspėti, vykdo 
Michailovo komitetas ir atvirą propagan
dą radijo bangomis ir per spaudą.

Propagandinės radijo transliacijos pra
sideda kasdieną 19 vai. Vid. Europos lai
ku 332 m. (904 kHz) banga. Kalbama dau 
giausia rusiškai, ukrainietiškai, po to lat
viškai ir rečiau kitomis kalbomis. Mono
toniška programa paįvairinama tautiška 
muzika.

Propagandinė spauda pateikiama laik
raščio formoj. Jo vardas toks pat kaip ir 
komiteto — „Už sugrįžimą į tėvynę“. Laik

raštyje nurodytas komiteto bei redakcijos 
adresas (Berlin, Baerenstr. 65), išleidimo 
data (tik metai) ir numeris (paskutinis 
1 O-tas).

Pavarčius lietuviškąją laidą, kurią re
daguoja J. Muratovas, nieko neįprasto ten 
nerandi. Galimą manyti, jog sovietai, skir 
darni šią medžiagą tremtiniams, taikysis 
prie jų psichologijos. Bet atrodo, kad 
Kremlius pripažįsta tik vieną psichologiją, 
būtent tą, kuri remiasi dialektiniu mate
rializmu. Todėl ir Muratovo klika piešia • 
tremtinių gyvenimą tokį, kokį sovietai no
rėtų matyti — skurdžiausią ir beviltiškiau 
šią.

Lietuviškoji laida turėtų greičiausiai 
prakalbėti į lietuvius. Bet štai 10 nr. už
vardintas: „Sugrįžkite į gimtąją Estiją“. 
Reiškia, tėvynės sąvoka praplatėjo. Va
žiuodamas Lietuvon, gali atsidurti prie 
Uralo kalnų. O gal Muratovas mano, jog 
visi estai tremty išmokę lietuviškai?!

Laikraštyje skelbiami „laimingai“ su- 
grįžusiųjų laiškai. Iš jų matyti, kas jie to
kie ir kada grįžo. Grįžusiųjų pavardės: 
Grečko, Pavlenko, Bulavko ir t.t. Lietu
von turėtų būti tūli: L. Paulauskas, B. 
Zacharcha, V. Zizas, V. Ūselytė. Grįžimo 
data: 1945-1948 m. Tik K. Olišauskas iš
vykęs iš Vak. Vokietijos 1955 m. vasarą.

Grįžusieji „tėvynėn“ tamsiausiomis spal 
vomis piešia gyvenimą Vakaruose. Čia 
viešpataująs „skurdas ir beteisiškumas, 
gobšumas ir žmogaus neapkentimas“, čia 
„perkeltieji asmenys", anot sovietų, dirbą

Nukelta Į puslapi 4

New Yorkas. Amerikoje jau laukiama 
trečiosios politinės partijos, kurią yra pasi 
nešusios įsteigti dvi didžiulės profsąjun
gos — Darbo Federacija ir Pramonės Or
ganizacijos. Manoma, kad sąjūdis bus pa
našus j anglų darbie&ų partijos atsiradi
mą.

JeruzaJė. Izraelis yra pasirengęs prisi
pirkti maisto atsargu už tris milionus sva
rų. Šis žygis yra siejamas su karo baime.

Kabulas. Afgan'stane, i kuri žada už
sukti Bulganinas su Chruščiovu, suimtas 
kariuomenės vadas ir krašto apsaugos mi
nistras Arifa. Tuo pačiu užsimojimu dar 
suimta 70 asmenų — karių ir civilių.

Vašingtonas. Amerikos centre ir Vaka
ruose siaučia pūgos. Dėl paledėjusių ke
lių jau žuvo šeši žmonės.

Taipehas. Tautinės Kinijos laivai pačiu
po šešias komunistų džiunkas su ginklais 
ir municija. Tų laivelių įgulos suimtos ir 
apklausinėjamos. Medžioklė įvyko kom, 
Kinijos vandenyse.

Berlynas. Sovietų karininkas Ivanas Ov- 
čenikovas pilnoje uniformoje atbėgo iš ry
tinės Vokietijos į Vakarus. Policija per
davė atbėgėlį amerikiečių žinion. Ovčeni- 
kovas tarnavo sovietų šarvuočių dalinyje.

1



EUROPOS LIETUVIS

Kiti apie save ir kitus
IŽ MŪSŲ SPAUDOS PUSLAPIŲ

SURENKA ELZE KISIELYTE

Nr. 48. (248). 8. XII. 1955:

PLYŠIAI GELEZINEJE UŽDANGOJE

vienu 
istori-

SANTARVĖ
KULTŪRA IR POLITIKA

1945 m. lietuvių tremtinių banga 
reiškiniu išsiskyrė iš kitų išeivijos
joje bangų: tai jų masė. Buvo mūsų dešim 
tys tūkstančių, gyvenome dargi viename 
krašte, Vokietijoje, užsidarę „getuose“ vi
si jautėmės tos masės dalimi. Nepaisant 
fakto, kad gyvenome svetimame krašte, 
musų gyvenimas ėjo įprastine banga, kaip 
namie. Jis buvo gyvenimo tėvynėje reflek 
sas (atspindys). Mūsų gyvenimas ėjo „nor 
maliai“, nepaisėme amputacijos.

Be kasdienių rūpesčių, visur 
ypatingas veržlumas kultūrinėje srityje. 
Kiek tremties metais prigaminta ’ “Ų" 
nių vertybių, parodyta kultūrinės veiklos, 
dėl to nėra ko mums girtis: svetimieji tai 
geriausiai ‘įvertino. Gyvenimiškai žiūrint, 
kultūrinė veikla tada ir buvo vienintelė 
priemonė kovai su nuasmeninimu, demo
ralizacija ir slegiančia lagerine aplinka.

Tačiau nepaisant didžiųjų pastangų, vi
sa jau tada atrodė kažkaip netikra. Kultū
rinės veiklos priemonės ir metodika, pri
taikinti gyventimui tėvynėje, dar šiaip 
taip tiko tremties „kolchozų“ sąlygoms 
Bet, ar visados pakaks — o tas klausimas 
jau tada vargino' ne vieną kultūrininką. 
Mūsų kultūrinės priemonės jau tada šau
kėsi sumoderninimo, paslankumo, naujo 
šlifo, o tai pasiekti buvo galima tik jung
tinėmis pastangomis, kurių ir buvo reika
lauta.

Deja, mūsų politikai tokių klausimų rim 
tai nė nemanė svarstyti. Turbūt dėlto, kad 
atrodė jiems perprasta „nusižeminti“ iki 
visuomenininko laipsnio. (Gal kas pasa
kys, koks tarp tų dviejų sąvokų yra skir
tumas...?) Jie norėjo rūpintis tik „gryna“ 
politika ir dalykais, kuriems „laikas pri
brendęs“. Tokiu būdu „bręstaničo laiko“ 
jau laukiame vienuoliktus metus ir su lai
ku darosi vėloka _ kūryba, netrukus lik 
tik lopymas. Ir mūsų politikai gyveno re
fleksais...

Tačiau visa tai tąsyk neatrodė taip jau 
svarbu, ir nepaklausėm nei susirūpinusių 
kultūrininkų balso nei skeptiškai nusitei
kusių visuomenininkų, deja realesnės, iš
minties. Visi jutome, kad mūsų ateitis pri 
klauso nuo politinės, išsilaisvinimo vilties. 
Tokiu būdu politika visur įgavo sprendžia 
mos įtakos, susiaurino horizontus ir tem
dė akis.

Nuo susiaurėjimo pagaliau nukentėjo ir 
pats politinis darbas. Politikai kultūra ne
sirūpino, kaip nesirūpina ja kiekvienas po 
litikas savame krašte. Ir ko reikėjo rūpin
tis? Tūkstančiai, žinomų ir nežinomų kul
tūros partizanų dirbo, kaip darbščios bite
lės — nei prašyti nei nė padėkoti. Viskas 
vyko ir be ponų politikų pastangų -— nors 
jie, žinoma, teikėsi pasinaudoti kitų veik
los rezultatais. Bet, juk ir tai nenuodėmė. 
Dažnas gi vakarų politikų taipgi prekiau
ja Shakespeare'u, Goethe ar Schiller'iu, jų 
veikalų nė neskaitęs... Todėl visa tai nėra 
priekaištas, o tik fakto nustatymas.

Tačiau yra priekaištas, nuo kurio nega
lima atsikalbėti. Tokios „tradicinės“, ref
leksais pagrįstos politikos mūsų sąlygose 
nereikėjo, nereikia nė šiandien. Tai laiku 
pamatyti nebuvo sunku. Laiku persiorien
tuoti jau būt buvę sunkiau. Tačiau užsi
spyrimas to sąmoningai nematyti, atsisa
kymas kitaip nors pabandyti — tai yra ne 
dovanotina klaida.

Kas pagaliau yra politika? Enciklope
dijos dėl vientisos, konkrečios definicijos 
nesutaria. Tačiau visos sutaria, kad politi
ko vienas pirmaeilių uždavinių yra admi
nistravimas, realių, visuomeninio gyveni
mo faktorių koordinavimas. Tad ir klaus
kime kokius realius, visuomeninio gyve
nimo faktorius beliko administruoti 1 
ir 1955 metais? Gal žemės ūkis, susisieki
mas, pramonė — gal išsvajotoji „kompak
tinė“ lietuvių masė? Nieko panašaus:

Liko tik mūsų kalba, mūsų tautinė kul
tūra. Svarbiausiu politikos — mūsų sąly
gomis — uždaviniu liko: lietuvybė.

Mums reikia politikų, kurie pasirūpintų 
kultūros reikalais. Tai yra pats didysis už 
davinys,-kuris paliko jiems ir mums. Mū-

reiškėsi
kultųci-

sų pdlitikai privalo praplėsti? savo dabarti
nės veiklos barus. Tolimesnis apsiriboji
mas grynai „politine politika“ neišvengia
mai turi vesti; prie sutingimo ir politinės 
savižudybės.

Juk aiškiai priėjome prie ribos: krizė po 
krizės mūsų ir nemūsų_ „laisvintųjų“ tar
pe. Kitaip pagaliau ir būti negali. Žmonės, 
kurie užsispyrė administruoti tai, ko ne
beturi, turi virsti gyvais nesusipratimais. 
Arba —• ima administruoti patys save ir 
savo interesus... •

Antrą vertus, perdaug nepeikime savų 
politikų. Jie vadovauja tais pačiais recep
tais kaip ir kitų kraštų politikai. Tik jie 
nėra savame krašte ir todėl pastatyti prieš 
naujus uždavinius, kuriems nėra tradici
nių receptų. Tačiau mums reikalinga jų 
patirtis, jų ryšiai ir todėl remkime tuos 
politikus, kurie rimtai ryžtasi ir imasi ri
zikos eiti netradiciniais, bet gyvenimo pa
diktuotais keliais. Kas tačiau iki šios die
nos nenori matyti tų pareigų, tą geriausia 
laiku nurašykime į nuostolius. Kitaip tai 
padarys patsai gyvenimas, kai bus „lai
kas pribrendęs“ — ir pervėlu.

Mūsų kultūrinių priemonių sumoderni- 
nimas metų metais suvėlintas. Bet nėra vė 
lu. Bevardis kultūros partizanas užienyje 
nors, kaip jo brolis-miškinis krašte, būtų 
perėjęs civilinėn būsenon — nepavargo, 
jis gyvas ir veiklus. Joks politikas jo ne- 
pakeis. Tačiau užsienio lietuviui, kultūros 
partizanui, kovojančiam lietuvybės išlai
kymo fronte, reikia amunicijos, paspirties 
ir talkos. Jam reikia modernių, paslankių 
rezistencinių priemonių — apie jų sukūri
mą eina kalba!

Dėkui Dievui, tiek krašte tiek užsieny 
partizanai be svetimos malonės yra prisi
gaminę lietuvybės išlaikymo amunicijos 
naminėmis priemonėmis. Todėl pakar'^ 
tai, kas jau daroma, niekas mūsų politi
nius veiksnius neprašo. Jų veikla praside
da ten, kur reikia burti jėgas, kur reikia 
įvykdyti projektus, kuriems partizaninių 
jėgų ir sąlygų nepakanka. Reikia gaminti- 
ne „ragatkų' 
užtenka 
o reikia

W. Churchillio išsireiškimas „geležinė 
uždanga“ taip visiems patiko, jog jį ėmė 
naudoti politikai, spauda ir paprasti žmo
nės, kurie kalbėjo apie Sovietų Sąjungą. 
Ir šiandien, eilei metų prabėgus, jis tebe- 
kartojamas įvairiausiose laisvoje pasaulio 
kalbose.

Už „geležinės uždanogs“, — sakome mes 
ir manome tuo posakiu geriausiai nusakę 
vieną iš būdingiausių sovietinės egzisten
cijos apraiškų. Ir visai teisintgai!

O vienok, palyginę šių dienų „geležinę 
uždangą“ su anąja, kuria Sovietų Sąjunga 
buvo atsitvėrusi iki 1939 m., matome dide 
lį skirtumą. Kiek Vakarų pasaulis žinojo 
apie raudonojo Kremliaus viešpatavimą 
anuomet ir kiek jis žino dabar! Šiandien 
laikraščių skiltys pilnos žinių, apie tai, kas 
dedasi anapus „geležinės uždangos“. O 
knygynai užversti knygomis ir specialiais 
žurnalais, iš kurių mes galime susidaryti 
visiškai neblogą vaizdą tiek apie sovietų 
ūkį, tiek apie soveitinio piliečio gyvenimą, 
pradedant apiplyšusiu ir visad alkanu kol 
chozininku ir baigiant apakinančio) pra
bangoj skęstančiu Komunistų Partijos CK 
nariu.

MŪSŲ

. — o sunkesnių ginklų, 
lietuvybei išlaikyti „instrukcijų“, 
faktų kūrybos.

Valt. Banaitis.

VYTIS
SKAUTIŠKOSIOS IDEOLOGIJOS 

REIKALU

mą. Skautybė pripažįsta savo nariams 
laisvę apsispręsti, ji nesuvaržo jų priešai 
ka, o pasitenkina garbės pasižadėjimu — 
įžodžiu. Tačiau jokia organizacija negali 
išlikti tvirta ir dvasiniai sveika, jeigu ji 
nereikalaus lojalumo savo principams.

Todėl ir lietuviškoji skautija turėtų 
pradėti griežčiau žiūrėti savo pagrindinių 
principų išlaikymo ir atsipalaiduoti nuo 
tų narių, kurie tų principų išsižada, nežiū 
rint, kas tie nariai ir kokie jų titulai, nuo 
pelnai ir darbai praeityje. Yra gi Garbės 
Gynėjai — jie savo pareigas turėtų su
prasti nevien kaip garbės pareigas ir re
aguoti nevien tada, kai eilinis skautukas 
sudaro viešo pasipiktinimo, bet ir tada, 
kai sąjūdžio idėjinius pagrindus pradeda 
ardyti ar jų išsižada praeityje nusipelnęs, 
bet dabar nuskautėjęs vadovas. Ne inkvi
ziciją siūlau, bet tik efektingiau naudoti 
organus, skirtus sąjūdžio pagrindams sau
goti.

Ideologiniu atžvilgiu yra taip pat visai 
nepriimtinas ir netoleruotinas siekimas 
skautybę sieti su kuria nors politine sro
ve ar organizacija. Politinės ideologijos 
ir partijos siekia vienokios ar kitokios . .................
įtakos valstybės santvarkoje ir valdyme. Jei ta gausi ir turininga medžiaga yra 
Skautybė gi siekia pilnutinės asmenybės 
ugdymo. Taigi, bandymas įvesti po’itin: 
elementą į skautybę gali ją tik iškre’n4 
ir sudraskyti. Štai dėl ko politiniai ryšiai 
ar įtakos skautų organizacijai visai ne
priimtini ir turėtų būti iš jos šalinami, 
jeigu jie jau yra kur įsiskverbę. Tai ne
reiškia, kad S-gos nariai negalėtų turėti 
kurių politinių ryšių ar nusistatymo — jie 
gali, tačiau tik kaip asmenys, ne kaip 
Skautų S-gos nariai. Iš kitos pusės, veik
dami ar kalbėdami S-gos rėmuose ar jos 
vardu, jie privalo visas ir bet kokias po
litines pažiūras, tendencijas, simpatijas 
ar antipatijas palikti „už durų“. Jei kuris 
S-gos narys nenori ar negali to padaryti, 
jam neturėtų būti vietos S-goje. Nevisa 
visur tinka2 taip ir politika. Skautų S-ga 
neturėtų būti dirva politiniams fanati
kams veikti.

Sktn. Vytenis Stasiškis

„LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI“. < 
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje. Įvadas pa
rašytas Mikalinos Glemžaitės. Knygoje 
269 iliustracijos, kurių didelė dalis spal
vota. Tiražas — 8.000 egz. Kaina — 17,80 
Rb.

Atitinkamų sričių žinovai galės nustaty 
ti, kiek tuose leidiniuose yra mokslinės tie 
sos ir kiek komunistinių įmaišų. Kas do
mėsis, galės šias knygas gauti Valstybinė
je Bavarijos Bibliotekoje Miunchene. Gal
būt ne tik šioje, bet ir kitose bibliotekose.

„Geležinė uždanga“ turi didelių plyšių. 
Pro juos prasiskverbia spausdintos žinios 
ir apie mūsų Tėvynę. Atskirdami grūdus 
nuo pelų, galime įmatyti grynai lietuviš
kos kūrybos vaisius.

J. M. (ELI)

NEKALTAI PRADĖTOJI
Juo kas arčiau prieina prie ugnies, tuo 

labiau ugnies liepsnų apšviečiamas ir jau
čia didesnį jos karštį. Juo žmogus arčiau 
prisiartina prie Dievo, tuo darosi tyresnis, 
skaistesnis, labiau panašus į Jį patį. Mūsų 
žemėje niekas nebuvo taip arti susijungęs 
su Dievu, kaip iš milijardų mergaičių iš
rinktoji švenč. Marija, iš kurios kūno Die 
vo Sūnūs priėmė žmogiškąją prigimtį. 
Pats dangus skelbia Marijos antgamtinį 
didingumą: „Sveika Marija, Malonės Pil
noji!“ Dangiškasis Tėvas Ją išpuošė savo 
didižaisiais turtais, kad būtų verta Kris
taus — Įsikūnijusio Dievo Motina ir nuo 
pat savo prasidėjimo momento, atsižvel
giant į būsimus Kristaus nuopelnus, buvo 
apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Kaip 
tai reikia suprasti?

__ „____________  __ __ ____ _____ Bažnyčia nustato kokia yra gimtosios 
jau yra pasirodę 27 nr.). Bet visą, ten pa- nuodėmės natūra, bet duoda pažinti gini

patekusi į Vakarus be sovietinės cenzūros 
„atsiklausimo“, tai vienok ir pačios val
džios nuostatai, liečią sovietinės literatū
ros išgabenimą į laisvuosius kraštus, pasi 
darė žymiai švelnesni, palyginus su 1939 
m., kada užsienyje buvo paskleidžiami 
daugiau propagandai skirti raštai...

Ypač po Stalino mirties buvo pastebėtas 
staigus sovietų valdžios nuostatų posūkis, 
leidęs besidomintiems platesniu mastu įsi 
gyti Sovietų Sąjungoje leidžiamus laikraš
čius, žurnalus ir knygas. Jų kokybę ir kie
kybę nustato, tiesa, Maskvoje išeinąs ka
talogas „Sovietskije knigi“ (šiais metais

tosios nuodėmės padarinius, pasekmes. O 
jos yra: dieviškasis prakeikimas, sielos

MŪSŲ PASTOGĖ

Skautiškoji ideologija lygiai remiasi re
liginiu, tautiniu ir socialiniu elementais. 
Vieno kurio tų elementų paneigimas ar 
perdėtas iškėlimas iškreipia skautybės po- 
būtį. Ir taip, ateistas ar religinis indife
rentas (pasiskelbęs toks esąs ar tai prak
tikoje vykdąs) negali būti skautas tikrą
ja to žodžio prasme, lygiai kaip ir religi
nis fanatikas, per savo fanatizmą nebema- 
tąs tolerancijos reikalo ir net visų žmonių 
tarpusavio meilės dėsnio. Tas pat analo
giškai tinka ir kitų dviejų skautiškosios 
ideologijos pagrindinių dėsnių, patriotinio 
bei socialinio, taikymui gyvenime.

Daug girdime apie tai, kad mūsų S-goje 
tuo atžvilgiu dauk kas netvarkoje. Iš vie
nos pusės tenka girdėti vad. „liberalus“ 
skautus ir skautininkus stojant už didesnį 
S-gos religinį indiferentizmą, iš antros pu 
sės kai kurie skautai ir skautininkai no
rėtų S-gą paversti kone savotiška „sekma
dienio mokykla“. Vieni antrus kaltina vi
sokiais „nukrypimais“, „nuodėmėmis“ ir 
„nusižengimais“. O atrodo, tiesa yra ta, 
kad nei vieni nei antri nėra supratę skau
tybės dvasios, arba, jeigu ir suprato, jos 
nelaiko principu savo gyvenimui pagrįsti. 
Tokie skautininkai, kuriems skautybė yra 
tik „tarpe kitko“, kurie ja negyvena, S-gai 
yra tik dalinai naudingai, jeigu iš viso 
apie jų naudingumą galima kalbėti. Juk 
skautininkas vadovauja didžiausia dalimi 
savo pavyzdžiu. Kokie bus jo vadovauja
mi skautai? Kaip ir jų vadovas, jie bus 
tik daliniai skautai, taigi, neatitinka nei 
pilnutinės skauto sąvokos.

Žmogui klysti ir naujų kelių jieškoti 
yra įgimta. Vieni pasirenka kuri vieną ke 
lią ir jo laikosi, kiti blaškosi visą gyveni

J. MACKEVIČIUS

žymėtą spaudą, galima gauti per laisvų v . jus yra. uicvisAdsib piaituiAiuiaa, o«mub
kraštų knygynus, kurių adresus tas pats nešvarumas, neteisybės padėtis arba dvasi 
katalogas nurodo. nė mirtis, vergavimas velniui, patekimas

Šia galimybe daugiausia naudojasi di- geismo kančios ir kūno mirties įstaty- 
, . “ muuvj™ u mams gįos vlsos pasekmes reiškia pašven
desnes bibliotekos. Jau anksčiau ,.Europos čiamosios malonės netekimą, kurią Ado- 
Lietuvyje“ buvo rašyta apie Valstybinę mas turėjo ir nusidedamas prarado ne tik 
Bavarijos Biblioteką Miunchene, kuri sten sau, bet ir visiems savo ainiams. Nuo to 
giasi gauti ne tik tremty, bet ir Tarybų visko tik vienintelė žemės duktė Švenc., . ... .. , TT... .L. Marija liko apsaugota ypatingąja NekaltoLietuvoje išeinančių knygų. Užėjus i sios PrasiJdėjimo malone. Visiems Ji pasidarė 
bibliotekos Rytų Europos skyrių, šalia 6- Nekaltumo ir Tyrumo idealas, kuris ne 
šių Lietuvių Enciklopedijos tomų ir visos vien tik traukia, pakilti nuo žemės purvo, 
eilės kitų, Amerikoje ir Vak. Europoje iš
leistų knygų, galima rasti keletą lietuviš
kų veikalų, neseniai per Maskvą iš Vii- talikiškasis pasaulis stengiasi juo iškilmin 
niaus atkeliavusių. Lietuvio lankytojo dė- giau paminėti.
mesį patrauks 3 sekančios knygos:

„VILNIUS1. Vilniaus architektūra iki sukurdamas žmogų, jį atpirkdamas, nebu- t 
XX-to amžiaus pradžios. Išleido Valstybi- tų sukūręs ir naujosios Jievps ! Krikščio. H 
nė Grožinės Literatūros Leidykla Vilnių- nybė būtų buvusi apkaltinta kaip vien vy-

Ji je 1955 m. Knyga didelio formato. Turi 
todėl norėtų 229 pusi, ir 194 iliustracijas. Įvade J. Jur- 

ginis rašo tema: „Vilniaus architektūros pais vtci oavęd . „ _ „ .Tu esi pakankamai vystymosi bruožai“. Tiražas — 15.000. Kai 
,,Aš nesu šito iš tavęs na — 45 Rb.

ir „LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS“. Pa-

MOTINOS TĖVYNĖJE IR TREMTINIAI
Sydnėjiškis „Daily Telegraph“ rašo 

apie Čekoslovakijos vyriausybės naują 
triuką. Esą tremtinių motinos verčiamos 
rašyti laiškus savo vaikams i Australiją, 
kuriuose šie kviečiami grįžti į tėvynę.

Laiškuose tėvai savo vaikamas pabrė
žia, jog komunistinė vyriausybė prižadėju 
si dovanoti tiems, kurie nelegaliai yra iš
vykę iš Čekoslovakijos po 1948 metų, ka
da perversmo keliu komunistai atėjo į 
valdžią.

Arba tėvai rašo sentimentalius laiškus. 
Čekas Joe Holman nurodo, kad jo motina, 
prieš keltą dienų atsiųstame laiške, rašan 
ti: „Sunau, viskas pas mus gerai, todėl nė
ra jokio reikalo tau svetur bastytis“. 71 
sakosi neilgai gyvensianti, t~----
sūnų pamatyti. Ji vartoja tokius išsireiš
kimus: „Tu turi gėdytis pats dėl savęs“. 
„Tu esi mano sūnus“. ,,'_ 
ilgai užsienyje' 
užsitarnavusi“..

Joe Holman sakosi labai norįs pamatyti ruįšė j Čiurlionytė. 1955-tų metų Valsty- 
savo motiną, bet jis puikiai žinąs raudo- , . . T ;T dd.Hn.nųjų apgaulę. Todėl jis negalįs rizikuoti, bines Groz nes Literatūros Leid„ ;.os 
nes grįžimas reikštų sunaikinimą, — rašo dinys. 611 pusi. Įvadas lietuviu, ir rusų 
„Daily Telegraph“. kalbomis. Lietuviškasis tekstas apima 39

■..... i i i ... .... . pusi. Atspausdintos 295 dainos su gaido
mis. Tekstai lietuvių ir rusų kalbomis.

JAV laivynas gaminąs tokią atominę Dainos suskirstytos sekančiai: i) ikltary- 
torpędą, kuri gali bėgti ir vandeniu ir oru. b- . laikotarpis (darbo dainos. sutarti- 
Paleista is panerusio povandeninio laivo, ................ , . .... ' . . •torpeda dalį kelio galėsianti atlikti van- nes> buitines dainos, socialinio protesto ir 
deniu, paskui pakilti į orą ir, užsivedus kovos dainos) — 290 dainų; 2) Tarybinis 
raketiniam mechanizmui, skristi į galui' 
nį taikinį sausumoje.

Tai tikrai nuostabi torpeda, ši torpeda, 
kaip spėjama, turi radarinius įtaisus ir, 
tokiu būdu, pati galės susirasti taikinį ore.

bet stiprina ir duoda jėgos pradėti naują 
skaistesnį gyvenimą. Tam gruodžio 8 d. 
— Nekalto Prasidėjimo šventė, kurią ka-

Marija vadinama Naujaja Jieva.'KOkibSTj 
nelaimės būtų kilusios, jei Dievas iš naujo |

laikotarpis — 5 dainos. Po jų seka komen 
tarai, kurių lietuviškasis tekstas apima 40 
pusi. Tiražas — 4.000 egz. Kaina — 21,60 
Rb.

ni religija. Moterys butų turėjusios jieš- | 
koti sau atskiros religijos. Nekaltas Ma
rijos Prasidėjimas yra Dievo didžioji do
vana Krikščionybei, tai didžioji dalis, ku- 
rią Dievas patikėjo moterims žmonijos iš- į 
ganyme. Ir tas Marijos tobulumas traukia 
prie savęs visus geros valios žmones. Mo
terys, kada jos žiūri į gyvenimo veidrodį, į 
norėtų būti kaip Marija. Kiekvienas vy- 
ras, sako vyskupas Fulton Shien, norėtų 
tokią idealią moterį vesti. Marijos idealas 
yra kiekvienos moters širdyje žodžiais ne- J 

1 išreiškiamas slaptas troškimas, kad būtų -z 
■ taip gerbiama ir mylima kaip Mąri/a. I

„Graži Tu esi Marija ir gimtosios nuodė
mės nėra Tavyje!“ „ ,

r. Dauknys ?
PAMALDOS

; STOKE ON TRENT
i Sekmadienį, gruodžio 11 d., 12 vai. lie- 
i tuviams pamaldos toje vietoje, kur visada ,

— Queens Av. Tunstall. Kviečiami skait- J 
lingai dalyvauti visi lietuviai.

Kažkurią dieną Karolis nenoromis atsi
liepė :

— Čia kažkas sukosi apie mūsų metrus.
— Iš ko sprendi?
— Taaaip... Matau. Viršutinės pliauskos 

išvartytos.
— Gal eigulys ką nors tikrino.
— Na, užteks gulinėti. Eikime kirsti.
— Kągi, eikime.
Keliu mažai kas vaikščiojo, ir dienos me 

tu beveik jie nematė žmonių. Kažkurią die
ną pas juos užsuko Pamiškės Pranas: seste- 
lėjo ant nukirsto kelmo ir tylėdamas stebė
jo, kaip jie nepertraukdami darbo dėl berei 
kalingo sveikinimosi, skaldė medį. Po ilges
nės pertraukos tarė:

— Ir visdėlto tai menas dirbti kirviu.
— Žinoma, kad menas. Na ir kas?
— Niekas, aš tik taip sau nužiūriu. Štai, 

— parodė galvos judesiu Karolį, — kur kas 
stipresnis, bet kerta blogiau, Nes, matai, tai 
ne nuo jėgos priklauso valdyti kirvį, bet 
nuo akies. Vadinas, reikia iš prigimties tu
rėti tam gabumų, kad pataikius į patį vi
durį. Vaikas taip pat pliauską perskels, tik 
dalykas tame, kad stuktelėtų per vidurį, bet 
ne per kelį...

Karolis iš tikrųjų skaldė nevykusiai ir daž 
nai nervinosi. Klausydamas Prano, tvojo 
ašmenimis į kietą šaką, net plienas sugrie
žė. Stabtelėjo, atsirėfnė į kirvakotį abiem 
rankom ir pareiškė

— Pranas teisus. Kiekvienam darbui rei
kia turėti įgimtų gabumų. Tiek fizinio dar
bo mene, tiek visur kitur. Štai kodėl stacha- 
novietiškumas yra klaidingas jau kaipo toks. 
Daleiskime, kad Stachanovas nebuvo vėp
la, bet genijus. Kas iš to? Tai tas pats, jei 
reikalautume, kad menininkai ar literatai 
kurtų masiškai gemalinius kūrinius jau vien 
todėl, kad vienas jų yra genijus...

— Povilas susiraukė: — Kirsk, kirsk, 
Karoli. Tokiu būdu iki vakaro nepastatysi
me trijų metrų.

Pranas žvilgterėjo į šalį ir atsikėlė. — Ei
na baltas velnias. Et, nemėgstu aš to lie
tuvio.

Mišku ėjo girininkas.
— Už ką?
— O už ką jį mėgti?..
Girininką „baltu“ vadindavo dėl jo visiš

kai šviesių, beveik lino spalvos garbanų. 
Jis buvo blondinas, petingas, kresnas ir jau 
nas, lėtų judesių ir niūrokas. Labai retai už
sukdavo miškan ir niekad neturėjo papro
čio sveikintis su žmonėmis. Kažkas, esą, 
matęs jį besišypsantį ir pasakojęs, kad jo 
veidas tada įgaunąs vaikiško švelnumo. Ga
limas dalykas, kad norėdamas išvengti tos 
išraiškos, jis visada buvo paniuręs.

— Kokį... jūs iča statote metrą! Tai joks 
metras! — primindavo.

— O koks turėtų būti, pone girininke?
— Koks. Žinoma koks, šešis ceritimet- 

ruš reikia užmesti, Medis nusėda.

Niekas nežinojo, kuriuo būdu šis žmogus 
išsilaikė girininko pareigose bolševikams 
įžengus. Žemaitijoje, prie prūsų sienos, tu
rėjo per 20 ha žemės. Užsispyrusią, kulokiš 
ka neapykanta jis degė sovietams. Kirtė
jams, besiderant dėl atlyginimo, pratęs bu
vo sakyti:

— Aš jums to mėšlo nesigailiu! — ir sto
raodžiais pirštais trynė Lenino portretus čer 
voncų banknotuose.

Tačiau buvo ir tokių, kurie jį mėgo. Ka
rolis nepernešė. Griininkas dar kartą žvilg
terėjo paniuręs iš po lininių garbanų į pa
statytą štabelį, palietė bato galu ir nuėjo 
miškan neatsisveikinęs.

Paprastai popiečio valandomis jie dirb
davo tylėdami, retkarčiais persimesdami žo
deliu ar keiksmažodžiu.

Pavakare, kai nuo nuovargio akys pri- 
tvindavo krauju, imdavo rausti saulė. Tokį 
metą pušų liemenys įgaudavo vario spalvą. 
Žibalo butelį palikdavo jspraudę tarp 
pliauskų, surinkdavo įrankius, terbas, ištuš
tėjusį rūgštaus pieno ąsotį ir grįždavo na
mo.

Tik auštant, kai iššokdavo iš lovų tiesiog 
prie šalto šulinyje vandens, jautėsi guviai ir 
Karolis vėl būdavo kalbus. Kažkurį rytą 
išėjo kiek pavėlavę. Perėjo geležinkelio py
limą, peržengė pirmąjį posūkį ir ūmai tvo
jo jiems į akis stikliniai vyzdžiai automobi
lio, stovinčio kaip tik prie jų darbovietės. 
Nejučiomis sulėtino žingsnius, netardami 
viens kitam žodžio. Buvo matyti ir girinin
kas, savo įpročiu stovįs išsižergęs prie' grio
vio. Vienas ten esančių, akimis sekąs artė
jančius, peršoko girovį jr atsistojo viduryje 
kelio, aiškiai laukdamas, kada jie ateis. Ka
rolis žengė tiesiai, lygiai, Ūmai prakošė per 
dafitiš i

— Žuvau, jei pradės tikrinti dokumentus.
Žmonės prie automobilio buvo civiliai, 

išskyrus vieną kariškį su melsvai raudonu 
aplanku ENKVD kepurėje. Išsisklaidė ry
tinė nuotaika: kojos pasidarė sunkios, neap 
čiuopiamas šleikštumo jausmas suko vidu
rius. Povilas pastebėjo, kad vakar sukrauti 
metrai buvo išmėtyti. Matyt, kažko juose 
jieškojo. Blogą nujausdamas, pagalvojo, kad 
galėtų pasakyti, jog jie visiškai ne čia, bet 
kitoje miško dalyje dirba, jei ne tas giri
ninkas...

Žmogus, stovįs kelio viduryje, parodė į 
juos pirštu ir paklausė girininko:

— Šitie čia dirba?
— Girininkas pažiūrėjo iš padilbų ir ra

miu, griežtu balsu nemirktelėjęs atsakė:
— Ne, tai ne tie.
Tą akimirką Karolis sustojo sumišęs. 

Žmogus odiniame švarke jau rengėsi kažko 
klausti, kai staiga girininkas jį pralenkė, 
šaukdamas:

— Na, ir ko stovit burnas išvėpę! Ar 
tik dabar prie darbo! Vėliau rėkiat, kad 
maži uždarbiai! Į Augštakalnį dar kilo
metras kelio, o jie stovi! Marš prie darbo!

Nuėjo, aplenkę enkavedistą, nesidairyda
mi. Įkandin išgirdo balsą, sakantį girinin
kui :

— Jūs, pilieti girininke, ką taip lyg se
naisiais laikais? Vis dar senoviškai apšau
kia! darbininkus, a? Negeeerai. Pas mus 
taip į darbininkus nesikreipiama. Laikas 
būtų priprasti prie naujo...

Ėjo ramiai, lygiai, beveik koja kojon. Kir 
viai ant pečių, ant kirvakočių persverti mai
šeliai su maistu, rankoje pjūklas. Aplefikė 
klaną, pošūkį, lazdyrią, Povilas sunkiai at
siduso:

— Išgelbėjo, — sumurmėjo Karolis.
— Aha.
— Kur yra tas Augštakalnis? — paklau

sė Karolis.
— Čia pat. Keliuku į dešinę. Iš ten gerai 

matyti.
— Kas matyti?
— Toli iš ten matyti.
— Aha.
Kažkodėl 

vieton tuoj 
gaišus. Bet 
kaladė nelauktai suveržė pjūklą. Povilas pa 
bandė juoktis:

— Gal pabėgėti prie seno štabelio žiba
lo?

Karolis piktai metė pjūklo rankeną, išsi
tiesė, nubraukė ranka prakaitą. — Nieke 
iš to nebus, — pasakė. Sėstelėjo ir užsirūkė.

Po ilgesnės valandėlės iš jauno alksnyno 
išniro girininkas. Kai arčiau priėjęs pažvel
gė į skersai kaladės įstrigusį pjūklą, burbte- s 
Įėjo: __ .■

— Ką, blogai vaikšto?
— Spaudžia. Žibalą palikome...
— Et, jūs, pilščikai! Grįžkite į, seną vie- 1 

tą, — mostelėjo galva.
— Kas ten buvo, pone grininke? Ko jie 

ten jieškojo?
— Kas buvo... — pertraukė. — Žinoma, 

kas nors ten ką slėpė, kas kitas išdavė... — ! 
Ir staiga piktai pridūrė:

— Ko ten klausti, kas buvo? Velniai 
juos žino, kas buvo! Likote gyvi ir sveiki? 
Likote laisvėje?! Na, ir dėkokite... ponui 
Dievui. — Pasuko ir nuėjo, kaip paprastai, 
neatsisveikinęs.

KUi saulėlydyje grįžo namo, kelyje daj 
buvo aiškūs autoniobilįo padangų pėdsakai

daugiau nebesikalbėjo. Atėję 
stvėrėsi darbo, kad veltui ne
darbas jiems nesisekė. Trečioji

2
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

KALĖDINIS „EUROPOS LIETUVIO* 
NUMERIS 8 PUSLAPIŲ

Kalėdinis „E. Lietuvio“ numeris išeli- 
džiamas dvigubas. Jis spausdinamas gruo
džio mėn. 15 d., kadangi priieš šventes paš
tas reikalauja anksčiau pristatyti išsiun
timui spausdinius, jei norima, kad skai
tytojai juos gautų prieškalėdinę savaitę. 
Tiek Anglijęs, tiek ir kitur gyvenančius 
„E. Lietuvio“ skaitytojus kitos savaitės 
dvigubas numeris pasieks tarp gruodžio 
17 ir 23 d.

Po N. Metų laikraštis spausdinamas 
dviem dienom anksčiau.

JEI ATSIRASTŲ NORINČIŲ

Kalėdų švenčių metu vieni turi ilgesnę, 
kiti trumpesnę darbo pertrauką. Lietuviai 
viengungiai ar šeimos, norį ramioje ir 
nuotaikingoje nuotaikoje praleistti Kalė
das, kviečiami Lietuvių Sodybon, Headley 
Park. Susidarius minimaliam skaičiui, So
dyboje bus parengtas Kūčių Stalas ir taip 
pat geras išlaikymas kitomis Kalėdų die
nomis. Norintieji prašomi tuoj pat rašy 
Lietuvių Namų B-vei, 1, Ladbroke Gar
dens, London W. 11., bet nevėliau gruo
džio mėn. 20 d.

Nakvynė su pusryčiais 9 ši. 6d., pietūs 
— 4 ši., vakarienė — 3 ši. 6 d. KŪČIŲ VA 
KARIENĖ — 12 ši. ir 6 d.

VIENAS IŠ TŪKSTANČIŲ

Nottinghame gyvenąs Pranas Ivanaus
kas, angliakasys, jau pagarsėjęs lietuviš
kos knygos mylėtojas, šiomis dienomis at
vykęs Londonan, užsakė Vokietijoje Gau- 
tingo sanatorijoje esantiems lietuviams 
ligoniams šiuos laikraščius: Tėviškės Ži
burius, Neprikl. Lietuvą, Lietuvių Dienas 
ir Karį, gi Vasario 16 Gimnazijos 8 kla
sės mokiniams Europos Lietuvį.

Kaip nesidairytume, maža savo tarpe ra 
Sime tokių pavyzdžių!

LIETUVIS GYDYTOJAS 
PALYDI EMIGRUOJANČIUS

Iš Vokietijos Amerikon išvykstančius 
lietuvius ir kitų tautybių emigrantus lai
vu „Gen W.C. Langfitt“ kaip gydytojas 
palydi Dr. Juozas Šidagis. Seserų tarpe 
yra viena Amerikos lietuvaitė — Miss 
.Lenk, kalbanti lietuviškai. Laive telpa 
1.2000 keleivių. Kiekviename transporte 
visada yra tarp 20-40 lietuvių.

Dr. J. šidagis prisiuntė „E. Lietuviui“ 
sušelpti 5 dolerius, pažymėdamas, kad j 
yra susiažvėjęs Anglijos lietuvių ryžtinga 
veikla.

ŠVENČIŲ PROGRAMA LIET. KLUBE

Bendros Kūčitas — gruodžio mėn. 24 d., 
Lietuvių Klube rengiamos bendros Kūčios. 
Norintieji bendrose Kūčiose dalyvauti ma
loniai prašomi iki gruodžio mėn. 22 d. už
sirašyti pas Klubo sekretorių. Bendrų Kū
čių mokestis — 12/6.

Pirmoji šv. Kalėdų diena — pirmosios 
Šv. Kalėdų dienos vakare, Lietuvių Klu
be renigamas Kalėdinis Vakaras. Šokiams 
gros džazas.

Antroji šv. Kalėdų diena — antrosios 
dienos vakare, Lietuvių Klube rengiamas 
šokių vakaras. Klubo nariai ir jų svečiai 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Naujųjų Metų sutikimas — gruodžio 
mėn. 31 d., 8 vai. vakare rengiamas Nau
jųjų Metų sutikimas. Įvairi programa ir 
turtinga loterija, šokiams gros „Stanley“ 
džazas.

LONDONIEČIAI VĖL BRANGIAU 
MOKĖS Už SUSISIEKIMĄ

Kelionės Londono autobusais, požemio 
ir Londono priemiesčio traukiniais vėl 
brangsta. Nuo šio mėnesio 18 d. nebebus 
galima už 2 penus važiuoti trumpiausios 
distancijos. Tai kaštuos 2 ir pusę peno. 
Miesto traukinių biletai pabranginami 
nuo ateinančių metų sausio 8 d. Be pakei
timų pasilieka biletai 4 d., 6 d., 8 d., 10 d. 
ir vieno šilingo. Visi kiti pabranginami 
nuo pusės iki 2 penų.

VALEI DIELININKAITYTEI IR 
VLADUI JOCIUI

„E. Lietuvio“ Redakcija yra gavusi svar 
bių žinių. Jie patys, arba žinantieji jų ad
resus, prašomi pranešti „E. Lietuviui“, 1, 
Ladbroke Gardens, London, W.ll.

GĖDOS DEŠIMTMETIS

Švedų laikraštis „Sinalands Dagblade“ 
atspausdino vieno puslapio straipsnį su do 
kumentinėmis nuotraukomis, kaip prieš 
10 metų švedai žiauriai pasielgė su Pabal
tijo žmonėmis, prievarta atiduodami juos 
raudoniesiems rusams.

Turime vilčių, kad ateinančios Savaitės 
„Europos Lietuvyje“ galėsime atspausdin
ti kelias būdingesnes nuotraukas ir mini
mo straipsnio sąntraukėlę,

ŠOKIŲ VAKARAS LIETUVIŲ KLUBE

Šį šeštadienį, grudžio mėn. 10 d., 7.30 
vai. vakare. Lietuvių Klube, rengiamas šo
kių vakaras. Šokiams gros „Stanley“ dza- 
zas. Veiks bufetai. Klubo nariai ir jų sve
čiai maloniai kviečiami j šį šokių vakarį

BRADFORDAS
MIRĖ VINCAS PADEGIMAS

Gruodžio 3 d. po ilgos ir sunkios ligos 
namuose mirė a.a. Itn. Vincas Padegimas, 
aprūpintas Paskutiniais Sakramentais.

Velionis gimė 1910 gegužės 27 d. Bu
genių kaime, Ryliškių parapijoje, Merki
nės v., gražioje Dainavos žemėje. Baigęs 
Merkinės keturklasę, toliau mokėsi Aly
taus gimnazijoje. Brandos atestatą įsigijo 
Kaune, baigęs Pavasar. Suaugusių Gimna 
ziją. Įstojęs į Karo Mokyklą, sėkmingai ją 
pabaigė ir tarnavo Lietuvos kariuomenėje 
leitenanto laipsnyje. Priklausė D.L.K. Bi
rutės II Ulonų Pulkui, su kuriuo įžygiavo 
į Vilnių, kai senoji Lietuvos sostinė atite
ko seniems jos šeimininkams.

1944 m. su žmona, sūneliu Juliuku ir 
dukra Alina pasitraukė į Vakarus, Susi
darius emigracijos sąlygoms, su šeima 
persikėlė į Angliją; kurį laiką gyveno 
Bathe, vėliau pastoviau apsigyveno Brad- 
forde.

Susirgęs pernai metais, turėjo sunkią 
operaciją, po kurios jau kaip reikiant ne
atsigavo. Liga plėtėsi, naikno gyventi 
trokštantį organizmą ir augščiausio laips
nio pasiekė prieš porą mėnesių. Nuolati
niai sunkūs skausmai, nemiga, pagaliau 
negalia maitintis galutinai palaužė šį stip
rios, geležinės valios vyrą, kurį ligi pačios 
mirties su ditdžiausiu pasiaukojimu ligino 
jo mylima žmona. Dvasios ramybės velio
nis neprarado ligi pačios mirties, drąsiai, 
kai kariui dera, žiūrėdamas miričai j akis

Liko nuliūdusi žmona, sūnus ir dukrelė, 
liko neišsipildžiusios svajonės grįžti į nu
mylėtą Tėvynę.

Amžiną atilsį!

LAIDOTUVIŲ TVARKA

A.a. Ltn. Vinco Padegimo palaikai gruo 
džio 9 d. 7 vai, vakaro atlydimi į St. Anris 
bažnyčią.

šeštadienį, gruodžio 10 d. 9 vai. ryto ge
dulingos pamaldos ir eksportacija į West 
Bowling kapines.

Kun. J. Kuzmickis
* * *

IŠPLĖŠĖ LIETUVIO BUTĄ

Gruodžio 1 d. naktį, nežinomas plėšikas, 
išmušęs durų stiklą, įsibrovė į K. Vileišio, 
gyvenančio Bradforde, butą, kai buto sa
vininkas dirbo naktinę pamainą fabrike. 
Išvogta asmens dokumentai, piniginis raš
telis, fotografijos, laiškai ir keletą svarų 
pinigų. Kitame kambaryje suversti dra
bužiai kažko jieškant. Shipley, Bradfordo 
kriminalinė policija nustačius, kad įsilau
žimas padarytas vieno asmens ir gerai ži
nančio kur ir kas bute buvo. Policija tęsia 
apklausinėjimus.

K. V. ...
*****

NOTTINGHAMAS
padėka

DBLS Nottinghamo Skyriaus valdybai, 
ypač ponams: Bivainiui, Matulaičiui ir Ki 
čui, Moterų Draugijos Valdybai, ponioms: 
Ručienei, Zavatskienei, Matulevičienei už 
puikiai suruoštą mums atsisveikinimą, 
tariame nuoširdžią padėką.

Už gautas dovanas kun. kapelionui Kuz 
mickiui, Nptt. Apyg. Valdybai, Nott. skyr. 
Valdybai, Corbio skyr. Valdybai,!. Beino- 
rui ir kt. Ponui Matulevičiui už gražius 
eilėraščius, ponui Venskui už grojimą va
karui ir visiems 90 dalyvių, kurie atsilan
kė į šį atsisveikinimą — nuoširdus ir ne
pamirštamas Ačiū!

E. ir K. Kudlos.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

PADĖKA

DBLS Wolverhamptono Skyriaus Val
dybai su jos pirmininku p. Žukausku prie 
šakyje, už surengtos Kariuomenės Šventės 
minėjimo pelną sumoje 36-15-6 (Trisde
šimts šeši svarai, penkiolika šilingų ir 6 
penai) paaukotą Jamborree Fondui, Po
niai Žukauskienei už motinišką globą at
vykusioms į laužą skautams-tėms, p, Nar
butienei už apnakvinidinimą jų, p. Bar- 
čiauskienei už paaukotą loterijai tortą, 
mielai Wolverhamptono lietuviškai visuo
menei už paramą ir visiems atsilankiu
siems į minėjimą, tariame tikrai nuoširdų 
skautišką Dėkui!

P.L.S.S. Anglijos Rajono 
Vadovybė

NAUJAS BROLIJOS RAJONO VADEIVA

Ps. J. Bružinskui pasitraukus iš Vadei
vos pareigų, Vyriausias Skautininkas, Ang 
lijos Brolijos Rajono Vadeiva paskyrė 
psktn. B. Zinkų ir jo pavaduotoju s.v.v.sl. 
J. Alkį.

Broliai, visai skautiškais reikalais ra
šo naujajam Vadeivai, 88, Byron Str. Der
by.

SKELBIMAS

Londone gyvenančiai šeimai reikalinga 
moteris, šeimininkės padėjėja. Vokietijoje 
gyvenančiai kelionės išlaidos bus apmokė
tos. Kreiptis P.B. Varkala, 36, Victoria 
Drive, London S.W.19.

PRAŠO ATSILIEPTI
Žinka Petras, gyv. Anglijoje, Londone, 

prašomas atsiliepti Jonui žagūnui, 1006, 
Dundas Str. W. Toronto, Ont. Canada.

VOKIETIJA
SUŠELPĖ VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Krašto Valdyba kreipėsi į Pabėgėlių 
Reikalams ministerį Bonnoje ir prašė pa
skirti Vasario 16 Gimnazijai 3.000 DM pa
šalpą mokslo priemonėms įgyti, šiomis 
dienomis gautas atsakymas, kad min. prof. 
Oberlaenderis Krašto Valdybos prašymą 
patenkino. Gautais pinigais numayta įgyti 
Gimnazijai pianiną, vadovėlių ir reikme
nų .chemijos laboratorijai.* * *

Krašto Valdybos prašoma, mokytoja S. 
Laukaitienė paruošė pirmuosius pavyzdi
nius pamokų konspektus vargo mokyk
loms. Konspektai dabar išsiuntinėjami 
vargo mokyklų mokytojams.

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
SVEČIUOSE PAS AMERIKIEČIUS

Heidelberge veikiančios amerikiečių 
High School kviečiama, lapkričio mėn. 23 
d. gimnazijos šokėjų grupė aplankė tą 
amerikiečių mokyklą, kur lietuviai buvo 
nepaprastai šiltai priimti.

Atvažiavusius Vasario 16 Gimnazijos 
mokinius priėmė High School mokiniai. 
Kas keturių mūsų gimnazijos mokinių gru 
pę ėmėsi globoti vienas amerikiečių mo
kinys, apvedžiojo po didelį gimnazijos pa
statą, klases, kuriose mūsų mokiniai klau
sėsi ir pamokų, o vakare šokėjai turėjo 
didžiulėje High School salėje pasirodyti 
net du kartus.

Pirmame seanse žiūrovais buvo mažes
nieji mokiniai ir jų tėvai, antrame seanse 
vyresnieji mokiniai su tėvais ir svečiais. 
Per abu seansus žiūrovų buvo per 1.200 
žmonių, o mūsų šokėjų pasirodymas buvo 
palydėtas entuziastingais aplodismentais. 
Amerikiečių mokiniai ir mokyklos vadovy 
bė pageidauja ir toliau draugauti su 1 
tuviais. Kviečiama draugiškoms rungty
nėms ir Vasario 16 Gimnazijos krepšinio 
rinktinė.
APYLINKĖS AMERIKIEČIŲ PARAMA 

GIMNAZIJAI

Heidelberge ir apylinkėse esamų ame
rikiečių organizacijos vis labiau domisi 
Vasario 16 Gimnazija ir žada jai visokiais 
būdais padėti. Ypač dažnai pradėjo Gim
naziją lankyti ir jai talkininkauti ameri
kiečių moterų oragnizacijos: Katalikių 
Avė Maria klubas ir JAV Order of The 
Eastern Star Heidelbergo skyrius.

Gruodžio 7 d., amerikiečių -moterų kvie
čiami, gimnazijos šokėjai vėl vyksta į Hei 
delbergą į amerikiečių klubo parengimus. 
Klubo ponios, atvežusios parinktus savųjų 
tarpe rūbus, pačios padalino mokiniams. 
Nebuvo užmiršti ypač berniukai, kuriems 
labiausiai rūbų trūksta. Padalinti švarūs, 
išlyginti ir geri rūbai.

Amerikiečių armijos seržantas Keršulis, 
lietuvis tremtinys, 1950 m. emigravęs į 
Ameriką ir dabar tarnaująs Heidelbergo 
dalinyje, ypatingai veiklus organizuoda
mas gimnazijai paramą ir palaikydamas 
jos naudai ryšius su amerikiečių organiza 
cijomis. Lapkričio 29 d. p. Keršulis gim
nazijos salėje parodė iš Amerikos gyveni
mo mokiniams turiningą filmą. Jo ir ame
rikiečių ponių pastangomis amerikiečių 
bažnyčiose prieš Kalėdas bus pravestos 
Vasario 16 Gimnazijos naudai rinkliavos 
ir iš pajamų surengta visai Gimnazijai 
prieškalėdinė šventė su Kalėdų seneliu.
KALĖDOS VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Dėl sunkios finansinės būklės Gimnazi
ja aplinkraščiu įspėjo tėvus atsiimti visus 
vaikus Kalėdų atostogoms namo, pastebė
dama, kad ji negalėsianti nei duoti, nei 
paskolinti kelionei pinigų. Nuo gruo-3 
20 d. uždaroma taip pat gimnazijos virtu
vė.

Kadangi nemažas mokinių skaičius vis 
dėlto neturės kelionei lėšų, tai jieškoma 
šaltinių lėšoms gauti, nes gimnazijos ka
sa dėl nuolatinių nepriteklių negalės moki 
nius sušelpti.

ŠIMTADIENIO POBŪVIS

Vasario 16 Gimnazijoje laikomasi Lietu 
vos augštesniųjų mokyklų tradicijų. Lap
kričio 19 d. devintosios klasės mokiniai 
pakvietė aštuntosios klasės mokinius, auk 
lėtojus ir svečius šimtadienio pobūviui, 
kaip tik šimtą dienų prieš abitūros egza
minus.

Per pobūvį devintokai, ruošdamiesi ’ 
100 dienų palikti gimnaziją, perdavė aš
tuntokams, kaip būsimiems baigiamosios 
klasės nariams ir būsimiems abiturien
tams didelį simbolinį raktą ir... vitraktį. 
Vyr. mkt. S. Antanaitis, dabartinis devin
tosios klasės auklėtojas, vedęs tos klasės 
mokinius jau nuo penktosios klasėsį savo 
kalboje davė gimnazijos darbo apžvalgą 
nuo Diepholzo laikų, pasidžiaugė, kad jo 
klasė, seniau buvusi vos 6 mokinių, dabar 
padidėjusi net iki 10 auklėtinių. Pasidžiau 
gė, kad jo klasė pasižymi ne tik stropumu, 
bet ir tuo, kad joje yra visuomenininkų, 
skautų, ateitininkų bei evangelikų ratelio 
vadų ir pareiškė viltį, kad ir toliau, išėję 
į gyvenimą, jie bus lietuvių visuomenės 
veikėjai. Mkt. A. Rukša, aštuntosios kla
sės auklėtojas, savo kalboje pastebėjo, 
kad jo vedamiems mokiniams paskutinie
ji metai bus darbo ir dar didesnių pastan
gų metai.

Pobūvis baigtas bendra vakariene ir po 
jos šokiais. IX klasės seniūnas, perduoda
mas VIII kl. seniūnui raktą, įdavė ir aktą, 
kurio turinį paduodame:

Gimnazijos rakto peradvimo aktas 
Penkiasdešimt penktais XX a. metais, kai 
Vokietiją valdė visam pasauliui žinomas 
prof. Heusas ir jo garsus kancleris Aden- 
aueris, kai Vokietijos liet. Bendruomenės 
pirmininko pareigas ėjo inžinierius Zun
de, o vienintelėj visam pasaulyje liet, gim
nazijoj direktoriavo gabus geologas, che
mikas bei biologas dr. Literskis (tegyvuo
ja jo malonė), kai ūkvedžiu buvo visam 
pasauly žinomas ekonomas p. Gešventas 
(siųskit, susimildami, jam pinigų), kai vir 
tuvėje mums skanius valgius gamino ir 
aktyviai dalyvavo mūsų puotų parengi
muose, negailėdama net savo sveikatos ir 
laiko, p. Jonutienė (tebūna visuomet sv
ita), devintosios visuomenininkų klasės 

seniūnas Jonutis, kuris turi garsiojo Al
girdo vardą, atėjo vieną šaltą rudens die
ną į klasę ir pranešė garbingai linksmą 
bei liūdną žinią, kad mums beliko 100 die
nų iki abitūros egzaminų. Linksma todėl, 
kad jau priartėjom prie pirmo gyvenimo 
etapo, gi liūdna — kad baigiasi linksmos 
ir nerūpestingos gimnazistų dienos ir kad 
išeisim į kietą gyvenimą. Iki šiol mes bu
vom vyriausioji klasė, į kurią buvo at
kreiptos visų akys, kurią mokiniai vadino 
„tėvų komitetu“, kuri reprezentavo gim
naziją. Dabar mes traukiamės iš viešojo 
gimnazijos bei bendrabučio gyvenimo. 
Mes pasislėpsim už.storomis knygomis ap
krautų stalų ir ruošimės egzaminams. Nuo 
dabar musų ausyse skambės „Kelkite, kel
kite, kelkite!“ Mūsų vietą dabar turite 
Jus, mieli aštuntokai, užimti. Šis simb- 
nis raktas, kurį mes Jums dabar įteikiam, 
yra ženklas, kad nuo šios dienos Jūs esate 
Vasario 16 Gimnazijos šeimininkai bei re
prezentuojančioji klasė. Kai Jūs ruošitės 
egzaminams, perduokite šį raktą sekančiai 
klasei. Mes linkime Jums daug laimės ir 
ištvermės.

Devintokai: A. Jonutis, V. Bireta, V. 
Timpa, V. Justas, E. Pol- 
kis, V. Damijonaitis, V. 
Hermanas, G. Dubauskai- 
tė, L. Jasaitė, T. Sakalaus
kaitė.

LIETUVIAI SIBli
ČIA GALIM RASTI KOMUNISTŲ

Be anksčiau skelbtųjų, štai pavardės 
tų musų tautiečių, apie kuriuos pavyko 
gauti žinių iš paleistųjų Į laisvę vokiečių, 
austrų, olandų, belgų, suomių ir kitų karo 
belaisvių bei civilių internuotojų:

Vorkutoje laikomi šie mūsų tautiečiai: 
Andriulis (ar Andziulis). Prieš karą buvo 
didelis turtuolis. Jjs turėjo būti grąžintas 
Kaunan kaip sunkiai susirgęs. Baltaitis — 
apie 38 m. amžiaus. Bronius Baltutis. Al-, 
fonsas Bernotas — apie 24 m. amžiaus, ki
lęs nuo Vokietijos pasienio. Kunigas Čes
nauskas — apie 38 m. amžiaus. Dominin
kas Endrulis. Petras Jankauskas — apie 
32 m. amžiaus. Eduardas Jaškūnas, And
riejus Jonynas, Aloyzas Jukauskas (ar 
Jankauskas). Konradas Juodžbalis. Jo tė
vas taip pat dirba šachtoje, sesuo Silvija 
dirba plytinėje, bet turi tbc ir negauna 
vaistų. Motina palikusi Kaune. Magdė 
Juodžvalienė, Valerija Juodvalkytė, Kap- 
čėnas dabar yra jau brigadininkas, Juozas 
Karnauskas. Vaistininkas Henrikas Kisie- 
liauskas. Jo sesuo — Novosibirske. Apie 
45 m. amžiaus gydytojas Kliučius, Kam
painis, Meieris, kokių 40 m. amžiaus siu
vėjas Meškauskas, tokio pat amžiaus An
tanas Murauskas ir antrasis Murauskas. 
Pakalninkas. Apie 30 m. amžiaus mokyto
jas Justinas Pakalniškis. Apie 40 m. am
žiaus Juozas Paulikas (ar Pauliukas). 
Kun. Račiūnas, V. Šatas, kuris dirba kaip 
felčeris. 36 m. amžiaus gydytojas Šilans
kas (ar Šidlauskas), 25 m. amžiaus Alber
tas Šimkus. Tamulis, bene jau turįs baigti 
savo bausmę. Ūkininkaitis Tubašauskas, 
kurio tėvai taip pat ištremti į Sibirą, bet 
su jais neturi ryšio. 27-30 m. amžiaus Juo
zas Tumas, Vaičiulis, Vilinckas, Jonas Ka
siulis, siuvėja Jane Baltoašitė, mokyt. El
zė Šilbajorienė, kauniškis Alfonsas Kėvis, 
Vorkutos 7 šachtoj dirbęs kun. Viktoras 
Kazimieras Vanderlicas mirė 1953 m. ir k. 
Pas Pinkų buvo atvažiavusi iš Vilniaus 
žmona dantų gydytoja. Jis buvo paleistas, 
ir abu su žmona grįžę į Vilnių.

Taišete laikomi mokyt. Kęstutis Balčiū
nas, rodos, kan. Danys, tauragiškis Jonas 
Grajauskas, apie 37 m. amžiaus Stasys Ja
sevičius, Adomas Dubliauskas. Dr. Edu
ardas Jatulis, buvęs Lietuvos konsulas 
Charbine, 1945 m. nubaustas 10 metų. Sa
vo bausmę turėtų būti jau baigęs ir grei
čiausiai bus jau išgabentas į Karagandą. 
Stovykloje kaip invalidas tedirbo tik po 
4 valandas. Jo du sūnūs greičiausiai studi 
juoja Švedijoje. Juškinas, Mačiulaitis, Dr. 
Putra, buv, dantų gydytojas, kuris gali 
būti jau grąžintas Lietuvon arba kur nors 
išsiųstas kitur. Juozas Rakauskas. Same- 
liauskas (ar Zameliauskas). Šlekys. Vai
čiulis, bene kunigas, taip pat kun. Žiaune- 
lis, apie 40 m. amžiaus. Stovyklon vande
nį su kitu nešiojęs ir Ignas Mickevičius. 
Lietuvių daugelis susirašinėja su namiš
kiais tėvynėje, šiaip esą daug senų žmo
nių. Manoma, kad Taišeto stovykla su lai 
ku bus panaikinta. Tačiau paleistieji vis 
tiek nebus grąžinti laisvėn, o turės ten 
gyventi ir dirbti tuos pačius darbus, tik 
negaus išlaikymo, nes ūž visą darbą bus 
mokama pinigais. Aiškiau tarus, bus „lais 
vai įkurdinti“...

Intos stovyklose: Abramaitis, Juozas Ba 
ginskas, gimęs 1927 m. Antanas Baltoms, 
gimęs 1928 m. Butas. Balys Cibulskis, 
apie 40-50 m. amžiaus, tarnavęs policijoje. 
P. Dobrovolskis, Aleksas Garnys, Jonas- 
Pranas Kaptūrauskas, gimęs 1907 m., Jo
nas Lastauskas, Marčiulaitis, buv. vokie
čių okupacijos metais banko direktorius 
Petraitis, Alfredas Vaičiulaitis.

Potmoje buvo laikomi: kaunietis_ Kons
tantinas Bitėnas, Galina čechavičiūtė, mo 
kytoja M. Kuzmickienė, T. Seniunaitė, 
Magdalena Šmitienė. Kadangi jos vaikai 
yra Lietuvoje, tai jos neleido išvykti į Va
karus. Ji sakėsi negaunanti siuntinių nei 
iš Lietuvos, nei iš vokiečių. Vincas Vele- 
vičius (ar Valavičius), Vigelis.

Apkaltinti partizanavimu Stasys ir An
tanas Jurkšaičiai buvo laikomi Vladimiro 
kalėjime. Labai daug ištremtųjų yra Ir- 
kucke.

Kai kur iš Lietuvos buvo ištremti išti
sais kaimais, o buvusių stambesnių ūkinin 
kų kažin koks ar belikęs. Kitų šeimos te
bėra perskirtos dar ir dabar. Vis dėlto, grį 
žusiųjų teigimu, kai kam leidžiama net iš 
Lietuvos aplankyti savuosius Sibire. Vie
nas kitas iš 1941 mė ištremtųjų gavo leidi 
mą grįžtti atgal į tėvynę, bet tokių yra la
bai maža. Darbo vergų stovyklose laiko
mi lietuviai kalbėjo, kad grąžinami visiš
kai pasenę, išsekę, išvargę — tik mirti.

DARBO VERGŲ SUKILIMAS
Kaip žinoma, per didįjį streiką Vorku

toje vien 29 šachtoje, kuri buvo apšaudy
ta, žuvo apie 170 žmonių. Suimtųjų dalis

LIETUVIŠKA KOLONIJA

Registruojami tremtiniai, kurie norėtų 
dalyvauti lietuviškos kolonijos statyboje. 
Iki šios dienos Krašto Valdyboje užsire
gistravo 90 šeimų. Kolonijos statybos pro
jektą pažadėjo remti Šveicarų-Lietuvių 
Pagalbos Komitetas, tikimasi gauti pagal
bos ir iš kitų organizacijų. Savo ruožtu 
paskolas statybai galima gauti iš Pabėgė
lių Banko Bad Godesberge.

* * *
Krašto Valdyba kreipėsi aplinkraščiu į 

visas apylinkių valdybas ir seniūnus pra
šydama juos suregistruoti Vokietijoje mi
rusių lietuvių kapus. Valdybos žiniomis 
kai kurie kapai labai apleisti. Bus*dedama 
pastangų juos sutvarkyti.

* * *
Iš Šveicarijos grįžo antra lietuvių vaikų 

grupė, viso 35 berniukai ir mergaites. Vai
kai buvo Šveicarijoje tris mėnesius. Grįžo 
pasitaisę, sustiprėję, savo globėjų šveica- 
riečių gausiai apdovanoti. Vaikų išvyka į 
Šveicariją ir jų' apgyvendinimu šveicarų 
šeimose pasirūpino Šveicarų-Lietuvių Pa
galbos Komitetas, jis apmokėjo ir vaiki’ 
kelionės išlaidas. Ypatingai pasišventęs 
dirbo to Komiteto pirmininkas p. Beat 
Thoma. Viso šiais metais Šveicarijoje atos 
togavo 62 vaikai.

10 STOVYKLOSE
PRAGARE KENČIANTĮ BROLĮ

vėliau buvo paleista. Tačiau ir grįžusieji 
buvo nubausti už streiką.

Pabaltiečių iniciatyva prieš Ženevos 
konferenciją visose šachtose streikavo vy
rai. Be kitų reikalavimų, buvo statomi šie: 
1. invalidai, ligoniai ir visi kiti paliegėliai 
turi būti paleisti į namus, 2. su jais turi 
būti paleistos ir jų šeimos ar kiti šeimų 
nariai — iš visur, kur tik jie bebūtų buvę 
laikomi. Streikavo 5 savaites. Bolševikų 
administracija žadėjo į tuos reikalavimus 
atsižvelgti ir pagal galimumą juos paten
kinti. Tačiau grįžusieji teigia, kad po Že
nevos konferencijos, ypač pradėjus pro
paguoti „Ženevos dvasią“ ir mažiau be
kalbant apie pavergtųjų išlaisvinimą, Va
karų populiarumas tarp suimtųjų sumažė
jo. Jie — teisingai ar klaidingai, tai kitas 
reikalas — savo viltis pradėjo sietį su Vo
kietijos kanclerio Adenauerio asmenybe.

1955 m. visi tremtiniai Vorkutoje buvo 
suregistruoti. Buvo kviečiama, registruotis 
laisvai, kas nori. Pabaltiečiai registravosi 
visi. Ten ir paleistieji pabaltiečiai turi 
penkerius metus likti ištrėmimo vietoje 
kaip „laisvieji“. Tokie „laisvieji“ gali ir 
patys susirasti sau darbą, bet pragyvena 
sunkiai. Nuo to laiko, kai stovyklose gyye 
nantiems ir dirbantiems moka pinigais, 
kartais kai kurie uždarytieji verčiasi ge
riau, negu „laisvieji“.

Kingir stovykloje „sukilimas“ įvyko 
1954 m., prasidėjo gegužės 7 d. Streikui 
pradžią davė sovietinės spaudos atsikirti
mas amerikietinei spaudai, kuri Sovietams 
prikaišiojo už Sov. Sąjungoje laikomas 
darbo vergų stovyklas. Sovietinė spauda, 
kaip įprasta bolševikams, teigė, jog tokių 
stovyklų ten nesą iš viso — visur esanti 
laisvė. Tada Kingir stovykloje laikyti su
imtieji taip pat pareikalavo savo adminis
traciją tokį spaudos teigimą įrodyti prakti 
ka — ir paleisti juos visus laisvėn. Ta
čiau kai toks reikalavimas nebuvo paten
kintas, tai ir sustreikavo. Streike, tikriau 
sukilime — dalyvavo visa stovykla, iš vi
so 13.000 suimtųjų, tarp kurių buvo 9.0 
vyrų ir 4.000 moterų. Neramumai truko i' 
gal ir buvo malšinami nepaprastai žiau
riai. Aktyviausiai reiškėsi pabaltiečiai.

Ir vis dėlto tokie streikai savo padarė. 
Apskritai, laikoma, kad dabar režimas sto 
vykiose yra kiek sušvelnėjęs. Seniau jis 
buvo nepaprastai žiaurus. Sušvelnėjimo 
priežastis grįžusieji aiškina įvairiai. Iš 
svarbesniųjų nurodoma — Stalino mirtis, 
Berijos „afera“, Malenkovo nuvertimas ir 
kalinių streikai. Pvz. nuėmė numerius, ku 
riuos sunkiomis bausmėmis nubaustieji tu 
rėdavo nešioti ant rankovių ir kelnių, dar 
kepurės priešaky ir nugaroje. Į darbą ir 
atgal iš jo buvo varomi ant nugaros sura
kintomis rankomis, o grįžę buvo pančioja- 
mi geležiniais pančiais su prie jų esančiu 
geležies kamuoliu, dėl kurio supančiota
sis negalėdavo pakelti kojų, o turėdavo 
tripsenti mažais žingsniukais. Sušvelnėjęs 
režimas ir kitais atvejais — jau leidžiama 
lankyti savuosius. Pvz. savo sūnaus į Si
birą aplankyti buvo nuvykusi ir lietuvio 
Juodžbalio motina.

Palengvinta taip pat su siuntiniais ir 
susižinojimas laiškais. Tačiau jau ir i7 
siuntinių matyti, kad Lietuva su kitais P" 
baltijo kraštais okupantų yra smarkiai nu
alinta. Seniau suimtieji gaudavo daug ge
resnių siuntinukų iš namų, negu dabar. 
Seniau juos būdavo lašinių, sviesto, o ir 
toks paleistas tėvynėn italas Zavatta pirmą 
žodį išmoko lietuviškai „lašiniai“, kurie 
padėjo išgelbėti jam gyvybę, o dabar ne
retai juose randa tik džiovintą duoną. 
Daug kas manė, kad ir stovyklose bus pla
čiai pritaikyta paskutinė amnestija — 
grįžti tėvynėn. Bet pvz., iš kelių tūkstan
čių suimtųjų vienoje stovykloje tebuvo pa 
leisti tik 5 asmenys. Attikusieji bausmę 
dažniausiai apgyvendinami prie stovyklos 
arba išgabenami kur nors kitur, tačiau iš 
apgyvendintų vietų jie neturi teisės išvyk
ti. Laisvai judėti tegali tik iš anksto nu
statytam plote. Pagaliau, nuvykę kitur, to 
kie vis tiek negautų leidimo apsigyventi 
ar darbo, nes neturėtų tinkamų asmens 
dokumentų — o tik politinio kalinio pa
žymėjimą. Todėl dažniausiai ir nebando 
bėgti, bet imasi „kurtis" vietoje. Taip pat 
pasitaiko, kad kai kas atsikviečia ir savo 
artimuosius. Tačiau vis tiek visi suimtie
ji nepaprastai laukia kokios nors permai
nos, kuri palengvintų jų žiaurų likimą. To 
kią permainą, jų įsitikinimu, tegalįs at
nešti pirmoj eilėj tik karas. Apskritai, So
vietų Sąjungoje nepasitenkinimas komu
nistine santvarka ir jos režimu masėse yra 
labai didelis. Tačiau, visų įsitikinimu, be 
laisvojo pasaulio paramos nuversti sovie
tinį režimą ir atstatyti laisvę nebus įma-
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PLUNKSNAQRAUZIO 
= UŽRAŠAI =

IR VĖL PRANCŪZAI BALSUOS

Socialistų atstovas J. McGovern britų 
parlamente iškėlė klausimą, kuris mums, 
pabaltiečiams, sudaro didelio rūpesčio tuo 
atveju, jei Kremliaus tūzai Bulganinas ir 
Chruščiovas atvyktų vizitui į Londoną. 
Rūpestis toks, kad, darbiečio atstovo J. 
McGovemo lūpomis kalbant, mums teks 
pasirengti atitinkamai juos sutikti ir pa
gerbti, jei tik šeimininkai duos mums pro
gų, apie kurias kaip tik ir buvo kalbama 
britų parlamente.

Šiaip ar taip, bet pirmoje eilėje mes turi 
me padėkoti tam darbiečių atstovui už at 
mintį, nes, kaip žinome, tokioje vietoje ne 
taip jau dažnai apie mus užsimenama, juo 
labiau šypsenų gadynėje. Antra, matyt, 
kad britų sostinėje jau daug kam rūpi 
kuo iškilmingiausiai sutikti anuos garbin
guosius Kremliaus svečius, atskrendan- 
čius ateinančių metų balandžio dienomis, 
rūpi taip, jog, atrodo, be mūsų pagalbos 
neišsivers. Mes gi iš savo pusės nieko 
prieš neturime pasitikti, pagerbti pagal 
atvykstančiųjų nuopelnus, padarytus mū
sų tautoms...

*
Tomis šiltomis ir saulėtomis dienomis, 

kai Ženevoje gimė baltakė vardu „Spirit“, 
kai visą šį kraštą apėmė masinis džiaugs
mas dėl būsimo liaudies „draugų“ vizito, 
esu rašęs, kad ir mes džiaugiamės, turėda 
mi vilčių pagerbti ir pasimatyti su atvyks 
tančiaisiais. Tada iškėliau mintį, kad pa
siūlytume ir vietą jiems apgyvendinti — 
Lietuvių Sodybą. Dabar, kai esame net 
parlamente kviečiami prisidėti prie suti
kimo, jau konkrečiai galėtume pasiūlyti 
Headley Park, nes ten dar ir skautiškas 
stalas neišardytas, ir ežeras neišsekęs, ir 
ąžuolų pavėsyje galėtume padėkoti sve
čiams už tai, kad jie ne tik mūsų nepa

miršo, bet būtinaai užsigeidė išmainyti į 
vokiečių belaisvius, žodžiu, bendrų rei
kalų esama, todėl neturėtume apvilti dar
biečio J. McGoverno, kuris aiškiai pasa
kė, jog mums, pabaltiečiams, reikia duoti 
„pakankamai progos tinkamai sutikti ir 
pagerbti Kremliaus dignitorius“.

Kadangi atvykstančius norėtų pasitikti 
be abejonės kiekvienas užsienyje gyvenąs 
lietuvis, todėl reikėtų, kad jau dabar 
plauktų į „E. Lietuvio“ Redakciją tuo rei
kalu projektai ir sumanymai, nežiūrint, 
kad visi esame šiuo metu kalėdinėje nuo
taikoje...

*****
Čekoslovakų komunistų laikraštis „Mla- 

da Frontą“ apverkia čekų jaunimo žemą 
moralę. Laikraštis rašo: „56 berniukai ir 
13 mergaičių jaunesnių kaip 16 metų am
žiaus buvo policijos sulaikyti už nusikalti 
mus prieš dorovę per paskutinį semestrą“.

Laikraštyje taip pat apgailestaujama, 
kad rėžimas perdaug švelniai elgiasi su 
alkoholikais, kurie siuničami į taip vadi
namą „socialistinį globos centrą“, kur, 
anot laikraščio, jie gali patogiai išsimie
goti"..'. „Mlada Frontą“ toliau rašo: „Ne
paisant oficialių deklaracijų, prostitucija 
yra įvykęs faktas. Prahos gatvėse nuolat 
sulaikomos jaunos merginos nuo 16 iki 19 
metų amžiaus, kurių vyrai atlieka karinę 
prievolę, arba dėl ligos nedirba“...

Jau iš tokios korespondencijos galime 
susidaryti vaizdą, apie sovietinę „sociali
nę globą“, užtikrinančią, pagal „pajėgas 
ir sugebėjimą“ darbą ir „aprūpinančią 
senatvėje“...

Kas verčia taip žemai pulti žmones, kas 
dien vis daugiau prarandančius žmoniš
kumą, visiems aišku: komunistinis nu
žmoginimas jaunos ir senos sielos, nevil
tis ir skurdas.

1956 m. sausio mėri. 2 d. prancūzai rink-, 
sis naują parlamentą. Jau šiuo metu pran
cūzų spauda labai daug šiuo reikalu rašo. 
Kaip žinoma, rinkimai įvyksta dėl parla
mento pareikšto nepasitikėjimo Faure, da 
bartinio premjero, vyriausybe. Kadangi 
per paskutinius 18 mėnesių jau antrą kar
tą Prancūzijos vyriausybė buvo nuversta 
daugiau, nei absoliutine parlamento balsų 
dauguma, pagal konstitucijos 51 straipsnį, 
ministerių kabinetas, pritariant parlamen 
to pirmininkui ir valstybės prezidentui, 
parlamentą gali paleisti. Šiuo kartu kabi- 
netas'šia teise ir pasinaudojo, žodžiu, įvy
ko taip: parlamentas nuvertė vyriausybę, 
o vyriausybė paleido parlamentą, pareikš
dama nepasitikėjimą. Atseit, kaip tu man, 
taip aš tau.„

Prancūzų Golupas, t.y., viešosios nuo
monės termometras, dar prieš vyriausybės 
kritimą, paskelbė labai įdomius savo ty
rinėjimų duomenis.

I klausimą — „Ar jūs esate patenkinti 
darbu, kurį parlamentas atliko per pasku
tiniuosius 4 metus? — • buvo gautį tokie 
atsakymai:

— Labai patenkintų — 0 procentų,
— Patenkintų — 12 proc.,
— Nepatenkintų — 38 proc.,
— Labai nepatenkintų — 28 proc.,
— Nei taip, nei ne — 11 proc.,
— Be nuomonės — 11 proc.
Iš to galima spręsti, kad parlamento pa

leidimo klausimas jau buvo seniai pribren 
dęs. Iš tų duomenų aiškėja, kad prancūzų 
visuomenė pasiryžusi išsirinkti „naujus 
žmones“.

Tačiau pesimizmą sukelia to paties in
stituto gauti atsakymai į kitą klausimą, 
kuris taip skambėjo: — Ar jūs manote, 
kad balsuojant per busimuosius rinkimus 
rinkėjai turės įtakos į krašto politiką?

Į šį klausimą atsakyta taip:
— Turės didelės įtakos — 14 proc.,
— Labai mažai — 26 proc.,
— Iš viso neturės įtakos — 33 proc.,
— Nei taip, nei ne — 12 proc.,
— Be nuomonės — 15 proc.
Turint galvoje, kad viešosios nuomonės 

tyrinėjimo institutai visiškai tiksliai nu
rodė pvz. rinkimų rezultatus Anglijoje, jų 
skelbiami duomenys yra ypatingai verti 
dėmesio. Kai kurie laikraščiai pareiškė, 
kad ateityje visus svarbiausius klausimus 
sprendžiant, visada reikėtų ištirti visuo
menės nuomonę.

Vienas prancūzų dienraščio „Le Monde“ 
skaitytojas siūlo rinkimų apylinkėse tu
rėti po dvi urnas: į vieną būtų metami 
balsai „už*’’ kurį kandidatą ar sąrašą, gi 
kiton —• „prieš“. Tokiu būdu rinkėjai, ku
rie neranda savo apylinkėje nei vieno 
jiems tinkamo kandidato, galėtų pareikšti 
savo protestą ir pasmerkimą. Kadangi 
daug žmonių iš viso nebalsuoja tik todėl, 
kad visi išstatyti kandidatai jiems nepatin 
ka. Prie tokios sistemos galėtų būti taip, 
kad parlamento daugumą sudarytų ne
esantieji atstovai ir tuo būdu jie taip pat 
atstovautų nesančią vyriausybę, gavusią 
daugiausiai balsų...

Tas pats „Le Monde“ pastebi, kad tai 
nieko nepakeistų, nes juk ir dabar tokia 
padėtis Prancūzijoje!..

„LIETUVIAI, SUGRįŽKITE Į GIMTĄJĄ 
ESTIJĄ!“

Atkelta iš puslapio 1 
„sunkiausius, paprasčiausius darbus ir 
gauną menkiausią atlyginimą“. Jie miegą 
ant „purvinų narų“ ir valgą tik „srėbalą“. 
„Perkeltųjų“ vaikams nesąs „prieinamas 
ne tik augštasis, bet ir vidurinis ar šiaip 
kokios specialybės mokslas“. Jie todėl pa
smerkti likti „amžinais juodo darbo ver
gais“. Ir t.t. ir t.t.

Tokiais ir panašiais žodžiais nori ko
munistai sugraudinti tremtinius ir prikal
bėti juos sugrįžti į „tėvynę“. Jiems būsian 
čios dovanotos visos bausmės. O jei kas ir 
bus baustinas, tas gausiąs ne daugiau kaip 
5 metus Sibiro. Taigi, rizikos nėra, nes 
visi liks „tėvynėje“, kurios lėktuvai trę- ■ 
šią laukus, darbininkai atostogaują Soči, 
Kislovodsko ir kituose kurortuose ir t.t.

Nenuostabu, jog po tokių viliojimų atsi
rado keletas „perkeltųjų“, pareiškusių no
rą grįžti į plačiąją „tėvynę“. Kas jie tokie, 
nusako pats Michailovo komitetas: jie visi 
sėdi Vakarų Vokietijos kalėjimuose... Tai
gi, iš ten jie prašosi išvaduojami ir grą
žinami į Soivetų Sąjungą. Juk kaikuriems 
kaliniams yra visttiek, kokiam jie kalėji
me besėdėtų... O be to, kriminaliniai nusi
kaltėliai Sovietų Sąjungoj mažiau bau- į 
džiami.

I klausimą, iš kur Michailovo komitetas . 
gavęs tremtinių adresų, nėra jau taip sun
ku atsakyti. Tremtinių adresai buvo žino
mi įvairioms organizacijoms bei įstaigoms. 
O prie jų prieiti komunistų agentams 
nereikėjo dėti didelių pastangų.

Iš eilės faktų galima nustatyti, jog 
munistams patekę adresai nėra nauji:
pagandinęs literatūros yra gavę ir tie, ku
rie jau seniai išemigravę arba mirę.

Kiek sunkiau tik atsakyti į klausimą, ar 
Michailovas ir mirusius tremtinius nori 
perkelti į „tėvynę“...

net

ko- 
pro

RUSIŠKO „KROKODIL“ AŠAROS
Rusų humoristinis savaitraštis „Kroko- 

dil“ geriausiai liudija apie kai kuriuos 
būdingus sovietinio gyvenimo aspektus.

Jis, žinoma, tarnauja partijos reikalams, 
leidžiamas komunistų partijos organo 
„Pravdos“. Pirmas jo tikslas yra pulti Va
karus ir sudoroti „kapitalizmą“, parodyti 
kapitalistinių idėjų menkybę...

Tačiau „Krokodilas“ kreipia dėmesio ir 
J savo gyvenimo „džiaugsmus“.

Kai „Pravda“ kalba apie biurokratiją, 
„Krokodilas deda pav., tokią iliustraciją:

Valdžios įstaigos biure sėdi keturi tipai 
ir darbo metu prisikrovę krūvas popierių 
ant stalų lošia domino... tuo tarpu anglies 
kasykloje, dideliame plote, dirba tik vie
nas suvargęs, tarytum visų užmirštas dar 
bininkas...

Faktas, kad „Pravda“ jau kiek kartų 
nurodė reikalą kovoti su perdidele ir aro
gantiška biurokratija, nes biurokratų So
vietų Sąjungoje yra daug daugiau, nei dar 
bininkų! (Faktas)

Tai pailiustruojama dar ir tokiu pa
veiksliuku:

Du darbininkai pjuklu pjauna medį, o 
šeši rašo raportą apie plano vykdymą...

Dabar Maskvoje vykstąs antrasis archi
tektų kongresas nurodo, kad Sovietų S-ga 
dar daug ko turi mokytis iš užsienio. Kal
tinami architektai už laiko ir pinigų gai
šinimą ir eikvojimą visokioms kolona
doms, portikams, paauksavimams ir ki
toms nieko bendro su modemine statyba 
neturinčioms išorinėms dekoracijoms. 
Maskvos naujausias „Sovietski“ viešbutis 
taip visokiomis kolonomis, išraizgymais, 
laiptų laiptais išgrąžintas, kad pastate 
naudingos vietos yra tik 20 procentų... 
Gauna pylos ir anksčiau visų garbintas 
Maskvos metro — požeminis traukinys... 
„Baltijos“ stotis turėjo būti išgrąžinta to
kia keramika, kuri primena Baltijos jūros 
spalvą ir bangų žaidimą... Darbininkai 
specialistai mėnesiais suko galvas, bandė, 
statė, griovė ir vėl statė, kol jiems pavyko 
patenkinti architektų reikalavimus...

Dabar partija Jabai griežta tuo atžvil
giu. Susidaro įspūdis, kad čia kalti archi
tektai. Gi tikrumoje architektai ir anks
čiau dirbo ir dabar dirbs tik pagal parti
jos nurodymus. Tačiau partija neklaidin
ga. Kalti visi kiti.

Neseniai komunistų spauda rašė apie 
Kauno namų ir įstaigų remonto darbus 
besitęsiančius kartais iki kelių metų.

Tas pat girdėti iš visų Sov. Sąjungos 
kampų.
""„Krokodilas“ statybos padėtį Sov. Rusi

joje pavaizduoja taip:
Trys pavyzdinės mokyklos. Viena pra

dėta statyti 1951 metais: — iškasta didelė 
duobė, — kuri dabar pilna_ varlių, kiek
vieną vakarą koncertuojančių. Daugiau

nieko. Kita pradžios mokyklos statyba pra 
dėta 1948 metais ir šiandien jau išvarytos 
sienos iki pirmo augšto. Trečia — „dešimt 
metinė“ mokykla pradėta statyti 1945 me
tais. Tos statybos sienos išvarytos jau iki 
stogo, bet stogo dar nėra ir jos languose 
ir ramsčiuose tik paukšteliai sau lizdus 
suka...

Bet gražiausiai vaizduojama augšta pi
liečių moralė dviejų šunų pokalbyje. Vie
nas „draugas“ vagia valstybinį turtą. Ne
toliese sėdi du šunes.

— Ar kast jam į kelnes? — klausia 
Margis.

— Nekask — prataria Rudis — juk čia 
pats įstaigos virišninkas...

Kuomet Sovietų Sąjungoje visos blogy
bės eina daugiau iš viršaus, toks „šuniš
kas“ komentaras pats geriausias ir būdin
giausias.

JEI DAR NEPASIRINKOTE KALĖDOMS 
DOVANAS

Naujai gauta gera jaunimui dovana — 
HI dalis KREGŽDUTĖS: Tėvynės pažini
mas, — 14 ši.

POPULAR LITH. RECIPES — lietuviš
kų valgių knyga anglu kalba — 14 ši. 8 d.

KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS — 16 ši.
LIETUVOS VAIZDŲ KNYGA (anglų 

kalba — 25 ši. • .
Taip pat galima gauti gintaro karolių 

ir kit. dovanų.
Rašyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton Av., 

London W. 4.
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| GERIAUSIAS, SVEIKIAUSIAS IR | 
ŠVARIAUSIAS

Š angliško ir konitinentalinio maisto H 
pasirinkimas į

tik lietuviškose krautuvėse

| Baltic Stores |
I Z. JURAS • J. LIŪDŽIUS |

g 421, Hackney Rd. E.2.
g 146, Holland Park Ave. W.ll.
| 20, Ridley Rd. E.8. I

g Maistas pristatomas į namus ir iš-e 
B siunčiami užsakymai iš
g 421, Hackney Rd. E?2. Telf. SHO 87341 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiii^

ŠVENTES PRALEISKITE LIETUVIŠKAME KLUBE!
Metinių švenčių proga, Lietuvių Klubas rengia 
įdomius ir įvairius parengimus!
BENDROS KŪČIOS — gruodžio mėn. 24 d., 
KALĖDŲ VAKARAS — pirmąją Kalėdų dieną 
ŠOKIŲ VAKARAS — antrąją Kalėdų dieną 
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS — gruodžio 31 d.

Į šiuos parengimus Klubo narius ir jų svečius kviečiame 
atsilankyti.

PAVOJUS BERLYNE Vienas iš DP.
Sukarpyto Berlyno klausimas visus po

litinius kartelius dar parūgštino. Prieš sa
vaitę laiko, Berlyno dalies raudonasis ko
mendantas, gen. Dibrova pareiškė ameri
kiečių sektoriaus tokiam pačiam genero
lui Dasheriui, kad Rytų Berlynas dabar 
nėra okupuotas miesto sektorius. Berly
nas dabar esąs Rytų Vokietijos respubli
kos sostinė, su visomis iš to išplaukiančio
mis teisėmis.

Tai reiškia, kad sovietai suglamžė Pots
damo susitarimą ir numetė į krepšį. Pa
gal tą susitarimą, Berlyną turėjo bendrai 
valdyti' keturių valstybių, buv. sąjunginin
kų, karinė administracija. Savaime su
prantama, kad po tokio akiplėšiško pareiš 
kimo Vakarai tuoj pradėjo svarstyti su
sidariusią pavojingą padėtį. Kokių žygių 
jie griebsis rimtesnės blokados atveju, 
dar nežinia, tačiau nauja grėsmė jau pa
kibo ore. Komunistai jau net pradėjo truk 
dyti susisiekimą su Berlynu, sulaikydami 
kelias baržas. Bet tai dar nedidelis daik
tas. Galima tikėtis, kad raudonieji pradės 
krėsti ir daugiau kiaulysčių. Protestai to
kiais atvejais vargiai ar padės, nes Krem
lius, kaip manoma, nori išspausti iš Vaka
rų ir Bonnos pilną Rytų Vokietijos nepri
klausomybės pripažinimą.

Ar vakariečiai ir vėl gabens anglis ir 
maistą lėktuvais, ar imsis kitų kokių žy
gių pažiūrėsime. Šiandien tik aišku, kad 
ne juokais pradėta dirginti anglosaksų 
nervus. Labiausiai yra susirūpinę patys 
berlyniečiai, nes jų ateitis tikrai būtų ne
pavydėtina. Jie jau atvirai stebisi Vaka
rų trumparegiškumu. Jiems keista, kad

Vakarai taip lengvai leido apgaudinėti sa 
ve. Berlyniečiams ir Kalėdos žada būti rūs 
čios, nes komunistai jau kėsinasi į švenčių 
dovanėles iš Vakarų Vokietijoje gyvenan
čių saviškių.

PAJIEŠKOJIMAI

SCHESCHKO Adol. gim. 1920 m. kovo 6 
d. Lietuvoje. 1944 m. gyvenęs Vokietijoje.

Kęstutis SIENSZYS, gim. 1911 m. gruo
džio mėn. 1945 m. gyvenęs Vokietijoje.

Marija KAČKAUSKAITĖ, Kazio duktė, 
gim. 1923 m. (?) Skaudvilėje, po kapitu
liacijos gyvenusi Vokietijoje ir iš ten iš
emigravusi į Chicago, USA.

Paj ieškomi:
Mathias WASILJEW, ca 72-73 m.

žiaūs, gim. Kybartuose,
Emilija WASILJEW, ca. 72-73 m. 

žiaus, gim. Kutkaimy,
- -... T.- , Natalija GELYS-WASILJEWAITĖ,da apsisaugoti nuo plaučių vėžio. Jis at- 191į m Vilniuje, 

„UA 4.1, V-----„„s Valen'tina LANKAITIS - WASLLJEWAI
_ jcj, Učl. 114. aiumauo, gun, ivjoanuuod I

Augščiau minėti asmenys 1944 m. išvy- j 
ko iš Lietuvos ir kurį laiką «yveno-wj 
Schweldnitz/Silezijoje. Po kapituliacijos ■ 

Žinok, kad iš juoko galima pasakyti, iki 1947^m.Jie gyveno prancūzų zonoj.
koks tu esi. Taip bent galvoja vienas pran 
cūzų psichologas, kuris sako, kad žmonės 
juokiasi penkiais būdais. Kiekvieną iš jų giminės, 
jis pavadino atitinkamom balsėm: a, e. 
o ir u. Kas juokiasi garsu „a“, esąs nuo
širdus ir geras žmogus. Kam pro juok _____________ _
skverbiasi „e“, tas esąs lėtas ir tingus. Kas lija-Manė, gim. Statkevičiutė, 1948 m. gy- 
kikena „i“, esąs nemokša ir negabus. Kam venę DP stovykloje Gar'mische.
juokiantis sprūsta „o“, tai storžievis ir rie Liuda DAUNIENĖ-Petravičiūtė, Juozo 
bių anekdotų mėgėjas. Pagaliau, kas juo- ir Emilijos duktė, gim. 1918 m. ir jos vy- 
kiasi garsu „u“, esąs užsidaręs žmogus, ras Petras DAUNIUS, gim. ca. 1912 m. 
bet gailestingas. . 1948 m. išemigravę iš Vakarų Vokietijos

- į Kanadą.
Emilija LAUCEVIČIENĖ-Šuknaitė, Jono 

duktė, gim. 1906 m. Šiaulių apskr., 1949 m.- 
y išemigravusi į Braziliją ir gyvenusi Sdo 
’ • Paulo mieste. _ ,Leonas ŠFRONAS ar ŠAPRONAS, karo 

metu buvęs Paryžiuje.
Aleksas-Kazys į. Bronius SILIŪNAI. 
Augstas pnruYPAS, jo žmona Antam- 
Pajieškomieji arba žinantieji apie juos,

ĮVAIRENYBĖS

New Yorko žinomas vėžio ligos specia
listas Dr. Atlon Ochsner pareiškė, kad yra 
perdaug mediciniškų įrodymų, jog cigare
čių rūkymas yra iškiai kaltas plaučių vė
žio sukėlime.

Ochsneris buvo klaustas, ar taip vadi
namos filtruotos (filtertip) cigaretės pade

am-
am-
gim.

sakė, kad Jos padeda tik vienam: kompani Valentina LANKAITIS - WASLLJEWAI 
joms plačiau pardavinėti cigaretes, bet rpg ca 29-30 m. amžiaus, gim. Kybartuose 
sveikatos atžvilgiu jos tokios pat kenks- -- • ••■ ----
mingos.

„Literatūra ir Menas“ skelbia Visasą
junginės grožinės literatūros leidyklos 
1955 metais išleisimu knygų sąrašą, 
nė vieno lietuvio raštų tame sąraše nėra. 
Okupantui tai, aišku, nepriimtina. Bet už 
tai Lietuva užverčiama Lenino ratšais.

Pa j ieškomi:
Jono Prano BUGINSKO, gim. 1924 m., 
miiieS,
Jono JONIKO, gim. 1925 m., giminės, 
Jono SLUŠINSKO, g. 1924 m., giminės. 
Juozas PETRAVIČIUS ir jo žmona Emi-

Šv. Kraujo vienuolija išleido populiarią , __ -— --- --- - - - į
Šv. Tomo veikalo — Summos laidą, kuri prašomi susisiekti su PLB Vokietijos Kraš 
pavadinta „My Way of Life“. Jos pasirodė to Valdyba adresu: Litauisches Zentral- 
ir olandų, bei italų laida. Per pusantrų komitee, (17a) Weinheim/eBrgstr., Post- 
metų jos išėjo 750.000 egzempliorių. fach 233. Germany.

BRADFORDE
Moterų ir vyrų ranko darbo eilutės ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirb.a kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Turime geriausios „Crombie“ me
džiagos!

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos.

JOHN GAY 
25, Manchester Road 

BRADFORD

22 DIENOS
LIKO UŽSAKYTI

Neatidėliokite prenumeratos

15 metų kai okupantas įsiveržė į Lietuvą ir 15 
metų kai

<,NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“
veda kovą už Lietuvos laisvę,—todėl skaitykite 

„NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“,
kuri dabar spausdina Lietuvos Krašto Apsau
gos ministerio pulk. K. Žuko atsiminimus apie 
Lietuvos atsikūrimą.
Prenumerata: 6 doleriai metams.
Adresas: 7722 George St., Ville Lasalle,

Montreal 32. Canada.
Užsakyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton Av. London, W.4.

,EUROPOS LIETUVĮ“ 1956 M. UŽ

ŠILINGUS
įmokėjimo kitiems metams, bet padarykite tai

ŠIANDIEN
„Europos Lietuvis“ 1, Ladbroke Gardens, London W.ll.
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