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Vargas tau, Serove, be MVD Anglijoje!
VIII metai

7 DIENOS

Lietuvoje, kaip ir kituose katalikiškuose 
kraštuose, Velykos yra laikomos svarbiau
sia religine švente. Gyvendami tremtyje, 
mes pradedame pamažu savintis ir svečių 
kraštų papročius. Jau pripratome prie šio 
krašto šeimininkų papročių nustumti Vely
kų šventę j antraeilę vietą po Kalėdų. O 
tačiau vertinant iš religinio taško, Velykos 
turi giliausią prasmę. Juk tik per Velykas 
aukščiausiai iškyla Kristaus dievybė. Per 
Velykas buvo nugalėta giltinė mirtis ir pa
rodyta pasauliui, kad gyvenimas nesibaigia 
mirtimi, bet kad jis tęsiasi amžinai. Dievo 
Sūnaus prisikėlimas iš numirusiųjų buvo ge
riausia žinia pasauliui. Mrities baimė pasida
rė nebaisi, žinant kad tai yra tik pradžia 
kito, nesibaigiančio gyvenimo kitame pa
saulyje.

Prisikėlimo Šventė sutampa su gražiau
sio sezono pradžia. Po ilgos ir nemalonios 
žiemos gamta pati lyg iš numirusių prisike
lia pavasarį naujam gyvenimui. Su gamta 
ir žmonės atbunda, nusikrato išviršiniais ir 
vidiniais nešvarumais, kad pilname tyrume 
ir nuolankume pasveikintų prisikėlusį Že
mės ir Dangaus Valdovą, kuris skelbia pa
sauliui linksmą žinią.

„Per Tavo Šventą Prisikėlimą“ — bus 
giedama visose krikščioniškose bažnyčiose 
Velykų rytą. Tie triumfo žodžiai bus gir
dėti ir Lietuvoje, gal ne taip garsiai, bet 
tikrai, tikrai tikinčiųjų širdyse. Kristaus 
Prisikėlimo fakto akivaizdoje ir kančia, ir 
priespauda, ir vergija ir tremtis pasidaro 
mažiau reikšmingi dalykai. Žemiški reikalai 
nustoja savo svarbos, žinant, kad tai yra 
tik laikini dalykai, žinant, kad Visagalis 
mūsų neapleis, kad 'Jis mums už kančią 

-gausiai atlygins.
Tikintieji visais amžiais buvo persekioja

mi ir, tur būt, bus persekiojami. Pirmųjų 
amžių krikščionys buvo žudomi iš savo įsi
tikinimus. Jie veikiau pasirinko palaimintą 
gyvenimą su angelais danguje, negu išsiža
dėti Dievo ir paskui visą amžių kentėti 
pragare. Kristus jiems parodė, kad mirties This assignment was the deportation of 
nereikia bijoti, ir jie drąsiai žvelgė mirčiai 
į akis, žinodami, kad miršta už įsitikinimus, 
už amžiną Tiesą.

Už tuos pačius įsitikinimus kenčia ir mirš 
ta žmonės ir šiandieną, praėjus dviem 
tūkstančiams metų. Ne vienas ir mūsų tau
tiečių paaukojo savo gyvybę už Dievą ir 
tautą. Jų vietoje stojo kiti, o tų vietoje — 
dar kiti. Kol bus piktų žmonių, kurie sieks 
išplėšti iš žmonių širdžių meilę Dievui ir 
Tėvynei, tol atsiras kovotojų, kurie tuos 
idealus gins, aukosis ir mirs.

Mūsų tėvynėje šiandien viešpatauja pikti 
žmonės, kurie naikina visa kas yra gera, 
gražu, brangu ir miela. Jie siekia iš žmonių 
padaryti gyvulius ar automatus, kurie elg
tųsi pagal valdovų botagą ir nežinotų, kas 
yra laisvė, pagarba žmogui, nepriklausomy
bė, Dievas ir Tėvynė. Mes žinome, kad 
jiems nepasiseks tai padaryti, nes žinome, 
kad nėra pasaulyje galybės, kuri galėtų 
įveikti Dangišką Tiesą. Tas žinojimas tei
kia mums viltį, duoda ištvermę ir paskati
nimą nenusiminti, bet tvirtai ir ryžtingai 
laikytis mūsų nusistatymo, mūsų idealų.

Lietuvių tautos kančios kelias yra ilgas 
ir žiaurus, bet mes nežuvome, bet po kiek
vieno nepasisekimo vėl prisikeldavome. 
Prisikelsime ir šį kartą, nes mūsų pusėje 
yra tiesa ir mūsų sąjungininkai yra Dangus 
ir Žemė.

Prisikėlimo Šventės rytą susijunkime bent 
mintyse su mūsų broliais ir sesėmis Lietu
voje ir tolimame Sibire ir ryžkimės dar in
tensyviau ir energingiau tęsti mūsų darbą 
už jų išlaisvinimą ir mūsų Nepriklausomos 
Valstybės atstatymą. Dangiška palaima yra 
su mumis.

Pereitą savaitę, į Londoną atvyko „Ivanas Baisusis“, Sovietų Sąjungos saugumo 
policijos komisaras gen. Serovas, kad patikrintų ar bus pakankamai saugus jo nau
jieji „tėvai“ ir „mokytojai“, Chruščevas ir Bulganinas vizite/ metu Anglijoje. Mažo 
ūgio ir cikliška šypsena' pasipuošęs, šis žmogžudys išdrįso pasirodyti Anglijoje ir į 
korespondentų paklausimus apie jo įvykdytus barbariškus trėmimus i!r negirdėto 
žiaurumo žudymus, dar plačiau išsišiepęs šypsenai, kartojo,— „Ar aš panašus į Iva
ną Baisųjį?.“

Kiekvienas tremtinys, tiek Sibire, tiek kitose pasaulio/ vietose, tau „drauge“ 
Serovai turi milijonus baisesnių vardų ir tu jų kiekvieno esi vertas!

Laisvojo pasaulio spauda šio žudiko atvykimą sutiko netikėtu aktyvumu, tie
sos neslėpimu ir jo darbų pasmerkimu. Nebuvo dibnraščio, kuris savei skiltyse ne
iškeltų jo teroro darbų. Žemiau persispausdiname „Daily Mail“ tMpusj straipsnį, 
kurio turinys tikriausiai, „užrūstino* žudiką.

Ar vėjai pučia, ar vilkai staugia, bet tau čia Serovai, be M.V.D. bėda viena... 
Greitu lėktuvu atskridai, o linkime dar greitesniu išskristi...

“THE EXECUTIONER” ARRIVES
TO-DAY

Serov, man who deported millions
From a Student of Soviet Affairs

this country as

here to discuss 
for the visit of

Inquiries in East European refugee 
quarters yesterday revealed that General 
Serov, who is to arrive in London from 
Moscow to-day, is known among the Balts, 
Poles, and Ukrainians in 
„the executioner.“

The general is coming 
the security arrangements
Mr. Khrushchev and Marshal Bulganin. 
He accompanied the two Soviet leaders 
during their Asian trip. Before that he had 
never been outside the Soviet area, though 
he had been very active in its borderlands, 
where he was in charge of the deportation 
of „unreliable elements“ to Siberia and of 
recruitment for the slave labour camps.

„Hero of Soviet Union“

General Ivan Serov is a „Hero of the 
Soviet Union“ and the holder of four 
Orders of Lenin and the Order of Suvorov 
(first class). The orders are directly asso
ciated with his police career, and so is the 
title of „hero“ and the less flattering nick
name.

The general received the first Order of 
Lenin on April 27, 1940, „for the successful 
fulfilment of a Government assignment on 
the protection of the security of the State“.

more than a million people from the east
ern territories of Poland, which been an
nexed by the Soviet Union by agreement 
with Hitler. He was at that time head of 
the Ukrainian N.K.V.D., previously known 
as the O.G.P.U., and before that as the 
Cheka.

The next honour to be bestowed on him 
was his election as a candidate member 
of the party central committee on February 
21, 1941. At that time he was associated 
with the mass deportations from the Baltic 
countries. These he had prepared even 
before these countries were incorporated 
in the Soviet Union.

A document found in Latvia after the 
Soviet forces had retreated in 1941 laid 
down in great detail the procedure to be 
used in the deportation of unreliable ele
ments from that country and from Lithu
ania and Estonia. The document, about 
whose authenticity there can be no doubt, 
made it clear that the round-up of depor
tees which was to start on a specified date 
at dawn was to be carried out „without 
disturbance and panic so as not to permit 
any demonstrations and other troubles.“

The document also laid down a cunning 
scheme whereby the deportees when being 
collected from their homes were made to

PENKMEČIO PLA'NAS KLAIPĖDOJE

believe that they would be all sent off to
gether—so that they should offer no re
sistance—while in fact in many 
families were to be seperated. 
put thus:

„In view of the fact that

cases the
This was

The document was signed “Deputy Peo
pled Commissar of Public Security of the 
U.S.SR., Commissar of Public security of 
Third Rank, Serov,“ and was dated Octo
ber 11, 1939. This was one day after a de
legation from the Government of Lithua
nia, which was still independent at the 
time had signed a mutual assitance pact 
with the Soviet Government.

Nationalities Uprooted

Roma. Kovo 16 d. Šv. Tėvas priėmė au- 
dijencijoje, Vatikano Rūmuose, Vliko pir
mininką J. Matulionį ir VT pirmininkę A. 
Devenienę. Audijencijai pasibaigus, Šv. 
Tėvas atsisveikindamas pareiškė: „Vargšė 
lietuvių tauta, vargšai jos žmonės. Aš už 
juos meldžiuosi ir siunčiu ypatingą palai
minimą“.

Būdami Romoje, Vliko delegatai aplan
kė kelias Šv. Sosto ir Italijos institucijas, 
padarydami vizitus svarbiems dignito
riams. Delegaciją priėmė J. Em. kardino
las Pizzardo ir J.E. arkiv. Samore, kuris 
yra ypatingiems bažnyčios reikalams kon
gregacijos sekretorius. Vliko delegacija 
taip pat aplankė senato vice-prezidentą 
Giorgo Bo, senatorių Mario Cingolani, 
diplomatinės ir užsienio tarnybos šefą min 
A. Noni ir eilę kitų augštų pareigūnų.

Londonas. Premjeras Edenas, kalbėda
mas konservatorių draugijų unijos susirin
kime pareiškė, kad tuo atveju, jei D. Bri
tanija pasirinktų neutralią politiką, tai 
tas kelias ją nuvestų į lėtą mirtį, Jo kal
ba buvo skirta krašto ūkio reikalams. 
Premjeras pastebėjo, kad šiuo metu vyks
ta „prekybinis“ karas, kuris reikalauja 
didelio visuomenės pasiaukojimo.

P-nui A.J. KAULĖNUI, jo Tėvui
PETRUI KAULĖNUI

mirus, 
reiškiame gilią užuojautą.

V. ir O. Mamaičiai.

Klaipėdoje vykdomas „generalinis Klai
pėdos rekonstrukcijos ir užstatymo pla
nas“, pravedamos naujos magistralinės li
nijos, gruodžio pabaigoje perduotas „eks- 
plotuoti“ naujas gelžbetonio tiltas per Den 
gės upę. Statybos bei rekonstrukcijos dar
bai vykdomi taip pat „Gulbės“, „Trinyčių“ 
fabrikuose ir celiuliozės popieriaus kombi
nate, statomas viešbutis „Klaipėda“ etc. 
Pavasarį i Klaipėdą skelbiama suvažiuo
siant daug kurortininkų, kurie „galės Šie
met ilsėtis“ jau Juodkrantėje bei Nidoje. 
Dar šiemet Klaipėdoje turi pradėti veikti 
naujas žuvies konservų fabrikas, kuris per 
metus galės pagaminti 15 mil. dėžučių kon 
servų, žuvies konservų gamyba Lietuvoje, 
palyginti su 1955 m., ateityje užplanuota 
„išauginti tris kartus“.

Pagal planą 6-jame penkmetyje net ir 
vidaus vandenyse žvejai įpareigoti „sugau 
ti respublikos ežeruose 2,5 karto daugiau 
žuvies.“ Iš stambiausio respublikos van
dens telkinio — Kuršių Marių įsakyta iš
gaudyti „mažavertes žuvis“.

a large 
number of deportees must be arrested 
and distributed in special camps ant that 
their families must proceed to special 
settlements in distant regions* it is ess
ential that the removal of the members . 
and heads of families should be carried , 
out simultaneously without notifying 
them of the separation confronting them. 
The entire family shall be put in one 
vehicle and only at the railway station 
shall the head of the family be placed 
separately from his family.“
Heads of families were to be warned to 

pack their personal effects seperately from 
the others on the pretext that there, would 
be a seperate medical inspection of heads 
of families as distinct from women and 
children.

On March 9, 1944, Serov received the 
•Order of Suvorov, again for the successful 
fulfilment of a security assignment. During 
the preceding year, he had supervised the 
deportation of whole nationalities—not 
just of selected families—whom the Soviet 
authorities accused of collaboration with 
the Germans. These were the Karachai, 
of the North Caucasus; the Kalmyks, who 
until then had an „autonomous republic“ 
on the Caspian; and the Chechens and In- 
gushi of the North Caucasus, and the Ta
tars of the Crimea!, who had also had si
milar republics, which were abolished by 
Government decree.

Later in 1944 he supervised another wa
ve of deportation from Lithuania, which 
had just been retaken from the Germans 
by the Soviet forces.

In 1945 Serov was appointed deputy 
chief of civil affairs under Marshal Zhu
kov in East Germany, and in this capacity 
he was responsible for the forcible repat
riation of Soviet nationals to the Soviet 
Union. He also supplied prison labour for 
the East German uranium mines. It was 
on Mlay 30 of that year that he became a 
„Hero of the Soviet Union“ and was awar
ded the second order of Lenin.

Later he supplied forced labour for the 
making of the Volga-Don canal and the 
Tsymlyansk power station.

During his recernt visit to Burma with apje Bulganino ir Chruščevo atvažiavimą, 
Marshal Bulganin he was involved in an pareiškė ,kad Stalino statulos gali pranyk- 
altercation with press photographers who, įį į§ gatvių ir muzėjų, bet Rusijos politika 
he said, had taken „illegitimate“ pictures, tebėra Stalino politika. Ta pačia proga Nor 
He was quoted as saying: „Do you not ha- fojko kunigaikštis, vienas iš katalikų vadų, 
ve a chief who can tell you what to do, įspėjo vyriausybę, kad katalikai yra prie- 
and control your actions and honesty,“ šingi tam vizitui.

Anapus Uralo
Paskutiniomis žiniomis, Karagandoje, 

vienoje „sustiprinto režimo“ stovykloje 
laikomas jėzuitas tėvas J. Danyla, buv. 
jėzuitų gimnazijos Kaune direktorius. 
Tarp grįžusiųjų iš S. Sąjungos į Vakarus 
minimi L. Lavickis, kurio tėvai yra JAV- 
se, Eduardas Jurkšaitis ir anksčiau gyve
nęs Kaune Lietuvos vokietis Doering. Si
bire mirė pulk. Skorupskis ir pulk. Plen
tas su sūnumi.

Pasitaiko ir mišrių santuokų. Vokietės, 
ištekėjusios už kitataučių, galėjo su vai
kais grįžti Vokietijon. Bet kadangi jų vy
rai buvo pabaltiečiai, kurių neleido kar
tu vykti į Vokietiją, tai ir jos paliko trem
tyje, nors Vokietijoje turi savo tėvus, ku
rie laukia jų sugrįžtant.

Vorkutoje ypač labai sunkus darbas 
šachtose. Dirbti reikia trimis pamainomis. 
Grįžusis į Vakarus Gerhardas M. papasa
kojo, kad Vorkutoje sukilimo metu lietu
viai pasižymėjo kaip revoliucingiausi, rei
kalavę suteikti visiems žmogiškas teises 
ir pagerinti darbo sąlygas. Lietuvių gyve
nimas Vorkutoje ir kitur pagerėjęs, kai 
pradėjo gauti siuntinėlius. Kai grąžinamie 
ji skyrėsi su paliekamais Vorkutoje, pasta
rieji ašarodami prašė jų nepamiršti. Kai 
kurie prašė taip pat perduoti jų linkėji
mus likusiems lietuviams.

Vad. „blatnieji“ ten latvį Janį Schwan- 
bergą nužudė už tai, kad jis nenorėjo 
jais pasidalinti gautuoju siuntinėliu.

su

PABALTIEČIŲ ESAMA TAIP PAT 
KOLYMOS APYLINKĖJE

Kai kurie turi dirbti tose vietose, kur 
oras teatšyla tik nuo gegužės pabaigos, 
bet ir tai trumpai — rugsėjo mėnesį vėl 
žiema. Žiemą teprašvinta tik apie 10 va
landą ir temsta apie 15 valandą. Labai 
dideli šalčiai. Beveik neįmanoma įtrauk
ti oro. Darbo vergų daugumas tuoj gauda
vo per didelį kraujo spaudimą, ir nema
ža jų dalis, neišlaikiusi žiaurių sąlygų, 
mirė. Ten mirtingumas yra palyginti la
bai didelis. Iš 1945-46-47 m. sugaudyto 
miškuose lietuvių jaunimo ir iš kitur su
imtųjų buvo daug prigabenta į Kolymos 
sritį. Nuteistieji didesnėmis bausmėmis 
buvo paskirstyti į sunkesnius darbus. Iki 
1952 m. išmirė jų apie pusę. Mirė ypač 
senesnio amžiaus vyrai. Į Kolymos apylin
kę ištremtuosius buvo apipuolusios utėlės 
— saujomis jas traukdavo iš užančio. Ne
gelbėdavo jokios dezinfekcijos ir pirtys. 
Nugabentieji neretai buvo apgyvendinami 
tokiose vietovėse, kur nebuvo jokio tro
besio. Todėl patys turėdavo statytis sau-

Manchesteris. Pirmadienį Laisvos Pre
kybos Salėje įvyko protesto mitingas prieš 
Bulganino ir Chruščevo atvažiavimą. Au
ditorija, kuri susidėjo iš 2500 asmenų, vien 
balsiai nutarė pasiųsti protesto telegramą 
ministeriui pirmininkui Sir A. Edenui. Te
legramoje sakoma, kad su Rusija negali 
būti draugystės ,kol ji laiko, pavergusi Ry
tų Europos tautas. Mitingo metu svarbiau
sias kalbas pasakė „Punch“ laikraščio re
daktorius Malcolm Muggeridge ir Christo
pher Hollis. Panašiam mitingui Londone 
nebuvo galima gauti salės.

New Yorkas. JAV-bių Finansų ministe
rijos valdininkai su policijos pagalba kon
fiskavo komunistų partijos turtą New 
Yorke, Chicagoje, Filadelfijoje ir San 
Francisko. Turtas konfiskuotas su tikslu 
išgauti iš komunistų valstybei priklausan
čius mokesčius.

Londonas. Commonwealth© ministeris 
lordas Home, kalbėdamas Lordų Rūmuose

Londonas. Išvykstant budelių vadui Se- 
rovui iš Londono, Rusijos ambasadorius 
Malikas pranešė, kad Serovas grįšiąs kar
tu su B. ir K.

barakus. Geriau atlieką darbą gavo po *
antklodę ir matracą, kitiems jokios pata- Londonas. Vykstančioje nusiginklavimo 
lynės neduodavo. ~ konferencijoje, Rusija vėl atmetė vakarų

Aprūpinimas maistu buvo visą laiką nusiginklavimo planą ir pateikė savąjį, 
blogas. Bet 1952 m. gegužės mėn. pradėjo 
primokėti pinigais. Tik ne kiekvienas įs
tengia tiek nudirbti, kad gautų piniginę C- Streibert pranešė kongresui, kad jis ne
priemoką.

Iš Kolymos apylinkių buvo pradėta at
leidinėti iš stovyklų jau 1952 m. Bet atleis 
tieji turėjo būtinai ten apsigyventi. Jiems 
„buvo suteikta teisė“ atsikviesti savo šei
mas. Čia priverčiamuoju darbu nubaustų
jų šeimos iš Lietuvos daugiausia buvo iš
tremtos į patį Irkucką ar Omską ir į jų parlamentą, padarant Maltą Britanijos da- 
apylinkes. Esti taip, kad stovyklose uždą- limi Kaip žinome( Maltos gyventojai per 
rytieji kartais išgyvena geriau, nei iš jų referendumą pasisakė už tokį integravimą, 
atleistieji, nes „laisvasis“ vidutiniškai te- *
gali uždirbti tiek, jog maža ką tegali nusi- Londonas. Sąryšyje su B. ir K. vizitu 
pirkti. Už pirštines paprasčiausias reikia jr ypač dėl Serovo pasirodymo Londone, 
mokėti 20 rublių, kepurę 60 rublių, velti- anglų laikraščiai labai aštriai rašo apie 
nius 100, vatinę 60, viršutinius vyriškus Rusijos elgesį, pradedant Baltijos valsty- 
marškinius — 100 rublių. Gi sargai tegau- bių okupacija. „Daily Telegraph“, kuris 
na kiti tik po 150 — 200 rublių. Sunkiau- visą laiką buvo priešingas tam vizitui, ir 
šia nubaustiesiems buvo prie Stalino. Jam „Observer“ įsidėjo garsųjį Serovo potvar- 
mirus, gyvenimas ir Kolymos apylinės kį dėl deportacijų iš Baltijos valstybių, 
stovyklose kiek palengvėjo. Lenkų spauda praneša, kad Vlikas pasiun-

Jau nuo 1952 m. Lietuvoje kiti žmonės tė Vyriausiajam Britanijos Teisėjui kalti- 
gyvena pusbadžiu, nes kolchozuose mokė- nimo aktą prieš Sėrovą, prašant Serovą 
davo javais ir duodavo po kokį kg. už suimti ir patraukti į teismą. Visą kaltini- 
darbo dieną. Mokėdavo tik dirbantiesiems. mo medžiagą pristatysiąs Vlikas.
Todėl turintiems daugiau vaikė arba ligo- ♦
nių buvo ypačiai sunku. Dar pereitais me- Vašingtonas. Nepriklausomos Rumunijos 
tais ateidavo iš Lietuvos į Sibirą laiškų, vyriausybė New Yorko bankuose buvo de- 
kuriuose buvo rašoma, jog Lietuvoje vieš- ponavusi valstybės sumas, prieš komunis- 
patauja didelis skurdas. Rusai ir gudai tams užimant kraštą, šiomis dienomis JAV 
lankydami savo gimines Vorkutoje, prisi- vyriausybė konfiskavo 13 milionų dolerių 
pirkdavo ten cukraus ir kitų būtiniausių iš tų sumų ir padengė Amerikos piliečių 
reikmių, kurias gabendavosi namo. Kai < sąskaitas už jų turtą, komunistų konfis- 
kuriuos daiktus pirkdavosi ir lietuviai.
Ypač tuos kurių Lietuvoje negalėjo gau
ti. Sov, Sąjungoje labai sunku gauti aki
nių. Ir pasakotojui akinius parūpinęs vie
nas lietumis per savuosius iš Lietuvos.

Nuo pereitų metų pradžios j kai kurias 
stovyklas uždrausta siųsti siuntinėlius.

IR ATLEISTIESIEMS IŠ PRIVERČIAMU 
DARBŲ STOVYKLŲ YRA PRIVALOMA 

DIRBTI

Būti paleidžiamam nuo darbo tegalima 
tik iš anksto nustatyta tvarka<, pvz. pagal 
gydytojo pažymėjiųią ar kitaip. Atleistųjų 
darbą nurodo ir tvarko atitinkami parei
gūnai. Pvz. tokioje Jarcovo gyvenvietėje, 
Krasnojarsko krašte, kur bus jau apie ketu 
ri tūkstančiai gyventojų, absolitų jų dau
gumą sudaro atlikusieji bausmes arba 
amnestuotieji. Jie ten gyvena arba iš val-

(NnkelU | psd. 4.)

Vašingtonas. JAV Informacijos šefas T.

ri išleisti 61.500 dolerių sekančiais metais 
Anglijoje antikomunistinei propogandai. 
Jis mano, kad Anglija perdaug krypstanti 
į Rusijos pusę, ir ji turi pasirinkti ar ji 
nori eiti su Amerika ar su Rusija.

Londonas. Pritariant visoms partijoms, 
vyriausybė nutarė priimti Maltos salą į

kuotą Rumunijoje.

Londonas. Ateinantiems biudžeto me
tams D. Britanija paskyrė 68 milionus 
svarų atominės energijos išplėtimui pramo 
nės šakose.

SERGA REDAKTORIUS
Jau visa savaitė kaip sunkiai serga „E. 

L.“ redaktorius Br. Daunoras.
DBLS SUVAŽIAVIMAS ...

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimas šiais metais įvyks gegužio 
mėn. 5-6 dienomis. Pradžia šeštadienį 11 
vai. ryto.

SPAUDOS KONFERENCIJA
Londono egzilų komitetas ruošia spau

dos konferenciją anglų spaudai balandžio 
mėn. 16 d. Lietuvių Namuose sąryšyje su 
Bulganino ir Chruščevo atvažiavimu į 
Angliją.
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LITERATŪROS LANKU PUSLAPIUOSE

EUROPOS LIETUVIS

Jokūbas Sernas
Vergilijus parašė Eneida ir kitus savo 

kūrinius gal ir ne dėl to tik, kad jį globo
jo ir jam gerą duoną davė Romos impe
ratorius, bet, šiaip ar taip, duoną jis ge
rą turėjo iš to imperatoriaus malonės, ir 
galimas dalykas, kad šita' malonės duona 
bus suvaidinusi svarų vaidmenį. Kur yra 
mecenatų (žmonių, kurie turi stambią 
piniginę ir nešykšČią širdį ir ranką kul
tūros reikalams), ten visad žydi ar bent 
laikosi visokie menai (čia reikia pasakyti 
ano mūsų generolo truputį pakeistu išsi
reiškimu, kad be menų žmogus kiaulė, o 
anas aukštasis karys kartodavęs, kad be 
karo mokslo žmogus kiaulė...). Senais lai
kais dvaruose pramisdavo minezingeriai 
(vokiški keliautojai liaudies dainininkai), 
trupadūrai (prancūziškieji jų broliai), vai 
dilos (lietuviškasis atitikmuo). Tik dabar, 
žinia, kaip ir nebėra imperatorių, sumažė
jo dvarų, ir tas tikrasis mecenatas-kultū- 
ros rėmėjas pasidarė valstybė tai į ją 
ir krypsta akys visų tų, kurie žiūri, kad 
nuo išlaidų tankams, atominėms bom
boms ir kitokiems pirmaeiliams ir gyvybi
niams reikalams dar vienas kitas grašis 
atitektų poetams ir dailininkams.

Kadangi valstybė ne visada turi laiko 
pasidomėti tokiais nelabai gyvenimiškais 
reikalais, kaip poezija ar dailė, ai,, saky
sim, tokioje Amerikoje pays garsieji po
etai profesoriauja universitetuose, tvarko 
poezijos katedras (net ir Anglijoje yra 
tokių atsitikimų). Tiesa, tūlais atvejais 
anglų mažieji, labiausiai dėmesio „verti 
kultūros žurnalai skundžiasi, kad jie re
tais atvejais tesusilaukia rėmėjų. Platin
tojai nenori imti tų žurnalų platinti, o biz 
nieriai nenori duoti skelbimų (poetas St. 
Spenderis neseniai pagyrė Shell Mex ži
balo kompanijos vadovus, kurie nepa- 
šykšti paramos).

O kas gi kalbėti mums, kurie neturime 
nei savo valstybės, nei nežinome, kurio 
čia savojo stora kišene amerikono širdy
je galėtų būti achiliška kulnis, vadinas, 
tokia pavojinga vieta, kurią reikia tik nu
matyti ir paliesti, o tuojau ims ir pabirs 
doleriai, kad net savąjį kurį nors Vergi
lijų išsiauginsime? Galimas dalykas, kad 
tokių lengvai sužeidžiamų vietų mūsiškiai 
biznieriai neturi, kad jų širdys rambia 
oda aptrauktos, todėl visi kultūriniai pa
sireiškimai palikti partizaniškam atskirų 
lietuvių veržlumui ir, tariant labai jau nu 
dėvėtu žodžiu idealizmui.

Jau minėjau, kad ir kitur nėra visur 
perdaug gera, kad anglų kultūros žurnalai 
skundžiasi, gimsta ir miršta. Mūsiškiai 
grynai literatūriniai žurnalai, žinoma, 
gimdavo ir mirdavo net ir nepriklausomo
je Lietuvoje, o tremtyje, rodos, taip ir 
Dievas bus įsakęs jiems. Dveji metai, jei 
ne pora mėnesių* tai ir visas tokio žur
nalo gyvenimas. Džiova pasmaugia ank
styvoje kūdikystėje, šalna nukanda vos 
išdygusius... O kad be tokių dalykų, kaip 
žurnalai, tautinė kultūra negali išsiversti, 
kad jie yra kultūros ir jai naujų darbinin 
kų ugdymo veiksnys, tai čia negali dvie
jų nuomonių būti.

Šiandien poezijos, prozos ir kritikos rei
kalui likusius vienus tuos Literatūros 
Lankus, leidžiamus be jokių minkštos 
širdies ir storos piniginės mecenatų ir 
pasirodančius neperiodiškai. Vyrai — po
etai, prozaikai ir kritikai — sumetė krū
vą grašių, išleido vieną numerį, dalį pini
gų iš jo atrinko, o kiek trūko naujam* tai 
sumetė, tai šitaip, prarečiui paleisdami 
po numerį, iki šiol, va, įveikė paleisti jau 
šeštąjį, patį naujausiąjį. Shell Mex, žino
ma, skelbimų neduoda, o pats žurnalas 
nuostolingas, kaip ir viskas, kas arčiau 
poezijos, ir išneša jį patys poetai ir kito
kio rašto žmonės, kurie yra apie jį susi
būrę.

Pats Literatūros Lankų pasirodymas 
mūsų pilkoje tremties padangėje atkreipė 
skaitančiųjų ir kultūroje šiaip ar kitaip 
dalyvaujančiųjų lietuvių dėmesį kaip ne
kasdieninis įvykis. Toli gražu ne visi spau 
doje pasisakiusiųjų balsai buvo palankūs 
žurnale keliamosioms mintims. Kai kas 
net pyko ir erzinosi, kai kas gyrė ir gal 
pergyrė, bet visa tai kaip tik rodo leidinio 
nekasdieniškumą, nes pyktis ar entuziaz
mas kyla ten, kur išeinama iš įprastinės 
kasdieninės vagos.

Tas būrelio jaunesniųjų kultūrą kurian
čių žmonių išlaikomas žurnalas išėjo ne 
naujai literatūrinei srovei atstovauti (pa
sirodo, literatūrinės srovės bus mirusios 
ir pelėsiais aptrauktos net ir pačiuose jų 
kilmės kraštuose, o mūsų tankiausiai ap
gyventi kraštai tokiais dalykais be galo 
mažai tesidomi). Pats pagrindinis jų už
davinys — atstatyti literatūrines vertybes 
į tinkamą jų vietą, vadinas, drąsiau saky
ti, kad čia pelai, o čia grūdai. Tas apie 
Literatūros Lankus susibūręs jaunimas 
sutartinai galvoja, kad mūsų literatūrinia
me pasaulyje dažnai ir pelai išeina už 
grūdus, kad nebėra rimto skirstymo ir si
jojimo, kad visokia partinė draugystė 
nuglosto paplaukiui net tokius savųjų dar
bus, kurie šnypšto teverti.

Užsimojimas teisingai sijoti ir sakyti 
tiesą, kuris darbas ko vertas, vis tiek, ku
riai partijai priklausytų jo autorius ir 
kieno jis būtų pažįstamas, būtų kaip pa
grindinis Literatūros Lankų uždavinys. 
Bet tai itin sunkiai pasiekiamas dalykas, 
ir patys tie šeši Literatūros Lankų nume
riai rodo, su kokiais sunkumais kartais 
susiduriama. Kaip tu, Dieve, pasakysi

teisybę į akis žmogui, kuris neša didžią
ją dalį paties žurnalo leidimo naštos? Tai 
neįmanoma. Kaip tu, Dieve, dabar susilai
kysi truputį smarkiau nepasūdijęs savo 
nemėgiamo autoriaus silpnybių! Tai žmo
niška ir žmogiška. Bet tas, kas sekė Li
teratūros Lankų tų šešių numerių kelią, 
bus suspėjęs pastebėti, kad pastangų 
vykdyti savo pažadą yra buvę milžiniškų 
ir kas numeris vis sėkmingesnių. Tai šian 
dien jau nebėra ko stebėtis, jei savąja li
teratūra besidomįs žmogus, dėl savo skai
tytųjų knygų turėjęs progos susipažinti 
su nemaža recenzijų periodikoje, dar no
ri sužinoti, ką gi dėl to pasakys dar Lite
ratūros Lankai (paskutiniajame numeryje 
plačiai apkalbėti Andriušio Tipelis, nema
ža atvirų žodžių pasakyta dėl Nelės Ma- 
zalaitės abiejų paskutiniųjų knygų, dar 
apie Kralikausko Urvinius žmones, Žitke
vičiaus Daiktus ir nuorūkas ir kt.). šitoks 
skaitytojo noras, jei pradžioje šiek tiek 
ir nuvylęs, dabar jau rodo, kad kas kar
tas rūpestingiau dirbamas apie žurnalą 
susispietusių žmonių tas darbas, kurį jie 
yra užsimoję.

Šiaip ar taip, Literatūros Lankų kolek
tyvo patį kamieną sudaro beveik vien po
etai (jie yra ir kritikai), todėl žurnale 
spausdinama nemaža jų pačių ir verstinės 
poezijos. Proza, aišku, mėgsta daugiau iš
sikėtoti ir užimti daug vietos, todėl jai 
žurnalas, greičiausiai, negali leisti taip 
plačiai reikštis savo skiltyse. Net antruo
ju savo uždaviniu laikydamas ryšį su Va
karų kultūra, vadinas, matydamas reika
lą supažindinti skaitytoją su pačiais ryš
kiausiais Vakarų kultūros faktais, žurna
las dažniau pasitenkina poezija, o prozos 
ne tik mažoka, bet ji lietuviui skaitytojui 
gal ir parenkama ne visada ypač tobulai 
(paskutiniajame numeryje duota ištrauka 
iš lenkų poeto Č. Milošiaus prozos kny
gos, o vienam ankstyvesniųjų buvo iš
spausdintas labai jau nebūdingas W. 
Faulkner dalykėlis), nors skaitytojas grei
čiau ieškotų prozos, nepaneigdamas reika
lo pažinti poetus; proza padėtų surasti 
skaitytoją, Vakarų proza, be kita ko, turi 
ir tokių dalykų, kuriuos verta ir įdomu 
paskaityti.

Kas skaito Aidus ar Santarvę, kuriuose 
daugiau ar mažiau vietos skiriama ir li
teratūrai, turėtų pasidomėti ir Literatū
ros Lankais, skirtais beveik išimtinai li
teratūros reikalui. Tik vien paskutinysis, 
šeštasis* numeris duos progos apispa- 
žinti, kaip lankininkų teoretikai žiūri į 
patriotizmą poezijoje (A. Jasmanto straips 
nis Patriotų sukilimas, arba poezijos ki
virčas su tautybe). Julius Kaupas sten
giasi atverti skaitytojui akis, kur baigiasi 
meninė tikrovė ir prasideda mokslas ar 
beprotybė. Prozos duota A. .Škėmos ir Č. 
Milošiaus, eilėraščių Bradūno, Gruodžio, 
Claudel, Dylan Thomas, Hugo von Hof
mannsthal, Bosquet, Pietrkiewicz. Dažniau 
skaitančiam lietuviškas knygas ypač įdo
mu turėtų būti, ką lankininkų kritikai ra
šo apie J. Kėkėšto, L. Andriekaus, P. 
Andriušio, N. Mazalaitės, A. Rūtos, J. 
Kralikausko ir Žitkevičiaus knygas.

K. Barėnas

Kuo paverstas
Karo Muzėjus ir visa jo aplinka, jo so

delyje kas vakaras vykusios vėliavos nu
leidimo iškilmės ir apeigos prie Žuvusių
jų paminklo yra dar ir šiandien gyviausiai 
išlikę atmintyje visų mūsų tautiečių, ku
riems nors kartą teko jose dalyvauti, jas 
matyti, girdėti transliuojant per radiją ar 
bent klausytis apie jas kitų pasakojimų. 
Tačiau okupantai, padedami jiems parsi
davusių riebiai apmokamų kvislingų ir 
šią tautos šventovę baisiausiai išbiaurio- 
jo. Karo Muzėjus, šiandien vadinamas 
„Kauno Valstybiniu kariniu — istoriniu 
muzėjum“, jau nuo pačių pirmųjų okupa
cijos dienų stengiamasi paversti bolševi
kinės propagandos židiniu. Klastojant is
torinę tiesą ir faktus, dabar šis muzėjus 
dar daugiau bolševikinamas, mėginant 
įrodinėti, tariamai Nepriklausomybės me
tais šalies gyventojai skurdę ir tik dabar 
esą visko pertekę, patenkinti, dėkoja už 
jų pavergimą. Štai kaip A. Kemovas, mi
nimojo muzėjaus „direktoriaus pavaduo
tojas mokslo reikalams“, „Literatūros ir 
Meno“ Nr 7(1956.11.11) aprašo muzė
jaus tolimesnį bolševikinimą, pavadintą 
kuklesniu „reorganizavimo darbų vardu“. 
Esą, tokie „reorganizavimo darbai kai ku
riuose muzėjaus skyriuose vykdomi jau 
nuo pereitų metų. Neseniai buvo pertvar
kytas ir praturtintas skyrius, vaizduojąs 
lietuvių liaudies kovą už tarybų valdžią 
1917 — 1940 m. Daugelis eksponatų vaiz
džiai byloja apie sunkią darbo žmonių pa
dėtį buržuazijos valdomoje Lietuvoje. 
Valstiečių ūkių pardavimas iš varžytinių, 
skurdo ir nevilties nukamuotų žmonių 
emigravimas į tolimas užsienio šalis — 
štai prie ko vedė darbo liaudį fašistiniai 
„tautos vadai“... 1955 m., be kitų ekspona
tų, muzėjus įsigijo dail. J. Švažo paveiks
lą, kuriame autorius atkūrė kasdieninį bur 
žuazijos valdomos Lietuvos reiškinį — 
varžytines“. Aukščiau minėtoji citata paro 
do, kokiais „muzėjiniais eksponatais“ 
stengiamasi užgrūsti buv. Karo Muzėjų. 
Panašaus komunistinio šlamšto prigrūda- 
mi ir kiti skyriai, kur ypač „daug dėme-

Jokūbas (Jacques, o amerikonų sutrum
pintas i Jack) šernas, nauja filmų teatro 
žvaigždė, gimė Kaune, Lietuvoje, 1925 m- 
Aktoriaus Šerno tėvas, Nepriklausomybės 

Akto signataras, kilęs nuo garsiųjų Biržų, 
kurie Lietuvos visuomeninei veiklai davė 
Bieliniuą, Galvanauskus, Yčus, Jakubėnus, 
Sruogas, Šakenį ir daugelį kitų.

Baigęs Biržų pradžios mokyklą, toliau 

J. Šernas su žmona oremjieros metu
mokytis ir studijuoti Jokūbas Šernas išvy
ko į Rusiją, kur 1914 m. baigė Petrapily 
teisių mokslus ir grįžęs į Lietuvą apsigy
veno Vilniuje. Čia tuojau įsitraukė į vi
suomeninę veiklą ir aktyviai dirbo visuo
meninėje ir politinėje dirvoje, kartu su 
kitais to meto veikėjais kovodamas dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės.

1917 m. dalyvavo pirmoje lietuvių kon
ferencijoje ir jos buvo išrinktas į Lietu
vos Tarybą. 1918 m. išrinktas Tarybos 
sekretorium, pasirašė Nepriklausomybės 
Aktą. Sekretoriaus pareigas ėjo iki 1919

Karo Muzėjus
šio skiriama ekspozicijai, vaizduojančiai 
lietuvių tautos dalyvavimą Didžiajame Tė 
vynės kare“. Šiais metais pradėta „įruoš
ti Lietuvos TSR istorijos skyrių. Jo įruo- 
šimas — didelis ir atsakomingas uždavi
nys“. Be abejo, tas „didelis uždavinys“ 
bus „atsakingai“ atliktas tik tada, kai 
propagandiniais eksponatais bus subjau
rotas Nepr. Lietuvos gyvenimas. Gi „Par
tijos direktyvų dėl šeštojo penkmečio 
piano projektas, atveriąs didžiules konk
rečias galimybes šalies liaudies ūkiui to
liau vystyti, nubrėžia muzėjaus persona
lui aiškias tolesnes veiklos gaires ir užda
vinius“...

įėjus į buv. Karo Muzėjų, pasakoja 
žmogus, neseniai dar buvęs Lietuvoje, — 
veik toks, kaip ir seniau. Tik „turinys“ vi
duje jau visai kitoniškas. Ypač platus 
„Revoliucijos skyrius“ su visokiais Grei- 
fenbergais ir kitais jų .kankiniais“. Ne
paprastai smarkiai reklamuojama, žmonių 
terminu tariant, „Kapsuko valdžia“. Iš
statytos raudonųjų pulkų uniformos ir 
įvairūs jų „trofėjai“, taip pat reklamuo
jami bolševikiniai partizanai. Bet platus 
ir tautinių drabužių bei tautodailės sky
rius, yra ir Vargo mokykla su rateliu. 
Šiaip muzėjus pajungtas išimtinai komu
nistinei propogandai. Štai kas padaryta iš 
šios tautos šventovės — dergykla Nepr. 
Lietuvos gyvenimui juodinti ir istorinei 
tiesai klastoti. Elta

DIDIEJI PASAULIO DIENRAŠČIAI
Pagal naujausią statistiką (1956.1.15) 

didžiausią tiražą pasaulyje turi šie dien
raščiai: 1. Mainichi Shimbun, Tokio 6 mi- 
Jionus, 2. Daily Mirror, London 4,6 mil. 
3. Asahi Shimbun, Tokio „5 mil., 4. Daily 
Expres^, London 4,2 mil., 5. Prawda, Mas
kva 2,4 mil., 6. Bild-Zeitung, Hamburg 2,4 
mil., 7. Daily Mail, London 2,2 mil.. 8. Dai
ly News, New York 2,1 mil., 9. Daily He
rald, London 2 mil., 10. Evening News, 
London 1,5 mil., 11. France Soir, Paris 1,2 
mil., 12. Chicago Tribune, Chicago 1 mil.

Numeris 13 tenka „Europos Lietuviui“, 
kuris dar nėra pasiekęs miliono, bet vilčių 
yra, kad dešimtmetį švenčiant — bus!... 

m., kada buvo paskirtas mlnisteriu (be 
portfelio).

Aktoriaus motina — rusų kilmės. Gy
vendama Lietuvoje ji taip pat dalyvavo 
visuomeninėje veikloje, būdama labdaros 
organizacijų narė ar eidama valdybos pa
reigas. Jokūbui Šernui mirus, ji su sūnum 
išsikėlė į Paryžių, kur ir dabar gyvena, 
neūžmiršdama Lietuvos.

Busimasis aktorius vaikystę praleido 
Paryžiuje, kur ėjo ir pirmuosius mokslus. 
Kilus karui ir vokiečiams užėmus Paryžių, 
jaunojo Jokūbo motina buvo išvaryta iš 
buto, jis pats už nelegalią veiklą suim
tas ir uždarytas į koncentracijos stovyklą, 
kur išbuvo pusantrų metų, Paleistas gavo 
darbo kavinėj „Cafe de la Paix“ padavė
ju. Atliekamu laiku tęsė medicinos studi
jas.

Filmų aktoriaus karjera prasidėjo nuo 
to meto, kai viena prancūzų filmų ben
drovė pakvietė Šerną pabandyti jėgas jų 
sukamam veikale „Miroir“. Debiutas pavy
ko. Po to jį pakvietė viena italų filmų 
bendrovė, duodama rolę filme „Prarasta 
jaunystė“. Paskui gavo kvietimą iš Angli- 
simpatiškaą, tikro lietuviško veido ir nuo
širdumo vyras, bent dešimčia metų atro
dąs jaunesniu, negu iš tikro yra. Laisvai 
kalba, aišku, prancūziškai, itališkai., ru
siškai ir angliškai. Tik gimtosios lietuvių 
kalbos, gyvendamas svetur ir netekęs tė
vo, neturėjo progos išmokti. Bet Lietuvą 
mini su simpatija ir jausmu. Apie Lietuvą 
jam daug pasakodavusi motina, kurią, čia 
įsikūręs, žada atsikviesti iš Paryžiaus. Ve
dęs jis yra dailią italę Maria Stella, kuri 
išsilavinimu ir europietiška dvasia taip 
pat daro labai malonų įspūdį. Romoje ji 
pažįsta Lozoraičių šeimą, o su jaunaisiais 
Lozoraičiais kartu lankiusi mokyklą.

Paklaustas, kaip Šernas pateko į Holly- 
woodą, papasakoja kad jis buvęs vienas 
iš tų naujų Hollywoodo bandymų rasti 
Europoje naujų jėgų.

Kai Šernas vaidino egzamininę rolę Ae
neas, studijoje dalyvavo ir Warner Bros, 
atstovas, kuris jį ir užangažavo filmui 
„Jump Into Heli“.

Svarbiausias J. Šerno pasirodymas yra 
Warner Bros, filmoje „Helen of Troy“, 
jos filmų bendrovės. Taip ir prasidėjo 
„gastrolės“ ir garsas italų ir prancūzų 
filmų pasaulyje.

Su J. šernu pasimačiau vaišingoje War
ner Bros, studijoje, su kuria jis turi pasi
rašęs sutartį. Vos įžengus jam į aktorių 
valgyklą ir pasisveikinus, šernas padarė 
man labai mielą įspūdį: gražiai nuaugęs, 
kur jis vaidina Pario rolę su partnere 
italų aktore Rossana Podesta vaidinan
čia Eleną. „Helen of Troy“ filmos prem
jera įvyko 50-tyje kraštų. Tai viena iš žy
miausių paskutiniojo meto filmų, parei
kalavusi didelio pasirengimo ir daug lėšų. 
Jack Šernas joje sukuria simpatišką, švel
nų ir jaunyste žavintį karaliaus sūnų, ta
čiau galintį būti ir kurį iš Lietuvos istori
nių veikalų, pav., Algimanto, herojų.

Per pasimatymą šernui įteikta dovanė
lė — lietuviškais motyvais austas kakla
raištis, kurį jis tuojau užsirišo ir nusifoto 
grafavo. Tas~ mūsų tautodailės menas jam 
labai patiko. Prieš išsiskiriant jis pareiš
kė norą palaikyti kontaktą su lietuviais.

J. Kaributas. „L. D.“

Nr. 13. (443) 28. IH. 1958.

ALELIUJA!
JIS PRISIKĖLĖ! Velykų rytmečio links

mas Angelo pranešimas skamba žemėje, 
švenčiant spinduliuojantį Kristaus Prisi
kėlimą. Po didžiosios Kryžiaus kančios ir 
mirties Jis vėl sugrįžo į gyvenimą, kaip 
mirties ir gyvybės Viešpats per nepabai
giamus amžius. Savo Kryžiaus kančia ne
matomai sunaikinęs pasaulio nuodėmes, 
Kristus turėo matomai nugalėti mirtį, ku
ri yra nuodėmės pasėka, kad turėtume Jo 
pergalės- ir mūsų iš nuodėmių atpirkimo 
ir prisikėlimo tikriausią ženklą. Kristus 
ant kryžiaus atrodo nugalėtas, tačiau sa
vo prisikėlimu iš numirusių, patvirtino sa
vo stebuklus ir davė savo dieviškosios 
pasiuntinybės nesugriaunamą įrodymą. To 
dėl neveltui davė galingą pažadą, kuris 
švies įvairiose nelaimėse: .^Pasitikėkite, aš 
nugalėjau pasaulį!“

Kristui mirštant drebėjo žemė ir miru
sieji kėlėsi ir pasirodė šventajame mies
te. Per kiekvienas Velykas mes tą patį 
turime išgyventi savo sieloje ir širdyje! 
Tai prisikėlimo ir laisvės šventė, kurios 
nesuteiks nei skambios frazės, nei politi
ka, nei diplomatija. Kristus mums pasakė: 
„Jei klausysite mano žodžių, jūs būsite 
tikri mano mokiniai, pažinsite tiesą ir tie
sa padarys jus laisvus, nes kiekvienas, 
kurs nusideda yra nuodėmės vergas“. 
Laisvas yra tas, kurs gyvena pagal savo 
sąžinę, daro tai, kas pridera. Laisvės prie
šai — klaida, aistra, prievarta. Kas suteiks 
laisvę? Tai Kristaus religija, kovodama 
su klaidomis ir nuimdama nuo laisvės 
akių uždangas, numalšindama laukinį ais
tros žvėrį, naikindama neteisybę ir prie
vartą. Nuo Bažnyčios įtakos žmonių pro
tams dingsta tiranija ir vergavimas ki
tiems. Šventoji išpažintis yra dvasinės ver 
gijos pančių sutraukimas, išsilaisvinimas 
iš piktojo tiranijos.

Visi žmonės ir visas pasaulis gali būti 
atnaujintas tik antgamtinėmis priemonė
mis ir antgamtiniais darbais. Toji jėga 
glūdi sakramentuose ir maldoje. Kitaip 
yra tas, ką Egėjus pranašavo: Daug pasė
jote, bet mažai suvežėte. Apsivilkote, bet 
nesušilote. Kas pelną rinko, tas jį pylė į 
kiaurą maišą. Sunešėt jį į namus, o aš 
išpūčiau, sako Galybių Dievas“. Ir geriau
sias visuomeniškas darbas ir didelės pas
tangos už Tėvynės išlaisvinimą be paš
venčiamosios malonės Dievui neturi reikš
mės. Už tai nebus amžinybėje atlyginta. 
Šv. Augustinas tokius darbus vadina dide
liais žingsniais, nužengtais netikruoju kė
liu.

Kristus prisikėlė ir šią dievišką tiesą 
paliudijo milionai kankinių savo krauju. 
Tai- garantija kad gėris triumfuos virš 
blogio, kad tiesa nušvies nuodėmės tam
sumas. Tai galinga viltis kaip kalnų pože
minė vandens srovė, kuri gaivina pievas, 
kuri susilieja su kitomis srovėmis ir vieną 
gražią dieną ištrykšta vėsus gaivinantis 
tyro vandens šaltinis. Tad link prie ark 
lo, nes esame pašaukti būti Kristaus Prisi
kėlimo liudininkais iki žemės pakraščių!

Su Kristumi už Tėvynės Laisvę, už Ge
resnį Pasaulį! Tegul aidi visų širdyse pri
sikėlimo Aleliuja!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — D. šeštadienio va

kare 7 val.Šv. Petro ir Povilo bažn. 
(North Str.) konferencija ir klausomos 
išpažintys.
Šv.Mišios — Velykų sekm. 1 vai. p. p. 

CORBY — Velykų antrą dieną* 12 vai.

PAŽAISLIO VIENUOLYNO LIKIMAS

Pažaislio vienuolynas — tikintiesiems 
viena iš Lietuvos šventovių. Štai koks jo 
bolševikinėj okupacijoj likimas: „Litera
tūros ir Meno“ Nr. 7 (1956.11.11) įdėtas 
„meno mokslų kandidato“ doc. F. Bielins- 
ko pareiškimas, kad reikia „apsaugoti šį 
architektūros paminklą“. Bielinskis pripa
žįsta, kad buv. Pažaislio vienuolyno rū
mai — „šis architektūrinis ansamblis pa
sižymi savo menine verte, gausiai papuoš
tas gipsatūromis, tapyba bei freskomis,, ku 
rias sukūrė vietiniai ir italų menininkai... 
Įgyvendinus 6-jį penkmečio planą, Pažais
lio architektūrinis paminklas atsidurs gre
ta Kauno hidroelektrinės. Ties užtvanka 
susidariusi jūra iš trijų pusių apsups šį 
paminklą ir dar vaizdžiau išryškins jo me
ninę vertę. Kauno hidroelektrinę, savaime 
aišku, lankys gausūs būriai mūsų plačio
sios šalies ir užsienio turistų. Ta pačia 
proga, jie norės apžiūrėti ir greta sto
vintį vertingą mūsų architektūros pamin
klą. O jis šiuo metu, reikia pasakyti, yra 
apleistas ir nesutvarkytas: pastato sienas, 
freskas, gipsatūras, tapybas gadina drėg
mė. Iškyla būtinas reikalas jau dabar rim 
tai susirūpinti šiuo architektūriniu an
sambliu ir artimiausiu metu jį restauruoti 
ar konservuoti, pilnai atkūrus jo menines 
formas. Pastatai priklauso LTSR Sveika
tos ministerijai, kuri, atrodą, per maža 
rūpinasi jų apsauga ir priežiūra. Ministe
rija ir kitos atitinkamos įstaigos turėtų su- ~ 
sirūpinti šio architektūrinio paminklo ap
sauga, sudaryti palankesnes sąlygas jam * 
lankyti ir apžiūrėti“.

Šioji citata parodo, koks skurdus liki
mas bolševikinėje santvarkoje yra ištikęs 
šią Nepr. Lietuvos pažibą, kurios ateitimi 
susirūpinimo rado jau net ir bolševikinis 
F. Bielinskis — nors tam, kad jo dabartine 
padėtimi nesipiktintų bent busimosios 
Kauno HES lankytojai.

Elta/

ATSIŲSTA PAMINĖTI
THE LITHUANIAN SITUATION — $e 

tuvos Pasiuntinybės Vašingtone leidinį 
1956 m. sausio-vasario mėn. numeris.^ <

INSTTTUT fuer AusJandsbezieliunKen 
Mltteilungen —, sausio-vasario numeris.

2



13. (443) 2B. UI. 1956. EUROPOS ugruvis__________________ __ __________________________________________________3

pluropos Lietuviu Kronika
LONDONAS

IŠVYKO VLIKO PIRMININKAS
Tik keletą dienų teviešėjęs Londone, 

H Vliko pirmininkas J. Matulionis, šį pirma
is dieni lėktuvu išskrido į Kanadą. Viešna- 
| gės metu J. Matulionis lankėsi Lietuvių 

B Pasiuntinybėje ir Lietuvių Namuose.

BILETŲ TRAUKIMAS
PLB orgarnizuotos loterijos biletų trau

kimas įvyks š.m. balandžio 1 d. (Velykų 
Pirmąją Dieną), Lietuvių Klube, 1, Lad- 
broke Gardens ,W.ll. šokių vakaro metu. 
Biletų traukime kviečiame gausiai daly
vauti.

Londono Lietuvių Socialinis Klubas, 
345 a Victoria Park Rd., Pirmą Velykų 
Dįepą, rengia

jį ŠOKIŲ VAKARĄ
Nauja ir įdomi programa. Pradžia 7 vai. 

vakaro.
Staliukus galima užsisakyti pas p. Jurą.

MARGUČIŲ BALIUS
Š.m. Balandžio mėn. 7 d. 7.30 p.p., Pa

rapijos Klube, L. Onos moterų d-ja ren- 
gia. Margučių, balių, bus programa ir šo- 
kiat Įėjimas 2/6. Už gražiausi margutį — 
bus duodama dovana.

Staliukus gajima užsisakyti iš anksto 
Ljųdžįų krautuvėje.

* ♦ ♦
Balandžio mėn. 15 d. 4.30 vai. p.p. Šv. 

Onos moterų d-ja šaukia visuotinį susirin
kimą.. Narėms dalyvavimas būtinas. Bus 
svarbus pranešimas. Bę to, p. Jurkonienės 
I>askąita — tema: Katalikų moterų orga- 
nižačlnė esmė, ir jos tikslas. Mielai prašo
me svečius atsilankyti.

lietuvių sodyba
■ Artėjant atostogų laikui, Lietuvių Sody

bos administraciją, maloniai kviečia no- 
rlnčijis sodyboje atostogauti lietuvius, jau 

. dąbąr užsisakyti vietas. Dėl smulkesnių 
informacijų rašyti: Lietuvių Namų A-nė 
B-vė 1-2 Ladbroke Gardens, London, W. 
11. Tel. PAR 2470.

VELYKOS LIETUVIŲ KLUBE
šv. Velykų! proga Lietuvių klube, 1, 

Ladbroke Gardens, W. 11, rengiamas šo
kių vakaras,.,Malonius klubo narius ir jų 
svečiu kviečiamą atsilankyti ir šventes 
praleisti lietuviškoje nuotaikoje.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
! Sekančio mėiiėsio pradžioje, Nidos Kny
gų Klubas, savo nariams išsiuntinės leidi
nį Nr. 12., A. Baranausko ((Sniego Platu
mos“ novelių rūfį&iį. Gerbiamus klubo 
narius prašome Jąedęlsti su atsiskaitymu 
už jau gautas knygas.

-----------------------------------------------------------

CORBY
DBLS Corby skyrius balandžio 1 d., 5 v. 

vakare, St. John Ambulance Hall Lloyds 
Rd., Old Corby, Velykų proga rengia 

MARGUČIŲ BALIŲ .
Be oficialios programos, bus bendra ar

batėlė, turtinga loterija, šokiai... nes mūsų 
vaidintojų grupė dar atostogauja po sun
kios žiemos ir sunkių darbų. Jaunasis at
žalynas kažką paslaptingai rengia Motinos 
dienos minėjimui, tačiau, reikia tikėtis, 
kad ir tos pasirengimo paslaptys greitai 
paaiškės.

Bet prieš Motinos dienos minėjimą tu
rime Velykų šventes* todėl į Velykų po
būvį kviečiame svečius iš apylinkių ir 
vietinius korbiečius skaitlingai dalyvauti 
ir vakarą praleisti šaunių draugų tarpe.

Corby skyriaus valdyba

MANCHESTERJS
PADĖKA

Ką tik išėjus iš ligoninės po sunkios 
ligos, kur linkėčiau, kad neištiktų nė vie
ną lietuvį, gyvenantį šiame krašte, noriu 
išreikšti gilią padėką DBLS Manchesterio 
skyriaus valdybai, visiems lietuviams ap
lankiusiems ir sušelpusiems ligos metu li
goninėje. o ypatingą padėką ponų Navic
kų šeimai, kurie mane lankė ir šelpė li
gos metu ir dabar išėjus iš ligoninės.

___  A. Bagočiūnas
SKELBIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba savo klubo patalpose 1956 metų 
balandžio mėn., 2 d. rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Šokiams gros plokštelių muzika, veiks 

puikus klubo baras.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra

šom atsilankyti.
Pradžia: 6.30 val.vakaro.

Klubo valdyba

NOTTINGHAMAS
Š. m. kovo mėn. 17 d., Nottinghame 

įvyko lietuvių savišalpos kasos narių vi
suotinas susirinkimas, kurio metu buvo iš
rinkta nauja valdyba ir diskutuota atei
ties veikla. Valdybon išrinkta: Br. Paliulis 
— pirmininku, K. Bivainis — sekretorium, 
K. Ražanskas — kasininku. Revizijos ko- 
misijon išrinkta: VI. Miškinis, E. Bliu- 
džiūtė ir J. Viliūnas.

Nottinghamo lietuvių savišalpos kasa 
įsikūrė prieš penkerius metus. Nežiūrint 
emigracijos, kasos narių skaičius yra pas
tovus. Per eilę savo veiklos metų, savišal
pos kasa yra sušelpusi daugelį narių.

K. B.

NORTHAMPTONO lietuviai

š. m. kovo mėn. 25 d., Northamptone 
įvyko DBLS skyriaus susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo svarstoma sky
riaus veikla, pasidžiaugiant, kad paskuti
nių kelių mėnesių laikotarpyje skyrius 
padidėjo net 7 nariais. Be to, buvo nutarta 
iškilmingai suruošti ir atšvęsti Motinos 
Dieną.

Skyr. Valdyba

>į.^įi

Seedorf. Per Velykas vietos lietuviai 
rengia iškilmes vaikučiams: Beinarauskui, 
Francaitei, Grigaliūnaitėms, einantiems 
prie Pirmosios Šv. Komunijos.

Hannover. Levinskas Vladas pa j ieško 
savo brolių, gyvenusių Šiauliuose — Zig
mo, Juozo ir Edvardo.

Wehnen. Velykų Švenčių proga, pamal
das ir visus kitus religinius patarnavimus 
sutiko atlikti, iš Bielefeldo atvykęs, Kun. 
Kleb. Petras Girčius.

Diepholz. Vietos tremtinius aplankė vie
nas žymus belgų domininkonas, Tėvas 
Piere, kuris rūpinasi Vokietijoje pagerinti 
visų Rytų Tautų pabėgėlių būtį. Jis yra su 
organizavęs pastovią šalpą vargstantiems. 
Jo dėka visf tvarkingi, bet neturtingi as
menys pastoviai yra šelpiami savo globė
jų Belgijoje. Kas mėnesį ateina maisto

bažnyčios papuošimu, bei kitais reikalais.
Pirmoji šios organizacijos pirmininkė 

buvo O. Kaufmanienė, kuri daug nuveikė 
šios organizacijos sucementavime. Antro
ji pirmininkė — A. Zaliauskienė pasireiš
kė konkrečiu darbo paskirstymu ir atliki
mu. Abi jos jau yra iš Neustadt išvyku
sius, bet jų pavyzdžiu seka, sutikdama ne
maža sunkumų, M. Ruterbergienė. Jai pa
gelbsti M. Petkevičienė.

Neustadt'o Katalikių Moterų Draugija 
surengė Lietuvos Patrono šv. Kazimiero 
minėjimą. Programoje buvo Šv. Kazimiero 
garbei pamaldos ir akademija.

Bielefeld. Lietuvių Sargybų Daliniai 
šventė Juozapines. Pamaldas atlaikė kun. 
P. Gircius, kurių metu visi vyrai, vado
vaujami "baritono Paulausko, giedojo Ga
vėnios giesmes.

Prie kareiviško stalo buvo pagerbti vi
si tos dienos Juozai: Janušaitis* Pakalnis 
ir Kaimas. Padėkojo solenizantas J. Janu- 
šaitis.

Hamburg. Vietos lietuviai supranta, kad 
reika mokėti ne tik iš kitų paimti, bet ir 
aukoti. Neseniai Hamburgiečiai per J. Va

laitį suaukojo Vasario 16-tos Gimnazijai 
117.00 DM.

Gražų pavyzdį seka ir kitos lietuviškos 
kolonijos.

Lubeck, šeštadienį buvo pakrikštytas 
naujas Lubecko Lietuvių Bendruomenės 
narys Algimantas — Vincas Blažys, sūnus 
Vinco.

Šiaurės Vokietija. Visur vyksta priešve- 
lykinės susikaupimo valandėlės, pasiruo
šiant Velykinei šv. Išpažinčiai ir Komu
nijai. Visus tikintiesiems patarnavimus at
lieka iš anksto nustatytu laiku lietuviai 
kunigai: Tėvas Konstantinas, P. Gircius 
ir V. Šarka.

Augustdorf, Vietos lietuviai šioje stovy
kloje yra mažumoje. Daugiausiai čia len
kų, latvių, ukrainiečių, estų. Lietuviams 
vadovauja A. Jonutis. Malonu matyti, kad 
visi lietuviai pasižymi dideliu darbštumu 
ir tvarkingumu. Turi nuosavą seklyčią, 
kur vyksta vargo mokyklos darbas, savi
švieta ir įvairios pramogos. Nuomojamas 
televizios aparatas, kuriuo naudojasi visi 
stovyklos gyventojai. Už įėjimą imamas 
10 pfenigų mokestis.

’"Skautiškuoju Keliu
VISUOMENĖS DĖMESIUI

Sąryšyje su ,.Europos Lietuvyje“ Nr. 5 
(2. II. 1956) talpintu „Pranešimu“ apie 12 
skautlninkių pasitraukimą iš P. L. S. S. 
Skaučių Seserijos, kai kur Anglijoje pra
dėjo sklisti gandai, kad su P. L. S. S. 
Anglijos Rajonu yra kažkas netvarkoje, 
jei tiekdąug/skautininkių išstojo iš orga
nizacijos.’
• Prahėšartiė’*' Gerbiamai Visuomenei, kad 
tos 12 skautininkių gyvena Amerikoje ir 
nieko- bendro su Anglijos Rajonu neturi.

kų — ps. B. Zinkus. Registracija į stovyk
lą bus paskelbta vėliau.

PADĖKA
Nottinghamo skautai nuoširdžiai dėko

ja žemiau išvardintiems aukotojams, kurių 
dėka buvo įsigytas nuosavas sklypas — 
būklas: LAS Nottinghamo skyrius 3 sv., 
D. B. L. S. Nottinghamo skyrius 2 sv., 
p. Popeliučka 3 sv., p. Bivainis 1 sv., p. De 
veikis 1 sv., p. Kazlauskas 1 sv., kun. Kuz- 
mickis 1 sv., L. R. S. Nottinghamo skyrius

Anglijos Rajono skautai ir skautės, kar- ' 1 sv., p. Miškinis 1 sv., p. p. Oželiai 1 sv.,
tu su jų vadovybėmis, vieningai dirba
skautišką darbą ir jokių nesusipratimų 
savo tarpe ąieturi.

Sktn. K. Vaitkevičius — Rajono Vadas, 
ps. D. Fidlerienė — Seserijos Vadeivė, 
ps. B. Zinkus. Brolijos Vadeiva.

STOVY K L A
! Šių mėtif'škautti-čių ir lietuviško jauni

mo vasaros stovykla prasidės liepos m. 
28 d. ir baigsis rųgpiūčio m. 6 d. Stovyk
laujame Lietuvių Sėdyboje, pereitų metų 
stovyklavietėse.

‘ Skaučių ir mergaičių stovyklai vado
vaus ps. D. Fidlerienė, o skautų ir bemiu-

p. Paliulis 1 sv., p. Šimkus 1 sv., p. Žala
1 sv., Bradfordo skautų draugovė 10 ši., 
p. p. Klumbiai 10 ši., p. p. Zaveckai 10 
ši. ir p. p. Zinkai 10 ši. Ponams Deme- 
niams už paaukotą pečių. Ypatingai dėko
jama p. p. Ručiams už jų pagalbą sklypą 
perkant ir jį įruošiant.

BROLIJOS IŽDININKAS
Anglijos Rajono Brolijos iždininku yra 

paskirtas s. v. si. Mindaugas Kaulėnas, 
13, Frostic Man., Frostic Place, London E 1.

Brolijos daliniai ir pavieniai skalau
jantieji broliai, nario mokesčius siunčia 
naujajam iždininkui.

siuntiniai arba pora desėtkų vokiškų mar
kių. Pastaruoju metu šis kilnusis vienuolis 
netoli Aacheno Vokietijoje užpirko nema-
žą žemės plotą, kur žmonių aukomis nori 
pastatyti tremtiniams atskirą kaimą. Ten 
numatoma apgyvendinti tremtinius iš 
Diepholzo, Oldenburgo, Hannoverio ir Au- 
gustdorfo stovyklų.

Delmenhorst. Labai didelį dėmesį skiria 
vargstantiems lietuviams energinga vienuo 
lė Elzbietietė Petrė Augąitytė. Ji su mo
tociklu aplanko apylinkėje gyvenančius 
tautiečius, juos paguodžia, kartais aptvars 
to, sušelpia, aprūpina spauda ir suteikia 
įvairių informacijų, liečiančių kasdieninį 
gyvenimą. Mokėdama gerai vokiečių kal
bą, ji garbingai gina savo tautiečių teises, 
reikalus miesto įstaigose. Visi tautiečiai 
džiaugiasi jos patarnavimu.

Hahn. čia plaučių ligų sanatorijoje yra 
keturi lietuviai, kurie tarp savęs gražiai 
sugyvena ir yra tvarkingi žmonės. Svei
kiausias iš jų visų, dabar jau yra Kazys 
Sakalauskas. Tai senas Lietuvos Kariuome 
nės muzikantas. Groja bemaž visais ins
trumentais. Jis daug įneša džiaugsmo į 
vidinį gyvenimą. Su savo muzika jis kelia 
visų ligonių gerą nuotaiką ir padeda grei
čiau jiems pasveikti. Jį myli visas ligoni
nės pesonalas ir didžiuojasi visi pacien
tai, ypač gi lietuviai.

Lubecko lietuviai pradėjo labiau įdo
mautis lituviška spauda ir lietuvišku gyve 
nimu. čia yra trys lietuviškos apylinkės 
su atskiromis savo valdžiomis. Pastaruo
ju laiku, vietos lietuviai pasigenda vienos 
valdžios, kuri pasirūpintų išvystyti tau
tiečių tarpe platesnę kultūrinę veiklą, nes 
iki šiol Lubecko lietuviai nepasižymėjo są 
vo visuomeniniu darbu. Tiesa, buvo su
rengta keli minėjimai, pora pasišokimų, 
bet k itosesrityse dar snaudžiama. Nega
lima pasigirti ir vargo mokykloje moki
nių skaičiumi. Lietuvių čia yra daug ir 
jiejie visi galėtų savo vaikus siųsti į šią 
vargo mokyklą, kur yra galimybė netik iš
mokti lietuvių kalbos, bet ir susipažinti su 
Lietuvos istorija, geografija, lietuviškom 
giesmėm bei dainomis. Mokyklai sėkmin
gai vadovauja P. Labanauskas ir P-lė Kal
vaitytė. Apgailestautina, kad mūsų tėvai 
permažai rūpinasi savo vaikų ateitimi. 
Mažai kreipiama dėmesio į vaikų išsiau
klėjimą, išsimokslinimą, tinkamą gyveni
mui pasiruošimą.

Hamburg, Amerikos Katalikų Organiza
cija (NCWC) praveda DP-kų studentų 
registraciją ir siūlo vykti bent keturiems 
semestrams nemokamom studijom į JAV. 
Studentai gali registruotis į įvairius fakul
tetus, išskyrus medicinos, odentologijos ir 
architektūros.

Panaši registracija vyksta visose dides
nėse tremtinių stovyklose ar kolonijose.

Būtų gera ir naudinga, kad visi niusų 
studentai kreptųsi tuo tikslu betarpiškai 
į Amerikos Katalikų Organizaciją, vadina
mą N. C. W. C. (22) Dusseldorf, Karl 
Rudolf Strasse 174.

Studentai registruojami rudens — žie
mos semestrui, kuris JAV prasideda rug
sėjo mėn.

Neustadt/Holst. Jau treti metai gra
žiai veikia Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija, kuri rūpinasi ligoniais, vargšais, 
našlaičiais, vietos kapinių sutvarkymu,

. Antrąją Velykų dieną, 7.30 vai. vakare, 
tame pačiame klube rengiami šokiai prie 
plokštelių muzikos. Staliukai užsakomi iš 
anksto. Įėjimas: nariams Išil., nenariams 
3 šil.
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VELYKINES PRAMOGOS LIET. KLUBE

Pirmąją Velykų dieną, balandžio mėn.
1 d., 7.30 vai., Lietuvių Klube, 1 Ladbroke 
Gardens, W. 11., rengiamas linksmas šokių 
vakaras. Gros džazas. Turtingi bufetai. 
Staliukus užsisakyti iš anksto paskambi
nant BAYswater 5511. Įėjimo mokestis: 
nariams 3 šil., nenariams 5 šil.

Z. JURAS

SVETIMIEJI GELBSTI LIETUVIUS
Neseniai lietuvių spaudoje buvo rašy

tą, kad į Vakarus pabėgo lietuvis Itn. J. 
Jančys, kitados švedų išduotas sovietams, 
tačiau smulkesnių žinių apie šį įvykį ne
buvo paskelbta. Bet šį įvykį aprašė ir vo
kiečių laikraštis „Der Heimkehrer“ š.m. 
kovo mėn. laidoj, kur yra patiekta dau
giau duomenų.

J. Jančys, vyr. Itn. laipsnyje, kovojo 
drauge su vokiečiais prie bolševikus. Ka
rui baigiantis jam pavyko motoriniu lai
veliu pasprukti į Švediją, kur tikėjosi bū
siąs saugus. Bet švedai visus, anuomet į 
Švediją atbėgusius, pabaltiečius karius 
1946 m. gėdingai išdavė sovietams. Išduo
tųjų tarpe radosi ir Itn. Jančys. Perėjęs 
daugelį darbų vergų stovyklų, Itn. Jančys 
tik šiais metais išvydo laisvę — pateko į 
Vakarus. Paskutinė stovykla buvo Swerd- 
lowsk, iš kur drauge su vokiečiais belais
viais atvežtas traukiniu į Vak. Vokietiją.

Pasirodo,, kad vokiečiai jau nuo 1947m. 
Itn. Jančiu rūpinosi ir jį rėmė. Ypač juo 
rūpinosi pasiaukojusi vokiečių Kari Zotz- 
mann šeima, gyv. Rodch miestelyje. Kad 
išsirūpinus Itn. Jančio atleidimą iš Sov. 
Sąjungos, vokiečiai atidžiai slėpė jo lie
tuvišką kilmę, sąmoningai nutylėdami ži
nias net apie jo šeimos išemigravimą į 
N. Zelandiją. Apie savo šeimą Itn. Jančys 
patyrė tik atvykęs į Vokietiją.

Malonią staigmeną padarė sugrįžusiam 
Coburg — Corteddorf porcelano fabriko 
savininkė, vokietė ponia Griessbach, kuri 
jam suteikė savo namuose 2 sav. neapmo
kamų atostogų ir pati savo mašina jį par
sivežė. Toks vokiečių rūpinimasis lietuviu 
vertas didelio dėmesio.

BELGAI NUTEISĖ SAVO KARININKĄ
— BUVUSĮ LIETUVOS PARTIZANĄ
Praeitais metais rugsėjo mėn. iš Sov. 

S-gos buvo atleisti du belgų karininkai 
belaisviai, savanoriškai kovoję vokiečių 
kariuomenėje prieš bolševikus. Tai Ram- 
pelberg -34 m. ir Blommarts -42 m.

Jų sugrįžimas anuomet buvo atkreipęs 
daugelio dėmesį ir net iššaukęs susijudini
mą. Tam pagrindą davė belgų žandarmeri
jos žiauri elgsena. Kai tiedu belgai, sugrį
žę iš Sov. S-gos per Berlyną ir Vak. Vo
kietiją, buvo ant Vokietijos - Belgijos sie
nos vokiečių perduodami belgų žandarme
rijai, tai perduodamieji būdami dar vokie
čių žemėj, pastebėjo, jog belgų žandarai jų 
laukia su grandinėmis, kad grįžusuosius 
surakintų. Po daugelio metų kančių, kai 
grįžtantieji tikėjosi greitai išvysią savo iš
siilgtą tėvynę, namiškius ir laisvę, pama
tė belaukiančias grandines, lyg kokiems 
žmogžudžiams. Tas vaizdas ir drauge nu
sivylimas juos baisiai sujaudino. Vienas iš 
jų bandė tuoj pat nusižudyti. Tačiau vo
kiečiai, atidžiai stebėję visą šią dramą, 
paskutiniu momentu belgų perdavimą su
laikė ir neleido nusižudyti. Vėliau belgų 
kariams buvo suteikta ir azylio teisė — 
pasilikti Vokietijoje.

Neužilgo po to įvyko Belgijos vyriausy
bė paskelbė, kad belgai, kurire yra nusi
kaltę Belgijos įstatymams, bet kentėję so
vietų belaisvėje, būsią amnestuoti. Gal tos
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GERIAUSIAS, SVEIKIAUSIAS IR 
ŠVARIAUSIAS

angliško ir konitinentalinlo maisto 
pasirinkimas

tik lietuviškose krautuvėse

Baltic Stores
J. LIŪDŽIUS

421, Hackney Rd. E.2.
146, Holland Park Ave. W.U.
20, Ridley Rd. E.8.

Maistas pristatomas į namus ir iš
siunčiami užsakymai iš
421, Hackney Rd. E.2. Telf. SHO 8734
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amnestijos paskatintas, bet dar labiau ne
galėdamas ilgiau pakelti savo motinos il
gesio, vienas iš minėtų belgų — Charles 
Jean Rampelberg — prieš kurį laiką pe
rėjo Belgijos sieną.

Neseniai Rampelbefgo byla buvo svars
toma Belgijos Karo Teisme. Čia Rampel- 
bergas įrodinėjo, kad jis kovojęs ne prieš 
Belgiją, o prieš bolševikus, savanoriškai, 
iš idealizmo ir todėl negali būti baudžia
mas .Deja, Teismas į jo idealizmą neatsi
žvelgė: už savanorišką dalyvavimą vokie
čių kariuomenėje, Rampelbergą nubaudė 
dvejiems metams kalėjimo ir penkiems 
metams piliečio garbės teisių atėmimu.

Mums, lietuviams, šis įvykis ypač įdo
mus kitu atveju. Teismo metu paaiškėjo, 
kad Rampelberg kovojo Šiaurės Rytų fron 
te. Vokiečiams galutinai pralaimėjus mū
šius latvių Kuršžemėje, Rampelbergas pra 

simušė į Lietuvą ir prisijungė prie Lietui’

vos partizanų. Jis tris metus kovojo drau
ge su lietuviais, kol 1949 metais sausio 
mėn., įvykus išdavimui, drauge su lietu
vių partizanų grupe pateko į sovietų na
gus.

Maskvos sprendimas už akių R. buvo 
praneštas besėdint Vilniaus kalėjime. Už 
„ginkluotą kontrrevoliucijonierišką pasi
priešinimą prieš Sov. S-gą“ R. nubaudžia
mas 25 metams priverčiamųjų darbų. 
Bausmę turėjo atlikti Kolynoje, šiaurės 
Sibire. Tačiau po šešių metų kančių staiga 
buvo atleistas ir pristatytas į Maskvą, kur 
susitiko kitą belgą, jau minėtą Blommerts, 
buvusį nuteistą 15-kai matų, bet dabar 
drauge paleistą į laisvę. Iš Maskvos abu 
ir grįžo į Belgijos pasienį, kur jų laukė, 
grandinės.

Teismas R. išgyvenimais Lietuvoj ir S. 
S-goj labai įdomavosi. Jo iškentėtą laiką 
Sov. S-goj pripažino švelninančia aplinky
be ir todėl minėtą bausmę paskelbė sąly
ginai penkiems metams.

GRĄŽINS PABĖGĖLIUS ATGAL?
Nuernbergo mieste, Vokietijoje, yra pa

garsėjusi kriminaliniais nusikaltėliais už
sieniečių stovykla, vadinama Valka. Joje 
jau iš seniau buvo apgyvendinami įvairūs 
užsieniečiai sugauti be dokumentų, krimi
naliniai nusikaltėliai, o daugiausia bėgliai 
iš Balkanų valstybių. Jau pora metų, kai 
vokiečiai stengiasi Valkos stovyklą panai
kinti, jos gyventojus bandydami išskirs
tyti kitose gyvenvietėse. Tai padaryti nėra 
lengva, nes Valkos gyventojų kratosi vi
sos kitos vietovės, bijodamos kriminalinių 
nusikaltėlių. Visgi iš 2000 buvusių Valkos 
gyv. beliko tik 600. Bet toliau šis skaičius 
nei kiek nemažėja; kiek išvyksta ar išemi
gruoja, tiek atvyksta naujų. Ypač daug 
atbėga jugoslavų — apie 100 kas mėnuo.

Kad sulaikius jugoslavų veržimąsi į Ba
variją, Nuernbergo miesto užsieniečių įs
taiga pradėjo savotišką akciją: kai ku
riuos jugoslavus fotografuoja, užpildo apie 
juos specialias anketas ir, kaip rašo vokie 
čių dienraštis ;-,Muenchener Merkur“ Nr. 
65, nori tų asmenų sąrašą perduoti Jugos
lavijos pasiuntinybei ir paprašyti, kad juos 
pasiimtų atgal į Jugoslaviją. Vokiečių val
dininkai tiki, kad kai bus sugrąžintas to
kių bėglių pirmasis transportas, tai kiti 
apie tai patyrę Jugoslavijoje, į Vokietiją 
daugiau nebėgs. Dėl to Valkos jugoslavai 
dabar yra labai susirūpinę. Ir keturios 
amerikiečių šalpos oragnizacijos, kurios 
rūpinasi Valkos gyventojų emigracija, įtei 
kė vokiečiams griežtus protestus.

Valka, tai pirmoji vieta Vokietijoje, kur 
grąsoma pažeisti azylio teisė. Tačiau rei
kia manyti, kad Feder. Vokietijos vyriau
sybė neleis pažeisti tos pabėgėlių teisės, 
nes iš kitų pavyzdžių matyti priešinga 
linkmė. Mečys Musteikis (ELI)

ŠMUGELIAVO GINKLAIS
Lenkų sargybų kuopos, esančios ameri

kiečių tarnyboje, Prancūzijoje, įtartos 
ginklų ir amunicijos vagyste. Spėjama, 
kad išvogti ginklai buvo persiunčiami ara 
bų sukilėliams Alžyre, nors oficialus pra
nešimas ir neskelbia, kad arabų sukilėliai 
būtų gavę ginklus, išvogtus iš amerikie
čių sandėlių. Keli lenkai, tarnavę sargy
bų kuopose, Prancūzijoje, suimti ir tardo
mi.

FABRIKUI, VAKARINĖJE
ANGLIJOJE 

(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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EUROPOS LIETUVIS Nr. 13. (443) 28. III. 19M.

.^Įęaentai i Vokietita’tf ai&so tūlas \hisas 
"W0ttor Bingkli Maskvos cirko artistas, 

“'meškų dresiruotojas. Vokiečiai jam leido 
pasilikti Vokietijoje ir apgyvendino jau 
minėtoje Valkoje.

Ilinskl yra dalyvavęs Korėjos kare, ži
no labai daug dalykų, kuriuos rusai iki 
Šiol laikė griežtoje paslaptyje, ir turi la
bai gerų atminti. Jis Jau spėjo amerikie
čiams specialistams suteikti daug įdomių 
žinių.

Korėjos karo metu sovietai tvirtino, kad 
jų dalinių Korėjoje .nesą. Tačiau Ilinski 
paliudijo, kad į Šiaujės Korėjų buvę pa
siųsti sovietų kariai ir dalyvavo kare, per 
sirengę kiniečių uniformomis. Jis pats bu
vęs kaip ryšininkas - radistas, sovietų ra
daro ir oro laivyno karinių dalinių Korė
joje. Tik kai Korėjoje buvo sudaryta ka
ro paliaubų sutartis, tai rusų daliniai 1953 
m. liepos mėn. nakčia iš 26 j 27 d. skubiau 
siu keliu buvo perkelti per Jalu upę į Ki
niją, o po kurio laiko į Sov. S-gą.

Todėl galima suprasti, kad sovietai, su
žinoję apie Ilinski pabėgimą, susirūpino ir 
deda dideles pastangas, jog jį sugrąžinus 
atgal. Tam reikalui jie jau buvo išgavę 
leidimą pasimatyti su Ilinski. Tačiau vo
kiečiai buvo pastatę griežtas sąlygas: pa
sikalbėjimas galėjo: Vykti tik vokiečių ats
tovų akivaizdoj, pasikalbėjimo turinys tu
rėjo būti verčiamas į vokiečių kalbą ir ne
valia buvo grąsyti — kitaip pasikalbėji
mas būtų buvęs nutrauktas.

Ilinski grįžti nesutiko. Nepaveikė ir 
,.žmonos laiškas“, kurj sovietai skubiai 
oro paštu pristatė.' Iiinski šį laišką perskai 
tęs pareiškė, kad jis dar nėra vedęs ir 
,,žmonos“ kvietimą grįžti atmetąs . be rū
pesčio. Be to, iš rašto stiliaus jam paaiš
kėję, kad laiškas redaguotas trečiojo as
mens, nes jo buvusi draugė nepajėgianti 
taip puikiai apvaldyti kalbą.

Ilinski dabar gyvena vienam mažam 
kambary, ruošiasi emigruoti į JAV ir yra 
nuolatos saugomas vieno sargybinio. Bijo
ma, kad Vokietijos sovietų zonos komunis
tų agentai jo nepagrobtų. Jau du kartu 
buvo atvykę nepažįstami asmenys, kurie

norėjo, su Ilinski pasikalbėti, tačiau iš ak
cento ' buvo greitai atpažinti, kaip vokie
čiai iš sovietų zonos ir todėl prie Ilinski 
neprileisti.

Sov. S-gos pasiuntinybė Bonnoje, įnir
šusi dėl nesėkmės su Ilinski, pareikalavo 
Fed. Vokietijos vyriausybę leisti jiems lan 
kytis Valkos stovykloje, kad galėtų laisvai 
pasikalbėti su ,savo piliečiais“. I tai ati
tinkami vokiečių pareigūnai jau atsakė: 
vokiečiai leis sovietams lankytis pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje, jeigu sovietai vo
kiečių pasiuntinybės Maskvoje atstovams 
leis lankytis sovietų darbo vergų stovyklo 
se, kur dar yra vokiečių... Šis puikus vo
kiečių atsakymas, tai lyg smūgis mazgote 
per veidą sovietams. Tai pavyzdys visoms 
Vakarų valstybėms, kaip turėtų elgtis su 
Sovietų S-ga. Mečys Musteikis (ELI)

Toks yra pavadinimas , britų užsienio 
reikalų ministerijos, kurios ‘ galva dabar 
yra Selwyn Lloydas.

Foreign Office

Ministerija turi 8.318 išsimokslinusių ir 
augštai kvalifikuotų tarnautojų. 1914 m. 
jų buvo tik 350. Britų ambasadorių užsie
nio valstybėse yra 60. Buvo laikai, kad tų 
ambasadorių buvo tik 11.

Dabar šiek tiek metinių išlaidų. Tele
gramos — 195.000 svarų, telefonas — 
211.000 svarų, paštas ir pristatymas — 
206.000 sv., ryšininkai ir kurjeriai — 
289.200 sv. Kartu su kitomis smulkiomis 
išlaidomis, iš viso tie reikalai sugeria 
1.231.000 sv. Ir vien tik tos, galima sakyti, 
korespondencijos- išlaidos yra pustrečio

karto didesnės už visą užsienio reikalų 
ministerijos sąmatą 1914 metais. Gi 1938 
metais iš viso gauta 21.000 telegramų ir
apie ketvirtį miliono laiškų ir pakietų.

Pats ministras vadovauja ypatingam ir 
svarbiam departamentui, kuris per metus 
pareikalauja 20.000.000 svarų. Ministras 
taip pat yra atsakomingas, nors ir netie
sioginiai, už antrus dvidešimt milionų sva
rų, kurie tenka ministerijai.

Britų užsienio reikalų ministerija yra 
labai komplikuota mašina, su ypatingomis 
saugumo ir paslapties išlaikymo priemo
nėmis. Amžiais vesdami stambią pasauli
nio masto politiką, britai ir tos politikos 
centrą yra ištobulinę ir privertę veikti
laikrodžio tikslumu. Visdėlto nusiskun-

IR LENKŲ KRASNOJARSKO KRAŠTE 
ESANČIOS TIESIOG MASĖS

Kalbama, kad jų labai daug žuvo prie 
geležinkelio tiesimo darbų. Dabar jie grą
žinami į Lenkiją. Prieš važiuodami namo, 
visko prisiperka ir vežasi viską kartu. 
Kad ten yra skurdas, parodo ir toji ap
linkybė, jog iš grįžtančiųjų vokiečių len
kai pirko viską, net ir skudurus.

Kokios „žmoniškos“ sąlygos tremtyje, 
būdingai pavaizduoja kad ir šis pavyzdys. 
Matyginsko administratorius šumiakinas, 
būdamas girtas, pereitais metais nušovė 
gruziną. Buvo nubaustas dvejiems me
tams kalėjimo, bet tik už ginklo laikymą, 
o ne už nušovimą. Jis yra partinis. Žmo
nės nepaprastai nepatenkinti, kad parti
niai labai privilegijuojami. Dabar šu
miakinas vėl „viršininkas“. Tačiau taip 
esti ne tik ten. Ir kolchozuose ne kartą 
gyvulys daugiau branginamas, negu žmo
gus.

Kiti grįžusieji pasakoja, kad 1941 m. 
daug lietuvių buvo ištremtų prie Šiaurės 
ledjūrio. Nugabentieji buvo išsiųsti į snie
go apklotas vietoves, apgyvendinti pala
pinėse ir tuoj pat varomi į darbus. Dėl 
nepaprastai žiaurių gyvenimo sąlygų ir 
sunkaus darbo labai daug išmirė.

SIUNTINĖLIAI į VISUS KRAŠTUS
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

su tikra garantija pristatymo, arba pinigai grąžinami! 
Išsiunčia eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
Ilgametis patyrimas {galina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNĘ, VAISTUS, 
ar kitas prekes geriausiai apsimoka išsiųsti.

Siūlome taip pat mūsų turtingą ir kasdien veikiančią iki 7 vai. 
vakaro (šeštadieniais iki 5 v.v.) KONTINENTINĘ PARDUOTU
VĘ LONDONE vardu „WHITE EAGLE STORES“ — 8A Thurloe 
Place, S.W. 7, visai prie Bromton Oratory.

Rašyti lietuviškai!

VELYKINĖS ŠYPSENOS
Oi Velykos, tai Velykos!
Kalbami keisti dalykai!
Būk tai Stalino chalujus 
Manė bėgti pas buržujus.

Malenkovas menkas daiktas. 
Jo likimas kaip ir baigtas. 
Retas kurs dabar sovietuos 
Trokštų būti jojo vietoj.

Skęs riebulis tas, ar irsis, 
Muilo mes iš jo nevirsim.
Storesnį atplaukti nori 
Londono gadinti orą.

Miestas laukia Nikalojaus 
Ir Nikitos trumpakojo. 
Rūpesčio tik, sako, būsią. 
Kad čia nepriveistų blusų.

Vargšas Edenas dar tiki 
Pataisysiąs bolševikus, 
Nors pačiam galvelę skauda, 
Skaitant savo krašto spaudą.

Siauras protas vargas kojom, 
Anglų išmintis byloja.
Nors kažką ten pasirašant. 
Teks pašluostyt, atsiprašant...

Na, o mums? O mums - kas tokio, 
Kur ir kas vadžios tuos lokius.
Mes juk neskubėsim ploti, 
Nors lokiai ir dresiruoti.

Kad linksmai prabėgtų laikas. 
Kalbama bus apie taiką, 
Arabus ir vandenilį, 
Ir kad rusas britą myli.

Tad paskelbs komunikatą,
Kad išgerta J sveikatą
Ir kad pūsti melo dūmus 
Buvo vienas malonumas.

Parašys, kad tartis reikia, 
Kad Chruščiovas nesikeikė; 
Kad sovietai tik povaliai 
Vakarus klupdys ant kelių.

Po paradais tuos banditus!
Štai šviesus Velykų rytas!
Štai margučiai, vyno lašas, 
O širdis ramybės prašos...

Buvo tvanas, buvo maras, 
Buvo pasaulinis karas, 
Buvo... Turime tikėtis, 
Trenks perkūnas ir sovietus!

Stella

(atkelta U psl. 1.)
džios nuomuojamose būstuose, arba savo 
pasistatytuose mediniuose namukuose. To
kius namukus stato neretai susidėjusios 
kelios šeimos, šaltis ten dažnai siekia iki

Per paskutinius 10 metų daug tūkstančių mūsų klijentų siuntė pakietėlius sa
vo šeimdms į Kontinentą, per Wintrex & Co. Ltd.

Mes užtikriname siuntinių pristatymą, arba grąžiname įmokėtus pinigus.
Žemiau išvardintų prekių rūšį mes išsiunčiame į užsienį, kai tik gauname už

sakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kainaraščius.
Siuntinėlyje negali būti daugiau kaip 12 įvairių skirtingų rūšių ir jo svoris 

turi neviršyti 19 svarų. Muitas apmokamas Londone.

MES SIŪLOME

60 laipsnių. Pereitais metais dar gegužės 
mėnesį buvo minus 25 laipsniai. Ypač 
daug ten gyvena pabaltiečių. Atleistiesiem 
iš stovyklos darbą nurodo ir tvarko atitin
kami pareigūnai. Darbas — daugiausia 
miške. Tiek kitur, tiek ir ten darbo nor
mos nustatytos iš anksto. Už darbą atlygi
nama pinigais ir pagal iš anksto nustatytą 
taksą .Dėl didelių normų kažkiek negali
ma uždirbti. Bet kadangi maistu ir kito
mis reikalingomis prekėmis aorūpina val
stybinė prekyba oficialiomis kainomis, tai 
dabar nuo bado galima gintis. Tokie gy
ventojai. buvusieji kaliniai, turi" nustaty
tu laiku registruotis MVD. Latviai ir es
tai privalo registruotis kartą į mėnesį, o 
lietuviai — du kartus. Kadangi, kaip gau
namieji laiškai Sibire rodo, Lietuvoje ne 
vienam yra dar blogiau, negu Jarcove, to
dėl apie grįžimą kitų ir negalvojama, nors 
ir būtų leista.

VYRAMS? batus ir pusbačius, wellingtonus, sandalius, odos ir gumos padais; me
džiagos vyr. kostiumams ir paltams, marškinius, pižamas, apatin. baltinius, kojines, 
megztinius, neperšlampamos medžiagos švarkai (kailio pamušalas) gatavus drabu
žius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: batelius ir batus, wellingtonus, šliures, kaliošus, botus (kailio vidus), 
kojines: nailono, vilnos ir šilko. Medžiagas moterš. kostiumams ir paltams, lengvas 
vilnos ir šilko medžiagas suknelėms, kailio pirštines, skareles, bliuskutes, sijonus, 
naktin, marškinius, baltinius, neperšlampamus apsiaustus ir gatavus drabužius.
VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.
NAMAMS: įvairių rūšių anklodes, vilnones ir vatos, lino medžiagos, šiltos skaros, 
paklodės, lovų užtiesalai, impilai, rankšluosčiai, staldengtės ir užuolaidos.
MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbata, kakao, šokoladas, ryžiai, cukrus, džiovinti 
vaisiai, mėsa dėžutėse, aliejus. <
VAISTAI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmą, anemiją ir kit.
ĮVAIRIOS PREKĖS: skalbimo ir prausimo muilas, skutimuisi peiliukai, D.D.T., žirk
lės, skustuvai, pincetai ir kit.
PASITEIRAVIMUS PRAŠOMA SIŲSTI

WINTREX AND CO. LTD.
51, Brompton Road, 
KNIGHTSBRIDGE, 
LONDON, S.W.3. Tel. KNI 1394

Visos informacijos nemokamai. I pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

džima, kad tas „laikrodis“ šiandien yra 
gerokai pridulkėjęs. Siūloma popierizmą 
sumažinti iki minimumo, darbo procesą 
suprastinti ir pagyvinti. Reformų šalinin
kai aiškina, kad šitai atlikus, ir politinių 
klaidų būtų mažiau. Ir tikrai, Vid. Rytų 
politikos trūkiai ip staigmenos ypač padrą- 
sino to istorijos bėgyje sukurto sudėtingo 
ir tradicijomis paženklinto aparato kriti
kus. Jie tad ir pataria Selwyn Lloydui 
mažiau važinėtis kur nereikia, nesijaudin
ti dėl besisvečiuojant jį užklupusių įvy
kių, o verčiau sėdėti Foreign Office ir 
vieną kartą sumoderninti ta įstaigą.

SI.

L. D. š. KOMUNIKATAS
Š. m. kovo mėn. 10-16 d: d. tarp lįętu- 

vos Diplomatijos šefo min. S. Ložoriitčio 
ir Lietuvos Neprikląoįomybės Talkoą' ąts- 
tovų Prof. S. Žymanto Ir K. Drungos įvy
ko eilė pasitarimų. Jų metu LNT-bs atsto
vai plačiau išdėstė LNT-os pažiūras į Lie
tuvos Diplomatinę Tarnybą bei sąntykia- 
viiną Ai ja. remdamiesi LNT-os veiklos 
dėsnių pareiškimais. Iš LNT atstpvų pu
sės buvo pareikšta, kad Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos Ir jos šefo, kaip Lietuvos 
valstybiniam tęstinumui atstovaujančios 
institucijos, autoriteto rėmimas, Diploma
tinės Tarnybos kompetencijų respektavl- 
mas ir lojalumu paremtas bendradarbiavi
mas su ja yra kelias, kurį LNT pasirinko 
valstybinių ir visuomeninių veiksnių san
tykių plotmėje.

Šia proga min. Lozoraitis pakartojo, jog 
Diplomatinė Tarnyba augštai vertina po
litiniai — visuomeninių organizacijų ben
dradarbiavimą su ja ir teikiamą jai para
mą. Lietuvos diplomatai iš savo pusės ir 
toliau rems tų organizacijų veiklą, ypač 
tais reikalais, kurie susieti su Lietuvos ne- į 
priklausomybės atstatymo byla.

Pasitarimų metu buvo informuotas! ir 
tartasi dėl LNT-os Europoje vykdomų bei 
numatytų vykdyti darbų, siekiant kelti 
Lietuvos vardą tarptautinėse visuomeni
nėse organizacijose bei paskirų kraštų vi
suomenėse tiek politinėmis, tiek kultūrinė į 
mis priemonėmis. ■ j

DUONOS BEJIEŠKANT BUVO 
IŠSKIRTI

,»Hamburger Abendblatt“ Nr. 55/1956 
aprašo likimą Rademacherių šeimos, kaip 
jie buvo išskirti. 1947 m. motina su sū
numi ir daugeliu rytprūsių išvyko į Lie
tuvą, kuri jiems rodėsi kaip tikra pažadė
toji žemė. Gyventojai buvo draugiški, su
teikdavo maisto ir visaip padėdavo. Bet 
per kontrolę ji buvo suimta ir grąžinta 
atgal į Karaliaučių su kitais, o iš ten iš
siųsta į Leipzigą, bet be sūnaus. Per Vo
kiečių Raud. Kryžių galiausiai gavo žinią, 
kad taip pat gyvas yra jos sūnus, kuris 
laikomas Weissenfelzo vaikų darželyje Ry 
tinėje zonoje. Taip galų gale dienraščio 
„Hamburger Abendblatt“ tarpininkavimu 
visai šeimai Vak. Vokietijoje pavyko su
eiti į draugę.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Stasys Narbutas iš Čiobiš

kio. Rašyti V. Cibulskas, Stratton, St. Mar
gart's Hostel, Swindon, Wilts.

Jieško vertėjo
Kviečiu kad ir nekvalifikuotą vertėją 

populiariai parašytam veikalui (100-150 p) 
į anglų kalbą išversti.

A. Garbauskas, Hugh Stewart Holl.No- 
ttingham.

KRIENOLOGUA
Vieno priėmimo metu lietuvis, sakąs 

trumpą sveikinimo kalbą, pavartojo: akli
matizaciją, autofiliją, hemianesteziją, kon- 
versaciją, mistifikaciją, pantentraciją, re
prezentaciją, reprodukciją, selektlzaciją, 
frekvenciją, ideologiją, frazeologiją žo
džius. Kalbos metu, vienas svetys kreipia 
si į savo kaimyną:

— Ar tu viską supratai?
— Kol ant kumpio neužsikroviau krie- 

nologijos, siek tiek turėjau sunkumų. Da
bar aišku...

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
Angliški 100% vilnos audiniai vyriškiems ir 

moteriškiems drabužiams, paltams ir kt.
Įvairiausios rūšies maistas. Vaistai.

Visi sovietų valdžios muitai užmokami čia.
Siuntinių gavėjams nereikia nieko primokėti.

HASKOBA
LTD.

HOGARTH RD., LONDON, S.W.5. (prieš Earls Court stotį) TEL.: FRE 7888-9.

VAISTUS Į VISUS KRAŠTUS 
su pilna garantija išsiunčia

Mgr. L. Oliva APTEKA LTD., Mgr. B. Dalski
(The Brompton Pharmacy)

68 FULHAM RD., SOUTH KENSINGTON, LONDON S.W.3, TEL. KEN 7410 

Žinovų aptarnavimas, žemiausios eksportinės kainos, gavimo patvirtinimas.
Vaistinė atdara kasdien iki 8 vai. vak. (ketvirtadieniais iki 1 v. d.)

LENINO SEKRETORĖ SIBIRE
Dėl neprivalgymo, sunkaus darbo ir kli

matinių sąlygų beveik kiekvienas suserga 
širdies liga, aukštu kraujo spaudimu, pra
deda tinti kojos ir kita. Nuo Stalino mir
ties Sovietų vidaus gyvenime esąs pradė
tas vykdyti „leninistinis komunizmas“. 
Stalinas leninistus persekiodavęs. Pasako
toja sakosi 1948 m. buvusi kalinama vie
noje kameroje su buvusia Lenino sekreto
re. Tai senyvo amžiaus moteris, kuri grei
čiausiai bus jau mirusi.

Visi darbo vergai, kaip įmanydami kei
kia komunizmą. Net ir kiti buvusieji aukš
ti bolševikų pareigūnai sakosi tik kacetuo- 
se jį kaip reikiant pažinę, štai kad ir 
vienas iš Žukovo draugų, Kuznecovas, nu
baustas 25 metams, sakydavo kaliniams, 
jog net ir per 30 metų, būdamas kompar
tijos nariu, iki to laiko kaip reikiant ne
pažinęs tikrojo komunizmo veido. Jį tepa- 
žinęs tik padarytas kaliniu. Dėl sukilimo 
stovykloje su kitais jis buvo suimtas.

Elta

Drabužius, 
Avalynę, 
Medžiagas, 
Maistą ir 
Kitas prekes

SIUNTINIAI Į VISUS KRAŠTUS

IŠSIUNČIAME SU UŽTIKRINTU PRISTATYMU 
AR PINIGŲ GRĄŽINIMU

Muito mokesti siuntinėlių į USSR sutvarkome Londone. 
Siuntinėlio gavėjas nemoka jokių mokesčių.

Mūsų eksportinės kainos su muito ir persiuntimo išlaidom

Reikalaukite smulkesnių kainaraščių.

LAMPERT & POLIMEX CO.
45, Cromwell Road, London S.W.7.
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