
Nr. 20. (450) 17. 5. 1956 1

Uetow nncioo»toe 
M.MažvjW>.

lietuvis
Londonas, 1956 m. gegužio mėn.. 17 d.

AR KEIS TIK PAVADINIMUS?
Maskvos žiniomis Rusijos kalėjimų si

stema būsianti pagrindiniai pertvarkyta. 
Tos žadamos reformos esančios susijusios 
su visa eile pakeitimų, vykdymų ryšium 
su Stalino ir Berijos vestosios politikos 
pasmerkimu.

Prancūzų socialistų delegacija, viešinti 
šiuo metu Sovietų Sąjungoje, gegužio 13 
d., aplankė „pataisos . stovyklą“, esančią 
140 kilometrų nuo Maskvos. MVD parei
gūnas delegacijai pareiškė, kad S-Sąjun
gos vyriausybė nusprendusi panaikinti vi
sas koncentracijos stovyklas 12-18 mėne
sių bėgyje.

To pareigūno aiškinimu, ateityje suim
tieji būsią laikomi tik paprastuose kalė
jimuose arba „pataisos darbo stovyklose“, 
kuriose būsią įsteigta įvairūs fabrikai.

Trėmimai būsią sustabdyti. Tik išimti
nais atsitikimais už „sunkius politinius 
nusižengimus“ trėmimai bus vykdomi. Bet

SOVIETŲ RUSIJA KEISIANTI KALĖJIMŲ SISTEMĄ?
ir tuo atveju nusikaltėliai bus laikomi sa
vo teritorijos ribose.

MVD valdininkas prancūzų socialistus 
informavo, kad speciali komisija tyrianti 
bausmes už politinius, antirevoliucinius ir 
priešvalstybinius nusižengimus. Jo tvirti
nimu ši komisija turinti visas nuteistųjų 
bylas peržiūrėti iki š.m. spalio mėnesio 
ir nekaltuosius žmones paleisti. To paties 
šaltinio žiniomis, paleistiesiems
čios grąžintos visos pilietinės teisės ir jie 
būsią priimti į anksčiau turėtus darbus. 
Girdi, neseniai S. Sąjungoje panaikinta 
„ypatingoji procedūra“, tardant žmones, 
kaltinamus už terorą ir sabotažą.

Kiek šiame pareiškime tiesos — paro
dys tie 12 mėnesių. Komentatoriai baugi
nasi, kad tai tikriausiai tik gražios pasa
kos socialistams, su kuriais 20-jo Mask
vos Kompartijos kongreso metu yra pri
imtas nutarimas — rasti bendradarbiavi
mo formulę.

Naujas vergų sąrašas
ARMINAS, buvęs Apeliacinių Rūmų pro 

kuroras, GERASIMAVICIUS, katalikų dva 
sininkas, GYLYS, teisininkas, JANČIAUS
KAS, kunigas. LAURINAITIS, Petras, iš 
Raseinių, NOSEVIČIUS (ar Nacevičius), 
POŠKUS, Juozas, iš Platelių, RUGINIS, 
Aleksandras, iš Platelių, SVARINSKAS 
Alfonsas, VISKANTA, Eduardas, iš Kau
no, ZDRAZDYS, kunigas.

Ir daugiau grįžusiųjų patvirtino žinias, 
kad vysk. Matulionis, sulaukęs 83 metų 
amžiaus, tebėra gyvas. Jis laikomas inva
lidų namuose Mordovos rajone, tarp Mas
kvos ir Penzos. Jis yra pervarytas per Or
šos, Vladimiro ir kitus kalėjimus. Prof, 
kan. F. Kemėšis mirė Krasnojarsko krašto 
Marijinsko rajone 1954 m. sausio 21 d.

Inž. K. Šakenis, buv. švietimo ministeris, 
atsėdėjęs 10 metų, buvo „laisvai įkurdin
tas“ Krasnojarsko krašte. Anksčiau buvo 
laikytas Angarlage. Paleistas — netrukus 
ir mirė. Pasakotojai teigia, kad kaliniai jį 
didžiai hrnnair»„ er—VC.

M. Ilgūnas, laikraštininkas, 1946 m., 
kaip pasakoja grįžusieji, buvo suimtas 
Kaune ir nuteistas 10 metų. 1953 metais 
stovykloje dirbo (Taišeto-Bratsko rajone) 
buhalteriu. Po amnestijos 1955 metais pa
leistas ir apgyvendintas Sibire.

Į Lietuvą buvo grąžintas buv. švietimo 
ministeris ir Dotnuvos Žemės Ūkio Akade- 

' mijos rektorius prof. J. Tonkūnas, kuris 
dabar dirba artimą savo specialybei dar
bą.

Laisvėje esantiems Dabulevičiui, Kareč- 
kai ir Vaitkevičiui yra atsiųstų iš jų gero 
pažįstamo iš Sibiro tremties linkėjimų. 
Kreiptis į Vykd. Tarybą.

Štai vieno grįžusio į Vakarus būdingas 
pasakojimas: „Sutikau lietuvių Vorkutoje, 
Intoje... Stovykloje buvo jų po 2000-3000... 
Visi jie yra ištremti. Nubausti... be įrody
mų apie primestą kaltę. Nubausti po 5, 10, 
15, 20, 25... Visi jie turi sunkiai dirbti ang 
lių kasyklose, prie akmenų skaldymo, ce
mento gamyklose — be tinkamų apdarų 
bei priemonių apsisaugoti nuo dulkių... Jie 
turi po 8-10 valandų į parą dirbti blogiau- 
siame ore... Gyvena blakių apsėstuose ba
rakuose... Duona tiek prasta, jog nevisada 
įmanoma valgyti... Mirtingumas dar dide
lis... Paleistieji yra beteisiai. Teturi tik 
prievoles. Mums išvykstant pabaltiečių 
nuotaikos krito, nes jie nemato vilties grįž 
ti namo... Beviltiškumas ir Lietuvoje... Aš 
prašau Jus... daryti visa, kad būtų galima 
palengvinti jūsų tautiečių likimą... Mels
kimės, tikėkim ir kovokim už tuos, kurie 
kenčia tokias dideles kančias. Teišklauso 
įerasis Viešpats... mūsų maldų..., kad visi 
vėl laisvai gyventų .galėtų laisvai galvoti, 
kalbėti ir veikti...“ O tokiiĮ pasakojimu — 
daugybė.

Iš Uralo grįžęs buv. Lietuvos kavaleri-

KRONIKA
“ Vliko sesija šaukiama 

m- birelio mėn. 22-24 d.d. 
aktualųjį reikalai, sąmatos

New Yorke š. 
Bus svarstomi 
ir kt.

VT" irm. A. Devenienė buvo pakvies
ta ir turėj ąsitarimą su Free Europe ko
miteto atst Vokietijoje, kurio įstaiga 
atidaroma M chene.

— Vykd. Tar>^os pirm. A. Devenienė ir 
LLK pirm. V. S ikauskas aplankė Va
sario 16 d. gimnazi įr LB Vokietijos kraš 
to valdybą. Abejur b\yo nuoširdžiai sutik 

 

ti ir bendruormenės všąovybės, ir gimna

 

zijos mokinių. Gimnazijoj apžiūrėjo ben
drabutį, susipažino su mok 
sitaikančiais sunkumais ir 
ieškoti būdų gimnazijai padėti'. VT pirmi
ninkė pasakė jaunimui pritaikytą kalbą, 
iškeldama kiekvienam iš jaunųjų tenkantį 
tautinį atsakingumą, o LLK pirmininkas 
plačiau nušvietė Lietuvos laisvinimo prob 
lemas.

o darbu, pa-
Pasižadėjo

■m.

VLIKO ŽYGIAI ŠVEDIJOS IR DA NIJOS VYRIAUSYBĖMS
Ryšium su Švedijos min. pirmininko 

Erlanderio ir Danijos premjero Hanseno 
atsilankymu Maskvoje paskelbtuose ofi
cialiuose komunikatuose buvo atžymima, 
kad šių kraštų vyriausybės į derybų prog
ramą su Sovietais yra numačiusios įtrauk
ti, be kita ko, ir reikalus, liečiančius taip 
pat Pabaltijo valstybes, pirmoj eilėj — 
atsiskaitymus iš turtų, pirklausiusių Šve
dijos ir Danijos piliečiams ar įstaigoms.

Vykdomoji Taryba, numatydama, kad 
toks žygis galėtų sudaryti įspūdžio, esą,

būsian- .iš šių valstybių pusės pripažįstama ir So
vietų įvykdytoji Lietuvoje agresija, pa
siuntė Švedijos ir Danijos vyriausybėms 
URT paruoštus raštus; kuriuose atkreipia
mas tų vyriausybių dėmesys, jog Sovietų 
sudarytoji Lietuvos ir kaimyninės Pabal
tijo valstybėse padėtis yra karinės agre
sijos padarinys. Ir Švedija, ir Danija pa
prašytos susilaikyti nuo bet kurių dery-

bų su Sov. Sąjunga mūsų kraštą liečian
čiais reikalais.

Savaime aišku, jog Sovietams labai rū
pi prisidengiant įvairiais nekaltais titulais, 
kaip šiuo atveju — turto tvarkymo pre
tekstu, sudaryti įspūdį, jog Sovietų įvyk
dyti nusikaltimai Pabaltijo valstybėse pa
miršti, su Sovietų sudarytąja padėtimi ap
siprasta ir pagal tai elgiamasi, tartum vis 
kas būtų buvę įvykdyta teisėtai, šiai klai
dinančiai nuomonei išsklaidyti Vlikas, bu
dėdamas Lietuvos reikalų sargyboje, ėmė
si reikalingų žygių. Jau Nuernbergo teis
mo karo nusikaltėliams teisti metu buvo 
konstatuota, jog Sov. Sąjunga neturi jo
kios teisės kalbėti ir veikti Lietuvos ir mū 
sų kaimynų pabaltiečių vardu.

Vykd. Tarybos šia proga pareikštu nusi
statymu — visi tokios rūšies aktai, vis 
tiek, kieno jie būtų daromi, yra niekiniai.

V.T.

VIII metai

sunkiai serga
J. E. ARK. J. SKVIRECKAS

Gautomis žiniomis J. E. Ark. Juozapas 
Skvireckas, kuris gyvena Zamse, Austri
jos Tirolyje, paskutinių metu sunkiai su
sirgo.

Mūsų garbingo Ganytojo sveikatos būk
lė kelia rūpesčio, todėl visi tikintieji kvie
čiami pasimelsti, kad Viešpats padėtų per
nešti šią ligą.

Maskva, šią savaitę Maskvoje vieši • 
Prancūzijos ministeris pirmininkas Mollet 
ir u.r. ministeris Pineau. Prancūzijos spau 
da, matyt, nenorėdama komplikuoti dery
bų, susilaikė nuo komentarų apie Maskvos 
paskelbtą raudon. armijos sumažinimą.

jos karininkas radijo bangomis pasakė į 
kraštą kalbą, pažymėdamas, kad Vakaruo
se žinomos pavergtųjų mūsų tautiečių oku 
puotoje tėvynėje ir Sibiro tremtyje velka
mas jungas. Šimtai iš Sibiro grįžusių karo 
belaisvių ir civilių internuotojų liudija 
apie lietuviams padarytąją skriaudą ir 
drauge praneša, kad ypač i Sibirą ištrem
tieji ir ten laikomi stovyklose yra nepa
prastai vieningi, vieni kitiems kuo galėda
mi padeda ir turi gerą tarp kitų vardą. 
Kalbėtojas ragino neprarasti vilties ir ti
kėti, jog ateis diena, kada ir ' pavergtie
siems nukris pančiai.

POPIEŽIUS NEPASMERKĖ
Popiežius pareiškė, kad Bažnyčia ne

smerksianti akių operacijų, kai iš mirusio 
žmogaus bus išimta akies lėlytė ir jos pa
galba bandoma grąžinti regėjimą 
siems.

§is Popiežiaus pareiškimas baigė 
kuris kilo nuo to laiko, kai kunigas 
Gnocchi mirdamas paliko testamentą, už
rašęs savo akis neregiams vaikams. Ta 
pačia proga Popiežius pastebėjo, kad Baž
nyčia nesmerksianti tos operacijos kai gy
vulio lėlytė būtų perskiepyta žmogui, jei 
iš viso tai galima. Tačiau Bažnyčia smer
kia gyvulio lyties liaukų perskiepijimus 
žmonėms, kaip nemoralinį♦eiksmą.

Pasisakydamas dėl medicinos tyrimų su 
mirusiųjų lavonais, Popiežius pabrėžė, 
kad šiame klausime nieko blogo nematąs, 
išskyrus tuos atvejus, kada tie lavonai 
imami prieš giminių valią arba jų neatsi
klausus. Popiežius pastebėjo, kad šis klau
simas ateityje turės būti sutvarkytas tarp
tautinės institucijos ta prasme, kad netur
tingų žmonių lavonai nebūtų be jų gimi
nių sutikimo duodami mokslo bandymams.

aklie-

Carlo

T™■—f—

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII, pašventinęs Lietuvai skirtą Marijos Širdies 
statulą, 1954 m.

Popiežiaus kairėj J JI. Vyskupas Vincentas Padolskis, kuris šią savaitę atvyks
ta į Anglijos Lietuvių Katalikų I-jį Kongresą, įvykstantį Lietuvių Sodyboje, Sekmi
nių I dieną. Dešinėje Dr. L. Tulaba.

LIETUVOS BYLOS BŪKLE
Ištrauka iš Lietuvos Pasiuntinybės 

Patarėjo, V. Balicko, pranešimo, padary 
to per DBLS metinį suvažiavimą Londo
ne, 1956 m. gegužio 5 d.

to laimingi žmonės. Tasai mūsų lamingas 
gyvenimas buvo sugriautas, kai Sovietų 
Rusija smurto būdu mums išplėšė mūsų 
laisvę ir nepriklausomybę. Mes mylime 
laisvę ir be jos mes nenurimsime tol, kol 
ji mums nebus grąžinta. Priešo įvykdytų 
Lietuvoje žiaurumų akivaizdoje, apie bet 
kokius kompromisus iš mūsų pusės nebe
gali būt kalbos. Mūsų brolių gyvybės au-

Pastaruoju metu, Sovietų Sąjunga tarp
tautinėje plotmėje rodo tariamo taikingu
mo ir gero sugyvenimo mostus, tuo siek
dama, kad kiti pripažintų esamąja. Euro
pos padėtį, arba taip vadinamą status quo. kos buvo ligi šiol, ir toliau pasilieka mūsų

Lietuvoje jinai rūpinasi Kkviduoti bet 
kokį pasipriešinimą okupacijai; nuolat kai 
ba apie tariamas amnestijas; kviečia visus 
įsijungti į socialistinį-komunistinį darbą. 
Tiems, kurie slapstosi krašte, ji pažada iš
duoti dokumentus ir leisti jiems apsigy
venti ten, kur jie panorėsią... Visa tai bu
vo neseniai skelbta „Tarybų Lietuvoje“ ir 
„Tiesoje“.

Nepakęsdama, kad Didžiosios Vakarų 
valstybės atsisako pripažinti Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių inkorporavimą, So 
vietų Sąjunga nuolat reiškia pretenzijų, 
kad toks pripažinimas įvyktų. Tąja kryp
timi ji nepaliauja dariusi žygių į laisvojo 
pasaulio valstybes. Tuo pačiu metu ji vi
sokiais būdais bando paveikti į užsienio 
lietuvius, kad jie grįžtų į savo kraštą. Tuo 
tikslu jie turbūt, bent laikinai, sušvelnino 
ir savo žiaurųjį rėžimą. Atrodo, kad So
vietų Sąjunga ir artimoje ateityje nenu
stos veikusi ta pačia linkme, siekdama, iš 
vienos pusės palaužti ar praližuoti mūsų 
pasipriešinimą, o iš kitos pusės neutrali
zuoti ar visiškai likviduoti Vakarų pasau
lio valstybių mums rodomą paramą ir pa
lankumą.

Šios padėties akivaizdoje, kas liečia mus 
pačius, mes į šias Sovietų užmačias turi
me labai aiškų ir besąlyginį atsakymą: 
mes buvome laisvo ir nepriklausomo kraš

ryžtingumo šaltiniu ir kilniaisiais pavyz
džiais, kuriais mes seksime ir kurie mums 
ryškiai rodo mūsų gyvenimo ir veiklos ke
lią.

se ir kai jie komplimentavo jį ir jo admi
nistraciją už jų pasisakymą už pavergtųjų 
išlaisvinimą, tai Prezidentas, padėkoda
mas už komplimentą, pasiskubino įspėti, 
jog jisai turi galvoje išlaisvinimą ,mot by 
war, but by peaceful means“ t.y. ne karu 
bet taikingomis priemonėmis.

Tokia tai yra reali padėtis su kuria 
mums tenka skaitytis. Tačiau, ar del šito
kio jų nusistatymo — nevartoti šiame rei
kale jėgos priemonių — dera mums peikti 
didžiąsias Vakarų valstybes? Žiūrint vien 
tik iš mūsų matymo taško, nevienam atro
dys kad taip. Tačiau turime prisiminti, 
kad didžiosioms Vakarų valstybėms į šių 
dienų pasaulio problemas tenka žiūrėti, 
taip vadinamu, globaliniu mastu ir atsi
žvelgti į daugelį faktų ir duomenų, kurie 
mums gali būti ir nežinomi, o neturint vi
sų, pilnų duomenų, galima padaryti ir 
klaidingas išvadas.

Kita vertus, šaltasis karas tarp Rytų ir 
Vakarų tebevyksta ir šiandien. Jis, kiek 
tas liečia Vakarus, vyksta ne del teritorijų, 
bet del žmogaus ir jo teisių. Galimas daik 
tas, kad šitokio karo galutinis laimėjimas 
bus nulemtas ne vien karštuoju karu, tai 
yra, ne vien ginklais, bet ir idėjiniais bei 
moraliniais faktoriais. Šiuos faktorius, ma
tyt, turėjo galvoje Valstybės Sekretorius 
Dulles, kai jis pareiškė, jog galų gale pa
saulinės opinijos spaudimas privers Sovie-

Tiesa, 
šiandien dar tie jo žodžiai mūsų ausiai 
skamba neįtikinančiai ir atrodo labai mig
loti, bet jie virstų realesniais, jeigu toji 
milžiniška pasaulio opinija, sugebanti ga
lingai pasireikšti, tikrai pavyktų sumobi
lizuoti. Mes visi jau, turbūt, puikiai įsiti
kinome, kad vienas svarbiausių Sovietų po

(Nukelta į psl. 4.)

Kas liečia Vakarų taktiką, ryšium su 
pastaraisiais Kremliaus valdovų vingiais, 
tai čia, deja, mūsų pageidaujamo aiškumo 
mes dažnai pasigendame. Tuo labiau, kad 
šiandieninė vakariečių taktika yra kaita
liojama taip dažnai, kad kas tai juokais 
yra palyginęs ją su oro pranešimais. Kon
krečiai paėmus, didžiosios Vakarų valsty
bės pavergtų tautų reikalu šiandien laiko
si, maždaug tokio nusistatymo: nesutikti 
su status quo (t.y. esamąja padėtimi), bet 
ir nekariauti del jo pakeitimo. Ką tai reiš 
kia? Tai reiškia, kad jos pažada paremti 
pavergtų tautų siekimus atgauti laisvę, ta
čiau toji jų pažadėtoji parama ribojasi tik
tai taikingų priemonių panaudojimu. At
rodytų, kad yra įvykęs lyg ir tam tikras 
regresas, nes, kaip žinome, J.A .Valstybių *us pavergtųjų padėtį pakeisti, 
dabartiniai valstybės vyrai, 1952 metų 
rinkimų kampanijoj, įtikinėjo balsuotojus, 
kad taip vadinamos Trumano „sulaikymo“ 
politikos (containment policy) nepakanka 
ir ją esą turėtų pakeisti „išlaisvinimo“ po
litika (liberation policy). Tačiau, jau 1953 
metų kovo mėnesį, kai mūsų veiksniai ap
lankė naująjį Prezidentą Baltuose Rūmuo-

Vašingtonas, Ministeris Dulles, vertinda
mas Maskvos paskelbtą žinią apie sovieti
nės armijos sumažinimą 1.200.000 karių, 
pareiškė, kad, jo nuomone, pasauliui būtų 
žymiai geriau, jei tie raudonarmiečiai pa
siliktų kariuomenėje ir eitų sargybas, 
užuot paleisti atsargon gamintų atominius 
ginklus.

Sovietai skelbia, kad jie likviduoja 63 
divizijas, jų tarpe 3 divizijas aviacijos.

N. DehlJ. šešiolika keleivių, skridę indų 
linijos lėktuvu žuvo, lėktuvui besileidžiant 
Neapolyje.

New Varkas. „New York Times“ kores
pondentas praneša, kad JAV pasigaminu
sios „kišeninę atominę bombą“. Pirmasis 
šios rūšies bombos bandymas jau atliktas. 
Korespondentas pastebi, kad „kišeninę“ 
bombą galima išmesti iš lėktuvo, skren
dančio didesne sparta už garso greitį.

Coventry. Standart automobilių fabriko 
11.000 darbininkų baigė streiką ir nuo šios 
savaitės pirmadienio grįžo į darbą. Strei
kas tęsėsi dvi savaites.

Viena. Austrijos socialistai, nesutarę del 
pramonės suvalstybinimo, pareikalavo 
naujų rinkimų, kurie įvyko pereitą sekma 
dienį. Rinkimų duomenys buvo tokie, kad 
ir toliau Austrijoje pasiliks koalicinė vy
riausybė iš dešiniosios liaudies partijos ir 
socialistų, nepaisant, kad tarp šių dviejų 
partijų yra labai didelis priešingumas 
ūkio politikoje. Per šiuos rinkimus komu
nistų balsų skaičius krito iki 192.432 iš 
prieš tai turėtų 228.159. Daugiausiai ko
munistai balsų neteko buvusioje sovietų 
zonoje.

New Ycrkas. Ilgai užsitęsęs šaltas ir lie
tingas oras, netikėtai pasikeitė į karščius, 
šios savaitės pradžioje New Yorke buvo 
31 laipsnis šilumos. Kanadoje siautė aud
ros, kurių metų 12 žmonių žuvo ir apie 
300 buvo sužeistų.

Nikozia. Britų kariuomenės dalinį, žval
gantį Polis apylinkę, akmenimis iš pasalų 
apmėtė jaunuolis. Jis nesustojo, kai buvo 
paleisti įspėjami šūviai. Bėgantis kiprietis 
buvo sunkiai sužeistas ir nugabentas į li
goninę mirė.

Vašingtonas, Amerikos Informacijos 
Biuras paskelbė duomenis, kurie rodo, kad 
Maskvos propagandinės radio transliacijos 
į laisvąjį kraštą nuolat dažnėja. Pusę tų 
programų yra’ skirta pabėgėlių viliojimui 
grįžti į gimtuosius kraštus. Maskvos ak
cija „už sugrįžimą į tėvynę“ nuolat stip
rėja. Tam tikslui Rusijos komunistai pa
skyrė stambias sumas.

MILANO. 34 Tarptautinė Milano Paroda 
uždaryta balandžio 28 d. Ją per mėnesį 
aplankė 4.300.000 asmenų, iš kurių apie 
100.000 užsieniečių pramonės specialistų 
ir žinovų.

ATĖNAI Graikijos ambasodorius Bei
rute, karaliaus pavedimu, suteikė aukso 
medalį žinomam mokslininkui Jėzuitui Tė
vui F. Dupre La Tour, kuris šiuo metu 
yra Beirute Šv. Juozapo katalikų univer
siteto medicinos fakulteto dekanas.

MANTOVA. šią savaitę Italijos valdžia 
oficialiai pripažino kaip gerai pavykusius 
„Jrigacinio lietaus bendrovės“ įrengimus 
Ponti Mozanmbano vietovėse. įrengimai 
kainavo 1 miliardą lirų ir drėkins 4 tūks
tančius ha. Tai yra tos rūšies pats didžiau
sias įrengimas Europoje ir antras visame 
pasaulyje, po esančio Tel Avive, kuris 
drėkina 6 tūkstančius ha plotą.

MONTECASSINO. Gegužės 26 d. iškil
mingai paminėta 12 m. sukaktis nuo M.C., 
paėmimo ir Italijos išlaisvinimo. Kautynių 
metu Monte Cassino vienuolynas ir mies
tas buvo visiškai sunaikinti. Dabar mies
tas jau atstatytas, gražesnis negu buvo 
anksčiau, taip pat ir vienuolynas ant kal
no. Žuvusių karių koplyčioje ant altoriaus 
aukso raidėm įrašyta žodžiai: ,-Žuvome, 
kad Tėvyne gyventų“.

1



EUROPOS LIETUVIS

„SAVIŽUDŽIO" BAISASPO RAUDONĄJA VĖLIAVA
Bolševikai skelbia išleistą Maironio 

„Rinktinę“, Vaižganto „Rinktinius raštus“, 
V. Kudirkos „Rinktinius raštus“, Pr. Vai
čaičio „Rinktinę“, B. Sruogos „Rinktinius 
rastifš“, P. Vaičiūno „Dramas“, S. Čiurlio
nienės „Rinkitinius raštus“. Naujai leidžia 
mi Janonio raštai, o V. Montvilos „raštų“ 
avižomis, S. Neries „Raštų“ 3 tomai, 12-ju 
tomu užbaigiamas P. Cvirkos . Rastų'“ lei
dimas. Rinkinyje ,Ro raudonąja vėliava“ 
būsią pateikti eilės autorių kūriniai, iš
spausdinti „pažangiojoje, pogrindinėje 
spaudoje buržuazijos valdymo mefais“, 
taip pat komunistinėje spaudoje už Lietu
vos ribų. Numatoma išleisti dar A. Vie
nuolio „Samdinę Eleną", J. Paukštelio ro
maną „Kaimynus", I. Simonaitytės roma
ną „Vilių Karalių“, J. Usačiovo romaną 
„Nemunas laužia ledus“, tris atskirus al
bumus apie lietuvių liaudies meną, teksti
lę, medžio drožinius, architektūrą, be to, 
Amerikos lietuvių dail. Klumbio „Karika
tūrų“ albumą, albumą apie Žemaitę, Hei
nes .Rinktinę“, Reimonto „Kaimiečius“ ir 
kt.

Okup. Lietuvoje išleisti ir V. Krėvės 
„Apsakymai ir padavimai“ 280 psl. leidi
niu. Redaktorius — A. Ubeikaitė, dail. T. 
Kulakauskas, technikinis red. V. Dagys, 
įvado žodį parašė žinomasis K. Korsakas, 
kuris mėgina marksistiškai aiškinti, kodėl 
su Krėvės kūryba reikią susipažinti ir pa
vergtosios Lietuvos skaitytojams. Bet ir 
tie aiškinimai yra kbrsakiški, nurodant, 
jog, esą, Krėvė reiškęs „didelį nusivylimą 
buržuazine Lietuvos santvarka“, rodęs opo 
ziciją „fašistiniam režimui“ etc. Girdi, 
Korsako teigimu, „nuvertus Lietuvoj bur
žuazinę santvarką, V. Krėvė aktyviai įsi
jungė į naujojo gyvenimo statybą, nors 
jam ir nebuvo pakankamai aiškūs didieji 
mūsų krašte įvykusios socialistinės revo
liucijos uždaviniai... Žiauriomis okupaci
nio režimo sąlygomis, palaužtas fiziškai ir 
morališkai, V. Krėvė, verčiamas hitlerinin
kų ir buržuazinių nacionalistų, padarė vie
šą antitarybinį pareiškimą apie savo poli
tinę veiklą 1940-41 m. Tai buvo didelė ra
šytojo klaida, kurios jis nepajėgė išvengti. 
Ši klaida jį privedė prie dar didesnės klai
dos, jog jis, pasidavęs įvairių bauginimų 
bei antitarybinių šmeižtų gandams, 1941 
m. pavasarį... išvyko į Vakarus. Nublokš
tas įvykių eigos į JAV, V. Krėvė ilgėjosi 
Lietuvos ir svajojo į ją grįžti, tačiau mir
tis 1954 m. liepos 7 d. amžinai nutraukė 
rašytojo gyvenimo kelią"... Taip Korsakas, 
klastodamas faktus ir Krėvės laisvą pasi
rinkimą verčiau vykti į laisvuosius Vaka
rus ir gyventi laisvam, nors ir skurdžiau, 
bet tik nevergauti okupantui, stengiasi pa
vaizduoti okup. Lietuvos skaitytojams, 
mėgindamas Krėvės kūrybą vertinti pa
gal „marksistinės metodikos požiūrį“. Tie
sa, kad Krėvė visą laiką ilgėjosi Lietuvos, 
tik ne tokios, apie kurią kalba Korsakas: 
tik ne pavergtos, paniekintos, okupanto 
bato prispaustos, kur paneigtos bet kokios 
žmogiškosios laisvės ir nėra nei minimali- 

nių sąlygų rašytojo kūrybai atskleisti. Jis 
kovojo už laisvę, nepriklausomą Lietuvą.

Išleista ir V. Krėvės drama ..Žentas“, o 
pats Krėvė jau vadinamas .lietuvių lietra- 
tūros klasiku“.

Tarp kitų naujų leidinių minimi šie: Br. 
Mackevičiaus antrasis eilėraščių rinkinys 
.Retys j petį", A. Bieliausko apysaka „Dar 
bo gatvė“, J. Dovydaičio apsakymų rinki
nys .Ravojingi keliai“., Amerikos liet, kom 
rašytojo R. Mizaros romanas „Ūkanos“, J. 
Baltušio 4 v. pjesė apie kolūkinį gyveni
mą „Anksti rytelį“ ir A. Liobytės 4 v. pje
sė pasaka „Meškos trobelė“. S. Kapnys 
yra parašęs vienveiksmę pjesę vidutinio 
mokyklinio amžiaus vaikams, pavadintą 
Dvejukė. Ji išleista 5000 egz. tiražu. Išleis
ta ir jo .Rinktinė“. Naujai išleista Jurgio 
Lebedžio paruošta „Smulkioji lietuvių tau 
tosaka 17-18 a. Priežodžiai, patarlės, mįs
lės“, turi 630 psl.

Okup. Lietuvoje išleistas A. Zweigo vei
kalas „Mindaugas III“, kurį išvertė K. Ur 
banavičius. „Rfergalė“, rašydama apie jį, 
pažymi, kad A. Zweigas šiame veikale pa
sireiškia „kaip nuoširdus Tarybų Sąjungos 
draugas“. Zweigas, 1917-18 m. dirbęs Ober 
-Osto spaudos skyriuje, atsiuntęs 1955 m. 
sveikinimą, kad girdi, „šiandien lietuvių 
tauta, laisva, stipri ir T. Sąjungos sudėty
je yra sukūrusi savo valstybę. Mes visi, tų 
laikų ir šių dienų rašytijai, linkime jai 
laimės!“ Iš panašių pareiškimų okupantai 
stengiasi padaryti didelę propagandą.

ELTA

KULTŪRINĖ KRONIKA
„Aidų“ žurnalo literatūros premija šiais 

metais paskirta K. Bradūnui už poezijos 
knygą „9 Baladės“. Jaunimo literatūros 
konkurso 500 dolerių premija paskirta 
Australijoje gyvenančiam Br. Zumeriui— 
už jo knygą „Gyevnimo keliu“. Per pre
mijos paskelbimo iškilmes Čikagoje kal
bėjo Č. Grinkevičius, A. Jasaitytė, V. Ra
monas ir Dr. J. Pruskis. Buvo atlikta ir 
meninė dalis. „Karys“ yra išleidęs H. 
Sinkevičiaus istorinio romano „Kryžuo- 
čių“ pirmąjį tomą; iš viso bus 3 tomai. 
P. Skujenieks yra išvertęs į latvių kalbą 
R. Spalio „Gatvės berniuko nuotykius“ ir 
„Ant ribos“. Vertimai turi didelį pasise
kimą.

Vak. Europoje Sr Amerikoje galima už
tikti įvairių paveikslų ar skulptūrų, kurks 
yra sukūrę gimę Lietuvoje dailininkai. 
Pvz. Ben Schau, gimęs Kaune, laikomas 
vienu iš geriausių tapytojų modernistų, 
kaip ir B. Arbitblatt, William Schwarz ir 
kt. Haime Šautine, gimusio Vilniuje, lai
koma vieno iš ekspresionizmo tėvų, pa
veikslų rasime New Yorko, Bostono, Či
kagos ir kitose Amerikos meno galerijose. 
J. Lipshiz, baigęs meno mokslus N. Lie
tuvoje, šiandien garsi kaip vienas iš ge
riausių pasaulio skulptorių — abstraktų.

ELTA

I mano straipsnį .Rubežių reikalu" (E. 
L. Nr. 8) labai piktai atsiliepė iš Kanados 
p. Kardelis, pareikšdamas kad „tūlas Lv 
ža reiškia savo palūžimą ir bando palauž
ti visus lietuvius“. Kadangi jis savo raši
nį išspausdino jo paties redaguojamoje 
„Nepriklausomoje Lietuvoje“ (Nr. 11) ir 
tokiu būdu daugumai Europos Lietuvio 
skaitytojų jis liko nežinomas, tai skaitau, 
kad smulkus jo nagrinėjimas ir kartojimas 
užimtų perdaug vietos ir galėtų būti neį
domus. Tačiau teisingumo vardu, bent ke
letas bendresnių pastabų, liečiančių p. Kar 
delio straipsnį, turi būti padaryta.

Straipsnio pradžioje p. Kardelis pabara 
visus tuos, kurie užsiima „savižudiška po
litika*“, t.y. drįsta siūlyti atsargumą, nu
statant Lietuvos sienas. Toliau jo tonas 
aštrėja, kol pagaliau, virtęs beveik iste
rišku, išsilieja šitokiu sakiniu: „Bet... pas 
savižudžius logikos ieškoti netenka. Jie 
todėl ir savižudžiai, kad yra netekę logi
kos ir papraščiausio gamtos diktuojamo, 
instikto —■ noro gyventi.“ (Reikia abejoti, 
ar šis išsireiškimas savo ciniškumu turi 
lygių tremties lietuvių spaudoje.)

Aname savo straipsnyje pabrėžiau Įr 
dabar kartoju, kad Lietuvos rubežių nu
statymas yra specialistų reikalas ir todėl 
nė nebandžiau sugestijonuoti, kurie plotai 
turėtų ar neturėtų būti iškirti i Lietuvos 
teritoriją. Vienintelė paminėta vieta yra 
Karaliaučius, kuris panaudojamas tik kaip 
pavyzdys. Tad kur Čia tas defetizmas ir 
tautinė savižudybė? Nuo kada pasidarė 
nusikaltimas ir savižudybė kalbėti spau
doje apie prieškarinius politikos įvykius 
ir anschlius'us, kuriems pasipriešinti nie
kas piršto nepajudino? Straipsnis „Rube
žių reikalu“ buvo parašytas todėl, kad ne
žiūrint visų kalbų ir diskusijų, per vie- 
nuoliką pokarinių metų dar neturime ga
lutinai nustatytų etnografinės Lietuvos 
sienų, apie kurias tokia lengva širdimi 
kalba p. Kardelis. Tuo tarpu mūsų spau
doje laikas nuo laiko pasirodo fantastiški 
straipsniai apie ateities Lietuvą su de
šimtimi ir daugiau milijonų gyventojų. 
Geriausiu tokios fantazijos pavyzdžiu gali 
būti J. Beniaus straipsnis, išspausdintas 
tame pačiame „Nepr. Lietuvos“ numery. 
Jame be kita ko randame, šitokį sampro
tavimą: „Sujungus 5-6 milijonus surusin
tų lietuvių (žinoma gudų vardu), apie 6 
milijonus grynų lietuvių (priskažtant ir 
latvius) (mano pabr. J.L.) bei apie 110.000 
prūsų bei sulenkintų lietuvių (vad. mozū
rų) gausime 10-13 milijonų dar mūsų tau
tos elemento“. Ar tai nėra savo rūšies sa
vižudybė ir visiškas politikos sąvokos ne
tekimas maitinti mūsų visuomenę fanta
zijomis apie ateities Lietuvą, kuriai turė
tų priklausyti net mūsų kaimynai latviai. 
Ir ar nėra atėjęs laikas nuo tokio „įsibė
gėjimo“ įspėti? Už ko manoma griebtis., 
kai šis muilo burbulas, atsitrenkęs į pir
mą rimtesni pasipriešinimą subiręs?. Savo 
graudenimuose p. Kardelis sako: „sveti
ma nesiekiame, bet kovosime už sava... 
„Nuo kada pav., latvių tauta pasidarė Lie
tuvos nuosavybė? Gal pasakysite, kad 

kiekvienas turi laisvę rašyti kaip tinka
mas. Sutinku. Bet kodėl tos laisvės nenori 
pripažinti, man.

Nereikia būti labai išmintingu (isto
rijos pradžiamokslio pakanka), kad įsiti
kintum, jog visos tos tautos, įskaitant ir 
senovės Lietuvą, kurios bandė užvaldyti 
plotus su didesniu gyventojų skaičiumi ne
gu jos pačios turi, darė žingsnius į vals
tybinę savižudybę. Šis istorijos dėsnis nė
ra pasikeitęs ir pačiais naujausiais laikais. 
Drįstu manyti, kad tie, kurie atėjus laikui, 
išeis su šūkiais — Reikalaukime Uralo, o 
tada Maskvą tikrai gausime — gali skau
džiai nusivilti, šios rūšies derybos tai di
džiųjų ir galingųjų liuksusas. Mažosios 
tautos turi aiškiai žinoti kas joms priklau 
so ir be ko jos nenusileis. Sutinku,, kad 
turime kovoti dėl Lietuvos sienų ir teisė
tų mūsų reikalavimų patenkinimo, bet 
galvoju, kad tie reikalavimai turi būti lo
giški ir teisingi.

Savo straipsnyje p. Kardelis daug pri
kalbėjo apie kovos reikalą. Tik, deja, toji 
mūsų kova praktiškai per metų metus yra 
vis nukreipiama tik vienų į kitus. „Nepr. 
Lietuva“ dažnai pasitarnauja kaip tos ko
vos laukas, o ir jos Redaktorius taip pat 
nevengia savo žodiniu kardeliu pasišvais
tyti. Kad ir minėtame straipsnyje jis ne 
tik „nuduobia“ mane, bet taip pat suduo
da po smūgį E. Lietuvio Redakcijai ir Lei
dėjams. Kagi, kirskite p. Kardeli, negai
lėkite „savižudžių.“ Nors, žinoma, gyveni
me bus nejauku nešiotis savižudžio „pra
keikimą“, bet, būdamas krikščionis, iš 
širdies linkiu, kad p. Kardelio toks bai
sus likimas neištiktų. J. Lūža

PENKIŲ METŲ SUKAKTIS
Šių metų Sekminių pirmąją dieną suei

na lygiai 5 metų sukaktis, kai mūsų Vys
kupai tremtyje, susirinkę j Krikščionybės 
Centrą — Romą, 1951 m. Sekminių 1 d., 
Lietuvių Tautą paaukojo Dangaus Kara
lienei Dievo Motinai Marijai, kartu daly- 
vaujnat ir po dokumentu pasirašant vy
riausiems Lietuvos atstovams tremtyje — 
Diplomatijos Šefui, VLIKO Pirmininkui, 
Lietuvos Ministeriui prie Apaštalų Sosto 
Girdvainiui ir kt.

Ši 5 metų sukaktis tur būt niekur ki
tur nebus pasaulyje išsisklaidžiusių lietu
vių taip iškilmingai paminėta, kaip mūsų 
Kongrese, kur susirinkę iš visos D. Brita
nijos lietuviai, po Pontifikalinių Mišių 
atnaujins šį Lietuvių Tautos pasiaukojimą.

Iš šio dokumento signatarų jau yra mi
ręs Tarptautinės Marijonų Kongregacijos 
Generalinis Viršininkas Vyskupas Retras 
Būčys. Šio pasiaukojimo proga, visi 4 Lie
tuvos Vyskupai esą tremtyje, buvo išleidę 
Ganytojišką Laišką, kuriame iškelia pa
siaukojimo reikalą ir svarbumą, nes tik 
Dievas, Marijai užtariant, mus gali išgel
bėti. Daug pasaulio kraštų jau senai'yra 
pasirinkę Mariją savo ypatinga Valdove 
ir tai pareišką atitinkamais savo žemiškų 
valdovų aktais, pasižadėję Jai savo išti
kimybę, meilę ir pagarbą. Marija, lyg at-

Suvažiuojant į Kongresą
Bažnyčia nuo pirmųjų Sekminių iš gars

tyčios grūdo išaugo į visą pasaulį gau
biantį gyvybės medį, nes Šv. Dvasia va
dinama gyvybės davėja, naujas sielų pa
vasaris. Kristaus Karalystės plitimas yra 
Šv. Dvasios veikimas sielose. Tik gavę Šv. 
Dvasią Apaštalai pilni nepalaužiamos drą
sos ir užsidegimo, išėjo pasauliui skelbti 
Kristaus Karalystę. Lygiai taip pat ir mū- j| 
sų Kongresas, šaukiamas kaip tik Šv Dva
sios atsiuntimo šventėje, nori iškelti ir 
skelbti individualios reformos ir atgimimo 
svarbumą ir jei atrodo, kad čia daugiau 
iškeliamas bendruomenės atgimimas, kar
tu pilnai žinoma, kad tai ateis tik per dau
gelio privačią iniciatyvą. O, kad Kongre
sas galėtų daugelį prie to sužadinti, nes 
dabar reikia tikinčiųjų, visų pirma tikin
čiųjų — naujųjų žmonių, kurie būtų at
viri savo draugams, paklusnūs autoritetui, 
paslankesni aukai, labiau mylėtų Kristų. I? 
Tikrai, ir priešų persekiojama Lietuva, | 
galės didžiuotis tokiais savo vaikais!

Didelis darbas mus laukia, bet ir didelė | 
Dievo pagalba. Ne vieni dirbame, kada j 
kovojame už Kristaus karalystės triumfą. B 
Artinasi graži pergalė, kuri nieko nenori i 
pavergti, tik visų širdyse būtų vienas vi
sų lūkesčių išsipildymo kilniausias vardas 
—• KRISTUS! šventovė, kurią norime žmo 
gaus širdyje pastatyti, jos centre bus gy
vojo Kristaus Ostija, o šalia jos norime 
matyti mūsų dangiškosios Motinos šypsnį.

Kiek gražių pavyzdžių visose srityse. 
Pakanka prisiminti kokia gyvastinga Ka
talikybė mūsų dienomis: yra šimtai tūks
tančių jaunuolių ir mergaičių, kurie dėl 
Kristaus meilės čia žemėje apleidžia vis
ką. Šiandieną pasaulyje yra 1.538.000 as
menų, kurie sudėję vienuoliškus įžadus ar 
priėmę Kunigystės šventinimus, tainl gyve
na ir aukojasi! Atgijus religiniam? gyve
nimui, netruks ir iš mūsų lietuviškos bend
ruomenės šeimų naujų ir gausių! pašauki
mų. Jokia Krikščionybės šaka, a tsiskyrusi 
nuo Romos Katalikų Bažnyčios, neparodo 
tokio dinamiško gyvastingumo.' Todėl į ! 
ateitį žvelgiame optimistiškai.

Į Kongresą susirenkame savoju Lietuvių 
Sodyboje, prie savo lietuvio Vyskupo, iš
girsti Jo, kaip vieno iš Apaštah.! Įpėdinio, 
Ganytojiškų žodžių, pasimelsti pž paverg
tosios Tėvynės išlaisvinimą, atnaujinti 
Lietuvių Tautos pasiaukojimą Marijai, 
gauti naujų minčių ir prasmės išryškini-. j 
mo, kovojant už Tėvynės Laisvę. Tad visi 
šio krašto lietuviai, kurie ttn--jeitmc, 
kime į Kongresą sustiprinti savo dvasią 
ir tikėjimą į Tiesos triumfą, į geresnį pa
saulį, prie kurio sukūrimo ir mes esame 
kviečiami prisidėti! P. Dauknys MIC 

silygindama už tą ypatingą žmonių Jai 
reiškiamą pagarbą ir meilę, būdama visų 
dangaus malonių Tarpininke ir Dalintoja, 
rodo išrinktosioms tautoms savo ypatingą 
globą ir palankumą.

CARO TARNAS
Žurnalas „Life“ paskelbė sensaciją: esą 

Stalinas buvęs caro laikais „ochrankos“— 
slaptos saugumo policijos agentas. Tai liu
dija buvęs sovietinio saugumo gen. Orlo
vas, pabėgęs į Kanadą 1938 m. Dokumen
tą apie tai skelbia ir Isaak Don Levine, 
Stalino biografijos autorius.

Pagal Orlovo tvirtinimus caro laikais 
kom. partijai iš užsienio vadovavo Leni
nas. Pačioje Rusijoje jis turėjo pavaduo
toją Roman Malinovskį.

Malinovskis buvo caro dūmoje šešių 
komunistų frakcijos lyderis. Bet sykiu jis 
buvo ir caro slaptosios policijos agentas. 
Kai reikėjo centro komitetą papildyti, 
Malinovskis įtraukė į jį Staliną. Tai buvo 
1912 m. Bet tuo metu Stalinas jau buvo 
taip pat caro saugumo agentas.

Malinovskis Staliną skirdavo kartais ry
šiam su Leninu palaikyti. O 1913 m. Kro
kuvoje buvo slapta komunistų vadų kon
ferencija, kurioje dalyvavo Leninas, ir 
Malinovskis ir Stalinas, ir Zinvjevas ir kt. 
Apie ta konferenciją surastas platus Sta
lino ranka rašytas pranešimas caro sau
gumo archyvuose. Stalinas aprašė visus 
dalyvius ir jų kalbas. Bet Stalinas buvo 
pavydus ir norėjo išėsti Malinovskį. Jis 
parašė raštą tiesiai vidaus reikalų min. 
pavaduotojui Zolotarevui, kaltindamas 
Malinovskį neištikimybe policijai. Vicemi- 
nisteris uždėjęs rezoliuciją ant Stalino 
skundo, kad šitas agentas vertas pasiųsti 
į Sibirą. Skundas su rezoliucija buvo per
siųstas saugumo viršininkui Vissarionovui.

;Po kelių savaičių Stalinas tikrai buvo 
suimtas ir atsidūrė Turuchansko srityje 
arktikoje. Jam buvo duoti ištrėmimo ket- 
veri metai.

Išbuvo ten iki vasario revoliucijos. Ta
čiau ir ištremtas į Sibirą naudojosi kai ku
riom lengvatom, kaip tai matyti iš Isaak 
Don Levino dokumento, kuriame sakoma, 
kad Stalinas sąžiningai revoliucijai dirbęs.

Istorija apie Staliną, kaip rusų saugu
mo agentą iškilusi aikštėn,, kai 1936 m. 
Stalinas pavedė saugumo viršininkui Ja- 
godai vykdyti valymus, pasiremiant kalti

esi, lyg būtum tarp nuodingų dujų.“
Kai po dviejų metų, jau būdamas New 

Yorke išgirdo apie Povilo staigią mirtį, Or
lovas vėl prisiminė tuos nuodus, kuriais 
jautėsi dusinamas Povilas. Bet netrukus ir 
pats Orlovas pasijuto lyg apnuodytame 
ore, kai patyrė visą Tuchačevskio trage
diją. O apie ją sužinojo tokiu būdu.

Ispanijoje vienoje savo kelionėje, beor- 
ganizuodamas partizanus Franko užnuga
ryje, Orlovas su savo automobiliu apvirto. 
Jam buvo sulaužyti keli šonkauliai. Jis bu 
vo gydomas ispanų ligoninėje, paskui 1937 
sausio mėnesį pergabentas į Paryžiaus kli
nikas. Ten vasario 15 ar 16 jam paskam
bino Sovietų NKVD atstovas Prancūzijoje 
Smirnovas ir pranešė, kad su juo norįs ma 
tytis jo pusbrolis Žinovas Brisovičius Kac 
nelsonas. Jis kaip tik atvykęs. Kacnelso- 
nas buvo Orlovui ne tik pusbrolis, bet ir 
jo mokyklos draugas, karo metu drauge 
tarnavęs 12 armijoje. Vienas antru labai 
pasitikėjo. 1937 Kacnelsonas buvo Ukrai
nos NKVD viršininko pavaduotojas ir kom 
partijos centro komiteto narys. Jis turėjo 
geras pažintis tarp visų Ukrainos kompar
tijos vadų. Vienas iš tokių buvo centro ko
miteto narys Stanislavas Kossioras.

Kacnelsonas apgailestaudamas, kad apie 
jų susitikimą žino Smirnovas, pasakojo 
ligoninėje savo rūpesčių istoriją ir papa- 

. šakojo,

KAIP STALINO AFERA IŠKILO 
AIKŠTĖN

Esą kai Stalinas rengė su savo NKVD 
vadu Jagoda valymus Maskvoje, jis davęs 
Jagodai mintįi prikišti kai kuriems kalti
namiesiems, kad jie buvo caro laikų žval
gybos agentai. Jagoda nedrįso fabrikuoti 
dokumentus, galėjo tai iškilti aikštėn. Jis 
mėgino surasti kokį caro laikų žvalgybos 
karininką, kuris nurodytų kitus arba pa
liudytų kaltinamuosius dirbus žvalgybai. 
Bet tokie agentai jau buvo likviduoti. Ta
da jis pavedė NKVD karininkui Šteinui, 
viršininko pavaduotojui to skyriaus, ku
ris rengė Maskvos teismą, perkratyti se
nus vidaus reikalų ministerijos archyvus. 
Dalis jų buvo likusi Leningrade.

Vieną dieną besikapstydamas šteinas 

nimais, kad tas ar kitas pareigūnas buvęs 
caro laikais ochrankos agentas.

KAS YRA TAS, KURIS LIUDIJA 
STALINĄ BUVUS AGENTU

Tai Aleksandras Orlovas, buvęs NKVD 
generolas, buvęs valstybės gynėjas Sovie
tų vyriausiame teisme sykiu su Andriejum 
Višinskiu. Ispanijos pilietinio karo metu 
jis buvo atkomandiruotas į Ispaniją, kad 
patartų komunistinei vyriausybei kovoje 
su Franko sukilimu ir organizuotų parti
zanus Franko užnugaryje. 1938 jis nutrau
kė ryšius su Maskva, atsidūrė Kanadoje, 
paskui pervažiavo į Jungtines Valstybes. 
Bet liko Rusijoje jo uošvė ir jo motina. Jis 
tada parašė Stalinui, kad'jeigu kas nutiks 
Orlovo artimiesiem Rusijoje, tai jis pa
skelbs apie Stalino darbus, kurie jam yra 
pažįstami. Po penkiolikos metų, kai jis ne
begirdėjo daugiau apie savo ir žmonos mo 
tinas, Orlovas ryžosi išleisti savo knygą 
„The Secret History of Stalin's Crimes“. 
Tai buvo 1953. Dabar, kai prieš Staliną 
sukilo pats Chruščiovas, tai Orlovas ma
no, kad daugiau nebebus ir jam pačiam 
pavojinga paskelbti tai, ką jis žino apie 
Stalino agentavimą caro žvalgybai.

IŠ KUR JIS TOKIAS PASLAPTIS 
PATYRĖ

Jis pasakoja, kaip 1937 iš Ispanijos jis 
atvykęs į Paryžių į tarptautinę parodą. Jo
je susitiko savo draugą Povilą Aliliujevą, 
Stalino švogerį. Aliliujevas buvo labai pri
slėgtas. Išsikalbėti su juo Orlovas susitiko 
tą patį vakarą. Jie ilgai vaikščiojo Senos 
pakrantėm, paskui užsuko į tamsią kavi
nę. Kai ėmė kalbėtis apie kruvinuosius va
lymus Rusijoje, Orlovas paklausė Aliliu
jevą, ką jis žino apie užkulisius kruvinų 
įvykių, kuriuose buvo nužudytas marša
las Tuchačevskis ir kiti raudonosios armi
jos karininkai. Povilo akys susiaurėjo, ir 
jis tyliai pasakė:

„Aleksandrai, niekada nesiteirauk apie 
Tuchačevskio aferą. Kai apie ją žinai, tai

rado bylą, kurioje buvo laikomi popieriai, 
skirti tik caro slaptosios policijos viršinin
ko pavaduotojo Visarionovo žiniai. Tarp jų 
šteinas aptiko anketą su maža jauno Stali
no fotografija. Manė, kad tai įrodymai, 
kaip jaunas busimasis tėvas ir mokytojas 
veikė revoliuciniame pogrindyje. Jau buvo 
bebėgąs pas Jagodą su tuo brangiu istori
niu dokumentu. Bet saugumiečio uoslė pri
vertė pirma susipažinti su turiniu. Ir kai 
Šteinas visą bylą perskaitė, praėjo jam ir 
noras bėgti pas Jagodą.

Dokumentai rodė, kad Stalinas juose bu 
vo ne revoliucionierius, bet agentas pro
vokatorius. ve'kęs caro žvalgybai.

Kelias dienas Šteinas laikė bylą savo 
ofise. Paskui jis sugalvojo nuskristi į Ki
jevą pas savo buvusį viršininką ir intymų 
draugą pasitarti. Tas viršininkas vadinosi 
V. Balickis, narys Sovietų partijos centro 
komitete ir Ukrainos politbiuro įtakingas 
narys. Balickis buvo taip pat NKVD Ukrai 
noje viršininkas. Tuo metu Balickio pava
duotojas ir artimas draugas buvo anksčiau 
minėtasis Kacnelson, Orlovo pusbrolis, at
vykęs pas Orlovą į ligoninę.

Balickis pasikvietė Kacnelsoną ir drau
ge išnagrinėjo visus šteino atgabentus po
pierius. Jie tikrino, ar dokumentai nėra 
kartais padirbti. Bet kitos išvados ir jie ne 
galėjo padaryti — 1913 metų pradžioje tik
rai Stalinas buvo agentas provokatorius. 
Bylose buvo popieriai, kurie rodė ne tik 
Stalino raportus policijai, bet ir jo pastan
gas pakilti augščiau žvalgybos tarnyboje.

Orlovas, pasakodamas istoriją apie Sta
lino šnipinėjimo aferos iškėlimą aikštėn, 
duoda ir naują aiškinimą dėl maršalo Tu- 
chaševskio ir kitų raudonosios armijos va
dų sulikvidavimo. Lig šiol buvo žinia, kad 
jie buvę suprovokuoti Vokietijos žvalgy
bos, kuri paskleidusi tariamus dokumen
tus, jog Tuchačevskis ir kiti padarę są
jungą su Vokietija, nuversti Staliną. Vo
kiečiai norėję susilpninti Sovietų armiją, 
sulikviduodami jos karininkus. Orlovas, 
pasiremdamas savo pusbrolio Kacnelsono 
pasakojimu, tuos įvykius kitaip aiškina, 
plėtodamas toliau istoriją, kas dėjosi pa
aiškėjus Stalino agentavimui.

Esą Balickis, Ukrainos NKVD šefas, apie 
Stalino aferos įvykius papasakojo dviem 
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savo draugam. Jie buvo tada taip pat dide 
Ii Ukrainos gyvenime. Tai buvo Stanislav 
Kossioras, politbiuro narys ir tikrasis Uk
rainos diktatorius, bosas tada dar tik pra
sikalančio Nikitos Chruščiovo. (Jį dabar 
Chruščiovas reabilitavo.) Kitas buvo ge
nerolas I. E. Jakiras, Ukrainos karinių jt 
gų viršininkas. Pastarasis nuskrido į Mask 
vą ir painformavo maršalą Tuchačevskį, 
kuris tuo metu buvo raudonosios armijos 
vyriausias vadas ir nemėgo Stalino. Tu
chačevskis į paslaptis įtraukė dar krašto J 
apsaugos komisaro pavaduotoją Gamarni- H 
ką, taip pat gen. Korką.

Tarp jų kilo sąmokslas pašalinti Stali
ną. 1937 vasario mėn. buvo suplanuotas 
perversmas.

Bet dėl jo plano generolai nebuvo tvir
tai sutarę. Tuchačevskis buvo numatęs to
kį planą: įtikinti apsaugos komisarą Vo- 
rošilovą (dabartinį vyriausio prezidiumo 
pirmininką) pakviesti Staliną į karinį pa
sitarimą dėl tariamo Ukrainoje karinio są
mokslo. Kai susirinks visi, pagal duotą sig 
nalą, du raudonosios armijos pulkai už
blokuos Kremlių ir atkirs nuo NKVD ka
riuomenės. Tuo momentu sąmokslininkai 
apskelbs Stalinui, kad jis suimtas. Ką da
ryti su Stalinu — vienos nuomonės taip / 
pat nebuvo. Tuchačevskis ir kiti generolai | 
manė, kad Staliną reikia tuojau pat nužu
dyti. Civiliniai, kaip Balickis, Kossioras, 
Kacnelsonas, aiškino, kad jį reikia prista
tyti partijos centro komiteto teismui...

Tačiau sąmokslininkai perdaug plači^ 
išsiplepėjo.

Ir 1937 birželio 11 radijas pranešė, MŪ 
maršalas Tuchačevskis ir eilė kitų raudo
nosios armijos generolų — Jakiras, 
ka, Uborevičius (lietuvis), Putna (lktu- 
vis), Eidemanas, Feldmanas, PrimaWvas 
— suimti ir kaltinami išdavimu. Vėlisu Pa a 
aiškėjo, kad šteinas, kuris surado tuos do
kumentus, pats nusišovė. Ukrainos Kos- 
sioras buvo sušaudytas, Gamarnik®s su- • 
spėjo pats nusižudyti, Balickis buvo su
šaudytas. Orlovo pusbrolis Kacnelsonas 
taip pat buvo sušaudytas. Taigi sulikviduo 
ti visi tie, kurie žinojo apie tuos Staliną 
kompromituojančius dokumentus, kurie no,: 
rėjo nušalinti Staliną. Maršalai ir gener0*

(Nukelta į psl. 4)
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KONGRESE
VISI ATLIKIME DIDŽIĄJĄ PAREIGĄ — 

UŽ LIETUVOS LAISVĘ PRIIMDAMI 
ŠV. KOMUNIJĄ

Kadangi Šv. Mišios prasideda 12 vai., 
todėl visi iš arti ir toli važiuojantieji gali 
pasinaudoti Šv. Tėvo PIJAUS XII paleng
vintu eucharistiniu pasninku. Visi pusry
čius gali pilnai valgyti iki 9,30 vai. Arbatą 
ir kitus nealkoholinius gėrimus galima 
gerti nuo jų užlaikant tik vienos valandos 
pasninką iki Šv. Komunijos. Išpažintis 
klausys Lietuvių Sodyboje visi D. Britani
jos lietuviai kunigai.

Mergaitės ir moterys, kurios turi tauti
nius drabužius, kviečiamos su jais atvykti 
į Kongresą.

Kongreso rengėjai

KONGRESAN VYKSTANČIŲ ŽINIAI
Lcndcniečiams. iš rytinės Londono da

lies ekskursijų autobusai išvyksta nuo Pa
rapijos Bažnyčios pradedant 8 vai. ryto iki 
9 vai., kada išvažiuoja paskutinis. Iš viso 
iš rytin. Londono Kongresan vyksta 5 au
tobusai. Šeštasis, 40 vietų, 8 vai. ryto iš
važiuoja nuo Lietuvių Namų, 1, Ladbroke 
Gardens, W. 11. Visos vietos jau užimtos. 
Užsirašę prašomi nevėluoti.

Ekskursijos ir pavieniai asmenys, atvy
kę automobiliais, prašomi susisiekimo prie 
mones palikti nurodytoje aikštėje, neįva- 
žiuojaht į Sodybos kiemą.

„Europos Li etuvio“ Mugė veiks nuo šeš
tadienio vakaro.

S. SIDZIKAUSKAS ATVYKSTA 
LONDONAN

P. Sidzikauskas, grįždamas iš Strasbur- 
go PET konferencijos į Ameriką, kelioms 
dienoms užsuks Londonan.

Teko patirti, kad p. Sidzikauskas atvyks, 
taip pat ir į Lietuvių Sodybą Sekminių I 
d., į šio krašto lietuvių katalikų rengiamą 
kongresą.

SĄJUNGOS VALDYBA PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Pirmajam posėdžiui susirinkusi nauja 
Sąjungos valdyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: Vicepirmininkas — kun. A. Kaz 
lauskas, II-sis vicepirmininkas nrof. S. Žy
mantas, S. Nenortas -— iždininkas, Inž. J. 
Vilčinskas — sekretorius. T. Grikinas ir 
V. Dargis y-bos nariai.

Pirmojo posėdžio metu nutarta kviesti 
komisiją S-gos dešimtmečiui paminėti.

SPECIALI „E. LIETUVIO“ LAIDA
Sekmadienį, Sekminių I d., Lietuvių So

dyboje, ten įvykstančio Kongreso metu, 
bus išleista sodybinė „Europos Lietuvio“ 
laida. Informacijos ir skelbimai ji tą laidą 
priimami iki sekmadienių 10 vai. ryto. Re
dakcijos adresas: Lietuvių Sodyba, Head- 
ley Park, Hea'dley.

DR. VALTERIO DOVANA
„E. LIETUVIO“ MUGEI

Dr. Valteris, sužinojęs, kad Kongreso 
rengėjai sutiko leisti „E. Lietuviui“ įruoš
ti Sodyboje mugę, ekspresu prisiuntė spe
cialią dovaną, kurią galės pamatyti kiek
vienas mugės lankytojas.

PAMALDOS TIK 9 VAL. RYTE
Lietuvių bažnyčioje Sekminių 1 d. Šv. 

Mišios bus tik 9 vai. ryto. Visos kitos pa
maldos vyksta Kongrese Lietuvių Sody
boje.

ALGIMANTAS, VINCAS IR RAMUTIS 
, IŠPLAUKĖ KANADON

S. Majauskas su žmona, ilgesnį laiką dir 
bę Anglijos žemės ūkyje, šią savaitę su 
trimis sūnumis, kurių vyriausias 5 metų, 
o jauniausias 8 mėnesių, išplaukė Kana
don.

S Majauskas pasirašė sutartį su bendro
ve, kuri parūpino jam darbą Kanados že
mės ūkyje ir taip pat sumokėjo už jo ke
lionę iki darbovietės.

— Važiuoju Kanadon, tikėdamas, kad 
ten gal bus geresnės sąlygos šio to pasiek
ti mano trims ąžuoliukams. Pats esu be
mokslis, todėl noriu, kad sūnūs tėvą pra
laktų, — pasakė „E.L“ Redakcijoje atsi- 
’Mkindamas S. Majauskas.

PAVEIKSLŲ PARODA
Lietųjų Sodyboje Anglijos liet. Kata

likų Ko>„reso metu bus taip pat P. Bų- 
gailiškio dešinių, aliejaus darbų paroda 
toje pat pampoje, kur jr bus įrengta ir 
spaudos paročįiė

LAS London-, skyriaus Valdyba 
gegužės 26 d, 6\v. Parapijos salėje 

IMk
A.J. Kaullėno 4 veiksmų komediją 

MAHAR Aj) g A 
Kviečiame visus atsilankyti!

__________Bilietai prie įėjimo.

BIRMINGHAMAS — Švenč. Trejybės sek
madienį — gegužės 27 d. 10 vai. Št. John 
bažn. Str. Balsall Heath. Išpažintys klau
somos nuo 9 vai. per anglų pamaldas. Tai 
Paskutinė diena atlikti Velykinę pareigą. 
Kviečiami visi apylinkės lietuviai.

BRADFORD AS
LAUKIAME J. E. VYSK. V. PADOLSKIO

J. E. Vysk. V. Padolskis, kaip buvo pra
nešta, po lietuvių katalikų Kongreso ap
lankys Nottinghamo ir Bradfordo koloni
jas. Pataisydamas kai kuriuos netikslu
mus, skelbiu šią programą.

NOTTINGHAME: gegužės 26 d. 11 vai. 
ryto Šv. Mišios, ir pamokslas St. Patrick's 
bažnyčioje (London Rd.). 4 vai. p. p. Sy- 
camour mokykloje — akademija su prof. 
Z. Ivinskio paskaita ir menine dalimi.

BRADFORDE: gegužės 27 d. 12.30 v. iš
kilmingos Šv. Mišios, giedant naujam bž. 
chorui, ir pamokslas St. Ann's bažn. (W. 
Bowling).

3.30 v. p. p. St. Mary's bažnyčioje (East 
Parade) Pasiaukojimas Nekalč. Marijos 
širdžiai ir Palaiminimas. Tuoj po bažny
tinių apeigų St. Mary's salėje — akademi
ja. Programoje: J. E. Vysk. Padolškio svei 
kinimai, Ganytojo žodis, prof. Z. Ivinskio 
paskaita. Meninėje dalyje dalyvaus mūsų 
rašytojai — K. Barėnas, J. Gailius,. R. 
Spalis ir VI. šlaitas, skaitydami savo kū
rinius, skautai ir k. . .

KEIGHLEY: gegužės 28 d., pirmadienį, 
7 vai. vakare J. E. Vysk. V. Padolskis pa
šventins a.a. pik. Leono Valkūno paminklą 
parapijos kapinėse.

, Čia minėtų vietų ir apylinkių , lietuviai 
kviečiami kuo gausiausiai dalyvauti J. E. 
Vysk.? V. Padolškio sutikime ir visose iš
kilmėse.

Bažn. komitetai ir kapelionas

CORBY
SEKTINAS PAVYZDYS

Corby kolonijos lietuviai, kiek jų ten 
bebūtų, turi vieną geriausių „tradicijų“: 
kiek galima daugiau jtraiiltti' mūsų mažuo
sius įvairiems pasirodymams, įvairiomis 
progomis. Jau ne kartą „E. Lietuvio“ skai 
tytojai galėjo pastebėti, kad ten, tame lie
tuviais neskaitlingame mieste, nuolat ren
giami įvairūs vakarai, kuriuose progra
mas atlieka ne „lietuviai barzdočiai“, bet 
daugumoje jau šiame krašte gimę lietu
viukai — geltonsnapiukai.

Tokia corbiečių veikla yra geras' pavyz
dys visiems, kam iš tikrųjų rūpi mūsų jau 
nimo lietuvybės klausimas. Corbiečiai gal 
ne tiek daug diskutuoja, kiek visa atlieka 

.Ton, toje koloniioie..kažkaip 
savaime suprasta, kad mes, senieji, nenu- 
tausime. Reikia gelbėti jaunimą ir jie, ke
lių pasišventusių lietuvių vadovaujami, to 
siekia. Linkime, kad Corby lietuvių koloni
ja būtų ir toliau visiems tokiu pavyzdžiu. 
Linkime, kad į jų pasirodymus surastų lai
ko atvykti ir iš toliau ir įsitikinti savo aki
mis; kas ten' tyliu ir pasišventusiu darbu 
padaroma.

* * *
Gegužio 6 d. DBLS Corby skyrius su

rengė Motinos dienos proga minėjimą, ku
rj atidarė p-kas V. Daukintis, pakvietęs 
daugiavaikes motinas p. Minkevičienę ir 
p. Pumputienę prezidiuman. Poetas Šval- 
kus paskaitė apie motiną savo eiliuotos 
kūrybos ir gražią paskaitą. Likusią meninę 
programos dalį atliko mažieji aktoriai, su
vaidinę vieno veiksmo veikalėlį — „Jone
lis Tinginys“. Vaidino: A. Gervelis, B. Pau
lauskaitė, G. Kukanauskas, R. Perminaitė, 
A. Paulauskas, R. Ščerbauskas, o visoms 
susirinkusioms mamytėms sveikinimo žo
dį pasakė keturių metų amžiaus R. Gerve
lis. Po vaidinimo buvo dar tautiniai šokiai, 
kuriems grojo Miknevičiūtė, o visai prog
ramai pasibaigus, jos dalyviai, tautiniais 
drabužėliais apsirengę, įteikė motinoms po 
gėlių puokštelę.

Visų tų vaidintojų amžių sudėjus, tikrai 
negausime vienos kapos metų, kuriems ne
nuilstamai „pirmininkauja“ vargo mokyk
los mokytoja p. Perminienė, režisorė šio 
gražaus vaikų pasirodymo.

Dalyvavęs,
• * •

PA DĖKA
DBLS CORBY skyriaus valdyba nuo

širdžiai dėkoja p. L. švalkui, p. Perminie- 
nei ir p. Miknevičiūtei už jų talką, ren
giant Motinos Dienos minėjimą ir mieliems 
tautiečiams už atsilankymą.

SIUNTINĖLIAI I 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 įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RUBUS, 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!

NORTHAMPTON 

Atgimimas už geresnį pasaulį jau pasie-
kė ir mūsų koloniją. Keletą metų, dėl žy
miai sumažėjusio lietuvių skaičiaus, kolo
nija buvo lyg ir apmirusi. Tebuvo vos 9 
DBLS skyriaus nariai ir porą metų nebe
turėjom lietuviškų pamaldų. Pereitą sek
madienį suruoštas Motinos Dienos minėji
mas parodė, kad esame gyvi! Minėjimas 
pradėtas pamaldom katedroje ir Motinos 
garbei skirtu pamokslu. Už savo motinas 
mažųjų ir suaugusiųjų gausus būrys priė
mė Šv. Komuniją. Po Šv. Mišių, prisime
nant Motiną Tėvynę, katedroje sugiedotas 
Lietuvos Himnas. Po pamaldų pakrikšty
tas Algis-Vytautas- Antanas, jaunųjų Pet
ruševičių pirmasis sūnus.

Čia pat esančioje parapijos salėje, prie 
gėlėm ir tautinėm vėliavėlėm papuošto sta 
lo, kaip didelėj kolonijoj išlaikytas proto
kolas — pakviestas garbės prezidiumas iš 
atvykusių svečių. Naujasis DBLS skyriaus 
pirmininkas p. A. Barančiukas rinktiniais 
žodžiais lietuvei motinai išreiškęs jaus
mus ir pagarbą, pakvietė kun. Dauknį 
paskaitai. Prieš akis gyvais vaizdais iškilo 
motinos pasiaukojimas ir jos nuopelnai 
lietuvių tautai. Neveltui tad Bažnyčia skel 
bia, kad vaikai gerbtų motiną tikra religi
ne pagarba! Motinos garbei žodį tarė ir vi
si kiti prezidiumo nariai: Miss Chalston 
— Ketteringo DBLS skyriaus garbės narys, 
p. Pužauskas Ketteringo valdybos vardu, 
p. Petrauskas — Corby vardu. Mūsų jau
nosios kartos pumpurai vos ką tik prasis
kleidė, tad jų vyriausias — Rytis Baran
čiukas padeklamavo motinai jautrų eilė-, 
raštį.

Po minėjimo p.p. Petruševičiai čia pat 
suruošė visiems dalyviams krikštynų vai
šes. Ypatingai reikia pasidžiaugti, kad pa
maldose ir minėjime dalyvavo gausus bū
rys atstovų iš gretimų kolonijų. Ši graži 
lietuviška tradicija visus gyvai broliškai 
suartina! Dalyvavo virš 40 asmenų. Pats 
skyrius, energingo pirmininko dėka, jau 
skaito* 17 narių. Sėkmės, žengiant atgimi
mo keliu! Vyt. Pal.

ROCHDALĖ
NAUJA DBLS SKYRIAUS VALDYBA
Rochdalės DBLS skyriaus nariai šiems 

metams išsirinko tokios sudėties skyriaus 
valdybą: D. Banaitis — pirmininkas; S. 
Sasnauskas — sekretorius ir V. Kavaliaus
kas — iždininkas.
WOLVERHAMPTON

Wolverhamptono DBLS skyriaus nariai 
paskutinio susirinkimo metu išrinko naują 
valdybą, kuri pasiskirstė pareigomis se- 
kančiai: D. Narbutas — pirmininkas, J. 
Ruginis — vicepirm., A. Ivanauskas — 
ižd., A. Adomaitis — sekretorius ir J. Nar
butienė ■— valdybos narė.
HUDDERSFIELD AS

Hudersfieldo neskaitlingam DBLS sky
riui šiais metais vadovauja šios sudėties
valdyba: pirmininkas — V. Račys; iždinin
kas — V. Kriaučiūnas; sekretorius — B. 
Valauskas.

PRANCŪZIJA
MOTINOS DIENOS IR 

ŠATRIJOS RAGANOS MINĖJIMAS
Š. m. gegužės mėn. 6 d. Pr.LB Krašto 

Valdybos rūpesčiu Paryžiuje buvo sureng
tas Motinos Dienos ir Šatrijos Raganos mi 
nėjimas.

Šatrijos Raganos reikšmę lietuvių lite
ratūroje suglaustai nušvietė p-lė Korde- 
lija Jasutytė, iškeldama ypač jos raštų auk 
lėjamą — didaktinį pobūdį.

Minėjimo meninėje dalyje Paryžiaus lie 
tuvių vaikučiai, pasipuošę tautiniais rū
bais, ypač gražiai pasirodė — padeklamuo 
darni poezijos bei pašokdami tautinių šo
kių.

Birželio 17 d. Paryžiaus lietuviai ren
giasi minėti 1941 m. birželio mėn. bolše
vikų vykdytų ir dabar naujomis formomis 
pravedamų lietuvių deportacijų Dieną.

Tą pačią dieną Paryžiuje yra ruošiamas 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės Apy
linkių pirmininkų bei seniūnų suvažiavi
mas.

VOKIETIJA
MIUNCHENAS

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Gegužės 1 d. įvyko visuotinis PLB Miun 
cheno apylinkės susirinkimas. Jo metu bu
vo pateikta metinė valdybos veiklos ap
žvalga, pasitarta įvairiais reikalais ir iš
rinkta nauja valdyba.

Padėkoję buvusiai valdybai — kun. J. 
Tautkevičiui, V. Mykolaitienei ir V. Kriš
tolaičiui — už jos sėkmingą, pasiaukojimo 
pilną darb ą apylinkės lietuvių naudai, 
Miuncheno lietuviai į apylinkės valdybą 
sekantiems kadencijos metams išrinko kn. 
J. Tautkevičių, V. Krištolaitį ir P. Česiūną. 
Revizijos Komisija sudaryta iš dr. J. Gri
niaus, J. Baraso ir K. Ausiejaus.

Naujoji valdyba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: kun. J. Tautkevičius — pirmi
ninkas, sekretorius — V. Krištolaitis ir iž
dininkas — P. česiūnas. •

Miuncheno apylinkę, valdybos praneši
mu, sudaro 211 lietuvių, kurių tarpe 40 
vaikų. Metų bėgyje apylinkė sumažėjo: 
virš 30 lietuvių išemigravo į Ameriką. Ne
tolimoj ateity išvyks į užjūrį dar keletas 
šeimų.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Miuncheno Lietuvių Moterų Komitetas 
gegužės 6 d. surengė Motinos Dienos mi
nėjimą. I jaukią IMCA salę Liudwigsfelde 
susirinko gausus lietuvių būrys. Minėjimo 
progromos paruošė j a A. Grinienė trumpa
me atidarymo žodyje iškėlė šio minėjimo 
prasmę: pagerbti lietuvę motiną ir išreikš 
ti jai padėką.

Minėjime dalyvavusieji vaikai, visi ben
drai, padėkojo vieno poeto žodžiais moti
noms už tai, jog jos nenuilstamai mokiu
sios tikėjimo, vilties ir meilės. O padėkos 
ženklan jie įteikė savo mamytėms po žy
dinčių gėlių vazonėlį.

Motinas ir dalyvius pasveikino Moterų 
Kamiteto pirm. Vyšniauskienė, Valdybos 

vardu kun, J. Tautkevičius, vargo mokyk
los vedėjas J. Krištolaitis ir skaučių vado
vė S. Laukaitienė. „Kad ir mažas meilės 
pareiškimas jau atlygina motinai jos rū
pesčius“, — pastebėjo S. Laukaitienė.

Dienai pritaikintą paskaitą skaitė M. 
Musteikis. Gražiais vaizdais ir trumpomis, 
bet giliomis mintimis nušvietė paskaiti
ninkas motinystės taurumą, lietuvės moti
nos dalią, jos sunkias pareigas tėvynėje 
ir tremtyje.

Meninėje programos dalyje lietuvaitės, 
tautiškais rūbais pasipuošusios, pašoko du 
tautinius šokius: „Rugelius“ ir „Audijėles“. 
Kitos vėl padainavo liaudies dainą „Mo-

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Rinkliavą

Artėjant skautų-čių ir lietuviško jauni
mo stovyklai, D.B.L.S. Centro Valdybos 
leidimu, Skautų Vadovybė Anglijoje, iš
siuntinėjo visiems Sąjungos skyriams au
kų lapus, prašant parinkti aukų, neišga
lintiems stovyklavimo mokestį susimokėti 
ar net kelionės išlaidoms.

Tuo pačiu tikslu kreiptasi ir į LAS va
dovybę Anglijoje.

Lietuviška visuomenė Anglijoje, jau ei
lę metų, savo gausiomis aukomis, įgalino 
daugelį neturtingųjų jaunuolių praleisti 
dešimt dienų mūsų vasaros stovykloje, lie
tuviškoje aplinkumoje ir sutvirtėti lietu
viškoje dvasioje.

Tikimės ,kad ir ši kartą mūsų mieli 
Tautiečiai ir Tėvai, nepagailės vieno kito 
šilingo, už ką iš anksto visiems tariame 
širdingą dėkui.

GERADARIAI! 

Suteikime galimybę 4 skautams iš Vo
kietijos (2 berniukams ir 2 mergaitėms) 
ir vienam berniukui iš Šveicarijos atvykti 
į Angliją praleisti 10 dienų mūsų tradici
nėje vasaros stovykloje.

Jie visi yra neturtingi ir Jūsų gera lie
tuviška širdis, įgalins šiuos 5 jaunuolius 
nepamirštamoms 10-ties dienų atostogoms, 
lietuviškoje aplinkoje, savųjų tarpe.

Jie tikrai, amžinai bus dėkingi Jums už 
tai. Aukas prašome siųsti sktn. K. Vaitke
vičiui, 21, Cobden Str. Derby.

Registraciją

Skelbiama registracija į mūsų tradicinę 
vasaros stovyklą, kuri įvyks nuo liepos 
mėn. 28 d. iki rugpjūčio mėn. 6 d. Lietuvių 
Sodyboje.

Skautai-tės ir lietuviškasis jaunimas re- 
gistruodamiesi pažymi: pavardę, vardą, 
amžių ir adresą. Skautai-tės dar ir laipsnį.

Stovyklinis mokestis — £ 2-5-0. Reika
lingi paramos susimokėti stovyklinį mo
kestį ar apsimokėti kelionės išlaidas, re- 
gistruodamiesi tai pažymi.

Palengvinimui organizacinio stovyklos 
darbo, maloniai prašomi visi, kurie yra 
numatę stovyklauti šiais metais, nedel
siant užsiregistruoti. Registruojasi pas 
Rajono sktn. K. Vaitkevičių, 21. Cobden 
Str. Derby.

tuž, motuže“. Jaunieji padeklamavo visą 
eilę eilėraščių, skirtų motinai, ir pašoko ke 
lėtą šokių. Dainomis „Ar atsimeni, motu
le“, Lietuva brangi“ ir giesme „Marija, Ma 
rija“ buvo užbaigtas Motinos Dienos minė
jimas. Šis minėjimas pasižymėjo tuo, jog į 
programos išpildymą buvo įtrauktas dide
lis skaičius jaunųjų ir suaugusiųjų. Nors 
savo išore ir kuklus, bet savo turiniu jis 
buvo nuoširdus, kaip iš viso nuoširdi yra 
lietuvio siela.

M. Musteikio paskaita ir kiek sutrum
pinta meninės programos dalis buvo šeš
tinėse pakartota vienoje Miuncheno sene
lių prieglaudoje, kurioje gyvena 23 lietu
viai seneliai bei senelės.

J, M.

KO BEGALIME TIKĖTIS?
Vokiečių aviacijos kareivinėse po karo 

buvo apgyvendinti tremtiniai. Savo metu 
tai buvo viena didesnių lietuvių stovyklų 
/britų zonoje. Dabar kareivines vėl perima 
vokiečių kariuomenė. Ta proga vokiečių 
laikraštis „Bremer Nachrichten“ rašo:

„Netikras rytojus kelia didelį rūpestį 
Diepholzo užsieniečių stovyklos įnamiams. 
Krašto Apsaugos Ministerija planuoja at
statyti aerodromą, tuo tarpu ten gyveną 
tremtiniai nežino, kur ir kada jie turės 
kraustytis.

Šiuo metu stovykloje yra prisiglaudę 
600 pabėgėlių: ukrainiečių, lenkų, čekų ir 
lietuvių. Skaitlingiausi yra lietuviai. Tai 
daugumoj senesnio amžiaus, ligoti ir nedar 
bingi vyrai, moterys ir vaikai. Veltui kas 
jieškotų jaunesnių lietuvių. Jie randasi 
vienintelėje lietuvių Gimnazijoje Huetten 
felde,, kuri prieš kelis metus buvo Diep
holzo stovykloje. Gimnazija išlaikoma Ame 
rikos lietuvių aukomis.

Laikraštis rašo, kad lietuviai ir kiti sto
vyklos gyventojai susirūpinę ir pasipiktinę 
vokiečių administracija, kadangi ji žmo
nėms nepranešus!, kur jie bus apgyvendin
ti. Antra vertus, stovykloje jaučiama sa
vo rūšies letargija. „Mums vis tas pats“, 
—• sako tremtiniai — „mes pažinome karą 
visose jo formose ir buvome tampomi po 
įvairiausius lagerius. Ko mes begalime iš 
gyvenimo tikėtis?“

Remdamasis Diepholzo lietuvių bendruo 
menės pirmininko Jono Čaplinsko pareiš
kimais, laikraštis toliau aprašo belgų vie
nuolio t. Pire sumanymą pastatyti trem
tiniams „Europinį kaimą“ prie Aacheno. 
Lietuviams koloniją planuojanti statyti ir 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba. Baigda
mas „Bremer Nachrichten“ koresponden
tas pažymi, kad iš 25.000 Žem. Saksonijoje 
gyvenančių užsieniečių pabėgėlių iki šiol 
neatsirado nė vieno, kuris norėtų grįžti į 
sovietų okupuotą tėvynę.

• • •
WEHNENAS — Hahn sanatorija, kurio

je gydėsi ir keli lietuviai džiovininkai, yra 
panaikinta. Sergantieji lietuviai perkelti 
į kitas ligonines: K. Sakalauskas, senas 
Lietuvos kariuomenės griežikas, perkeltas 
į Ruttelerfeld b. Neuenburg ligoninę, K. 
Anevičius — į Wildeshausen sanatoriją.

„LAISVAS“ KOLŪKIETIS...
Jau prasidėjo Lietuvos kolūkių įstatų 

pertvarkymas, suderintas su dekretu, ku
riuo privatiniam naudojimui skirtieji skly 
peliai paverčiami botagu kolūkiniam la
žui sudrausminti. Vilniaus rajono „Nau
jojo Gyvenimo kolūkis“ jau priėmė štai ko 
kius nuostatus:

a) Sklypų dydis privačiam naudojimui 
paliekamas, kaip buvo, tai yra, 0.6 ha, bet 
jeigu bent vienas darbingas šeimos narys 
neatliks darbadienių minimumo kolūkyje, 
tai sklypas bus sumažintas iki 0.3 ha, o 
jeigu iš šeimos tik vienas asmuo atliks mi 
nimumą, tai sklypo bus palikta tik 0.2 ha; 
kas visai nedirbs kolūkyje, sklypas iš to 
bus visai atimtas;

b) darbadienių minimumas nustatytas: 
vyrams ■— 225 dienos (t. y. darbadienio 
normos) per metus, bevaikėms moterims 
— 170, moterims turinčioms iki 8 metų 
amžiaus vaikų — 100.

Daugelyje paprastųjų lauko darbų nu
statytai darbadienio normai atlikti vie
nos dienos dažniausiai nepakanka. LNA

Apie 100 perdidelių kolūkių šįmet ir 
apie 60 ateinančiais metais numatoma 
skelti per pusę. 30 perskėlimo projektų 
jau patvirtinta. Taigi kitais metais kolū
kių Lietuvoje turėtų jau apie 1950 (da
bar 1787).

Dabar yra kolūkių, apimančių net apie 
6000 ha (apie 15.000 akrų) ir jų žemės nuo 
krašto iki krašto vietomis siekia iki 10 — 
15 kilometrų (6-9 mylių). LNA

Naujosios Vilnios „Žalgirio“ staklių ga
mykla balandžio mėnesį gamino 19 stali
nių gręžimo staklių Indijai (siunčiama į 
Kalkutą). Apie 80 tokių staklių šįmet iš
siųsta į Kiniją, Korėją, Lenkiją ir kitur.

Apie pusė miliono hektarų (1,235,550 
akrų) žemės tebedirvonuos Lietuvoje, net 
jeigu ir bus įvykdytas šių metų sėjos pla
nas. 1955 metų pasėlio plotas oficialiai bu
vo skaičiuojamas 1,714,000 ha. Šįmet pla
nuota pasėlių plotą padidinti trim šimtais 
tūkstančių ha, t.y., iki 2,014,000 ha. 1939 
metais dabartinės Lietuvos teritorijos pa
sėlių plotas buvo 2,539,630 ha. LNA

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ“!
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KAROLIO MARKSO KAPAS Akrobatas suseno
Marksas palaidotas Highgate kapinėse, 

Londone, kuklioje šalutinėje alėjoje. Jo 
kapą puošė kukli lentelė, kurioje įrašytas 
jo, jo žmonos, jo anūko ir jo ištikimos šei
mininkės Lenchen, tarnavusios jam iki 
mirties, vardai.

Kartais kapą papuošdavo kurios nors 
kairiųjų darbininkų organizacijos vaini
kas, kartais nežinomas praeivis palikdavo 
gėlę, prisiklausęs Maskvos melagingos pro 
pagandos.

Marksas visada buvo griežtai priešin
gas „asmenybių kultui“ gyviesiems, prie
taringas įnirusiems. Paskutiniame žodyje 
jis prašo savo pelenus be jokio sentimen
to išsijoti virš jūros.

Tačiau Stalinas nenorėjo palikti Markso 
ilsėtis ramybėje. Jis nepaprastai troško at 
sigabenti Marksą į Maskvą ir jo palaikus 
išstatyti mauzolėjuje greta Lenino. Deja, 
šiuo atveju generalissimo pastangos buvo 
bergždžios. Jo planas paguldyti Marksą 
greta Lenino neįvyko. Žinoma, Stalinas tu
rėjo galvoje pats tarp tų dviejų „apaštalų“ 
ilsėtis, tačiau, kaip dabar matome, jam ten 
neilgai būtų tekę gulėti tarp „garbingųjų“.

Stalinui nepavyko Markso parsigabenti 
vien todėl, kad šiuo klausimu anglu. įstaty
mai gana griežti. Marksas palaidotas pri
vačiose kapinėse. Jo kapas yra privati nuo 
savybė, priklausanti pirmajam palikuoniui. 
Stalino laikais juo, tuo palikuoniu, buvo 
žinomas prancūzų socialistas Jean Lon- 
guet, griežtai pasipriešinęs palaikus ati
duoti Maskvai ir juos panaudoti politi
niam tikslui.

Bet maskviečiai raudonieji cariukai įky
rūs. Po Jean Longuet mirties Markso pa-

PADĖKA
Dėkojame DBLS-gos Wolverhamptono 

skyriaus valdybai, nariams, Stoke-on 
-Trent‘o lietuviams ir visiems prisidėju- 
siems prie mūsų senutės t MARIJOS VI- 
LIENĖS iškilmingo palaidojimo.

Vyras Adomas Vilius, 
duktė ir žentas Renčeliauskai.

PAJIEŠKOMAS IGNAS VALIULIS
Jieškau brolio Igno Valiulio, kuriam tu

riu labai svarbių žinių iš Lietuvos.
Rašyti: Jadvyga Augėnienė, 145 St. Cla- 

rens Avė. Toronto, Ont. Canada.
PARDUODAMAS BUTAS IR VEIKIANTI 

DIRBTUVĖ
Dėl išvažiavimo skubiai parduodama 3 

kambarių su virtuve butas ir gerai vei
kianti dirbtuvė Londone. Teirautis: 23 a, 
Chicsand St., Brick Lane, E.l. Tel. BIS 
0955.

FOTOGRAFIJOS
Iš betkokių filmų negatyvų daromos 

įvairaus dydžio fotografijos. Darbas pati
kimas. Galima siųsti paštu: Mr. K. V. 101. 
Earl St. of Manchester Rd., Bradford 5, 
Yorks. 

laikai perėjo jo sūnaus žinion, kuris taip 
pat griežtai pasipriešino Maskvos kombi
nacijoms. Užėjus karui bolševikams pavy
ko, (sąjungininkai!), šiek tiek išsiderėti ta 
prasme, kad Markso palaikai būtų perkel
ti į naują kapinių vietą. Maždaug nuo ta
da kuklus kapas virto gramozdišku kolosu, 
vienoje žymiausioje vietoje Highgate ka
pinėse. Penkių metrų augščio granito pie- 
destale pastatyta Markso galva, dešimts 
kartų didesnė už natūralaus dydžio galvą, 
apžėlusi milžiniška barzda, lyg miškas...

Toji Markso galva tokia baisi ,kad ma
mos ja baugina savo vaikus, žinoma, išsky 
rus sovietinės ambasados gausios koloni- 
nijos „matuškų“.

Oficialiai šis Markso paminklas buvo 
atidengtas Chruščiovo ir Bulganino vizito 
metu. Tuo lyg ir buvo norėta pagerbti ne 
tiek Marksą, kiek gyvuosius svečius. Kol 
tų ..garbingų“ svečių nebuvo, niekas ir to 
paminklo nelietė. Jiems atvažiavus ir čia 
buvo parodyta neapykanta: nežinomos ran 
kos užpylė ant Markso galvos kažkokią 
rūgštį, kuri nuplovė dažus.

Kaip ten bebuvę su Markso stovyla, ten 
ka pažymėti faktą, kad Maskvos carai, ku
rie taip jau neva garbina ir seka Marksą, 
iki šiolei nėra dar išleidę pilno Markso 
raštų leidinio. Net ir toji laida, kuri dabar 
Chruščiovui ir Bulganinui viešpataujant, 
išleidžiama, yra toli gražu nepilna. Ir jie, 
kaip ir Stalinas pasirenka tik tai, kas 
tinka komunizmo dangčiu prisidengusiems 
rusų imperialistams, nors Marksas gyvas 
būdamas ir sapnuote nesapnavo, kad jo 
darbas bus panaudotas žmogui pavergti.

JEI SKAITOTE EUR. LIETUVĮ, 
PASIŪLYKITE TAI DARYTI 

IR TIEMS,
KURIE JO NEPRENUMERUOJA.

(atkelta iš psi. 1.) 
litikos įrankių yra propaganda, kuriai juk 
reikia turėti reikalo su pasauline opinija. 
Šiai nuomonei Sovietai kai kada yra labai 
jautrūs, ką parodė ir Serovo pavyzdys 
Londone.

Reikia apgailestauti, kad Vakarai šia 
linkme ligi šiol permaža rodė vieningo pa
siryžimo. Tiesa, šie metai Vakaruose bu
vo pradėti didžiųjų valstybių vyrų giliais 
žodžiais ir idėjiniais pareiškimais, kurie 
buvo užfiksuoti Edeno •— Eisenhowerio, 
taip vadinamoje, Washingtono Deklaraci
joje. Deja, kasdienybėje, mes matome, kad 
laisvasis pasaulis yra dar toli nuo tų, taip 
iškilmingai paskelbtų, idealų. Mat,' leng
viau yra kilnias idėjas paskelbti ar jas iš
pažinti, negu pagal jas gyventi ir kasdieni
nius reikalus tvarkyti. Tuo labiau, kad vie
ningos idėjos įgyvendinimas ir vieningo 
fronto sudarymas pasaulyje nėra jau toks 
lengvas dalykas.
tina. (B. d.)

Aglų spauda gyvai komentuoja Harry 
Pollitto pasitraukimą iš scenos į užkuli
sius. Šis žmogus ilgus metus vadovavo 
Anglijos komuinstų partijai. Kaip ir kiek
vienas komuinstų vadas, taip ir jis turėjo 
būti labai lankstus ir sugebąs prisiderinti 
prie Maskvos muzikos takto ir atlikti to
kius judesius, kokius „matuška Maskva“ 
diriguoja. Pirmas stambesnis Pollitto ne- 
pataikymas į koją buvo tada, kai jis šau
kė britų visuomenę į antifašistinę kovą 
prieš pat karą ir, jo nelaimei, kaip tik 
tuo metu, kada Ribentropas bučiavosi su 
Molotovu, kada parceliavo ne tik Lenki
ją, bet ir Lietuvos žemėmis ir žmonėmis 
prekiavo. Maskva, tokį kojon nesugeban
tį žygiuoti naujoką, gerokai išbarė, ir,

Lietuvių Sodybon, Headley Park, ren kamės visi lietuviai, nes ten įvyksta I-sis 
lietuvių katalikų Kongresas.

LAS Londono Skyriaus Valdyba 
gegužės 26 d. 6 v.v. Parapijos salėje 
stato:
A. J. Kaulėno 4 veiksmų komediją

Maharadža
Kviečiame visus atsilankytil 
Bilietas prie įėjimo.

žinoma, jis po to jau buvo paklusniausias 
Stalino bernas. Bet, kaip matome, ir vėl 
nesėkmė: ėmė ir numirė Stalinas, o po 
trijų metų, jo palikuonys pasmerkė ii 
Stalino genijų. Pollitto kaulai jau buvo 
surambėję naujam cirkiniam triukui, ii 
jis ne tik nebuvo išrinktas į jokias „pa
reigas“ 20-jame kompartijos kongrese, 
bet šiuo metu teko atsisakyti ir nuo D. 
Britanijos Kompartijos generalinio sekre
toriaus pareigų. Reikėjo jas užleisti jau
nesniam akrobatui. Dabar, kaip ir įpras
ta, reikia laukti, kad vieną dieną Mr. I 
llitt atsivers ir ims rašyti atsiminimus 
apie tai, kaip buvo „persekiojamas“ vieno 
Maskvos „carų“...

in („Darbininkas“)

(atkelta iš 3 psl.)
lai, kurie nuteisė Tuchačevskį, taip pat il
gainiui dingo. Dingo ir tūkstančiai enka
vedistų.

Norėdamas nuslėpti tikrąsias suEkvida- 
vtao priežastis, Stalinas paleido legendą, 
kad Tuchačevskis buvo susidėjęs su nacine 
Vokietija. Orlovas laiko šį kaltinimą juo
kingu, nes kaip jie galėjo dėtis su naciais, 
jei tarp pačių sąmokslininkų buvo trys žy
dai — Jakiras, Eidemanas ir Feldmanas.

Istorijos rašytojai, tarp jų Churchillis, 
savo tvirtinimus, jog Tuchačevskis buvo 
vokiečių kolaborantas, paprastai remia pa
grindiniu šaltiniu — E. Benešu, Čekoslova 
kijos prezidentu. z

kokią rolę benešąs suvaidino
ŠITOJE ISTORIJOJE IR KAIP BENEŠĄS

PASITARNAVO STALINUI,

Orlovas taip aiškina...
1936 Sovietų atstovybėje Berlyne dirbo 

NKVD karininkas Izraelovičius. Jis vado
vavo šnipinėjimo reikalams. Turėjo tarp 
savo bendradarbių du vokiečių karininkus 
iš vyriausiojo štabo. Kai susitikinėti su 
jais Vokietijoje buvo nesaugu dėl stipriai 
veikiančio gestapo, Izraelovičius pasima
tydavo su jais Čekoslovakijoje. Vieną sy
kį — tai buvo 1936 — Izraelovičius susiti- ą 
ko su vokiečiais Prahoje vienoje kavinėje. 
Atlikę reikalus, vokiečiai pirmieji dingo iš 
kavinės. Po kiek laiko Izraelovičius apsi
mokėjo ir taip pat išėjo. Bet išeinantį jį su 
laikė čekoslovakų slaptoji policija ir nusi
gabeno į ofisą. Prie jo rado filmus, ku
riuos jis buvo gavęs iš vokiečių karininkų. 
Policijos šefas jam pareiškė, kad esą čeko
slovakų saugumas jį matęs su vokiečių ka
rininkais ir laikąs jį vokiečių agentu. Iz
raelovičius, užuot paprašęs, kad apie jo 
suėmimą praneštų sovietų atstovybei, ne
teko nervų ir pats ėmė aiškintis. „Aš jų 
agentas?.. Ne aš, bet jie yra mano tarny
boje“. Tokį parodymą jis ir pasirašė. Ta
da buvo paleistas. Atsitikimas su Izraelo- 
vičium buvo praneštas Benešui. O Bene
šąs, labai norėdamas draugiškų santykių 
su Stalinu, tuojau įsakė visos istorijos ra
portą su Izraelovičiaus paaiškinimu per
siųsti Čekoslovakijos ministeriui Maskvo
je, kad jis tiesiogiai painformuotų Staliną 
ar užsienių reikalų ministerį. Ministeris 
Litvinovas vyriausybės vardu padėkojo 
Benešui. O Izraelovičius tuojau buvo iš
kviestas į Maskvą ir išgabentas į koncen
tracijos stovyklą prie Baltųjų jūrų 5 me
tams.

Po metų, kai reikėjo aiškintis apie Tu- 
chačevskio nužudymą,

Stalinas panaudojo Izraelovičiaus Istori
ją i, k»u tzraenvvieius OUVOTJ-
šininkas tarp Tuchačevskio ir naci” gene- 
rchi.

Čekoslovakai labai gerai žinojo visą tie
są, bet jie tylėjo: Maskva jiems tada bu
vo išganymas.

APIE DVI SIETAS DIENAS LONDONE...
Jau buvo lyg ir tradicijon įėję, kad me- lų nustebo, matydami uždaruose automo-

tiniai Lietuvių S-gos atstovų suvažiavimai 
įvykdavo rudenį, šiais metais atsitiko taip, 
kad ta „tradicija“ buvo sulaužyta, ir de
vintasis iš eilės tos didžiausios šio krašto 
lietuvių organizacijos atstovų sąskrydis 
įvyko gražiausiu metuose laiku — pavasa
rį, gegužio 5-6 dienomis. Kai kas iš suva
žiavusių atstovų mėgino pranašauti, kad 
nuo šio suvažiavimo ir pačiai Sąjungai 
prasidėsiančios žymiai šiltesnės dienos...

Suvažiavimą atidarė, susirinkusius sve
čius ir atstovus pasveikino ilgametis S-gos 
p-kas M. Bajorinas. Savo ir jau atsistaty
dinusios Centro valdybos vardu p-kas pa
siūlė suvažiavimui pravesti p. T. Grikiną 
ir sekretoriais Manchesterio atstovą p. Ja- 
lovecką ir Birminghamo — p. Zoką. To
kio sąstato „valdžia“ vienbalsiai buvo ats
tovų priimta, ir jos iprmininkas T. Griki
nes abi dienas ištvermingai valdė „Sei
man“ suskridusius atstovus.

GARBĖS NARIO J. HARRISONO ŽODIS

Vienas didžiausių šių dienų lietuvių 
draugas yra p. J. Harrisonas. šio garbingo 
anglo laikysena ir jo darbai ginant mūsų 
bylą yra vienas gražiausių pavyzdžių, ko
kį tik mes lietuviai galėjome sutikti šia
me krašte. Suvažiaviman atvykęs Sąjun
gos Garbės Narys p. Harrisonas, ne taip 
jau dažnai dabar turįs progos lietuviškai 
kalbėti, vis dėlto į atstovus prabilo lietu
viškai, paskaitęs labai objektyvią paskuti
niųjų įvykių apžvalgą. Toje apžvalgoje p. 
Harrisonas pasakė, kaip iš tikrųjų yra be 
jokios gražbylystės, ir įvykius įvertino 
taip, kaip įvertintų kiekvienas protą ir są
žinę turįs vyras.

Apie Bulganino ir Chruščiovo vizitą šia
me krašte p. Harrisonas, tarp kitako pa
sakė: — „Baisi gėda, kad mūsų vadinamo
ji demokratinė valdžia galėjo įsileisti į šį 
kraštą šiuos enkavedistus. Daugumas an;

biliuose pilnu šuoliu važiuojančius bude
lius, kuriuos saugojo mūsų būrys motocik- 
listų policininkų, kartu su budeliais enka
vedistais. Ne vienas klausė pats savęs: ne
jaugi Anglija jau pavirsta policijos valsty
be, panaši į sovietinę Sąjungą“?...

Garbės nario p. Harrisono paskaita bu
vo išklausyta su dideliu įdomumu. Už tai 
jam ne tik pirmininkaujantis nuoširdžiai 
dėkojo, bet ir visi suvažiavimo dalyviai 
ilgai nuplojo.

Raštu suvažiavimą sveikino Lietuvos Mi 
nisteris B. Balutis, linkėdamas suvažiavi
mui padaryti S-gai naudingus ir išmintin
gus nutarimus. Savo rašte Ministeris Ba
lutis apgailestavo, kad vis dar liga jam 
neleidžianti asmeniškai suvažiavime daly
vauti. Ir šiuo kartu jis įgaliavęs jį atsto
vauti Pasiuntinybės patarėją p. V. Balic- 
ką.

Be Ministerio Balučio Devintąjį DBLS 
Suvažiavimą raštu sveikino VLIKo V.T. 
pirmininkė p. Devenienė, Skotų Ligos P- 
kas prof. Stewartas, Glasgovo Liet. Para
pijos klebonas kun. Gutauskas.

LIETUVOS BYLA GLAUDŽIAI 
SUSIJUSI...

DBLS nariai jau ne kartą įvairiomis pro 
gomis yra girdėję kalbantį Pasiuntinybės 
patarėją p. V. Balicką. Ir šiuo kartu C. 
Valdybos pakviestas, atvyko suvažiaviman 
su Ponia ir pas juos viešinčia uošve.

(P. V. Balicko skaitytos suvažiavime pa
skaitos ištrauką spausdiname atskirai).

DBLS PIRMININKO PRANEŠIMAS
P-ko M. Bajorino šių metų pranešimą, 

skaitytą suvažiavime, reikia skirti į dvi 
dalis: pirmoji — trumpai apžvelgia praei
tį, antroji lyg ir aptaria tas veiklos gaires, 
į kurias tektų atkreipti visiems dėmesį.

Kalbant apie praeitį, p. M. Bajorinas pa 
sakė, kad nuo tos pirmosios dienos, kada

Sąjunga įsisteigė, daug kas pasikeitė jos 
narių gyvenime. Nariai turi žymiai dau- 
gia turto, bet lygiagrečiai mažiau laiko lie 
tuviškai veiklai. Savo pranešime p-kas pa
lietė ilgaliežuviavimo ir šmeižtų žalą, ne
vieną ir veiklesnį lietuvį nubaidžiusį nuo 
lietuviško darbo, nuo visuomeninės veik
los. Ypač karčių žodžių jis nesigailėjo 
tiems .kurie iš viso prie Sąjungos veiklos 
neprisideda, bet iš pakampių kritikuoja 
kiekvieną žingsnį. Sąjungos narių pareiga 
turėtų būti viens kitą gerbti ir ginti taip, 
kaip yra ginami šeimos nariai, kai jie puo
lami šmeižikų. Reikia, sako p-kas, daryti 
pagaliau skirtumą tarp S-gos narių Ir jai 
nepriklausančių. Jei per devyneris metus 
lietuvis neturėjo reikalo ir noro priklausy
ti bendrinei organizacijai, tai turime taip 
daryti, kad ir reikalui ištikus, jis nesinau
dotų mūsų organizacija.

Sąjungos darbas ir uždaviniai nemažėja, 
bet didėja. Tam uždaviniui atlikti Sąjunga 
privalo turėti nuolatinį tarnautoją, be ku
rio joks darbas neįmanomas. Toks tarnau
tojas turi būti lietuvis visuomeninkas, ga
lįs dalyvauti ir tarptautinėse organizaci
jose, ir skyrius lankyti, ir mūsų ligoniais 
rūpintis. Deja, tokio tarnautojo išlaikymas 
prie dabartinių S-gos pajamų yra visiškai 
neįmanomas.

Paminėjęs dar kelis Sąjungai būtinai at
liktinus uždavinius, p-kas pasiūlė suvažia
vimui padvigubinti nario mokestį, pabrėž
damas, kad per devyneris metus nario mo
kestis ne tik kad nebuvo padidintas, bet 
dar sumažintas: iš 24 šilingų per metus į 
20., tuo tarpu mūsų uždarbiai beveik pa
dvigubėjo, ryšium su kainų kilimu.

Nario mokestį padvigubinti pasiūlęs, pir 
mininkas prašė šį projektą suvažaivimui 
priimti, kadangi jis bijąs, jog priešingu at
veju gali neatsirasti narių, sutinkančių 
įeiti centro valdybon, kuri negalinti atlikti 
jai skirtų uždavinių, neturėdama nuolati
nio tarnautojo. ,

Antrasis pirmininko pranešimo punktas 
buvo artėjančio Sąjungos dešimtmečio su
kakties minėjimo klausimas. Tokia proga 
jis pasiūlė konkretų darbą — išleisti anglų 

ar šis pakėlimas veiktų nuo dabar, ar nuo 
N. Metų. Jo nuomone, pakėlimas turėtų 
būti įvestas tik nuo N. Metų, kadangi yra 
narių, užsimokėjusių už šiuos metus, todėl 
dar kartą varstyti duris prašant padidinto 
mokesčio, būtų neįmanoma.

Nottinghamo atstovas K. Deveikis pasi
sako už nario mokesčio pakėlimą, sampro
taudamas: — Mums svarbu ne kiekybė, 
bet kokybė. Doras lietuvis nebėgs iš Są
jungos dėl šešių penų. — Jis siųlo, kad Są 
junga tuo klausimu išsiųstų kiekvienam 
nariui specialų laišką, paaiškindama, kad 
yra nuveikiami tokie ir tokie darbai ir 
tiems darbams atlikti reikia tarnautojo, 
reikia jam ir už šį darbą apmokėti.

Corby atstovas p' Pužauskas taip pat 
yra tos nuomonės, kad atliekamų darbų 
propaganda yra labai svarbus dalybas. Jo 
nuomone, net ir centro valdybos nariai, va . 
žinėdami provincijas, turėję tuo klausimu 
kalbėti, bet nepalikti vien tik skyrių iždi
ninkams apie tai nariams aiškinti ir prane 
šinėti. Išvadoje jis pritaria mokesčio pa
kėlimui.

Manchesterio atstovas p. Jaloveckas yra 
priešingos nuomonės. Jis tvirtina, kad ir 
tuo atveju, jei nario mokestis bus pakeltas 
iki šilingo, Sąjunga vis vien iš to neišgy
vens. Jis klausia, kur yra baro pajamos, 
kur buto pajamos, apie ką jis jau anksčiau 
kalbėjęs.

Londono skyriaus atstovas p. Kasparas: t 
„Rašyti tūkstančius laiškų, atseit, vėl ap
sikrauti nauju darbu. Mes čia ir susirink^ 
me tam, kad padarius nutarimą, mokėk af 
nemokėti.

Dar keliems atstovams pasisakius, klau
simas pastatomas visuotinio suvažiavimo 
atstovų balsavimui. Prieš tai priimta pas" 
taba, kad pirmaisiais metais nario mok®s" j 
čio pakėlimo reikalas yra skyrių valdybų į 
nuožiūroje.

Slaptu balsavimu daugiau balsų pasisa
ko už nario mokesčio pakėlimą iš 24 šilin-' 
gų metams į 2 sv.

Pereinama prie kito dienotvarkės punt' 
to. (B.d.)

V. Pabališkis

kalba iliustruotą leidinį apie Anglijos lie
tuvių veiklą per ši dešimtmetį, be to, su
rengti jaunimo ir senimo bendrą konfe
renciją. Pirmininkas siūlė to dešimtmečio 
proga steigti anglų-lietuvių d-ją, kurios 
reikalingumą nurodė konkrečiais pavyz
džiais.

Pranešimą baigdamas, p-kas nusiskun
dė, kad jam blogiausia su pranešimo už
baiga. Girdi, tie graudenimai, kuriais pa
prastai prelegentai baigia savo kalbas, 
šiuo kartu ne klausytojams reikalingi bet 
jam pačiam... Jam, nuolat girdint tuos 
priekaištus, tas kritikas, ypač iš tų, kurie 
nieko nedirba, o tik kritikuoja, jau pabo
do.

Gyviausias diskusijas sukėlė p-ko pra
nešimo dalis liečianti nario mokesčio pa
kėlimą. Manchesterio atstovas p. Jalovec- 
kas pareiškė, kad jau ir dabar nariai labai 
nenoriai moką, gi kaip bus tas mokestis 
padidintas, ypatinga bėda bus skyrių val
dyboms ir kasininkui. F. Neveravičius, 
gindamas nario mokesčio pakėlimo pro
jektą, pareiškė: — Tik pagalvokime, šeši 
penai 1947 metais ir šeši penai dabar, tai 
didelis skirtumas. Mūsų pajamos padvigu 
bėjo. Jeigu mes jau šito nebegalime pada
ryti, jei dėl šių šešių penų atkristų dalis 
narių — tai dievai tenemato juos! Ką gi 
su tokiais darysi. Jis buvo nuomonės, kad 
tie nariai, kurie šiandien moka- šešis pe
nus, t.y. metuose 24 ši. sumokės dabar ir 
tuos du svarus. Jie supras reikalą. „Kaip 
jūs, penai, galite suprasti Sąjungos veiklą, 
jeigu ji negali iš esamų pajamų nieko pa
daryti?! Pats reikalingiausias reikalas — 
turėti Sąjungai tarnautoją. Jei mes nepa
kelsime nario mokesčio, turėsime pripa
žinti savotišką bankrotą mūsų Sąjungos, 
— pareiškė F. Neveravičius.

Stoke on Trent atstovas Andriuškevičius, 
pritardamas nario mokesčio pakėlimui, pa 
sakė: — Šilingas į savaitę tai ir man, gau
sios šeimos tėvui, nepinigas. Svarbu jį, tą 
šinlingą, laiku paimti. Šilingas į savaitę! 
Ir dar dėl jo čia mums susirinkusiems gin 
čytis — sarmata!

Coventrio atstovas J. Kazlauskas klausė,
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