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Lietuvių jaunimo susitikimas su Nixonu
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE IŠKILMINGAI ĮTEIKTA LIETUVIŲ JAUNIMO
Tikra vieningumo demonstracija Vašing
tone buvo per pirmųjų trėmimų į Sibirą
15-ją sukaktį Lietuvių Jaunimo peticijos
įteikimas JAV prezidentui. Ją buvo numa
tęs priimti Eisenhoweris, bet, jam netikė
tai susirgus, prezidento vardu priėmė vice
prezidentas R. Niksonas. Lietuvių studen
tų delegaciją, sudarytą iš visų jaunimo or
ganizacijų atstovų, j JAV prezidentūrą pa
lydėjo ALTo pirm. L. šimutis, sekretorius
Dr. P. Grigaitis ir LAICo direk. M. Kižytė. Peticiją perskaitė delegacijai vadova
vęs V. Adamkavičius. Peticijoj JAV pre
zidentas su visa vyriausybe prašomi ir to
liau stoti už Lietuvos nepriklausomybės
atstatymą, taip pat imtis visų galimų žy
gių, kad: 1. Lietuvai būtų kiek galint grei
čiau grąžintas suverenumas, 2. kad būtų
paleisti iš Sibiro ir kitur iš ištrėmimo, ka-

greičiausiai visiems peticiją įteikusiems
ir ją pasirašiusiems yra gerai žinomi JAV
vyriausybės, o ypač prezidento Eisenhowerio, ir amerikiečių tautos žygiai paverg
tiesiems padėti. Pavergtųjų tautų išlaisvi
nimas taikiomis priemonėmis buvo, yra ir
pasiliks JAV politikos programoje. Fak
tai aipe lietuvių trėmimus turi būti nuo
latos primenami. Joks, kad ir gražiausių
žodžių, sriautas negali nustelbti šauksmo
tų milionų, kurie buvo išsiųsti į Sibirą ar
turi vilkti komunistinę priespaudą, — kai
bėjo galingiausios pasauly valstybės vice
prezidentas. — Jei užsimenama apie nau
ją Sovietų politiką, tai Sovietai turi savo
garą valią parodyti ne žodžiais, bet dar
bais, pirmoj eilėj paleisdami iš Sibiro vi
sus suimtuosius bei ištremtuosius ir atstatydami nepriklausomybę tų kraštų, iš ku

rių jos buvo paglemžtos, kad jie galėtų įsi
jungti į visų laisvųjų tautų bendruomenę.
Delegacija paskum dar aplankė JAV res
publikonų vadą senate W. Knowlandą, se
natorių P. Douglas ir kt., kurie taip pat pa
sižadėjo kuo galėdami padėti Lietuvos by
lai. Savo įspūdžius iš priėmimo delegacijos
nariai perdavė radijo bangomis į kraštą
ir kitur laisvajame pasaulyje esantiems
mūsų tautiečiams, pažymėdami didelį lie
tuvių jaunimo JAV-se vieningumą. Apie
tūkstanti JAV-se studijuojančių lietuvių
studentų ir žymus skaičius moksleivių at
sidėję rūpinasi savo Tėvynės likimu ir da
ro viską, kad pavergtoji tėvų žemė atgau
tų turėtąją nepriklausomybę. Lietuvių jau

Žinios apie ištremtuosius
Štai naujas mūsų tautiečių sąrašas, apie dijo bangomis paskelbė, jog grįžusieji į Va
kuriuos parnešė žinių išleisti ar ištrūkę į karus liudija visam laisvajam pasauliui,
laisvę buv. karo belaisviai ar darbo ver kokią neapsakomą kančią turi kęsti mūsų
gai:
broliai ištrėmime. Turėjęs iškęsti daugiau
BARAUSKAS, Antanas. Iš Ukmergės. kaip 10 metų sovietinius kalėjimus, tar
Buvęs pašto tarnautojas. 1946 m. susira dymus ir katorgą, grįžusiš pareiškė: nety
šinėdavo su žmona. Jau miręs. Mirė džio lėsiu, kaip negali tylėti ir kiti tūkstan
va.
čiai ištrūkusių iš Sovietų pragaro. Grįžu
BAULYS, Kazys.
sieji vieningai pareiškia, kad lietuviai yra
BUTKEVIČIUS.
taurūs ir tautiškai Susipratę, niekur nepra
ČEPAS. Iš Kauno. Dar jaunas vyras, ki
rado vilties. Jie reikalauja atitaisyti Sta
lęs iš karininkų šeimos.
lino padarytąją tautai skriaudą. Negalima
ŠEŠKEVIČIUS, kunigas.
DAMBRAUSKAS, Antanas. Bene iš Uk tikėti Sovietų žodžiams nematant jų dar
bų.
,ELTA“
mergės. Turėjo būti jau paleistas.
KAIRAITIS.
KARČIAUSKAS, Antanas. Karininkas.
Paleistas 1952 m. Jo šeima Irkutske.
MATULIONIS, „Bronka“, apie 25 m.
amžiaus. Turi pasą Lietuvon, bet greičiau
Amerikos LTS birželio 16 ir 17 d.d. su
šiai nevyks.
ruošė Washingtone sąskrydį su liet, meno
PAŽEMECKAI, Antanas ir Jonas. Tur
paroda, koncertu ir svečiams priėmimu.
tingi ūkininkai. Turėjo ir savo malūną.
Katedroje buvo atlaikytos iškilmingos pa
Bene nuo Pasvalio ar Biržų. Abu mirė.
maldos. Arlingtono kapinėse pagerbtas Ne
PIVARIŪNAS.
žinomasis Karys ir Lietuvoj žuvęs ameri
RIMKUS, Jonas. Iš Raseinių. Paleistas
kiečių Įeit. Harrisonas. Per sąskrydį kal
1954 m. Vokiečių okupacijos metu buvo se bas pasakė A. Olis, Dr. St. Biežis ir kt. Il
niūnas. Nubaustas 25 m. Šeima Irkutske.
gesnėje kalboje ministeris St. Lozo
ŠAKMANAS. Pulkininkas. Buv. R. pre raitis išryškino, kaip iš tikro Sovietų
zidento A. Smetonos adjutantas.
Sąjunga vykdo tariamai „taikią koegzis
TOMKUS, Algirdas. Iš Kauno. Jau pa tenciją“. Naujoji Sovietų strategija yra
leistas.
tiek pat pavojinga, kaip ir senoji. Lietu
VANAGAS. Apie 35 m. amžiaus. IŠ
vių tauta savo dvasia, — pažymėjo min.
Švėkšnos.
Visai neseniai iš Uralo grįžęs į Vakarus St. Lozoraitis, — tebėra laisva ir trokšta
lietuvis, nuteistas 25 metams ir nedaug te tik vieno dalyko: atgauti nepriklausomy
turėjęs galimybės išlikti gyvas, dabar ra- bę ir grįžti kaip laisva į laisvojo pasaulio
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nimas reiškia tvirtą įsitikinimą, jog ateis
ta diena, kada iš visų kraštų suplaukęs
lietuvių jaunimas galės džiaugsmingai su
sitikti nepriklausomoje- Tėvynėje. Lietu
vių veiksniai ir organizacijos pasidžiaugė,
kad lietuvių jaunimui gyvai rūpi Lietu
vos reikalai. „Lietuvių jaunimas eina lie
tuvišku keliu! Lietuvių jaunimas yra lie
tuviškų kovų priekyje!“, yra pažymėjęs sa
vo sveikinime VLIKo pirm. J. Matulionis.
„Mūsų jaunimas parodė pavyzdį ir mūsų
vyresniesiems, bendram tautiniam žygiui
sujungdamas visas savo jėgas, neišblašky
damas ir nesiskirstydąmąs, vienas prieš ki
tą nekovodamas“, pasidžiaugė savo žody
šiuo žygiu VT pirmininkė A. Devenienė.
„Jūs esate Lietuvos ateities įrankis ir lai
das, Jūsų rankas perei.: Lietuvos vairas.
Stebėdamas Jūsų veiklą, aš esu tikras, kad

JAV VICEPREZIDENTAS LIETUVIŲ JAUNIMO TARPE
Amerikos lietuvių jaunimų gyvenime birželio 14 d. yra pažymėtina, istoriška. Tą dieną 12,30 vai. JAV viceprezidentas Ri
chard Nixon savo kabinete Washingtone priėmė mūsų jaunimo delegaciją, kuri per jį įteikė prezidentui Ežot.-.o.. c. !„i peti
ciją su 40 tūkstančių parašų, pačio jaunimo pastangomis surinktų. Viceprez. Nixonas laiko Prezidentui skirtą peticiją, o de
legacijos nariai — parašų knygas. Delegacijos nariai (iš kairės į dešinę): Dr. N. Bražėnaitė, Dalia Virbickaitė, Vladas Šoliūnas, Vitalija Bogutaitė, Paulius Dirkis, Voldemaras Adamkavičius, delegacijos pirmininkas, viceprezidentas Richard Nixon,
Irena Pauliūtė, Raimundas Mieželis ir Vytautas Bildušas. Toliau delegaciją lydėjusieji — Marijona Kižytė, LAIC direktorė;
dr. Pijus Grigaitis, ALTO sekretorius ir Leonardas Šimutis, ALTO pirmininkas. Delegacijoj buvo ir p. Adamkevičienė. Gai
la, kad ji nematoma nuotraukoj.

Įėjimų ar darbo vergų stovyklų visi mūsų
tautiečiai, tarp kurių peticiją pasirašiusio
jaunimo daug yra tėvų, brolių, seserų ir
kt. artimųjų. Peticiją pasirašė apie 36.000
jaunimo. Parašai yra sukomplekuoti še
šiuose tomuose, kiekviename — po 6.000
parašų. Kiekvienos knygos pradžioj yra
pilnas peticijos tekstas. Išsyk buvo užsi
mota surinkti 25.000, bet iš tikro surinkta
11.000 daugiau. Peticijos įteikimas 15 m.
sukakties proga nuo pirmųjų trėmimų pri
mena laisvajam pasauliui, jog, nepaisant
bolševikų „šypsenų ofenzyvos“, lietuvių
tauta ir toliau turi vilkti sovietinės ver
gijos jungą.
Padėkojęs už peticiją JAV-vice-preziden
tas R. Niksonas savo žodyje'pažymėjo, kad

m

į Jus dedamos lietuvių tautos viltys jos ne
apvils. Galime drąsiai žvelgti ateitin, nes
Lietuvos atžalynas auga ir stiprėja“, kons
tatavo min. P. Žadeikis. Panašių posisakymų, kuriais džiaugiamasi tokiu vienin
gu Amerikos lietuvių jaunimo Amerikoje
žygiu yra ir daugiau.
Vice-prezidento R. Niksono pareiškimas
dar kartą patvirtino, kad lietuviu tautos
išlaisvinimo reikalai gyvai rūpi tiek ame
rikiečių tautai, tiek vyriausybei. Lietuviai
gerai prisimena ir užs. reik. min. F. Dul
les anksčiau pasakytus žodžius: težino pa
vergtos tautos, kad jos nėra užmirštos.
„E“
LIETUVIŲ — ŽYDŲ SANTYKIAI
RUDOSIOS OKUPACIJOS METU
Kitos savaitės numeryje pradedame „E.
Lietuvio“ atkarpoje spausdinti augščiau
pažymėta antrašte Mons. Prelato M. Kru
pavičiaus straipsnį žydų klausimu vokie
čių okupacijos metais. Straipsnio įvadą,
gerb. autoriaus atvirą laiška. Redakcijai,
spausdiname šio numerio antrame pusla
pyje.

Teheranas. Persijos šachas, karalienė
Soraya. būrys dvariškių ir Persijos žavin
gų gražuolių išvyko į Maskvą. Tai bus pir
mas kartas po revoliucijos, kad Maskva
priims monarchą. Tikriausiai priims jį ne
paprastai iškilmingai ir draugiškai. Chruš
čiovas juokavo, kad jam labiausiai patin
ka konservatoriai, negu socialistai. Ar tik
kartais per juokus nepasakoma to, ko ne
drįstama pasakyti rimtai.

LIET. SĄSKRYDIS WASHINGTONE
tautų bendruomenę. Sąskrydį globojęs
JAV vice-prezid. R. Niksonas atsiuntė sa
vo sveikinimą; iškilmingoje vakarienėje
dalyvavo visa eilė JAV senatorių, kongre
so narių pasižymėjusių politikų ir visuo
menės veikėjų. Lietuvos ir Amerikos him
nus sugiedojo Čiurlionio ansamblis, prita
riamas Washingtono simfoninio orkestro.
Sąskrydis su visomis iškilmėmis, koncer
tu, meno paroda etc. buvo skiriami Lie
tuves bylai plačiau išgarsinti ir ameri
kiečių politikams bei veikėjams supažin
dinti su lietuvių tautos praeitimi, jos kul
tūra, pasiektaisiais Nepriklausomybės me
tais ’’vairiose srityse laimėjimais ir daoartine padėtimi okupuotoje tėvynėje.

TREČIADIENIS
Mažytės arabų Yemeno karalystės kron
princas ir jį atlydėję palydovai, Maskvoje
sutikti nepaprastai iškilmingai. Iš pasitari
mų eigos aiškėja, kad Rusija įsipareigo
jant! Yemeną remti ekonomiškai, t.y., pri
sidėsianti prie Yemeno gyventojų gerovės
kėlimo. Už tai Yemeno valdovai pažadėjo
rusams duoti teisės jieškoti savo valsty
bės teritorijoje naftos ir uranijaus, kitaip
tariant, eksploatuoti tuos gamtos turtus.
Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Sovietų
Sąjunga, skelbdama savo neva nesikiši
mą į kitų valstybių reikalus, tvirtai kelia
koją į Raudonosios Jūros pakrantes. Tuo
būdu net ir aiškiai antikomunistiniame,
karaliaus valdomame, krašte durys pla
čiai atidaromos sovietų diplomatams, tech
nikams ir kitiems „specialistams“.
Be
abejo, kad komunistams pradėjus Yemeno
krašte skelbti savo „mokslą“, greitai iš
ten dings ir karalius ir kronprincas, taip
savanoriškai
pardavę savo kailiukus
Kremliaus turgavietėje.
Gausios delegacijos, atvykstančios iš
įvairių kraštų į Maskvą, atsiveža naujų
sensacijų. Taip pav„ prancūzų socialistų
delegacija patyrusi, kad Beriją asmeniš
kai sulikvidavęs Mikoįanas, paleisdamas,
pagal sovietinę techniką, Berijai kulką iš
užpakalio į pakaušį. Visa tai įvykę kom
partijos posėdžio metu. Gi tik vėliau buvo
politbiuro inscenizuotas Berijos teismas,
kai jau jo nebebuvę gyvųjų tarpe.
Kalbama taip pat, kad Bulganinas bū
siąs paleistas atsargon. Jo vietą užimsiąs
miklusis Mikojanas. Bulganinui primeta
mas simpatizavimas Stalinui. Girdi, Bulga
ninas dar nė karto niekur viešai nėra
prieš Staliną pasisakęs, gi Mikojanas bu
vęs pats pirmas, nepasigailėjęs žmogui —
saulei kritikos. Vorošilovui atėjusi eilė pa
sitraukti pensijon, gi jo vieton ateisiąs
„jaunas“ Molotovas... Kiek visa tai turi
tiesos, sunku pasakyti, tačiau nėra juk
dūmų be ugnies.
Viena aišku, kad Maskvoje tebeina var
žybos tarp skaitlingų kolektyvų vadovų.
nes, kaip žinia, kiekvienas kolektyvas no
ri didesnių teisių valdžioje. Aiškiai tekan
ti žvaigždelė sovietiniame rojuje, tai jau
nas ir elagantiškas Šepilovas. Jei šis vy
ras „nepaslys“, jo ateitis esanti verta dėmesio. Kai kas tvirtina, kad jis esąs mu
sulmonų tikėjimo, nes gimęs Aškabade...
Juokdariai skelbia, kad sustiprinimui ara
bų-sovietų dabar paskelbtos „amžinos
draugystės“, Chruščiovas padovanosiąs
Nasserui Stalino mumiją, kad šis ją pade
tų į Cheopso piramydę.

KETVIRTADIENIS
Spaudos puslapiuose vis tebeužima pir
mą vietą valstybių vyrų vizitai. Laikrašti
ninkai, kaip ir paprastai, sengiasi sužinoti
ir savo skaitytojarris perduoti žinias, ku
rios viešuose pranešimuose neskelbiamos.
Tuo keliu iš Maskvos atėjo žinia, kad
Chruščiovas smarkiai susikirtęs su savo
svečiu Tito dėl to, jog pastarasis norėjęs
vaidinti tarpininką tarp JAV ir Rusijos.
Chruščiovas nenorėjęs, kad Tito važiuotų
Amerikon ir ten švelnintų sovietų-amerikiečių santykius todėl, kad Chruščiovas
pats norįs keliauti Vašingtonan ir ten be
tarpininkų vesti derybas. Tomis pat žinio
mis, Sir Edenas projektuojąs ateinančių
metų pradžioje naują „keturių didžiųjų“
konferenciją Šveicarijoje. Tuo tikslu jis
prieš tai tarsis su JAV politikos vairuoto
jais.
Atviras, griežtas komunistų priešas, Bei
gijos užsienio reikalų ministeris Spaakas
taip pat pakviestas viešnagėn į Maskvą.
Atrodo, kad prieš kelionę į Maskvą, Spaa
kas vyks pasitarimams į Vašingtoną.
penktadienis
Bonnos žiniomis, Kancleris Adenaueris,
šešis metus vadovaująs ir tvarkąs Vaka
rų Vokietijos politikos reikalus, susipykęs
su von Brentano, V. Vokietijos užsienių
reik, ministeriu ir su juo nekalbėjęs du
mėnesius.
Karts nuo karto ateina iš Ispanijos ži
nios apie pasirengimus restauruoti monar
chiją. Tokios žinios turi pagrindo, nes Is
panijos diktatorius Franko neturįs jokio
įpėdinio. Sakoma, kad Franko bevelytų
grąžinti monarchiją, negu leisti kraštą vai
dyti demokratiniam režimui. Franko ve
dąs pasitarimus su Don Juanu, paskuti
niojo Ispanijos karaliaus sūnumi. Iki šiol
Franko rengęs sostan Don Juano sūnų
Juan Carlos, tačiau to plano atsisakęs, ka
dangi jaunam Juan vos 13 metų, tad tek
tų labai ilgai laukti, kol jis galės užimti
sostą.
Čekoslovakijos komunistinė vyriausybė
pasiuntė JAV vyriausybei notą, kurioje
reikalaujanti piniginės (apie 280 tūkstan
čių svarų) kompensacijos už tai, kad če
kų keleivinis lėktuvas sudužęs, susidurda
mas su balionėliais, paleistais iš laisvojo
pasaulio. Matyt, kad balionėliai, atnešą

antisovietinę literatūrą, raudoniems če
kams sudaro didelį pavojų. Norėdami tų
balionėlių atsikratyti, Čekoslovakijos ko
munistai griebiasi net ir šitokio neįtiki
nančio melo.
ŠEŠTADIENIS
Prancūzų komunistų partija pradėjusi
organizuoti naujos rūšies pogrindį, į ku
rį verbuojami prancūzų jaunuoliai, neno
rį vykti kariauti į Alžirą. Vėliau tokie
kompartijos „globotiniai“ galėtų, esą, būti
gerais partijos veikėjais...
Nors prancūzų komunistai per rinki
mus vis dar surenka apstų skaičių nepasi
tenkinusių piliečių balsų, tačiau komunis
tinis atoslūgis labai žymus Prancūzijoje.
Pereitos savaitės bėgyje Prancūzijoje už
sidarė dar penki komunistų leisti laikraš
čiai, o jų oficiozo „L‘Humaine“ tiražas
nuolat krenta. Partijos viduje eina dideli
ginčai tarp „stalinistų“ ir „naujo metodo“
šalininkų. Paprastiems nariams paaiškėjo,
kad viskas, ką „melavo“ žmonės apie siau
čiantį S. Rusijoje terorą, priespaudą ir
vergovę, tą , melą“ dabar patvirtino Chruš
čiovas savo raporte.

SEKMADIENIS
Kanados užsienių reikalų ministeris
Pearson pasmerkė komunistų vedamą repatriacinę propagandą. Jis pažymėjo, kad
komunistinių kraštų marionetinės vyriau- .
sybės esančios susirūpinusios pabėgėlių
veikla laisvajame pasaulyje, ir jos dedan
čios visas pastapgas suvilioti grįžti pabė .
gelius į gimtuosius kraštus. Pearsonas
tvirtina, kad tai vienintelis tikslas tos
kompanijos, ' vadinamos „už sugrįžimą į
tėvynę“. Tie, kurie, patikėjo komunistų
propagandai, vėliau, radę progos, prašėsi
Kanados vyriausybės kaip nors juos išgel
bėti iš komunizmo vergijos.
Pearson pažymėjo, kad Kanados vyriau
sybė negalinti sulaikyti tos pragaištingos
propagandos, kadangi ji ateinanti laiškup .
se. Tačiau Kanados vyriausybė neleis, kad.
kitų kraštų valdžios kištųsi į Kanados pi-liečiu privatų gyvenimą.
,
Amerikos spauda aptaria Adenauerio vi
zito Vašingtone pasekmes. Skelbiama, kad,
Adenaueris norėjęs pastūmėti Vokietijos .
sujungimo reikalus ir pasitikrinti, kad Va.
šingtonas vis dar tiki, jog Rusijos sieki
mai užkariauti pasaulį yra tokie pat, ko
kie buvo ir prie Stalino. Tam tikslui Vo
kietija turinti organizuoti pusės milionb
armiją, kuri sustiprins Atlanto Pakto orga
nizaciją. Adenaueris norėjęs atgauti Vo
kietijos kapitalus ir investacijas, kurias
JAV per karą buvo konfiskavusios.
Prezidentas Eisenhoveris pareiškė prita
rimą ir viltis dėl Vokietijos sujungimo
problemos. Vokietijos kapitalų atgavimo
klausimas gana komplikuotas. Dalį tų ka
pitalų Vokietijos piliečiai atgaus, bet ne
grynais pinigais, gi dalis bus užskaityta
už Vokietijai duotą paskolą pokariniais
metais.

PIRMADIENIS
Maskvos Tusino aerodrome įvyko tradi
cine aviacijos diena. Ją stebėjo 20 valsty
bių atstovai. Sovietai daugiausiai demons,
travo savo naikintuvus, norėdami pabrėž
ti, kad jie pasirengę gynybai, bet ne puoli
mui... Buvo taip pat pademonstruoti trys
keturmotoriai sprausminiai tarpkontinentiniai lėktuvai. Priėmimo metu užsienio
svečiams Chruščiovas pasakė: „Mes norė
jome parodyti mūsų gynybos priemones,
nors mes turim ir bombonešių, tačiau mū
sų intencijos yra taikingos“...
ANTRADIENIS
Londone vyksta Britų Bendruomenės
(British Commonwealth) ministeriu pir
mininkų konferencija. Ta proga konservą
torių „Daily Telegraph“ pastebi: „Britų
Bendruomenė gali atrodyti gyvuojanti tik
tai vaizduotėje ir prisiminimuose, nes
šiandien jos nebejungia nei Karūna, nei
apčiuopiama imperijos gynybos sistema,
nei sterlingo zona, nei bendra užsienio rei
kalų politika. Ją skiria kalba, kultūra,
geografija ir religija. Nors vis regulia
riau, ir reguliariau jos ministerial pirmi
ninkai susirenka Londonan aptarti ben
dras problemas. Žinoma, kyla pavojus,
kad didėjant skirtumams, mažėja skai
čius problemų, kurios įgalintų atsiekti vi
siems priimtiną susitarimą. Atvirai, reikia
pasakyti, kad tai nėra išdavimas idealo,
bet tik lojalumas tiesai. Tik nukreipiant
Bendruomenės žvilgsnį nuo mistinio ben
dravimo į praktiškus siekimus, bus įmanu
dar turimus galimumus pilnai išnaudoti“.
Laikraštis pažymi, kad Bendruomenė
atlaiko tuos smūgius, kuriuos britai be jos
skaudžiai pajustų byrant Imperijai. Ben
druomenės konferencija dar gali aptarti
sekančias problemas: reikalą išlaikyti stra
teginęs bazes ir savarankiško apsispren-'
(Nukelta | psl. 4.)
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EUROPOS LIETUVIS

NAUJI LEIDINIAI

Lietuvybė užanspauduotame voke

„R Servo di Dio GIORGIO MATULE- .
WICZ — MATULEVIČIUS“,. P-rofilo;5BiOr.,.?J
grafico.
Išleido Beatifikacijos Generalinė
LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINAI ANGLIJOS MOKYKLOSE
Postulacija, Romą, Via Corsica 1. 1956, p.
KRIKŠČIONYBĖS UŽKARIAVIMAS
Jaunimui, lankančiam mokyklas, birže
— Va, su šituo, — ...vienas langas už- to progress more easily; even if there we- 52. Tai nedidelis, gražia klasikine' Italų
leidinys apie Dievo Tarną Jurgį'Ma
lio mėnuo yra (ir buvo!) baubas ta pras kimštas pelų maišais, o ir tas pats per re no beach on which I could walk, I ■was kalba
______ ________
Kaip šiandieną reaguoja krikščionys sa
tulevičių,
kurio _______
autorius — ___
Bylos Gene-me, kad tą mėnesį daugeliui tenka laikyti metų eilę jau visai sutriušęs, žiurkių nu- pretty sure (so I thought) to find the ral. Postulatorius Tėvas Dr. Kazimieras' vo pašaukimo įsipareigojimų akįvaįzdoegzaminus. Gabesniems šiek tiek mažes šiurentas...
scrub less dense as I drew nearer to the Reklaitis, MIC.____________________________ je? Ar jie stovi prie darbo,'įgyvendinant
pilietinio atsinaujinimo didžiąją progra— Žinote, kaip aš išverčiau „užkimštas limits of the land."
nis tas baubas, mažiau gabiems — karšta
Sėkmingai vykstant Beatifikacijos by; mą Kristuje? Deja, reikia pripažinti, kad
rugiapjūtė. Didelis nuošimtis jų sėdi iki vi su pelų maišais“?..
Paskutinėje programos dalyje buvo pa lai Romoje, jau seniai buvo jaučiamas^ jei įvairiose srityse dar yra. daug apsileidimo,’
— Ne.
durnakčio prie knygų, sąsiuvinių, užrašų,
1 supažindinti
.4.-1italų
....... visuomenę
... su šiuo
įjaug formalistų ir hipokritų, daug tebe
žymėtos rašomajam darbui pasirinktinos kalas
„tauriuoju garbingos Lietuvių tautos sū miega palaimintais sapnais, daugelis kitų
— Užkimštas su „pelių prikimštais mai
kaldami formules, žodžius, išimtis, istori
lietuvių kalba parašyti 200-250 žodžių te numi“, kaip kartą išsireiškė „L'Osserva- tebegina pozicijas ar privilegijas, kurios
nes datas; geografiją, gamtą ir t.t. Labai šais“. Tikėkite, nežinojau ką reiškia pe mos. štai jos: a) Baltijos valstybės; b) Ne tore Romano“. Šalia šventos asmenybės
tėra tik muzėjaus mumijos. Tad kaip rei
nedidelis nuošimtis mūsų jaunimo, lankan lai, — prisipažino įkaitusiais šančiais mo- vienais pinigais žmonės laimingi; c) Mo bruožų nepamiršta ir pavardės egzegezė, kia galingo sužadinimo, liepsnojančio uolu
kaip lietuviška pavardė MATULAITIS mo ir meilės!
čio anglų mokyklas, laiko LIETUVIŲ kine.
kykloje,; d) Lietuvių tautos papročiai i) Kielcų gimnazijoje buvo sulenkinta į MAReikia pripažinti, kad tarp pralaimėji
Antrasis tekstas, kurį teko versti iš lie
KALBOS egzaminus, nors norintiems jo
e) Motinos meilė vis nauja.
TULEWICZ, reikalaujant profesoriui. Se mų ir laimėjimų, tarp apostazijos ir grįži
tuvių
į
anglų
kalbą,
buvo
toks:
kių nedaroma kliūčių lietuvių kalbą pa
minarijoje
jaunasis
Matulevičius
jau
išsi
mų, tarp persekiojimų ir atsinaujinimų,
Dažnomis progomis pakalbame, dažnai
PIRMASIS PIEMUO (senas, ilga žila
imti, pvz., vietoje prancūzų.
skyrė iš kitų tarpo savo augštesne inteli Bažnyčia randasi krizėje, apie kurią Kar
Viduriniąją mokyklą baigiantieji, kaip barzda vyras). Iš kur ir kur keliaujate, ge skaitome graudžius straipsnius apie mūsų gencija, stipria ir nepalaužiama valia, at dinolas Emanuelis Suhard 1947 m. savo
jaunimo nutautėjimą svetimose mokyklo liekant savo pareigas, savo jaunatvišku Ganytojiškame Laiške šią padėtį charakte
žinome, laiko egzaminus, taip vadinamam ri žmonės?
ir švelnumu, garbingu elgesiu, susi rizavo kaip „augimo krize“. Krizė, kuri
JONĄ. Esu žvejys iš Galilėjos Kaper- se. Gal ir nelabai įtikinantis, bet, atrodo, mu
„Ordinary Level" pažymėjimui įsigyti. To
laukė pagarbos ir pasigėrėjimo. Jau tada tikrai'reikalauja kančios, dažnai skaus
kie mokiniai jau gali laikyti ir lietuvių naumo. Mano vardas Joną. Grįžtame abu kad šis pavyzdėlis gali mums daug pasaky jame ryškėjo netolimos ateities mokytojo, mingos ir gali taip pat reikšti dalinių pra
kalbos egzaminus. Tokią moksleivę, lietu su sūnumi iš švento Miesto, kur- buvome ti, jog tie tėvai, kurie nori, kad jų vaikai apaštališko vyskupo ir diplomato bruožai. radimų; bet visų pirma tai yra augimo
mokėtų ir lietuvių kalba ne tik šnekėti, Petrapilio Dvasinę Akademiją baigia Teo ženklas, sustiprėjimas, žymios pastangos
vaitę, pasigavęs, pasiteravau, kaip jai se nuvykę druskos nusipirkti.
ANTRASIS PIEMUO (suaugęs vyras). bet ir gimta kalba parašyti, puikiausiai ga logijos Magistro laipsniu „summa cum į naują brendimą,kuris pareikalaus gau
kėsi tie egzaminai, kokia programa? Ji
Įaudė“ —■ diltžiausiu pagyrimu su pažy
darbo, kovos, gal būt kraujo, bet jo
Bet jūsų maišai, kaip pastebėjau, tušti, ir Ii to pasiekti ir angliškoje mokykloje. miu „pirmas“. Friburge įsigyja Teologijos saus
man papasakojo visą eigą.
nestokos. Tikintieji šiame istorijos vyks
Kiekvienas
jaunuolis
ar
jaunuolė
per
visą
daktaratą geriausiais pažymiais su prie me neabejoja Bažnyčios gyvastingumu,
Paskirtą lietuvių kalbos egzaminų die asilas ėjo neapkrautas“...
Tokio teksto pusė programos puslapio. savo amžių nepamirš lietuviškai, jei jie rašu „praeclarissime“ — kuo puikiausiai. nes'ji turi neklaidingumo pažadus.
ną, jos nuolatinėje mokykloje, egzaminų
Griežtai religinio ir apaštalavimo lauke
Antrąją dalį sudarė anglų kalba teks laikydami egzaminus, gaus Londono ar ku
Knygos gale duodama Beatifikacijos by atrodo daug žadantis kilimas, kuris dau
salėje, ji buvo vienui viena. Trys mokyto
rio kito universiteto programą užanspaujai jos akivaizdoje atplėšė užantspauduotą tas, kurį reikėjo išversti į lietuvių kalbą. duotame voke ir sugebės išlaikyti juos, los apžvalga. Jos vyksmas, kaip žinoma, giau remiasi kokybe negu skaičiumi, for
yra ilgas, smulkus, lėtas" ir todėl iš mūsų muojant pilnutinius krikščionis, kilnius,
didelį voką, iš kurio išėmė spaustuvėje Vieną kitą sakinį pacituosiu.
kaip ir ši lietuvaitė, nors ji ir pavadino pe pusės reikia daug-maldos, kantrybės ir pa pasišventusius ir veiklius. Sėkmingai plė
climbing.
I
...„But
I
had
had
enough
of
spausdintą programą ir kelis lapus popie
sitikėjimo, kol Dievo Tarną galėsime ma čiasi liturginio sužydėjimo, parapijinio at
lų maišą pelių maišu...
tyti Bažnyčios paskelbtųjų šventųjų gar sinaujinimo sąjūdžiai, kurie apima plačias
riaus su mokinės ir jos mokyklos vardu walked downhill after that to the flatter
Br. Debikonis
bėje. Tikrai’, kad ta laiminga diena nebūtų tikinčiųjų mases. .
ir adresu. Programa atsiųsta iš Londono land nearer to the sea. There I expected
labai tolima!
Moksliniame lauke, matomas uolus tyri
Universiteto. Vyresnysis mokytojas pada
Knygos priedu'eina 8 psl. brošiūra, ku nėjimo darbas, teologinis nagrinėjimas, kų
vė jai programą, tuščius popieriaus lapus,
PIRMAS LIETUVIS BAIGĖ AUSTRALIJOJE TEISĘ
rioje duodama biografijos santrauka ir nu ris vertina begalinį turtą per. šimtmečius
palinkėjo sėkmės ir paaiškino, kad egzaveikti darbai, kartu su gražia fotografija. krikščioniškos minties sukauptą ir ruošia
minatorė turinti tris valandas laiko. Prie
Stasys Čibiras, 32 m. amžiaus vilnietis minus, š.m. balandžio 30 d. St. Čibirui bu
naujus dogmatinius, formulavimus, gal
P.D.
būt jau artimoje ateityje.
savęs ji galinti turėti trintuką, plunksna lietuvis, atlikęs reikalingą teisininkui vo suteiktos advokato teisės.
kotį ir nosines. Daugiau nič nieko.
St. Čibiras nevengė darbo ir lietuvių
Politiniame —' socialiniame lauke yra
praktiką ir išlaikęs Adelaidės teisių fa
begalinės svarbos faktas, kad krikščionių
Pati programa susideda iš trijų dalių. kultete egzaminus, įgijo advokato teises. bendruomenėje. Dar studijuodamas jis gy
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS
sąmoningumas
būtų pažadintas, pripažįs
Pirmoje dalyje atspausdintas lietuvių kai Tai pirmas lietuvis, baigęs teisės mokslus vai reikšdavosi visuomeninėje veikloje: ai
tant savo klaidas (kurios dažnai neteisin
KULTŪRINIS DARBAS
ba šitokio turinio tekstas, kurį reikia iš šio krašto universitete.
tai skaitydamas paskaitas, ar tai atlikda
gai padidinamos) ir būtų pereinama į pa
JAU ĮPUSĖTAS
versti anglų kalbon. Dėl vaizdumo nusira
siryžusį veikimą, pasaulio nepaliekant iš
St. Čibiras, karo audrų atblokštas į Vo mas kitas pareigas, o visuomet dalyvau
naudotojų sauvalei, bet jį perkeičiant pa
šiau kelias eilutes teksto:
kietiją, apsigyveno Kaselyje, kur 1946 m. damas susirinkimuose, minėjimuose, šven
Tik ką išėjo iš spaudos ir jau išsiunti gal 10 Dievo Įsakymų ir Palaiminimų Kai
„Žvyruotu keleliu kylam vis aukščiau, čia baigė lietuvių gimnaziją. 1947 m. Eichste- tėse. Jis kelis metus buvo Lietuviu. Stu
•
,
nėjama prenumeratoriams aštuntasis Lie no dėsnius;
kiek praskaidrėja nuotaika, nes ir dešinėje te studijavo filosofiją. Australijoj, atlikęs dentų Sąjungos Adelaidės skyriaus ir vie
Tarptautiniame
lauke
yra
žymus Baž
tuvių Enciklopedijos tomas, apimąs raides
jau atsiveria platesni laukai, nors, tiesą pa dviejų metų darbo sutartį, 1950 m. įstojo nerius metus Australijos Lietuvių Studen
nyčios irApaštalų Sosto autoriteto kili
G ir I (nuo žodžio Guadalajara iki Instru mas, nors kaip vadovaujančia šviesa ir tie
tų
Sąjungos
Centr.
V-bos
pirmininkas.
sakius, be krūmokšnių ir žvyrduobių, nie į Adelaidės universiteto teisių fakultetą.
Studijuodamas Adelaidės universitete mentacija). Leidinys impozantiškas, pui sos bei teisingumo liudijimas, taip pat. ir
ko geresnio nematai. Tai tikros blūdo vie Dvejus metus dirbo ir studijavo. Dirbo
dvejus
metus lankė karininkų kursus ir kiai išleistas ir įrištas, atspausdintas ant tada, kada nevaržomi interesai kliudo
tos, kur vienas mūsų žmogus, žiemos me naktimis Adelaidės dujų įmonėje, kad tu
praktiškai sekti duodamus nurodymus, su
1955
m.
įgijo aviacijos ats. leitenanto laips kreidinio popierio, gausiai ir skoningai žadinimus.
tu grįždamas iš Utenos ir norėdamas su rėtų laisvas dienos valandas studijoms.
pailiustruotas,
jis
kutena
kiekvieno
lietuZe
trumpinti kelią, vos nesušalo, patekęs į vėl Tai nebuvo lengva, o atostogų metu, kad n Į.
Kritus komunizmui, jo kritimas yra tik
vio knygos mylėtojo širdį. Šis tomas yra
Stasys
Čibiras
sukūrė
gražią
lietuvišką
ras, ką duos rusų krikščioniškoji sąmonė,
užsidirbus
daugiau
pinigo,
dirbo
net
labai
nio rankas-, suko, suko ratu, arklys po pu
544 puslapių. G ir H raides redagavo Pr. kuri bandymų paaštrinta, pripratusi prie
ta, ir tik švintant, visas sustingęs, pagal sunkiai prie cemento darbų. Vėliau, kai šeimą .— vedė D. Pyragiūtę, žinomo lakū
Čepėnas, I, Į ir Y raides — J. Grinius, o didesnės savikritikos, sužadinta žemiška^
gaidžio giedojimą išsipainiojo. Čia pat ant reikėjo atlikti stažą, atsisakęs gerai apmo no — sklandytojo Jono Pyragiaus dukrą.
jam darbui ir kartu traukiama gyvo troš
Jaunajam advokatui ir sykiu jaunajai jame rašiusiųjų redaktorių ir bendradar kimo prie Dievo? Tikrai, atsivers neaps
piliakalnio seniai išartos dvaryščių kapinės. kamo, bet nesuderinamo dėl laiko, darbo
bių
sąrašą
sudaro
177
mūsų
mokslininkai,
porai
linkime
geriausios
sėkmės.
kaičiuojamas misijų laukas, kuriam šian
Gal būt, turi kažką bendra su visais tais įstojo į vieną teisininkų kolegiją, kur atli
dieną labai uoliai ruošiamasi taip pat ir
„M.P.“ J. Kalvaitis. rašytojai, žurnalistai ir visuomeninkai.
klaidžiojimais. Šilta lygumėlė, per amžinai ko ir būtiną teisininkui praktiką. Po ke
intelektualų tarpe, jieškant naujos krikš
išvėpusį tiltelį įsukant aplink pašiurusį klo turių metų stažavimo, išlaikęs visus egzačioniškos sintezės, įsijungiant autentiškas
jimą į Sirvydžius. Ir koks klojimas'. Atki
vertybes ir ją persmelkiant krikščioniška
dvasia. Krikščionybės užkariaviamąs jau
šęs į pravažiuojančius savo seną paskuiga
Bradfordo Lietuvių Katalikų Bendruomenės Komitetas rengia 1956 m
žengią,
vedamas tikėjimo išpažinėjų. Mes
VARDINĖMS DOVANA
lį, apžėlęs varnalėšomis ir bailiais, pajuo
birželio mėn. 33 d. 5 vai. p.p. St. Patrick's salėje (Westgate; Bradfor)' "
esame naujo krikščioniško amžiaus aušro
dęs, švyti kaip giltinės šonkauliai"...
je. Mūsų šimtmetis jau rodo Kristaus epo .
Ipraskime įvairiomis progomis vieni ki
chos pradžią!
Ir dar kelios, pastraipos panašaus teks tiems daryti dovanas lietuviškomis kny
P. Raimondo Spiazzii OP,
to. Atrodo, kad vertimas ne toks jau leng gomis. Graži dovana LIETUVA albumas
„Lai Civilta. cerca Cristo“,
— 44/6. Valucko NEMUNO_ SŪNŪS, 2 da
kun, J. KUZMICKIO 20 metų pastoracinio ir visuomeninio darbo sukakčiai
vas...
Milano, Vita e Pensicro, 1949, p. 378.
lys — 37 šil. Jaunimui — Jūrininko SIND
paminėti.
— Kaip pavyko tokį tekstą išversti? — BADO NUOTYKIAI 10/6. Ramojus —
Programos meninėje dalyje dalyvauja solistas, bažnytinis choras.
LENKTYNĖS SU ŠĖTONU — 22 šil.
klausiu lietuvaitės.
.Atžalyno“ oktetas ir tautinių šokių grupė. Maloniai kviečiame visus vietos
Didelis kitų knygų pasirinkimas.
SKAITYK
— Gal ir gerai, bet su paskutiniu saki
L. Enciklopedijos prenumeratoriai pra
ir apylinkės lietuvius skaitlingai dlyvauti.
šomi atsilyginti už jau atspausdintą 8 to
niu suklupau...
BLKB KOMITETAS
„EUROPOS
LIETUVĮ“! ''
mą. D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave.,
— Su kuriuo? — rodau į likusį tekstą. London, W.4.

AKADEMIJĄ

M. KRUPAVIČIUS

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Mielas Redaktoriau,
1949 metais eidamas Niujorko garsiuo
ju Brodvėjum (Broadway) pastebėjau
lange riestainių ir chalų; kaip nulieti, lyg
tik dabar būtų iš Lietuvos atvežti. Smukau į krautuvę ir lietuviškai paprašiau
chalos. Pardavėjas, senyvas vyras, elegan
tiška barzda taip pat lietuviškai paklau
sė didelę ar mažą chalą duoti. Pasirodė,
jis esąs Lietuvos žydas. Šia proga persimetėm su juo keliomis mintimis. Tarp ki
ta ko jis pažymėjo: lietuviai mėgsta, iš žy

dų pasijuokti, bet jie juos myli.
1954 m. gerai neprisimenu ar tai buvo
Mespete ar Bruklyne. Užėjęs į vaistinę
paprašiau kažkokių vaistų, kuriems re
cepto neturėjau. Taip pat užkalbinau lie
tuviškai. Užkalbintasis suprato kokia kai
ba kalbu, ir pakvietė kitą vyrą. Jis man
lietuviškai paaiškino, kad be recepto duo
ti vaistus yra tam tikrų sunkumų, bet
man, kaip lietuviui, jis jų parūpins. Pa
klausus iš kokios Lietuvos vietos jis yra
kilęs, atsakė:
— Aš esu Vilkomiro (Ukmergės) žyde
lis.
Su šiuo simpatinguoju vaistininku šnek
telėjau kiek ilgėliau. Jis man pasakojo,
kad Lietuvos žydai laiko Lietuvą savo tė
vyne, kad jis jos ilgisi, kad jis ją buvo
aplankęs ir džiaugėsi atgavus nepriklau
somybę, kad ir nepriklausomoji Lietuva
žydams davė pilną laisvę, kad lietuviai
visada gražiai sugyvendavo su žydais ir

iš jų žydai jokių nesmagumų nėra paty
rę. Vargas buvo vienas — caro priespau
da, bet lietuviai dar sunkiau buvo jo spau
džiami.
Tie du atvykę iš Lietuvos žydai trum
pai, bet teisingai ir tiksliai nupasakojo lie
tuvių-žydų santykius. Tokie jie buvo iš
tikrųjų amžių bėgyje. Lietuvių-žydų san
tykiuose jokių problemų nebuvo. Jei ko
kių nesusipratimų retkarčiais tarp jų at
sirasdavo, tai tik tokios rūšies, kokių atsi
randa tarp kaimynų ir savose šeimose.
Tai visai suprantamas ir natūralus reiški

nys. Problemų atsirado tik svetimiems įsi
maišius. Jie ir tas problemas sudarė. Čia
turiu galvoje rudąją hitlerininkų Lietuvos
okupaciją. Bet ir šiais sunkiais laikais,
lietuvių tauta gerai suprato hitlerininkų
siekimus ir nepasidavė jų provokaciniams
užsimojimams. Jie ne tik nepakeitė su žy
dais savo santykių, bet dar daugiau paro
dė jiems savo širdies, nors kiti už tai la
bai skaudžiai nukentėjo nuo okupanto
žiaurios rankos.
Po paskutiniojo karo žydų tarpe atsira
do žmonių, kurie žydų skerdynes stengėsi
suversti lietuvių tautai. Tokiuose kaltintuojuose sunku surasti gerąją valią. Jie
arba nežinojo faktų, ar bebuvo aklas įran
kis ta kryptimi suinteresuotų svetimųjų
organų ir partijų. Tokių kaltinimų prira
šyta ne tik žydų spaudoje, bet jie tas klai
dinančias ir neteisingas žinias skleidė ir
svetimoje spaudoje. Tokių žinių galima
rasti ir svetimomis kalbomis išleistose
knygose. Man pačiam teko skaityti kelias
tokias knygas. Viena jų, prancūzų kalba
išleista, apima jaunos žydaitės (pavardės
neprisimenu) dienoraštį, surašytą Varšu
vos gete. Ten labai nepalankiai rašoma
apie ten buvusį lietuvių karių dalinį. To
lygiai buvo rašoma ir apie lietuvių karių
dalinį buvusį Liubline. Čia tenka pažymė
ti, kad tie daliniai nebuvo Lietuvos vyriau
sybės suorganizuoti ir ten pasiųsti. Jie
dažniausia buvo prievartos keliu pačių vo
kiečių sudaromi ir siunčiami, kur jiems
patikdavo. Man esant Kalvarijoje atvyko
civiliai apsirengęs jaunas vyras ir pasisa
kė, kad jis yra minėto Liublino lietuvių
karių dalinio vadas, atvykęs tuo reikalu
su manim pasikalbėti. Jo pasakojimas bu
vo šiurpus. Kalbamasis dalinys vokiečių
buvo naudojamas nešvariausiems dar
bams. Daliniui pasipriešinus tam ar kitam
uždaviniui atlikti, jis buvo ginkluotų vo
kiečių apsupamas jr varu turėjo jam pa
vestą darbą atlikti. Jis buvo laikomas
skirtingose sąlygose negu vokiečiai ir
maisto ir kitais atžvilgiais. Šia prasme jie

nebuvo kariai, bet vokiečių vergai. Jis
man visa tai pasakojo' su ašaromis akyse.
Kariai iš to dalinio ,bėgdavo, kas galėda
vo. Vadas buvo atvykęs kelioms dienoms
į Lietuvą atostogoms. Jis pasiryžęs atgal
negrįžti ir slapstytis, tik norėjęs žinoti, ar
tokiu elgesiu nepakenks Lietuvai ir tau
tai. Aš jo nusistatymą pagyriau ir pareiš
kiau, jog gera būtų, kad visas dalinys pa
sektų savo vado pavyzdžiu. Ne kitokiose
sąlygose dirbo ir gyveno Varšuvos dali
nys. Lygiu būdu geštapininkai teroru vers
davo ir prievartaudavo civilius žmones
vykdyti jų nežmoniškus žiaurumus ir nu
sikalstamus darbus. Kai iš Kalvarijos ga
beno žydus į Marijampolę žudyti, nors
apie tai nieko niekam nesakė, ir patys žy
dai nors ir turėjo nejaukaus nujautimo,
bet, manė, kad juos veža kitur i darbus.
Dėl to žydų komitetas sudarytas iš Kalva
rijos rabino, mokytojo ir dar vieno jų įta
kingo tautiečio, kurių pavardžių jau nepri
simenu, surinko brangenybes ir atnešė
man saugoti su sąlyga, jei jie grįžtų, jiem
grąžinti, jei negrįžtų, panaudoti bažnyčios
reikalams. Aš nepriėmiau, pareikšdamas,
kad mano gyvenimas Kalvarijoj neilgas.
Tos brangenybės buvo išdalintos rimtes
niems ūkininkams. Kiti, o gal ir visi po sa
vo turtų dalį įsisiūdavo po paltų pamuša
lu. Visa tai geštapininkai, žydus sušaudę,
jų drabužiuose surado ir panaudojo sa
viems tikslams. Keliomis dienomis prieš
kalbamą žydų žudymą Marijampolėje, vo
kiečių buvo pristatytas 10-15 vyrų sąra
mas, kurie turėjo žudymo dienai atvykti į
Marijampolę, į nurodytą įstaigą. Tie vy
rai beveik be išimties buvo Lietuvos kariauomenės atsargos puskarininkiai. Jiem
buvo numatyta žydų šaudymas. Kai pama
tė, kuriems reikalams jie čia atvežti atsi
sakė budelių pareigas eiti. Tuomet buvo
kulkosvaidininkų apsupti ir pagrasino, jei
neišpildys įsakymo, bus sušaudyti kartu
su žydais. Jie taip buvo sukrėsti tų visų
įvykių, kad keli gavo nervinio pobūdžio
psichinio sukrėtimo. Vaikščiojo kaip pa
mišę. Nesurado niekur ramybės. Jie ir du
ūkininkai iš Seinų gatvės, kurie buvo už
varyti vežti žydus į Mariampolę ir matė
žydų naikinimą, kelias savaites kasdien
vaikščiojo išpažinties, jieškodami čia su-

suraminimo. Nesitenkindami tuo, po išpa
žinties eidavo pas tą ai- kitą kunigą, aiš
kintis ir jieškoti paguodos savo iš pusiaus
viros išmuštoms sieloms. Tik po ilgo kan
kinimosi pagaliau atgavo vokiečių žiau
rumų išmuštą iš normalių vėžių pusiaus
virą. Dar vienas būdingas naciri elgesys:
vežamiems žudyti žydų seneliams ir psi
chiatrinės ligoninės ligoniams lydėti į žu
d.ymo vieta, buvo paskirta tos ligoninės vy
resnioji sesuo (buv. Lietuvos banko di
rektoriaus Pijaus Grajausko tikroji se
suo). Ją pamačiusi, vieno Kalvarijos gydy
tojo žmona, jau išrengta iš visu drabu
žių, krito jai ant kaklo graudžiai verkda
ma. Naciai didelių ceremonijų nedarė, jas
abi įstūmė į griovį; kuriame išrengti žy
dai buvo šaudomi. Ir tik per plauką ji ten
kartu su žydais nepaklojo savo gyvybės.
Nepaisant nacių kliudymų dviejų lietuvių
laiku ji buvo iš griovio ištraukta. Tai vie
nas kitas pėvyzdėlis. kuris lengvai įrodo,
kokiu būdu \lietuviai’atsirasdavo prie nie
ku nepateisinamo nacių žydų naikinimo.
Buvau gavęs žinių, kad Miunchene yra
Lietuvos žydų centrinis komitetas. Panūdo
išsikalbėti su jų vadais čia liečiamais ne
pagrįstais lietuvių tautai žydų daromais
priekaištais. 1945 m., lapkričio mėn. pa
čioj pabaigoj, pasikvietęs tuomet Miunche
ne gyvenusį mūsų buvusį konsulą Kalvai
tį, nuėjome į Komiteto būstinę. Paaiškėjo
kad būta ne Lietuvos žydų, bet visų tų
valstybių, kuriose buvo žydai naikinami.
Dalyyvavo jame ir JAV žydų centrinės or
ganizacijos atstovas. Pirmininkas buvo
kažkokios kitos va’stybės žydas. Atsiuntė
su mumis kalbėtis Komiteto švietimo de
partamento direktorių ir bene Komiteto
sekretorių šauliškį-žydą Dovidovičių. .Lie'
tuviškai kalba gerai, baigęs Kauno uni
versitetą, buvęs Šiaulių miesto savivaldy
bės narys ir žydų visuomenės veikėjas.
Kalbėjo su mumis kietai, nesiskaitydamas
su žodžiais. Išklausęs mūsų pranešimo
trumpai atsakė:
„žydus žudė lietuvių tauta ir už tai ji
bus atsakinga. Kol nekaltas žydų- kraujas
neišgaruos, už bendro stalo žydai su lie
tuviais negalės sėstis“.
Po tokio pareiškimo nebuvo ■ pagrindo
toliau su juo aiškintis. Tiesa, reikia pasa

kyti,- kad toli gražu’ne visi žydai kalba
Dovidovičiaus kalba. Teko man tuo reika
lu kalbėti su vieno Kauno žydų laikraščio
redakcijos kolektyvo nariu. Jo kalba buvo
visai objektyvi, jis kalbėjo taip, kaip kiek'
vienąs žinąs reikalą lietuvis kalbėtų. Tam
pačiam Miunchene, mane pažinę, vienas
Kauno, kitas Suvalkijos' žydas, užkalbino.
Prie kavos puodelio ilgiau ..išsikalbėjus
man rūpimu klausimu. Jie kategoriškai at
metė Dovidovičiaus mestą lietuvių tautai
kaltinimą. Kurių nuomonių šalininkų yra
.daugiau,-, ar Dovidovičiaus ar tų kitų, sun
ku pasakyti. Svarbu štai kas: Dovidovičius su savo šalininkais šaukia, o tie kiti
— tyli. Todėl gintis tenka mums patiems.
O gintis reikia. Melas taip pat turi atbal
sių, daro įtakos į klausytojus ir skaityto
jus. Girdėti to.kius kaltinimus iš . žmonių,
kurie Lietuvoj turėjo geriausias pragyve;
nirno sąlygas, kurie naudojosi tokiomis
pat laisvėmis ir gėrybėmis, kaip ir patys
lietuviai, yra skaudu. Už gera atsilygina
blogu. Bet svarbiausia, kad tokia jų neotbjektyvi, melaginga akcija yra mums pa
vojmga. VLIKas turėdamas tai omenyje
jau 1946 m. yra padaręs tuo-reikalu tokį,
nutarimą *— „Pasiūlyti Informacijos Ko
misijai (tuomet dar Informacijos Tarny
bos nebuvo) rinkti medžiagą, atitinkamai
reaguoti ir paruošti memorandumą Mėtuvių-žydų klausimu“. (Prot. 134)
Medžiaga rinkti pradėta. Tuo klausimu
parašė kiek plačiau vysk. V. Brizgys, L.
Šmulkštys
(jo surinktosios medžiagos,
manau, dalis yra Informacijos Tarnybos
archyve) ir aš. Savąją kaitų su šiuo laiš
ku siunčiu Jums. Paduodami faktai yra
mano surankioti ir kitų patiekti. Manau,
kad jiems savo laikraščio skiltyse vietos
rasite galimu skirtį.
Kaip dabar vyksta kalbamos medžiagos
rinkimas, nežinau. Jei sustojo, reikėtų at
naujinti, Kiekvieni metai tos medžiagos
dalį nusineša liudininkų mirtis, Tas -dar
bas turi būti vedamas organizuotai. Ta
medžiaga mums reikalinga ne tik istori
jai, bet ir Lietuvos ir-lietuvių .garbei ap
ginti. Pagaliau gal kada ji mums bus rei
kalinga ir kokiam teisingumo tribunole.
Su augšta pagarba

M. Krupavičius
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EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuviu Kronika
NESAKYKIT, KAD PRITRUKOTE!

LONDONAS
TRAGIŠKOS SUKAKTIES

MINĖJIMAS

Vieną šio mėnesio savaitę „E. Lietuvį“
užsisakė apie 40 naujų skaitytojų. Tą sa
vaitę platintojams, esantiems užjūryje, ku
riems E. L. siunčiamas oro paštu, pasiųs
ta tik po vieną egzmpl. Po kelių dienų
platintoas iš Hamiltono parašė: „nusimi
niau, gavęs 1 egzmpl. Paskutiniuoju lai
ku man jau trūksta 7 egzmpl. Siųskite
bent po 10“.
Amerikoje gyvenąs skaitytojas E. Ged
gaudas rašo: ...„Laikraštis, prie esamų są
lygų redaguojamas puikiai. Geriau, kaip
turtingesni Amerikos laikraščiai. Geros
sėkmės dirbti taip toliau.

Sekmadienio vakare, Liet. Soc. Klubo
salėje PLB šventėms rengti komisija su
rengė Birželio tragiškų dienų minėjimą,
kurį atidarę p. Adomavičius. Susirinku
siems sugiedojus „Marija, Marija“, apie
lietuvių tautos kovas už laisvę ir apie mū
SU, gyvenančių užsieniuose pareigas, ug
ningai kalbėjo A. Kaulėnas. Meninę dalį
išpildė Londono Vyrų choras, vedamas V.
Mamaičio, solistas B. Povilavičius. Dekla
mavo — p. Adomavičiūtė-Mačionienė ir p.
„E. Lietuvio“ kartotekose yra keli šim
D. Dulskytė.
tai pusmetinių prenumeratorių. Į juos
Dalis minėjimo įrašyta į juostas. Daly kreipiamės, prašydami neapsunkinti ir
taip sunkiai medžiaginiai besiverčiančio
vavo apie 150 lietuvių.
laikraščio, ir laiku atslyginti. Pusmetinė
„E. Lietuvio“ kaina — 22 šil. Adreso pa
DBLS PASVEIKINO TRUMANĄ
keitimas — 2 šil. Rašyti: „E. Lietuvio“ Ad
ministracija,
1, Ladbroke Gardens, Lon
Šiuo metu Londone viešintį buv. JAV
don W. 11.
prezidentą H. S. Trumaną, DBLS-gos pir
mininkas M. Bajorinas visos S-gos vardu WOLVERHAMTONAS
specialiu laišku sveikino ir nuoširdžiai
Pereitą sekmadienį Wolverhamptono lie
garbingam svečiui padėkojo už Lietuvos
reikalų gynymą ir lietuvių globojimą, jam tuviai buvo susirinkę į pamaldas, kurios
buvo laikomos už Sibiran ištremtuosius
einant JAV prezidento pareigas.
ir kritusias aukas, kovoje su komunizmu.
Poniai Trumanienei buvo nusiųsta gėlių Pamaldas laikė ir atitinkamą tai dienai
prasmingą pamokslą pasakė Londono lie
puokštė.
tuvių parapijos klebonas, kun. A. Kazlaus
kas, MIC. Pamaldose dalyvavo iš Londono
DBLS-GOS VARDU AKCIJOMS PIRKTI atvykęs Pasiuntinyės patarėjas V. BalicAUKOS
kas.
Lietuvių Namų B-vės akcijoms pirkti Sšeštadienį, Joninių išvakarėse, DBLS
gos vardu po 5 svarus skyrė: T. Vidugiris, Wolwerhamptono skyriaus pirmininko D.
A. Žukauskas ir J. Štaras. 2 svarus — F. Narbuto bute. p. Janinos Narbutienės ir
Neveravičius. Po vieną svarą — kun. A. kelių kitų varduvininkų proga, buvo su
Kazlauskas, prof. S. Žymantas, A. Lesai- rengtas gražus priėmimas, kurtame daly
vavo apie 40 svečių, atvykusių iš Londo
tiš ir VI. Strimas.
no, Stoke-on-Trent ir kitur.

JAUNIMO DĖMESIUI
Užsirašiusieji į Jaunimo Stovyklą Vo
kietijoje privalo nedelsiant pasirūpinti
įsigyti asmens dokumentus: Užsienio Pa
są, arba pasą atstojantį Travel Dokument.
Užsienio Paso gavimo reikalu reikia
kreiptis į Lietuvos Pasiuntinybę Londone,
17, Essex Villas, London, W. 8.
Tie, kurie norės įsigyti' . Travel Docu
ment^“, turi kreiptis į Home Office,
Aliens Department, 271-7, High Holborn,
London, W.C. 1. Gyvenantieji provincijo
je gali kreiptis laišku, pirmoje eilėje pra
šant „aplication form“. .
Vykstančiųjų patogumui, bus sudaryta
ekskursijos grupė, ir tos grupės vadovas
rūpinsis vizų ir bilietų reikalais. Grupės
vadovas gaus visas kelionei reikalingas
informacijas.
Primenama, kad visi norintieji važiuoti
j šią stovyklą privalo pranešti iki liepos
6 dienos D. B. Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdybai (adresas kaip DBLS) sa
vo pavardę vardą, amžių ir adresą.

PROCESIJA LONDONO GATVĖMIS
Šį sekmadienį liepos 1 d., 3.30 vai. po
pietų iš Prancūzų bažnyčios iškilminga
vieša procesija per rytinio Londono gat
vės, kurioje pakviesta dalyvauti ir Lon
dono Lietuvių parapija. Visi lietuviai ka
talikai kviečiami skaitlingai dalyvauti. Mū
sų procesija susiformuoja prie Lietuvių
bažnyčios su tautinėm ir bažnytinėm vė
liavom. Mergaitės ir moterys, kurios turi,
kviečiamos su tautiniais drabužiais.
meškeriotojų

SUTAISĖ

draugija

LAIVĄ

Pereitais metais įsisteigusi Lietuvių
Meškeriotojų Draugija iš savo nario mo
kesčio sutaisė Lietuvių Sodybos ežere
esantį laivą. Laivo remontas kaštavo 11
svarų. Meškeriotojų D-jos nariai pirmoje
eilėje turi teisę, atvykę Sodybon atosto
gauti, laivu naudotis ir taip pat jie yra at
leidžiami nuo mokesčio, imamo už meške
riojimą.
Girdėti, kad Meškeriotojų Draugija rugį
pjūčio mėn. žada surengti L. Sodyboje pir
mąjį pobūvį.

PATIKSLINIMAS
„Europos Lietuvio“ Nr. 24, p. J. Lūžos
straipsnyje įvyko nemaloni korektūros
klaida, už kurią nuoširdžiai autorių ir
kun. J. Kuzmickį atsiprašome. Trečios pa
straipos gale atspausdinta: „...kad jei di
džioji nelaimė nebūtų ištikusi mūsų tė
vynės, šiandien kun. Kuzmickį matytu
me visai kitokioje PROFESIJOJE ir vi
suomeninėje padėty“. Turėjo būti ...„kito
kioje PROFESINĖJE ir visuomeninėje pa
dėty“.

Redakcija

IŠVYKO KANADON
Jonas Matulis, savo vardinių išvakarė
se, trumpai paviešėjęs Londone, Lietuvių
Namuose, pereitos savaitės penktadienį
išvyko Kanadon.
J. Matulis Anglijon atvyko 1948 m. ir
ilgesnį laiką dirbo gipso pramonėje. Pas
kutinius septyneris metus gyveno Nottinghame.
,
Išvykdamas Kanadon užsisakė 1957 me
tams „Europos Lietuvį“, paaukojo Tautos
Fondui, Vasario 16 Gimnazijai ir vargs
tančiam nervų ligų ligoninėj Simui Bei
nortui paliko 1 svarą.
Susipratusiam lietuviui linkime sekmin
gai įsikurti naujoje žemėje.

SPORTAS
VILTIS — W.BBC.
Rungtynėse su W-no BBC viltiečiai pa
sirodė geroje formoje, nors ir nepilname
sąstate. Pirmas puslaikis baigiamas 29:19
Vilties naudai. Antrame kėlinyje žaidimas
vyksta lygiau, protarpiais parodant gra
žius metimus. Rungtynės, kurios praėjo
sportiškoje nuotaikoje, baigiamos 52:40
viltiečių naudai. Žaidė ir taškus pelnė: V.
Kelmistraitis — 23, V. Akmankalns — 8,
B. Viliūnas — 6, Carter — 4, U. Manga —
7, I. Vanags — 2, J. Snabaitis — 2.
Liepos mėn 2-4 d., 8 val.v. Bushburio
Norticote salėje Viltis susitiks vėl su W.
BBC. Šis susitikimas nulems Wolverhamp
tono lygos varžybose nugalėtojo vardą.
Šiuo metu Wirhmore Y.C. komanda yra
pirmaujanti. Jei viltiečiams pavyktų lai
mėti didele pasekme, tai Viltis vėl būtų
nugalėtoja. Priešingai Viltis bus pralaimė
jusi vieną tūkstantinę dalelę taško. Pra
šomi, kas tik gali, atvykti į tas rungtynes
ir nors savo dalyvavimu paremti viltiečius.

VILTIS — ADA KLUBAS

VOKIETIJA

Kaip kuriasi lietuviai Vokietijoje

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
LUEBECK'E
Kaip kiekvienais metais taip ir šiemet
Luebecke ir apylinkėje gyvenantieji lie
tuviai kartu su latviais ir estais susirinko
Artilerijos Kareivinių kieme, iškilmingai
eisenai į kapus, prisiminti savo tautų ne
laimes ir pasimelsti už visus ant tėvynės
aukuro žuvusius ir dabar tebekenčiančius
savo brolius.
Eisenoje dalyvavo nemažas skaičius
žmonių, parodydami, kad ir penkiolika
tremties metų negali išdilinti iš lietuviškos
širdies tuos atminimus, kuriuos jie nėšio
ja lyg dyglį širdyje.

Nuvykus į kapus, eisenos dalyviai išsi
skirstė prie savo tautinių paminklų. Prie
paminklo padėjo vainiką, jautrų įžangos
žodį tarė Apl. Vald. Pirm. P. Remeikiš.
Vėliau, tai dienai pritaikintą kalbą, pasa
kė Mok. E. Žilius.
Eiseną stebėjo nemažas skaičius vokie
čių. Apie minėjimą šiltai atsiliepė ir vie
tos vokiečių spauda.
Tenka apgailestauti, kad kaikurie tau
tiečiai nedrįsta pasirodyti viešuose paren
gimuose. nors uoliai dalyvauja BALFo do
vanų paskirstyme.

P. R.
vokiečiai minėjo birželio

ĮVYKIUS
Birželio 17 d. įvykęs Rytinės zonos vo
kiečių sukilimas buvo iškilmingai paminė
tas visoje Vokietijoje. • Centriniai minėji-'
mai buvo Berlyne ir Bonoje, kur pagrindi
nes kalbas pasakė kancl. Adenaueris, fed.
parlamento pirm. Dr. Gerstenmaieris ir ki
ti. Prie zonos sienos buvo duoti fakelais
ženklai, kad .17 mil. Rytinėje zonoje esan
čių vokiečių nėra užmiršti. Visame krašte
vyko demonstracijos, susirinkimai, protes
to mitingai prieš sovietinį režimą. Per
juos buvo pažymėta, kad priespaudos siste
mą nuo spontaniškai sukilusių žmonių iš
gelbėjo tik Sovietų tankai. Areštuotų buvo
apie 50.000, iš kurių žymi dalis dar ir da
bar tebekalinami. Kaip" žmonės mėgsta ko
munistinę sistemą, gerai parodo kad ir tas
faktas, jog tik pereitais metais į vakarines
zonas pabėgo apiė 100.000 pramonės dar
bininkų. Ir JAV prezid. Eisenhoweris vo
kiečių prezidentui Heussui atsiųstame
laiške pareiškė giliausią įsitikinimą, jog
Vokietijos suskaldymas tikrai bus baigtas.
Tarpt. Profesn. Sąjungų Konferencija 55
milionų darbo žmonių vardu pareiškė, kad
nei tankai, nei persekiojimai nepajėgs pa
laužti pavergtųjų laisvės siekimo. Kai kur
per vokiečių minėjimus buvo taip pat pri
siminta pabaltiečių okupacija ir jų depor
tacijos į Sibirą.

Šiame susitikime su krepšinio ADA ko
manda viltiečiai gerai pasirodė prieš pa
jėgią komandą, kokia yra ADA, užėmusi
II-rą vietą Birminghamo I Divizijoje. Dėl
darbo pamainų ir šiame susitikifne viltie
čiai pasirodo nepilname sąstate. Pirmame
puslaikyje jie vis dėlto pasirodo pajėgus
laikytis prieš stiprius žaidėjus. Kėlinys
baigiamas 21:22 ADA naudai. Rungtynės
baigiamos pasekme 33:43 ADA naudai.
VIEŠAS ATSIPRAŠYMAS
Už Viltį žaidė ir taškus pelnė: V. Karnilavičius — 12, V. Akmankalns — 8, V.
Martynas Penelis iš Hamburgo atsiuntė
Kelmistraitis — 8, U. Manga — 3, R. Car paskelbti šį jo pareiškimą:
te — 2, B. Viliūnas — 0.
„Aš, žemiau pasirašęs, Martynas Pone
lis, atšaukiu neteisingai pasakytas kalbas
SPORTININKŲ VAKARAS
ir šmeižtus prieš Hamburgo apylinkės
Liepos 7 d., 6 v.v., George Hotel salėje Šalpos Komisijos pirmininką Joną Valai
sporto klubas VILTIS rengia
tį 1955 m. gegužės mėn. 14 d. Martynas
ŠOKIŲ VAKARĄ
Penelis“.
Programoje: 6 v.v. stalo teniso rungty
nės, Krepšinio Lygos taurių įteikimai. Lo RINKIMAI Į PLB VOKIETIJOS KRAŠTO
terija. šokiai iki vidurnakčio. Visus arti
TARYBĄ
mų ir tolimų apylinkių svečius maloniai
kviečiame atsilankyti ir paremti sporto
Žiniomis iš PLB Vokietijos Krašto Ta
klubą.
rybos Rinkimų Komisijos, rinkimams į
Sporto klubo valdyba. PLB VKT-bą pasiūlyta 46 kandidatai. Iš
jų š.m. liepos mėn. 29 d. bus renkama 15
Tarybos narių.
BRADFORDAS
Kandidatų sąrašai išsiuntinėti apylin
„Bradfordo Baltų Taryba š.m. liepos kėms, kad paskelbus rinkikų žiniai Rin
mėn. 1 d. sekmadienį — 3 vai. popiet. Ko kimų nuostatų 9 par. numatyta tvarka.
operatyvo salėje, Southgate off Thornton
Rinkikų sąrašus Komisijai prisiuntė ir
Rd., rengia Birželio mėn. 15 d. minėjimą rinkimuose dalyvauti turi teisę 53 Ben
šia programa:
druomenės apylinkės.
1. Common Couse Bradfordo Skyriaus
pirm. E. Reeder kalba,
DARBO PASIŪLA
2. Pulk. Įeit. H. Ruepalu kalba,
3. Leicesterio miesto tarybos nario Guy
PLB Vokietijos Krašto Valdybai sku
Collis kalba.
biai reikalinga mašininkė-as.
5 minučių pertrauka
Vasario 16 Gimnazijai skubiai reikalin
4. Princo Igorio arija, dainuoja p. Jan
gas ūkio vedėjas. Vokiečių kalbos mokėji
Villard,
mas,
bent žodžiu, yra būtinas.
5. Solo — Malda už Tėvynę,
Largo,
Suinteresuoti prašymus paduoda Vokie
Jaunystei — dainuoja p. tijos Krašto Valdybai adresu: Litauisches
Pirvics Zentralkomitee, (17 a) Weinheim a.d.
6. „Atžalyno“ Vyrų choras:
Bergstr., Postfach 233.
1. Sugrįžk,
2. Vaikščiojau, vaikščiojau,
3. Romuvėnų maršas.
Dir. — p. T.
Burokas
P-lę BIRUTĘ. ŠUKYTĘ
7. Baltų Tarybos Bradfordo Skyr. pirm.
ir'
A. Dičpetrio kalba,
8. Britų Himnas.
p. JONĄ TAMOLIŪNĄ
Bradfordo ir apylinkės lietuviai kviečia
mi minėjime gausiai dalyvauti.
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį,
Baltų Tarybos Brardfordo Skyrius“
nuoširdžiausiai sveikina ir gražaus
gyvenimo linki

NOTTINGHAMAS

Bradfordo Skyriaus V-ba ir Nariai

GANDRAS ATSKRIDO DBLS P-KO
BUTAN
Nbttinghamo DBLS skyriaus pirminin
PRAŠOMI ATSILIEPTI:
kui J. Matuląjčiui gandras atnešė pirmąjį
įpėdinį — sūnų. Jaunoji motina ir busi
ŽEKNYS Vladas, kil. nuo Radviliškio,
masis skyriaus pirmininkas jaučiasi ge prašomas atsiliepti. Turima labai svarbių
rai.
jam žinių. Taip pat prašomas atsiliepti
DAKNYS Kęstutis; gyvenąs Anglijoje.
Rašyti: T. Krivickas, Baldock Hostel,
London Rd., Baldock, Herts. England.
REIKALINGAS VAIKŲ VEŽIMĖLIS
SKETERSKAS Julius, kil. nuo Zarasų,
Pirksiu dėvėtą vaikų vežimėlį. Gali bū prašomas atsiliepti. Turima svarbių- ži
ti ir toks, kuris reikalingas atnaujinimo. nių.
Siūlyti:
Z. Gelvinauskis, 25, Home
Rašyti: „Europos Lietuvis“, 1, Ladbroke
Wiew Terrace, Bradford, Yorks.
Gardens, London W. 11.

NAUJA, STAMBI, VIDAUS IR UŽSIENIŲ PREKYBOS ĮMONĖ
• Apie 7000 lietuvių-tremtinių, negalėjusių
dėl nesveikatos ar kitokių priežasčių iš
emigruoti į kitus kraštus, yra priversti il
gesniam laikui likti Vakarų Vokietijoje ir
mėgina čia šiaip taip pastoviau ir stipriau
įsikurti. Deja, čia likusiųjų dauguma yra
silpnos sveikatos, ligoti, senesnio amžiaus
ir nepajėgūs darbui. Tik nedidelė dalis jų
jų yra daugiau ar mažiau darbingi ir kūribingi. Pastarųjų dauguma čia dirba darbo
ir sargybų daliniuose prie amerikiečių ir
anglų armijų, o labai mažas, beveik ant ran
kos pirštų telpantis skaičius verčiasi didės
ne ar mažesne prekyba, kurt teikia jiems
geresnes pragyvenimo sąlygas ir gražes
nes ateities perspektyvas. Tačiau savystoviai prekyboje įsikurti Vokietijoje tik la
bai retam lietuviui tepavyksta, nes svar
biausioji priežastis — trūkumas kapitalo
— sunkiai nugalima. Vis dėl to atsiranda
ir čia vienas kitas mūsų tautietis tremti
nis, kuris nugali ir šią sunkią kapitalo sto
kos kliūtį ir stojasi ant tvirtesnių preky
binių kojų. O juo mažiau tokių lietuvių
prekybininkų Čia Vokietijoje turime, tuo
labiau galime džiaugtis, kai iš mūsų tarpo
atsiranda ir iškyla toks vienas, ypač stam
besnis prekybininkas, nes tuo pačiu stip
rėja ir visa mūsų lietuviškoji tremties ben
druomenė Vokietijoje.
Nenuostabu todėl, kad lankantis Koeln'o
mieste ir patekus į patį jojo centrą —
Eberplatz — lietuvio dėmesį patraukia prie
didžiulio, naujo, keliaaugščio namo (Nr.
11) paradinių durų prikaltą auksinės spal
vos metalinė lenta (iškaba), kurioje juo
domis raidėmis užrašytas firmos pavadini
mas su lietuvio pavarde:

DR. ŽARSKUS & GROTRIAN
EXPORT — IMPORT u. VERTRIEB
VON INDUSTRIE — ERZEUGNISSEN

Gražiai ir moderniškai įrengtoje įstaigo
je, užimančioje visą to namo vieną augštą,
direkcijos kabinete randu prie darbo stalo
malonų lietuvį Dr. jur. Antaną Žarskų, ku
ris mielai sutiko supažindinti mane su sa
vo firma ir atsakyti trumpai į kelis mane
labiausiai įdomaujančius klausimus, ku
riuos ir pradėjau jam iš eilės statyti:

Kokiu teisiniu pagrindu ir nuo kada vei
kia Jūsų firma?

Ar patenkinamą apyvartą turėjote pir
maisiais mėnesiais?
Negalime norėti, kad mūsų jauna firma
savo pirmuosiuose žingsniuose jau būtų di
desnė ir prašmatnesnė negu kitos, eilę me
tų veikiančios, kurios jau turi milioninės
apyvartas. Tačiau su džiaugsmu galu pasa
kyti, kad mūsų pirmojo veiklos (balan
džio) mėnesio apyvarta mūsų iš anksto da- •
rytus spėliojimus toli pralenkė, pasiekda
ma net 25.000. - DM. Antrąjį (gegužės)
mėnesį buvo dar žymiai didesnė, o šį — bir
želio mėnesį jau apčiuopiamai numatome
ją dar didesniu šuoliu padidėsiant. Trum
pai sakant, mūsų lūkesčius apyvarta pra
šoko, o tai duoda vilties mums greičiau iš
siplėsti.
’ - •

Kas paskatino Tamstą imtis šitos, o ne
kitos prekybinės srities?
Tai mano paties prekybinė praktika, nes
kaip sakiau, šioje srityje dirbau jau ilgesnį
laiką ir turiu įgijęs pakankamai patyrimo,
o be to — mano bendrininkas dar ilgiau
toje srityje dirbo ir dėlto mūsų nuomonės
dėl šitos prekybos srities sutapo.

Ar turite jau užmezgę prekybinius ry-'
sius su lietuviais biznieriais užjūriuose?
Deja, konkrečių prekybinių rezultatų su
savo tautiečiais — biznieriais dar nepa
siekėme, — permaža tam dar teturėjome
laiko. Tačiau su kai kuriais iš jų jau spėjo
me užmegsti prekybinį susirašinėjimą ir
tikimės artimiausiu laiku prieiti kaikurių
prekybinių susitarmų. Mano noras būtų —
kuo platesni prekybiniai santykiai su lie
tuviais biznieriais užjūriuose, kure čia ras
greitą ir sąžiningą aptarnavimą prieina
miausiomis kainomis, kurie su mūsų firma
gali vesti susirašinėjimą ir lietuvių kalba,
o svarbiausia — čia galės rasti pilną pasi
tikėjimą, tvirtas ir žemas kainas.

Ar nenumatcte su laiku galėsią kai ku
riems lietuviams — tremtiniams Vokietijo
je suteikti kokie darbo ar kaip kitaip padė
ti geriau įsikurti?
Į šį klausimą galėčiau tik taip atsakyti,
— apmąstydamas lėtai kiekvieną savo žodį tęsė Dr. Žarskus, — turėčiau norą už- .
verbuoti visus Vokietijoje gyvenančius tiėtuvius, kad jie gamintų ir siųstų mūsų fir
mai savo rankdarbius, tautines juostas, tau
tiniais drabužiais aprengtas lėles, albumus
ir kt. odos išdirbinius tautiniais motyvais,
o mes surasime jų gaminiams rinkas užjū
riuose ir stengsimės apmokėti gamintojams
galimai augštesnes kainas už jų gaminius.
Manau, kad tuo būdu jie galėtų ir neblogai,
uždirbti. Be to, gabiems, sąžiningiems lie
tuviams, norintiems kurtis prekyboje, ga
lėtume bandyti leisti įsijungti atstovais į
mūsų pardavimo programą vietos rinkoje.

Mūsų firma yra įregistruota . Koeln‘o
Amtsgericht'e kaipo „Offene Handelsgeselschaft“ nuo 1956 m. balandžio m. 1 d.
Tai yra oficialioji mūsų firmos įsteigimo
data. Esame čia du dalininkai — aš ir
vienas vokietis Grotrian, senas šios srities
prekybininkas ir didelio žemės ūkio savi
ninkas. Aš pats šioje branžoje dirbu taip
pat jau trečius metus iš eilės, iki šiol vie
Atsižvelgiant į Tamstos planus, sutiktu
noje didelėje vokiečių firmoje kaipo apy
gardos reikalų vedėjas, — paaiškino p. mėte gal paskelbti lietuviškoje spaudoje
Žarskus.
ir Jūsų tarmes pilną adresą, kad suintere

Kokia dalimi dalyvaujate šioje prekybos suotieji galėtų į Jus kreiptis?
Sutinku mielai. Jis yra toks:
įmonėje?
Abu su bendrininku mes šioje firmoje
dalyvaujame lygiomis dalimis. Pradėjome
su 50.000 DM. pradinio kapitalo. Žinoma,
tai yra nepakankamai didelė suma kad ga
lėtume iš karto pradėti prekybą visais nu
matytais frontais, o dėl to pradedame ją
vystyti ir plėsti palaipsniui. Čia turiu paste
bėti, kad be šito mūsų pagrindinio kapita
lo, mes naudojamės dar ir mano bendri
ninko Grotrian turimu nekilnojamu turtu
gaunamiems
kreditams garantuoti, kai
mums tokių prireikia didesnėms transak
cijoms atlikti.
Šitoji galimybė leidžia
mums be sunkumų išpildyti ir stambesnius
prekybinius užsakymus ir stambesniais šuo
liais savo įmonę plėsti.

Kokias pagrindines prekes dabar atsto
vauja Jūsų įmonė?
Mes atstovaujame įvairiausias prekes,
tačiau šiuo metu mūsų prekių pagrindą
sudaro įvairiausios elektrinės mašinos, šal
dytuvai, skalbimo mašinos, krosnys, viri
mo plytelės, lygintuvai, dulkių siurbliai,
grindų valymo mašinos ir pan., o bė to •—
rašomosios mašinėlės, parceliano ir odos
išdirbiniai.

Kur daugiau nukreipta Jūsų prekybinė
veikla — į vietos ar į užsienio rinką?
Pradėjome nuo vietos rinkos, Vokietijo
je, kur turime įsteigę tinklą atstovybių
(20) ir tris filiales — Braunschweige,
Mainz'e ir Frankfurt'e. Dabar pamažu už
mezgame ir plečiame prekybinius ryšius
su užsienių valstybėmis, siekdami savo fir
mos pagrindinio tikslo — stambaus exporto ir importo išvystymo. Suinteresuoti esa
me savo atstovybių įsteigimu pirmiausia
Kanadoje ir JAV-se, o taip pat gal ir Ar
gentinoje. Vėliau ir kitose valstybėse. Su
žymiaisiais Vokietijos fabrikais, kaip pav.
Scharpf-Maschinen, Elektrostar ir kitais
fabrikais esame sudarę prekybos sutartis
ir turime jų sutikimus net užsieniuose įs
teigti Werk-atstovybes, exportuoti jų pre
kes į užsienius. Jau dabar per mūsų firmą
galima gauti, exportuoti ir importuoti įvai
riausias prekes prieinamiausiomis kaino
mis ir sąlygomis. Mano noras būtų, kad ir
lietuviai-biznieriai Vokietijoje ir užjūriuo
se galėtų pasinaudoti mūsų firmos patar
navimais ir siūlomomis didelėmis nuolai
domis (rabatu).

DR. ŽARSKUS & GROTRIAN EXPORT
— IMPORT u. VERTRIEB VON INDUS
TRIE — ERZEUGNISSEN, Koeln, Ebertplatz 11, GERMANY,
— baigė malonų pasikalbėjimą energingas
lietuvis prekybininkas dr. jur. A. žarskus.

M. Jura
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame paskaitininkui A.
J. Kaulėnui, Londono vyrų chorui, diri
gentui V. Mamaičiui, solistui B. PovilavL
čiui, deklamatorėms L. Mačipnienei ir D.
Dulskytei už programos išpildymą, sureng
tame Birželio įvykių minėjime, LSndone,
Liet. Soc. Klube.
.

P.L.B. Švenčių Rengimo Komisija.
PADĖKA

Esant man 8 mėnesius ligoninėje mane
aplankiusiems p.p. A. Kazakevičiui, E.
Zemlickui, Padagams, J. Aladavičiui, K.
Tamošiūnui, P. Grikinui, taip pat Daunoraitėms už kalėdines ir velykines dovanas,
p. Bajorinui už visus patarnavimus, Vaiš
vilai, Krasauskui už sveikinimus ir dova
nas ir visiems kitiems, mane nepamiršusiems, nuoširdus ir lietuviškas dėkui.
Petras Miklovas.

NAUJAS „MINISTERIS“
Vytautas Vazalinskas paskirtas žemės
ūkio ministeriu vieton pora savaičių anks
čiau į valstybinių ūkių pareigas perkelto
V. Augustinaičio.
V. Vazalinskas, apie 46 m. amžiaus, bai
gęs Lietuvos žemės Ūkio Akademiją apie
1933 metus, nepriklausomybės laikais dir
bo Lietuvos Žemės Ūkio Tyrimo Įstaigoje.
Nei studijuodamas, nei vėliau nedalyvavo
jokiose ideologinėse ar politinėse organi
zacijose. Spaudoje rašydavo žemės ūkio
klausimais ir pasižymėjo kooperatyvinių
žemės ūkio idėjos skleidimu, ,194(>smetais
Vilniuje įvykusiam žemės ūkio specialistų
suvažiavime jo skaityta ta tema paskaita
jau stipriai dvelkė kolchozų kvapu.
Keletą pastarųjų metų V. Vazalinskas
buvo žemės ūkio ministerio pavaduotojas,
partijos CK narys-kandidatas ir deputa
tas Augščiausioj Taryboj. Šių metų sausio
gale, partijos suvažiavimo metu, pakilo "į
tikruosius CK narius.

LNA
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EUROPOS LIETUVIS

LIETUVOS BYLA ŠVEICARŲ SPAUDOJE

PLUNKSNAQRAUZIO
= UŽR AŠ AI =
Devyniasdešimt astuoni procentai mū
sų veiklos, kurią sritį bepaimtume, baigia
si žodžiais, paleistais į orą, kartais tolimu
aidu atsitrenkiančiais į klausytojų ausis.
Neseniai minėjome, gal dar kai kur ir te
beminime, Birželio įvykius, brolių trėmi
mą Sibiran. Jų ten daug, ir jų vargas ne
paprastai didelis. Yra žinių, kad jiems ga
lima pagelbėti. Pats asmeniškai, pereitą
šeštadienį, paprašytas provincijoje gyve
nančio bičiulio, pasiunčiau oro paštu Sibi
re džiova sergančiam lietuviui kilogramą
vaistų. Buvau užtikrintas, kad adresatą
siutinėlis pasieks penkių-šešių dienų bė
gyje. Ar mes galime įsivaizduoti, koks
džiaugsmas ištiks tą ligonį, kai jis gaus
siuntinėlį, atnešusį jam viltį pasveikti!?
Sustokime, pagalvokime!
Tiesa, to siuntinėlio persiuntimas oro
paštan į Sibirą, apmokėjus muitą ir kitus
mokesčius, kaštavo iš viso 8 svarai su ši
lingais. Daug. Bet kiek kiekvienas mūsų
palikome, kai gelbėjome savo gyvybes!?..
Kalbama, kad Švedijoje yra Raudonasis
Kryžius, per kurį galima pagelbėti Sibire
esantiems. Neužtikau spaudoje apie tai jo
kio pranešimo. Gal ir yra, gal ir buvo ra
šyta. Bet, tikriausiai, mažai kas žino, kaip
iš tikrųjų yra. Reikėtų, labai reikėtų, kad

mūsų organizacijos, ypač šelpimo organi
zacijos, tuo pasirūpintų ir paskelbtų.
BALFas Amerikoje skelbiasi, jog baigia
mas išrūpinti leidimas remti platesniu
mastu Sibire esančius brolius. Tam tikslui
birželio 10 dieną jau įvykusi gegužinė ku
rios pajamos skirtos siuntiniams sudaryti.
Reikėtų, kad ir mes, Anglijos lietuviai,
laiku apie tai sužinotume, tada ir Sibiran
išvežtųjų minėjimai nebūtų vien tik ž'"
džiuose.
* * * * *
Kažkaip nejaukiai pasijunta minėjimų
dalyviai, kai pirmajame augšte susirinkę
gieda „Marija, Marija, išgelbėk žmoni
ją“... o apačioje, tautiečiai nesuskubę už
kopti iki salės, gurkšnodami alutį, pritaria
...„šėriau žirgelį“... Panašus įvykis buvo
Liet. Social. Klube pereitą sekmadienį, mi
nint gedulo sukaktį. Nepasakysiu, kad jau
toks didelis nuošimtis tautiečių būtų pasi
likusių prie baro, apačioje, tačiau neapsi
riksiu, kad 15-tas nuošimtis tikriausiai.
Niekas demokratiniame krašte negali
versti žmogaus, kur jam eiti, kur ne, ta
čiau yra labai paprastutė priemonė: va
landai uždaryti barus, kai žmogiškas troš
kūlys nugali kitus žmogiškus jausmus ski
riančius mus nuo kiaulės.

Atsargiai su rentgenu
liai yra kaip tik pavojingiausi žmogaus
veisimos! organams. Todėl labai atidžiai
sektina, kad žmogus negautų didelės do
zės „peršvietimų“ (plaučių, dantų ir 1.1.).
Apskaičiuojama, kad žmogus iki 30 metų
amžiaus per įvairius sveikatos tikrinimus
Pereitą savaitę Vašingtono Mokslų Aka vidutiniai „sugeria“ vieną trečdalį Rent
demija paskelbė pirmą išsamų raportą geno spindulių normos, kuri yra pavojin
ga jo genetiniams organams. Todėl Aka
apie atominių kritulių veikimą.
demija siūlo įvesti visiems piliečiams
Akademija ištisus metus tyrė spindulia Rentgeno spindulių registracijos korteles.
vimo įtaką į gyvulių organizmus, o taip
pat ir į žmones. Akademija stebėjo 200
tūkstančių Hirošimos ir Nagasaki atomi
NAUJOS IMIGRACIJOS TAISYKLĖS
nės bombos aukas, 236 Maršalo salų gy
ventojus, nukentėjusius nuo vandenilio
Vyr. Kanados Tribunolui nusprendus,
bombos bandymų Bikini salose 1954 me kad ateivis negali būti deportuotas ar ne
tais ir 22 japonų žvejus, užnuodytus ato įleistas imigracijos pareigūno nuožiūra,
minio spinduliavimo po vandenilio bom imigracijos ministeris buvo priverstas pa
bos bandymų Ramiajame Vandenyne. Pa keisti kaikuriuos potvarkius, liečiančius
sitvirtino, kad ir mažiausias spinduliavi imigraciją. Pakeitimai jau perduoti svars
tyti parlamentui. Juose numatyta, kad
mas gali turėti rimtų pasekmių.
Įsitikinta, kad atominiai bandymai dar JAV piliečiai, norį pastoviai apsigyventi
nesukelia pavojaus visam žemės pavir Kanadoj, pirmiausia turi gauti iš imigra
šiui, bet užtikrinama, kad atominis karas cijos įstaigų liudijimą — „letter of pre
bematant pakeistų visą padėtį ir žmoni examination“, apie tinkamumą sveikatos
jos atsparumas sumažėtų kraujo vėžiui, ir moraliniu atžvilgiu. Be to, pakeitimuo
vėžio pasireiškimui kitose formose, akių se numatyta įvesti penkias kategorijas as
kataraktui, bęrgždumui ir kitoms ligoms, menų, kurie gali būti įleisti Kanadon. Pir
trumpinančioms gyvenimą.
Akademija mon kategorijon įeina Britanijos, Austra
taip pat patvirtino, jog metereologai ne lijos, N. Zelandijos, P. Afrikos, Airijos,
radę jokių įrodymų, kad atominiai sprogi Prancūzijos ir JAV piliečiai. Jie gali būti
mai turėtų įtakos orui ir apskritai klima įsileisti, jeigu turi lėšų pragyventi, kol su
tui. Didžiausias atominio spinduliavimo siras darbą. Antron kategorijon įeina: Aus
pavojus yra ateinančioms žmonių kar trija, Belgija, Danija, V. Vokietija, Suomi
toms. Žmogaus paveldėjimo organai yra ja, Graikija, Islandija, Italija, Liuksem
jautriausi atominiam spinduliavimui vi burgas, Olandija, Norvegija, Portugalija,
soj biologinėj sistemoj. Genetinė spindu Ispanija. Švedija ir Šveicarija; jų piliečiai
liavimo įtaka nėra vienkartinė, bet nuola ir pabėgėliai iš betkurio Europe's krašte
tinė. Radijo spinduliavimas įsisunkia į turi priimti darbą, skirtą imigracijos mi
žmogaus organizmą, ir jame lieka ir net nisterijos, arba įrodyti, kad jie yra pajė
persiduoda kitoms kartoms. Tokiu būdu, gūs imtis verslo, prekybos, profesinio dar
juo daugiau žmogus gaus radijo spindu bo, žemės ūkio. Į kitas kategorijas įeina
lių, juo daugiau bus pavojaus ateinan visi kiti kraštai. Jų piliečiai, norį imigruo
ti, turi gauti kvietėją. Tol. Rytų kraštų kil
čioms kartoms išsigimti.
Šiuo metu pavojingiausias šaltinis yra mės kanadiečiai gali parsikviesti savo tė
visiems žinomi Rentgeno, arba taip vadi vus, jeigu tėvas turi virš 65, motina —
nami X spinduliai. Akademija skelbia, 60 metų ir jeigu kvietėjai yra pajėgūs
kad medicinos plačiai vartojami spindu juos išlaikyti.
Jau vienuolika metų genetikai tiria ato
minio spinduliavimo įtaką į žmogaus orga
nizmą su tokiu pat atidumu, kaip jų kole
gas, bestudijuoją būdus kaip geriau išnau
doti atominę energiją, žmonijos gerovės
kėlimui.
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Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda,
megstiniai, vilnos ir šilko skaros, avalynė, vaistai, maistas
10 metų patyrmas ir nusavi turtingi sandėliai garantuoja geriausį patarnavimų jūsų giminėms
ir draugams krašte.
Garantuotas siuntinėlių pristatymas
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Žinomas šveicarų dienraštis „Basler
Nachrichten“, kurį ypatingai skaito inte
lektualiniai sluogsniai, birželio 19 d. pa
skelbė vedamąjį straipsnį, kurio didžioji
dalis pašvęsta Lietuvos diplomatijos šefo
ministerio S. Lozoraičio kelionei į Ameri
ką. Laikraštis pradžioje išsitaria taip:

„Amerikos lietuviai tikisi ne mažiau
karštai ir ne mažiau tvirtai, kaip Europoje
gyvenantieji jų tautiečiai, kad vieną dieną
tikrai ateis išsilaisvinimas jų tėvynei iš
bolševikinės diktatūros“. Toliau laikraštis
iškelia kad Amerikos lietuviai sudaro
stiprų vienetą, su kuriuo skaitosi Ameri
kos vyriausybė. Laikraštis plačiau su
stoja ties ministerio Lozoraičio pareiški
mu New Yorke, pagal kurį Lietuvos klau
simas yra neatskiriamai susijęs su Centro
ir Rytų Europos valstybių likimu.
Birželio įvykius šveicarų spauda nepa

prastai plačiai paminėjo. Apie Lietuvių
Bendruomenės Šveicarijoje surengtą kar
tu su latviais ir estais minėjimą Ciuriche
paskelbė šveicarų telegramų agentūra. Šį
pranešimą įsidėjo visa šveicarų spauda.
Visa eilė laikraščių įsidėjo savo korespon
dentų aprašymus apie deportacijų minėji
mą. Taip pat apie maldininkų atvykimą
iš Vokietijos plačiai rašė ypač katalikų
spauda. Maldininkai buvo parodyti ir te
levizijos programoje. Šveicarų sostinės
Berno dienraštis „Der Bund“ ir keli kiti
dienraščiai įsidėjo specialius apie deporta
cijas Lietuvoje ir kitose Pabaltijo valsty
bėse prieš 15 metų. Šveicarijoje surengtus
minėjimus užrašė taip pat „Voice of Ame
rica“ ir davė juos programoje į Lietuvą.
Speciališkai į programą įkalbėjo prel.
prof. K. Šaulys, Vasario 16 akto signata
ras, gyvenąs Lugano, ir pasiuntinybės pa
tarėjas Dr. A. Gerutis.
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Berlynas. Visiems egiptologams ir meno
mėgėjams yra žinomas garsusis šedevras
— Egipto karalienės Nefertiti biustas, su
kurtas maždaug 1375 metais prieš Kristų.
Biustas per karą buvo padėtas saugioje
vietoje, Vakarų Vokietijoje. Neseniai jis
lėktuvu nugabentas į Berlyną, kur galima
jį vėl matyti Dahlemo mųzėjuje.
*
Vilnius. Vilniaus radijo žiniomis Venc
lova, Gricius, Mykolaitis-Putinas ir kiti
rašytojai lankėsi Rygoje svečiuose pas te
nykščius rašytojus.
*
Kaunas. Valstybinis Akademinis Operos
ir Baleto t eatras surengė 150-tąj į Toskos
spektaklį, dalyvaujant Kiprui Petrauskui.
Berlynas. Rytų Vokietijoje esąs įvestas
priverstinis vėžio gydymas. Daktarai ne
pranešę apie jų pacientų susirgimą vėžiu;
busią baudžiami.

SUKILIMAS KINGIRE

*

kymas šauti į kiekvieną, jei kas prieitų
Berlynas. Sovietų Berlyno komendan
nors kiek prie užtvarų arčiau. Matyti, tuo
tas, generolas Dybrova, pristatė britų,
būdu stovyklos vadovybė norėjo užkirsti
amerikiečių ir prancūzų komendantams
kelią streikui toliau plėstis. Tačiau nepra
savo įpėdinį, būdingos pavardės generolą
ėjo nė valanda laiko, ir moterų skyriuje
Chamovą. Angliškai galima būtų pava
suskambėjo ukrainiečių partizanų daina,
dinti „the right man in the right place“, gi
o iš abiejų pusių žmonės puolė užtvaras
lietuviškai — .pagal Jurgį ir kepurė“...
ir jas pašalino. Nuo sargybinių bokštų bu
*
vo paleistos kulkosvaidžių salvės, tačiau
Viena. Šaltas oras vėsino ne tik anglus
darbo vergai, nepaisydami nuostolių, už ir prancūzus. Iš Austrijos gautomis žinio
tvaras vis tiek pašalino. Netrukus į sto mis kalnuose siautė sniego pūgos. Austrų
vyklą buvo vėl pasiųstas spec. MVD da -Vokiečių pasienyje, Zugspitze, iškrito 3 linys, kuris pakartojo gegužės 6 ir 7 d.d. metrai sniego.
skerdynes. Tų teroro aukomis krito per
100 vyrų ir moterų.
Bonna. Pirmos „kregždės“ ■— 25 sovie
Tačiau sukilusieji darbo vergai vis tiek tiniai „turistai“ atvyko pasižmonėti į Va
nepasidavė. Gegužės 20 d. rytą streiko ko karų Vokietiją.
mitetas įteikė administracijai reikalavi
Oslo. Norvegija iškilmingai minėjo Ka
mą, kad kariuomenė būtų iš stovyklos ati
traukta. Ir šį kartą MVD-istai drauge pa raliaus Haakono 50-tąją karaliavimo su
siėmė nukautuosius ir sužeistuosius. De kaktį.
rybos su administracija truko apie 40 die
Madridas. Buvęs Kambodžo karalius,
nų, būtent — iki birželio 26 d. Per tą lai
ką ypač ukrainietės paskleidė stovykloje princas Sihanouk'as lankėsi Ispanijoje,
tūkstančius prieš komunistus nukreiptų kur tarėsi su generolu Franko.
atsišaukimų, padarė daugybę iš buteliu
Maskva. John Gollan, naujai išrinktasis
„granatų“, rūpinosi sužeistaisiais, statė
britų kompartijos generalinis sekretorius,
barikadas, o vyrai gaminosi iš ko galėda
besilankydamas Spvietų Sąjungoje susirgo
mi „šaltus ginklus“. Birželio 18 d. stovyk
ir gydomas Kremliaus ligoninėje.
loje pradėjo veikti pačių pasigamintas
trumpų bangų siųstuvas, kuris, kaip Vė
Istambulas. Spalio mėnesį Turkijoje lan
liau pasirodė, buvo girdimas Alma Atoję kysis Italijos prezidentas Gronchi.
ir Karagandoje.
Tuo tarpu sovietų saugumas pasiuntė
Vilnius. Ir vėl renkami savanoriai vyk
sukilusių malšinti kelis karių batalionus, ti į Tolimuosius Rytus. Chruščiovas parei .
kurie stovyklą apsupo iš visų pusių. Ta kalavo dar 200.000 jaunuolių — mokykli
čiau darbo vergai dieną naktį budėjo pps- nio ainžiaus berniukų ir mergaičių 2 mėn.
tuose. Tarp jų buvo ir moterys. Birželio talkai nuimti derlių Sibire, Kazakstane ir
24 d. Byčkovas įteikė sukilusiems darbo kitur. Regimai tos „technikos“, motorizavergams ultimatumą: jie turi pasiduoti ir cijos ir mechanizacijos, kuria taip giria
Išeiti iš stovyklos. Tačiau šie atkilto: si rusai, yra tiek daug ir ji veikia taip
„Mes neisime iš stovyklos nei žingsnio, „gerai“, kad be jaunimo mobilizacijos net
kol nesulauksime kompartijos centro ko derliaus nuimti nesugebama.
miteto pasiųsto atstovo!,, Birželio 26 d.
*
naktį 3 vai. netikėtai į stovyklą buvo pa
Maskva. Anglų radijas praneša, kad per
siųsti „T.73“ tipo tankai. Tank • - a cit.:.’v-’ aviacijos dieną Tusino aerodrome, prie
Tačiau tą pačią naktį visų tautinių gru ti į kiemą išėjo vyrai ir moterys. Byčkavo
pių atstovai sudarė bendrą streiko komi įsakymu 1.600 automatiniais gink’ais ir Maskvos, pranešėjas skelbė miniai apie
tetą, kuris stovyklos vadovybei paskelbė kulkosvaidžiais ginkluotų karių pradėjo tai, kad Sovietų Sąjunga yra aviacijos tė
vynė ir, kad pirmąjį sprausminį lėktuvą
savo reikalavimus. Jų 15 punktų buvo pulti darbo vergus. Visu sparčiu paleistų
įteikti atvykusiam iš Maskvos generalinio į stovyklą tankų sutikti išėjo susikibusios pastatė sovietų konstruktoriai.
prokuratoriaus
pavaduotojui Dolgišui. rankomis apie 500 ukrainiečių moterų. Ta
Quantico (Virginija). Gęn. Gruenther,
Streikininkai reikalavo nubausti šaudyto čiau tankai, dar padidinę greitį, traišky
vyriausias Sąjungininkų karinių pajėgų
jus, už darbą stovyklose atlyginti pinigais, dami gyvus žmones, brutaliausiai su’aužė
paleisti mažamečius kalinius, taip pat šią gyvą žmonių užtvarą. Tanki? burzgi viršininkas Europoje, dabar dalyvaująs,
sunkiai sergančius chroniškus ligonius ir mas maišėsi su mirštančiųjų šauksmais. metinėje UŠ karinių viršininkų konferen
senelius, baigus bausmės laiką, panaikin Kareiviai atidengė ugnį, šaudami į kiek cijojė, laikraštininkams pareiškė, kad At
ti administraciniu būdu išsiuntimą į iš vieną, kurį tik pakeliui sutiko. Tos kruvi lanto Pakto organizacija bus priversta
trėmimą, pavesti reikalą ištirti partijos nos skerdynės truko nuo 3 vai, iki 8.30 jieškoti naujų kariuomenės divizijų kitur,
centro komiteto atstovams etc. Dolgišas ryto. Skerdynių aukomis krito apie 700 jei Prancūzijai reikės ir toliau savo ka
ir gen. Byčkovas, išklausę tų reikalavimų, moterų ir vyrų. Likusieji gyvi 9 vai. bu riuomenę siųsti Alžiran. Jo pasakymu,
pareiškė, kad dalis jų yra patenkinta 1954 vo pradėti „skirstyti“. 1.600 vyrų buvo gė Prancūzija į Alžirą pasiuntė ne tik rem. balandžio 24 d. sovietinės vyriausybės ležinkeliu pasiųsti į Kolymą. o paskiau jų guliariries kariuomenės dalinius, bet ir at ■
sarginius. Tuo būdu Prancūzija panaudo
patvarkymu, o pulk. Belajevas, teismo pėdomis buvo pasiųsta ir 600 moterų. Vi
skyriaus vedėjas Timofejevas ir įgulos ve si streiko komiteto nariai buvo '„įtrauk jo tą kariuomenės rezervą, kuris, pagal
NATO planus turėtų būti parengtyje even
dejas — pulk, leitenantas, kurio pavardės ti į teismą“. Tolimesnis jų likimas nežino
tualiam užpuolimui esant. ,
grįžusis vengrų gydytojas gerai neatsime mas. Pasiųstųjų į Kolymą daugumo taip
nąs, esą suimti, kam leidę vykdyti gegu pat laukia mirtis, nes Kolymos stovyklos
žės 6-7 d.d. šaudymus. Tada kaliniai su vadinamos mirties stovyklomis. Tačiau
(atkelta iš psl. 1.)
tiko vėl imtis darbo. Tačiau vad. „byto bolševikai, kalbėdami apie kitų laisvę, bet
vyki“ buvo iš stovyklos specialiomis ma gi apie šias ir panašias kitos rūšies sker dimo klausimus. Jeigu Bendruomenės sta
šinomis išgabenti kitur. Pasiųsti į stovyk dynes neužsimena nė žodžiu... Jos vaiz tūtas turi reikšti visišką nepriklausomybę,
lą kareiviai vėl atstatė per sukilimą su džiausiai parodo, kokia iš tikro ten yra kaip tada bus su ekonominiais ir gynybos
reikalais jos narių? Tai nėra kolonializmo
„ELTA“
griautas užtvaras. Jiems buvo duotas įsa „laisvė“...
klausimas, bet reikalas palaikyti šiokią
tokią tarptautinės santvarkos sistemą. Nie
kas, net Nehru, negali pageidauti, kad Va
karų pasaulis būtų suskaldomas į atomi
nes dalelytes, bereikšmingo suverenumo
1
GREITAI PATIKUSIAI PIGIAI
|
sąskaiton. Britanija aiškiai parodė savo
gerą valią Bendruomenės nariams Azijoje,
I
su tikra pristatymo garantija
I pareiškusierns politinės tikrovės jausmą.
Naujiesiems savo nariams, įgyjantiems
pilną nepriklausomybę, Bendruomenė su
daro bent laikiną apsaugos skydą, nuo
vykstančių ekonominių ir diplomatinių
|
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| varžybų pasaulyje. Tas skydas gali būti
sustiprintas, tvarkant strateginius klau
=
eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą.
simus politinių ir atominių įvykių švieso
=
.n
je, priimant naujus ekonominės pagalbos
I
išsiunčia siuntinius į Lietuvą
būdus, kiekvienam prisiimant atitinkamą
išlaidų dalį. Visi tie reikalai ir svarstomi
|
RAŠYTI LIETUVIŠKAI!
g šioje konferencijoje. Britų Bendruomenė
be abejo apsvarstys ir1 bendrą poziciją,
ryšium su taktiniais persiorientavimais už
^fliuiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif^. Geležinės Uždangos.

Bolševikai kiekviena proga stengiasi pa
reikšti „kovoją už tautų laisvę, prieš kolo
nializmą ir imperializmą“ etc. Tačiau vi
sai ką kitą rodo tikrovė, kuri žiauriausiu
būdu paneigia Sovietų „šypsenų ofenzy
vą“. Neseniai Vakarų pasaulį sukrėtė ži
nia, kad trijose Sibiro stovyklose apie
l. 000 km. į šiaurę nuo Tomsko buvo žiau
riausiu būdu numalšintas darbo vergų su
kilimas tik už tai, kad jie reikalavo paleis
ti Stalino eros aukas. Sovietų specialūs
daliniai sušaudė apie 200 politinių kalinių.
Dar žiauresnis yra buvęs sukilusių darbo
vergų numalšinimas Kingiro stovykloje
prie Karagandos, Kazachstano krašte, kur
tik vienų ukrainiečių moterų krito bolše
vikinio teroro aukomis apie 500. Dabar
apie šį sukilimą smulkesnių duomenų y
suteikęs vienas j laisvę grįžęs vengrų gy
dytojas. Sukilimas ten prasidėjo 1954 m.
gegužės 6 d. Sovietiniai saugumo valdinin
kai mėgino kriminalinius nusikaltėlius,
vad. , Bytovyki“, sukurstyti prieš politi
nius kalinius, ragindami šiuos „sutvarky
ti“: jei kriminaliniams kaliniams nepa
vyktų, tai buvo pažadėta atsiųsti jiems į
pagalbą MVD sargybą. Tačiau kriminali
niai, užuot ėję su Sovietų saugumu iš vie
no, susitarė su palitiniais ir 1954 m. gegu
žės 6 d. vakaro 8 vai. puolė užtvaras, sky
rusias vieną stovyklą nuo kitos. Puolime
dalyvavo apie 2.500 „bytovyki“, o po va
landos prie jų prisidėjo apie 4.500 Kingiro
stovyklos vyrų politinių ir 3.500 moterų.
Paleidus suimtuosius iš stovyklos kalėji
mo, prie jų prisidėjo dar ir 300 kalinių.
Tačiau rytojaus dieną ryto 3 vai. atsiųsti
į stovyklą MVD daliniai be jokių ceremo
nijų pradėjo šaudyti į visus, į ką tik pa
taikė. 76 kaliniai buvo nukauti vietoje, o
girti Sovietų saugumiečiai, įsiveržę į mo
terų barakus, durtuvais subadė visą eilę
darbo vergrių. Auštant visi negyvieji ir
sužeistieji buvo sukrauti į sunkvežimius
ir iš stovyklos išvežti.
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