
BALFO PIRMININKAS KALBA
Nelengva laikraštininkui pagauti visuo

met be galo užimtą ir daug keliaujantį Bal 
fo Pirmininką kan. Dr. J.B. Končių. Proga 
SU juo pasikalbėti pasitaikė Balfo patalpo
se Miunchene. Kan. Končius tik vakarykš 
čiui buvo grįžęs iš Romos. Nors įstaigoje 
buvo radęs daug jį laukiančių reikalų, mie 
lai sutiko pasidalyti su visuomene lietu
vius liečiančiomis problemomis.
'-Kl. Kelintą kartą po antrojo pasaulinio 
karo atvykote į Europą ir kaip ilgai nu
matote čia darbuotis?

Ats. Lietuvių ir kitų pabaltiečių likimi- 
nės problemos dar vis neišspręstos. Jau 
šeštą kartą atvykstu iš Amerikos į Europą 
ir, kiek jėgos leidžia, stengiuosi pabėgėlių 
klausimo sprendimą judinti. Numatau Eu
ropoje pasilikti kelis mėnesius. Kaip ilgai 
čia būsiu, priklausys nuo problemų ir rei
kalų, kurie pareikalaus mano pasilikimo.

Kl. Iš Amerikos spaudos patyrėme, kad 
šį kartą atvykote ne lietuvių reikalais?

Ats. Taip, tiesa, atvykau ne vien lietuvių 
reikalais, bet lietuvių ir kitų likusių Euro
poje pabaltiečių ir lietuvių už geležinės už 
dangos šalpa sielodamasis. Man labai rūpi 
tai, ir, kiek laikas ir sveikata leidžia, 
tiems reikalams pasišvenčiu ir stengiuosi 
pasitarnauti.

Kl. Ar padarėte jau kokių žygių Euro
pos lietuvių gerovei?

Ats. Taip. Jau teko dalyvauti keliose pa
saulinėse konferencijose ir padaryti tam 
tikrų žygių.

Kl. Būtų įdomu patirti, kokiose konfe
rencijose dalyvavote ir kas jose buvo 
svarstyta? ? '

Ats. Gegužės 16-17 dienomis Vokietijoje, 
Freudenstadte, įvyko amerikiečių ir vo
kiečių šalpos organizacijų kartu su vokie
čių Federalinės ir kraštų vyriausybių ats
tovais konferencija, kurioje dalyvavau kar 
tu su mūsų įgaliotiniu Vokietijoje I. Rugie 
nium. Šioje konferencijoje buvo svarstyta 
pabėgėlių problemos Vokietijoje apskritai 
ir ypač atsidėjus gvildenta dar čia likusių 
svetimšalių pabėgėlių įjungimas į krašto 
ūkinį gyvenimą. Tai yra labai rimti daly
kai, jei turėsime galvoje, jog Vakarų Vo
kietija, kurioje gyvena 51 milijonas žmo- 
-nin ura .nvlorrnisi 9.4 milijonus . pabėgėlių 
ir prievarta ištremtųjų. Svetimšalių pabė
gėlių čia yra likę 240.000. Nors nuo karo 
pabaigos praslinko daugiau kaip 12 metų, 
čia dar yra 2.300 stovyklų, kuriose gyvena 
40.000 vokiečių ir 27.000 svetimšalių pa
bėgėlių. 1956 m. iš Vokietijos Rytų zonos 
atbėgo 279.000 asmenų ir per š. m. pirmuo- 

. sius 3 mėnesius dar 56.000. Įsileista 15.000 
vengrų pabėgėlių ir nuo 1956 m. gruodžio 
iš Lenkijos grįžo 13.000 vokiečių. Iš Lenki
jos ir šiais metais laukiama grįžtant dide
lio vokiečių skaičiaus.

Nors Vokietija ūkiškai yra tvirta, bet 
įjungti į darbą, aprūpinti butais tokias ma
ses žmonių ir ekonomiškai galingam kraš
tui sudaro nepakeliamą naštą.
..Svetimšalių pabėgėlių, taigi ir lietuvių, 
Ūkinė integracija yra didelė ir sunki prob
lema dėl daugelio priežasčių.

Daugelis likusiųjų lietuvių ir kitų tautų 
pabėgėlių yra silpnos sveikatos žmonės; 
daugelis vyresniojo amžiaus žmonių neįs
tengia išmokti vokiečių kalbos; gyvena 
nuošaliose vietose, toli nuo pramonės cent
rų; profesinis pasiruošimas neatitinka ūki
nių krašto reikalavimų ir t.t. Šioje konfe
rencijoje buvo svarstyti būdai ir ieškota 
priemonių kliūtims nugalėti ir bendromis 
amerikiečių ir vokiečių šalpos draugijų 
pastangomis, padedant Vokietijos valdžiai 
ir Jungtinėms Tautoms, likusiųjų senųjų 
pabėgėlių problemoms išspręsti.

Antroji didelė konferencija įvyko gegu
žės 22-23 dienomis Wuerzburge, Vokietijo
je, kurioje dalyvavau tik pats vienas. Šioje 
konferencijoje dalyvavo visos tos amerikie 
čių ir vokiečių šalpos organizacijos, kurios 
priklauso CRALOG (Council of Relief Ag
encies Licensed for Operations in Germa
ny). čia kartu su Vokietijos vyriausybės 
atstovais buvo svarstomi pabėgėlių šalpos 
reikalai ir sutarti reikalingi iš Amerikos 
įvežti gėrybių kiekiai. Numatyta, kad šiais 
Vokietijos biudžetiniais metais (1957.IV.1- 
1958.IV.1) Balfas įveš 400 tonų maisto pro 
dūktų ir 100 tonų drabužių.

Trečioji konferencija įvyko Genevoje J. 
Tautų Rūmuose gegužės 27-28 d.d. Ją su
rengė privačių pasauliniu šalpos organiza
cijų sąjunga, bendradarbiaudama su Jung
tinėmis Tautomis. Čia 250 delegatų atsto-

Dambravienė, kun. čekavičius ir I. Rugie
nius. Apie šios konferencijos tikslus ir dar 
bus plačiau nekalbėsiu, nes, tikiuosi, spau
doje jau bus atspausdinta mano kalba, ku
rią pasakiau ryšium su šia konferencija 
per Amerikos Balsą. Toj kalboj trumpai 
yra nusakyti esminiai dalykai. Čia buvo 
svarstytos viso pasaulio pabėgėlių proble
mos. Išklausius pranešimo apie arabų pabė 
gėlių padėtį Jordanijoj, Libanone, Sirijoj 
ir Gazoj, kuriame referentas į rezoliuciją 
įnešti tesiūlė du sprendimo būdus: emigra
ciją ir integraciją, pasiūliau konferencijai 
įtraukti į rezoliuciją, kad būtų sudarytos 
galimybės ir sąlygo.s norintiems grįžti į 
Palestiną. Šis mano pasiūlymas, nors ir 
kiek modifikuotas, konferencijos buvo pri
imtas.

Kl. Kokių numatote daryti žygių pagel
bėti likusiems Vokietijoje lietuviams įsi
kurti?

Ats. Genevos konferencijos metu kartu 
su A. Dambraviene atsilankiau pas J.T. 
Aukštąjį Komisarą Pabėgėlių Reikalams 
Dr. Lindt, kuriam išdėsčiau lietuvių ir ki
tų pabaltiečių pabėgėlių problemas. Dr. 
Lindt prižadėjo J.T. paramą Balfui, vyk
dant pabėgėlių įkurdinimo programą. Grį
žęs į Miuncheną gegužės 31 d. kartu su įga 
liūtiniu Vokietijoje I. Rugienium atsilan
kiau J.T. Aukštojo Komisaro atstovybėje 
Miunchene, ir čia tarėmės dėl įkurdinimo 
programos planų sudarymo. Bus stengiama 
si iškeldinti pabėgėlius iš stovyklų ir ap
gyvendinti tokiose vietose, kur yra darbų, 
kad galėtų patys sau ir šeimai užsidirbti 
pragyvenimą.

KL Ar yra vilties norintiems iš Vokieti
jos ir kitų Europos kraštų emigruoti į už
jūrio šalis, kokios galimybės ir ką darote 
šioje srity?

Ats. Pasibaigus RRA įstatymo galiai, 
emigruoti į JAV dabar galima tik pagal 
tautines kvotas. Suprantama, galimybės 
susiaurėjo, bet jų yra, ypač neblogos per
spektyvos mišrioms šeimoms, kurių vienas 
sutuoktinių yra, pvz., gimęs tokiam kraš
te, kurio kvota nėra išnaudota. Tokios šei
mos gali trumpu laiku emigruoti į JAV. 
Toliau neblogos emigracijos galimybės yra 
į Kanadą įr Australiją, ypač tiems, kurie 
turi giminių tuose kraštuose. Būdamas Ge
nevoje tariausi su ICEM gauti lėšų iš jų 
fondų emigracijai vykdyti ir kelionės pa
skoloms. Emigracijos reikalais tariausi su 
Balfo štabu Miunchene; sudarėme planus 
ir patvarkiau tuojau išsiuntinėti paragini
mus emigruoti pagal kvotas į JAV arba 
Kanadą ar Australiją. Ši akcija bus sku
biai išvystyta.

Kl. Minėjote pagalbą pabėgėliams Įsikur 
ti Vokietijoje, Austrijoje ir kituose kraš
tuose. Reikia turėti galvoje tai, kad dalis 
lietuvių neatitiks emigracijos reikalavimų 
ir notoms nenoroms turės Europoje likti. 
Ar Balfas iš savo lėšų galėtų teikti pagal
bos įsikurti, kaip tai: išmokti geros specia
lybės ar įsigyti amato įrankių, ir t.t.

Ats. Šis klausimas yra aktualus ir kons
truktyvus. Raginsiu Balfo Centrą ir lietu
vių visuomenę šią akciją išplėsti. Tikiu, 
kad Amerikoje atsirastų geradarių, kurie 
sutiktų padėti tiems, kam bus reikalinga 
įsikūrimo pagalba. Reikalą reikia gerai iš
tirti, apklausinėj ant pačius pabėgėlius, ir 
ištirti visapusiškai jų sąlygas. Čia didelis 
ir svarbus dalykas, ir todėl reikia tartis su 
Balfo Centru ir lietuvių visuomene.

Kl. Ką Balfas ar Jūs, kaip organizacijos 
pirmininkas, numatote daryti, suteikti pa
galbos ištremtiesiems Sibire ir kitose So
vietų Rusijos dalyse ir pačioje Lietuvoje?

Ats. šiuo reikalu asmeniškai esu nepap
rastai susirūpinęs, ir tai yra
džiausiu ir opiausių klausimų ne tik man, 
bet visai Balfo organizacijai ir visuome
nei. Suteikimas pagalbos lietuviams už ge
ležinės uždangos yra sunki ir komplikuota 
problema, nes Sovietai reikalauja mokėti 
muitą, o tai yra nesuderinama su Balfo 
principais, nes mes, teikdami pagalbą jos 
reikalingiems ligoniams ir kitiems, nega
lime finansuoti valstybės. Mes negalime iš 
Balfo sumų pirkti drabužiams medžiagų, 
maisto dalykų ir juos siųsdami apmokėti 
muitą, kuris siekia 100 proc. ir daugiau. 
Kai Vakarų Europos kraštuose, kaip Vokie 
tijoj, Austrijoj, Italijoj, Šveicarijoj ir ki
tur, kur Balfo šalpa yra išvystyta, už įve
žamąsias gėrybes ne tik jokių muitų nerei 
kia mokėti, bet dar tų kraštų valdžios pa-

vienas di-

vavo 60 pasauk šalpos organizacijų, dau
gelio kraštų vyriausybes ir Jungtines Tau
tas. Balfo delegaciją su manim sudarė A.

DBLS nariui
VLADUI STRAKŠIUI, 

ryšium su gautąja žinia iš Lietuvos 
dėl jo mylinio tėvelio mirties gilią

1 užuojautą reiškia
DBLS Derby Sk. Valdyba ir nariai

rūpina nemokamus sandėlius gėrybėms su
krauti, apmoka už jų jūros transportą iš 
Amerikos ir pagelbsti gėrybių išvežiojimą 
krašto viduje, tai SSSR ne tik jokių lengva 
tų neteikia, bet, priešingai, dar reikalauja 
aukštų muitų. Pav., į Vakarų Vokietiją 
Balfas savo žmonėms atveža ir išdalija 
per metus daugiau kaip 500 tonų maisto 
ir drabužių. Už tų siuntų jūros transportą 
ir krašto viduje išvežiojimą Vokietijos vai 
džia sumoka daugiau kaip 120.000 markių. 
Mūsų organizacija yra nepolitinė ir ne sro 
vinė, o grynai humanitarinė, todėl nedera 
valstybei iš labdaros organizacijos imti mo

kesčius ir muitus, priešingai, valstybė pri
valo labdaros organizacijai pagelbėti.

Kl. Ar Jūs, Pirmininke, ar Balfo Valdy
ba darote žygių, kad SSR būtų tokia burna 
nitariška, kaip ir kiti kraštai, ir leistų gė
rybes į Lietuvą ir ištremtiesiems Sibire 
laisvai be muitų ir kitų mokesčių įvežti ir 
dar prisidėtų prie šios pagalbos akcijos, 
kaip tai daro V. Vokietija, Austrija, Itali
ja ir kitos šalys?

Ats. Taip. Jau nuo praėjusių metų pra
džios, kaip Balfo Pirmininkas, susirašinė
ju su SSSR ambasadorium Washingtone p. 
Zarubin. Prašau, kad leistų Balfo veiklą iš 
vystyti Lietuvoje ir Sovietų Rusijoje, pa
našiai, kaip mes kad veikiame Vakarų Eu
ropos kraštuos, Amerikoj ir Kanadoj. Susi 
rašinėjimas dar tebevyksta, bet iki šiol aiš 
kaus ir konkretaus atsakymo iš Sovietų 
negavom. Su SSSR ambasados Washingto
ne pareigūnais teko ir asmeniškai tais 
klausimais kalbėtis, bet jie atsakė, kad ne
galį tų reikalų išspręsti, nes turi Maskva 
nutarti. Ambasadoriui Zarubinui pasiūliau 
sutikti į Lietuvą įsileisti Balfo delegaciją 
susipažinti su ekonominiais ir kitokiais 
žmonių reikalais, bet ir į šį mano pasiūly
mą atsakymas dar negautas.

ĮSPĖJAMI GYVENTOJAI
Didž. Britanijos Centrinė Sveikatos prie

žiūros auklėjimui skiepyti taryba paprašė 
visus gydytojus ir sveikatos įstaigas iška
binti atsišaukimus ,kad rūkantieji yra di
desniame pavojuje susilaukti vėžio, negu 
nerūkantieji.

Ta proga keliamas klausimas uždrausti 
rūkyti kinuose, teatruose, traukiniuose, au 
tobusuose.

PRANCŪZAI ATITRAUKS DALĮ 
KARIUOMENĖS

Tuniso vyriausybės spaudžiami, prancū
zai ruošiasi atitraukti iš šio krašto dalį sa
vo kariuomenės.

r SeptųriioS DIENOS -Į
EKSKURSANTAI Iš ANAPUS

Kaip britų spauda praneša, birželio mėn. 
paskutinėmis dienomis Didž. Britanijon 
buvo atvykę 9 lietuviai ekskursantai.

NERAMUMŲ NEPALYJE PRIEŽASTIS . .
Nepalyje labai trūksta maisto. Labiau

siai tas trūkumas jaučiamas krašto sostinė 
je, Katmandu mieste. Reikalaudami pigių 
ryžių, sostinės gyventojai demonstruoja ir 
kelia riaušes.

RYTŲ VOKIETIJA PRISIPAŽĮSTA
Rytų Vokietijos komunistų partijos va

das Ulbricht pripažino klaidas, kurios įvy
kusios krašte besirūpinant šaltojo karo ve
dimu.

LORDŲ RŪMAI SVARSTYS RYTŲ 
EUROPOS KLAUSIMUS

Britų lordų rūmuose birželio 5 d. buvo 
numatyta svarstyti Rytų Europos klausi
mą, ypač ryšium su iš naujo keliamaisiais 
aikštėn Vengrijos revoliucijos įvykiais. Ta
da svarstymas buvo atidėtas. Dabar tiki
masi, kad tas reikalas bus iškeltas liepos 
4 d. Pasisakymus pradės lordas Birdwood.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS — KRISLAS 
AKYJE

Vakarų Vokietijos naujai atkuriamasis 
laivynas neseniai turėjo Baltijos jūroje 
pirmuosius pratimus. Pratimų metu staiga 
netoliese išdygo sovietų minininkas, o taip 
pat pastebėti keli povandeniniai laivai.

URAGANO PRIDARYTOSIOS BAISYBĖS
Amerikoje, Luizianos valstybėje, birželio 

28 d. praūžė uraganas su lietum, pridaryda 
mas baisybę nuostolių. Manoma, kad žmo
nių bus žuvę 200-300. Kadangi uraganą se
kė potvynis, kai kas spėlioja, kad vien pri 
gėrusių žmonių gali būti 3000-4000.

Neapskaiciuojami dydžiai
Stasys Kuzminskas

som šitom jų fanatiško nacionalizmo vai
kų ligomis būtų galima palikti juos sau 
savame dykumų smėly, atsiribojus nuo jų 
Viduržemio jūra, Indijos vandenynu ir Hi
malajų kalnais, jeigu jų visų balsas nebū
tų toks stiprus ir galingas. Jungtinėse Tau 
tose afro-aziatinės valstybės sudaro trečda 
lį visų atstovų balsų. Tuo būdu, bet kurį 
pasaulinės reikšmės tarptautinį reikalą 
sprendžiant, šitų valstybių balsai sunkiai 
sveria. Jie vienodai labai reikalingi tiek 
komunistinėms, tiek vakarietiškosioms 
valstybėms. Jungtinės Tautos, ši aukščiau
sioji žinyba pasaulio reikalams spręsti, yra 
tad arabų kontrolėje. Nenustebkime todėl, 
jei vieną gražią dieną Jungtinės Tautos 
imtų ir nutartų, kad Lietuva turi priklau
syti Kinijai, nes, mat, balsavimo metu in
dų atstovas Krišna Menon painformavo 
arabus, jog lietuviai yra sanskrito tauta ir 
gyvena Tibeto pasienyje.

Vokietija, jeigu liks ir toliau tokia per
dalyta, kokia ji yra, labai artimoj ateity 
gali išvirsti į labai neramią revoliucinę 
tautą. Savo charakteriu ji gali pasidaryti 
panaši j Kipro salą, tik ne su penkiais šim-

Mes, tremtiniai, visuomet su dideliu at
sidėjimu sekame tarptautinius įvykius, 
stengdamies pranašingai kalbėti apie jų 
raidą, vėliau stebimės, kad įvykiai neati
tiko pranašavimų. Nenusiminkime. Ne tik 
mūsų, bet ir didelių pasaulio politikų, ku
rių vardai vėliau bus įrašomi į žmonijos 
istorijos puslapius, sukurti tarptautinio 
santykiavimo vystymosi vaizdai .yra jau 
griuvę ne kartą ir grius dar daug kartų.

Kodėl? Retai kada istorijoj pasaulio 
žmogus turėjo reikalą su tiek ir su tokiais 
neapskaičiuojamaisiais dydžiais, kaip kad 
šiandien; gal tik Atilos, Čingis-Kano, Ta- 
merlano ar Napoleono laikais. Bet anais 
laikais tas neapskaičiuojamasis dydis bu
vo vienas — tų garsių žmonių genijus. 
Šiandien yra kitaip, šiandien atskiro žmo
gaus genijus sveria tik tiek, kiek jis at
spindi tarpkontinentinės raketos greityje 
arba atominės bombos naikinamoj jėgoj. 
Kitokiuose tautų gyvenimo pasireiškimuo
se atskiras žmogus mažai ką bereiškia; žy
miai daugiau reiškia žmonių masės.

Atrodo, kad šio ir busimųjų dešimtme
čių tarptautinė politika bus šių sunkiai ap
skaičiuojamųjų dydžių įtakoje: revoliuci- tais tūkstančių gyventojų ir ne Vidurže- 
nio komunizmo, afro-aziatinio bloko, Vokie 
tijos ir atominės bombos.

Truko juk trisdešimt penkeri metai, iki 
Vakarai pagaliau suprato, kokia jėga ir ko 
kios užmačios slypi už idealistinio komu
nizmo. Kol komunizmas telietė tik du šim
tus milijonų žmonių, į istorijos lapus jau 
įrašytasis Jungt. Amerikos Valstybių Pre
zidentas F. Ruzveltas Jaltoje jam pridėjo 
dar šimtą tūkstančių vakarų kultūrai iš
tikimų europiečių. Bet tik trejiems me
tams po to praslinkus, komunizmas jau 
apglobė du tūkstančius milijonų žmonių, o 
pagal kiniečių neseniai paskelbtąją statis
tiką kasmet jų priauga dvidešimt penki mi 
lijonai. (Aš manau, kad šis skaičius gero
kai perdėtas; pakaktų dešimties milijonų). 
Kiekvienu atveju tie skaičiai reiškia, kad 
daugiau kaip pusė pasaulio gyventojų gy
vena komunistiniame pasaulyje ir užima 
milžiniškus Europos ir Azijos plotus. Kas 
šiandien gali įspėti šių dviejų milijardų 
žmonių busimąją jėgą su visais jiems pri
klausančiais atomų, anglies, geležies ir ži-

mių jūros atskirta, bet su 60 milijonų gy
ventojų ir pačiame Europos vidury. Kas 
bus, kada tiems milijonams pagaliau pri
truks kantrybės laukti, kada tie milijonai 
nebepasitikės daugiau Adenaueriui, kada 
anglų ir amerikonų kariuomenė Vokietijo
je, šiandien dar draugiška, ryt pasidarys 
neapkenčiama? Ko verta bus ta svetima 
kariuomenė 60 milijonų priešų tarpe sava
me krašte? Kokios riaušės, kokio masto 
netvarka gali kilti Europos vidury ir visoj 
Europoj?! Kas galėtų šiandien atsakyti į 
visus šituos klausimus? Niekas.

štai mes matome, kad pasaulis yra ku
pinas galimybių neapskaičiuojamiems kon
fliktams. Ir kaip keista: Vakarų didieji po
litikai mano, kad tų neapskaičiuojamųjų 
konfliktų galimybės tegali būti sukontro
liuotos tik tokios pat neapskaičiuojamos 
griaunamosios jėgos — atominės bombos. 
Girdi, toji bomba bus tokios milžiniškos 
naikinamosios jėgos, jog mažas žmogelis 
bijos ir pakrutėti, o tik klausys to, kuris 
turės didesnę tą bombą. Todėl rungtyniau-

AR SVARSTYS JUNGT. TAUTŲ 
SUSIRINKIMAS?

Pavergtųjų Europos Tautų sąjūdžio va
dovybė kreipėsi laiškais ir telegramomis ,į 
Jungt. Tautų visumos pirmininką, prašyda 
mi greičiau sušaukti visumos suvažiavimą 
Vengrijos reikalui svarstyti, o ta proga 
reiškiama viltis, kad nebus užmiršti ir kiti 
pavergtieji kraštai .tarp jų ir Lietuva.

ATEITIES ATOMINĖS BOMBOS •’
Mokslininkai specialistai patikrino preži 

dentui Eisenhoweriui, kad po 4-5 metų bus 
jau galima pagaminti visiškai „švarią“ van 
denilio bombą. Jungt. Amerikos Valstybės 
taip pat galinčios pagaminti tokią bombą, 
kuri 96 procentų bus laisva nuo radioakty
viųjų kritulių. Mokslininkai nori, kad bom 
ba būtų vis bandoma, kol bus įstengta at
sikratyti nuo tų kritulių. : hill

PRANCŪZŲ VYRIAUSYBĖ GAVO 11 
PASITIKĖJIMĄ . , , ‘ ,

Naujoji prancūzų vyriausybė gavo par
lamento pasitikėjimą. Manoma, kad netru
kus dirbantiesiems bus pakelti atlyginimai, 
bet laukiama ir prekių kainų pakilimo.,.

 : . ■ „<■ąnihjsv 
ITALIJOS VYRIAUSYBĖ BANDO 
DIRBTI '____ - h’ad i.jnitet *

Prezidentas nepriėmė naujosios Zoli vy
riausybės atsistatydinimo (Zoli bandė atsi 
statydinti, nes parlamente už ją . balsavo 
neofašistai ir monarchistai), ir ji bando 
dabar pradėti darbą. ...

200 ŽMONIŲ APALPO
Wimbledon, Londone, žiūrėdami teniso 

žaidimų, birželio 29 d. dėl didelio karščio 
apalpo daugiau kaip 200 žmonių. T^buvu 
si karščiausia diena per 10 metų.

ČEKIJA KELIA GALVĄ
Vakarų spaudą pasiekiančios žinios, ro

do, kad Čekoslovakijoje ypač nėramu. 
Kaip Lenkijoje ir Vengrijoje, ten intelek
tualai ir rašytojai nuolat it drąsiai pasisa
ko prieš režimą. Bruzdėjimas yra persime
tęs ir į komunistų partiją. Dėl to metami 
iš tarnybų ir areštuojami karininkai, sau
gumo valdininkai, teisiami dvasininkai ir 
studentai, smarkiai puolami rašytojai ,už 
politines kalbas, kokių niekas iki šiol ne
drįsęs sakyti. X'

(“HMfiJ-
.ytvbc-' irai

KONGRESO SPECIALIOS MISIJOS 
RAPORTAS APIE JV POLITIKĄ ;

SOVIETŲ PAVERGTŲ KRAŠTŲ r 
ATŽVILGIU

Balandžio 18-30 Atstovų Rūmų užsienių 
reikalų komisijos Europos reikalų pakoml- 
sio studijinė misija iš atstovų E.F. Kelly, 
A.I. Selden, E.M. Coffin, J.G. Fulton ir A.. 
M. Bentley lankėsi Europoje iš pirmųjų 
šaltinių pasiinformuoti apie padėtįjr su
rinkti duomenų, kuriais būdais JV politika 
sėkmingiausiai galėtų prisidėti prie Euro
pos laisvės, nepriklausomybės ir patvarios 
taikos sukūrimo. Maskva šias JV Kongre
so pastangas apšaukė JV imperialistinės 
politikos manevru stiprinti „buržuaziniams 
nacionalistams“ ir organizuoti naujam po
grindžiui „liaudies demokratijų“ kraštuos.

Birželio 17 d. misijoje dalyvavę kongres 
manai lygiagrečiai pateikė Atstovų Rū
mams identiškus projektus rezoliucijai ’dėl 
JV politikos sovietų užgrobtųjų valstybių 
atžvilgiu. Konstatavę, kad Vengrijos revo
liucija pasaulį užklupo nepasirengusį, kad 
laisvojo pasaulio vyriausybių laikysena su 
kėlė sovietų pavergtuose kraštuose' labai 
kartų nusivylimą Vakarais, kad Sov.'Są
junga savo užgrobimams išlaikyti nepaisys 
priemonių ir kad dabartinėmis aplinkybė
mis reikalinga JV politikos revizija, misi
joje dalyvavę kongresmanai siūlo, kad JV 
politika sovietų pavergtųjų kraštų atžvil
giu būtų pozityvi ir efektyviai visomis prie 
monėmis, neišskiriant nė ūkinių ir politi
nių sankcijų, per Jungtines Tautas ir ša
lia jų panaudotų JV vadovaujamą tarp
tautinę" poziciją. ■ '-'S

Toliau rezoliucija siūlo,' kad JV delega
cija Jungtinėse Tautose imtųsi iniciatyvos 
nedelsiant sušaukti JT pilnatį posėdžio špe 
cialios komisijos raportui apie Vengriją 
svarstyti. '

balo ištekliais? Stengtis ją apskaičiuoti yra 
jau pervėlu, — belieka ją stebėti, stebėtis 
ir, kiek tai įmanoma, ieškoti priemonių 
nuo jos apsisaugoti.

Afro-aziatinis blokas apima pusę mili
jardo žmonių, Indijai pirmaujant žmonių 
skaičiumi ir arabams išgaląsto peilio ne
apykanta vakariečiams. Beveik visos afro- 
aziatinės valstybės yra jaunos, be savų 
valstybinių tradicijų, be nusistovėjusios už 
sienių politikos (išskyrus — pjaukim žy
dus), bet užtai su nervingai ambicingu na
cionalizmu ir liguistu nepasitikėjimu vi
siems, kas neišpažįsta Mahometo. Su vi-

jama dėl jos dydžio. Bet jų gamyba yra to 
kia brangi, jog net turtingosios tautos jau 
pradeda alsuoti paskutiniais atodūsiais. 
Atseit, atlaikys ir galutinoj išdavoj bus 
viešpats tas, kuris galės ištverti ilgiau al
savęs...

Kaip ten bebūtų, šiandieninis didžiųjų 
vakarietiškų politikų dažnas pasisakymas, 
kad tie neapskaičiuojamieji konfliktai ga
li būti sukontroliuoti tik neapskaičiuoja
mosios griaunamosios jėgos, ar tiktai ne
reiškia, kad vakarų kultūringojo pasaulio 
žmogaus protas pradeda pamažu atsistaty
dinti ir prašo sau patogios pensijos.

O savo raporto rekomendacijose misija 
dar siūlo keisti JT Chartą, kad Sov. Są
jungos veto nekliudytų tarptautinių spren
dimų, kad dabartinė kvislinginė Vengrijos 
vyriausybė būtų išmesta iš JT, kad JT su
darytų specialų organą padėčiai sovietų pa 
vergtuosiuose kraštuose stebėti, kad JV 
prekybinės misijos daugiau lankytų Sovie
tų pavergtuosius kraštus, o tų kraštų žmo
nės stengtųsi visomis progomis lankytis 
Vakaruose, kad Amerikos Balsas ir Lais
vosios Europos radijas teigtų tik faktus. 
Dėl ūkinės paramos dabartinei Lėnkijai 
misija vieningo nusistatymo nepriėjo.
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LAIMINGA LIETUVA, KAD JI NEMATĖ 
RUSŲ REVOLIUCIJŲ: 

IMPERIALISTU IEŠKOJIMAS. 
TAUTOS VALIA — KELI ŠIMTAI 

NELIETUVIU KOMUNISTU

Prof. Dr. ZENONAS IVINSKIS. Bonu.

Suprantama, kad Pabaltijo tautose nu
statytu partiniu metodu turi būti Styrinė
ta. kaip yra praėjusio* abi 1917 metų re- 
voUudjo*, būtent: Kerenskio, arba vasa
rio mėn. revoliucija ir spalio mėnesio re
voliucija. kuri yra gavusi didžiosios so
cialistinės revoliucijos vardą. Tik Lietuvai 
ta tema nieko negalima pasakyti, nes ji 
jau ISIS m. rugsėjo pusėje buvo vokiečių 
užimta (Vilnius krito 191S.IX.1S).

Tuo tarpu Ryga tebuvo užimta tik už 
dvieju metų, tiksliau — 1917.1X.3, kai de- 
iinysis Dauguvos krantas ir toliau dar bu
vo rusu valdžioje. Vadinasi, estai ir didelė 
dalis latviu tautos Išgyveno abi 1917 me
tu revoliucijas. Tai apie jas kas nors so
vietu naudai turi būti įrodyta tada, kai Lie 
tuvos Taryba vedė kovą Vilniuje su vokle 
čių Mllitaerverwaltungu.

Keturi latviu istorikai — vis nauji var
dai — yra rašę spie 1917 Ir sekančius me
tus Latvijoje. T. Draudini davė du darbus 
latviškai ir vieną rusiškai apie 1917-18 me 
tus Latvijoje.

Trys istorijos kandidatai, būtent: A. Zi
ta. 3. Prėdeie ir V. Steinbergs, 1950-1951 
m. laikotarpyje rašė Rygoje rusiikai savo 
vadinamąsias „disertacijas“ mokslo laips
niui gauti apie 1917-19 metus. O universi
tetiniai baigiamieji mokslo darbai yra ti
piška* rodikli*, kuria kryptimi buvo ve
damos studijos. Negalėdami plačiau su
stoti tie* čia minimųjų darbu turiniu, turi
me pasitenkinti tik jų inventorižku išskai
čiavimu.

Štai minėtasis Žilė rašė apie „Ekonomi
nius sovietinė* valdžios potvarkius Latvi
joje 1919 m.“ („Ekonomičeskije meropri- 
niatija aovetakogo pravitelstva La t vi ji v 
1919 godu"). Klek esu sekęs sovietinės lie
tuvių spaudos periodiką, iš kiekvieno ko
kio lokalinio komunistų pabruzdėjimo, iš 
labai siauros reikšmė* turinčių vietinių 
faktelių bandoma kurti principinės ir toli 
einančio* išvados, skelbiami apibendrini
mai, kurie tikrai neatitiko gyvenimo tik
rovės.

Grįžtant prie Latvijos istorijos temų, rei 
kla paminėti, jog J. Predele savo „disertaci 
joje" apie „Paruošimą ir pravedimą Lat
vijoje didžiosios Spalio mėnesio revoliuci
jos“ („Podgotovkn i provedenije Velikoj 
Oktiabrskoj sodjalističeskoj revoliuciji v 
Latviji“) taip pat ieškojo visokiausių ži
nelių, kurios tariamai parodytų liaudies 
valią įsivesti sovietinę santvarką Rygoje 
1917 metai*.

Lygtai ta pačia tema diplomini darbą — 
„disertaciją" rašė V.A. Steinberg* — „Di
džiosios Spalio mėn. revoliucijos paruoši
mas Latvijoje" („Podgotovka Velikoj Ok- 
tiabrskoj sodjalističeskoj revoliuciji v La t 
vtjl"). 1954 Rygoje Steinbergs išleido kny
gutę. kur apžvelgiama Latvijoje revoliu
cini* judėjimas nuo pat I D. Karo pradlios 
Iki Vasario mėn. revolludjo* (1914-1917).

Ir vėlesniu* metu* liečiant istorijos kan
didatai yra nukreipiami | temas, kurios 
yra ištisai padiktuoto* propagandos ir par

BANDYMAI ĮRODYTI NEBOTUS 
DALYKUS

Būdingos smulkmenos
Petrą Cvirka prisiminus

tijos interesų. Aš čia duosiu du pavyz
džius.

Visi žinome, kad vokiečių politinių pia
nų žlugimas Pabaltijyje nieko bendra netu 
ri su Spalio mėnesio revoliucija. Priešin
gai, ir po Lietuvos Brastos taikos vokie
čiai turėjo savo planus rytuose, kurie ne
galėjo būti realizuoti dėl Entantės perga
lės Vakaruose.

1952 m. Rygos un-te A. Saminš tačiau 
parašė darbą tema „Vokiečių imperializmo 
kolonizacinių planų žlugimas kaip rezul
tatas Didžiosios Socialistinės revoliucijos 
pergalės" („Krušenije kolonizatorskich pla 
nov germanskago imperializmą v Latviji v 
rezultate pobedy Velikoj Oktiabrskoj soci- 
jalističkoj revoliuciji").

Jau pats tokios temos iškėlimas yra is
toriškai klaidingas, lygiai kaip formulavi
mas kito diplominio darbo — disertacijos 
„JAV ir Vakarų Europos valstybių impe
rialistų agresija Latvijoje 1918-20 m.“ 
(„Agresija imperijalistov Soj. Štat. Amer. 
i zapadnoevropejskich gosudarstv v Latvi
ji 1918-20"). Tai yra S. Graužinis“ 1953 m. 
Rygoje parašytas darbas.

Kas dar prisimena Latvijos istoriją, pui 
kiai žino, kad pati tauta turėjo savo jėgo
mis apsiginti nuo visų priešų, svarbiausia 
— nuo bolševikų. Šitos sėkmingai ir iki 
pergalė* vestosios kovos kaip tik yra aki
vaizdu* liudininkas, kokia buvo tautos va
lia. Tai galioja ir Estijai ir Lietuvai.

Naujausiame sovietų istorijos moksle Pa 
baltijyje norima jpilietinti pigų teigimą, 
kad pačios tautos tada norėjusios sovieti
nės santvarkos ir tik imperialistų, šiuo 
atveju amerikiečių įsikišimas nuslopinęs 
tautos valią (taip rašoma ir apie Estiją ir 
Lietuvą!). Tai ne syki vis kartoja ir Di
džioji Sovietų Enciklopedija!

Pats nelaimingiausias yra teigimas, ka
da čia pirmoje vietoje apkaltinami ameri
kiečiai. kurie tada ilgai buvo stebėtojų 
vaidmenyje. Jie gi vėliausiai Pabaltijo 
valstybes tepripažino de jure: visas tris iš 
karto tik 1922 m-, liepos 28 d. Iš to fakto, 
kad, pvz., britų laivyno junginiai padėjo 
estams apginti sostinę Tailing ar trumpai 
pasirodė ir kitur prie Pabaltijo krantų, ne 
galima daryti perdėtų ir toli einančių iš
vadų.

Nėra reikalo čia plačiau sustoti ties tuo, 
kaip sovietai visose trijose Pabaltijo res
publikose vis niekina tų tautų dvidešimt 
metų nepriklausomo gyvenimo. Bet jie ei
na dar toliau.

Baltų sovietiniai istorikai stengiasi su
rinkti visus pėdsakus ir visokiausius fakte 
liūs, kaip, girdi, anais buržuazinio nacio
nalizmo laikais dirbančioji Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos masė vis kovojusi už sovie
tinės santvarkos atstatymą Pabaltijyje.

Tezė yra kiekvienoje respublikoje lygiai 
ta pati, būtent: 1918-20 m. liaudis norėjusi 
sovietinės santvarkos, tik amerikiečiai ir 
kiti imperialistai sutrukdė. Bet ir po dvi
dešimties metų liaudis pareiškusi tą pa
čią valią.

Šitaip perdirbinėdami istoriją, sovietai 
užmiršta, kad net 1939 m. Pabaltijo valsty

(Elta) Sovietinės Lietuvos rašytojų są
jungos organo „Pergalės" š.m. 5-me nume
ryje daug puslapių skirta Petrui Cvirkai 
prisiminti, kuris mirė neaiškiomis aplinky 
bėmis prieš 10 metų. Prisiminimuose pasi
taiko viena kita smulkmena, kurią verta 
atžymėti.

A Gudaitis-Guzevičius savo atsimini
muose pasakoja, kaip jis kartu su Petru 
Cvirka gyvenęs Kaune, „Žiburėlio“ bend
rabutyje, kur, anot Gudaičio, „buvo susi
spietę daug pažangaus jaunimo, visi res
publikonai, laisvamaniai, visi antifašistai, 
o bendrabučio globėjams liberalams liaudį 
ninkams nesusigaudžius, net ir komjau
nuoliai“. Iš Gudaičio pasakojimų aiškėja, 
kad komjaunuoliais jau anuo metu buvo 
ir pats Gudaitis ir jo draugas Petras Cvir
ka. Tų komjaunuolių bendrabutyje jau bu
vęs „visas būrelis“. Tiesa, 1928 m. policija 
atvyko j bendrabuti kratos daryti. Gudai
tis pasinėręs j pogrindi, bet vėliau atsidū
rė kalėjime ir dėl Petro Cvirkos turėjęs 
„nekartą peštis ir pyktis", nes, girdi, „ne 
visi draugai Petrą teisingai įvertino“.

A. Bimba, Amerikos lietuvis bolševikas, 
prisimena savo lankymąsi Lietuvoje 1945 
metais. Cvirka jam pasirodęs toks jaunas 
ir energingas, kad vėlesnė žinia apie jo 

bėse komunistų partijos narių turėjo ne
paprastai maža. Tiksliai nustatyta, kad, 
pvz., Lietuvoje, kuri gana maža ir pramo
nės teturėjo, komunistų partijos narių skai 
čius nesiekė 800. O jų daugumą sudarė ne
lietuviai. Pats kompartijos stiprumas tuo 
tik pasireikšdavo, kad gegužės 1-ją vienur 
kitur slapta būdavo iškeliama raudona vė
liava ar išmėtomi lapeliai.

šiandien tokie dalykai perstatomi kaip 
liaudies valia, ir tos rūšies įsakmūs teigi
mai yra patekę j Didžiosios Sovietų Enci
klopedijos 24 ir 25 tomus, kur yra gana 
platūs straipsniai apie Latviją ir Lietuvą 
(tomas apie Estiją dar nepasirodė). (Aš 
tuos 1954 metais parašytuosius straipsnius 
perskaičiau ir savo metu esu nurodęs įvai 
riausius klastojimus. Apie juos kalbėti bū
tų atskira Ir dėmesio verta tema).

O čia vėl noriu grįžti prie pačios nau
jausios Pabaltijo istorijos, sovietų istorikų 
visaip išlankstomos. Čia reikėtų paminėti 
eilę vardų senų ir jaunų istorikų, pasireiš
kusių „disertacijomis“ ir atskiromis studi
jomis ar įvairių žurnalų straipsniais, kurie 
vis dėsto tai, kas yra iš Maskvos įsakyta. 
Štai, vieni bando įrodyti, kad 1940 m. įves
toji sovietinė santvarka buvęs tik teisinis 
atstatymas tai, kas buvę sutrukdyta. To
liau yra eilė neva istorinių darbų, iš kurių 
turi būti matyti, kaip visos Pabaltijo tau
tos heroiškai kovojusios prieš hitlerinius 
okupantus. Be eilės kitų darbų, paminėti
na. kad V.G. Mironova-špakovskaja yra pa 
rašiusi visą disertaciją, kaip 1941-1945 me
tų Tėvynės Kare Latvijos komunistai kovo 
ję prieš vokiečių-fašistų grobikus.

Čia dar būtų galima paminėti, jog sovie
tiniai istorikai nepaliauja aprašinėti ir duo 
ti diplominių darbų, kaip proletariatas ir 
valstiečiai. įsijungę į socializmą, visai pa
keitę Pabaltijo žemės ūkio vaizdą.

Maskvoje rusiškai leidžiamasis žurnalas 
„Istoričeskije Zapiski“ dažnai vis spausdi
na estų, latvių ar lietuvių istorikų darbų. 
Ir ten yra aktualiausių temų, kaip 1940-41 
m. buvusi pradėta „socialistinė statyba“ 
Pabaltijyje, kaip ji galutinai laimėjusi 
(1954. Nr. 45). 

staigią mirtį jam buvusi stačiai neįtikėti
na. Mirtis turėjo būti staigi. Gal, sakome, 
kokia nelaimė jį ištiko“. Bimba gailisi, kad 
tada jam nebuvę galimumo nei su Cvirka, 
nei su kitais „veikėjais“ asmeniškus kon
taktus užmegzti ir palaikyti. Tikrųjų prie
žasčių to negalėjimo Bimba nepasako. Ta
da (1945 m.) jam atrodė, kad visa eilė Lie 
tuvos veikėjų ir rašytojų dar tebeieško ke
lio, tebegalvoja ir širdyse tebenešioja klau 
simus: „Kas čia bus? Kur išeitis? Ką dary
ti?“ O kai kuriuose pastebėjęs „abejojimo, 
svyravimo, truputį beviltiškumo ir pesimiz 
mo“.

J. Šimkus Petrą Cvirką mėgina ginti nuo 
teigimo, kad „Cvirka labai bijojęs karo 
fronto ir t.t." Jis buvęs „drąsus, nors ir ne 
bebaimis“. Lietuvos fašistinio režimo sąly 
gomis Cvirka bendradarbiavo komunistų 
spaudoje, „palaikė labai artimus ryšius su 
komunistais“.

J. Kličius, buvęs „Tiesos“ redakcijos na 
rys, perduoda Cvirkos tokius posakius iš 
1946 metų: „Dabar pas mus rašo tik vienas 
Antanas Venclova ,o kiti tyli: vieni dairosi 
ir laukia kažko, kiti ieško temų, nesuranda 
jų, nemoka pasisakyti ,o gal ir nenori tar
ti gero žodžio tarybinei santvarkai“. Čia 
vykusiai apibūdintos ano meto Lietuvos 
rašytojų nuotaikos.

Rojus Mizara savo atsiminimuose „La
bai norėjau susipažinti su Petru Cvirka“ 
t.k. skundžiasi, kad Lietuvos rašytojai ne
aplanko Amerikos, kad pamatytų, „kaip 
mes čia gyvename“. Sovietai turbūt žino, 
dėl ko jie Lietuvos rašytojų į Ameriką ne
leidžia.

D. Judelevičius patiekė platesnį straips
nį apie Cvirkos „Satyriko meistriškumą“, 
o K. Vairas-Račkauskas aprašo Cvirkos 
„Memorialinį muziejų", kuriam Vairas- 
Račkauskas nuo 1949 metų ir vadovauja. 
Bet pats muziejus atidarytas tik 1951 m. 
kovo 20 d.

Nidos Knygų Klubas
„Sauja derliaus" vienoje knygoje

Turint galvoje, kad storesnė Ir žymiai 
daugiau išlaidų pareikalaujanti knyga gal 
ir nebus tokia miela Nidos Knygų Klubo 
nariams, kaip ligšioliniai lengvai įperka
mieji leidiniai, buvo labai svyruota dėl 
storosios lietuvių literatūros skaitymų 
knygos „Sauja derliaus”, ar ji leistina 
dviem tomais, ar vienu. Dviem tomais iš
leidus, nekiltų jokio rūpesčio dėl kainos: 
ji būtų tokia už atskirą tomą .kokia būna 
eilinio NKK leidinio.

Vis dėlto „Saują derliaus“ nuspręsta iš
leisti vienoje storoje didžiulėje knygoje, 
kaip du eilinius leidinius. Ji dvigubai tiek 
kaštuos, kaip atskiras NKK leidinys (neį
rišta Anglijoje bus ne 4, bet 8 šil.; įrišta 
ne 6, bet 12 šil. Kituose kraštuose tas pat: 
kainas padauginti iš dviejų).

Gal Nidos Knygų Klubo nariams tai su
darys šiokių tokių sunkumų — iš karto 
įmokėti dvigubą sumą, — bet tokį pasi
rinkimą nusvėrė tas patogumas, kurį turės 
skaitytojas, gavęs skaitymus vienoje kny
goje. Jam čia bus vienoje vietoje visi skai 
tiniai, visų dalykų turinys .neteks ko nors 
ieškoti pirma vienoje knygoje, paskui im
tis kitos.

Knyga žada būti tikrai stora ir ne viena
dienė. Žinoma, tokią patogiausia turėti

Tik Dievas mums padės!
Baisusis bolševizmo slibinas iškankinto

je Vengrijoje teberyja gyvas aukas. Pasku 
tintosiomis savaitėmis vėl girdime šaudo
mus ir kariamus vengrų tautos patriotus, 
kurie sukilimo dienomis nelygioje kovoje 
taip narsiai kovojo už savo tautos laisvę, 
kovojo prieš Dievo ir žmonijos priešus, už 
žmogaus teises būti žmogumi, o ne sura
kintu vergu užrištomis lūpomis. Kada, at
rodė, išsiilgtoji laisvės aušra jau netrukus 
nušvis, pašvęsta naujai kritusių didvyrių 
krauju, iš naujo įsiveržę sovietų tankai bar 
bariškai traiškė, slopino ir šaudė išdrįsu
sius nusikratyti tironų jungo. Geležinė už
danga leidosi ant nelaimingo krašto, iš ku
rio vėl aidi žudomųjų paskutiniai gyvybės 
atodūsiai ir jų kraujas šaukiasi Dievo, tei
singojo Teisėjo.

Ar nepakilo tada ir Šv. Tėvo balsas, 
šaukdamas religijos, civilizacijos ir teisin
go žmoniškumo vardan, smerkdamas netei 
sėtą ir brutalią bolševikų užmestą pries
paudą! Ar gali pasaulis nesidomėtu tais bro 
liais, kurie patys vieni palikti pažeminan
čios vergijos likimui! Krikščioniškoji sąži
nė turi moralinę pareigą bandyti visas leis 
tinas priemones, kad visiems pavergtie
siems būtų atstatyta jų žmogiškoji vertė 
ir laisvė!

— Neapsakomas Dievo vardas, kuris 
yra teisės, teisingumo ir laisvės šaltinis, 
ragina šv. Tėvas, teaidi vėl iš naujo parla
mentuose ir aikštėse, namuose ir dirbtuvė
se, inteligentų ir darbininkų lūpose, spau
doje ir per radiją. Dievo vardas, kaip tai
kos ir laisvės simbolis, tebūnie geros valios 
žmonių vėliava .ryšys tarp tautų ir gimi
nių, tas ženklas, kuriame susipažins bro
liai ir bendro išsigelbėjimo bendradarbiai. 
Te Dievo vardas visų pirma skamba baž
nyčiose ir širdyse, kaip aukščiausias atsi
šaukimas į Viešpatį, kad jo begalinė galia 
padėtų atlikti tai, ko silpnos žmogiškosios 
jėgos taip stengiasi pasiekti!

Mūsų kalba vėl turi pasidaryti kovinga 
kalba, persunkta krikščioniškosios meilės 
ir vienas kito užjautimo. Spausdintas žo
dis vėl turi uždegti nutolusius nuo kovos, 
lyg kumštis, kuri suduoda į už
daras duris, jas praveria, įleidžia šviesos, 
nes anapus geležinės uždangos broliai už 
didžiuosius idealus nebijo nė gyvybės au
kos paaukoti! Turėkime idealizmo, ir Die
vas mums padės!

P. Dauknys, MIC

NAUJOS KNYGOS

A. Vienuolis — Viešnia iš Šiaurės — 
15 šil.

V. Andriušis — Anoj pusėj Įiraro .. nr..., 
šil. 6 penai.

J. Jankus — Po Raganos kirviu — 10 
šil. 6 penai.

St. Būdavas — Uždraustas Stebuklas — 
18 šil. 4 penai.

Romain Rolland — Petras ir Liucija — 
7 šil. 6 penai.

A. Gustaitis — Anapus Teisybės — 15 
šil. 6 penai.

A. Vaičeliūnas — Tėvynės Sargyboje — 
22 šil.

Visi norintieji gauti 2-rą dalį Gen. St. 
Raštikio „Kovose dėl Lietuvos“, prašau ra
šyti: DAINORA, Thornton Ave, London 
W.4. Knyga tuoj bus siuntinėjama; kaina 
36 šil. 8 penai.

įrištą. Dėl to Nidos Knygų Klubas, išsiun- 
tinėdamas sekantį savo leidinį .kartu at- 
siklaus narius, kad jie iš anksto pareikš
tų, kas norės gauti įrištą, o kas minkštais 
viršeliais.

POVILAS

_ ŠILAS
Kamine buvo sukurta po trikoju ugnis 

Vidun (ėjo gudruolė ir dar viena apydakta- 
rė kaimo bobelė, ir tada Šilienė uždarė a be 
JM duria ir užkabino kabiu. Kaimynės 
skreituose turėjo visokių daiktų, kurie tu
rėjo dar būti verdami. Sergančiojo žmona 
pirma ėmė Žoleles, šermukšnio žiedus (šis 
medi* apskritai turi didelė* galios prieš 
piktąsias dvasias), liepžiedžių ir visą dėjo 
trikojin; paskui įmetė šunies taukus, paga
liau paėmė ii sterblės sudžiovintą kriupės 
odą Ir tą įmetė virti. Kai jau viskas buvo 
sudėta katilan. gudruolė paklausė

— O kur avispiriai ir jaučio skystimas’
— Pupele, balandėli, užmiršau parsi

nešti.
— Juk tai patys svarbieji dalykai, o 

jaučio skystis kartais net ir vienas išvaro 
visas piktąsias dvasias.

SUlenė pati Išėjo tvartan Ilgai negrįžo, 
gal būt, nebuvo taip lengva priprašyti jau
tį duoti vaistams tos svarbios sudėtinės 
dalie*. Pagaliau grižo stikline ir gera sau
ja nešina Po kiek laiko katile ėmė virti, 
kunkuliuoti, garai mulo viršun baisiai ne- 
skanų kvapą.

Gerokai pavirus, kilo klausimas: gal 
vaistai bu* pakankamai suvirę, bet reikėjo 
kam nors paragauti. Visos žiūrėjo viena j 
kitą, o šilienė ir toliau maišė samčiu, tam 
reikalui berno padirbtu iš šermukšnio me
džio. Tylą pertraukė gudrioji

•— filų vaistų niekas kitas negali gamin

ABELKIS

SERGA _
U. kaip tik artimiausias sergančiojo žmo
gus — kitaip nepadeda iš ligonio išvyti pik 
tosioms dvasioms. Taigi. šilienėle. para
gauk. gal jau bus suvirę.

Si suraukė kaktą (gerai, kad kamine bu 
vo tamsoka ir kaimynės negalėjo įstebėti 
jos veido pasikeitimo), pasėmė iš katilo 
skysčio ir pridėjo prie lūpų Kiek sriūbte
lėjo. ir veik viskas iš vidurių atgal bumon 
sulipo, ir ji vos beištarė:

— Jau — ir nusisukusi išspjovė, kas 
buvo burnoje.

Beregint skystis buvo iškoštas pro lini
nę drobę ir supiltas stiklam o tirščiai vėl 
sudėti atgal katilan pašutinti

Gerosios trobos visi slenksčiai buvo pa
laistyti kiaulės mėsos sultim!. kad pikto
sios dvasios nebegalėtų per juos perlipti; 
piemenukui liepta apnešti apie troba iš
virkščiai šeimininko kaliniai, kad prie na
mų daugiau nebeprieitų piktosios dvasios, 
o viena kaimynių šermukšnio lazda moja
vo apie ligonį ore ir vis vijo piktąsias dva
sias pro langa laukan Kai šie pasiruoši
mai buvo baigti, tik tada imta ligonį girdy
ti išvirtuoju skysčiu Sis negalėjo kvapo at 
gauti, bet visos sukibusios girdė, kol skys
čio neliko nė lašo Tada krūtinę suvyniojo 
šuns odon. o patį jį apklojo dvejais pata
lais; pašutintus tirščius liepė bernui tuo
jau pakasti po gluosniu, o kol jis tai darė, 
pačios, paemusios žarijų, ant jų uždėjo ark 
lio kanopų drožlių, ožio kaktos ir ketura

kio šuns antakių ir uodegos plaukų ir jais 
pirma smilkė patį ligonį, o paskui visą 
kambarį. Kai patalpa, kurioje gulėjo ligo
nis. buvo iki grindų pilna smirdančių dū
mų, viena kaimynių kambarin įvedė ketu- 
rakį šunį, kurio turėjo išsigąsti paskutinės 
dvasios ir palikti ligonį. Privestas iki lo
vos. šuo nedrąsiai dairėsi aplinkui, o pa
matęs lovoje gulintį Šilą kaukdamas spru
ko pro langą laukan.

Tada gudrioji prabilo:
— Dabar turės ligonyje įvykti permai

na: arba turės pakrypti vienon, arba kiton 
pusėn. Jei nosies galas paraudonuos — iš- 
gys. jei ims balti — mirs.

Visos atsisveikino su šeimininke ir plepė 
damos iškiūtino namo.

Piemenėlis, kapodamas pas daržinę mal
kas. girdėjo, kaip jos eidamos tarpusavy 
kalbėjosi:

— Ir nesibijo Dievo taip vyrą primuš
ti

— Sako, girtas parvažiavęs iš turgaus...
— pridūrė kita

— O kuris jau negirtas iš turgaus grįž
ta' Tai tuoj ir pulk mušti...

— Ir dar kaip. — įsiterpė gudruolė. — 
kad veik ant ryto žmogus neatidavė Die
vui vėlę.

— Reikėtų bent Dievo bijoti, jei žmonių 
nesigėdina. — atsiliepė dar kita, ir visos 
išėjo iš sodybos, o piemenėlis, girdėdamas 
taip kalbant, nebegalėjo tverti juoku ir tik 
suprunkštė ir dar smarkiau ėmė kirsti ša
kalio.

Vakarop ligonis ėmė prakaituoti, ir no
sis visai paraudonavo. Tai šeimininkei ne
labai patiko, bet kitą dieną ligonis vėl jau 
tesi labai blogai Nebuvo ko laukti: nosies 
raudonis galėjo tik taip sau pasirodyti prie 

vakaro, pamanė Žilienė, ir išsiuntė Vincą 
kunigo. Ką žmonės pasakytų, kad be kuni
go numarintų vyrą!

Ligoniui susitaikius su Dievu ir kunigui 
ruošiantis važiuoti, Šilienė norėjo sužinoti 
ir jo nuomonę apie vyro sveikatą, bet šis 
nesileido į kalbas ir atsisveikinęs išvažia
vo, o Šilienė pamanė sau: „Atvažiuosi ka
lėdoti — gausi špygą, o ne kalėdų“.

Likusios moterėlės Šilienei pripasakojo 
visokių meilių žodžiu, o viena, tarp ko ki
to, išsitarė:

— Kaimynėle, nesigailėk tų keliu mar
kių, parvėžink vyreliui Joną Auskį. Jei ir 
mirtų, vis bu= sąžinė ramesnė: būsi viską 
padariusi išgelbėti nuodėmingam kūnui 
nuo mirties.

Kitą dieną bernas išvažiavo parvežti vi
soje apylinkėje pagarsėjusio šundaktario 
Auskio.

Pietų metu bernas grįžo „daktaru“ veži
nas.

Vežimas sustojo prie gonkų, ir iš jo iš
lipo aukštas, sudžiūvęs, su akiniais ant no
sies galo, rankoje laikąs lagaminuką, ko
kių keturių dešimtų penkerių metų am
žiaus vyras. Šilienė išbėgusi atidarė prie
menės duris ir įvedė „gydytoja” kambarin, 
kur gulėjo ligonis. Šis nusivilko apsiaustą, 
pasidėjo lagaminą ant stalo, išsiėmė iš jo 
klausomąją triūbelę ir ėmė apžiūrinėti ser 
gantįjį. Pirma suėmęs ranką susiieškojo li
gonio pulsą, kita ranka iš liemenės kišenės 
išsitraukė abrino dydžio ir gal jau šimto 
metų senumo laikrodį. Kurį laiką stovėjo 
tylėdamas ir tik kraipė galvą. Paskiau pa
leido sergančiojo ranką, liepė iškišti liežu
vį, pažiūrėjo, o paskiau ėmė klausinėti, 
kas skauda. Kai ligonis ėmė skųstis, kad 
dyguliai šoną varsto, liepė pasisukti ant 

šono ir, pridėjęs triūbelę. kurį laiką klau
sėsi. Paskiau ėmė vaikščioti po kambarį, 
susidėjęs rankas už nugaros ir užvertęs 
galvą aukštyn ir tylėdamas; pagaliau su
stojo prie stalo, lyg ką galvodamas, deši
nės rankos didžiuoju pirštu ėmė baladoti 
j stalo plokštumą ir tarti įvairius nesu
prantamus žodžius. Pagaliau trinktelėjo 
smarkiau stalan ir tarė jau lietuviškai:

— Reikia leisti adatas, būtinai!
Atidarė lagaminuką ir ėmė iš jo krausty 

ti ant stalo įvairius buteliukus. Išsiėmė kaž 
kokias spindinčias skardos dėžutes; iš jų 
iškėlė keistą triūbelę. dėžutes sudėjo vieną 
ant kitos, apatinėn įpylė rausvo skysčio ir 
padegė jį.

Šilienė stovėjo ligonio lovos gale ir ši** 
jo. Jai viskas buvo įdomu, lyg mažam vai
kui: nebuvo dar mačiusi tai.

Perdegu# spalvotajam skysčiui, vyras pa 
ėmė iš dėžutės vamzdį .užmovė ant galo 
adatėlę ir iš kelių buteliukų pritraukė pil
ną skysčio Šiilenei liepė atkloti ligonio ko
ją ir jos raumenin sudūrę adatą. Ligonis 
trūktelėjo, ir adata kiek palinko. Nežiūrė
damas į nieką, „gydytojas“ dirbo savo dar
bą. sušvirkštė viso vamzdelio turinį raume 
nin ir adatą vėl ištraukė, o dūrį patepė la
bai kvepiančiais vaistais ir liepė valandė
lę rainiai gulėti. Paskui iš įvairių buteliu
kų supyliojo į viena ir liepė davinėti li
goniui keturis kartus per dieną po arbatinį 
šaukščiuką. Pripasakojo visokiu dar pata
rimų. paėmė šimtą markių už darbą ir 
vaistus, o kai baigs iš buteliuko viską ger
ti vėl atvykti pas jį. Patašnojęs Šilienei 
per petį, atsisveikino, o užklaustas, kas 
esą ligoniui, pasakė, kad blužnies uždegi
mas.

(Bus daugiau)
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LONDONAS CORBY

Joninių iškyla
Corbio skautų ir komiteto iniciatyva su

ruoštasis Joninių proga pobūvis praėjo 
linksmoj nuotaikoj. Kiekvieną įeinantįjį į 
salę pasitiko uniformuoti skautukai, pri
segdami po tautinę vėliavėlę su lietuviška 
rūtos šakele, neišskirdami nė vieno — nei 
dėl luomo, nei dėl išvaizdos, nei dėl tauty
bės, visi buvo apdalyti iš eilės, kaip ir „Pu
pų Dėdės“ daina. Ko jau ko, o rūtų corbie 
čiai nesigaili, jų čia pilna — lietuviški dar 
želiai žaliuoja.

Pobūvį atidarė skautų vadovas F. Čer- 
bauskas, pasveikindamas visus susirinku
sius, o ypač Jonus, kurių buvo suėję net 5. 
Visiems Jonams skautai ir skautės prisegė 
po gražią puokštę gyvų gėlių.

Ketteringo skyriaus pirm. A. Pužauskas 
apibūdino susirinkusiems, o ypač jauni
mui, kaip gražiai Joninės būdavo švenčia
mos laisvoje Lietuvoje. Vėliau buvo bendri 
užkandžiai, kurių metu svečias iš Notting- 
hamo A. Zeveskas — „Pupų Dėdė“ — įdo
miai apdainavo visą „valsčių ir viršaitį“. 
Kliuvo visiems iš eilės. Už tai iš publikos 
susilaukė jis ilgų plojimų, taip pat buvo 
smagaus juoko. Svečius aptarnavo vikrūs 
ir visad besišypsą skautai ir skautės.

Po sumuštinių ir kavutės buvo vadina
ma linksmoji dalis ir loterija.

Svečių galėjo būti ir daugiau, nes vis tik 
šnekama apie lietuvybės išlaikymą ir au
gantį mūsų atžalyną, o kada tas atžalynas 
susirenka ir reikia jį paremti, tai mūsų 
jau ir nėra.

Susirinkusieji, nors jų buvo ir kuklus bū 
relis, smagūs sukosi pora už poros iki vė
lybos nakties, neduodami „muzikantui“ nė 
atsikvėpti.

Corby Korespondentas
Padėka

M. APANAVIČIENĖS LAIDOTUVĖS 
bus penktadienį, liepos 5 d.
9 vai. Lietuvių Bažnyčioje bus pamal

dos, o po to velionies kūnas bus lydimas 
j kapines.

MŪSŲ LIGONIAI
Pereito sekmadienio popietę DBLS Val

dybos vicepirmininkas Grikinas su kapelio 
nu lankė sergančius Londono lietuvius. Ga 
na sunkiai serga Antanas Puskunigis, ku
ris apie Naujuosius Metus atsikėlė iš No- 
ttinghamo ir jau nuo Velykų guli ligoninė
je. Turėjo operaciją, ir naujam tyrimui 
pereitą savaitę buvo pervežtas į London 
Hospital.

Senosios išeivių kartos Juozas Kalinaus
kas jau nuo gegužės mėn. pradžios guli 
Chest Hospital, esančioje prie Victoria Par 
k'o. Vaistais yra nuolat stiprinamas ir ruo
šiamas operacijai.

Petras Kasparaitis, ilgą laiką išgulėjęs 
Archway Hospital, prieš kelias dienas jau 
grįžo į namus. Buvo aplankyta ir daugiau 
tautiečių, sveikstančių namuose.

RŪPINTOJĖLIUI SODYBOJE
Kryžių šventinant, dar buvo gautos au

kos iš P. Senvaičio — 10 šil., K. Tamašiū- 
no — 1 sv., Br. Masiulienės — 1 sv. ir P. 
Duobos — 10 šil. Į Fondą suplaukė aukų ly 
giai 173 svarai. Kryžiaus pagaminimas ir 
pastatymas kaštavo daugiau kaip 200 sv. 
Trūkstant pinigų, paskutinę ir pačią stam
biausią auką — 40 sv., padengė pats Kry
žiaus gamybos darbų vykdytojas — A. 
Jankūnas. Visiems nuoširdi padėka. De
šimtmečio Komisija jau baigė savo darbą 
ir artimiausiu laiku paskelbs smulkią fi
nansinę apyskaitą.

Kun. Dauknys
EKSKURSIJA SODYBON

Londono jaunimas, senimas ir visi kas 
tik jaunos dvasios, yra kviečiami dalyvauti 
didelėje ekskursijoje į Lietuvių Sodybą 
Headley Parke, kuri bus kitą sekmadienį— 
liepos 14 d.

Išvykstantiems Šv. Mišios 9 vai. ir po 
jų — 9.30 vai. išvažiuojame autobusais 
nuo Londono Lietuvių bažnyčios.

Vietas be delsimo užsisakyti pas ekskur
sijos organizatorių Petrą Bulaitį, 80 High
bury Park, Nr. 5. Telef. CAN 5164; ir Lie
tuvių klebonijoje. Kelionė kaštuos 13 šil. 
Visi, kas tik galime, vykime sekmadienį 
praleisti savoje vasarvietėje!

EKSKURSIJA Į ALESFORD
Londono Moterų Šv. Onos D-ja liepos 

28 d. ruošia ekskursija autobusu į Marijos 
šventovę Alesford. Lietuvių bažn. 9 vai. 
išvažiuojantiems Šv. Mišios, ir po jų — 
9.30 vai. išeis autobusas nuo bažnyčios. Vie 
tas iš anksto užsisakyti pas Oną Bulaitie-

- ne. Tel. CAN 5164 ir klebonijoje. Kelionės 
bilietas — ir šil. ir 6 penai.
KIRBY IN ASHFIELD

Lietuvio paminklas
Prieš vienerius metus, ištiktas nelaimės, 

griuvo Antanas Petraitis ir persiskėlė gal
vos kaušą. Nuvežus į ligoninę, buvo mėgin
ta daryti operaciją, tačiau mirtis buvo ne
išvengiama. Gimęs 1903 m. ir sulaukęs gy
venimo vidurdienio, a.a. Antanas atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo.

Nors Kirkby in Ashfield gyvena vos ke
letas lietuvių, tačiau jie, p. Kuliuko vado
vaujami, ryžosi velioniui pastatyti pamink 
lą. Jiems į talką atėjo Mansfieldo ir kitų 
kaimyninių vietovių lietuviai. Pagaliau pa
minklas, padirbdintas iš itališko granito, 
buvo atvežtas į gražias kapines, kur jis ty
liai byloja: „Tu jį ar atminsi kada, tu — jo 
numylėta tėvyne“.

Birželio 23 d. gražią popietę vietos baž
nytėlėje kun. J. Kuzmickis už velionio sie
lą paaukojo Mišias, kurių išklausė velio
nies artimųjų būrelis. Po to visi nukeliavo 
į kapines, kur baltutis paminklas buvo iš
kilmingai pašventintas. Ta proga kun. ka
pelionas pasakė trumpą pamoksliuką, pri
mindamas a.a. A. Petraičio gyvenimo ke
lius ir jo tragišką mirtį. Pabaigoje visi su
kalbėjo Viešpaties Angelą.

Iš kapinių apeigų dalyviai susirinko jau
kiame p. Kuliuko name, kur namų šeimi
ninkas su ponia surengė jaukias vaišes.

AfA MAGDELENA APANAVICIENĖ
Visad šviesi, visad rūpestinga — tokią 

Lietuvių Namuose Londone visi pažinojo 
Magdutę, tikriau Magdeleną Krikščiūnaitę 
■Apanavičienę, ilgametę Duobų šeimos pa
lydovę šviesiais nepriklausomybės ir pil
kais tremties metais. Tai buvo tikra švie
saus ir kuklaus liaudies žmogaus siela, pra 
bėgdama trečiadieniais vis pirmoji pasi
rūpinanti pasiimti paskaityti šviežiai išėju 
sį „Europos Lietuvį“. Mirtis ją išskyrė iš 
mūsų tarpo 1957 m. liepos 1 d., artimie
siems ištraukdama nemaža gailių ašarų.

Gimė ji 1897 m. liepos mėn. Anglijoje. 
Dar vaiko metais tėvų išvežta į Lietuvą 
(tėvai šalia Marijampolės pirkosi ūkelį), 
ten ir užaugo ir ištekėjo už siuvėjo. Vyras 
po kelerių metų mirė, tai našlė Magdutė 
apsigyveno Marijampolėje ir ten vertėsi 
laikydama savo bute mokinius. 1932 m. ap 
sigyvena Duobų šeiomje Jurbarke. Su Duo 
bų šeima perskiria ją tik mirtis. Iš Jurbar
ko kartu keliasi į Alytų, paskui į Kauną, 
paskui pereina visus tremties kelius Vokie 
tijoje. Užnešiojo užaugino Duobų dukreles, 
Halifaxie palaidojo savo šeimininkę, o tuos 
kelintus metus pagyvenusi Londone laukė 
pensijėlės ir vežiojo nešiojo Matukų mažą
ją dukrelę — Duobos dukraitę.

Neseniai jai buvo padaryta sunki skilvio 
operacija. Vis paskaudėdavo, vis buvo me
tama kaltė anai operacijai, ir kai nauji 
skausmai suspaudė — pavėluota sutikti 
naują operaciją. Taip moteris ir užmerkė 
akis ant operacinio stalo.

Visą laiką buvo Lietuvių Sąjungos narė.
Ilsėkis ramybėje, nors Tave priglaudžia 

ir svetima žemė!

Corby Dariaus ir Girėno skautų ir skau
čių Draugovė širdingai dėkoja Tėvų Komi
tetui ir veikėjams už talką ruošiant Joni
nių išvakares, taip pat ačiū A. Zeveskui 
— „Pupų Dėdei“, kuris pasiaukojo ir atvy
ko iš Nottinghamo paįvairinti kuklios mū
sų programos. Taip pat dėkoja visiems tau 
tiečiams, saviesiems ir svečiams iš Kette
ringo ir kitur, prisidėjusiems aukomis.
šaukiamas skyriaus susirinkimas

DBLS Corby skyrius praneša visiems 
lietuviams, kad liepos 6 d., 6.30 vai. R.K. 
parapijos salėje — Occupation Rd., Corby, 
šaukiamas narių susirinkimas. Grįžęs iŠ 
DBLS suvažiavimo Londone skyriaus val
dybos narys iždininkas darys įdomų prane
šimą. Bus taip pat svarstoma visa eilė sky 
riaus darbų ir reikalų. Būkite malonūs atsi 
lankyti gausiai ir punktualiai.

Skyriaus Valdyba

Du laiškai
Šiomis dienomis Džiamborės Fondo įga

liotinį pasiekė du turiniu labai skirtingi 
laiškai, tačiau abu mieli ir įdomūs ypač 
tuo, kad parodo mūsų tarpe didėjantį susi
domėjimą Džiamborės Fondu. Kadangi laiš 
kuose iškeltosios mintys gali atitikti plates 
nių visuomenės sluoksnių galvojimą, ma
nau, bus naudinga į juos viešai atsakyti.

Pirmajame laiške autorius rašo, kad mie 
lai remiąs kiekvieną lietuvišką reikalą, pa
aukodamas mažesnes ar didesnes sumas, 
jei konkrečiai žino, kaip tie pinigai bus su
naudojami. Mielai paremtų ir Džiamborės 
Fondą, bet tiek mažai apie jį žino ir todėl 
nesupranta, kaip ten keliems skautams nu
vykti į Džiamborę reikėtų tiek daug pini
gu-

Taip, mielieji, Džiamborės Fondas reika
lingas didelių sumų. Skautų reprezentaci
niai žygiai nesibaigs su šių metų Džiambo
re. Pasaulinės Džiamborės vyksta kas ket- 
veri metai, o kiek dar kitų mažesnių ir di
desnių sąskrydžių — progų reprezentuoti 
Lietuvai! Tačiau, kaip iš vajaus eigos ma
tyti, mes dar neįstengiame pakankamai su
rinkti net šiems metams. O šių metų 
Džiamborei leidžiami svetimomis kalbo
mis informaciniai leidiniai apie Lietuvą, 
organizuojamos tautinės parodėlės ir 1.1. 
Jau vien Džiamborės mokestis sudaro ne
maža sumą, nes už kiekvieną asmenį tenka 
mokėti 10 svarų. Iš Vasario 16 gimnazijos 
Vokietijoj atvyks būrelis skautų ir skautų 
vyčių, kuriems ir kelionę teks apmokėti. 
Jų vadovai rašo, kad jau dabar pasiruoši
mui yra išleidę nemažą sumą savų pinigų.

Antrojo laiško autorius klausia, ar ne
būtume prieš, jei jis parinktų Džiamborės 
Fondui aukų vietos lietuvių tarpe.

Tikrai malonu girdėti, jei susiranda ir 
savanorių talkininkų! Džiamborės Fondas 
nuoširdžiai dėkoja už pasisiūlymą talkinti 
ir laukia daugiau panašių talkininkų. Pasi
naudokime mūsų susirinkimų ir kitokių 
lietuviškų susibūrimų progomis ir parinki
me aukų Džiamborės Fondui! Mūsų mielie 
siems talkininkams, kurie savo darbu no
rėtų paremti Džiamborės Fondą, mielai pa 
siusime įgaliojimus ir aukų lapus.
Padėka

Džiamborės Fondui aukojo: Corby lietu
viai per p. F. čerbauską — 3 sv. 3 šil. 6 
penus; p. V. Tamašauskas, Birminghame— 
2 sv.; p. I. Juška Nottinghame — 5 sv.; p. 
P. Ivanauskas Nottinghame — 1 sv. ir No
ttinghamo lietuviai ir organizacijos per V. 
Fidlerį — 16 sv. 6 penus.

Visiems aukotojams didelis ačiū.
pas. J. Bružinskas. DF Įgaliotinis Anglijai 

46, Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

PAIEŠKOJIMAI

MATULEVIČIUS Kazys Pijus prašomas 
svarbiu reikalu parašyti „Europos Lietu
vio“ Administracijai.

VOKIETIJA
ŠVENČIAM, MINIM, 

BENDRADARBIAUJAM
Užteko tik kapelionui pora žodžių užsi

minti 8591 lietuvių kuopos vadovybei; kad 
Shcwetzingeno katalikų parapijos klebo
nas norėtų lietuvius kviesti organizuotai 
dalyvauti Dievo Kūno procesijoje, ir tuoj 
buvo aišku: dalyvausime! Ltn. K. Bendo- 
raitis, gavęs kuopos vado pavedimą, tol ne 
nurimo, kol Devintinių rytą trijų tūkstan
čių eisenoje neplevėsavo lietuvių tautinė 
vėliava. Apie dešimtmetį išdirbęs kuopose, 
jis puikiai žinojo, kad vien savo jėgomis 
negalima pasikliauti. Ypač, kai vyrai tik 
prieš pačias šventes turėjo grįžti iš lauko 
pratimų. Vasario 16-tosios gimnazija — pir 
moji meilė — turėjo ateiti talkon. Ir ji atė
jo! Dievo Kūno procesijoje lietuvių grupę 
vedė pats ltn. K. Bendoraitis. Paskui jį žy
giavo vėliavos: tautos trispalvė, skautų, 
ateitininkų. Toliau gimnazijos direktorius 
Dr. A. Rukša, lydimas dviejų mergyčių, pa 
sipuošusių tautiniais rūbais. Juos sekė 
tvarkingoje rikiuotėje mokiniai, mokytojas 
S. Antanaitis ir kuopos vyrai. Gimnazijos 
ir kuopų kapelionai ėjo kartu su vokiečių 
parapijos kunigais prie pat Švenčiausiojo. 
Po iškilmių kukliame pobūvyje kuopoje bu 
vo dėkojama vieni kitiems. Kuopų kapelio
nas dėkojo gimnazijai, ypač už suteiktą 
solidarumo pamoką, o ltn. K. Bendoraičiui 
už jo nenuilstamą iniciatyvą. Gimnazijos

BALF‘0 PAGALBA VAISTAIS 
IŠTREMTIESIEMS SIBIRE IR LIETUVOJ

Atvykęs vėl į Europą, patikrinau ir su
sipažinau su Balfo įstaigų Europoje veik
la. Tos veiklos viena didelė sritis yra pa
galbos teikimas lietuviams, vargstantiems 
tėvynėje ir ištremtiesiems į Sov. Sąjungos 
Sibiro ir kitas sritis. Visi žinome iš savo 
artimųjų laiškų, kiek daug lietuviai kenčia 
ir kaip labai jiems reikalinga mūsų pa
galba. Ypač daug žmonių Sibire ir Lietu
voje serga širdies, kraujo cirkuliacijos su
trikimais, nervų, džiovos ir bendro nusil
pimo ligomis. Daugelis jų įvairiais ke
liais, ar tai rašydami tiesiai Balfui, ar 
kreipdamiesi į savo gimines ar pažįstamus, 
gyvenančius laisvajame pasaulyje, šaukia
si pagalbos. Ne visi lietuviai, nors ir lais
vajame pasaulyje gyveną, gali pagalbos 
ranką jiems ištiesti. Ypač Vokietijoje likę 
lietuviai, kurių tarpe dauguma dar yra pa
tys reikalingi šalpos, gavę iš savųjų pa
galbos šauksmą, kreipiasi ir prašo Balfą, 
kad bent vaistų į Sibirą ar Lietuvą pasiųs
tų. Tam tikslui reikia milžiniškų lėšų. Bal- 
fas jau yra pasiuntęs į Sibirą, Lietuvą ir 
Lenkiją daugiau kaip 700 vaistų siuntinė
lių, kurių kiekvieno vertė maždaug yra 15 
dolerių.

Man malonu konstatuoti, kad Vokietijos 
lietuviai daug ko išsižada ir džiaugiasi, 
kad Balfas siunčia pagalbą į Sibirą ir Lie 
tuvą ,nors jie žino, kad dėl šios akcijos 
jiems teikiamos piniginės pašalpos kiek su 
mažėja.

Už šią pagalbą lietuviai iš už geležinės 
uždangos reiškia nepaprastai jaudinančias 
padėkas. Kai kurias ištraukas iš gautų 
laiškų čia paduodame:

S. iš Krasnojarsko krašto rašo: „Brangie 
ji, nuoširdžiai ačiū už tokį brangų siuntinį, 
kurio aš nei per mėnesį negaliu uždirbti 
ir gauti nupirkti. Mūsų vaikai klausia, kas 
tie tokie geručiai ponai yra, ar jie mums 
giminės, ar pažįstami. Jiems galėjau tik at 
sakyti, kad jie yra lietuviai. Negaliu Tams 
toms kitaip padėkoti, kaip tik gražiai iš
reikšdamas lietuvišką ačiū“.

M. rašo: „Jūsų siuntinėlį su vaistais ga
vau. Labai dėkoju. Tai man buvo didelė 
staigmena ir nei sapne nesapnuota dovana. 
Įdomu, kas Jūs“?

S. iš Sibiro rašo: „Vaistų siuntinėlį ga
vau. Ačiū. Kitaip atsidėkoti negaliu. Nega
lite suprasti, koks mūsų šeimoje džiaugs
mas, kada sūnelis ne savaitėmis, bet dieno 
mis gerėja. Vaiko sveikata man viskas, kai 
jis pasveiks, ir mano širdis sustiprės. Kai 
kuriais vaistais ir su kaimynais pasidali
jau. Todėl ačiū, ačiū ir dar kartą ačiū nuo 
visų, kas pasinaudojęs vaistais stiprėja“.

A. rašo: „Vaistų siuntinėlį gavau. Širdin 
gai dėkoju už nuoširdumą ir norą padėti. 
Brangi yra atida. Šiaurės apystovose vo
kiški vaistai prie sovietiškų sudarė apčiuo 
piamą indėlį. Ačiū. Linkėjimai tautiečiams 
nuo tautiečių“.

K. rašo: „Šiandien gavau Jūsų siuntinėlį 
su įvairiais vaistais, už ką širdingai dėko
ju. Jūsų dovana mus giliai sujaudino, ir, 
rodos, pasidarėme sveikesni, dar vaistų ne 
vartoję. Ilgus metus gyvenome pačiam šal
čiausiam klimate (50-60 laipsn.), kur ne
auga joks medis nei žolė. Per 16 metų 
įtempto darbo apklupome, ir medicinos pa 
galba mums labai reikalinga“.

G. iš Lietuvos rašo: „Gavę Jūsų vaistų 
siuntinėlį sumišome ir pasidarėme kaip 
durniai iš džiaugsmo. Mes nemokame ir 
negalime Jums atsidėkoti už tokius bran
gius vaistus“.

Ir daugybė kitų panašių laiškų yra gau
ta.

Brangūs laisvėje gyvenantieji lietuviai, 
nuoširdžiai kreipiuosi į Jus jų ir Balfo or
ganizacijos vardu aukoti kiek kas išsigali
te mūsų kenčiantiems broliams ir sesėms 
į didelį vargą patekusiems pagelbėti. Nau
jų prašymų kas kartą daugiau ateina, o 
Balfas neturi lėšų jiems pagalbos ranką 
ištiesti ir vaistų pasiųsti.

Būkite dosnūs, o Dievas Jus laimins už 
Jūsų gailestingumą.

Rt. Rev. Dr. J.B. Končius, Balfo P-kas

„Europos Lietuvio“ Redakcijai, Londone.
' Maloniai prašau artimiausiame „E. Lie

tuvio“ numeryje rasti vietos šiam mano 
viešam pareiškimui.

ADRESŲ IŠDAVIMO REIKALU
Dešimtajame DBLS Atstovų Suvažiavi

me buvo iškeltas siuntinėlių klausimas. Ta 
pačia proga kai kurie provincijos atstovai 
nusiskundė, kad, nors jie iki šiol nesiuntė 
siuntinėlių, nesusirašinėjo su Lietuva, ta
čiau nelauktai gavę firmos Brownejones 
iš Londono aplinkraščius ir kvietimus siųs 
ti. Tos rūšies „literatūros“ jie nebuvo pra
šę. Iš kelių atstovų pasisakymo paaiškėjo, 
kad tokius „kvietimus“ gavo daugelis lie
tuvių, gyvenančių šiame krašte.

Rochdalės atstovo buvo pareikšta, jog 
„...adresų išdavimo šaknys esančios čia, ir 
kažkokiu būdu lietuvių sąrašai išgauti“... 
Buvo pasiūlyta padaryti rimtus žygius ir 
adresų išdavimo reikalą išaiškinti.

Tą klausimą aiškindamas, DBLS Centro 
Valdybos narys tarp kita ko suvažiavime 
pareiškė:

„Aš taip pat esu gavęs iš Brownejones 
tokį laišką, kaip visi gavote... Kiek su
prantu, firmoje Brownejones dirba vienas 
mūsų lietuvis, kuris anksčiau dirbo mūsų 
Sąjungoje, ir todėl jis galėjo turėti adre
sus ir, man atrodo, kad jis pats asmeniš
kai užlnteresuotas, kad jo biznis geriau ei
tų... Aš irgi anksčiau maniau, kad jis atė
jo pas poną Bajoriną ir pasakė: — Duok 
man adresus ir, gal but, gavo“...

Turint galvoje faktą, kad neseniai buvau 
pasitraukęs iš „E. Lietuvio“ Redakcijos, 
kiekvienam buvo aiški sugestija, jog kalti
nimas adresų išdavyste buvo nukreiptas 
mano adresu, juoba, kad to paties suvažia
vimo metu kai kurie atstovai ir privatūs 
asmenys padarė man tuo reikalu priekaiš
tus.

Kadangi ir šiuo metu gaunu laiškus, ku 
riuose tautiečiai nusiskundžia ir primeta 
man šį nusikaltimą, esu priverstas viešai 
pareikšti lietuvių visuomenei:

1) privataus adreso, be adresato sutiki
mo, nesu niekam ir niekad išdavęs. Net ir 
tais laikais, kai buvau „E.L.“ Redakcijoje, 
laikiausi aiškios su DBLS pirmininku p. 
Bajorinu aptartos tradicijos: adresų besi
teiraujantiems jų laiškus persiųsdavome 
tiems, kurie buvo paieškomi, bet ne tiems, 
kurie jų teiravosi;

2) tiems, kurie žodžiu ar raštu kaltino 
ar tebekaltina mane šia išdavyste, šiuo 
viešu laišku pareiškiu, kad nesu to pada
ręs ir nieko bendra su šiuo reikalu neturė
jau ir neturiu.

Londonas, 1957.VII.1 d.
Buv. „E. Lietuvio“ Redaktorius 

Br. Daunoras

PILKOJI MASĖ
Sąjungos atstovų suvažiavime p. Dr. Vai 

teris aštrokai pakaltino pilkąją masę. Gir
di, nesusipratusi, neįstengia užsimokėti ši
lingo į savaitę — nenori. ...„tai stačiai gė
da“... — baigė daktaras savo šaunų išve
džiojimą.

Pilkoji masė per du šimtus metų, būda
ma caro pajungta, išlaikė lietuvybę. Pilko
ji masė apmokėjo vokiečiams pyliavą žmo
nėmis. Pilkoji masė ir čia sudaro pagrindą, 
ant kurio keletas pasiaukojusių vyrų ku
ria stiprų ir pastovų vienetą. Pilkoji masė 
buvo ir yra ištikima, sąžininga ir pasiti
kinti. Aš neskaitau to mažo nuošimčio nu
klydusių, kuris kitose tautybėse yra žy
miai didesnis.

Aš manau, kad daugiau reiktų pakalbė
ti apie tamsiuosius vienetus, nes tai tikrai 
rimta egzema. Tamsieji vienetai — gabūs, 
išsilavinę žmonės, bet pasirinkę bičių tra
nų rolę. Jie, žinodami ir suprasdami mūsų 
Sąjungos gerą ir svarbų tikslą, visą tai ig
noruoja. Jie, galėdami vadovauti, bet nesi
tikėdami nei atlyginimo, nei kategorijų, 
nenori rizikuoti. Jiems daug patogiau ša
liškai kritikuoti. Už tai ir susidaro padėtis, 
kad skyriaus veiklai vadovauja energingas 
ir sumanus policininkas, o policijos vadas 
nenori teptis. Arba vyrukas, baigęs Karo 
Mokyklą, velija apsibrėžti siaurą ratelį tik 
apie savo asmens reikaliukus ir pašiepia
mai ištaria: „...visuomenės veikėjas".

direktorius dėkojo kuopos vadovybei; kpt. 
J. Valiūnas — gimnazijai. Jaunimas pynė 
melodingų dainų vainiką, juo išpuošdamas 
susitikimą. Vyrai kalbėjo: seniai girdėjo
me taip gražiai ir jaunai skambančią lietu
višką dainą. Atsisveikinimą gaivino tikra 
viltis, kad už poros dienų — birželio 22-ją 
— vėl teks susitikti.

šeštadienis (VI.22) netruko ateiti. 8591 
LS lietuvių kuopa Schwetzingene susikau
pė tragiškųjų lietuvių tautai birželio įvy
kių minėjimui. Jaukioje amerikiečių kop
lyčioje suskambo „Pulkim ant kelių" gies 
mė. Kuopų kapelionas kalbėjo apie juo
dam varge paskendusios gimtosios žemės 
raudą, vedamąja mintimi paimdamas tris 
šv. Rašto tekstus: „Ninivės prapultis arti, 
nes Viešpaties žodis nepasilieka neįvykdy
tas; ir mūsų broliai, kurie išsklaidyti iš 
Izraelio žemės, sugrįš į ją. O visas apleis
tas jo kraštas bus pripildytas, ir Dievo na 
mai, kurie jame sudeginti, bus vėl atstaty
ti, ir į ten sugrįš visi, kurie bijo Dievo“ 
(Tob. 14,5ss); ..Nebevadinkite manęs Noe- 
me (t.y. Gražioji), bet vadinkite mane Ma 
ra (t.y. Karčioji), nes Visagalis mane pri
pildė kartumo“ (Rut 1,20); ir „Aš Tavęs 
nepaleisiu, jei manęs nepalaiminsi“ (Prad. 
32,26). Savo pamoksle jis ypač pabrėžė, 
kad lietuvių tauta yra tradiciškai religinga 
tauta, religiją — Dievo garbinimą ir tarna 
vimą Jam — laikanti ne kokiu nors šaluti
niu užsiėmimu, bet tautos meilės ir viso 
jos gyvavimo šaltiniu ir versme. „Mes tiki
me lietuvių tautos gyvybe, nes ji prisipa
žįsta esanti gyvojo Dievo vaiku“, kalbėjo 
kapelionas. Po pamaldų susikaupimo daly
viai perėjo į kuopos salę. Čia kuopos va
das kpt. J.K. Valiūnas, priminęs dienos mi 
nėjimo prasmę ir pobūdį ir pasveikinęs 
svečius, pristatė Vasario 16 gimnazijos

skautus, atliksiančius tolimesniąją progra
mą. „Aušros“ tunto tuntininkas P. Cibitis 
(VHI-sios klasės mokinys) lietuvių ir ang
lų kalbomis trumpai nušvietė lietuvių tau 
tos kančios kelią, pabrėždamas toj kančioj 
išbujojusią ne priešų neapykantą, bet lie
tuvių žmoniškumą ir jų taurumą. Po to se 
kė deklamacijos, tautiniai šokiai ir gimna 
zijos berniukų choro (dirigentas mok. K. 
Motgabis) dainos. Dalyviai ypač turėjo 
progos džiaugsmingai konstatuoti, kad gim 
nazijoj kaupiasi gražios vokalinės medžia
gos. Tiek bosai, tiek tenorai skambėjo jau
nai, stipriai ir viltingai, žadančiai. Meninei 
daliai pasibaigus, gimnazijos mokytojas T. 
Gailius kreipėsi į kuopos vyrus, pareikšda
mas, kad toji programa buvo paruošta iš
imtinai pačių mokinių skautų ir, prašyda
mas paremti skautus, šią vasarą vyksian
čius j viso pasaulio skautų Džiambore. 
„Mes ten vykstame skelbti laisvajam pa
sauliui, jo jaunimui, kad esame gyvi ir ko
vojame už savo tėvynės laisvę“, kalbėjo 
mokytojas. Baigiant kuopos vadas padėko
jo programą attikusiems ir visus pakvietė 
sugiedoti Tautos Himną. Svečių suoluose, 
be gimnazijos mokytojų, sėdėjo tėv. A. Ber 
natonis, J. Bataitis, Dr. K. C. Girtautas ir 
tėv. Marcelinas OFM Cap. Prieš išsiskirs- 
tant, visi svečiai buvo pakviesti pietų ir 
kuklaus pobūvio, kurio metu vėl nenuilsta 
mai skambėjo jaunimo dainos.

Ta proga dar verta paminėti toj pačioj 
kuopoj bendrai atšvęstas Jonines, kurių 
metu dalinio vyrai turėjo progos parodyti 
savo pagarbą ir prisirišimą dalinio vadui 
kpt. Jonui Valiūnui. Nuoširdžius sveikini
mus jie konkretizavo įteikdami jam pui
kius žiūronus.

Tragiškųjų birželio įvykių proga ir viso
se kitose lietuvių LS kuopose buvo susi
kaupta bendrai maldai. B.L. (ELI)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Tad štai šitokie pilkieji vienetai yra kur 

kas blogesni, negu nuoširdi, pasitikinti ir 
sąžininga pilkoji masė. Pilkoji masė, gerų 
vadovų tvarkoma, — rimta jėga. Tamsieji 
vienetai — sąmoningi kenkėjai. V.A.

AR BUVO NESUPRASTA, AR 
NENORĖTA SUPRASTI?

Straipsnio „Blaivinimas" autorius visai 
teisingai pažymėjo dėl alkoholizmo Ir prie 
ko jis gali privesti žmones. Kaip turinčius 
šeimas, taip ir viengungius. Tik aš noriu 
patikslinti, kad mano straipsny „Kaip su
prasti?“ nebuvo, rodos, pasisakyta, jog tos 
visos alkoholizmo blogybės būna vien tik 
dėl lietuviškų barų. Taip pat nebuvo pasa
kyta, kad tasai tautietis tikrai prarado šei
mą tik lietuviškame bare. Kur jisai gyve
na, nėra dar kol kas lietuviško baro. Jis 
„blaivinimą“ atiteka tik angliškuose ba
ruose. Mes, turbūt, visi gerai žinome ir su
prantame, kad tokiems nėra svarbu, kok
sai baras bebūtų, bet gal nekurie ir ven
gia savo barų. Mums kaip tik malonu tu
rėti savo namus, savo barą, kad susiėję 
laisvai savo gimtąja kalba pasišnekučiuotu 
me, na, ir vieną kitą stiklą su putele iš
mestume, bet tik su saiku, kad patys ne- 
nukentėtumėm, o kas turi šeimas, kad ir 
jos nebūtų nuskriaustos. Na, taip pat pa
žiūrėdami, kad ir patsai baras neturėtų 
baimės dėl savo kaimynų. O namų pirki
mas, turėtų eiti savo keliu, nesusietas su 
baru bei šėrimu žirgelio. O jeigu ir taip, 
tai nereikėtų spaudoje skelbti. Ar negali
ma būtų pažymėti, kad turim namus pirkti 
vien tik dėl biznio? Juk ir gyvenam biznio 
krašte.

O namai turėti nėra blogai, kaip bend- 
roviškai, taip ir asmeniškai, jei jie tik bū
na gerai tvarkomi. Apmoka savas išlaidas, 
na, ir dar lieka, kaip yra žmonių sakoma, 
juodai dienai. Tai tas pat ir yra su mūsų 
Lietuvių Namais ir kartu su baru. Kaip 
yra sakoma, kad iš darbo nebūsi bagotas, 
o tik būsi kuprotas, tai tik mums reikia 
pasidžiaugti, kad mes turim tokį asmenį, 
kurs tą viską organizuoja ir deda visas sa
vo pastangas, jog lietuvybė plėstųsi. O kai 
buvo paskelbta, kad turim būtinai namus 
pirkti, jog nepakenktų barui, nes mūsų tau 
tiečiai mėgsta užtraukti „Šėriau žirgeŪ“, o 
vėliau buvo atspausdintas pasisakymas dėl 
alkoholizmo blogybių, tai ir kilo mintis, 
kaip čia reikia suprasti, kadangi vienur 
sakoma, kad mūsų tautiečiai mėgsta išger
ti ir turim jiems sąlygas gerinti — antrus 
namus pirkti, o kitur gėrimas laikomas blo 
gybe. * J. L.

DŪŽIS Į GRANITO SIENĄ
Teko skaityti S. Bosikio straipsnį „Ko

dėl jaunimas tyli?“ Jis sveikintinas, kad ne 
lieka tartum skiedra srovės nuplauta, o sta 
to klausimą, kurio daugumas negali iš
spręsti...

Ar jaunimas tyli, tai nenorėtus! su tuo 
visai sutikti, nes kartais gal ir perdaug no
ri pasakyti, tik vyresnieji pagrąso lazda, 
kai persistengia. Reikia tik prisiminti nela 
bai jau senas straipsnis „Miela ir liūdna 
gimnazijoje", kuris sukėlė reakciją Renho- 
fo pily. Taigi galima pastebėti dažnai 
straipsnių iš jaunesnių, bet jie, žinoma, ne
turi peržengti ribos. Redakcija ne tik trum 
pina ir taiso savo nuožiūra, bet ir išmeta, 
jeigu nusprendžia. O juk kiekvienas turi 
teisę pasisakyti, kas tik skaito laikraštį. 
Čia laisvo žodžio kraštas. Taigi vertėtų ir 
mūsų laikraštį atleisti nuo varžtų, tai tada 
kiekvienas galės prabilti nevaržomas, ar 
jis senas, ar jaunas, ir nebus dėl to ginčų. 
Svarbu, kad pajėgia lietuviškai liežuvį ap
versti.

A. Rimkus

PAIEŠKOJIMAI
Iš Australijos ieškomi Juozas ir Petras 

ŠERŽINTAI. Apie juos teiraujasi jų brolis 
Vladas.

Iš Amerikos paieškomas Vincas ČIŽI
KAS, kilęs Lazdijų apskr.

Savo brolio sūnaus Vaclovo PISČIKO, 
gim. Kuršėnuose, ieško teta iš Amerikos.

Artimieji ieško Kazio VILKONIO, anks
čiau gyvenusio Bradforde.

Jie patys ar apie juos žiną prašomi atsi
liepti: Rev. J. Kuzmickis, 21, Ann Place, 
Bradford 5.

Džiamborės Fondas laukia aukų iš visų Anglijos lietuvių
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NAUJOJI ZELANDIJA
Pavergtųjų draugai kalbėjo

1957 m. birželio 16 d. Aucklando mieste 
YMCA salėje, Nauj. Zelandijos Baltų Klu
bas, bendradarbiaudamas su venerų ir len 
kų organizacijomis, surengė minėjimą pri 
slmlnti ir pagerbti nuo bolševizmo diktatū
ros žuvusiems ir nukentėjusiems.

Minėjimą atidarė A. Brunneris, N. Z. 
Baltų Klubo pirm., priminęs, kad nuo 1940 
m. birželio mėn. yra liūdnas Estijos. Lat
vijoj ir Lietuvos tautoms; birželyje prasi
dėjo Sovietų okupacija ir po metų didieji 
trėmimai. Nors dabar yra pasikeitę sovietų 
vadai ir skelbiamas taikingas sugyveni
mas, bet iš Pabaltijo vis dar „savanoriš
kai“ gabenamas jaunimas į Sovietų Sąjun 
gą. Nuo komunizmo žuvusieji buvo pagerb 
u susikaupimo minute, kurios metu estų 
vyrų choras dainavo į Reąuem panašią es
tų liaudies dainą.

Pagrindinis kalbėtojas buvo N.Z. Darbo 
Federacijos sekr. K. Baxter. Jo kalbos te
ma: „Už demokratiją, prieš diktatūrą“. Kai 
bėtojas per pusę valandos karšta kalba ir 
nuoširdžiu įsijautimu parodė, kad jis tik
rai supranta komunizmo pavergtųjų tautų, 
ypač Pabaltijo valstybių padėtį. Jis prisi
pažino Ir apgailestavo, kad vidutinis ze- 
landietis nesupranta ir dėl gerų gyvenimo 
sąlygų nesidomi pavergtaisiais kraštais ir 
komunizmo grėsmes laisvajam pasauliui. 
Bet paskutiniai įvykiai Lenkijoje ir Veng
rijoje sukrėtė Zelandijos darbininkus. Da
bar niekas netiki sovietų skelbiamuoju so-

cializmu, kuris yra tik pasityčiojimas ir iš 
kraipymas žodžio sąvokos. Prieš susilau
kiant socializmo, reikia turėti socialistus. 
Sovietų mažuma apgaule ir smurtu, prisi
dengusi darbo klasės vardu, įvykdė daug 
žiaurybių. Viena jų Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos okupavimas ir žmonių naikinimas. 
Kalbėtojas ragino pabaltiečius nenusimin
ti ir visomis galimybėmis skelbti pasauliui 
tikrąjį komunizmo veidą, tuo prisidedant 
prie demokratijos išlaikymo laisvajame pa 
šaulyje ir pavergtųjų tautų išlaisvinimo iš 
komunizmo nelaisvės.

N.Z. Darbo Federacija, kuriai priklau
so 218.000 narių, visuomet stengėsi ir steng 
sis per tarptautines darbo institucijas kaip 
galima padėti komunizmo pavergtiesiems 
kraštam?.

Meninėje dalyje D. Pečiulaitytė paskam 
bino Beethoveno Fur Elise ir estų vyrų 
choras padainavo dvi estų liaudies dainas.

Vengrų vardu kalbėjo dr. Hamway, len
kų — Francki. Minėjimą uždarė V. Procu- 
ta, perskaitęs JT Generaliniam Sekreto
riui siunčiamąjį memorandumą, prašantį, 
kad pagaliau JT įgyvendintų savo Chartos 
skelbiamuosius punktus. Memorandumą 
pasirašė minėjime dalyvavusiųjų tautinių 
organizacijų pirmininkai. Buvo kreiptasi į 
esančius zelandiečius, kad jie ragintų savo 
vyriausybę imtis žygių pavergtiesiems iš
laisvinti.

Minėjimą sveikino ir atsiuntė užuojautą 
užsn. reik. min. MacDonald, N.Z. parlamen 
to narys ir Komiteto pirmininkas Harker 
ir kiti.

PJT EUROPOS KONGRESE regione atstatyti. Tik tvirtas ir akivaizdus 
Birželio 10-13 dienomis Romoje įvyko Vakarų nusistatymas, kad Rytų-Vakarų 

Europinio Sąjūdžio suorganizuotas Euro
pos Kongresas. Jame dalyvavo ir Pavergtų 
jų Jungtinių Tautų pirmininkas Dr. V. Ma 
sens. Sveikindamas Europos Kongresą, 
PJT pirmininkas pažymėjo, kad dabartinė 
Rytų ir Centro Europos padėtis sudaro 
grėsmę pasaulio taikai 
kliudo didžiųjų 
sprendimą. Esamajai padėčiai pataisyti jis 
pabrėžė Vakarų vieningos politikos sovietų 
pavergtųjų valstybių atžvilgiu būtinumą, 
taip pat būtinumą pozityvių priemonių tai 
kai, laisvei ir teisėtumui šiame Europos

bei saugumui ir 
tarptautinių klausimų

santykių išlyginimas galimas tik sovie
tams iš užgrobtų kraštų pasitraukus, gali 
apsaugoti laisvąjį pasaulį nuo kapituliaci
jos sovietams ar nuo III-jo visuotinio karo. 
PJT pirmininkas prašė Europos kongresą 
paremti PJT pastangas sovietų pavergtųjų 
kraštų bylą iškelti Jungtinių Tautų foru
me.

Savo rezoliucijoje Europos Kongresas iš
reiškė laisvosios Europos solidarumą su pa 
vergtąja ir užtikrinimą, kad per laisvosios 
Europos apsijungimą priartės ir pavergto
sios Europos 
sipildymas.

dalies išlaisvinimo vilčių iš-

Minėjimas baigtas dalyvavusiųjų tautų 
himnais. Dalyvių buvo apie 250. Rytojaus 
dieną didžiausias Zelandijos dienraštis 
„The New Zealand Herald“ išspausdino 
minėjimo aprašymą ir įdėjo nuotrauką, mi 
nėjimo aprašymą apvesdamas juoda gedu
lo juostele. G.P.

(E) Didina 
niaus radijas 
metais suorganizuota Lietuvoje 14 naujų 
tarybinių ūkių, jų tarpe 2 ūkiai Pagėgių 
rajone.

sovchozų skaičių. Kaip Vil- 
pranešė birželio 2 d., šiais

Š. m. liepos mėn. 6 d. Lietuvių klube,

BALTIC STORES Šokiu Vakaras

Vakaro pradžia 8 vai.

it

. o'/u;
T J H

-u

Tel. PAD. 2797

22, Roland Gardens, 
London, S.W.7.

1-2 Ladbroke Gardens, W.11 
rengiamas

BRĄDFORJDĄS 0
Liet. Soc. Klubo Yorkšire nariams 

PRANEŠIMAS
Lietuvių Socialinio Klubo Yorkšire, 

Bradford, 5, Oak Villas, Valdyba praneša, 
jog visuotinis narių susirinkimas įvyksta 
š.m. liepos mėn. 14 dieną — sekmadenį — 
3 vai. p.p. Saint Patricko salėje šia dieno
tvarke:

1. Susirinkimo pradedamasis žodis,
2. Susirinkimo pirmininko ir sekreto

riaus rinkimas,
3. Mandatų Komisijos rinkimas,
4. Valdybos pirmininko pranešimas,
5. Revizijos Komisijos pirmininko pra

nešimas,
6. Diskusijos,
7. Klubo valdybos rinkimai ir
8. Einamieji reikalai.
Kartu primename visiems tiems Klubo 

nariams, kurie dar nėra įmokėję bent vie
no svaro įstojamojo mokesčio — arba įna
šų, nors jie jau ir turėtų nario knygutes, 
tą įstojamąjį mokestį sumokėti ligi susirin 
kimo dienos, nes, jo nesumokėję, jie netu
rės balsavimo teisės rinkimuose.

Taip pat, nario knygučių dar nepasiėmę 
nariai raginami jas atsiimti ligi susirinki
mo dienos.

Liet. Soc. Klubo Yorkšire Valdyba

COVENTRY
DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

1957 m. liepos 6 dieną DBLS Coventry 
skyrius rengia Coventry skyriaus X-člo 

Paminėjimą — Balių.
Minėjimas prasidės 18 vai. puikioje 

Walsgrave Cooperative Hall, Walsgrave 
Rd. (Autobusu važiuoti iš Pool Meadow ir 
išlipti prieš kiną „Forum“. Autobuso N.6).

Baliuje gros lietuvių džazas. Šokiai iki 
12 vai. nakties. Turtingas bufetas.

Kviečiame visus kaimynus —- Birming
ham, Wolverhampton, Nottingham, Lea
mington ir kitus, o ypač buvusius Covent
ry skyriaus narius. Visiems atsilankiu
siems atsimokėsime tuo pačiu.

Visas pelnas — Vasario 16-tosios G-jai.
Skyriaus Valdyba

j /. f ^PECIALUS‘PRANEŠIMAS; •> ?
Atidarome dar vieną skyrių siuntiniams, 

į Lietuvą ir kitus kraštus. Norintieji pamatyti 
ir užsisakyti asmeniškai prašome atvykti į 
146, Holland Park Av., W.ll (2-ras aukštas). 
Tel. PAR 2970. (Netoli anksčiau buv. Lietuvių 
Namų), šeštadieniais nuo 10-4 vai. p. p. •

Nuo šios savaitės gauti užsakymai išsiun- 
;>/ , ■. darni iš mūsų firmos per 24 valandas.

'■ Primename, kad atsakome ne tik už siun
tinio vertę, bet už visas persiuntimo ir muito 
išlaidas. Persiuntimo, supakavimo, leidimo ir 
apdraudimo išlaidos, Jei prekės perkamos pas 
mus yra 2 svarai ir 5 šilingai.

Norintieji gauti smulkių informacijų arba 
išsiaiškinti dėl specialių siuntinių persiuntimo 
sąlygų, prašome rašyti Z, Jurui, 421, Hackney 
Rd., E. 2.

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVĖ
įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
. . kraštus tik per .

BALTIC STORES
i į!, Mmarc O

Z. JURAS

Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 
kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:

421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970.
148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.

187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai

Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir x 
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio 

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki 
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.

ADRESAS: ACTON PHARMACY,
24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

NOTTINGHAMAS
Pirmglmis sūnus

Birželio 22 d. St. Patrick'o bažnyčioje 
lietuvis kunigas pakrikštijo plrmgimį p. 
Viliūnų sūnų, kuriam tėvai parinko Romu
aldo Jono vardus. Krikšto tėvais buvo lai
mingų tėvų kaimynai — p. Grukauskai.
' Kadangi kūdikio tėvas Jonas turėjo ir ' 

vardinių išvakares, jis su žmona surengė 
šaunias vaišes, kuriose dalyvavo artimieji 
šeimos bičiuliai. Skambėjo lietuviškos dai
nos, tarsi norėdamos įteigti, kad mažasis 
sūnelis užaugtų geru lietuviu.

(E) 3000 Lietuvos žemės ūkio darbuo
tojų šiemet bus nuvežti į Maskvą ryšium 
su vėl atsidariusia visasąjungine žemės 
ūkio paroda. Kiekviena ekskursija išbus 
Maskvoje po 10 dienų, t.y. 3 dienom ilgiau, 
negu praėjusiais metais. Pirmoji ekskursi 
ja jau išvyko. • ■ .t

BROWNEJONES 
LTD.

1, Norfolk Place, 
London W.2.

■15IW
NEMOKAMAS BILIETAS ATVAŽIUOTI Į LONDONĄ IR GRĮŽTI 

DUODAMAS TIK 1957 METŲ LIEPOS MĖNESĮ

Norėdama įgalinti savo gerbiamuosius pirkėjus aplankyti mus 
vietoje ir pačius pasirinkti prekių ir sudaryti savo artimiesiems 
Lietuvoje siuntinius, BROWNEJONES LTD grąžins kiekvienam ke
lionės išlaidas į Londoną ir atgal, jeigu kas

a) atvažiuos 1957 m. liepos mėnesį,
b) užsakys vidutiniškos vertės siun 

tinį.
Mes turime didelį pasirinkimą medžiagų, vaistų, odos dirbinių ir 

avalynės, megztinių, skustuvų, laikrodžių ir 1.1.

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS IR ŽMO
NIŠKOS KAINOS MŪSŲ PIRKĖJAMS YRA LABAI GERAI ŽINOMI

Artimiausia požemio stotis — Gloucester Rd. Station.

Tiems, kurie siunčiate dovanu siuntinius
DIDŽIAUSIA IR PATIKIMIAUSIA SIUNTINIŲ BENDROVĖ

praneša, kad jau yra galimybė Lietuvon persiųsti ne tik medžiagų, 
avalynės, vaistų siuntinius, bet taip pat žinomas švediškas

SIUVAMAS RANKINES IR KOJIN ES MAŠINAS
Kas kartų išbandė TAZAB bendrovės patarnavimą, tas žino, kad 

fų • tinkamiausiai, greičiausiai sutvarkomas siuntinių persiuntimas,
BETARPIAI parašius bendrovei.

Reikalaukite lietuvių kalboje iliustruotų ir spalvotų katalogų.

22, Roland Gardens, London, S.W.7
BŪDAMI LONDONE, UŽSUKITE ASMENIŠKAI SUDARYTI SIUNTINIUS

[ PASAULYJE ]
— Kanadoje vis didėja kviečių atsargos, 

kurių nėra kur išvežti.
— Vokietija smarkiai didina savo preky 

binį laivyną.
— Gripas dar tebesiaučia Azijoje, bet 

persimetė jau ir į pietinę Afriką.
— Sovietai, mažindami įstaigose tarnau

tojų skaičių, steigia dabar apmokymo cent
rus, kuriuose netekę darbo buvusieji tar
nautojai įsigys statybos darbininkų, virė
jų, telefonistų ir kitokias specialybes;

— Didž. Britanija ruošiasi pakelti pašto 
patarnavimų kainas. Spėjama, kad laiško 
siuntimas kaštuos jau 3 penai.

— Eleonorai Roosevelt, buv. prezir?«>10 
našlei, komunistinė Kinija atsisakė duoti 
įvažiavimo vizą.

— Gibraltaru praplaukė sovietų kreise
ris, lydimas trijų naikintuvų.

— Aštuoni čekų kunigai nuteisti po 1- 
4į metų kalėjimo už antivalstybinę veiklą, 
prasižengimus bažnyčių ir religijų įstaty
mams ir už slaptą palaikymą saleziečių 
ordino.

— Indijoje gripas jau pareikalavo 200 
aukų.

— Australijoje. Queensland provincijo
je. mokslininkams pasisekė pagaminti dirb 
tinį lietų.

— Laiveliu perplaukę Adriją, 4 jugosla
vų jaunuoliai Italijoje paprašė politinio 
prieglobsčio.
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